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WSTĘP

Dzia łal ność Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (KdsBP) przy pa da na
szcze gól nie wa żny okres nie tyl ko w hi sto rii po wo jen nej  Pol ski, ale ca łe go tzw. blo ku
wschod nie go. Po śmier ci Jó ze fa Sta li na roz po czął się stop nio wy, choć po wol ny pro ces
de sta li ni za cji ży cia we wnętrz ne go w Związ ku So wiec kim, po prze dzo ny we wnętrz ną
wal ką o wła dzę po ge ne ra lis si mu sie. Po usu nię ciu naj bar dziej za ufa ne go czło wie ka
Stali na – wszech wład ne go sze fa NKWD  Ław rien ti ja Be rii – i ob ję ciu na krót ki czas
wła dzy przez Gieo r gi ja Ma len ko wa, osta tecz nie wal kę tę wy grał Ni ki ta Chrusz czow.
Poli ty kę, zwłasz cza we wnętrz ną, oparł on na zwal cza niu „kul tu jed nost ki”, do ko nu jąc
swo iste go roz ra chun ku z okre sem sta li now skim na XX Zjeź dzie KPZ R1.

Zmia ny za cho dzą ce w Związ ku So wiec kim nie mo gły po zo stać bez wpły wu na po -
zo sta łe kra je blo ku ko mu ni stycz ne go, w tym Pol skę. Mo żna jed nak przy jąć, że nie spo -
dzie wa na śmierć Sta li na i ob ję cie wła dzy na Krem lu przez no we kie row nic two nie tyl -
ko za sko czy ły przy wód ców „brat nich państw” so cja li stycz nych, ale – co wa żniej sze
– wy ka za ły ich  brak przy go to wa nia do dzia łal no ści w no wych wa run kach, w sy tu acji
gdy trud ny był do roz po zna nia – a tym bar dziej re ali zo wa nia – ak tu al ny kie ru nek po li -
ty ki mię dzy na ro do we go ru chu ko mu ni stycz ne go, wy ty cza ny do tych czas przez przy -
wód ców so wiec kich.

W ta kiej wła śnie no wej sy tu acji zna la zła się Pol ska rzą dzo na z na masz cze nia Sta li -
na przez Bo le sła wa Bie ru ta2. Pol ska, w któ rej to czy ła się za cię ta wal ka z wszel ki mi
prze ja wa mi sprze ci wu ró żnych grup i śro do wisk po li tycz nych i spo łecz nych wo bec wła -
dzy ko mu ni stycz nej. Trze ba pa mię tać, że prze łom lat 1953/1954 roz po czął szczy to wy
okres wal ki z Ko ścio łem ka to lic kim, któ re go za sad ni czym mo men tem by ło uwię zie nie
pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go3. Na si li ła się wów czas wal ka nie tyl ko z hie rar chią

17

1 Ob ra dy XX Zjaz du KPZR trwa ły od 14 do 25 lu te go 1956 r. W ostat nim dniu – w no cy z 24 na 25 lu te go – na po -
sie dze niu za mknię tym Chrusz czow wy gło sił re fe rat pt. „O kul cie jed nost ki i je go na stęp stwach”. O je go tre ści pol -
skie kie row nic two par tyj ne zo sta ło ofi cjal nie po in for mo wa ne 20 mar ca na VI Ple num KC PZPR przez prze by wa -
ją ce go w War sza wie Chrusz czo wa.
2 Kon sty tu cja PRL z 22 lip ca 1952 r. nie prze wi dy wa ła urzę du pre zy den ta, stąd Bie rut ob jął z dniem 20 li sto pa da
tego roku funk cję pre mie ra, któ rą spra wo wał do mar ca 1954 r. Od 22 grud nia 1948 r. peł nił jed no cze śnie obo wiąz -
ki prze wod ni czą ce go KC PZPR, a od mar ca 1954 r. I se kre ta rza KC PZPR. W okre sie od lu te go 1949 r. do mar ca
1956 r. kie ro wał Ko mi sją Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR do spraw MBP. Choć po II Zjeź dzie PZPR nie stał już
na cze le rzą du, to jed nak ja ko szef par tii na dal fak tycz nie nad zo ro wał ca łość wła dzy w pań stwie. 
3 Pry mas Ste fan Wy szyń ski zo stał aresz to wa ny 25 wrze śnia 1953 r. i osa dzo ny naj pierw w Ry wał dzie, na stęp nie
w Stocz ku War miń skim, Prud ni ku i osta tecz nie w klasz to rze Na za re ta nek w Ko mań czy, skąd zwol nio no go
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kościel ną, ale i du cho wień stwem pa ra fial nym i za kon nym, z prze ja wa mi kul tu re li gij -
ne go, z re li gią w szko ła ch4. Jed no cze śnie wła dze ko mu ni stycz ne or ga ni zo wa ły i wspie -
ra ły ruch tzw. księ ży po stę po wych („księ ży pa trio tów”), ma ją cy nie tyl ko za za da nie
wy ko ny wa nie po le ceń władz pań stwo wych, ale przede wszyst kim od cią ga nie wier nych
od Ko ścio ła. 

La ta 1954–1956 to ta kże in ten syw ny okres zwal cza nia  opo zy cji po li tycz nej, a – ściś -
lej mó wiąc – lu dzi, któ rzy mie li za so bą dzia łal ność w or ga ni za cjach spo łecz nych lub
par tiach po li tycz nych, uzna nych przez wła dze za wro gie wo bec Pol ski Lu do wej. Do ty -
czy ło to przede wszyst kim by łych dzia ła czy mi ko łaj czy kowskiego PSL, głów nie śred -
nie go i ni ższe go szcze bla w te re nie. To rów nież okres li kwi da cji ostat nich od dzia łów
zbroj nych nie pod le gło ścio we go pod zie mia i ich do wód ców. W ob ła wach i za sadz kach
zgi nę li wów czas m.in. Jan Ta bor tow ski i Jan Sa ła pa tek; Lu dwik Da nie lak, Jó zef Cie śla
i Ka zi mierz Kra sow ski tra fi li do wię zie nia, gdzie po wy ro ku są dów woj sko wych zo sta -
li za mor do wa ni. Sys te ma tycz ne i za kro jo ne na sze ro ką ska lę ope ra cje pro wa dzo ne przez
funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa, MO i KBW doprowadziły do likwi da cji ostat nich grup
„le śnych”, któ rych żoł nie rze al bo zgi nę li, nie chcąc się pod dać, al bo zo sta li ska za ni –
jak zwy kli ban dy ci – na wie lo let nie wię zie nie5. Re pre sje nie omi nę ły człon ków ich ro -
dzin i tych, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób im po ma ga li. 

W tym cza sie ko mu ni ści w Pol sce pro wa dzi li rów nież wal kę z naj więk szym wrogiem
wła dzy lu do wej na wsi – ku ła kie m6. Opie ra jąc się na wzor cach so wiec kich, dą ży li do
sko lek ty wi zo wa nia rol nic twa, a co za tym idzie – wy eli mi no wa nia ze struk tu ry spo -
łecz no -go spo dar czej na sze go kra ju go spo darstw in dy wi du al nych. Po zo sta wili na mar -
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26 paź dzier ni ka 1956 r. Pre zy dium Rzą du PRL w uchwa le nr 700/53 z dnia 24 wrze śnia 1953 r. uza sad nia ło aresz to wa -
nie pry ma sa upo rczy wym nad uży wa niem pia sto wa nych  przez nie go funk cji i sta no wisk ko ściel nych dla ce lów go dzą -
cych w in te re sy PRL, osła nia niem i pa tro no wa niem dzia ła niom na ru sza ją cym po rzą dek praw ny w pań stwie, „a rów no -
cze śnie sie ją cym nie po kój i go dzą cym w jed ność spo łe czeń stwa pol skie go w ob li czu za ku sów na nie na ru szal ność gra nic
Rze czy po spo li tej Lu do wej”. Zgod nie z uchwa łą pry ma so wi za ka za no peł nie nia funk cji ko ściel nych, a wła ści wym or ga -
nom pań stwo wym po le co no „do pil no wa nie na tych mia sto we go opusz cze nia przez nie go War sza wy i za miesz ka nia w wy -
zna czo nym klasz to rze bez pra wa opusz cza nia te go klasz to ru aż do no we go za rzą dze nia władz”. AIPN, 0713/210, t. 10,
Tecz ka ewi den cji ope ra cyj nej „B”, cz. III, k. 5.
4 Wy tycz ne w tym za kre sie zo sta ły okre ślo ne m.in. w Za da niach dla De par ta men tu VI KdsBP, gdzie wska za no po trze -
bę zin ten sy fi ko wa nia dzia łań ope ra cyj nych i ewi den cyj nych prze ciw bi sku pom zna nym z „nie prze jed na nej wro go ści
do Pol ski Lu do wej”, któ ry mi ob ję te mia ły być rów nież oso by świec kie, utrzy mu ją ce kon tak ty z ku ria mi bi sku pi mi, semi -
na ria du chow ne i pra cow ni cy by łych „re dak cji re ak cyj nych pism ku rial nych”.  Punkt 10. na ka zy wał: „Szyb ko re ago wać
na wszel kie go ro dza ju wro gie wy stą pie nia, jak am bo na, de mon stra cje po li tycz ne, kol por taż wro giej li te ra tu ry, wro ga pro -
pa gan da”. Me to dy pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa wo bec Ko ścio łów i związ ków wy zna nio wych 1945–1989,
red. A. Dziu rok, War sza wa 2004, s. 200.
5 O dzia łal no ści ostat nich od dzia łów pod zie mia nie pod le gło ścio we go, ich li kwi da cji i lo sach żoł nie rzy zob. m.in.
refe ra ty z se sji na uko wej po świę co nej wal ce apa ra tu bez pie czeń stwa z pod zie miem po li tycz nym i zbroj nym, zor ga ni -
zo wa nej w czerw cu 2002 r., opu bli ko wa ne w: Ostat ni le śni 1948–1953, red. T. Ła bu szew ski, War sza wa 2003 oraz pra -
cę zbio ro wą Żoł nie rze wy klę ci. An ty ko mu ni stycz ne pod zie mie zbroj ne po 1944 r., oprac. K. Kra jew ski, J. Kur ty ka,
T. Ła bu szew ski, P. Ni wiń ski, J. Paw ło wicz, G. Wą sow ski, L. Że brow ski, War sza wa 2002.  
6 Po ję cie „ku łak” zo sta ło prze nie sio ne do Pol ski bez po śred nio ze Związ ku So wiec kie go, gdzie ozna cza ło prak tycz nie
ka żde go chło pa, po sia da ją ce go lub użyt ku ją ce go  zie mię, któ ry za trud niał („wy zy ski wał”) in nych chło pów i był prze ciw -
ni kiem ko lek ty wi za cji. W Pol sce – z rol nic twem opar tym na wła sno ści in dy wi du al nej – „ku ła kami” nazywa no za mo -
żniej szych chło pów, a pro pa gan da ko mu ni stycz na przed sta wia ła ich ja ko wro gów wła dzy lu do wej i prze ciw ni ków two -
rze nia pań stwo wych i spół dziel czych go spo darstw rol nych. O pro ce sie ko lek ty wi za cji wsi pol skiej i wal ce z „ku łac twem”
zob. A. Ku ra, Apa rat bez pie czeń stwa i wy miar spra wie dli wo ści wobec ko lek ty wi za cji wsi pol skiej 1948–1956, War sza -
wa 2006.  
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gi ne sie tej struk tu ry je dy nie drob ne dział ki, nie ma ją ce wpły wu na glo bal ną pro duk cję
rol ną. Wal ka ta mia ła rów nież – a wła ści wie przede wszyst kim – na ce lu po zba wie nie
nie za le żno ści po li tycz nej lud no ści wiej skiej, a tym sa mym znisz cze nie ba zy spo łecz -
nej zarówno dla opo zy cji, jak i dla Ko ścio ła. W kon se kwen cji sko lek ty wi zo wa na wieś
mia ła być cał ko wi cie pod da na wpły wom i kon tro li ko mu ni stów. Dlatego do zre ali zo -
wa nia te go ce lu za an ga żo wa no apa rat par tyj ny i bez pie czeń stwa. Za po cząt ko wa na
w koń cu lat czter dzie stych ak cja na rzecz two rze nia na wsi spół dziel ni rol ni czych ze
szcze gól ną si łą roz wi nę ła się w la tach pięć dzie sią tych. Pod ję to za kro jo ną na sze ro ką
ska lę dzia łal ność pro pa gan do wą i agi ta cyj ną, ma ją cą na ce lu skło nie nie chło pów do
wstę po wa nia do spół dziel ni. Na wa ha ją cych się lub opor nych wy wie ra no pre sję. Tym,
któ rych uzna no za ku ła ków, od bie ra no zie mię i ad mi ni stra cyj nie prze kazywano na wła-
sność spół dziel ni. O ozna kach nie za do wo le nia czy choć by naj drob niej szych prze ja -
wach opo ru ak ty wi ści par tyj ni i spół dziel czy in for mo wa li urzę dy bez pie czeń stwa, któ -
re wsz czy na ły do cho dze nia, koń czą ce się su ro wy mi sank cja mi. Re pre sjom pod da wa ne
by ły w ta kim sa mym stop niu oso by pu blicz nie wy stę pu ją ce prze ciw ko lek ty wi za cji,
jak i te, któ re skry cie wy ra ża ły swo ją nie chęć do spół dziel ni rol ni czych. Ze szcze gól -
nym za an ga żo wa niem apa rat bez pie czeń stwa re ago wał na wszel kie for my gróźb,
w tym ano ni mo wych, kie ro wa nych pod ad re sem dzia ła czy i or ga ni za to rów spół dziel ni
rol niczych.

Ści słe mu nad zo ro wi pod da na zo sta ła rów nież, w za sa dzie kształ tu ją ca się do pie ro,
wiel ko prze my sło wa kla sa ro bot ni cza. Zgod nie z ide olo gicz ny mi za ło że nia mi ru chu
komu ni stycz ne go mia ła ona nie tyl ko być „prze wod nią si łą” w wal ce re wo lu cyj nej oraz
sta no wić spo łecz ną nad bu do wę dla par tii ko mu ni stycz nej, ale mia ła ta kże być gwa ran -
tem i pod sta wą dla jej rzą dów. Kla sa ro bot ni cza mia ła le gi ty mi zo wać rzą dy ko mu ni stów
w pań stwie, ta kże po zwy cię stwie re wo lu cji. Stąd ko niecz ne by ło za pew nie nie so bie jej
pra wo myśl no ści, jed no myśl no ści i ide owe go za an ga żo wa nia w po li ty kę par tii. Za pew -
nić to mia ły struk tu ry par tyj ne w mia stach, fa bry kach, przed się bior stwach, więk szych
i mniej szych za kła dach pra cy, a ta kże szko łach średnich i wy ższych uczel niach. Wspar -
ciem dla par tii był roz bu do wa ny apa rat bez pie czeń stwa, funk cjo nu ją cy na wszyst kich
szcze blach or ga ni za cji ży cia spo łecz ne go i ad mi ni stra cyj ne go, od cen tra li – po przez
struk tu ry te re no we – do we wnętrz nych ko mó rek w za kła dach pra cy. W śro do wi sku ro -
bot ni czym sku piał on swo ją uwa gę na ta kich zja wi skach, któ re wy stę pu ją w du żych
sku pi skach ludz kich, zwią za nych z pro duk cją i prze twór stwem prze my sło wym. Kon -
cen tro wa no się za tem na wal ce z dzia ła nia mi o cha rak te rze sa bo ta żo wym, prze ciw dzia -
ła no roz po wszech nia niu wro giej wła dzy lu do wej pro pa gan dzie oraz kry ty ce po li ty ki in -
sty tu cji pań stwo wych i par tyj nych, zwal cza no wszel kie prze ja wy nie za dowo le nia
z pa nu ją cych w kra ju sto sun ków spo łecz no -po li tycz nych, ustro ju, re la cji ze Związ kiem
So wiec kim. Przed mio tem ob ser wa cji i ana li zy był rów nież stan na stro jów pa nu ją cych
wśród ro bot ni ków, uwa run ko wa ny ich oso bi stą sy tu acją ży cio wą7. Podob nie jak to mia ło
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7 Za an ga żo wa nie apa ra tu bez pie czeń stwa w ob ser wa cję i ana li zę po staw śro do wi ska ro bot ni cze go wi docz ne jest
w spra woz da niach wo je wódz kich urzę dów do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go, w któ rych in for mo wa no „gó rę” m.in.
o na stro jach pa nu ją cych w spo łe czeń stwie. I tak WUdsBP w Kiel cach powiadamiał cen tra lę 9 stycz nia 1956 r., że w okre -
sie spra woz daw czym pod ję to dzia ła nia ma ją ce na ce lu lep sze ro ze zna nie obiek tów gospo dar ki na ro do wej na te re nie
woje wódz twa. W re zul ta cie ujaw nio no 363 oso by „re kru tu ją ce się z ele men tu wro gie go”. Oso by te zo sta ły pod da ne
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miej sce na wsi, wsz czy na no do cho dze nia w przy pad ku gróźb kiero wa nych wo bec
kie row ni ków za kła dów, dzia ła czy spo łecz nych, funk cjo na riu szy par tyj nych i pań stwo -
wych. Ana lo gicz na re ak cja apa ra tu bez pie czeń stwa na stę po wa ła z chwi lą po ja wie nia
an ty ko mu ni stycz nych czy an ty pań stwo wych na pi sów lub ulo tek. Obiek tem za in te re so -
wa nia by ły rów nież wy po wie dzi i opi nie wy ra ża ne w miej scach pu blicz nych, szcze gól -
nie w więk szych mia stach i za kła dach pra cy.  

Bez wzglę du na miej sce za miesz ka nia, na uki czy pra cy szcze gól ną uwa gę po świę -
ca no mło dzie ży. W ca łym kra ju śle dzo no i li kwi do wa no wszyst kie or ga ni za cje mło dzie -
żo we, któ re po wsta wa ły bez zgo dy władz, a za tem uzna wa ne au to ma tycz nie za nie le -
gal ne. Nie mia ła zna cze nia ich li czeb ność czy ce le, ja kie so bie sta wia ły. Istot ne by ło
je dy nie to, że two rzone były bez zgo dy i ku ra te li par tii ko mu ni stycz nej, obok ofi cjal ne -
go ru chu ZMP. Ale apa rat bez pie czeń stwa wsz czy nał do cho dze nia ta kże w przy pad ku
prób two rze nia ta kich or ga ni za cji8. Przy wód cy i człon ko wie dzia ła ją cych lub two rzą -
cych się or ga ni za cji pod da ni by li su ro wym sank cjom, choć czę sto szko dli wość ich ak -
tyw no ści dla władz by ła zni ko ma, a an ty pań stwo wy i an ty ko mu ni stycz ny cha rak ter tych
grup nie jed no krot nie wy ol brzy mia no, prze sad nie pod kre śla jąc rze ko me za gro że nie,
jakie stwa rza ły dla sys te mu po li tycz ne go Pol ski Lu do wej. Z na tych mia sto wą re ak cją
ze stro ny kie row ni ków za kła dów i szkół, dzia ła czy par tyj nych, a w kon se kwen cji funk -
cjo na riu szy bez pie czeń stwa, spo ty ka ły się naj ła god niej sze choć by for my kry ty ki władz
wy ra ża ne pu blicz nie, nie mó wiąc już o bar dziej dra stycz nych prze ja wach opo ru w po -
sta ci róż ne go ro dza ju na pi sów czy ulo tek, od no szą cych się do sy tu acji w kra ju i sto sun -
ków ze Związ kiem So wiec kim. Wszel kie ta kie wy stą pie nia go dzi ły w pod sta wy po li ty -
ki pro wa dzo nej wo bec mło dzie ży, któ rej ce lem by ło wy cho wa nie jej w du chu ide olo gii
ko mu ni stycz nej i lo jal no ści wobec władz PRL. W przy pad ku dzie ci i uczą cej się mło -
dzie ży od po wie dzial no ścią za „błę dy wy cho waw cze” obar cza ni by li ro dzi ce, star sza
mło dzież pod da wa na by ła orzecz nic twu są dów dla nie let nich i nie jed no krot nie tra fia -
ła do za kła dów wy cho waw czych. Mo żna po wie dzieć, że szczyt in wi gi la cji mło dzie ży
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agen tu ral nej ob ser wa cji po przez za ło że nie spraw ewi den cyj no -ob ser wa cyj nych, a po nad to do ko na no 12 wer bun ków in -
for ma to rów. AIPN, 1583/117, Spra woz da nie WUdsBP w Kiel cach za IV kwar tał 1955 r., k. 61. Na to miast WUdsBP
w Szcze ci nie pi sał w spra woz da niu z dnia 10 paź dzier ni ka 1956 r., że m.in. wśród pra cow ni ków prze my słu da ło się za -
uwa żyć myl ne in ter pre to wa nie „swo bód” po znie sie niu so cja li stycz nej dys cy pli ny pra cy, co zo sta ło wy ko rzy sta ne przez
„wro go dzia ła ją ce ele men ty”, któ re wzy wa ły do prze ciw sta wia nia się po rząd ko wi pro duk cyj ne mu i ogól nej za sa dzie dys -
cy pli ny. Jed no cze śnie in for mo wa no, że do po wa żniej szych wy stą pień  zwią za nych z żą da nia mi eko no micz ny mi do szło
w Elek trow ni Szcze cin, gdzie za no to wa no „fakt chwi lo we go po rzu ce nia pra cy [...] przez mło dzież ZMP -owską, rze ko -
mo na sku tek nie awan so wa nia ich [...]”. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie za III kwar tał 1956 r.,
k. 173–174. 
8 WUdsBP w Po zna niu w spra woz da niu za III kwar tał 1955 r. in for mo wał, że w dal szym cią gu głów ną for mą wro giej
dzia łal no ści wśród mło dzie ży są nie le gal ne or ga ni za cje, pro wa dzą ce m.in. kol por taż ulo tek i gro ma dzą ce broń. Do or ga -
ni za cji tych na le żała głów nie mło dzież po cho dze nia ro bot ni cze go w wie ku od 16 do 21 lat, nie jed no krot nie człon ko wie
ZMP. Da lej stwier dzo no: „Ana li zu jąc przy czy ny po wsta nia tych or ga ni za cji, ich źró dła, na le ży stwier dzić, że in spi ro wa -
ne są przez jed nost ki zde mo ra li zo wa ne, po wsta ją na sku tek wy słu chi wa nia wro gich au dy cji państw ka pi ta li stycz nych;
np. nie le gal ne or ga ni za cje w Obor ni kach zor ga ni zo wa ne zo sta ły w pierw szym wy pad ku przez osob ni ka kil ka krot nie ka -
ra ne go wię zie niem, a więc, na któ re go od dzia ły wa ło śro do wi sko kry mi na li stów, w dru gim na sku tek słu cha nia au dy cji
ra dio wych Wol nej Eu ro py i znaj do wa nia ulo tek NTS. W Kro to szy nie mło dzież, bę dąc pod wpły wem kle ru, któ ry wpa ja
w mło dzież, że pań stwo wal czy z Ko ścio łem – zor ga ni zo wa ła nie le gal ną or ga ni za cję, któ rej za da niem by ło sys te ma tycz -
ne sto so wa nie prak tyk re li gij nych oraz zbie ra nie bro ni”. AIPN, 1583/180, Spra woz da nie WUdsBP w Po zna niu
za III kwar tał 1955 r., k. 32–32. 
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zo stał osią gnię ty la tem 1955 r., pod czas od by wa ją ce go się w War sza wie V Świa to we go
Fe sti wa lu Mło dzie ży i Stu den tó w9.

W Pol sce po ło wy lat pięć dzie sią tych in wi gi la cji i re pre sjom ze stro ny władz ko mu -
ni stycz nych pod da ne by ły nie tyl ko wy mie nio ne wcze śniej gru py spo łecz ne, ale wszyst -
kie śro do wi ska, nie za le żnie od ich po cho dze nia, cha rak te ru, za wo du czy wy zna nia.
Proce so wi te mu pod le ga ły w ta kim sa mym stop niu in te li gen cja i gru py drob nej wy twór -
czo ści lub han dlu, dzia ła ją ce ofi cjal nie or ga ni za cje spo łecz ne i kul tu ral ne, przed sta wi -
cie le ró żnych re li gii i związ ków wy zna nio wych. Re pre syj ne dzia ła nia do ty ka ły rów nież
człon ków rzą dzą cej PZPR i ru chu zet em pow skie go. W przy pad ku ja kiej kol wiek kry ty -
ki po li ty ki par tii, od stęp stwa od jej wy tycz nych i za ło żeń pro gra mo wych, jaw ne go lub
ukry te go kon flik tu z wła dza mi par tyj ny mi, osta tecz ną in stan cją sta wał się apa rat bez -
pie czeń stwa. Pod rzą da mi Bie ru ta stał się on nie tyl ko świad kiem, uczest ni kiem, ale
i sę dzią w roz gryw kach we wnątrz par tyj nych. Apo geum swo ich mo żli wo ści i wpły wów
osią gnął na po cząt ku lat pięć dzie sią tych, kie dy do wię zie nia tra fi li współ twór cy sys te -
mu re pre sji i ter ro ru m.in. Wła dy sław Go muł ka, Mi chał Ro la -Ży mier ski, Ma rian Spy -
chal ski, Grze gorz Kor czyń ski, Wa cław Ko mar.       

Jed nak roz bu do wa ny i wszech wład ny apa rat bez pie czeń stwa – bez po śred nio za an -
ga żo wa ny w we wnętrz ne roz gryw ki frak cyj ne w par tii, któ rych źró dłem był pro ces
prze mian w Związ ku So wiec kim – mu siał ulec zmia nom, re or ga ni za cji. Tym bar dziej,
że co raz gło śniej da ły się sły szeć w kra ju sło wa kry ty ki, za wie ra ją ce oska rże nia o sa mo -
wo lę i ła ma nie pra wa przez je go funk cjo na ri uszy.  

Wstrzą śnię ty śmier cią Sta li na i roz strze la niem Be rii, bez no wych mo co daw ców
i pro tek to rów, Bie rut miał świa do mość ko niecz no ści prze pro wa dze nia zmian w sys te -
mie funk cjo no wa nia pań stwa, w któ rym za sad ni czą si łę sta no wi ły or ga na bez pie czeń -
stwa z MBP na cze le. 

Pierw sze za po wie dzi tych zmian po ja wi ły się w lu tym 1954 r. Sta ni sław Rad kie wicz,
kie ru ją cy RBP/MBP od 1944 r., za po wie dział 27 lu te go  – zgod nie z uchwa ła mi IX Ple -
num KC PZPR – nie wiel ką  re duk cję eta tów, któ ra mia ła ob jąć funk cjo na riu szy „po li -
tycz nie nie pew nych, nie zdy scy pli no wa nych i skom pro mi to wa nych”10. Zwo ła ny w mar -
cu te go ro ku II Zjazd PZPR stał się try bu ną do cią gle jesz cze nie śmia łej kry ty ki błę dów
i wy pa czeń, je go uczest ni cy za czę li się do ma gać prze strze ga nia pra wo rząd no ści. Na
odby tej 4 mar ca 1954 r. na ra dzie Rad kie wicz skry ty ko wał nie do ce nia nie kie row ni czej
ro li par tii przez funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa i po le cił bez względ ne pod po -
rząd ko wa nie się PZPR. Jed no cze śnie by ła to za po wiedź li kwi da cji De par ta men tu X
MBP, któ ry spra wo wał kon tro lę nad człon ka mi par tii i rzą du, pro wa dził śledz twa prze -
ciw funk cjo na riu szom par tyj nym i po zo sta wał pod bez po śred nim wpły wem Bie ru ta,
wy ko nu jąc wszyst kie po le ce nia, ma ją ce na ce lu li kwi da cję za gro żeń ze stro ny prze ciw -
ni ków Bie ru ta i je go naj bli ższych współ pra cow ni kó w11.   
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9 Dzia łal ność i za an ga żo wa nie apa ra tu bez pie czeń stwa w ope ra cyj ne za bez pie cze nie fe sti wa lu oma wia B. Kop ka, Apa -
rat bez pie czeń stwa wo bec V Świa to we go Fe sti wa lu Mło dzie ży i Stu den tów w War sza wie (31 lip ca  – 14 sier pnia 1955),
„Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”, 2008, t. I, s. 209–248.
10 H. Do mi ni czak, Or ga ny bez pie czeń stwa 1944–1990. Roz wój i dzia łal ność w świe tle do ku men tów MSW, War sza -
wa 1997, s. 28. 
11 J. To py ło, De par ta ment X Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w la tach 1949–1954. Ge ne za – struk tu ra or ga -
ni za cyj na – me to dy pra cy, To ruń 2006, s. 142. 
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For mal ny roz kaz li kwi da cji De par ta men tu X (i wy dzia łów X WUBP) uka zał się
9 czerw ca 1954 r., a ja ko po wód roz wią za nia po da no nie ła ma nie pra wo rząd no ści, lecz
zmniej sze nie za dań i spraw na le żą cych do je go kom pe ten cji 12. Funk cjo na riu szy zli kwi -
do wa ne go de par ta men tu prze nie sio no do pio nu śled cze go, na to miast agen tu ra oraz spra-
wy wymagające dalszego prowadzenia przekazano do po zo sta łych de par ta men tów
MBP. Za po wia da na przez Rad kie wi cza re duk cja eta tów w re sor cie ob ję ła osta tecz nie
za le d wie 3 tys. osób. Stan oso bo wy apa ra tu bez pie czeń stwa prze kra czał na dal 30 tys.
funk cjo na riu szy. Zwa żyw szy, że po zo sta wio no ca łą ka drę pio nu śled cze go, bez po śred -
nio od po wie dzial ną za ła ma nie pra wo rząd no ści, mo żna uznać, iż prze pro wa dzo ne zmia -
ny mia ły cha rak ter po zor ny. Na miej sce od wo ła ne go dy rek to ra De par ta men tu Śled cze -
go płk. Jó ze fa Ró żań skie go po wo ła no Ry szar da Ma te jew skie go, ale funk cję za stęp cy
na dal peł nił ppłk Adam Hu mer. 

No wym, nie ocze ki wa nym im pul sem do zmian w apa ra cie bez pie czeń stwa sta ła się
uciecz ka za gra ni cę w grud niu 1953 r. jed ne go z naj bar dziej za ufa nych lu dzi Bie ru ta, byłe -
go za stęp cy dy rek to ra De par ta men tu X ppłk. Jó ze fa Świa tły. Wbrew ocze ki wa niom kie -
row nic twa MBP prze ka zał on Ame ry ka nom naj bar dziej strze żo ne ta jem ni ce do ty czą ce
sytu acji w kra ju, w par tii i sa me go Bie ru ta. Od 28 wrze śnia 1954 r. na fa lach roz gło śni
RWE Świa tło za czął dzie lić się swo imi re we la cja mi ze słu cha cza mi. W ce lu do tar cia do
jak naj szer sze go krę gu od bior ców w lu tym 1955 r. uru cho mio na zo sta ła ak cja prze rzutu –
przy wy ko rzy sta niu ba lo nów – na te ren Pol ski ulo tek z tek stem J. Światły pt. „Za ku li sa -
mi bez pie ki i par tii”. Łącz nie tą dro gą do tar ło do kra ju oko ło 800 tys. eg zem pla rzy ulote -
k13. Ujaw nio ne przez niego ta jem ni ce nie tyl ko wstrzą snę ły spo łe czeń stwem, ale i sa mym
apa ra tem MBP, wy mu sza jąc ko lej ne zmia ny w sys te mie bez pie czeń stwa kra ju, tym ra zem
bar dziej zde cy do wa ne i bar dziej kon kret ne. Szu ka ją cy win nych do tych cza so wej sy tu acji
Bie rut ca łą od po wie dzial no ścią za ist nie ją cy do tych czas stan rze czy obar czył kil ku lu dzi
z re sor tu, któ rych – m.in. Ro ma na Rom kow skie go, Jó ze fa Ró żań skie go, Ana to la Fej gi -
na – usu nię to z par tii, po zba wio no sta no wisk, a na stęp nie aresz to wa no 14. Jed no cze śnie
pod ję to dzia ła nia ma ją ce na ce lu pod wa że nie wia ry god no ści  in for ma cji prze ka zy wa nych
z Za cho du i zdys kre dy to wa nie w opi nii spo łe czeń stwa ich au to ra. Wo bec Świa tły wy su -
nię to oska rże nie, iż był dłu go let nim agen tem ame ry kań skiego wywiadu. 

Jed nak zmia ny per so nal ne na naj wy ższych sta no wi skach ani nie by ły roz wią za niem
sys te mo wym, ani nie od po wia da ły wy mo gom sta wia nym przez zu peł nie no wą – ta kże
mię dzy na ro do wą w świe tle re we la cji Świa tły – sy tu ację. Nie zbęd ne za tem oka za ło się
stwo rze nie przy naj mniej po zo rów de mo kra ty za cji ży cia spo łecz no -po li tycz ne go w Pol -
sce i od cię cia się od nie chlub nej prze szło ści. 

Pierw szym ta kim kro kiem by ło wy da nie 20 lip ca 1954 r. przez Ra dę Pań stwa trzech
de kre tów: o Mi li cji Oby wa tel skiej, o Or ga nach Bez pie czeń stwa i o Słu żbie Wię zien nej,
któ re na no wych za sa dach re gu lo wa ły kom pe ten cje, za kres dzia ła nia i prag ma ty kę służ -
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12 H. Do mi ni czak, op. cit., s. 28. 
13 Re la cje Świa tły w edy cji ksią żko wej uka za ły się w po ło wie lat osiem dzie sią tych w Lon dy nie. W Pol sce za czę to je pu -
bli ko wać w tzw. dru gim obie gu od 1981 r. Pierw sze ofi cjal ne wy da nie ksią żki uka za ło się w kra ju w 1990 r. Apa rat bez -
pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. I: 1944–1956, pod red. K. Szwa grzy ka, War sza wa 2005, s. 8.; P. Mach ce wicz,
„Mo na chij ska me na że ria”. Wal ka z Ra diem Wol na Eu ro pa (1950–1989), War sza wa 2007, s. 96.
14 J. To py ło, op. cit., s. 144.
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bo wą funk cjo na riu szy. De kret jed no znacz nie stwierdzał, że or ga ny bez pie czeń stwa są
po wo ła ne do „ochro ny ustro ju lu do wo -de mo kra tycz ne go okre ślo ne go w Kon sty tu cji
PRL i w związ ku z tym pro wa dzą wal kę z wszel ką dzia łal no ścią zmie rza ją cą do pod wa -
że nia lub osła bie nia te go ustro ju”15. Mi li cja Oby wa tel ska w świe tle prze pi sów de kre tu
mia ła strzec po rząd ku we wnętrz ne go, chro nić wła sność spo łecz ną, strzec bez pie czeń -
stwa, za po bie gać prze stęp czo ści i pro wa dzić po stę po wa nia przy go to waw cze w spra wach
kar nych. Słu żba Wię zien na na to miast, ja ko nie od łącz ny ele ment sys te mu bez pieczeń -
stwa, mia ła wy peł niać za da nia po wie rzo ne przez or ga na spra wie dli wo ści, tj. w za kre sie
wy ko ny wa nia ka ry po zba wie nia wol no ści i po sta no wień o tym cza so wym aresz to wa niu. 

Jed nak wpro wa dzo ne w lip cu no we prze pi sy praw ne nie wie le zmie nia ły sy tu ację
i mia ły na ce lu prze ko na nie spo łe czeń stwa, iż ca ły apa rat bez pie czeń stwa funk cjo nu je
spraw nie, na za sa dach de mo kra tycz ne go pań stwa so cja li stycz ne go i w ra mach ist nie ją -
ce go po rząd ku. W świe tle na pły wa ją cych in for ma cji Świa tły ten po zor ny za bieg oka zał
się jed nak nie wy star cza ją cy.  

Roz po czę to przy go to wa nia do prze pro wa dze nia głęb szych zmian w struk tu rze sys te -
mu bez pie czeń stwa, któ re mia ły świad czyć – głów nie po za kra jem – o re for mie i od no -
wie sys te mu po li tycz ne go w PRL, o wo li władz na pra wie nia wy rzą dzo nych krzywd. Kie -
ru nek tych zmian zo stał okre ślo ny dla sze re go wych funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa
i par tii w ofi cjal nym or ga nie PZPR „No we Dro gi”. W grud niu 1954 r. opu bli ko wa no
w nim tekst kry ty ku ją cy wy pad ki „na ru sza nia pra wo rząd no ści” przez or ga na bez pie czeń -
stwa 16. Roz po czę to pro ces prze bu do wy apa ra tu bez pie czeń stwa w Pol sce, opie ra jąc się
na no wych prze pi sach za war tych w De kre cie o na czel nych or ga nach ad mi ni stra cji pań -
stwo wej w za kre sie spraw we wnętrz nych i bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 7 grud nia 1954 r.
W swo ich za ło że niach le gi sla cyj nych de kret sta no wił od zwier cie dle nie bie ru tow skie go
spo so bu my śle nia i za ra zem je dy ne go wów czas,  mo żli we go do przy ję cia dla par tyj nych
elit, sys te mu funk cjo no wa nia apa ra tu bez pie czeń stwa. Sank cjo no wał bo wiem sys tem,
opar ty na wzor cach so wiec kich i do świad cze niach wy nie sio nych z prze pro wa dzo nych
wcze śniej w ZSRR re form w dzie dzi nie bez pie czeń stwa we wnętrz ne go pań stwa.

De kret li kwi do wał MBP, na je go miej sce po wo ła no dwa od ręb ne, no we re sor ty:
Mini ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 17.
Na zwa Ko mi te tu i je go pod po rząd ko wa nie Ra dzie Mi ni strów mia ły su ge ro wać de mo -
kra ty za cję apa ra tu bez pie czeń stwa, z obo wią zu ją cą od tąd za sa dą ko le gial no ści w po dej -
mo wa niu de cy zji.   

Zgod nie z no wy mi re gu la cja mi praw ny mi MSW pod le ga ły MO, OR MO, WOP,
KBW i Słu żba Wię zien na 18. W za kre sie kom pe ten cji, czy li kie row nic twa, nad zo ru
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15 H. Do mi ni czak, op. cit., s. 30. 
16 W ar ty ku le wstęp nym na pi sa no rów nież, że stwier dzo no „wy pad ki po stę po wa nia sprzecz ne go z usta wa mi wła dzy
ludo wej, z po li ty ką par tii, z hu ma ni stycz ną ideą so cja li zmu, któ rej słu ży na sze pań stwo lu do we”. „No we Dro gi” in for -
mo wa ły po nad to, że oby wa te le, któ rzy pa dli ofia rą „na ru szeń pra wo rząd no ści” otrzy ma ją peł ne za dość uczy nie nie.
K. Szwa grzyk, Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956 [w:] Apa rat bez pie czeń stwa...,  s. 24.   
17 AIPN, 1583/34, De kret prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa z dnia 7 grud nia 1954 r. o na czel nych or ga nach ad mi ni stra -
cji pań stwo wej w za kre sie spraw we wnętrz nych i bez pie czeń stwa pu blicz ne go, k. 3.
18 MSW zo sta ła też pod po rząd ko wa na Straż Prze my sło wa, któ ra tak jak wy mie nio ne for ma cje zmi li ta ry zo wa ne i jed -
nost ki woj sko we pod le ga ła MBP. A. Bi liń ska -Gutt, Struk tu ra i or ga ni za cja Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
w la tach 1944–1954, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN -u”, 2001, nr 15, s. 90.
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i odpo wie dzial no ści, po zo sta wio no KdsBP ca łość spraw zwią za nych z bez pie czeń stwem
pań stwa. Szcze gó ło wy za kres dzia ła nia Ko mi te tu okre śla ła uchwa ła Ra dy Mi ni strów
nr 830 z dnia 7 grud nia 1954 r., mo cą któ rej za da nia MBP prze ka za no no wo po wsta łej
in sty tu cji 19. Po wo łu jąc się na de kret Ra dy Pań stwa i wspo mnia ną uchwa łę mi ni ster Sta -
ni sław Rad kie wicz w roz ka zie z 10 grud nia przed sta wił funk cjo na riu szom bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go, pod kre śla jąc ich do tych cza so wą ofiar ność w pra cy, uza sad nie nie
prze pro wa dza nych zmian: „Przez po dział do tych cza so we go Mi ni ster stwa Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go i po wo ła nie dwóch re sor tów – Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go re ali zu je my dy rek ty wy par tii i rzą du
o ko niecz no ści uspraw nie nia i no we go usta wie nia or ga nów bez pie czeń stwa w sys te mie
wła dzy lu do wej i apa ra tu pań stwo we go, co umo żli wi szyb kie usu nię cie z pra cy or ga -
nów wszyst kich bra ków, błę dów i wy pa czeń okre su ubie głe go”20.  

W skład Ko mi te tu we szli za ufa ni lu dzie Bie ru ta. Na je go cze le sta nął za słu żo ny
komu ni sta, czło nek Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR – Wła dy sław Dwo ra kow ski 21. Je go
pierw szym za stęp cą zo stał An to ni Al ste r22, na to miast funk cje ko lej nych za stęp ców
objęli: Jan Pta siń ski 23 i Wi told Sien kie wi cz24. Sta no wi sko se kre ta rza po wie rzo no Zbi -
gnie wo wi Pasz kow skie mu 25. Wszy scy wy mie nie ni peł ni li swo je funk cje ta kże po odej -
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19 Do głów nych za dań KdsBP na le ża ła wal ka z: dzia łal no ścią wy wia dów państw ka pi ta li stycz nych (i wy wia dów „reak cyj -
nych” ugru po wań emi gra cyj nych) oraz resz tek pod zie mia „re ak cyj ne go”, pró ba mi two rze nia nie le gal nych or ga ni za cji, dzia łal -
no ścią nie miec kich re wi zjo ni stów, dy wer sją, sa bo ta żem i szkod nic twem w go spo dar ce na ro do wej. Po nad to pro wa dze nie kontr -
wy wia du wo bec państw ka pi ta li stycz nych i ośrod ków „re ak cyj nej emi gra cji”, jak rów nież pro wa dze nie dzia łal no ści w ce lu
zdo by cia in for ma cji z dzie dzi ny po li tycz nej, eko no micz nej i na uko wo -tech nicz nej. Słu żba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rze czy -
po spo li tej Lu do wej w la tach 1944–1978. Cen tra la, t. I, War sza wa 1978, s. 309.
20 Z dzie jów kontr wy wia du w Pol sce Lu do wej (wy bór do ku men tów 1944–1984), t. I, War sza wa 1987, s. 55.
21 Wła dy sław Dwo ra kow ski (1908–1976), dzia łacz ko mu ni stycz ny, z za wo du ślu sarz. Od 1934 r. czło nek KPP, od 1942 r. czło -
nek PPR, na stęp nie PZPR. Od grud nia 1945 r. do grud nia 1948 r. czło nek KC PPR, a po zjed no cze niu do mar -
ca 1959 r. – KC PZPR. W okre sie wrze sień 1945 r. – ma rzec 1947 r. I se kre tarz KW PPR w Gdań sku, w okre sie wrze sień –
gru dzień 1948 r. I se kre tarz Ko mi te tu Łódz kie go PPR, na stęp nie do kwiet nia 1950 r. – Ko mi te tu Łódz kie go PZPR, jed no cze -
śnie (od lip ca 1949 do kwiet nia 1950) I se kre tarz KW PZPR. W okre sie od mar ca 1950 r. do kwiet nia 1952 r. kie row nik Wy -
dzia łu Or ga ni za cyj ne go KC PZPR, a od ma ja 1952 r. do mar ca 1954 r. czło nek Se kre ta ria tu Biu ra Or ga ni za cyj ne go KC PZPR,
w tym sa mym cza sie – za stęp ca człon ka BP KC PZPR. Od mar ca 1954 r. do paź dzier ni ka 1956 r. czło nek BP. Od li sto pa -
da 1952 r. do mar ca 1954 r. wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów w rzą dzie Bie ru ta. W okre sie od 7 grud nia 1954 r. do 30 mar ca 1956 r.
prze wod ni czą cy Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Współ za ło ży ciel KRN i po seł do KRN, Sej mu Usta wo daw -
cze go i Sej mu PRL I ka den cji. Po od wo ła niu z KdsBP, for mal nie na eta cie KC PZPR. W la tach 1959–1966 pra cow nik prze -
my słu (ja ko ślu sarz). T. Moł da wa, Lu dzie wła dzy 1944–1991. Wła dze pań stwo we i po li tycz ne Pol ski we dług sta nu
na dzień 28 II 1991, War sza wa 1991, s. 347–348.
22 An to ni Al ster właśc. Na chum Al ster (1903–1968), dzia łacz ko mu ni stycz ny.  Czło nek KPP, PPR i PZPR. Do grud -
nia 1954 r. kie row nik Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go KC PZPR. W okre sie od 10 grud nia 1954 r. do 11 grud nia 1956 r. pierw -
szy za stęp ca prze wod ni czą ce go KdsBP, na stęp nie do 4 ma ja 1962 r. pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz -
nych, póź niej – do stycz nia 1968 r. wi ce mi ni ster go spo dar ki ko mu nal nej. Po seł do KRN i Sej mu Usta wo daw cze go. Słu żba
Bez pie czeń stwa..., t. II, s. 27; Apa rat bez pie czeń stwa..., s. 91; H. Do mi ni czak, op. cit., s. 31.
23 Jan Pta siń ski (ur. 1921), ppłk. W apa ra cie bez pie czeń stwa od 5 grud nia 1952 r., wi ce mi ni ster bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go. Od 12 grud nia 1954 r. do 12 grud nia 1956 r. za stęp ca prze wod ni czą ce go KdsBP, na stęp nie do 15 lu te go 1960 r.
zastęp ca ko men dan ta głów ne go MO. Z dzie jów kontr wy wia du..., s. 56.
24 Wi told Sien kie wicz (ur. 1920), płk. Czło nek WKP(b), PPR i PZPR. W or ga nach bez pie czeń stwa od 1 czerw ca 1950 r. ja ko
dy rek tor De par ta men tu VII MBP. Za stęp ca prze wod ni czą ce go  KdsBP od 10 grud nia 1954 r. do 28 li sto pa da 1956 r., na stęp -
nie do 31 lip ca 1961 r. dy rek tor De par ta men tu I MSW.  Słu żba Bez pie czeń stwa..., t. II, s. 28.
25 Zbi gniew Pasz kow ski (ur. 1913), płk. Czło nek KPP, PPR i PZPR. Od 1 lip ca 1945 r. za stęp ca kie row ni ka WUBP
w Ło dzi, a od 13 stycz nia 1946 r. szef UBP m.st. War sza wy. W okre sie od 1 stycz nia 1953 r. do 1 sier pnia 1954 r. st. in -
spek tor In spek to ra tu Mi ni stra BP, na stęp nie od 1 kwiet nia 1955 r. kie row nik In spek to ra tu Wiej skie go MBP. Funk cję
sekre ta rza KdsBP objął 1 kwiet nia 1955 r. Od 28 li sto pa da 1956 r. dy rek tor De par ta men tu III MSW, od wo ła ny ze sta no -
wi ska 15 kwiet nia 1963 r. Słu żba Bez pie czeń stwa..., t. II, s. 31.
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ściu Dwo ra kow skie go i mia no wa niu w 1956 r. prze wod ni czą cym KdsBP Ed mun da
Pszczół kow skie go 26. Do rad cą ze stro ny so wiec kiej zo stał płk Gie or gij Jew do ki mien ko,
któ ry swo ją funk cję peł nił od wrze śnia 1954 r. do li kwi da cji Ko mi te tu. Jew do ki mien ko
nie tyl ko uczest ni czył w po sie dze niach, ale też wy wie rał wpływ na roz pa try wa ne spra -
wy i kie run ki dzia ła nia Ko mi te tu. W ob ra dach po cząt ko wo uczest ni czył rów nież Rad -
kie wicz, do mo men tu mia no wa nia go przez Bie ru ta mi ni strem Pań stwo wych Go spo -
darstw Rol nych.    

Swo ją dzia łal ność KdsBP roz po czął 10 grud nia 1954 r. i te go sa me go dnia je go prze -
wod ni czą cy wy dał Roz kaz nr 1, w któ rym pod su mo wał do tych cza so wą pra cę or ga nów
bez pie czeń stwa i jed no cze śnie okre ślił swo je ocze ki wa nia wo bec pod le głych mu funk -
cjo na riu szy. W roz ka zie tym czy ta my m.in.: „Roz bi te zo sta ło zbroj ne pod zie mie,
uniesz ko dli wio no dy wer sję re ak cji mi ko łaj czy kow skiej, w wal ce z agen tu ra mi im pe ria -
li stycz ny mi, z szpie go stwem, dy wer sją i ter ro rem or ga na bez pie czeń stwa ma ją nie wąt -
pli we osią gnię cia”. I da lej, zwra ca jąc się do funk cjo na riu szy Dwo ra kow ski pi sał:
„Komi tet wy ra ża głę bo kie prze ko na nie, że ca ły skład oso bo wy apa ra tu bez pie czeń stwa
pu blicz ne go, prze po jo ny ide owym har tem i po świę ce niem dla do bra na sze go lu du budu -
ją ce go so cja lizm, dla Pol ski Lu do wej, bę dzie ści śle prze strze gał dys cy pli ny we wnętrz -
nej, uspraw ni i wzmoc ni wal kę z wro giem przy za sto so wa niu me tod i środ ków prze wi -
dzia nych pra wem Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej”27. Jed no cze śnie roz kaz okre ślał
źró dła i kie run ki za gro żeń dla wła dzy lu do wej: „na tę że nie szpie gow sko -dy wer syj nych
dzia łal no ści ob cych agen tur” (wo bec od ra dza nia się mi li ta ry zmu nie miec kie go), dzia -
łal ność „re ak cyj nej emi gra cji” (za prze da nej wro gim ośrod kom im pe ria li stycz nym) oraz
bie żą ce wy sił ki wro giej dzia łal no ści „resz tek wy zy ski wa czy i re ak cyj nych ele men tów
w kra ju”.

Struk tu ra or ga ni za cyj na KdsBP zo sta ła okre ślo na w Za rzą dze niu nr 05/54 wy da nym
przez prze wod ni czą ce go w dniu 29 grud nia 1954 r. Ko mi tet two rzy ło 21 jed no stek cen -
tral nych, utwo rzo nych na ba zie daw nych de par ta men tów MBP. Wpro wa dzo no no wą
nu me ra cję de par ta men tów, za cho wu jąc jed nak w du żym stop niu po przed nie za da nia.
I tak Ga bi net Prze wod ni czą ce go po wstał z prze kształ ce nia  Ga bi ne tu Mi ni stra BP,
a do je go za dań na le ża ło m.in. opra co wy wa nie i opi nio wa nie ak tów praw nych, kon tro -
la wy ko na nia uchwał rzą du, za rzą dzeń i po le ceń prze wod ni czą ce go, ob słu ga ra dio wa
i pra so wa Ko mi te tu 28. In spek to rat Prze wod ni czą ce go KdsBP, funk cjo nu ją cy wcze śniej
ja ko In spek to rat Mi ni stra BP, za cho wał za da nia kon tro l no -in spek cyj ne 29. Pro wa dził
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26 Ed mund Pszczół kow ski (1904–1997), gen. bryg., eko no mi sta, spół dziel ca, am ba sa dor. Od 1930 r. czło nek KPP, na -
stęp nie PPR i PZPR. Po seł do KRN w la tach 1944–1947, w okre sie 1947–1965 po seł do Sej mu Usta wo daw cze go i Sej -
mu PRL. Od grud nia 1948 r. do mar ca 1954 r. za stęp ca człon ka KC PZPR, a na stęp nie – do li sto pa da 1968 r. czło nek KC
PZPR. Od mar ca 1953 r. do mar ca 1954 r. czło nek Se kre ta ria tu Biu ra Or ga ni za cyj ne go KC PZPR. Mini ster rol nic twa
w okre sie od mar ca 1954 r. do mar ca 1956 r. Prze wod ni czą cy KdsBP od 30 mar ca 1956 r., od wo ła ny ze sta no wi ska
13 listo pa da 1956 r. W okre sie od lu te go do li sto pa da 1956 r. kie row nik Wy dzia łu Rol ne go KC PZPR, na stęp nie am ba -
sa dor w ZSRR (1963–1967) i Pa ki sta nie (1964–1967). T. Moł da wa, op. cit., s. 414–415; Słu żba Bez pie czeń stwa..., t. II,
s. 24.  
27 AIPN, 1583/34,  Roz kaz prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 1 z dnia 10 grud -
nia 1954 r., k. 2.
28 AIPN, 1583/42, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 04/org. prze wod ni czą ce go KdsBP z dnia 10 mar ca 1955 r., k. 7; Z. Na wroc -
ki, Struk tu ra apa ra tu bez pie czeń stwa [w:] Apa rat bez pie czeń stwa..., s. 44–45.
29 AIPN, 1583/608, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 05/org. z dnia 10 mar ca 1955 r., k. 10.
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kon tro lę or ga ni za cji i dys cy pli ny pra cy, ja ko ści pra cy ope ra cyj nej i śled czej. Spra wo wał
jed no cze śnie nad zór nad prze strze ga niem ta jem ni cy pań stwo wej i słu żbo wej.    

Na ba zie De par ta men tu VII MBP po wo ła ny zo stał De par ta ment I, choć for mal nie
jego utwo rze nie na stą pi ło do pie ro na mo cy Roz ka zu 031/org. z dnia 12 mar ca 1955 r.30

Skła dał się z je de na stu wy dzia łów nu me ro wa nych (od I do XI), Wy dzia łu Ogól ne go,
Sekre ta ria tu Ogól ne go, Sek cji Fo to, Sek cji Ewi den cji i Sa mo dziel nej Sek cji „A” (szy -
frów). De par ta ment  prze jął po swo im po przed ni ku za da nia w za kre sie wy wia du. 

Spra wy kontr wy wia du po wie rzo no De par ta men to wi II utwo rzo ne mu w opar ciu
o De par ta ment I MBP. No wy de par ta ment na le żał do bar dzo roz bu do wa nych jed no stek
Ko mi te tu, gdyż jesz cze w czerw cu 1954 r. do daw ne go De par ta men tu I włą czo no Wy -
dział II De par ta men tu III, któ ry zaj mo wał się wal ką z mniej szo ścia mi: ukra iń ską, li tew -
ską i bia ło ru ską oraz tzw. bia łą emi gra cją. Po dob nie jak w przy pad ku wy wia du, za da nia
kontr wy wia dow cze zo sta ły za cho wa ne bez więk szych zmia n31.   

W myśl wspo mnia ne go za rzą dze nia do „wal ki z pod zie miem re ak cyj nym” po wo ła -
ny zo stał De par ta ment III, utwo rzo ny w wy ni ku po łą cze nia daw ne go De par ta men tu
III i Sa mo dziel ne go Wy dzia łu do Wal ki z Ban dy ty zmem. Skła dał się on z sied miu
wydzia łów, Se kre ta ria tu, Sa mo dziel nej Sek cji „A” i Sek cji Spra woz daw czo -Ewi den cyj -
nej. Głów ny mi ob sza ra mi je go za in te re so wa nia by ły: pod zie mie sa na cyj ne i en dec kie,
daw na opo zy cja pe pee sow ska, troc ki ści, sy jo ni ści, PSL mi ko łaj czy kow skie, ku łac two,
an ty pań stwo wa dzia łal ność mniej szo ści na ro do wych, nie le gal ne or ga ni za cje mło dzie -
żo we, wro ga dzia łal ność w szkol nic twie, ban dy tyzm po li tycz ny, pra ca kontr wy wia dow -
cza w in sty tu cjach na uko wych, kul tu ral nych, wy daw ni czych, pra sie i ra diu, słu żbie
zdro wia, opie ce spo łecz nej, or ga ni za cjach i sto wa rzy sze niach spo łecz nych, ochro na
dele ga cji na uko wych i ar ty stycz nych wy je żdża ją cych na Za chód, wro ga pro pa gan da,
ulot ki, nie le gal ne wy daw nic twa 32.

Ochro nę go spo dar ki na ro do wej ob jął De par ta ment IV utwo rzo ny w opar ciu o do -
tych cza so wy De par ta ment IV, In spek to rat Wiej ski i Wy dział III De par ta men tu II 33.
Do głów nych za dań li czą ce go sie dem wy dzia łów de par ta men tu na le ża ło zwal cza nie
„dy wer syj nej, szkod ni czej, szpie gow skiej i in nej an ty pań stwo wej dzia łal no ści agen tu ry
wy wia dów im pe ria li stycz nych, wro gie go pod zie mia i in nych wro gich ele men tów na
obiek tach prze my sło wych, rol nych, han dlu, łącz no ści, a przede wszyst kim na obiek tach
ma ją cych po wa żne zna cze nie dla go spo dar ki na ro do wej”34. De par ta ment IV miał
więc za pew nić ochro nę obiek tów go spo dar ki, ma ga zy nów re zerw pań stwo wych oraz
in sty tu tów na uko wo -ba daw czych i biur kon struk cyj nych. Za da nia w za kre sie za bez pie -
cze nia i ochro ny trans por tu po wie rzo no De par ta men to wi V (daw ny De par ta ment
VIII)35, skła da ją ce mu się z czte rech wy dzia łów, w tym Wy dzia łu Ogól ne go. Ochro na ta
obej mo wa ła trans port ko le jo wy, lot ni czy, ko mu ni ka cję i trans port dro go wy, że glu gę.
Za kła dy bu do wy ta bo ru ko le jo we go po zo sta ły w ge stii De par ta men tu IV.   
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30 Z. Na wroc ki, op. cit., s. 43. 
31 AIPN, 1583/608, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 017/org. z dnia 11 mar ca 1955 r., k. 37; Z. Na wroc ki, op. cit., s. 29.
32 AIPN, 1583/42, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 06/org. prze wod ni czą ce go KdsBP z dnia 10 mar ca 1955 r. , k. 9; Z. Na wroc -
ki, op. cit., s. 40.
33 AIPN, 1583/608, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 07/org. z dnia 10 mar ca 1955 r., k. 14.
34 Z. Na wroc ki, op. cit., s. 34.
35 AIPN, 1583/42, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 08/org. prze wod ni czą ce go KdsBP z dnia 10 mar ca 1955 r., k. 11.
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Roz ka zem z dnia 11 mar ca 1955 r. utwo rzo no na ba zie De par ta men tu XI MBP De -
par ta ment VI do wal ki z „wro gą dzia łal no ścią re ak cyj ne go kle ru”36. No wy de par ta ment
prze jął za da nia i struk tu rę swe go po przed ni ka, a je go czte ry wy dzia ły zaj mo wa ły się
kle rem świec kim, za ko na mi, ka to lic ki mi zgro ma dze nia mi ma so wy mi oraz dzia łal no ścią
Ko ścio łów nie ka to lic kich i sekt. Struk tu rę we wnętrz ną de par ta men tu uzu peł niał Se kre -
ta riat Ogól ny. 

Pion śled czy Ko mi te tu zo stał utwo rzo ny na bazie De par ta men tu Śled cze go MBP
i obec nie za da nia te wy ko ny wał De par ta ment VII 37. Tuż przed li kwi da cją mi ni ster stwa
w koń cu 1954 r. by ła to struk tu ra bar dzo roz bu do wa na. De par ta ment Śled czy skła dał się
z sied miu wy dzia łów, włą czo no do nie go ta kże część ko mó rek or ga ni za cyj nych roz wią -
za ne go w czerw cu 1954 r. De par ta men tu X. By ły to ko mór ki śled cze, pro wa dzą ce
docho dze nia przeciwko dzia ła czom par tyj nym oska rżo nym o wro gą dzia łal ność oraz
zajmujące się ochroną – przy pusz czal nie – obiek tów rzą do wych i par tyj nych. Nie ste ty
nie jest mo żli we pre cy zyj ne okre śle nie za dań po zo sta łych wy dzia łów tak roz bu do wa ne -
go De par ta men tu Śled cze go 38. W no wej struk tu rze De par ta ment VII skła dał się z czte -
rech wy dzia łów, Sa mo dziel nej Sek cji „A” i Se kre ta ria tu Ogól ne go. Pierw sze dwa wy -
dzia ły podzielone były na sekcje, na to miast dwa ko lej ne – ta kich sek cji nie mia ły.
Przy pusz czal nie Wy dzia ły III i IV oraz Sek cja „A” peł ni ły funk cje po moc ni cze wo bec
ko mó rek śled czych i mia ły w swym za kre sie dzia ła nia ob ser wa cję, za trzy ma nia i aresz -
to wa nia, pra cę z agen tu rą cel ną i ochro nę obiek tów rzą do wy ch39.   

Kom plek so wą ochro nę rzą du za pew niał w KdsBP De par ta ment VIII, któ ry w isto cie
zmie nił tyl ko nu me ra cję i prze jął za da nia re ali zo wa ne w MBP przez De par ta ment
Ochro ny Rzą du. Wy dzia ły de par ta men tu zaj mo wa ły się ochro ną pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów, człon ków Biu ra Po li tycz ne go PZPR, mar szał ka, wi ce mar szał ków, wi ce pre mie ra
i mi ni strów rzą du oraz za bez pie cza ły tra sy rzą do we. Dwa wy dzia ły wy ko ny wa ły za da -
nia ope ra cyj no -wy jaz do we i agen tu ral no -ope ra cyj ne. Struk tu rę de par ta men tu uzu peł -
nia ły jed nost ki po moc ni cze i sek cje do spraw per so nal nych (w tym funk cjo na riu szy).

W wy ni ku po łą cze nia czę ści ko mó rek or ga ni za cyj nych De par ta men tu II i In sty tu tu
Tech ni ki Ope ra cyj nej – utwo rzo ne go w li sto pa dzie 1954 r. ja ko sa mo dziel na jed nost ka
MBP – po wstał De par ta ment IX. W je go skła dzie zna la zło się sześć wy dzia łów, Wy dział
„K”, Se kre ta riat Ogól ny i Cen tral ne La bo ra to rium Eks per tyz. De par ta ment w ca ło ści
prze jął za da nia z za kre su tech ni ki ope ra cyj nej, a In sty tut Tech ni ki Ope ra cyj nej zaj mo -
wał się m.in. dak ty lo sko pią osób aresz to wa nych. 
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36 AIPN, 1583/608, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 018/org. z dnia 11 mar ca 1955 r., k. 39; Z dzie jów kontr wy wia du..., s. 59.
37 AIPN, 1583/42, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 09/org. prze wod ni czą ce go KdsBP z dnia 10 mar ca 1955 r., k. 12.
38 W cza sie prac ba daw czych nad or ga ni za cją apa ra tu bez pie czeń stwa Z. Na wroc ki od two rzył we wnętrz ną struk tu rę
De par ta men tu Śled cze go MBP, ale ze wzglę du na brak za cho wa nych ma te ria łów nie okre ślił za dań po szcze gól nych
wydzia łów. Po przez fakt włą cze nia do De par ta men tu Śled cze go daw nych ko mó rek De par ta men tu X przy jął za ło że nie,
że za cho wa ły one swo je do tych cza so we za da nia tj. spra wy – ogól nie mó wiąc – po li tycz no -par tyj ne. Idąc tym to kiem
rozu mo wa nia mo żna chy ba roz sze rzyć to za ło że nie i za ry zy ko wać twier dze nie, że po zo sta łe wy dzia ły zaj mo wa ły się
wszyst ki mi in ny mi kwe stia mi po za wcze śniej wspo mnia ny mi, a ści ślej mó wiąc – nad zo ro wa ły (struk tu ry te re no we)
i pro wa dzi ły spra wy po wsta łe w wy ni ku dzia łań de par ta men tów ope ra cyj nych, we dług ich za kre sów kom pe ten cji.
39 Z. Na wroc ki, op. cit., s. 41.
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Na ba zie po zo sta łych ko mó rek De par ta men tu II MBP zbu do wa no De par ta ment X,
w któ re go za kre sie za dań był ca ło kształt prac zwią za nych z ewi den cją ope ra cyj ną. Od
swo je go po przed ni ka no wy de par ta ment prze jął kar to te kę cen tral ną osób i spraw pozo -
sta ją cych w za in te re so wa niu MBP, ewi den cję ope ra cyj ną i opi nio wa nie osób wyjeż dża -
ją cych za gra ni cę. De par ta ment X ko or dy no wał ta kże za in te re so wa nia ope ra cyj ne
KdsBP, MO i Zwia du WO P40.      

Jesz cze w czerw cu 1950 r. z De par ta men tu II MBP wy łą czo ne zo sta ły wszyst kie
zada nia zwią za ne z za bez pie cze niem łącz no ści jed nost kom mi ni ster stwa oraz za pew nie -
niem bez pie czeń stwa i pra wi dło wo ści funk cjo no wa nia łącz no ści spe cjal nej władz
państwo wych i par tyj nych. W re zul ta cie utwo rzo no De par ta ment Łącz no ści, któ ry w ra -
mach Ko mi te tu za cho wał swą nu me ra cję i na zwę. 

De par ta ment Kadr i Szko le nia utwo rzo no, łą cząc trzy jed nost ki or ga ni za cyj ne MBP:
De par ta ment Kadr, De par ta ment Szko le nia i Biu ro do spraw Funk cjo na riu szy. Two rzy -
ło go sześć wy dzia łów i Se kre ta riat Ogól ny 41. No wy de par ta ment prze jął spra wy o cha -
rak te rze ka dro wo -szko le nio wym, ta kie jak: na bór funk cjo na riu szy, ich prze no sze nie,
awan so wa nie, zwal nia nie, pro wa dze nie ewi den cji i akt oso bo wych czyn nych funk cjo -
na riu szy, szko le nie za wo do we, pro wa dze nie po stę po wań dys cy pli nar nych, or ga ni za cja
ży cia kul tu ral no -oświa to we go, m.in. im prez kul tu ral nych i spor to wych (w tym nad zór
nad dzia łal no ścią re sor to wych klu bów spor to wych).     

Za da nia o cha rak te rze lo gi stycz nym re ali zo wa ły na rzecz KdsBP dwa od dziel ne
depar ta men ty. De par ta ment Ad mi ni stra cyj no -Go spo dar czy po wstał 18 mar ca 1955 r.,
a w jego skła dzie zna la zły się funk cjo nu ją ce do tych czas sa mo dziel nie jed nost ki or ga ni -
za cyj ne MBP. Włą czo ne do nie go zo sta ły: De par ta ment Za opa trze nia (umun du ro wa nie,
uzbro je nie, żyw ność, trans port, ma ga zy no wa nie, za opa trze nie ma te ria ło we itp.), De par -
ta ment Or ga ni za cji i Pla no wa nia (pla no wa nie za opa trze nia mi ni ster stwa i jed no stek mu
pod le głych), De par ta ment Kwa te run ko wo -Bu dow la ny (pla no wa nie, pro jek to wa nie
i nad zór nad bu dow nic twem dla po trzeb re sor tu), Kwa ter mi strzo stwo Cen tral nych Jed -
no stek MBP (ad mi ni stra cja do mów miesz kal nych, kwa te ru nek, re mon ty, fi nan se, spra -
wy mun du ro wo -żyw no ścio we). Po nad to w skład de par ta men tu wszedł sa mo dziel ny
Wy dział Kadr przy Dy rek to rze Ge ne ral nym ds. Za opa trze nia, zaj mu ją cy się kwe stia mi
per so nal ny mi wy mie nio nych wcze śniej jed no stek oraz Biu ro So cjal ne MBP. Ob słu gę
finan so wą Ko mi te tu za pew niał – jak po przed nio dla MBP – De par ta ment Fi nan so wy
(do li sto pa da 1951 r. Wy dział Fi nan so wo -Bu dże to wy), w któ re go ge stii by ło przede
wszyst kim pla no wa nie i re ali za cja (w tym spra woz daw czość) bu dże tu re sor tu bez pie -
czeń stwa 42. 

Struk tu rę or ga ni za cyj ną Ko mi te tu uzu peł nia ły mniej sze, choć mające bar dzo istot ne
zna cze nie dla funk cjo no wa nia ca łe go apa ra tu bez pie czeń stwa, struk tu ry. I tak klu czo we
zna cze nie, ze wzglę du na ta jem ni cę słu żbo wą i pań stwo wą, mia ło utwo rzo ne na ba zie
daw ne go Biu ra „C” (do 1952 r. Wy dział IV De par ta men tu II) – Biu ro „A” (szy fry).
W ra mach De par ta men tu IX KdsBP od kwiet nia 1955 r. funk cjo no wa ło Biu ro „W”,
które osta tecz nie 12 grud nia 1955 r. zo sta ło wy łą czo ne z de par ta men tu i od tąd działało
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40 Ibi dem, s. 31.
41 AIPN, 1583/42, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 012/org. prze wod ni czą ce go KdsBP z dnia 10 mar ca 1955 r., k. 15.
42 AIPN, 1583/608, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 057/org. z dnia 18 mar ca 1955 r., k. 148; Z. Na wroc ki, op. cit., s. 47.
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jako sa mo dziel na jed nost ka. Do je go za dań na le ża ły m.in.: kon tro la i za bez pie cze nie
kore spon den cji kra jo wej i za gra nicz nej, re ali za cja za mó wień pio nu ope ra cyj ne go i śled -
cze go, wy ko ny wa nie eks per tyz pism, prze chwy ty wa nie ko re spon den cji z wro gą propa -
gan dą, usta la nie au to rów tek stów. Bar dzo istot ne prace wy ko ny wał utwo rzo ny na ba zie
daw ne go Wy dzia łu „A” – Wy dział „B”, prze kształ co ny Roz ka zem nr 0167/org.
z dnia 15 grud nia 1955 r. w Biu ro „B”. Do je go obowiązków na le ża ła ob ser wa cja
zewnętrz na osób i obiek tów, po zo sta ją cych w za in te re so wa niu pio nów ope ra cyj ne go
i śled cze go. Spra wy mo bi li za cyj ne w ra mach KdsBP po wie rzo no Sa mo dziel ne mu Wydzia -
ło wi „C”, po wsta łe mu z prze kształ ce nia Biu ra Woj sko we go (utwo rzo ne go w 1951 r.
na ba zie Wy dzia łu Mo bi li za cyj ne go). Ma te ria ły ar chi wal ne po zo sta ły pod opie ką
Archiwum (po przed nio Cen tral ne Archi wum MBP), a daw ną Ko men dan tu rę prze kształ -
co no 14 ma ja 1955 r. w Ko men dan tu rę Ochro ny Ko mi te tu do spraw Bez pieczeń stwa
Pu blicz ne go.

W związ ku z prze pro wa dzo ną re or ga ni za cją, zgod nie z Za rzą dze niem nr 057/55,
od 1 stycz nia 1955 r. ca ła do ku men ta cja i ko re spon den cja mia ła już być ozna czo na i ad -
re so wa na we dług no wych nazw jed no stek or ga ni za cyj nych Ko mi te tu 43. 

W ce lu uspraw nie nia prac w za kre sie or ga ni za cji i uprosz cze nia try bu za ła twia nia
spraw, na pod sta wie Uchwa ły nr 435/55 Ra dy Mi ni strów z dnia 11 czerw ca 1955 r. pre -
mier wy dał 10 mar ca 1956 r. Za rzą dze nie nr 78 w spra wie or ga ni za cji KdsBP, któ re
sank cjo no wa ło wcze śniej sze roz wią za nia i jed no cze śnie re gu lo wa ło za sa dy do ko ny wa -
nia zmian w or ga nach bez pie czeń stwa. Struk tu rę or ga ni za cyj ną Ko mi te tu (po dział
na de par ta men ty itp.) oraz je go or ga ny te re no we usta lał pre zes Ra dy Mi ni strów
na wnio sek KdsBP, a we wnętrz ną or ga ni za cję oraz za kres dzia ła nia de par ta men tów,
biur i wy dzia łów – Ko mi tet. Struk tu rę i sieć or ga nów te re no wych usta lał Ko mi tet, ale
ilość eta tów z po dzia łem na jed nost ki na czel ne i te re no we – pre mier na wnio sek prze -
wod ni czą ce go KdsB P44.

Or ga na mi te re no wy mi Ko mi te tu po zo sta ły te sa me wo je wódz kie i po wia to we urzę -
dy bez pie czeń stwa, któ re wzo rem cen tra li przy ję ły na zwy: Wo je wódz kie (Po wia to we)
Urzę dy do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 45. W nie któ rych po wia tach za miast urzę -
dów utwo rzo no de le ga tu ry do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Tak jak po przed nio,
struk tu ry KdsBP mia ły swo je od po wied ni ki w jed nost kach te re no wych – wo je wódz kich
i po wia to wych, gdzie po wsta ły iden tycz ne pio ny w po sta ci wy dzia łów (w urzę dach
woje wódz kich) i re fe ra tów lub sek cji (w urzę dach po wia to wych). Pio nów ta kich na to -
miast nie by ło w 126 de le ga tu rach po wia to wy ch46.
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43 Z dzie jów kontr wy wia du..., s. 60
44 AIPN, 1583/95, Za rzą dze nie nr 78 pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 10 mar ca 1956 r. w spra wie or ga ni za cji i eta tów
w Ko mi te cie do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i pod le głych jed no stek te re no wych, k. 17.
45 Rów no le gle ze zmia na mi or ga ni za cyj ny mi w cen tra li pro wa dzo no prze kształ ce nia w te re nie. Kie row ni cy WUdsBP
od 10 mar ca otrzy my wa li roz ka zy z po le ce niem wdro że nia no wej struk tu ry eta to wej w swo ich urzę dach na ba zie by łych
WUBP. Ja ko je den z pierw szych otrzy mał ta ki roz kaz szef WUdsBP w Bia łym sto ku. Na to miast od 16 mar ca za czę to
wpro wa dzać no we eta ty w urzę dach po wia to wych i de le ga tu rach. Roz ka zy kie ro wa ne w te ren za wie ra ły punkt o brzmie -
niu: „Unie wa żnić z dniem 1 kwiet nia 1955 r. wszyst kie do tych cza so we eta ty by łych Urzę dów BP i im pod le głych jed no -
stek wy da ne przez b. MBP do dnia 1 grud nia 1954 r.”. AIPN, 1583/608, Roz kaz orga ni za cyj ny nr 036/org. z dnia 10 mar -
ca 1955 r., k. 90.
46 H. Do mi ni czak, op. cit., s. 31. 
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W wy ni ku wpro wa dze nia w ży cie de kre tu z 7 grud nia 1954 r. prze pro wa dzo no wpraw -
dzie re or ga ni za cję apa ra tu bez pie czeń stwa, ale za cho wa ne zo sta ły w peł ni je go zdol no -
ści or ga ni za cyj ne i ope ra cyj ne. Pod po rząd ko wa nie MO, OR MO, KBW i WOP (łącz nie
ok. 280 tys. lu dzi) Mi ni ster stwu Spraw We wnętrz nych osła bi ło ten apa rat w sen sie kom -
pe ten cyj nym, ale trze ba pa mię tać, że wy mie nio ne for ma cje na dal wcho dzi ły w skład sys -
te mu bez pie czeń stwa kra ju. Wy da ne przez mi ni stra Władysława Wi chę 10 grud nia 1954 r.
za rzą dze nie zo bo wią zy wa ło je do ści słej współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa w wy -
ko ny wa niu za dań zwią za nych z bez pie czeń stwem kra ju. KBW mia ło udzie lać po mo cy
w ope ra cjach pro wa dzo nych prze ciw ko „zbroj nym ban dom”, a WOP w za bez pie cze niu
przed prze ni ka niem do Pol ski „agen tów im pe ria li stycz ne go wy wia du”47.

Apa rat bez pie czeń stwa za cho wał po re or ga ni za cji stan oso bo wy prze kra cza ją cy
28 tys. lu dzi. Po za je go sze re ga mi zna la zło się jed nak wie le czo ło wych po sta ci daw ne go
MBP. W stycz niu 1954 r. zo stał wy da lo ny dys cy pli nar nie ze słu żby Ana tol Fej gin (w lip -
cu zde gra do wa ny), w kwiet niu to sa mo spo tka ło dy rek to ra De par ta men tu Ogól no ad mi -
ni stra cyj ne go Eu ge niu sza Do wka na, w paź dzier ni ku po wró cił do ZSRR szef WUBP
w War sza wie Bro ni sław Tro chi mo wicz (Tra chi mo wicz), od li sto pa da w wię zie niu ocze -
ki wał na pro ces Jó zef Ró żań ski, w tym sa mym cza sie od wo ła ny zo stał ze sta no wi ska
wice mi ni stra Ro man Rom kow ski. Naj wa żniej sze funk cje w apa ra cie bez pie czeń stwa na -
dal jed nak peł ni li sta rzy dzia ła cze, za słu że ni dla par tii i re sor tu. Ni ższe szcze ble hie rar -
chii słu żbo wej zaj mo wa ła młod sza ka dra, wy cho wa na już na za sa dach i do świad cze niach
wy nie sio nych z dzie się cio let niej dzia łal no ści or ga nów bez pie czeń stwa. By ła to ka dra,
któ ra w więk szo ści swo ją ka rie rę za wo do wą roz po czę ła już po woj nie. Funk cjo na riu sze,
któ rzy wstą pi li do słu żby w or ga nach bez pie czeń stwa w 1945 r., sta no wi li w 1955 r. gru -
pę naj więk szą, li czą cą bli sko 18 proc. sta nu oso bo we go apa ra tu bez pie czeń stwa. Tych,
któ rzy ten apa rat two rzy li w 1944 r., po zo sta ło w 1955 r. za le d wie 2 proc. Pod wzglę dem
wie ko wym utrzy ma na zo sta ła ten den cja, ukształ to wa na jesz cze w MBP, do za trud nia nia
lu dzi mło dych. Zaw sze do mi nu ją cą gru pą by li funk cjo na riu sze w wie ku od 22 do 30 lat.
Wpraw dzie w po rów na niu z 1953 r. (65,58 proc.) ich od se tek spadł o po nad 8 proc., ale
jed no cze śnie wzrósł nie co od se tek osób w wie ku do 22 lat (2 proc.). W po ło wie lat pięć -
dzie sią tych mło dzi funk cjo na riu sze sta no wi li 66,43 proc. sta nu oso bo we go, pod czas gdy
sta ra ka dra sta no wi ła 33,57 proc. personelu48. War to do dać, że trzon apa ra tu bez pie czeń -
stwa to oso by po cho dze nia ro bot ni cze go (po nad po ło wa), lu dzie wy wo dzą cy się ze wsi
two rzy li gru pę li czą cą nie co po wy żej 22 proc. Pod kre ślić trze ba, że w 1955 r. wzrósł pro -
cen to wy udział osób z wy kształ ce niem nie peł nym śred nim (34,08 proc., gdy w 1953 r. 
– 25,22 proc.) i śred nim (16,48 proc., gdy w 1953 r. – 6,90 proc.), na to miast zde cy do wa -
nie spadł od se tek funk cjo na riu szy z wy kształ ce niem pod sta wo wym (30,50 proc., gdy
w 1953 r. – 42,60 proc.). Zmia ny w tej dzie dzi nie by ły wy ni kiem przyj mo wa nia do służ -
by osób le piej wy kształ co nych, z ukoń czo ny mi szko ła mi po woj nie, ale też re zul ta tem
co raz wy ższych wy ma gań sta wia nych przez kie row nic two re sor tu. Wzrost po zio mu
wykształ ce nia na le ży wią zać rów nież z roz wo jem szko le nia za wo do we go. 
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47 Ibi dem, s. 32. 
48 K. Ro kic ki, Apa ra tu ob raz wła sny. Ana li za wy kre sów po rów naw czych do ty czą cych ka dry apa ra tu bez pie czeń stwa
pu blicz ne go w la tach 1944–1955 [w:] „Zwy czaj ny” re sort. Stu dia o apa ra cie bez pie czeń stwa 1944–1956, pod red.
K. Kra jew skie go i T. Ła bu szew skie go, War sza wa 2005, s. 17.
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Zre or ga ni zo wa ny, „od mło dzo ny” ka dro wo, po zor nie osła bio ny pod wzglę dem struk -
tu ral nym i kom pe ten cyj nym apa rat bez pie czeń stwa zo stał jed nak po wa żnie wzmoc nio ny
po przez włą cze nie do Ko mi te tu Wojsk We wnętrz nych i In for ma cji Woj sko wej. Uchwa łą
Ra dy Mi ni strów nr 683/55 z dnia 3 wrze śnia 1955 r. po wo ła ny zo stał Szef Głów ne go Za -
rzą du In for ma cji, mia no wa ny i od wo ły wa ny przez Ra dę Mi ni strów, któ ry jed no cze śnie
wcho dził w skład Ko mi te tu. Z mo cy uchwa ły stał on na cze le woj sko wych or ga nów bez -
pie czeń stwa, do za dań któ rych na le ża ła wal ka z wy mie rzo ną prze ciw ko si łom zbroj nym
dzia łal no ścią ob ce go wy wia du i je go eks po zy tur spo śród „re ak cyj nych ugru po wań emi -
gra cyj nych”, wro gą dzia łal no ścią „re ak cyj nych ele men tów” w kra ju, pró ba mi two rze nia
w woj sku nie le gal nych or ga ni za cji, wro gą dzia łal no ścią po li tycz ną i ter ro ry stycz ną, za -
po bie ga nie ak tom dy wer sji i de zer cji, za bez pie cze nie nie na ru szal no ści tajem ni cy woj -
sko we j49. Za rzą dze nie nr 094/55 z 14 wrze śnia 1955 r. wy da ne przez prze wod ni czą ce go
KdsBP oraz sze fów MSW i MON okre śla ło za da nia In for ma cji MON i WW, za sa dy
współ pra cy z jed nost ka mi woj sko wy mi, wy ma ga nia sta wia ne ofi ce rom i pod ofi ce rom,
ich upraw nie nia i za sa dy na bo ru do słu żby. Trzy dni póź niej prze wod ni czą cy Ko mi te tu
wy dał Roz kaz nr 096/55, w któ rym jed no znacz nie na ka zał ści słą współ pra cę or ga nów
bez pie czeń stwa pu blicz ne go z In for ma cją w za kre sie ochro ny woj ska. 

Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go funk cjo no wał przez pra wie dwa lata,
pro wa dząc dzia ła nia na wszyst kich płasz czy znach ży cia spo łecz ne go, po li tycz ne go
i gospo dar cze go w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa Pol sce Lu do wej. Kie run ki
i za kres je go dzia łal no ści nie wie le od bie ga ły od tych, któ re zo sta ły nie gdyś wy ty czo ne
dla MBP. Opie ra jąc się na daw nych struk tu rach i lu dziach od da nych od lat słu żbie
w sze re gach or ga nów bez pie czeń stwa, wal czył z wro giem ze wnętrz nym i we wnętrz nym,
przy czym ten ostat ni z bie giem cza su sta wał się co raz bar dziej „nie bez piecz ny”, prio -
ry te to wy. In ge ru jąc we wszyst kie sfe ry ży cia Po la ków, pro wa dził swo ją wal kę z wszel -
ki mi prze ja wa mi nie za do wo le nia, kry ty ki władz i ustro ju, a ze szcze gól nym za an ga żo -
wa niem – dzia łal no ści, któ rą uznał za „an ty pań stwo wą” i „an ty par tyj ną”. W co dzien nej
pra cy funk cjo na riu szom przy świe ca ły za sa dy i re gu ły, któ rych na uczy li ich twór cy sys -
te mu bez pie czeń stwa oraz nor my, któ re sa mi wy pra co wa li w opar ciu o wła sne do świad -
cze nia. Na swój spo sób ro zu mie li za tem swo je po słan nic two, na ka zu ją ce im strzec
wszel ki mi spo so ba mi i środ ka mi wpro wa dzo ne go do Pol ski po rząd ku spo łecz no -ustro -
jo we go, a na de wszyst ko wła dzy lu do wej i jej „nie omyl nej” prze wod nicz ki – PZPR. 

W mia rę upły wu cza su sy tu acja ule ga ła zmia nie. W kra ju na ra sta ło coraz trud niej sze
do stłu mie nia nie za do wo le nie z pa nu ją cych wa run ków, po gar sza ła się sy tu acja go spo dar cza,
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49 AIPN, 1583/95, Uchwa ła nr 683/55 Ra dy Mi ni strów z dnia 3 wrze śnia 1955 r. o włą cze niu woj sko wych or ga nów
bez pie czeń stwa oraz ich za kre su dzia ła nia do Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, k. 1. Na te mat dzia łal no -
ści In for ma cji Woj sko wej w tym okre sie zob. pra ce Z. Pal skie go opu bli ko wa ne w „Prze glą dzie Hi sto rycz no -Woj sko -
wym”: Pra ca ope ra cyj na or ga nów In for ma cji Woj ska Pol skie go 1945–1957 (2004, nr 4, s. 165–200); Or ga na In for ma -
cji Woj sko wej w sys te mie re pre sji w Woj sku Pol skim (2005, nr 1, s. 57–90); Ka dra ofi cer ska or ga nów In for ma cji Woj sko wej
(2005, nr 4, s. 133–154) oraz te goż au to ra In for ma cja Woj ska Pol skie go w la tach 1943–1957, „Pa mięć i Spra wie dli -
wość”, 1997–1998, nr XL, s. 214–240. Po nad to pra ce W. Tka cze wa: Re pre sje or ga nów In for ma cji Woj ska Pol skie go
w sto sun ku do człon ków Ar mii Kra jo wej, „Ac ta Uni ver si ta tis Wra ti sla vien sis”, 1995, nr CXVIII, s. 351–362; Po wsta nie,
struk tu ra or ga ni za cyj na i dzia łal ność or ga nów In for ma cji WP w l. 1943–1949 [w:] Sta li nizm w Woj sku Pol skim,
Piła 1990; Or ga na In for ma cji Woj ska Pol skie go 1943–1956: kontr wy wiad woj sko wy, War sza wa 2007.
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trwał kon flikt z Ko ścio łem. W Związ ku So wiec kim kry ty ka sta li now skie go re żi mu
osiągnę ła swój szczyt po XX Zjeź dzie KPZR. Nie spo dzie wa na śmierć Bo le sła wa
Bieruta w Mo skwie 12 mar ca 1956 r. po sta wi ła par tię i apa rat bez pie czeń stwa 
w zupeł nie no wej sy tu acji. Nie słab ną ca kry ty ka te go apa ra tu skło ni ła se kre ta rza PZPR
Edwar da Ocha ba do pod ję cia choć by czę ścio wych dzia łań w za kre sie re duk cji for ma cji
two rzą cych roz bu do wa ny sys tem bez pie czeń stwa kra ju. Zmniej szo no za tem licz bę żoł -
nie rzy WOP o oko ło 6000 i za mie rza no zli kwi do wać jed nost ki  KBW. Te go ostat nie go
pla nu nie zre ali zo wa no z po wo du wy stą pienia ro bot ni ków w Po zna niu w 1956 r.50 Ale
re duk cją miał być rów nież ob ję ty apa rat bez pie czeń stwa. Stąd prze wod ni czą cy KdsBP
za ape lo wał do władz o za cho wa nie te go apa ra tu, a do pod le głych mu kie row ni ków jed -
no stek or ga ni za cyj nych zwró cił się z wy ja śnie niem, że obec na sy tu acja po li tycz na wy -
ma ga no we go „usta wie nia” or ga nów bez pie czeń stwa, co „nie zmniej sza rze czy wi stych
za dań ope ra cyj nych w za kre sie zwal cza nia szpie go stwa, dy wer sji, ter ro ru i in nej wro -
giej dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko wła dzy lu do wej i in te re som pań stwa. Wy ma ga
to utrzy ma nia pod sta wo wej czę ści funk cjo na riu szy apa ra tu, a w szcze gól no ści ko mó rek
ope ra cyj nych”51. 

Dzia ła nia Pszczół kow skie go nie przy nio sły jed nak spo dzie wa nych przez nie go re zul -
ta tów. Osta tecz nie, na mo cy De kre tu o or ga ni za cji na czel nych or ga nów pań stwo wych
z dnia 13 li sto pa da 1956 r. Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go uległ li kwi -
da cji, a je go do tych cza so we kom pe ten cje prze ję ło MSW. W te re nie za da nia w za kre sie
ochro ny ustro ju i in te re sów pań stwa mia ły być obec nie re ali zo wa ne przez wo je wódz kie
i po wia to we ko men dy Mi li cji Oby wa tel skiej. 

W związ ku z li kwi da cją KdsBP Ra da Mi ni strów pod ję ła 13 li sto pa da uchwa łę na ka -
zu ją cą sto so wa nie wo bec zwol nio nych ze słu żby funk cjo na riu szy prze pi sów Uchwa ły
Pre zy dium Rzą du z dnia 1 paź dzier ni ka 1955 r. w spra wie za trud nie nia ofi ce rów za wo -
do wych zwol nio nych ze słu żby woj sko wej, co ozna cza ło zrów na nie ich w upraw nie -
niach z ofi ce ra mi woj ska. Obo wiąz ki w za kre sie za trud nie nia tych funk cjo na riu szy na -
ło żo ne zo sta ły na mi ni stra spraw we wnętrz ny ch52. Wspo mnia na uchwa ła regu lo wa ła
po nad to za sa dy przy zna wa nia do dat ków wy rów naw czych. Zo bo wią za no pre zy dia
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50 Wy da rze nia czerw co we w Po zna niu do pro wa dzi ły do kon so li da cji i ści słej współ pra cy wszyst kich struk tur i for ma -
cji bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W dniu 3 lip ca 1956 r. prze wod ni czą cy KdsBP E. Pszczół kow ski i mi ni ster spraw
wewnętrz nych W. Wi cha wy da li wspól ne Za rzą dze nie nr 52/56, któ re po wo ły wa ło do ży cia we wszyst kich wo je wódz -
twach gru py ko or dy nu ją ce w skła dzie: kie row nik WUdsBP, ko men dant wo je wódz ki MO i do wód ca od dzia łu KBW.
Grupy zo sta ły utwo rzo ne „na wy pa dek pro wo ka cyj nych wy stą pień wy mie rzo nych prze ciw ko wła dzy lu do wej” i mia ły
dzia łać „prze ciw ele men tom pro wo ku ją cym i in spi ru ją cym oraz dla li kwi da cji skut ków wro gich po czy nań”. Za da niem
grup by ło: „a) opra co wa nie pla nu sko or dy no wa nych dzia łań wszyst kich pio nów MSW i or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go, b) kie ro wa nie ca ło kształ tem przed się wzięć zmie rza ją cych do: nie do pusz cze nia do przy go to wa nia i za ist nie nia pro -
wo ka cyj nych wy stą pień; na le ży te go za bez pie cze nia obiek tów i in sty tu cji mo gą cych być przed mio tem za gro że nia (urząd
bez pie czeń stwa, KW PZPR, WRN, ra dio sta cja, dwo rzec, wię zie nie, wy twór nie i ma ga zy ny bro ni, amu ni cji i ma te ria łów
wy bu cho wych, elek trow nia, urzą dze nia ko mu nal ne, środ ki łącz no ści itp.);  za pew nie nia spraw ne go do wo dze nia i współ -
dzia ła nia wszyst kich za an ga żo wa nych w ak cji sił bez pie czeń stwa pu blicz ne go, MO, KBW, Stra ży Wię zien nej, Stra ży
Pożar nej”.  Za rzą dze nie okre śla ło za da nia dla wszyst kich pio nów i for ma cji oraz ko lej ność pro wa dze nia dzia łań i za sa -
dy uży cia bro ni. AIPN, 1583/24, Za rzą dze nie prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 52/56  z dnia 3 lip ca 1956 r., k. 136. 
51 Z dzie jów kontr wy wia du..., s. 74.
52 AIPN, 1583/95, Uchwa ła nr 707/56 Ra dy Mi ni strów z dnia 13 li sto pa da 1956 r. w spra wie za trud nie nia funk cjo na -
riu szów zwol nio nych ze słu żby w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go i ich ma te rial ne go za opa trze nia, k. 5.
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woje wódz kich, po wia to wych i miej skich rad na ro do wych do za pew nie nia zwol nio nym
ze słu żby funk cjo na riu szom pra cy od po wia da ją cej kwa li fi ka cjom, wy kształ ce niu i stano wi
zdro wia kan dy da ta „w przed się bior stwach, za kła dach prze my sło wych lub w rol nic twie
al bo w in sty tu cjach pań stwo wych i w in nych uspo łecz nio nych za kła dach pra cy”.
Przy pre zy diach po wia to wych i miej skich rad na ro do wych utwo rzo no ko mi sje do za -
trud nia nia zwal nia nych funk cjo na riu szy, w któ rych skład wcho dził prze wod ni czą cy
PRN lub je go za stęp ca, przed sta wi ciel ko mi te tu po wia to we go (miej skie go) PZPR
i komen dant po wia to wy MO lub je go za stęp ca. Na mi ni strów i kie row ni ków urzę dów
cen tral nych na ło żo no obo wią zek okre śle nia w pod le głych im przed się bior stwach, za -
kła dach i in sty tu cjach sta no wisk, któ re mo gły by być ob sa dzo ne przez by łych funk cjo -
na riu szy po od po wied nim prze szko le niu za wo do wy m53. 

W związ ku z pla no wa ny mi zwol nie nia mi ze słu żby prze wod ni czą cy Ko mi te tu prze -
wi dział dla tych funk cjo na riu szy, któ rzy osią gnę li 10 lat nie na gan nej słu żby w or ga nach
bez pie czeń stwa, szcze gól ne wy ró żnie nie – od zna kę „10 lat w słu żbie na ro du”. Kie row -
ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych mie li wy stę po wać z od po wied ni mi wnio ska mi o od zna -
cze nia do De par ta men tu Kadr i Szko le nia do koń ca li sto pa da 1956 r.54 Jed no cze śnie
Pszczół kow ski zwró cił się do wszyst kich kie row ni ków wo je wódz kich urzę dów
do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go z pi smem, w któ rym zwró cił im uwa gę, że do
cza su for mal ne go „prze ka za nia go spo dar ki i ma jąt ku jed no stek bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go jed nost kom Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych” po no szą od po wie dzial ność
za dys po no wa nie i stan mie nia or ga nów bez pie czeń stwa 55.

W ra mach MSW, na ba zie zre du ko wa ne go ka dro wo i struk tu ral nie KdsBP, po wstał
no wy pion – Słu żba Bez pie czeń stwa. W mi ni ster stwie utwo rzo no dla niej trzy de par ta -
men ty: I – wy wiad, II – kontr wy wiad i III – wal ka z dzia łal no ścią an ty pań stwo wą.
Ostat ni z wy mie nio nych de par ta men tów był szcze gól nie roz bu do wa ny, gdyż włą czo no
do nie go spra wy pro wa dzo ne po przed nio przez kil ka de par ta men tów, m.in. do ty czą ce
Ko ścio ła, mło dzie ży, or ga ni za cji po li tycz nych i spo łecz nych, go spo dar ki. W struk tu rze
MSW zna la zły się ta kże – na pra wach de par ta men tów – in ne daw ne jed nost ki or ga ni za -
cyj ne KdsBP np. Biu ro Tech ni ki Ope ra cyj nej, Biu ro „A”, Biu ro „W”, Biu ro Śled cze
(po przed nio De par ta ment). 

Po wej ściu or ga nów bez pie czeń stwa w skład MSW na cze le re sor tu na dal po zo stał
Wła dy sław Wi cha, któ ry te raz miał pię ciu za stęp ców. Dwóch spo śród nich nad zo ro wa -
ło pion bez pie czeń stwa. Wi ce mi ni stro wi Mie czy sła wo wi Mo cza ro wi pod po rząd ko wa no
De par ta ment I i II, Biu ro „A”, Biu ro „T” i Biu ro Śled cze, na to miast wi ce mi ni stro wi
Alste ro wi – De par ta ment III, Biu ro „B”, Biu ro „W” i Ar chi wum. W te re nie funk cjo na -
riu sze  SB pod le ga li za stęp com ko men dan ta wo je wódz kie go (po wia to we go) do spraw
bez pie czeń stwa 56. 
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53 Ibi dem, Za sa dy za trud nie nia funk cjo na riu szów zwol nio nych ze słu żby w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go i ich
ma te rial ne go za opa trze nia, War sza wa bd, k. 8–9, 13.
54 AIPN, 1583/24, Za rzą dze nie prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 93/56
z dnia 24 li sto pa da 1956., k. 180.
55 Ibi dem, Pi smo okól ne prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go do kie row ni ków woje wódz -
kich urzę dów do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go z dnia 24 li sto pa da 1956 r., k. 134.
56 Słu żba Bez pie czeń stwa..., t. I, s. 313; H. Do mi ni czak, op. cit., s. 33–34.
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Przej mu jąc lu dzi i struk tu ry daw ne go KdsBP, Wi cha wy dał Roz kaz nr 31/56 z dnia
28 li sto pa da 1956 r., w któ rym do ko nał pod su mo wa nia dzia łal no ści Ko mi te tu. Czy ta my
w nim m.in.: „Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w cią gu swej dzia łal no ści,
kon ty nu ując tra dy cje ofiar nej wal ki z wro ga mi na szej Lu do wej Oj czy zny, do ko nał jed -
no cze śnie du żej pra cy nad li kwi da cją cię żkich wy pa czeń w dzia łal no ści or ga nów bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go, ja kie na ro sły w po przed nim okre sie oraz nad na pra wie niem wy -
rzą dzo nych szkód i re edu ka cją ca łe go apa ra tu. Ten nie za koń czo ny jesz cze pro ces
li kwi do wa nia szko dli wych, jak też prze ży tych dzi siaj form i me tod pra cy ope ra cyj nej
mu si być w ra mach Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych do pro wa dzo ny do koń ca. Rów -
no cze śnie mu si być na dal twór czo roz wi ja ny wie lo let ni do ro bek or ga nów bez pie czeń -
stwa w do sko na le niu umie jęt no ści i środ ków wal ki z wro giem. Po wa żną po mo cą dla wy -
ko na nia wska za nych za dań bę dzie nie wąt pli wie sze ro ka fa la głę bo ko kry tycz nej, nie raz
ostrej dys ku sji, ja ka ostat nio zo sta ła prze pro wa dzo na w sze re gach funk cjo na riu szy bez -
pie czeń stwa”. Da lej Wi cha pod kre ślił, że dla za pew nie nia sku tecz nej ochro ny pań stwa
lu do we go przed wro gą dzia łal no ścią sze re gi SB mu szą skła dać się z „pra cow ni ków ide -
owo za har to wa nych i doj rza łych po li tycz nie”. Zwra ca jąc się do funk cjo na riu szy bez pie -
czeń stwa, któ rzy zna leź li się obec nie w MSW, za ape lo wał: „Da wa li ście nie raz do wo dy
od da nia spra wie so cja li zmu i ofiar no ści w wal ce z wro ga mi wła dzy lu do wej, na sze go
pań stwa i na ro du. Pa mię taj cie, że za sad ni czym mier ni kiem war to ści funk cjo na riu sza
nasze go mi ni ster stwa jest to, czy zde cy do wa nie sta nął on na grun cie de mo kra tycz ne go
nur tu i prze mian, ja kie na stę pu ją dzi siaj w Pol sce w opar ciu o li nię po li tycz ną wy ty czo -
ną przez no we kie row nic two Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. W obec nym trud -
nym okre sie, ja ki prze ży wa nasz kraj, mu si cie ści śle wy ko ny wać za da nia, ja kie na kła da
na apa rat bez pie czeń stwa par tia i rząd lu do wy, mu si cie jak ni gdy przed tym prze strze gać
dys cy pli ny słu żbo wej”57. Ana li zu jąc roz kaz Wi chy i po rów nu jąc go z wy da nym dwa la -
ta wcze śniej roz ka zem Dwo ra kow skie go, trud no nie za uwa żyć po do bieństw. Obaj do ko -
na li pod su mo wa nia okre su po prze dza ją ce go ich „rzą dy”. Dwo ra kow ski pod kre ślał suk -
ce sy w wal ce z wro ga mi ze wnętrz ny mi i ele men ta mi re ak cyj ny mi (po li tycz nym
i zbroj nym pod zie miem), na to miast Wi cha – wal kę z wy pa cze nia mi w dzia łal no ści or ga -
nów bez pie czeń stwa. Obaj, rów nie do bit nie, ape lo wa li do pod le głych im funk cjo na riu -
szy o ide owe za an ga żo wa nie, hart du cha, po świę ce nie w słu żbie apa ra tu i – co chy ba naj -
wa żniej sze – prze strze ga nie dys cy pli ny, czy li bez względ ne pod po rząd ko wa nie się
de cy zjom kie row nic twa par tii i re sor tu. W żad nym z tych roz ka zów nie ma to tal nej kry -
ty ki or ga nów bez pie czeń stwa (oczy wi ście – nie mo gło być), jest tyl ko mo wa o wy pa cze -
niach w ich pra cy i za po wia da nej pró bie na pra wy sy tu acji.

Li kwi da cja Ko mi te tu wy wo ła ła po wa żne za mie sza nie i roz luź nie nie dys cy pli -
ny – o za cho wa nie któ rej tak ape lo wał Wi cha – w struk tu rach te re no wych apa ra tu. Cha -
rak te ry stycz na jest oce na sy tu acji w okre sie przej ścio wym do ko na na przez za stęp cę
komen dan ta wo je wódz kie go MO do spraw bez pie czeń stwa w Ko sza li nie ppłk. Ma ria na
Cie śla ka, któ ry w swo jej in for ma cji z lu te go 1957 r. stwier dził: „Apa rat bez pie czeń stwa
w okre sie po III Ple num KC PZPR, a szcze gól nie po VIII Ple num na szej par tii zna lazł
się w nie zwy kle trud nej i skom pli ko wa nej sy tu acji. Ata ki pra sy nie jed no krot nie nie -
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57 Z dzie jów kontr wy wia du..., s. 75–76.
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słusz ne, de cy zja o roz wią za niu Ko mi te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i re duk cja
po wa żnej czę ści apa ra tu spo wo do wa ły w du żej mie rze roz luź nie nie dys cy pli ny słu żbo -
wej i ob ni że nie ofen syw no ści w pra cy za wo do wej. [...] Nie któ re jed nost ki za czę ły
wyko rzy sty wać nie za do wo le nie spo dzie wa ją cych się zwol nie nia funk cjo na riu szy
do roz rób ki per so nal nej, oszczerstw i szka lo wa nia in nych funk cjo na riu szy, w czym do -
mi nu ją cą ro lę od gry wa li mło dzi pra cow ni cy, oba wia ją cy się, że im rów nież – ge ne ral -
nie – przyj dzie od po wia dać za błę dy i wy pa cze nia, ja kie mia ły miej sce w po przed nim
okre sie w pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa”58. We dług Cie śla ka „roz prę że nie i roz ła do wa -
nie się sy tu acji” na stą pi ło w chwi li prak tycz nej li kwi da cji Ko mi te tu i roz po czę cia two -
rze nia pio nu kontr wy wia du w MSW i je go od po wied ni ków w ko men dach wo je wódz -
kich MO. Pro ces re or ga ni za cji ko sza liń skie go apa ra tu bez pie czeń stwa zo stał
za koń czo ny w dru giej po ło wie grud nia 1956 r. W kwiet niu 1957 r. ppłk Cie ślak – w od -
po wie dzi na apel Wi chy – in for mo wał: „Pion bez pie czeń stwa na na szym te re nie przy -
stą pił nie zwłocz nie do wy ko ny wa nia po sta wio nych przed nim bie żą cych za dań. Po zo -
sta li w pra cy funk cjo na riu sze apa ra tu w prze wa ża ją cej więk szo ści ma ją dłu go let nie
do świad cze nie ope ra cyj ne i wy raź nie uwi dacz nia się wśród nich chęć jak naj lep sze go
wy ko ny wa nia obo wiąz ków słu żbo wych, o czym świad czy fakt, że ka żdy z pra cow ni ków
na swo im od cin ku pra cy, nie szczę dząc wy sił ku, sta ra się usta wić po no we mu i wy pra -
co wać sku tecz niej sze me to dy, ma ją ce na ce lu osią gnię cie na le ży tych re zul ta tów w za -
kre sie po wie rzo nych za dań”. Te re zul ta ty „od no wio ny” apa rat bez pie czeń stwa miał już
pod czas ak cji przed wy bor czej, „po ma ga jąc or ga nom cen tral nym i par tii” przez udzie la -
nie in for ma cji o oso bach usi łu ją cych za kłó cać prze bieg wy bo rów. Cie ślak pi sał:
„W okre sie tym apa rat bez pie czeń stwa na sze go wo je wódz twa ujaw nił sze reg osób, któ -
re pod czas «od no wy» po ka za ły swo je wro gie ob li cze”59.  

*  *  *

W cza sie ca łe go okre su ist nie nia Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
wyda wał biu le ty ny in for ma cyj ne. By ła to dzia łal ność nie ja ko „odzie dzi czo na” po Mi ni -
ster stwie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Biu le ty ny bo wiem wy da wa ne by ły w po przed nich
la tach, nie mal od po cząt ku ist nie nia MBP60. Za miesz cza ne w nich in for ma cje po cho dzi ły
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58 AIPN, 1583/120, In for ma cja o pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa po VIII Ple num KC PZPR, Ko sza lin 28 II 1957 r., k. 1.
59 Ibi dem, In for ma cja o sy tu acji po li tycz nej i w apa ra cie bez pie czeń stwa woj. ko sza liń skie go w IV kwar ta le 1956 ro ku,
Ko sza lin 8 IV 1957 r., k. 2–3. W po dob ny spo sób przed sta wiał sy tu ację w Zie lo no gór skiem ko men dant woje wódz ki MO
mjr Hen ryk Pio trow ski. W in for ma cji prze sła nej do KW PZPR w dniu 27 II 1957 r. stwier dził, iż po okre sie za ha mo wa -
nia pra cy i prze pro wa dze niu re or ga ni za cji przy stą pio no do nor mal nej pra cy. Mi mo na gon ki na by ły apa rat bez pie czeń -
stwa, osią gnię to re zul ta ty. Pio trow ski pi sał: „Ko niecz ność szyb kie go uak tyw nie nia pracy w okre sie przed wy bor czym
pozwo li ła nam roz po znać w pew nym stop niu dzia łal ność by łych ele men tów PSL -owskich, AK -owskich, b[yłych] człon -
ków band i nie le gal nych or ga ni za cji, o czym in for mo wa no sys te ma tycz nie Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR. Sze reg wa żnych
in for ma cji uzy ska no rów nież o dzia łal no ści kle ru ka to lic kie go”. AIPN, 1583/188, In for ma cja oce ny pra cy MO zło żo nej
na eg ze ku ty wie Ko mi te tu Woj[ewódz kie go] w Zie lo nej Górze, Zie lo na Gó ra [XII 1956 r.], k. 223.
60 Biu le ty ny z lat 1946–1950 zo sta ły opu bli ko wa ne. Ma te ria ły po cho dzą ce z okre su 1946–1947 wy da ło – pod kie run -
kiem dr Ire ny Mar czak i przy kon sul ta cji prof. An drze ja Pacz kow skie go – Cen tral ne Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych. Pierw szy z biu le ty nów no si da tę 24 sierp nia 1946 r., łącz nie w tym ro ku uka za ło się ich 29, w 1947 r. – 25,
a do paź dzier ni ka 1948 r. – 20. Z cza sem czę sto tli wość wy da wa nia biuletynów w danym roku wzra sta ła. Biu le ty ny 
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głów nie z mel dun ków wo je wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go, Ko men dy
Głów nej MO i Wojsk Ochro ny Po gra ni cza. Po cząt ko wo opra co wy wa ne one by ły w De -
par ta men cie V MBP (sier pień – paź dzier nik 1946 r.), a na stęp nie w Re fe ra cie In for ma cyj -
no -Pra so wym Ga bi ne tu Mi ni stra (paź dzier nik – gru dzień 1946 r.). W ko lej nych la tach
opra co wy wa niem i wy da wa niem biu le ty nów zaj mo wał się Re fe rat In for ma cyj ny Ga bi ne -
tu Mi ni stra BP. Po utwo rze niu Ko mi te tu na to miast wy da wa niem i roz po wszech nia niem
biu le ty nów zaj mo wa ła się Sek cja In for ma cyj na Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do
spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Źró dłem in for ma cji – o czym świad czy za war tość
biu le ty nów – by ły jak po przed nio pod le głe jed nost ki te re no we tj. WUdsBP oraz mi li cja,
WOP i struk tu ry wy mia ru spra wie dli wo ści, w tym woj sko we są dy re jo no we.

Pu bli ko wa ne biu le ty ny obej mu ją okres od 10 grud nia 1954 r. do 25 li sto pa da 1956 r.
W pierw szym ro ku ist nie nia Ko mi te tu wy da no 14 nu me rów (od nr. 286 do nr. 299 z da -
tą 31 grud nia), a w na stęp nym – 134 (ostat ni wy szedł z da tą 30 grud nia 1955 r.). Na to -
miast w 1956 r., w okre sie od 2 stycz nia te go ro ku, wy da no 87 nu me rów. Łącz nie Ga -
bi net Prze wod ni czą ce go wy dał 235 biu le ty nów, z któ rych za cho wa ło się 23361. Na
pod sta wie ich nu me ra cji, ści ślej mó wiąc jej cią gło ści, mo żna stwierdzić, że KdsBP prze -
jął bez po śred nio kon ty nu ację dzia łal no ści in for ma cyj nej w tym za kre sie po MBP.
W latach 1955 i 1956 wszyst kie biu le ty ny mia ły już wła sną nu me ra cję na da ny rok
(w obu przy pad kach nu mer pierw szy uka zy wał się w stycz niu).

Nie ule ga wąt pli wo ści, że biu le ty ny są – tak jak ich wcze śniej sze edy cje – wy two rem
kan ce la rii opar tej na sys te mie dzien ni ko wym. Tę kla sy fi ka cję mo że jed nak bu rzyć fakt,
że więk szość nu me rów nie po sia da kan ce la ryj ne go zna ku iden ty fi ka cyj ne go da nej ko -
mór ki or ga ni za cyj nej, w tym wy pad ku zna ku „AE”. Zo stał on nada ny jesz cze w la tach
czter dzie stych dla Re fe ra tu In for ma cji Ga bi ne tu Mi ni stra Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go,
któ re go kon ty nu ato rem by ła Sek cja In for ma cji GP KdsB P62. Sym bol li te ro wo -licz bo wy
tej sek cji po ja wia się do pie ro w Biu le ty nie nr 9[/56] z 21 stycz nia 1956 r. i za cho wa ny
jest w za sa dzie do koń ca ro ku. Wy ją tek sta no wi tu nu mer 23[/56] z 29 lu te go 1956 r., kie -
dy to na nie sio no za pis o tre ści: „L.dz. Nr AB -B -30/56. Bio rąc jed nak pod uwa gę, że nu -
mer 21[/56] z 21 lu te go te go ro ku no si bar dzo po dob ny za pis: „L.dz. Nr AE–B–30/56”
mo żna przy jąć za ło że nie, że w pierw szym przy pad ku po peł nio no błąd ma szy no wy
w trak cie przy go to wy wa nia ma te ria łu. Na uwa gę zwra ca rów nież fakt, iż od chwi li przy -
dzie le nia zna ku kan ce la ryj ne go dla sek cji w 1956 r. nie ule gał w za sa dzie zmia nom
kolej ny nu mer wpi su w dzien ni ku po daw czym, czy li „ła ma ne przez...” i na ogół był to
za pis o tre ści: „–30/56”.  Tyl ko w kil ku przy pad kach za pis ten był uzu peł nio ny li te rą „B”
(być mo że ozna cze nie wy ko naw cy do ku men tu lub oso by za nie go od po wie dzial nej),
wystę pu ją cą w środ ko wej czę ści wpi su licz by dzien ni ka lub na koń cu te go wpi su 63.
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Infor ma cyj ne Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. 1946, red. na uk. W. Chu dzik, I. Mar czak, M. Olku śnik, War sza -
wa 1996; Biu le ty ny In for ma cyj ne Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, t. I: 1947, red. na uk. B. Gro nek, I. Mar czak,
War sza wa 1993; Biu le ty ny In for ma cyj ne Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, t. II: 1948,  red. na uk. B. Gro -
nek, I. Mar czak, M. Ol ku śnik, War sza wa 1995; Biu le ty ny Dzien ne Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 1949–1950,
oprac. Ł. Ka miń ski,  War sza wa 2004. 
61 W zbio rze Biu le ty nów KdsBP nie za cho wa ły się dwa nu me ry z 1956 r. – nr 22[/56] z lu te go i nr 84[/56] z li sto pa -
da, a wy da ny 23 sierp nia te go ro ku biu le tyn ma po wtó rzo ną nu me ra cję – 61[/56]. 
62 Biu le ty ny In for ma cyj ne Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, t. I: 1947..., s. 13. 
63 Biu le ty ny od nr. 20[/56] do nr. 25[/56]. 
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Wszyst kie biu le ty ny opa trzo ne są – za stę pu ją cym pie częć urzę do wą – na głów kiem:
„Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Ga bi net Prze wod ni czą ce go”. Zwra ca
uwa gę to, iż wspo mnia ny na głó wek nie jest po prze dzo ny na zwą wła sną pań stwa.
W poprzed nim okre sie peł ny za pis brzmiał: „Rzecz po spo li ta Pol ska. Mi ni ster stwo Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go”. W przy pad ku biu le ty nów KdsBP za pis ten po wi nien brzmieć:
„Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa. Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Gabi -
net Prze wod ni czą ce go”. 

Obok na głów ka, z pra wej stro ny do ku men tu, biu le ty ny ma ją wpi sa ne miej sce i da tę
wy da nia nu me ru. Ka żdy z nich opa trzo ny zo stał klau zu lą nie jaw no ści: „Ści śle taj ne”,
co by ło rów no znacz ne z za sad ni czym ogra ni cze niem do stę pu do in for ma cji za war tych
w biu le ty nach.

Udo stęp nie nie biu le ty nu wy ma ga ło pod pi su sze fa ko mór ki or ga ni za cyj nej przy go to -
wu ją cej ma te riał, w tym wy pad ku dy rek to ra Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go Komitetu
płk. Mi cha ła Drze wiec kie go.  Zwa żyw szy jed nak, że pu bli ko wa ne tu biu le ty ny za cho -
wa ły się w po sta ci od bit ki po wie la czo wej, nie wid nie je na nich ory gi nal ny pod pis Drze -
wiec kie go. Jest oczy wi ście od po wied ni za pis ma szy no wy, in for mu ją cy o zło że niu przez
nie go ta kie go pod pi su. Po nad to ka żdy eg zem plarz ma na nie sio ną for mu łę po twier dza -
ją cą zgod ność z ory gi na łem. Po twier dze nie ta kie naj czę ściej skła dał re fe rent Sek cji In -
for ma cji GP chor. Ry szard Sa mo łów ka oraz kie row nik tej sek cji mjr Mie czy sław Stec,
rza dziej in ni funk cjo na riu sze, jak młod szy re fe rent J. Mi ko ła je wicz, star szy re fe rent
ppor. Z. Wil czyń ska z Sek cji Spra woz daw czej GP, mjr R. Py skło, kpt. J. Ra czyń ski,
ppor. W. Sa wic ka z Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go. Jed nak – po cho dzą ce głów nie z Sek -
cji Spra woz daw czej – po twier dze nia mia ły cha rak ter spo ra dycz ny i mo żna przy jąć,
że by ły skła da ne z ró żnych przy czyn, prze wa żnie „w za stęp stwie”. W koń cu 1955 r.
zda rza ło się, że za miast Drze wiec kie go biu le ty ny pod pi sy wał Stec, na po cząt ku 1956 r.
czę sto uka zy wa ły się tyl ko z po twier dze niem te go ostat nie go. 

Biu le ty ny by ły roz po wszech nia ne we dług roz dziel ni ka ozna czo ne go nu me rem 1. Licz -
ba ad re sa tów by ła sto sun ko wo wy so ka, je śli się we źmie pod uwa gę wpi sa ne na po szcze -
gól nych eg zem pla rzach nu me ry z te go roz dziel ni ka. I tak w 1954 r. naj ni ższy nu mer to
63, a naj wy ższy – 69. W na stęp nym ro ku biu le ty ny mia ły naj czę ściej wpi sa ne nu me ry
eg zem pla rza 65, 67 i 68. Naj ni ższe to 47 w za cho wa nych eg zem pla rzach nr 13/55 z 18
lu te go i nr 21/55 z 12 mar ca, naj wy ższy na to miast nu mer – 69 po sia dał biu le tyn nr 16/55
z 25 lu te go 1955 r. W ro ku 1956 naj wię cej eg zem pla rzy mia ło na nie sio ne nu me ry 68 i 69,
je den miał wpi sa ny nu mer 35 (z 22 paź dzier ni ka) i je den – nu mer 63 (z 30 paź dzier ni ka
1956 r.)64. W kwiet niu te go ro ku licz ba roz sy ła nych eg zem pla rzy wzro sła do 7265.
W sierp niu trzy nu me ry mia ły wpi sa ną licz bę 70, któ ra we wrze śniu i paź dzier ni ku naj -
pierw wzro sła do 71, by po now nie spaść do 7066. W koń co wym okre sie ist nie nia Ko mi -
te tu, od 3 li sto pa da 1956 r. na biu le ty nach nie wpi sy wa no już nu me ru eg zem pla rza z roz -
dziel ni ka, rza dziej też in for mo wa no o ist nie niu ta kie go roz dziel ni ka 67.
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64 Biu le ty ny: nr 72[/56] i nr 73[/56].
65 Biu le ty ny od nr. 34[/56] z dnia 4 kwiet nia do nr. 40[/56] z dnia 25 kwiet nia. 
66 Biu le ty ny: nr 60[/56] z dnia 9 sierp nia i dwa o tym sa mym nu me rze 61[/56] z 13 i 23 sierp nia; od nr. 63[/56]
z dnia 6 wrze śnia do nr. 69[/56] z dnia 6 paź dzier ni ka; nr. 70[/56] z dnia 11 paź dzier ni ka.
67 Nu mer 74[/56]. Tyl ko raz uka zał się wcze śniej biu le tyn bez wpi sa ne go nu me ru eg zem pla rza – 21 lu te go 1956 r. W paź -
dzier ni ku i li sto pa dzie 1956 r. roz po wszech nia no biu le tyn wy mien nie – raz wg roz dziel ni ka nr 1, in nym ra zem wg nr. 6.
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Trud no pre cy zyj nie okre ślić, kto był od bior cą biu le ty nów, gdyż nie dys po nu je my
roz dziel ni kiem z okre su wy da wa nia ma te ria łu. Mo żna jed nak za ło żyć, że udo stęp nia ne
one by ły kie row nic twu Ko mi te tu i sze fom jed no stek cen tral nych KdsBP, po dob nie jak
to mia ło miej sce w przy pad ku biu le ty nów opra co wy wa nych w MBP68. Bio rąc pod uwa -
gę licz bę eg zem pla rzy biu le ty nów i do tych cza so wą prak ty kę, mo żna przy jąć, że tra fia -
ły one ta kże do kie row ni ków wo je wódz kich urzę dów do spraw bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go, ko men dan ta głów ne go MO (i ewen tu al nie nie któ rych je go pod wład nych),
do wód cy WOP, przy naj mniej nie któ rych mi ni strów, jak np. obro ny na ro do wej, spraw
we wnętrz nych czy spra wie dli wo ści. Po nie waż w la tach wcze śniej szych biu le ty ny by ły
udo stęp nia ne przed sta wi cie lom naj wy ższych władz pań stwo wych i par tyj nych, mo żna
za ło żyć, że ta kże i te raz ich od bior ca mi by li pre mier i je go za stęp cy, człon ko wie Biu ra
Po li tycz ne go i nie któ rzy se kre ta rze Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR. 

Ob ję tość biu le ty nów ni gdy nie prze kra cza ła 10 stron. Nu me ry wy da ne w po cząt ko -
wym okre sie li czy ły naj czę ściej  2,5–3 stro ny, rza dziej 4–5 stron. W la tach póź niej szych
śred nia ob ję to ść eg zem pla rza wa ha ła się w gra ni cach od 3 do 6 stron. Bar dziej ob szer -
ne ma te ria ły (8–9 stron) wy da wa ne by ły spo ra dycz nie. Praw do po dob nie ob ję tość da ne -
go nu me ru spo wo do wa na by ła ilo ścią mel dun ków ja kie na pły nę ły do Sek cji In for ma cji
oraz wa gi in for ma cji w nich za war tych.

W za sa dzie przez ca ły okres wy da wa nia biu le ty nów mia ły one nada ny pod ty tuł.
W 1954 r. brzmiał on: „In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no -
ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go”. Od po cząt ku 1955 r. do
4 lu te go 1956 r. funk cjo no wa ła już skró co na wer sja pod ty tu łu: „In for ma cje o wro giej
dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go”. Na stęp nie do -
ko na no ko rek ty w po cząt ko wej je go czę ści i od tąd by ły to już „In for ma cje o an ty pań -
stwo wej dzia łal no ści...”. W sierp niu i wrze śniu 1956 r. uka za ły się czte ry nu me ry z pod -
ty tu łem „In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i aresz tach”. W tym sa mym ro ku
stop nio wo za czę to re zy gno wać z nada wa nia pod ty tu łów. Naj pierw po mi nię to je w nu me -
rach z pierw szej po ło wy czerw ca, a osta tecz nie za prze sta no ich umiesz cza nia po cząw -
szy od eg zem pla rza wy da ne go 22 wrze śnia 1956 r.69

Pod wzglę dem we wnętrz nej struk tu ry biu le ty ny za cho wu ją stosunkowo jed no li tą
kon struk cję. Opar ta jest ona na ukła dzie rze czo wym, stąd po ja wia ją się tu ha sła te ma -
tycz ne, peł nią ce funk cje ty tu łów roz dzia łów. Oczy wi ście ta kże i one z cza sem ule ga ły
mo dy fi ka cjom. Jed nak – przy wni kliw szym po rów na niu – da je się za uwa żyć, że układ
rze czo wy w du żym stop niu od po wia da za da niom re ali zo wa nym przez po szcze gól ne de -
par ta men ty KdsBP. A za tem na przy kład in for ma cje do ty czą ce wy da rzeń w prze my śle
po cho dzi ły z De par ta men tu IV, a mó wią ce o sy tu acji w trans por cie z De par ta men tu V.

Pierw sze nu me ry biu le ty nów by ły bar dziej roz bu do wa ne, je śli cho dzi o licz bę ty tu -
łów i pod ty tu łów roz dzia łów, co mo że do wo dzić więk szej sta ran no ści w za cho wa niu
przej rzy sto ści nu me ru i kla sy fi ka cji po szcze gól nych in for ma cji. I tak biu le tyn otwie ra -
ły do nie sie nia o wy da rze niach w prze my śle i na wsi (wy pad ki, uszko dze nia ma szyn
i sprzę tu, pod pa le nia) w roz dzia le: „Wro gie ak ty i wy pad ki w go spo dar ce na ro do wej”.
Z cza sem zmie nio no for mu łę i pierw sze in for ma cje o po dob nym cha rak te rze za miesz -
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cza no w biu le ty nach w roz dzia łach wprost za ty tu ło wa nych: „Prze mysł”, „Rol nic two”,
„Trans port” itd. Ko lej ny roz dział – „Na pa dy”, in for mo wał o ró żne go ro dza ju wy pad -
kach na te re nie kra ju zwią za nych z na pa da mi na spół dziel nie pro duk cyj ne, sie dzi by rad
na ro do wych, dzia ła czy spo łecz nych i par tyj nych, funk cjo na riu szy MO. Umiesz cza no tu
in for ma cje za rów no o wy raź nym cha rak te rze kry mi nal nym, jak i o „ter ro ry stycz no -ra -
bun ko wej” dzia łal no ści od dzia łu Jó ze fa Cie śli. Z cza sem roz dział ten stał się pod roz -
dzia łem w punk cie „Fak ty ter ro ru”. W czę ści do ty czą cej ter ro ru udo stęp nia no mel dun -
ki ta kże o ano ni mach po gró żko wych, wy sy ła nych do ró żne go ro dza ju ak ty wi stów
i współ pra cu ją cych z wła dzą lu do wą du chow nych. Roz dział „Wro ga pro pa gan da” skła -
dał się naj czę ściej z pod roz dzia łów: „ulot ki” (w nie któ rych wy pad kach z do da niem:
„po cho dze nia za gra nicz ne go”), „na pi sy”, „nisz cze nie de ko ra cji”. In for mo wa no w nim
o wszel kich prze ja wach nie za do wo le nia i kry ty ki władz oraz sto sun ków ze Związ kiem
So wiec kim, wy ra ża nych po przez wspo mnia ne for my dzia łal no ści. W biu le ty nach wy da -
wa nych w la tach 1955 i 1956 in for ma cje te go ro dza ju, mel dun ki o ano ni mach po gró -
żko wych, jak rów nież do nie sie nia o wy pad kach i „ak tach sa bo ta żu” w go spo dar ce na -
ro do wej i rol nic twie – umiesz cza no w roz dzia le „Prze ja wy wro giej dzia łal no ści”. We
wszyst kich nu me rach in for mo wa no o aresz to wa niach i za trzy ma niach. W punk cie
„Aresz to wa nia i za trzy ma nia przez urzę dy do spraw bp (or ga na bez pie czeń stwa)” zna -
leźć mo żna da ne do ty czą ce licz by spraw ców i po dej rza nych, ale rów nież po wo dy po -
zba wie nia ich wol no ści. W pierw szym rzę dzie by ła to przy na le żność do nie le gal nych
or ga ni za cji, współ pra ca z oku pan tem, de zer cja z woj ska, nie le gal ne prze kro cze nie gra -
ni cy, pro wa dze nie wro giej pro pa gan dy, uczest nic two w na pa dzie, po dej rze nie o udział
w pod pa le niu, spe ku la cji, kra dzie ży, po bi ciach, chu li gań stwo. W nu me rach z lat 1955
i 1956 in for ma cje z te go blo ku umiesz cza ne by ły ta kże w roz dzia le „Pra ca apa ra tu”.
Nie od łącz nym ele men tem ka żde go nu me ru był roz dział do ty czą cy wy ro ków są do wych.
W punk cie „Wy ro ki” in for mo wa no o wy da nych przez są dy cy wil ne i woj sko we ska za -
niach m.in. za udział w „ban dzie ter ro ry stycz no -ra bun ko wej” i na pa dach, nie le gal ne
posia da nie lub prze cho wy wa nie bro ni, dzia łal ność an ty pań stwo wą, upra wia nie wro giej
pro pa gan dy i roz po wszech nia nie bro szur lub ulo tek, nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy
lub pró bę ta kie go prze kro cze nia, szpie go stwo, de zer cję, ra bu nek i nad uży cia, wro gie
wy stą pie nia w ko ście le, przy na le żność i ak tyw ność w „sek cie świad ków Je ho wy”.   

Po za sta ły mi roz dzia ła mi do biu le ty nów wpro wa dza no ta kże blo ki in for ma cyj ne
doty czą ce szcze gól nych wy da rzeń o ewi dent nie pro pa gan do wej wy mo wie. W nu me -
rze 37/55 z 21 kwiet nia 1955 r. po ja wił się już na sa mym wstę pie roz dział pod ty tu łem
„Wy pad ki i wro gie wy po wie dzi w związ ku z ak cją skła da nia pod pi sów pod ape lem
Świa to wej Ra dy Po ko ju”, a w biuletynie nr 41/55 z 2 ma ja 1955 r. – „Wy pad ki i wro -
gie wy stą pie nia zwią za ne z uro czy sto ścia mi 1 Ma ja”. Uwa gę zwra ca fakt, iż nie ma wy -
dzie lo ne go blo ku dotyczącego czerw co wych wy da rzeń w Po zna niu. Wręcz prze ciw nie
– w nu me rze 51[/56] z 13 lip ca 1956 r. pod ty tuł uzu peł nio no in for ma cją o tre ści: „Biu -
le tyn nie za wie ra wy pad ków i aresz tów zwią za nych z pro wo ka cją po znań ską”. Należy
jednak dodać, że wydawano oddzielne biuletyny dotyczące procesów sądowych
w Poznaniu.
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Z ukła du te ma tycz ne go osta tecz nie zre zy gno wa no po 21 czerw ca 1956 r., kie dy to
wy szedł ostat ni nu mer z ty tu łem roz dzia łu „Aresz ty”70. W ko lej nym biu le ty nie z 13 lip ca
te go ro ku za sto so wa no po dział ma te ria łu in for ma cyj ne go we dług ukła du geo gra ficz ne -
go. Jed nak układ ten zo stał za cho wa ny tyl ko w kil ku przy pad kach, w dru giej po ło wie
1956 r. więk szość eg zem pla rzy nie mia ła już żad ne go we wnętrz ne go po dzia łu ma te ria -
łu, ni gdy też nie za sto so wa no przej rzy ste go sys te mu chro no lo gicz ne go.

Lek tu ra biu le ty nów Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go mo że się w pierw -
szej chwi li wy da wać ma ło in te re su ją ca, że by nie po wie dzieć wręcz nu żą ca. Znie chę cać
do niej mo że ogrom in for ma cji o wy pad kach w za kła dach prze my sło wych, ko pal niach
lub na ko lei, pod pa le niach w spół dziel niach rol ni czych i nisz cze niu sprzę tu, przy tła cza
licz ba do nie sień o ulot kach i ano ni mach, po gró żkach kie ro wa nych pod ad re sem ró żnych
dzia ła czy. Za in te re so wa nie wzbu dza ją je dy nie in for ma cje o wy da nych przez są dy wy -
rokach. Ale do lek tu ry biu le ty nów na le ży po dejść ze świa do mo ścią, kie dy i w ja kich
warun kach dzie jów Pol ski po wsta ły, a ta kże dla ko go by ły pi sa ne i – co nie mniej waż -
ne – przez ko go. Są one bez wąt pie nia nie tyl ko wy two rem, ale i świa dec twem po nu re -
go okre su w na szej hi sto rii. Od zwier cie dla ją spo sób my śle nia i dzia ła nia w ta kim sa mym
stop niu „stra żni ków” PRL, jak i ich mo co daw ców. Wy da wać by się mo gło, iż ci pierw si
wszyst ko wie dzą, są ko pal nią in for ma cji, wszyst ko kon tro lu ją. Nie umknie ich uwa dze
ża den ano nim wy sła ny do ja kie goś apa rat czy ka, najdrobnieszy in cy dent na ja kimś ze bra -
niu, ja ka kol wiek kry ty ka, a naj mniej szą gru pę mło dzie ży, któ ra przy ję ła ja kąś na zwę i nie
pod ję ła na wet żad nej dzia łal no ści – po strze ga ją ja ko groźną or ga ni za cję an ty pań stwo wą.
Nie zna czy, że ta kich or ga ni za cji mło dzie żo wych nie by ło, ale in for mo wa nie o każdym
szcze gó le naj wy ższych ów cze snych władz pań stwo wych i par tyj nych – świad czy nie ty -
le o spo so bie dzia ła nia owych „stra żni ków”, ile o ich men tal no ści ukształ to wa nej w słu -
żbie po wo jen ne go apa ra tu bez pie czeń stwa. Po przez biu le ty ny mo że my w pew nym sen -
sie po znać ich spo sób my śle nia, sto su nek do ota cza ją cej rze czy wi sto ści, a na wet po znać
ich wi zję Pol ski Lu do wej. Uka zu ją rów nież, z ja kim tru dem przyj mo wa li oni ja kie kol -
wiek zmia ny – choć by naj mniej sze – do ko nu ją ce się czy to w kra ju, czy we wnątrz apa -
ra tu. W ka żdym nu me rze funk cjo na riu sze te go apa ra tu  pi szą o dzia łal no ści i osią gnię -
ciach wo je wódz kich i po wia to wych urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go, a nie
wo je wódz kich i po wia to wych urzę dach „do spraw” bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Mo żna
ten fakt ró żnie in ter pre to wać. Ta, wy da wa ło by się, ma ło istot na ró żni ca mo że wy ni kać
z pew nych przy zwy cza jeń i na wy ków funk cjo na riu szy, z ich pew no ści sie bie i za ra zem
lek ce wa żą ce go sto sun ku do for ma li zmu pa nu ją ce go we wnątrz apa ra tu bez pie czeń stwa
czy zwy kłej oszczęd no ści pa pie ru „fir mo we go”. Ale mo że też wy ni kać z nie chę ci do do -
strze ga nia za cho dzą cych zmian, bra ku ich ak cep ta cji, wresz cie trak to wa nia te go, co się
wo kół nich dzie je ja ko sy tu acji przej ścio wej. Ta kim sa mym od bi ciem ich men tal no ści
i swo istej oce ny per spek ty wy  rze czy wi sto ści są in for ma cje do ty czą ce osób za an ga żo wa -
nych w ży cie pu blicz ne kra ju, ale zwią za nych z nie ko mu ni stycz ny mi śro do wi ska mi. Naj -
czę ściej o lu dziach ta kich pi sa no w sen sie ne ga tyw nym, ce lo wo pod kre śla jąc ich daw ną
przy na le żność or ga ni za cyj ną lub zaj mo wa ne sta no wi sko (np. „b[yły] czł[onek] PSL”),
chcąc w ten spo sób jesz cze bar dziej zde pre cjo no wać po zy cję i zna cze nie ta kiej oso by
w spo łe czeń stwie. Naj bar dziej wi docz ny jest tu przy kład pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie -
go. Przy ka żdej oka zji funk cjo na riu sze Ko mi te tu pi szą o „by łym pry ma sie”, jak by fakt
uwię zie nia Pry ma sa Ty siąc le cia był pew ni kiem koń ca nie tyl ko księ dza kar dy na ła, ale
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i ca łe go Ko ścio ła w Pol sce. Pod kre ślić w tym miej scu na le ży, że za rów no ci, któ rzy pisa -
li biu le ty ny, jak i ich od bior cy ce cho wa li się ta ką sa mą men tal no ścią. Nie mo żna wy cią -
gnąć in ne go wnio sku, sko ro ci ostat ni przez dwa la ta ak cep to wa li za rów no for mu łę biu -
le ty nów, jak i treść, ja ką  prze ka zy wa ły. Mo żna po su nąć się na wet da lej w in ter pre ta cji
tre ści i prze ka zu oma wia ne go tu ma te ria łu. Na przy kła dzie bo wiem biu le ty nów wi dać,
jak bardzo funk cjo na riu sze bie ru tow skie go apa ra tu bez pie czeń stwa nie po tra fi li do sto so -
wać się do no wej sytuacji powstałej w kra ju po wy da rze niach 1956 r. Ja ko prze stęp stwo
po strze ga li spon ta nicz ną po moc lud no ści pol skiej dla Wę grów, tak sa mo wi dzie li ma ni -
fe sta cje w Kra ko wie, choć opi sy wa ne one by ły ofi cjal nie przez „Ga ze tę Kra kow ską”.   

Ale w biu le ty nach po ja wia ją się też bo ha te ro wie, na pew no wbrew ce lom i za mie -
rze niom ich au to rów. I nie cho dzi tu tyl ko o tak świe tla ne po sta ci po wo jen ne go pod zie -
mia jak Jó zef Cie śla „To pór”, Sta ni sław Mar chew ka „Ry ba” czy Zdzi sław Broń ski
„Uskok”. W in for ma cjach KdsBP znaj du je my licz ne wzmian ki o – naj czę ściej bez -
imien nych – prze ciw ni kach ob ce go ustro ju, lu dziach, któ rzy nie ak cep to wa li po li ty ki
ko lek ty wi za cji, po li ty ki an ty ko ściel nej, pe zet pe erow skie go mo no po lu wła dzy. Au to rzy
biu le ty nów nie mo gli jed nak ukryć przed swo imi prze ło żo ny mi bun tu spo łe czeń stwa
w obro nie re li gii i krzy ży w szko łach. Nie mo gli też za ta ić informacji o cią gle po ja wia -
ją cych się w ró żnych re jo nach kra ju ulo tkach i na pi sach an ty ko mu ni stycz nych, wzy wa -
ją cych do opo ru, a nie raz wręcz do wal ki zbroj nej z sys te mem uto żsa mia nym z so wiec -
kim. Rze czy wi stość ich prze ra sta ła. Mi mo wo li prze ka za li nam – nie tak szcze gó ło wą
i nie tak do koń ca wia ry god ną, jak by śmy chcie li – ale jed nak cen ną wie dzę o at mos fe -
rze tam tych cza sów, o sto sun ku pol skie go spo łe czeń stwa do pa nu ją cych so cja li stycz -
nych wa run ków ży cia, do „ro bot ni cze go” rzą du. Rzą du, prze ciw któ re mu zbun to wa li się
ro bot ni cy i mło dzież Po zna nia, o któ rych tak nie wie le mó wi się w biu le ty nach Ko mi te -
tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go.

W pre zen to wa nej tu edy cji opu bli ko wa ne zo sta ły biu le ty ny w peł nej wer sji, bez
usu wa nia ja kich kol wiek frag men tów tek stu. Ogra ni czo no się do po pra wie nia ewi dent -
nych błę dów or to gra ficz nych i ko rek ty in ter punk cji. W uza sad nio nych przy pad kach
wpro wa dzo no ta kże nie któ re skró ty po wszech nie sto so wa ne (np. rok – r., zło ty – zł, to -
na – t). Dą żąc do za cho wa nia ję zy ka ory gi na łu nie in ge ro wa no w skład nię i sty li sty kę,
za cho wa no cha rak te ry stycz ne zwro ty i sfor mu ło wa nia, ja kich uży wa li opra co wu ją cy
biu le ty ny funk cjo na riu sze. W tek ście zaznaczono wszel kie wy ró żnie nia, głów nie pod -
kre śle nia do ko na ne przez oso by trze cie oraz od ręcz ne wpi sy (nu me ry eg zem pla rza)
i ad no ta cje. Te ele men ty tek stu, jak rów nież za kre śle nia, zo sta ły opa trzo ne przy pi sa mi
tek sto wy mi. Dla uła twie nia od bio ru ma te ria łu przez czy tel ni ka, ła twiej sze go je go zro -
zu mie nia i pew nej przej rzy sto ści, roz wi nię te zo sta ły w na wia sie kwa dra to wym nie któ -
re skró ty za sto so wa ne przez au to rów biu le ty nów. Uzu peł nio no i roz wi nię to ta kże za pi -
sa ne w spo sób nie peł ny i nie kon se kwent ny na zwy wła sne or ga ni za cji, za kła dów pra cy
i in sty tu cji, przede wszyst kim wo je wódz kich i po wia to wych urzę dów do spraw bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go. Nie wszyst kie skró co ne za pi sy uda ło się w spo sób jed no znacz ny
roz szy fro wać. Cho dzi tu głów nie o pod pi sy na ulot kach lub ano ni mach. I tak na przy -
kład po zo sta wio no oryginalny za pis: „Me te or OKR Puł. Cz.-9”, a w in nym miej scu roz -
wi nię to je dy nie nie bu dzą cy wąt pli wo ści ele ment pod pi su: „Szef Słu żby «P» Org. Obr.
Ojcz[yzny] (Okr[ęg] W[ar sza]wa) I 55”. Po zo sta łe skró ty za sto so wa ne w biu le ty nach
po zo sta wio no bez zmian, a ich roz wi nię cie za miesz czo no w wy ka zie skró tów.       
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W opar ciu o dru ki urzę do we prze pro wa dzo no we ry fi ka cję wy mie nio nych w biu le ty -
nach nazw miej sco wo ści, ze wzglę du na zmia ny po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go kra ju oraz
ich błęd ną pi sow nię. Prze pro wa dzo no od po wied nią ko rek tę. Wła ści we brzmie nie nazw
miej sco wo ści wpro wa dzo no do tek stu źró dło we go, zaś wer sję praw do po dob ną do przy -
pi su rze czo we go. Uwa gi wy daw cy w tej kwe stii za miesz czo no w przy pi sach tek sto -
wych lub rze czo wych, w za le żno ści od cha rak te ru i zna cze nia in for ma cji ko ry gu ją cej.   

Przy pi sy rze czo we za wie ra ją rów nież in for ma cje ob ja śnia ją ce wy da rze nia, o któ rych
jest mo wa w biu le ty nach, przy bli ża ją ce wy mie nio ne tu po sta ci, or ga ni za cje i in sty tu cje.
Za wie ra ją one bio gra my lub da ne do ty czą ce dzia łal no ści do wód ców i po li ty ków, a także
ich dal szych lo sów. Do star cza ją in for ma cji na te mat od dzia łów i struk tur zbroj ne go pod -
zie mia nie pod le gło ścio we go, po wo jen nych or ga ni za cji mło dzie żo wych, spo łecz nych
i na ro do wo ścio wych. Trze ba jed nak pa mię tać, że wie le spo śród wy mie nio nych w biu -
le ty nach or ga ni za cji zna nych jest je dy nie z na zwy po da nej w pod pi sie ulot ki, ano ni mu
czy wy ko na nym na mu rze na pi sie. Część przy pusz czal nie w ogó le nie ist nia ła, au to rzy
ulo tek w pod pi sach uży wa li do raź nych pseu do ni mów oraz po słu gi wa li się wy my ślo ny -
mi przez sie bie na zwa mi lub na wią zu ją cy mi do fak tycz nie dzia ła ją cych ugru po wań,
w ce lu zmy le nia funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa. Istniało jed nak w oma wia nym tu
okre sie wiele or ga ni za cji o zró żni co wa nej pro we nien cji, cha rak te rze i ce lach, jakie sta -
wia li so bie ich człon ko wie. Obok or ga ni za cji nie licznych, czę sto efe me rycz nych, funk -
cjo no wa ły więk sze, do brze zor ga ni zo wa ne i ze spraw ną struk tu rą. Nie ste ty nie wszyst -
kie or ga ni za cje uda ło się usta lić. W trak cie prac nad ich iden ty fi ka cją i opi sem
ko rzy sta no z ma te ria łów ar chi wal nych i opra co wań. Wie lu cen nych in for ma cji do star -
czy ły spra woz da nia wo je wódz kich urzę dów do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go z lat
1955–1956. Bar dzo po moc ne oka za ły się tzw. cha rak te ry sty ki od dzia łów zbroj nych i or -
ga ni za cji pod ziem nych. Cha rak te ry sty ki te spo rzą dza ne by ły w ko men dach wo je wódz -
kich MO w dwóch lub wię cej eg zem pla rzach, z któ rych je den był prze sy ła ny do Wy -
dzia łu II Biu ra C MSW. Za cho wy wa ły one naj czę ściej tę sa mą nu me ra cją, ja ką
otrzy ma ły w miej scu wy two rze nia.  Po wsta wa ły w ró żnym cza sie, ale więk szość za cho -
wa nych cha rak te ry styk po cho dzi z lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych. Ma te ria -
łem wyj ścio wym do ich opra co wa nia by ły do ku men ty śled cze i pro ce so we. Nie ste ty
cha rak te ry sty ki nie są wol ne od błę dów i nie ści sło ści. Trze ba jed nak pa mię tać, iż spo -
rzą dza li je „za słu że ni w wal ce” eme ry to wa ni funk cjo na riu sze bez pie czeń stwa o czę sto
ni skim po zio mie zna jo mo ści te ma tu, ze sła by mi pod sta wa mi wie dzy hi sto rycz nej.
Powo do wa ło to trud no ści w okre śle niu po cho dze nia or ga ni za cji, jej ro do wo du, po wią -
zań z in nym gru pa mi i struk tu ra mi kon spi ra cyj ny mi, a zda rza ło się, że i w usta le niu fak -
tycz nych przy wód ców. Z dru giej stro ny, sa mi aresz to wa ni – sze re go wi człon ko wie
zbroj nych ugru po wań – mie li pro ble my z pre cy zyj nym okre śle niem swo jej przy na le -
żno ści or ga ni za cyj nej, szcze gól nie je śli cho dzi o ugru po wa nia po akow skie. O zmie nia -
ją cych się na zwach or ga ni za cji i ich pod po rząd ko wa niu – zwłasz cza po aresz to wa niach
i roz bi ciu przez UB ko lej nych struk tur pod zie mia – czę sto wie dzie li tyl ko do wód cy.
W re zul ta cie w ma te ria łach do cho dze nio wo -pro ce so wych mo żna zna leźć błęd ne in for -
ma cje, nie świa do mie prze ka za ne przez sa mych człon ków kon spi ra cji pod czas śledz twa. 

Po dob nie jak to mia ło miej sce w przy pad ku edy cji biu le ty nów Mi ni ster stwa Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go, ko rzy sta no z opra co wa ne go w MSW In for ma to ra o nie le gal nych
an ty pań stwo wych or ga ni za cjach i ban dach zbroj nych dzia ła ją cych w Pol sce Lu do wej
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w la tach 1944–1956 wy da ne go w 1961 r. Na le ży w tym miej scu zwró cić uwa gę,
że wspo mnia ny in for ma tor nie jest wol ny od błę dów i wy ma ga kon fron ta cji z in ny mi
mate ria ła mi i opra co wa nia mi. Nie oce nio ną po mo cą do iden ty fi ka cji od dzia łów zbroj -
nych i or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych oka zał się tu wy da ny przez IPN Atlas pol skie -
go pod zie mia nie pod le gło ścio we go 1944–1956 pod re dak cją Ra fa ła Wnu ka, Sła wo mi ra
Po le sza ka, Agniesz ki Ja czyń skiej i Mag da le ny Śla dec kiej. Za war te w nim in for ma cje
pozwo li ły zwe ry fi ko wać da ne uzy ska ne z ró żnych materiałów. Często był jedynym
źródłem wiedzy o oddziałach lub organizacjach działających na danym terenie.

Należy mieć nadzieję, że niniejsza edycja biu le ty nów Ko mi te tu do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go choć tro chę przy bli ży ob raz Pol ski po ło wy lat pięć dzie sią tych,
sto sun ków spo łecz no -po li tycz nych pa nu ją cych wów czas w kra ju, a ta kże – do pew ne go
stop nia – me cha ni zmów wła dzy ko mu ni stycz nej w schył ko wym okre sie rzą dów Bo le sła -
wa Bie ru ta. Biu le ty ny by ły przy go to wy wa ne przez funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń -
stwa dla naj wa żniej szych osób w pań stwie. Stąd przed sta wia ją rze czy wi stość z per spek -
ty wy cen tra li, przy za cho wa niu okre ślo nych kry te riów do bo ru i opra co wa nia
in for ma cji, we dług prio ry te tów „kla so wych”, ja kie obo wią zy wa ły wte dy w or ga nach
bez pie czeń stwa. Dzię ki biu le ty nom można poznać je den z ele men tów me cha ni zmu
spra wo wa nia wła dzy. Prze ka zy wa ne w nich in for ma cje nie wąt pli wie mia ły wpływ na
kre owa nie ob ra zu sy tu acji w Pol sce u de cy den tów ów cze snej hie rar chii par tyj no -rzą do -
wej, wy wie ra ły też wpływ na po dej mo wa ne przez „gó rę” de cy zje. Od dziel ną spra wą
jest to, czy ten ob raz był rze czy wi sty, czy ta ki, jak chcia ła go przed sta wić „bez pie ka”.
Na le ży pa mię tać, że w biu le ty nach nie wszyst kie wy da rze nia czy zja wi ska zna la zły
swo je od bi cie. Są wy two rem apa ra tu bez pie czeń stwa, a co za tym idzie, do star cza ją
wie dzy o nim sa mym. Ten dość jed no rod ny ma te riał, tak w sen sie for mal nym, jak i pod
wzglę dem po znaw czym, do star cza uzu peł nia ją cej wie dzy o jed nym z naj trud niej szych
okre sów w hi sto rii Pol ski, o po wo jen nym spo łe czeń stwie, je go sto sun ku do na rzu co nej
wła dzy, wresz cie o niej sa mej. Trze ba pod kre ślić, że biu le ty ny za wie ra ją wy łącz nie in -
for ma cje „ne ga tyw ne”, przez co nie mo gą być trak to wa ne ja ko źró dło ca ło ścio we,
przed sta wia ją ce ży cie spo łecz ne w Pol sce te go okre su. Mi mo to powinny się one stać
po moc nym ma te ria łem źró dło wym do dal szych, wie lo aspek to wych ba dań na uko wych
nad dzie ja mi Pol ski Lu do wej. 

Mi ro sław Fi li piak
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Nr 1

1954 gru dzień 10, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 286/54

Komitet Warszawa, dnia 10 grud nia 1954 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a63a

Biu le tyn Dzien ny nr 286/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wro gie ak ty i wy pad ki w go spo dar ce na ro do wej
W ko pal ni „Igna cy” w Ryb ni ku (Sta li no gró d1) wsku tek obe rwa nia się wę gla ze stro -

pu uległ śmier tel ne mu wy pad ko wi gór nik. Do cho dze nie pro wa dzi OUG i pro ku ra tu ra.
W ko pal ni „Mar cel” w Wo dzi sła wiu (Sta li no gród) wsku tek usu nię cia się stro pu zo -

stał przy sy pa ny ka mie nia mi gór nik, któ ry po niósł śmierć. Do cho dze nie pro wa dzi
PU[ds]BP.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Le cho wo pow. Bra nie wo (Olsz tyn) z przy czyn do tych -
czas nie usta lo nych wy buchł po żar. Spło nę ła sto do ła z za war to ścią 30 t zbo ża nie młó co -
ne go i oko ło 40 t pa szy. Do cho dze nie pro wa dzi PU[ds]BP.

Na pad
W grom. Bu ko wi na2 pow. Gra je wo (Bia ły stok) trzech ban dy tów uzbro jo nych w pi -

sto le ty do ko na ło na pa du na miesz ka nie soł ty sa, człon ka PZPR. Ban dy ci znisz czy li le gi -
ty ma cję par tyj ną, zra bo wa li 2000 zł i gar de ro bę. Po ścig za spraw ca mi pro wa dzi gru pa
ope ra cyj na.

47

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Po śmier ci J. Sta li na Ko mi tet Wo je wódz ki PZPR i Pre zy dium WRN w Ka to wi cach wy stą pi ły do KC PZPR i Ra dy
Mi ni strów z wnio skiem o prze mia no wa nie Ka to wic na Sta li no gród i zmia nę na zwy wo je wódz twa ka to wic kie go.
W dniu 7 mar ca 1953 r. Ra da Mi ni strów i Ra da Pań stwa „dla uczcze nia pa mię ci Wiel kie go Wo dza i Na uczy cie la mas
pra cu ją cych i Je go wie ko pom nych za sług dla Pol ski” pod ję ły uchwa łę o nada niu Ka to wi com na zwy Sta li no gród, a wo -
je wódz twu ka to wic kie mu – wo je wódz twa sta li no grodz kie go. Po nad to Pa ła co wi Kul tu ry i Na uki, „sta no wią ce mu dar
Związ ku Ra dziec kie go dla sto li cy” po sta no wio no nadać imię J. Sta li na, a na pla cu przed pa ła cem wznieść po mnik ge ne -
ra lis si mu sa. O ile nada nie imie nia Sta li na pa ła co wi zo sta ło zre ali zo wa ne, o ty le wznie sie nie po mni ka nie do szło do skut -
ku. Pier wot ną na zwę mia sta i wo je wódz twa przy wró ci ła Ra da Pań stwa de kre tem z dnia 10 grud nia 1956 r., na wnio sek
władz Sta li no gro du zło żo ny w dniu 21 paź dzier ni ka 1956 r. Po cząt ko wo na zwę Sta li no gród mia ła otrzy mać Czę sto cho -
wa, ale od stą pio no od tej ini cja ty wy, przy pusz czal nie ze wzglę du na złe ko no ta cje z ob ra zem ja sno gór skim (Mat ka Boska
Sta li no grodz ka). Po dob nie po stą pi ły wła dze NRD, na da jąc mia stu Chem nitz w 1953 r. na zwę Karl -Marx -Stadt. Hi sto -
rycz ną na zwę mia sta przy wró co no do pie ro w 1990 r. DzU PRL, 1953, nr 13, poz. 51; Z. Woź nicz ka, Ka to wi ce–Sta li no -
gród 1953, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”, 2004, nr 6–7, s. 92–98. 
2 Nie usta lo no. Być mo że cho dzi o by łą gro ma dę Bu ko wo.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 47



Wro ga pro pa gan da
– ulot ki
W grom. Wo la Ser nic ka pow. Lu bar tów (Lu blin) obok za bu do wań po sła do Sej mu

PRL i człon ka GRN ujaw nio no 2 ulot ki na wo łu ją ce chło pów do wal ki z ustro jem PRL
i sa bo to wa nia obo wiąz ko wych do staw. Ulot ki wy ko na ne by ły od ręcz nie na kart ce pa -
pie ru ze szy to we go z pod pi sem „b[yły] d[owód]ca Uskok OAK”3. Do cho dze nie pro wa -
dzi PU[ds]BP.

Do Cho da kow skich Za kła dów Włó kien Sztucz nych woj. War sza wa i Sto łecz ne go
Za rzą du Bu dyn ków Miesz kal nych w War sza wie wpły nę ły pocz tą ulot ki o tre ści na wo -
łu ją cej do jed no ści w wal ce z ustro jem Pol ski Lu do wej, pod pi sa ne „Ogól no na ro do wa
Pol ska Or ga ni za cja Po stę pu i Si ły”4, wy ko na ne ręcz ną dru kar ką. O ulot kach iden tycz -
nej tre ści po da wa no w po przed nich biu le ty nach dzien nych.

W ró żnych punk tach m. Re szel pow. Bi sku piec (Olsz tyn) ujaw nio no 21 ulo tek, szka -
lu ją cych ustrój PRL i człon ków rzą du. Ulot ki wy ko na ne by ły ołów kiem che micz nym,
li te ra mi dru ko wa ny mi, na kart kach pa pie ru krat ko we go. Do cho dze nie pro wa dzi
PU[ds]BP.

W Ża rach (Zie lo na Gó ra) ujaw nio no na drzwiach ki na „Pio nier” ulot kę o tre ści an ty -
pań stwo wej, wy ko na ną atra men tem na zwy kłym pa pie rze. Do cho dze nie pro wa dzi
PU[ds]BP.

W Opo lu na mu rze jed ne go z do mów ujaw nio no kart kę z ha słem an ty par tyj nym.
O ulot kach iden tycz nie wy ko na nych po da no w Biu le ty nie Dzien nym nr 285/54 z dnia
9 grud nia br. Do cho dze nie pro wa dzi WU[ds]BP.

– na pis
W War sza wie na te re nie szko ły ogól no kształ cą cej ujaw nio no na pis o tre ści an ty ko -

mu ni stycz nej, wy ko na ny bia łą olej ną far bą. Do cho dze nie pro wa dzi U[ds]BP na m.st.
War sza wę.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia
Aresz to wa no i za trzy ma no 52 oso by, z te go:
człon ka nie le gal nej or ga ni za cji – 1 Kiel ce  
za współ pra cę z oku pan tem – 1 Szcze cin 
za de zer cję z WP – 1 Rze szów  

48

3 Au tor ulot ki po dał się za kpt. Zdzi sła wa Broń skie go ps. „Uskok”, do wód cę od dzia łu WiN dzia ła ją ce go na Lubelsz -
czyź nie. Broń ski zgi nął 21 ma ja 1949 r. w Dą brów ce (obec nie No wo dwór, gm. Wól ka), oto czo ny przez gru pę ope ra cyj -
ną MO, UB i KBW. Nie wi dząc mo żli wo ści uciecz ki po peł nił sa mo bój stwo. S. Po le szak, Zdzi sław Broń ski (1912–1949)
[w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny w Pol sce 1944–1956. Słow nik bio gra ficz ny, t. I, Kra ków -War sza wa -Wro cław 2002,
s. 66; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie lu bel skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia nie -
pod le gło ścio we go 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Po le szak, A. Ja czyń ska, M. Śla dec ka, War sza wa -Lu blin 2007, s. 152.
4 Au to rem i kol por te rem tych ulo tek był Ste fan Racz kow ski, przed woj ną czło nek PPS i OWP, w cza sie oku pa cji zwi-
ą za ny z AK, po woj nie dzia łacz PPS i SD. Swo ją dzia łal ność pro wa dził od po ło wy 1945 r. do grud nia 1954 r., ale z ze -
znań zło żo nych przez je go bra ta Zyg mun ta – rów nież za trzy ma ne go – wy ni ka, że Ste fan Racz kow ski od bi jał ulot ki jesz -
cze w 1955 r. W to ku śledz twa usta lo no, że S. Racz kow ski nie dzia łał w zor ga ni zo wa nej gru pie, a Ogól no na ro do wa
Pol ska Or ga ni za cja Po stę pu i Si ły fak tycz nie nie ist nia ła. Udział je go bra ta w dru ku i kol por ta żu ulo tek ogra ni czał się
do po mo cy w uru cho mie niu po wie la cza. Obaj bra cia zo sta li zwol nie ni przez sąd na mo cy amne stii. AIPN, 1583/132,
Spra woz da nie UdsBP m.st. War sza wy za I kwar tał 1956 r., k. 2, 11–13, 33.
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za wro gą pro pa gan dę – 2: Olsz tyn, Lu blin
w związ ku z na pa dem – 1 Wro cław
w związ ku z awa rią – 2 Sta li no gród
w związ ku z po ża rem – 1 Łódź
za nad uży cia i spe ku la cję – 7: Łódź 3, Kra ków 2, Zie lo na Gó ra, Olsz tyn
za chu li gań stwo i po bi cia – 8: Kiel ce 3, W[ar sza]wa woj. 2, W[ar sza]wa m.,

Szcze cin, Olsz tyn
za wła ma nia, kra dzie że itp. 
prze stęp stwa – 28 

WU[ds]BP Kiel ce po da je o zli kwi do wa niu nie le gal nej mło dzie żo wej or ga ni za cji
Taj na Or ga ni za cja Mło dzie żo wa – Mło de Or lę ta, w skład któ rej wcho dzi ło 6 człon ków
w wie ku od 15 [do] 17 lat, w tym 2 człon ków ZMP (ucznio wie szkół śred nich). Or ga -
ni za cja po wsta ła w grud niu 1953 r. pod wpły wem au dy cji ra dio wych Wol nej Eu ro py.
Człon ko wie or ga ni za cji wy wie sza li na te re nie m. Kiel ce ulot ki szka lu ją ce ustrój PRL,
zry wa li pla ka ty pro pa gan do we i nisz czy li ga zet ki ścien ne, jak też gro ma dzi li pie nią dze
na kup no ma szy ny do pi sa nia ulo tek. Z za trzy ma ny mi prze pro wa dzo no roz mo wy
w obec no ści kie row nic twa szko ły, przed sta wi cie la Za rzą du Wo je wódz kie go ZMP i pro -
ku ra to ra, i prze ka za no ich pod do zór ro dzi ców. Je den z za trzy ma nych, or ga ni za tor tej
gru py, po sta no wie niem pro ku ra to ra osa dzo ny zo sta nie w za kła dzie dla nie let nich.

Ja ko po dej rza nych o ze rwa nie prze wo du elek trycz ne go w Sta li no grodz kiej
F[abry]ce Sprę żyn – co spo wo do wa ło 10-go dzin ną prze rwę w pra cy kil ku ma szyn
– WU[ds]BP Sta li no gród aresz to wał dwóch ro bot ni ków (w tym je den czło nek PZPR).
Śledz two w to ku.

Wy ro ki
Za szkod nic two go spo dar cze w prze my śle Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał wy -

rok 6 m[ie się]cy wię zie nia.
Za spo wo do wa nie po ża ru w spół dziel ni pro duk cyj nej Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie

ska zał jed ną oso bę na 4 m[ie sią]ce aresz tu.
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał

wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by na 6 m[ie się]cy i 1 rok wię zie nia.
Za wro gą dzia łal ność Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał wy rok ska zu ją cy człon -

ka sek ty świad ko wie Je ho wy5 na 8 m[ie się]cy wię zie nia.

49

5 Świad ko wie Je ho wy, pro wa dzą cy ak tyw ną dzia łal ność ewan ge li za cyj ną i wy daw ni czą (m.in.: „Stra żni ca”, „Prze -
budź cie się!”), w po wo jen nej Pol sce by li trak to wa ni przez wła dze ko mu ni stycz ne ja ko agen tu ra państw za chod -
nich. 21 czerw ca 1950 r. do ko na no w ca łym kra ju ma so wych aresz to wań człon ków związ ku, a 2 lip ca szef Urzę du
do spraw Wy znań An to ni Bi da od mó wił im re je stra cji i roz wią zał or ga ni za cję ze wzglę du na „prze stęp czą dzia łal ność”.
W wy da nej w dniu 25 lip ca 1950 r. przez dy rek to ra De par ta men tu V MSW Ju lię Bry sty gie ro wą In struk cji nr 29 do ty czą -
cej „świad ków Je ho wy” dla sze fów wo je wódz kich i po wia to wych urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go wpraw dzie
poin for mo wa no, że „ak cja li kwi da cji dzia łal no ści sek ty jest już w za sa dzie za koń czo na”, ale jed no cze śnie okre ślo no
nowe, dal sze za da nia sto ją ce przed te re no wy mi struk tu ra mi apa ra tu bez pie czeń stwa: „1. Do pro wa dzić do koń ca ujaw nie -
nie i li kwi da cję sie ci szpie gow sko -dy wer syj nej stwo rzo nej wśród «świad ków Je ho wy». 2. Ujaw niać i uda rem niać dal szą
dzia łal ność sek ty «świad ków Je ho wy», któ ra przy bra ła obec nie for my nie le gal ne. 3. Sze ro ko roz bu do wać sieć in for ma -
cyj no -agen cyj ną wśród wy znaw ców sek ty «świad ków Je ho wy» i na pe ry fe riach po zo sta ją cych pod ich wpły wem.
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Za uchy la nie się od słu żby woj sko wej Sąd Woj sko wy w Kra ko wie wy dał wy rok 4
la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppł k6

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor.7

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Wia do mość otrzy ma na w cią gu no cy z dnia 9 na 10 XII 1954 [r.]

Na szla ku ko le jo wym mię dzy Ja ku bo wi ca mi a Wy so ką Gó rą (Kiel ce) wy sko czy ło
ko ło po moc ni cze pa ro wo zu po cią gu oso bo we go, po wo du jąc ob cię cie śrub łą czą cych
szy ny i roz sze rze nie to ru ko le jo we go, wsku tek cze go pa ro wóz i dwa wa go ny oso bo we
sto czy ły się z na sy pu, a trzy wa go ny wy sko czy ły z szyn. Kie row nik po cią gu zo stał zabity,
ma szy ni sta i je go po moc nik – cię żko ran ni. Ofiar wśród pa sa że rów nie by ło. Do cho dze -
nie pro wa dzi WU[ds]BP Lu blin.

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 1–4.

50

4. Prze ciw dzia łać  i uda rem niać mo żli wo ści prze ni ka nia wy wia du ame ry kań skie go (i in nych państw im pe ria li stycz -
nych) przez wy znaw ców sek ty «św[iad ków] Je ho wy». In struk cja okre śla ła po nad to me to dy dzia łań w od nie sie niu
do wy znaw ców Je ho wy oraz za sa dy współ pra cy z po szcze gól ny mi jed nost ka mi or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go. Me to dy pra cy ope ra cyj nej..., s. 155–156. 
6 Mi chał Drze wiec ki właść. Mau ry cy Hol zer (ur. 1912), ppłk/płk. Czło nek KZMP, wię zio ny w 1930 r. Żoł nierz Ar mii
Czer wo nej (od kwiet nia 1941), 3. DP WP (od grud nia 1943), na stęp nie słu chacz w szko le ofi ce rów po li tycz nych w Mo -
skwie. Za stęp ca do wód cy od dzia łu par ty zanc kie go k. Li dy (od kwiet nia 1944). Sta ro sta po wia to wy w Biel sku Pod la skim
(od sierp nia 1944), I se kre tarz KM PPR w Kra ko wie (od stycz nia 1945). Od sierp nia 1946 r. za stęp ca na czel ni ka,
a od grud nia in spek tor Wy dzia łu I De par ta men tu V MBP; od lip ca 1948 r. na czel nik Wy dzia łu VI De par ta men tu V MBP.
Dy rek tor: Ga bi ne tu Mi ni stra BP (od sierp nia 1951), Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go KdsBP (od stycz nia 1955), Biu ra „B”
KdsBP (od lip ca 1956), Biu ra „B” MSW (od li sto pa da 1956). Zwol nio ny ze słu żby w stycz niu 1964 r. AIPN, 0604/195,
Ak ta oso bo we Mi cha ła Drze wiec kie go. 
7 Ry szard Sa mo łów ka (ur. 1928), chor/ppor. W Ga bi ne cie Mi ni stra BP od paź dzier ni ka 1945 r., ofi cer dy żur ny GM BP
od paź dzier ni ka 1951 r. Re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu In for ma cyj no -Spra woz daw cze go (od kwiet nia 1954), re fe rent Sek -
cji 1 Wy dzia łu II GM BP (od wrze śnia 1954).  Od kwiet nia 1955 r. re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu In for ma cyj no -Spra woz -
daw cze go GP KdsBP, od kwiet nia 1956 r. ofi cer spra woz daw czy Wy dzia łu In for ma cyj no -Spra woz daw cze go GP KdsBP.
Zwol nio ny ze słu żby w stycz niu 1957 r. AIPN, 0193/6956, Ak ta oso bo we Ry szar da Sa mo łów ki. 
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Nr 2

1954 gru dzień 11, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go nr 287/54

Komitet Warszawa, dnia 11 grud nia 1954 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 287/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Na sta cji ko le jo wej Bro nów pow. Ja ro cin (Po znań) pa ro wóz na je chał na ko lum nę
robo czą, pra cu ją cą na to rach ko le jo wych. 2 ro bot ni ków zo sta ło za bi tych, je den cię żko
ran ny. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO.

Wro ga pro pa gan da
– ulot ki
W m. Bia ło śli wie pow. Wy rzysk (Byd goszcz) na do mach za miesz ka łych przez

człon ków OR MO ujaw nio no 6 ulo tek o tre ści wzy wa ją cej człon ków par tii do nie bra nia
udzia łu „w wal ce z Ko ścio łem ka to lic kim” i po chwa la ją cej Eisen ho we ra1. Ulot ki wy ko -
na ne by ły ołów kiem na pa pie rze li sto wym, pod pi sa ne: „Chłop cy z la su”. Do cho dze nie
pro wa dzi PU[ds]BP.

Do Miej skich Przed się biorstw Wo do cią gów i Ko mu ni ka cji w War sza wie wpły nę ły
pocz tą ulot ki, na wo łu ją ce do jed no ści w wal ce z ustro jem Pol ski Lu do wej, pod pi sa ne:
„Ogól no na ro do wa Pol ska Or ga ni za cja Po stę pu i Si ły”. O ulot kach iden tycz nej tre ści po -
da wa no w po przed nich biu le ty nach dzien nych. Do cho dze nie pro wa dzi U[ds]BP na m.st.
War sza wę.

– na pis
Na te re nie Tech ni kum Sta ty stycz ne go w Szcze ci nie ujaw nio no 3 wro gie na pi sy,

skie ro wa ne p[rze ciw]ko PRL i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi WU[ds]BP.
Aresz to wa nia i za trzy ma nia
Aresz to wa no i za trzy ma no 62 oso by, z te go:
za za bój stwa – 3: Po znań 2, Ko sza lin
za nie leg[al ne] po siad[anie] bro ni – 1 Kiel ce

51

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Dwi ght Da vid Eisen ho wer „Ike” (1890–1969), gen., pre zy dent USA. Ab sol went Aka de mii Woj sko wej w West Po int
i Aka de mii Szta bu Ge ne ral ne go w Fort Le aven worth. Pod czas I woj ny świa to wej do wo dził ośrod kiem szko le nio wym
czoł gi stów, po woj nie słu żył w stre fie Ka na łu Pa nam skie go, w la tach 1929–1933 w Se kre ta ria cie Obro ny. W cza -
sie II woj ny świa to wej był na czel nym do wód cą wojsk ame ry kań skich w Eu ro pie, na stęp nie alianc kich sił eks pe dy cyj -
nych w Wiel kiej Bry ta nii (kie ro wał in wa zją na Wło chy i lą do wa niem w Nor man dii), a po woj nie – sił oku pa cyj nych
w Niem czech; współ twór ca NA TO. W la tach 1953–1961 był pre zy den tem Sta nów Zjed no czo nych (dwie ka den cje).
Zwo len nik re mi li ta ry za cji Nie miec i wy ści gu zbro jeń z ZSRR.
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za wro gą pro pa gan dę – 1 Wro cław
za nie leg[al ne] przekr[ocze nie] 
gra ni cy – 4 Sta li no gród
w z[wiąz]ku z na pa da mi – 2: Sta li no gród, Łódź
za nad uży cia i spe ku la cję – 13: Olsztyn 2, Stalinogród 2, Łódź 2,

Białystok 2, Koszalin 2, Rzeszów, Szczecin,
Kraków

za chu li gań stwo i po bi cia – 12: W[ar sza]wa m. 5, Po znań 3, Rze szów 2,
Olsz tyn, Ko sza lin

za wła ma nia, kra dzie że itp. 
prze stęp stwa  – 26

Za do ko na nie w lip cu br. za bój stwa 2 ofi ce rów WP aresz to wa ny zo stał przez
WU[ds]BP Ko sza lin ro bot nik, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 24. W to ku śledz twa usta -
lo no, iż za bój stwo do ko na ne zo sta ło na tle nie po ro zu mień oso bi stych, z pi sto le tu wy po -
ży czo ne go od sie rżan ta WP, któ ry broń tę po sia dał nie le gal nie. Dal sze śledz two w to ku.

Ja ko po dej rza nych o do ko na nie w dniu 4 grud nia br. za bój stwa re fe ren ta współ za -
wod nic twa pra cy za kła dów ZI SPO w Po zna niu, czł[on ka] PZPR, sekr[eta rza] Obw[odo -
wej] Ko mi sji Fron tu Na ro do we go, WU[ds]BP Po znań aresz to wał 2 pra cow ni ków
w[yżej] wym[ie nio nych] za kła dów (w tym czł[on ka] ZMP).

Za do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych z bro nią w 1952 r. PU[ds]BP Wał brzych
(Wro cław) aresz to wał po szu ki wa ne go przez PU[ds]BP Ra dom sko (Łódź) ban dy tę, bez
sta łe go miej sca pra cy i za miesz ka nia.

Za uchy la nie się od słu żby w WP i roz po wszech nia nie nie le gal nej li te ra tu ry,
WU[ds]BP Wro cław aresz to wał człon ka sek ty świad ków Je ho wy.

Wy rok
Za nie le gal ne prze cho wy wa nie bro ni pal nej Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie

ska zał ku ła ka na 5 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor. 

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 5–6.
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Nr 3

1954 gru dzień 13, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 288/54

Komitet Warszawa, dnia 13 grud nia [19]54 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 288/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Fak ty ter ro ru
Rad ny GRN, czł[onek] PZPR, zam[iesz ka ły] w grom. Rut ka pow. Haj nów ka (Bia ły -

stok) otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu oraz se kre ta rzo wi Kom[ite tu]
Gm[in ne go] PZPR śmier cią za ak tyw ną pra cę spo łecz no -po li tycz ną. Z[e] wstęp nych
ma te ria łów wy ni ka, iż au to rem ano ni mu mógł być b[yły] se kre tarz GRN, któ ry w obec -
nych wy bo rach nie kan dy do wał do Grom[adz kiej] Ra dy Na ro do wej. Do cho dze nie pro -
wa dzi PU[ds]BP.

Prze wod ni czą cy Prez[ydium] GRN w No wo sol nej pow. Łódź otrzy mał od ręcz nie
wy ko na ny ano nim po gró żko wy, aby za prze stał ścią ga nia do staw obo wiąz ko wych. Do -
cho dze nie pro wa dzi PU[ds]BP.

Z[astęp]ca po sła na Sejm PRL, zam[iesz ka ła] w grom. Mu ni na Ma ła pow. Ja ro sław
(Rze szów), otrzy ma ła ano nim po gró żko wy z żą da niem za nie cha nia pra cy zmie rza ją cej
do dal sze go roz wi ja nia spół dziel czo ści pro duk cyj nej. Ano nim wy ko na ny jest ołów kiem
na pa pie rze z ze szy tu szkol ne go, nada ny w Ja ro sła wiu. Do cho dze nie pro wa dzi
PU[ds]BP.

Ksiądz – dzia łacz Okrę go wej Ko mi sji Księ ży1, czło nek PRN w Py rzy cach (Szcze cin),
otrzy mał pocz tą ano nim, w któ rym au tor gro zi mu śmier cią za ak tyw ną pra cę spo łecz ną.
Ano nim pi sa ny był atra men tem z pod pi sem ps. „Me te or OKR Puł. Cz.-9”. Do cho dze nie
pro wa dzi PU[ds]BP.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Ko mi sja Księ ży zo sta ła utwo rzo na przy ZBo WiD we wrze śniu 1949 r. przez gru pę księ ży, daw nych więź niów hi tle -
row skich obo zów kon cen tra cyj nych. Jej trzon sta no wi li ka pe la ni woj sko wi oraz taj ni współ pra cow ni cy urzę dów bez pie -
czeń stwa. Po wo ła ny z in spi ra cji ko mu ni stów ruch „księ ży -pa trio tów” miał być w za ło że niu ru chem „spo łecz nie po stę -
po wym”, a tym sa mym roz ła mo wym w ło nie Ko ścio ła. Roz wój ru chu na stą pił po prze ję ciu przez wła dze pań stwo we
Ca ri ta su w stycz niu 1950 r. i utwo rze niu Zrze sze nia Ka to li ków Ca ri tas. Ko ła Księ ży zo sta ły w koń cu lu te go 1950 r. pod -
po rząd ko wa ne Głów nej Ko mi sji Księ ży, któ rej pod le ga ło 12 ko mi sji okrę go wych, li czą cych w la tach 1951–1952 oko ło
ty sią ca człon ków. W 1955 r. Głów na Ko mi sja zo sta ła włą czo na do Ko mi sji Du chow nych i Świec kich Dzia ła czy Ka to -
lic kich przy OK FJN, za cho wu jąc jed nak sa mo dziel ność. Po uwol nie niu pry ma sa Wy szyń skie go ci du chow ni, któ rzy peł -
ni li z po rę ki władz zna czą ce funk cje w Ko ście le zo sta li od su nię ci, a „księ ża -pa trio ci” po zba wie ni wła snej or ga ni za cji.
J.T. Żu rek, Kim by li „księ ża -pa trio ci”?, „Biu le tyn In sty tu tu Pamię ci Na ro do wej”, 2003, nr 1 (24), s. 65–68.
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Za no to wa no dal szy tra gicz ny wy pa dek spo wo do wa ny przez tro je dzie ci, któ re
w trak cie ma ni pu lo wa nia przy zna le zio nym po ci sku ar ty le ryj skim we wsi Ja bło no wo
pow. Olec ko (Bia ły stok) spo wo do wa ły eks plo zję i po nio sły śmierć.

Wro ga pro pa gan da
Do Okrę go we go Za rzą du Zw[iąz ku] Za wod[owe go] Gór ni ków w Sta li no gro dzie

wpły nął pocz tą pi sa ny na ma szy nie ano nim, któ re go au tor na rze ka na „cię żkie wa run ki
ro bot ni ków i eme ry to wa nych pra cow ni ków pań stwo wych”, na wo łu je do wal ki z ustro -
jem PRL i wy chwa la ustrój państw ka pi ta li stycz nych. Do cho dze nie pro wa dzi WU[ds]BP.

Do ró żnych in sty tu cji na te re nie War sza wy na dal wpły wa ją ulot ki na wo łu ją ce do
jed no ści w wal ce z ustro jem Pol ski Lu do wej, pod pi sa ne „Ogól no na ro do wa Pol ska
Orga ni za cja Po stę pu i Si ły”, o czym in for mo wał kil ka krot nie Biu le tyn Dzien ny. Do -
tych czas te go ro dza ju ulot ki otrzy ma ło na te re nie War sza wy 25 in sty tu cji. Ostat nio
wpły nę ły one do Prez[ydium] Stoł[ecz nej] Ra dy Na ro do wej i Prez[ydium] Dzieln[ico -
wej] Ra dy Na ro do wej Ocho ta.

Na pi sy o tre ści an ty pań stwo wej ujaw nio no w War sza wie w Wy twór ni Sprzę tu
Komu ni ka cyj ne go i Za kła dach Optycz nych. Do cho dze nie pro wa dzi U[ds]BP na m.st.
War sza wę.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia
Aresz to wa no i za trzy ma no 95 osób, z te go:
za ban dy tyzm – 1 Łódź
za nie leg[al ne] po siad[anie] bro ni – 1 Po znań
za nie leg[al ne] przekr[ocze nie] 
gra ni cy – 2: Szcze cin, Wro cław
za wro gą pro pa gan dę – 3: Olsz tyn, Sta li no gród, Byd goszcz
człon ków sek ty św[iad ków] Je ho wy – 2: Rze szów, Łódź
w z[wiąz]ku z na pa da mi – 5 Sta li no gród
za nad uży cia i spe ku la cję – 22: Ko sza lin 4, Ziel[ona] Gó ra 3, W[ar sza]wa

woj. 3, Opo le 2, Olsz tyn 2, B[ia ły]stok 2,
Byd goszcz 2, Kra ków, Sta li no gród, Poznań,
Rze szów  

za chu li gań stwo i po bi cia – 6: Byd goszcz 2, Ziel[ona] Gó ra, W[ar sza]wa m.,
Sta li no gród, Po znań  

za wła ma nia, kra dzie że itp. 
prze stęp stwa – 53  

Ja ko po dej rza ne go o usi ło wa nie stwo rze nia ban dy ter ro ry stycz nej PU[ds]BP Łę czy -
ca (Łódź) aresz to wał ku ła ka. Aresz to wa nie na stą pi ło na pod sta wie ze znań uprzed nio
aresz to wa ne go b[yłe go] de zer te ra WP, któ ry wspól nie z w[yżej] wym[ie nio nym] za mie -
rzał zor ga ni zo wać ban dę (o aresz to wa niu de zer te ra po da no w Biul[ety nie] Dzien nym
nr 284/54 z dnia 8 XII [19]54 r.).

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni WU[ds]BP Po znań aresz to wał le śni cze go z pow.
Gnie zno, poch[od ze nie] in te li genc kie, lat 46. U aresz to wa ne go zna le zio no pi sto let
w do brym sta nie.

Za wy sła nie w lip cu br. ano ni mu po gró żko we go do soł ty sa grom. Bi sku picz ki
PU[ds]BP Iła wa (Olsz tyn) aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 10 ha zie mi.
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Za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan dy dot[yczą cej]
rze ko me go wy wo że nia żyw no ści z Pol ski do ZSRR PU[ds]BP Ry pin (Byd goszcz)
aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 11 ha zie mi.

Za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy PU[ds]BP w By to miu (Sta li no -
gród) aresz to wał ro bot ni ka kop[al ni] „Roz bark”.

Za uchy la nie się od słu żby w WP i wro gą dzia łal ność PU[ds]BP Ło wicz (Łódź)
aresz to wał świad ka Je ho wy (wy kształ ce nie śred nie).

Wy ro ki
Za zor ga ni zo wa nie ban dy ra bun ko wej, nie le gal ne po sia da nie bro ni i kra dzie że Woj -

sko wy Sąd Re jo no wy w Szcze ci nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 5 osób na 5 do 10 lat wię -
zie nia, a 1 oso bę na 1 rok wię zie nia w za wie sze niu na 2 la ta.

Za ak tyw ną dzia łal ność Wo je wódz ki Sąd w Po zna niu ska zał człon ka sek ty świad ko -
wie Je ho wy na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sekcji In form[acji] GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 7–9.
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Nr 4

1954 gru dzień 14, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 289/54

Komitet Warszawa, dnia 14 grud nia 1954 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 289/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wro ga pro pa gan da
– ano ni my
Ko mi tet Po wia to wy PZPR w Ostró dzie (Olsz tyn) otrzy mał pocz tą ano nim, szka lu ją -

cy par tię i rząd oraz wy stę pu ją cy „w obro nie wia ry ka to lic kiej” i kle ru. Do cho dze nie
pro wa dzi PU[ds]BP.

Do Za rzą du Ope ry Po znań skiej wpły nął ano nim, szka lu ją cy PRL, wy ko na ny atra -
men tem na pa pie rze krat ko wym. Do cho dze nie pro wa dzi WU[ds]BP.

– ulot ki
W Ino wro cła wiu (Byd goszcz) obok bu dyn ku F[abry]ki Apa ra tów Lu tow ni czych

zna le zio no ulot kę, któ rej au tor wzy wa do wal ki z ko mu ni zmem w imię „na ro do wo wy -
zwo leń czej re wo lu cji”. Ulot ka wy ko na na by ła czer wo nym tu szem, li te ra mi dru ko wa ny -
mi, pod pi sa na: „MZW”.

W Kiel cach na jed nej z ulic zna le zio no ulot kę, wy ko na ną czer wo ną kred ką na kart -
ce z ze szy tu szkol ne go, o tre ści wzy wa ją cej do jed no ści w wal ce z ko mu ni zmem, „gdyż
zbli ża się go dzi na wol no ści”.

W Klu bie Mię dzy na ro do wej Pra sy i Ksią żki w War sza wie ujaw nio no 2 ulot ki w for -
mie ha seł an ty pań stwo wych i an ty ra dziec kich, wy ko na ne od ręcz nie. Do cho dze nie pro -
wa dzi U[ds]BP na m.st. War sza wę.

Na te re nie m. Płock (War sza wa) ujaw nio no ulot kę, wy ko na ną czer wo nym atra men -
tem, za wie ra ją cą an ty pań stwo we i an ty ra dziec kie ha sła. Do cho dze nie pro wa dzi
PU[ds]BP.

Do ró żnych in sty tu cji na te re nie War sza wy na dal wpły wa ją wro gie ulot ki, pod pi sa -
ne „Ogól no na ro do wa Pol ska Or ga ni za cja Po stę pu i Si ły”, o czym kil ka krot nie po da wa -
no w biu le ty nach dzien nych. Ostat nio wpły nę ły one do DRN Pra ga [i] Śród mie ście,
St[ołecz ne go] Kom[ite tu] Kul tu ry Fi zycz nej, Wy dzia łu Han dlu, Wy dzia łu Rol nic twa
i Le śnic twa St[ołecz nej] Ra dy Na ro do wej. Do cho dze nie w to ku.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Aresz to wa nia i za trzy ma nia
Aresz to wa no i za trzy ma no 125 osób, z te go:
za nie le gal ne po sia da nie bro ni – 1 Łódź
za za bój stwo – 1 Kra ków
za wro gą pro pa gan dę – 1 W[ar sza]wa woj.
za współ pra cę z oku pan tem – 1 Łódź
za nad uży cia i spe ku la cję – 36: Łódź 10, W[ar sza]wa woj. 7, W[ar -

sza]wa m. 5, Rze szów 3, Byd goszcz 2, Gdańsk
2, Zie lo na Gó ra 2, Szcze cin 2, Sta li no gród,
Opo le, Olsz tyn

za chu li gań stwo i po bi cia – 37: Bia ły stok 8, Rze szów 5, W[ar sza]wa
woj. 5, Po znań 4, W[ar sza]wa m. [4], Olsz -
tyn 4, Wro cław 3, Zie lo na Gó ra 2, Kra ków 2

za wła ma nia, kra dzie że itp. 
prze stęp stwa  – 48  

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni i kra dzie że w miej scu pra cy Ko mi sa riat MO w Pa bia -
ni cach (Łódź) za trzy mał pra cow ni ka Za kła dów Che micz nych. Pod czas re wi zji do mo -
wej zna le zio no pi sto let Vis nr 15567, 229 sztuk amu ni cji oraz przed mio ty po cho dzą ce
z kra dzie ży. Śledz two w to ku.

Za pi sa nie ano ni mów po gró żko wych do ak ty wi stów wiej skich – człon ków
PZPR – Po wia to wy Urząd do spraw Bezp[ie czeń stwa] Publ[icz ne go] w Gar wo li nie
(War sza wa) aresz to wał miesz kań ca grom. Trzcian ka1 (syn chło pa, po sia da ją ce go 7 ha).

Wy ro ki
Za pod pa le nie w pow. Mie chów 2 za bu do wań chło pów, wy ra ża ją cych chęć wstą pie -

nia do spół dziel ni pro duk cyj nej i ła ma nie pra wo rząd no ści lu do wej, Woj sko wy Sąd Re jo -
no wy w Kra ko wie wy dał wy rok ska zu ją cy b[yłe go] funk cjo na riu sza MO na 12 lat wię -
zie nia.

Za szan ta żo wa nie chło pów przy stę pu ją cych do spół dziel ni pro duk cyj nej i sze rze nie
wro giej pro pa gan dy Sąd Po wia to wy w Świe ciu (Byd goszcz) wy dał wy rok 1 rok[u] wię -
zie nia.

Za na pad na funk cjo na riu sza MO i nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo -
no wy we Wro cła wiu wy dał wy rok 6 lat wię zie nia.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Szcze ci nie wy dał
wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by na 6 m[ie się]cy i 1 rok wię zie nia.

Za wro gą pro pa gan dę i znisz cze nie go dła pań stwo we go Sąd Wo je wódz ki w Kra ko -
wie wy dał wy rok 2 lat wię zie nia.

Za wro gą dzia łal ność Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach wy dał wy ro ki ska zu ją ce 4 człon -
ków sek ty świad ko wie Je ho wy na 2–3 la ta wię zie nia.
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1 Nie usta lo no. Być mo że cho dzi o gro ma dę Trzcin ka w powiecie wo ło miń skim.
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12 grud nia br. st[ar szy] re fe rent Po wia to we go Urzę du ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go w Gor li cach (Rze szów), pro wa dząc mo to cykl bez pra wa jaz dy, spo wo do wał wy -
pa dek, w wy ni ku któ re go ja dą ca wraz z nim pra cow ni ca te goż urzę du po nio sła śmierć.
W[yżej] w[ymie nio ny] do znał cię żkich ob ra żeń i prze by wa w szpi ta lu. Do cho dze nie
pro wa dzi Wy dział ds. Funk cjo na riu szy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sekcji In form[acji] GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 10–12.
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Nr 5

1954 gru dzień 15, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 290/54

Komitet Warszawa, dnia 15 grud nia [19]54 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

Biu le tyn Dzien ny nr 290/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Fak ty ter ro ru
– na pad
W m. Choj ni ki pow. No wy To myśl (Po znań) dwóch uzbro jo nych i za ma sko wa nych

ban dy tów do ko na ło na pa dów na miesz ka nia dwóch chło pów. Ban dy ci w pierw szym
wy pad ku – po ster ro ry zo wa niu do mow ni ków – do ko na li ra bun ku, a w dru gim, po da jąc
się za funk cjo na riu szy MO – wy wo ła li z miesz ka nia chło pa, któ re go za strze li li, nic nie
ra bu jąc. Oby dwaj chło pi w ro ku ubie głym prze słu chi wa ni by li przez KP MO ja ko
świad ko wie w spra wie opor nych w obo wiąz ko wych do sta wach. Do cho dze nie pro wa dzi
Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

– ano ni my po gró żko we
Soł tys gro ma dy Kwa cza ły pow. Chrza nów (Kra ków), rad ny GRN, otrzy mał ano nim

po gró żko wy, ostrze ga ją cy przed ob ję ciem funk cji prze wod ni czą ce go GRN. Do cho dze -
nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Ru mi nie pow. Ko nin (Po znań) obok za bu do wań chło pa, po sia da ją ce go 10 ha, któ ry
wy wią zu je się w 100 proc. z obo wiąz ko wych do staw, zna le zio no ano nim, któ re go au tor
gro zi „po wie sze niem sy na i spa le niem za bu do wań, je śli w dal szym cią gu bę dzie się
wywią zy wał z na ło żo nych pla nów”. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Pra cow ni ca Eks po zy tu ry PKS w Ino wro cła wiu (Byd goszcz), czł[on ki ni] ZMP i kan -
dy dat ka na II Zjazd ZMP, otrzy ma ła pocz tą ano nim po gró żko wy, któ re go au tor m[ię dzy]
inn[ymi] wzy wa ją do za prze sta nia dzia łal no ści w ZMP. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W ostat nim okre sie wi docz ne jest na si le nie tej for my dzia łal no ści wro ga. I tak: od
1 XI do 13 XII [19]54 r. na te re nie ca łe go kra ju wy sła no 58 ano ni mów (w tym okre sie
ub[ie głego] ro ku 17 ano ni mów), z te go 40 po gró żko wych do ak ty wi stów par tyj nych,
pra cow ni ków rad na ro do wych, na uczy cie li, przo dow ni ków pra cy, po stę po wych księ ży,
ko re spon den tów wiej skich, ko men dan tów post[erun ków] MO, pra cow ni ków Mi ni ster stwa
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Sku pu1, ko mi te tów par tyj nych i czł[on ków] spół dziel ni pro duk cyj nych. W 9 wy pad kach
ano ni my (po gró żko we) pod pi sa ne by ły w imie niu „or ga ni za cji pod ziem nych”. Naj więk -
sze na si le nie za no to wa no w wo je wódz twach: po znań skim 9, rze szow skim 8, gdań -
skim 7, sta li no grodz kim 6, bia ło stoc kim 6. Rów nież i w ub[ie głym] ro ku naj więk szą
ilość ano ni mów (4) za no to wa no w woj. po znań skim. Spo śród au to rów ano ni mów wy -
sła nych w li sto pa dzie ub[ie głe go] ro ku ujaw nio no w 3 wy pad kach spraw ców. W woj.
wro cław skim aresz to wa no stu den ta, któ ry wy słał do le ka rzy 2 ano ni my, na wo łu ją ce
do zło że nia za po móg na ce le or ga ni za cji. W stycz niu br. na te re nie woj. po znań skie go
zli kwi do wa no nie le gal ną or ga ni za cję mło dzie żo wą Pol ska Or ga ni za cja Pod ziem na2,
aresz tu jąc 3 przy wód ców (2 w wie ku 18 lat, je den 20 lat, ucznio wie szkół śred nich).
Wy mie nie ni oka za li się spraw ca mi wy sła nia ano ni mu po gró żko we go do ak ty wi sty par -
tyj ne go w pow. Po znań.

– in ne wy pad ki
Za no to wa no dal szy tra gicz ny wy pa dek spo wo do wa ny przez 2 nie let nich w cza sie

ba wie nia się ma te ria łem wy bu cho wym (Kra ków mia sto), któ rzy wsku tek wy bu chu
ponie śli śmierć. Jest to 4 wy pa dek w grud niu br. W wy pad kach tych zgi nę ło 6 dzie ci,
a 4 ule gło po wa żnym ob ra że niom.

Wro ga pro pa gan da
– ulot ki
W ró żnych punk tach mia sta Pu ła wy (Lu blin) ujaw nio no 3 ulot ki o tre ści an ty pań -

stwo wej i szka lu ją cej prze pro wa dzo ne wy bo ry do rad na ro do wych. Ulot ki wy ko na ne
by ły na ma szy nie do pi sa nia. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Ulot ki wro giej tre ści z pod pi sem „Ogól no na ro do wa Pol ska Or ga ni za cja Po stę pu
i Siły” otrzy ma ły Miej skie Ra dy Na ro do we w Gar wo li nie i Płoc ku (War sza wa). Do dnia
dzi siej sze go w War sza wie i w woj. war szaw skim iden tycz ne ulot ki wpły nę ły pocz tą
do 33 in sty tu cji. Do cho dze nie w to ku.

– na pis
W m. Dęb no pow. Choj na (Szcze cin) na kil ku do mach miesz kal nych ujaw nio no na ry -

so wa ne kre dą swa sty ki.

60

1 Mi ni ster stwo Sku pu zo sta ło utwo rzo ne 25 mar ca 1953 r., je go kie row nic two ob jął z dniem 9 kwiet nia 1953 r.  An to -
ni Mierz wiń ski, do tych cza so wy pre zes Cen tral ne go Urzę du Sku pu i Kon trak ta cji. Ist nia ło do 27 mar ca 1957 r., kie dy to
zo sta ło po łą czo ne z Mi ni ster stwem Prze my słu Spo żyw cze go w je den urząd – Mi ni ster stwo Prze my słu Spo żyw cze go
i Sku pu. Na je go cze le sta nął Fe liks Pi su la, któ ry peł nił tę funk cję do kwiet nia 1968 r. T. Moł da wa, op. cit., s. 107,
115, 395.
2 Or ga ni za cja zo sta ła utwo rzo na przez mło dzież i dzia ła ła od mar ca 1951 r.  do stycz nia 1954 r. w Tar no wie Pod gór -
nym, w województwie po znań skim. Gru pa li czy ła 12 (wg In for ma to ra 6) człon ków i pro wa dzi ła dzia łal ność pro pa gan -
do wą. Do wód cą był Ma rian Ka chlic ki ps. „Kidź” (wg In for ma to ra Syl we ster Ka chlic ki ps. „Ki di”). Pol skie pod zie mie
nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie po znań skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 495;  In for ma tor o nie -
le gal nych an ty pań stwo wych or ga ni za cjach i ban dach zbroj nych dzia ła ją cych w Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1956, War -
sza wa 1964, s. 331.
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Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 6 osób, z te go:
w z[wiąz]ku z na pa dem – 2 (Sta li no gród)  
w z[wiąz]ku z po ża rem – 1 (Kra ków)  
za wro gą pro pa gan dę – 2 (Sta li no gród, Szcze cin)  
za de zer cję z WP – 1 (Olsztyn)  

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy p[rze ciw]ko PRL i ZSRR Wo jew[ódz ki]
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał pra cow ni -
ka Przed się bior stwa Ro bót Ko mu ni ka cyj nych (w 1952 r. ska za ny na 4 la ta wię zie nia za
wro gą pro pa gan dę, zwol nio ny wa run ko wo w ma ju br.).

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy p[rze ciw]ko PRL i ZSRR oraz śpie wa nie
fa szy stow skich pie śni w miej scu pu blicz nym Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Łob zie (Szcze cin) aresz to wał księ go we go gru py bu dow la nej
w Ze spo le PGR Żel mo wo, na ro do wo ści nie miec kiej, po cho dze nia ob szar ni cze go.

Wy ro ki
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy, czer pa nej z au dy cji ra dio wych państw

ka pi ta li stycz nych, Sąd Po wia to wy w Zło to wie (Ko sza lin) wy dał wy ro ki ska zu ją ce
2 oso by na rok i pół to ra ro ku wię zie nia.

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Po wia to wy we Wło cław ku (Byd -
goszcz) ska zał 1 oso bę na rok wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 13–15.
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Nr 6

1954 gru dzień 16, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 291/54

Komitet Warszawa, dnia 16 grud nia 1954 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 291/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Te le ko mu ni ka cja
W ostat nim okre sie no tu je się wy raź ny wzrost wy pad ków prze ci na nia prze wo dów

w te le ko mu ni ka cji.
W li sto pa dzie i pierw szym ty go dniu grud nia br. za no to wa no na te re nie kra ju 16 wy -

pad ków wy cię cia i prze cię cia prze wo dów te le fo nicz nych. W tym sa mym okre sie ubie -
głe go ro ku za no to wa no 3 te go ro dza ju fak ty. Naj wię cej te go ro dza ju ak tów wro gich za -
no to wa no na te re nie wo je wódz twa bia ło stoc kie go (4) i zie lo no gór skie go (3). Wy raź ne
ozna ki dy wer sji no si wy pa dek w Szczaw nie-Zdro ju (woj. Wro cław), gdzie wy cię ty
kabel o dłu go ści 50 m[e]tr[ów] zna le zio no w po bli skim ka na le.

Na 16 wy pad ków w li sto pa dzie i grud niu br. usta lo no do tych czas spraw ców w 2 wy -
pad kach. W woj. po znań skim są to 2 chu li ga ni, któ rzy na mo cy de cy zji pro ku ra tu ry odpo -
wia dać bę dą z wol nej sto py i woj. zie lo no gór skim 1 osob nik (lat 17), któ ry wy ciął prze -
wo dy w ce lu spo rzą dze nia si deł na po lo wa nie.

In ne wy pad ki
Za no to wa no dal sze trzy tra gicz ne wy pad ki spo wo do wa ne przez 4 nie let nich i ro bot -

ni ka PGR pod czas ma ni pu lo wa nia przy po ci skach ar ty le ryj skich – w m. Tu cze wo1 pow.
Wrze śnia (Po znań), w m. Bu ków ki2 pow. Chełm (Lu blin) i w m. To po rów pow. Kro sno
(Zie lo na Gó ra). Wsku tek wy bu chów 3 dzie ci i ro bot nik po nie śli śmierć, 1 chło piec zo -
stał ran ny. Ogó łem od 1 do 15 grud nia br. by ło na te re nie kra ju 8 te go ro dza ju wy pad -
ków – 10 osób zgi nę ło, a 5 ule gło ob ra że niom.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 6 osób, z te go:
za za bój stwo  – 2 Zie lo na Gó ra  
za na pa dy – 3 Kra ków
za kra dzież pi sto le tu – Szcze cin  
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
2 Miej sco wość nie usta lo na.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 62



Za do ko na nie za bój stwa ro bot ni ka PGR Byt ni ca pow. Kro sno Od rzań skie (Zie lo na
Gó ra) Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie Od rzań -
skim aresz to wał dwóch ro bot ni ków wym[ie nio ne go] PGR (je den z aresz to wa nych
w 1952 r. ska za ny był na dwa la ta wię zie nia za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy). W to -
ku śledz twa usta lo no, że ww. pla no wa li do ko nać na pa du na funk cjo na riu szy Po ste run -
ku MO w Byt ni cy, w ce lu zdo by cia bro ni, aby na stęp nie do ko ny wać na pa dów ra bun ko -
wych. Śledz two w to ku.

Za do ko na nie na pa du na sklep spół dziel czy w Głę bo wi cach pow. Wa do wi ce (Kra -
ków) w li sto pa dzie br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Wa do wi cach aresz to wał trzech miesz kań ców pow. Wa do wi ce. Pod czas re wi zji u jed -
ne go z aresz to wa nych zna le zio no 2 pi sto le ty kal. 6,35. W to ku śledz twa usta lo no, iż do -
ko na li oni 3 na pa dów na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go i oso by pry wat ne. Śledz two
pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wa do wi cach.

Wy ro ki
Za szkod nic two go spo dar cze w prze my śle Sąd Po wia to wy w Za brzu (Sta li no gród)

wy dał wy rok dwóch i pół ro ku wię zie nia.
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie ska zał jed ną

oso bę na 5 lat wię zie nia.
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Bia łym sto ku ska zał jed -

ną oso bę na rok wię zie nia. Po za sto so wa niu amne stii ka rę da ro wa no.
Sąd Wo je wódz ki w War sza wie ska zał spraw cę wy ko na nia wro gie go na pi su na 8 m[ie -

się]cy wię zie nia.

Funk cjo na riusz Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we
Wro cła wiu, bę dąc w sta nie nie trzeź wym, po strze lił oso bę cy wil ną. Do cho dze nie pro wa -
dzi Wy dział ds. Funk cjo na riu szy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 16–17.
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Nr 7

1954 gru dzień 17, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 292/54

Komitet Warszawa, dnia 17 grud nia 1954 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 292/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wro ga pro pa gan da
– ulot ki po cho dze nia za gra nicz ne go
W ro ku bie żą cym wi docz ny jest po wa żny wzrost ilo ści ulo tek po cho dze nia za gra -

nicz ne go. W okre sie od mar ca do li sto pa da włącz nie ro ku ubie głe go na te re nie kra ju
zna le zio no ok. 260 tys. ulo tek te go ro dza ju, a w tym sa mym okre sie ro ku bie żą ce go
ok. 650 tys.

Ulot ki te przy no szo ne nie jed no krot nie wraz z ba lo na mi z te re nu Nie miec Za chod -
nich przez prą dy po wietrz ne, znaj do wa ne są przede wszyst kim na te re nach wo je -
wództw za chod nich, ale i rów nież w wo je wódz twach cen tral nych, jak i wszyst kich po zo -
sta łych.

Naj wię cej ulo tek w ro ku bie żą cym usta lo no w wo je wódz twach: szcze ciń -
skim – 229 tys. oraz zie lo no gór skim – 191 tys. i wro cław skim – 116 tys., oraz ko sza -
liń skim – 22 tys., opol skim – 21 tys., byd go skim 12 tys. i olsz tyń skim – 10 tys. W cią -
gu jed ne go tyl ko mie sią ca li sto pa da bie żą ce go ro ku zna le zio no obok ulo tek
rów nież 30 ba lo nów, któ re słu ży ły do ich prze rzu ce nia. Znaj do wa ne ulot ki dru ko wa -
ne są przez NTS1 w ję zy ku ro syj skim, przez SPD w ję zy ku ro syj skim i nie miec kim,

64

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Na ro do wy Zwią zek Pracy (Na cjo nal no -Tru do woj So juz) lub Lu do wy Zwią zek Pra cy ro syj skich so li da ry stów (Na rod -
no -Tru do woj So juz ros sij skich so li da ri stow). Or ga ni za cja – bar dziej zna na pod ro syj skim skró tem NTS – zos ta ła za ło żo -
na w Bel gra dzie w 1930 r. przez gru pę mło dych ro syj skich an ty ko mu ni stów, ja ko re ak cja na pa syw ną po sta wę star szej
ge ne ra cji „bia łej” emi gra cji. NTS pro gra mo wo opie ra ła się na chrze ści jań skim ro zu mie niu wspól no ty spo łecz nej, do bro -
wol nej i rów no praw nej współ pra cy ró żnych grup spo łecz nych, opo zy cji wo bec mark si stow skie go mo de lu kla so we go
i ko lek ty wi za cji. W cza sie II woj ny świa to wej zwią zek ak tyw nie uczest ni czył w ro syj skim ru chu wol no ścio wym. Po woj -
nie cen trum NTS mie ści ło się we Frank fur cie. Or ga ni za cja pro wa dzi ła ak tyw ną dzia łal ność pro pa gan do wą m.in. po przez
roz rzu ca nie ulo tek z ba lo nów, czy wy sy ła nie swo ich ma te ria łów bez po śred nio dro gą pocz to wą. NTS po sia da ła sta cję ra -
dio wą – Ra dio Wol na Ro sja, któ rej au dy cje nada wa ne by ły na ob szar so wiec kiej stre fy oku pa cyj nej do cza su za mknię -
cia roz gło śni przez rząd za chod nio nie miec ki pod wpły wem na ci sków Mo skwy.
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i przez Wol ną Eu ro pę w ję zy ku cze skim. W li sto pa dzie bie żą ce go ro ku ujaw nio no
ulot ki rów nież w ję zy ku wę gier skim.

W ostat nim okre sie wi docz ne jest szcze gól ne na si le nie ulo tek w ję zy ku cze skim.
Treść ulo tek na wią zu je przede wszyst kim do naj wa żniej szych wy da rzeń po li tycz -

nych. W paź dzier ni ku bie żą ce go ro ku, w mie sią cu kie dy od by wa ły się wy bo ry w NRD,
zna le zio no na te re nie kra ju 232 tys. ulo tek, a we wrze śniu 11 tys. i w li sto pa dzie 55 tys.

Ulot ki w ję zy ku ro syj skim szka lu ją wła dzę ra dziec ką, na wo łu ją żoł nie rzy i ofi ce rów
Ar mii Ra dziec kiej do two rze nia nie le gal nych or ga ni za cji i do de zer cji, jak też wzy wa ją
do słu cha nia au dy cji ra dio wych roz gło śni Wol na Ro sja.

Ulot ki w ję zy ku nie miec kim szka lu ją wła dzę lu do wą w NRD, sie ją kłam stwa
o ZSRR i kra jach de mo kra cji lu do wej oraz sze rzą ha sła re wi zjo ni stycz ne.

Ulot ki w ję zy ku cze skim na wo łu ją do two rze nia pod zie mia i sta wia nia opo ru wła dzy
lu do wej.

Ulot ki wę gier skie na wią zu ją do wy bo rów w tym kra ju.
W do tych cza so wej dzia łal no ści swo jej apa rat bez pie czeń stwa na po tkał je dy nie na

spo ra dycz ne pró by kol por ta żu ulo tek po cho dze nia za gra nicz ne go.
Do Miej skie go Przed się bior stwa Re mon to wo -Bu dow la ne go w War sza wie wpły nę ła

pocz tą ulot ka wro giej tre ści z pod pi sem „Ogól no na ro do wa Pol ska Or ga ni za cja Po stę pu
i Si ły”. O ulot kach iden tycz nych po da wa no kil ka krot nie w po przed nich biu le ty nach
dzien nych. Do cho dze nie w to ku. 

Na te re nie Sta li no grodz kie go Za rzą du Por tu w Szcze ci nie ujaw nio no wro gie na pi sy,
szka lu ją ce przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa -
dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

W War sza wie, w jed nym z bu dyn ków miesz kal nych (za miesz ka łym przez funk cjo -
na riu szy bez pie czeń stwa pu blicz ne go), na afi szu pro pa gan do wym ujaw nio no na pis
o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 5 osób, z te go:
za ban dy tyzm – 3 Kra ków 
za wro gą pro pa gan dę – 2: Byd goszcz, War sza wa m[ia]sto  

Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Wal ka Wy zwo leń cza Zjed no czo ne go
Pod zie mia i na pa dy ra bun ko we z bro nią Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał 3 oso by, w tym in spek to ra i pla nist kę Hu ty im. Le -
ni na. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra ko wie.

Za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan dy, czer pa nej
z wro gich au dy cji ra dio wych państw ka pi ta li stycz nych, aresz to wa ny zo stał przez Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ry pi nie (Byd goszcz) wła ści -
ciel ka mie ni cy i warsz ta tu me cha nicz ne go. Śledz two w to ku.

Za po chwa la nie fa szy zmu nie miec kie go i wro gie wy po wie dzi p[rze ciw]ko PRL
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę aresz to wał pra cow ni -
ka elek tro cie płow ni na Że ra niu, po cho dze nia drob no miesz czań skie go. W cza sie re wi zji
u ww. zna le zio no sze reg wy daw nictw fa szy stow skich w ję zy ku pol skim i nie miec kim.
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Wy rok
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni my śliw skiej Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Szcze ci nie

wy dał wy rok 2 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 18–20.
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Nr 8

1954 gru dzień 18, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 293/54

Komitet Warszawa, dnia 18 grud nia 1954 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 293/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wro gie ak ty i wy pad ki w go spo dar ce na ro do wej
– trans port
Na szla ku ko le jo wym Su wał ki–Tra kisz ki (Bia ły stok) nie usta le ni spraw cy wy ła ma li

2 ta bli ce ostrze gaw cze dla ma szy ni stów ko le jo wych, zde mo lo wa li bud kę ko le jo wą,
poła ma li po rę cze przy scho dach mo sto wych oraz usi ło wa li wcią gnąć na tor za pa so wą
szy nę. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Su wał kach.

Ana li za wy pad ków w ko lej nic twie w cza sie od 1 li sto pa da br. do 17 grud nia br. i po -
rów na nie z tym sa mym okre sem 1953 r. wska zu je, że ilość ich nie ule gła zmia nie.
W tym okre sie ro ku 1954 na te re nie kra ju za no to wa no 11 wy pad ków, z te go 4 o ce chach
dy wer sji, 5 zde rzeń i 2 wy ko le je nia po cią gów. W tym sa mym okre sie 1953 r. za no to wa -
no 13 wy pad ków, z te go 7 o ce chach dy wer sji, 4 zde rze nia i 2 wy ko le je nia.

Naj więk sze na si le nie te go ro dza ju wy pad ków w bie żą cym, jak i ubie głym ro ku,
przy pa da na DOKP Sta li no gród i Gdańsk.

W wy pad kach tych w ro ku 1954 zgi nę ły 4 oso by, a 17 osób zo sta ło ran nych. Roz bi -
te i uszko dzo ne zo sta ły 3 pa ro wo zy i 19 wa go nów. W 1953 ro ku za bi te zo sta ły 4 oso by,
86 ran nych. Roz bi ciu i uszko dze niu ule gły 3 pa ro wo zy, ten der i 26 wa go nów.

Pro wa dzo ne do cho dze nia w spra wach no szą cych ozna ki dy wer sji, tak w ro ku bie żą -
cym, jak i ubie głym, nie da ły do tych czas po zy tyw nych wy ni ków w sen sie wy kry cia
spraw ców.

Do cho dze nie w spra wach za ist nia łych ka ta strof i wy ko le jeń do pro wa dzi ły do usta -
le nia win nych i po cią gnię cia ich do od po wie dzial no ści. Za wy pad ki spo wo do wa ne
w 1953 r. (w li sto pa dzie i pierw szej po ło wie grud nia) zo sta ło aresz to wa nych i za są dzo -
nych 5 pra cow ni ków PKP. W tym sa mym okre sie ro ku bie żą ce go za te go ro dza ju
wypad ki na po le ce nie pro ku ra to ra lub bez po śred nio przez pro ku ra tu rę aresz to wa nych
zo sta ło 9 pra cow ni ków PKP.
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– rol nic two
W PGR Pru si no wo Ze spół Otok pow. Gry fi ce (Szcze cin) pa dło oko ło 200 sztuk owiec.

W grud niu, do dnia 16 – pa dło 14 szt[uk]. Wi nę po no si kie row nic two ze spo łu, któ re za -
nie dba ło przy go to wa nie od po wied niej pa szy. Do cho dze nie pro wa dzi pro ku ra tu ra.

Wro ga pro pa gan da
Kie row nik świe tli cy sta cji ko le jo wej w Gra je wie (Bia ły stok) otrzy mał pocz tą ano nim

szka lu ją cy PRL i ZSRR. Au tor mię dzy in ny mi do ma ga się usu nię cia por tre tu jed ne go
z przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go ze świe tli cy PKP. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gra je wie.

W War sza wie w skrzyn kach pocz to wych ujaw nio no 3 ulot ki, wy ko na ne na ma szy nie
do pi sa nia, o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej, z pod pi sem „Mło da Pol ska Wal czy”.
Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, kie lec kie go, byd go skie go, ko sza liń skie go,
olsz tyń skie go i sta li no grodz kie go zna le zio no ogó łem oko ło 900 szt[uk] ulo tek, dru ko -
wa nych w ję zy kach cze skim i nie miec kim, wy da nych przez NTS, SPD i Wol ną Eu ro pę.
No wych mo men tów w tre ści ulo tek nie usta lo no.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 3 oso by, z te go:
za szpie go stwo – 1 Zie lo na Gó ra
za współ pra cę z oku pan tem – 1 War sza wa woj.
za prze cho wy wa nie ma te ria łów 
wy bu cho wych – 1 Ko sza lin  

Za współ pra cę z wy wia dem ame ry kań skim i kil ka krot ne nie le gal ne prze kra cza nie
gra ni cy do Pol ski Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo -
nej Gó rze aresz to wał osob ni ka prze ka za ne go przez wła dze NRD. Śledz two w to ku.

Za współ pra cę z oku pan tem przez słu żbę w po li cji nie miec kiej, za bój stwa oby wa te -
li ra dziec kich i in nych, Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w War sza wie aresz to wał jed ną oso bę, ostat nio zam[iesz ka łą] w Py rach k. War sza wy.

Za kra dzież i ukry cie na sta cji PKP w Ko sza li nie 20 ko stek tro ty lu i spło nek za pa la -
ją cych za trzy ma ny zo stał sto larz, kan dy dat PZPR. W to ku śledz twa usta lo no, iż za trzy -
ma ny kra dzie ży tro ty lu do ko nał w cza sie od by wa nia słu żby w woj sku. Do cho dze nie
pro wa dzi pro ku ra tor.

Wy ro ki
Za usi ło wa nie do ko na nia na pa du na funk cjo na riu szy MO w ce lu zdo by cia bro ni, pla -

no wa nie na pa dów na spół dziel nie pro duk cyj ne i gmin ne spół dziel nie Sa mo po mo cy
Chłop skiej oraz nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu, Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku
ska zał 1 oso bę na 13 lat i 2 oso by po 8 lat wię zie nia.

Za przy na le żność do ban dy ra bun ko wej, do ko na nie na pa du na sklep GS oraz nie le -
gal ne po sia da nie bro ni, Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Opo lu wy dał wy rok 8 lat wię zie nia.

Za udzie le nie po mo cy ban dy cie Da nie la ko wi1 Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi
wy dał wy rok 3 la ta wię zie nia.

Za wro gą pro pa gan dę Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku ska zał jed ną oso bę na 2 la ta wię -
zie nia.
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Za współ pra cę z oku pan tem Sąd [Wo je wódz ki] m. Ło dzi ska zał jed ną oso bę na 2 la ta
wię zie nia.

Za han del de wi za mi Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku wy dał wy ro ki ska zu ją ce 3 oso by
na 2 la ta i 4 m[ie sią]ce, 3 la ta i 24 tys. [zł] grzyw ny oraz na 3 la ta i 8 m[ie się]cy wię zie -
nia.

Re fe rent Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach
ja dąc mo to cy klem wpadł na drze wo. Wsku tek wstrzą su mó zgu, ran ny po prze wie zie niu
do szpi ta la zmarł. Z wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż przy czy ną wy pad ku mógł być
de fekt kie row ni cy. Do cho dze nie pro wa dzi Wy dział ds. Funk cjo na riu szy Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i pro ku ra tor woj sko wy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 21–23.
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1 Lu dwik Da nie lak ps. „Bo jar” był do wód cą jed nej z pię ciu grup Kon spi ra cyj ne go Woj ska Pol skie go, utwo rzo nych
po roz bi ciu dwóch ko mend KWP (III Ko men da KWP). Do wo dzo ny przez Da nie la ka od dział KWP „Tur bi na” dzia łał
na te re nie po wia tów piotr kow skie go i czę ści ra domsz czań skie go. Po szcze gól ne gru py KWP zo sta ły jed nak osta tecz nie
roz bi te na po cząt ku 1949 r. Obok gru py do wo dzo nej przez Jó ze fa Ślę za ka ps. „Mu cha” od dział „Bo ja ra” na le żał do naj -
dłu żej wal czą ce go od dzia łu, w trzy oso bo wym skła dzie prze trwał do 1952 r. Je go do wód ca zo stał aresz to wa ny 3 mar -
ca 1954 r. i ska za ny 11 stycz nia 1955 r. na śmierć. Wy rok wy ko na no 5 sierp nia 1955 r. w Ło dzi. R. Ra bie ga, Lu dwik
Danie lak (1923–1955) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. 108–109; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we
w woje wódz twie łódz kim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 386.
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Nr 9

1954 gru dzień 20, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 294/54

Komitet Warszawa, dnia 20 grud nia 1954 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 294/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
W grom. Do ma sła wi ce pow. Sław no (Ko sza lin) na szko dę człon ka spół dziel ni pro -

duk cyj nej – czł[on ka] PZPR – spło nę ła sto do ła, 3 t zbo ża przy go to wa ne go na po czet
dostaw obo wiąz ko wych i na rzę dzia rol ni cze. Przy czyn po wsta nia po ża ru nie usta lo no.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sław nie.

Fak ty ter ro ru
Kie row nik Wy dzia łu Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Kiel cach otrzy mał pocz tą

ano nim po gró żko wy, któ re go au tor na zy wa go zdraj cą na ro du pol skie go i gro zi mu
śmier cią w imie niu or ga ni za cji Spra wie dli wa Pol ska, za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Ano -
nim pod pi sa ny był „Do wód ca Or ga ni za cji Spra wie dli wej Pol ski – Czu waj”. Do cho dze -
nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Dy rek cja ko pal ni „Niw ka Mo drze jów” w So snow cu (Sta li no gród) otrzy ma ła dwa
ano ni my, któ rych au tor rze ko mo w imie niu gór ni ków żą da pod wy żki płac al bo gro zi
straj kiem. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w So snow cu.

Wro ga pro pa gan da
Na te re nie hu ty „Hor ten sja” w Piotr ko wie (Łódź) ujaw nio no wro gi na pis, skie ro wa -

ny p[rze ciw]ko kie row nic twu par tii. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Piotr ko wie.

Na te re nie Za kła dów Prze my słu Ba weł nia ne go im. [Ju lia na] Mar chlew skie go w Ło -
dzi ujaw nio no na pis o tre ści an ty ra dziec kiej.

Na te re nie ho te lu Kra śnic kiej Fa bry ki Wy ro bów Me ta lo wych w Kra śni ku (Lu blin)
ujaw nio no na pis szka lu ją cy wy bo ry do rad na ro do wych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku.

W Ło dzi na mu rze jed ne go z do mów miesz kal nych ujaw nio no wy ko na ny kre dą
napis o tre ści pro wo jen nej i po chwa la ją cej USA.

70

a–a Wpi sa no od ręcz nie.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 70



W Gdań sku-Wrzesz czu wsku tek sze rze nia pro wo jen nej pro pa gan dy no tu je się wzmo -
żo ny wy kup ar ty ku łów spo żyw czych. Pro wa dzo ne jest do cho dze nie w ce lu wy kry cia
auto rów i kol por te rów plot ki.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 3 oso by, z te go:
za ban dy tyzm – 1 Kra ków
czł[on ka] nie le gal nej or ga niz[acji] – 1 Byd goszcz
za wro gą pro pa gan dę – 1 Sta li no gród  

W Biu le ty nie Dzien nym nr 292/54 z dnia 17 grud nia br. po da no o aresz to wa niu
3 osób za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Wal ka Wy zwo leń cza Zjed no czo ne -
go Pod zie mia i do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych. Obec nie Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie usta lił i aresz to wał ukry wa ją ce go
się ban dy tę (ka ra ny wy ro kiem 8 lat wię zie nia za przy na le żność do ban dy, zwol nio ny na
pod sta wie amne stii w 1953 r. po od by ciu 5 lat wię zie nia), któ ry w dniu 29 li sto pa da br.
wspól nie z jed nym z człon ków ww. or ga ni za cji do ko nał zbroj ne go na pa du na kie row cę
in sty tu cji pań stwo wej w Kra ko wie, któ re mu zra bo wa li sa mo chód oso bo wy. Śledz two
w to ku.

Za utwo rze nie we wrze śniu 1953 r. nie le gal nej or ga ni za cji Za stęp Jasz czur czy przez
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to wa -
ny zo stał za ło ży ciel or ga ni za cji, pra cow nik Za kła dów Drzew nych, lat 35. W to ku śledz -
twa usta lo no, iż człon ko wie or ga ni za cji w licz bie 10 w gro nie swo im kol por to wa li wro -
gie ulot ki i ode zwy, or ga ni zo wa li zbio ro we słu cha nie au dy cji ra dio wych państw
ka pi ta li stycz nych i na ich te mat urzą dza li dys ku sje. Człon ko wie or ga ni za cji, mło do cia -
ni w wie ku 16–18 lat, po prze słu cha niu, w cza sie któ re go po twier dzi li za rzu ty i zło ży li
ob szer ne ze zna nia, zo sta li zwol nie ni. Dal sze śledz two w to ku.

Za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy i kol por to wa nie nie le gal nej li te -
ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Za brzu (Sta li no gród) za trzy mał ro bot ni ka ko pal ni „Ro kit ni ca”, czł[on ka] tej sek ty.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 24–25.
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Nr 10

1954 gru dzień 21, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 295/54

Komitet Warszawa, dnia 21 grud nia 1954 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 295/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
W spół dziel ni pro duk cyj nej Czar no le sie1 pow. Trzeb ni ca (Wro cław) nie usta le ni

spraw cy wy pu ści li z cy ster ny 1206 kg ro py. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Trzeb ni cy.

Fak ty ter ro ru
– na pad
W m. Pu ka rzów pow. To ma szów (Lu blin) pod czas wy pła ty po bo rów ro bot ni kom Ze -

spo łu PGR na pa dło trzech uzbro jo nych ban dy tów. Po ster ro ry zo wa niu ka sje ra, 12 ro bot -
ni ków PGR ocze ku ją cych na wy pła tę i uszko dze niu te le fo nu, ban dy ci zra bo wa li 109
tys. zł. Po ścig za ban dy ta mi pro wa dzi gru pa ope ra cyj na zło żo na z funk cjo na riu szy Po -
wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w To ma szo wie
Lu bel skim.

– ano ni my po gró żko we
W m. Czer nie je wo i Szczep ni k2 pow. Gnie zno (Po znań) sze ściu człon ków PZPR

i OR MO otrzy ma ło ano ni my po gró żko we, któ rych au tor do ma ga się, by za prze sta li
dzia łal no ści spo łecz nej, pod pi sa ne: „Zaw sze ten sam zna ny w ca łej Pol sce i za gra ni -
cą ppłk dyw[er sji] Okrę gu AK – Czer niak Ste fan”. O ano ni mach z tym sa mym pod -
pisem po da wa no kil ka krot nie w po przed nich biu le ty nach dzien nych. Do cho dze nie
w to ku.

Prze wod ni czą cy Po wia to we go Za rzą du ZMS w Ko ło brze gu (Ko sza lin) otrzy mał
pocz tą ano nim o tre ści po gró żko wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ło brze gu.
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Wro ga pro pa gan da
Po prze szło pół rocz nej prze rwie zno wu po ja wi ły się w kra ju ulot ki po cho dze nia

zagra nicz ne go w ję zy ku pol skim.
Na te re nie gro ma dy Pro cho wi ce pow. Le gni ca (Wro cław) zna le zio no 16 ulo tek wzywa -

ją cych do słu cha nia au dy cji Wol nej Eu ro py, Gło su Ame ry ki, BBC i in nych sta cji, na da -
ją cych pro gra my spe cjal ne w ję zy ku pol skim. Ulot ka za opa trzo na w ha sło ry sun ko we
i słow ne „Dzwon wol no ści” wy li cza sze reg ame ry kań skich i za chod nio eu ro pej skich
orga ni za cji spo łecz nych i związ ko wych, po pie ra ją cych te ak cję.

We Wło cław ku (Byd goszcz) na słu pach te le fo nicz nych ujaw nio no dwa wro gie ha -
sła, wy ko na ne far bą nie bie ską. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło cław ku.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 5 osób, z te go:
za szpie go stwo – 1 Zie lo na Gó ra
za ban dy tyzm – 3 Lu blin, 2 Kiel ce
za fa szy za cję – 1 Łódź  

Za współ pra cę z wy wia dem ame ry kań skim i nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy Wo -
je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał
osob ni ka prze ka za ne go przez wła dze NRD. Śledz two w to ku.

Zgod nie z pla nem Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bli nie przy po mo cy wojsk KBW prze pro wa dził ope ra cję, w wy ni ku któ rej w grom.
Char le jów pow. Łu ków uję ci zo sta li dwaj ukry wa ją cy się ban dy ci (je den z nich syn wła -
ści cie la mły na pa ro we go). Przy ban dy tach zna le zio no kil ka jed no stek bro ni wraz z amu -
ni cją. Śledz two w to ku.

Za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej zli kwi do wa nej w bie żą cym
roku przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach aresz -
to wa ny zo stał ro bot nik, zam[iesz ka ły] w Bę dzi nie woj. Sta li no gród. W to ku wstęp ne go
śledz twa usta lo no, iż do ko nał on wspól nie z in ny mi człon ka mi ban dy (aresz to wa ni) trzech
na pa dów ra bun ko wych. Śledz two w to ku.

Za współ pra cę z po li cją w la tach 1933–[19]35 i wy da wa nie w jej rę ce ak ty wi stów
KZMP Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi za trzy mał
pra cow ni ka Za kła dów Wi[dzew skiej]-Fa[bry ki]-Ma[szyn], czł[on ka] PZPR.

Wy ro ki
Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Woj sko wy Sąd Re jo no wy we Wro cła -

wiu ska zał 2 oso by na 10 i 15 lat wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd [Wo je wódz ki] dla m.st. War sza wy

wy dał wy rok 1 rok wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie

ska zał jed ną oso bę na rok wię zie nia. 
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Za fa szy za cję ży cia przed 1939 r. Sąd Wo je wódz ki dla m.st. War sza wy po za sto so -
wa niu usta wy o amne stii ska zał jed ną oso bę na pół to ra ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 26–28.
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Nr 11

1954 gru dzień 22, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 296/54

Komitet Warszawa, dnia 22 grud nia 195[4 r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 296/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
W spół dziel ni pro duk cyj nej „Ju trzen ka” w grom. Su le jów Gór ny1 pow. Kłodz ko

(Wro cław) spło nę ła sto do ła, 60 t psze ni cy i mło car nia. Wstęp ne do cho dze nie wy ka zu -
je, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Za trzy ma no dwóch po dej rza nych (w tym
czł[on ka] ZMP). W cią gu ostat nich trzech mie się cy jest to trze ci wy pa dek po ża ru w tej
spół dziel ni. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Kłodz ku.

Fak ty ter ro ru
– na pa dy
W m. Mie ciń ce2 pow. Kro sno (Rze szów) trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na -

pa du na sklep GS. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu kil ku osób znaj du ją cych się w skle pie
zra bo wa li część ar ty ku łów spo żyw czych i ok. 5000 zł. Z wstęp ne go do cho dze nia wy ni -
ka, iż na pa du do ko na ła ban da Cie śli3. Do cho dze nie pro wa dzą Po wia to we Urzę dy
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie i Ja śle.

W m. Ła zo ry pow. Bił go raj (Lu blin) trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du
na sklep GS. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu skle po we go i 13 osób bę dą cych w skle pie zra -
bo wa li ok. 1000 zł z utar gu oraz więk szą ilość to wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bił go ra ju i MO.

75

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie gro ma da Sza le jów Gór ny.
2 Miej sco wość nie usta lo na.
3 Jó zef Cie śla ps. „To pór”, „Książę” od 1943 r. do wo dził od dzia łem par ty zanc kim BCh, na stęp nie Od dzia łem Spe cjal -
nym LSB. Te re nem je go dzia ła nia były po wiaty kro śnień ski i ja siel ski. Od dział za sły nął licz ny mi ak cja mi sa bo ta żo wy -
mi, dy wer syj ny mi, an ty kon tyn gen cyj ny mi i zbroj ny mi, a je go do wód ca zy skał uzna nie i sza cu nek lud no ści Pod kar pa cia.
„To pór” wal czył do paź dzier ni ka 1955 r., kie dy to zo stał aresz to wa ny przez UB. W je go ak tach ja ko po wód aresz to wa -
nia wpi sa no udział w ban dach UPA. Zo stał ska za ny na ka rę śmier ci, wy rok  za mie nio no na do ży wo cie, na stęp nie – na 15
lat wię zie nia. Zmarł w wię zien nym szpi ta lu w Bar cze wie 14 li sto pa da 1969 r. Zob. m.in. Pol skie pod zie mie nie pod le gło -
ścio we w wo je wódz twie rze szow skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 180.
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– ano ni my po gró żko we
Czło nek KW PZPR w Byd gosz czy i GRN, zam[iesz ka ła] w grom. Czar not ka pow.

Alek san drów Ku jaw ski (Byd goszcz), otrzy ma ła pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi jej
śmier cią. Po dej rza nym o na pi sa nie ano ni mu jest czło nek GRN – chłop, po sia da ją cy
7 ha, któ ry czy nił sta ra nia, by zo stać prze wod ni czą cym te jże ra dy. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Alek san dro wie Kujaw -
skim.

Kie row nik Kom[en dy] MO w To ma szo wie Ma zo wiec kim (Łódź) otrzy mał pocz tą
ano nim po gró żko wy. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w To ma szo wie Ma zo wiec kim.

Wro ga pro pa gan da
W Ło dzi w skrzyn kach pocz to wych zna le zio no dwie ulot ki wy ko na ne od ręcz nie,

w for mie odezw do mło dzie ży, pod pi sa ne: „Zwią zek Bia łe go Or ła”. Ulot ki na wo łu ją do
wal ki z ustro jem PRL i szka lu ją przy jaźń pol sko -ra dziec ką. O ulot kach z tym sa mym
pod pi sem po da wa no kil ka krot nie w biu le ty nach dzien nych. Do cho dze nie pro wa dzi
Woje wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 4 oso by, z te go:
za szpie go stwo – 1 Gdańsk
w związ ku z po ża rem – 2 Wro cław
za kra dzież pi sto le tu – 1 Szcze cin  

Ja ko po dej rza na o szpie go stwo przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gdań sku za trzy ma na zo sta ła ko bie ta po cho dze nia drob no miesz czań -
skie go, bez sta łe go miej sca pra cy i za miesz ka nia, lat 40, po szu ki wa na przez Ge ne ral ną
Pro ku ra tu rę. Śledz two w to ku.

Za kra dzież pi sto le tu wzór P -38 Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał ukry wa ją ce go się de zer te ra WP, któ re go usta lo no
przez ak tyw ne roz pra co wa nie je go kon tak tów.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 29–30.
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Nr 12

1954 gru dzień 23, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 297/54

Komitet Warszawa, dnia 23 grud nia 1954 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 297/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Na pa dy
W grom. Nie na szów pow. Ja sło (Rze szów) dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło

na pa du na sklep GS. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu i roz bro je niu funk cjo na riu sza MO zra -
bo wa li 1000 zł i część ar ty ku łów spo żyw czych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Ja śle.

W grom. Ka mień pow. Chełm (Lu blin) pię ciu uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na -
pa du na Gmin ną Ka sę Spół dziel czą, gdzie po ster ro ry zo wa niu ka sjer ki zra bo wa -
li 50 000 zł i prze cię li li nię te le fo nicz ną. Po ścig za ban dy ta mi pro wa dzi gru pa ope ra -
cyj na zło żo na z funk cjo na riu szy Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
i MO.

Wro ga pro pa gan da
W Choj ni cach (Byd goszcz) na bu dyn ku Na ro do we go Ban ku Pol skie go wy wie szo na

zo sta ła wro ga ulot ka, wy ko na na od ręcz nie, na te mat zmia ny pie nię dzy po 1 I 1955 r.1

Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Choj ni cach.

Na te re nie bu do wy Pań stwo wej Cen tra li Drzew nej w grom. Breń pow. Choszcz no
(Szcze cin) ujaw nio no ulot kę o tre ści an ty ko mu ni stycz nej, z pod pi sem „S.W.” Na ulot -
ce na ry so wa na jest swa sty ka i sym bol do la ra. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Choszcz nie.

77

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Fakt wy wie sze nia ulot ki na bu dyn ku NBP na le ży in ter pre to wać ja ko dzia ła nie pro wo ka cyj ne lub wy raz obaw
przed skut ka mi wy mia ny pie nię dzy, jak to mia ło miej sce w 1950 r. Zo sta ła ona wów czas prze pro wa dzo na „z dnia
na dzień”, gdyż sejm przy jął uchwa łę w so bo tę (28 paź dzier ni ka), a już w po nie dzia łek na le ża ło wy mie niać pie nią dze.
Prze licz nik był bar dzo nie ko rzyst ny: zło ty wy mie nia no w pro por cji 100:3 dla płac i cen oraz 100:1 dla go tów ki. Po la cy
stra ci li oszczęd no ści w wy so ko ści 3 mld no wych zło tych (ok. 750 mln do la rów), war tość na byw cza zło tów ki spa dła aż
o dwie trze cie. Po cząw szy od 1950 r. po gło ski o ko lej nej wy mia nie pie nię dzy po ja wia ły się co ja kiś czas, a w koń cu
lat 60. wy wo ła ły praw dzi wą pa ni kę. P. Mar czak, Wa lu to wy prze kręt, „Mó wią wie ki”, 2006, nr 7 (559), s. 32 oraz www:
me dia.pe kao.com.pl. z dn. 7 mar ca 2007 r.
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Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 3 oso by, z te go:
za nie le gal ne po sia da nie bro ni – 1 Szcze cin
za nie le gal ne przekr[ocze nie] gra ni cy – 1 Zie lo na Gó ra
za nad uży cia – 1 Wro cław

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni my śliw skiej Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w No wo gar dzie (Szcze cin) za trzy mał chło pa wy da lo ne go ze
spół dziel ni pro duk cyj nej.

Ja ko po dej rza ne go o dwu krot ne nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy do Nie miec i z Za -
chod nie go Ber li na z po wro tem do Pol ski Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze na pod sta wie da nych Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to wał jed ną oso bę, czł[on ka] ZMP,
któ ry ostat nio ukry wał się na te re nie pow. Zie lo na Gó ra.

Za umo żli wie nie wy wo zu ko le ją zbo ża i na wo zów sztucz nych, po cho dzą cych z nad -
użyć w PGR Sad ków i Pie trzy ko wi ce, Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał za wia dow cę sta cji PKP Sa do wie2. (O aresz to -
wa niu za nad uży cia kie row ni ka PGR Sad ków i ma ga zy nie ra po da no w Biu le ty nie
Dzien nym nr 260/54 z dnia 10 li sto pa da br.).

Wy ro ki
Za de zer cję z WP z bro nią Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie na se sji wy jaz do -

wej w Rze szo wie wy dał wy rok 9 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 31–32.
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2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Sa do wi ce Wro cław skie.
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Nr 13

1954 gru dzień 27, War sza wa – Biu le tyn Dzien ny Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go nr 298/54

Komitet Warszawa, dnia 27 grud nia 1954 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn Dzien ny nr 298/54

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Te le ko mu ni ka cja
Na tra sie Opocz no–Jan ków (Kiel ce) nie usta le ni spraw cy wy cię li oko ło 100 m li nii

te le fo nicz nej, bie gną cej do Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opocz nie.

Jest to 17. z ko lei te go ro dza ju fakt na te re nie kra ju w cią gu li sto pa da i grud nia br.
Na pad
We wsi Ry dze wo-Pie nią żki pow. Gra je wo (Bia ły stok) 3 uzbro jo nych ban dy tów do -

ko na ło na pa du na sklep GSSCh, gdzie po ster ro ry zo wa niu 5 osób zra bo wa li więk szą
ilość ar ty ku łów spo żyw czych. Zor ga ni zo wa ny po ścig do pro wa dził do od na le zie nia wo -
zu i ko ni, zra bo wa nych jed ne mu z miej sco wych chło pów. Z wstęp ne go do cho dze nia
wy ni ka, że na pa du do ko na ła ban da „Ry by”1. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Gra je wie.

W Grod ko wie (Opo le) nie usta le ni spraw cy do ko na li wła ma nia do bu dyn ku Ko mi te -
tu Po wia to we go PZPR, skąd z ga bi ne tu I se kre ta rza zra bo wa li apa rat ra dio wy. Do cho -
dze nie pro wa dzi MO.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Sta ni sław Mar chew ka ps. „Ry ba” do wo dził plu tonem w ZWZ i AK w Ob wo dzie Ło mżyń skim. W cza sie ak cji „Bu -
rza” wal czył w zgru po wa niu kpt. Sta ni sła wa Cie ślew skie go „Lip ca”. Po star ciu z Niem ca mi w oko li cy Grą dów -
-Wo niec ka gru pa „Ry by” zo sta ła schwy ta na i roz bro jo na przez So wie tów, na stęp nie wcie lo na do 6. Za pa so we go Ba ta lio -
nu II Ar mii WP. Po de zer cji na po cząt ku 1945 r. włą czył się w struk tu ry AKO i w stop niu pod po rucz ni ka ob jął funk cję
prze wod ni ka wal ki czyn nej Re jo nu D AKO. Do wo dził jed ną z grup (ude rze nie na sie dzi bę UB) od dzia łu mjr. Ja na Ta -
bor tow skie go „Bruz dy” pod czas za koń czo ne go suk ce sem ata ku na Gra je wo. W lip cu 1945 r. roz ka zem Ko men dy Okrę -
gu AKO Bia ły stok je go od dział zo stał roz wią za ny, ale on sam zo stał sze fem sa mo obro ny Rejo nu Ło mża WiN. W stycz -
niu 1946 r. opu ścił sze re gi kon spi ra cji, na stęp nie w 1947 r. pod dał się amne stii. W koń cu 1952 r. po zor nie zgo dził się
na współ pra cę z UB z za da niem na wią za nia kon tak tu z „Bruz dą”, fak tycz nie przy łą czył się kie ro wa nej przez te go ostat -
nie go gru py, pro wa dzą cej głów nie ak cje re kwi zy cyj ne. Oto czo ny przez gru pę ope ra cyj ną SB i KBW – wsku tek zdra -
dy – zgi nął w wal ce 4 mar ca 1957 r. w Je zior ku. S. Po le szak, Sta ni sław Marchew ka (1908–1957) [w:] Kon spi ra cja i opór
spo łecz ny..., t. I, s. 275–277; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie bia ło stoc kim 1944–1956 [w:] Atlas
pol skie go pod zie mia..., s. 72.
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Wro ga pro pa gan da
– ano ni my
Soł ty si grom. Sta wo ro wo i Achry mow ce pow. So kół ka (Bia ły stok), w tym rad ny

GRN – człon[ek] ZSL, otrzy ma li pocz tą wy ko na ne na ma szy nie sfał szo wa ne we zwa nia
do sta wie nia się w KP PZPR w ce lu „prze słu cha nia”. Po dej rza nym o na pi sa nie we zwań
jest na uczy ciel grom. Chwo ro ścia ny, któ ry – jak wy ni ka z po uf nych da nych – brał udział
we wła ma niu do Pre zy dium GRN, gdzie zra bo wa no ma szy nę do pi sa nia i po dej rza nym
jest o wy sła nie an ty pań stwo wych ulo tek w ma ju i li sto pa dzie br. Śledz two w to ku.

– ulot ki
Na te re nie mia sta Ło dzi:
– na mu rach do mów oraz w skrzyn ce li sto wej ujaw nio no 3 ulot ki z pod pi sem „Ulot -

ka Wol nej Pol ski”, wy ko na ne czcion ka mi gu mo wy mi;
– ulot kę wzy wa ją cą do zbroj ne go po wsta nia z pod pi sem „Zwią zek Bia łe go Or ła”,

zna le zio no w skrzyn ce pocz to wej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Na te re nie m. Kiel ce ujaw nio no ulot kę, wy ko na ną od ręcz nie, z ha słem o tre ści an ty -
ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach.

– na pi sy 
Na te re nie Za kła dów Wi dzew skiej Fa bry ki Ma szyn (Łódź) ujaw nio no na pis o tre ści

an ty ra dziec kiej, z pod pi sem: „Niech ży je AK”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Na te re nie War szaw skiej Fa bry ki Mo to cy kli ujaw nio no na pis o tre ści an ty ko mu ni -
stycz nej i szka lu ją cej przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go.

W m. Ję dry cho wo pow. Iła wa (Olsz tyn) na drzwiach GS ujaw nio no na pis szka lu ją -
cy człon ka rzą du ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Iła wie.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Aresz to wa no i za trzy ma no 8 osób, z te go:
za szpie go stwo – 3 Rze szów
za ban dy tyzm – 1 Kra ków
za nie le gal ne po sia da nie bro ni – 2: Kiel ce, Rze szów
za wro gą pro pa gan dę – 2: Opo le, Szcze cin 

Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du an giel skie go Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał dal szych 3 człon ków
siat ki szpie gow skiej – 2 ro bot ni ków PKP i człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej, na ro do wo -
ści ukra iń skiej. 2 z ww. jest człon ka mi PZPR i 1 – czło nek ZM[P]. O po przed nich aresz -
to wa niach do tej spra wy po da wa no kil ka krot nie w biu le ty nach dzien nych. Śledz two
w to ku.

Za przy na le żność do ban dy ra bun ko wej i udział w na pa dach Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wa do wi cach (Kra ków) do ko nał jed ne go
aresz to wa ni[a]. Śledz two w to ku. O aresz to wa niu 3 człon ków tej ban dy po da no w Biu -
le ty nie Dzien nym nr 291/54 z dnia 16 grud nia br.
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Za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu Pa ra bel lum nr 9158 wraz z amu ni cją i pla no wa -
nie na pa du na am bu lans pocz to wy przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach za trzy ma ny zo stał li stonosz Urzę du Pocz to we go w Bo go rii
pow. San do mierz.

Za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu wzór P -38 nr 9319 Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał pra cow ni ka Woj sko we go Przed -
się bior stwa Bu dow la ne go w Prze my ślu. Śledz two w to ku.

Za na pi sa nie ano ni mu po gró żko we go do 2 ak ty wi stów ZMP Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łob zie (Szcze cin) za trzy mał pra cow ni ka
umy sło we go PSS, człon ka ZMP. Śledz two w to ku.

Wy ro ki
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du an giel skie go Woj sko wy Sąd Re jo no -

wy w Po zna niu ska zał jed ną oso bę na 4 la ta wię zie nia, 2 la ta utra ty praw oby wa tel skich
i prze pa dek mie nia.

Woj sko wy Sąd Re jo no wy we Wro cła wiu za przy na le żność do ban dy ra bun ko wej
wy dał wy rok 9 lat wię zie nia.

Za przy na le żność do ban dy i do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Lu bli nie na se sji wy jaz do wej w Kiel cach – po za sto so wa niu usta wy
o amne stii – ska zał jed ną oso bę na 3 la ta i 4 m[ie sią]ce wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 33–35.
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Nr 14

1954 gru dzień 31, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 299/54

Komitet Warszawa, dnia 31 XII 1954 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 299/54
27–31 XII 1954 r.

In for ma cje o po wa żniej szych wy da rze niach, wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach
or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Ano ni my po gró żko we
Dwaj śred nio rol ni chło pi i czło nek ZMP, za miesz ka li w grom. Za su tó w1 pow. Śro da

(Po znań), otrzy ma li pocz tą ano ni my po gró żko we, pod pi sa ne: „Czer niak Ste fan ppłk
kra jo wej dy wer sji bA KAb zna ny w kra ju i za gra ni cą”. Do cho dze nie w to ku. O ano ni -
mach z tym sa mym pod pi sem po da wa no kil ka krot nie w po przed nich biu le ty nach dzien -
nych.

Głów ny me cha nik Eks po zy tu ry PKS w Kro śnie (Rze szów), b[yły] pra cow nik MBP,
otrzy mał ano nim po gró żko wy. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie.

Wro ga pro pa gan da
W Maj da nie pow. Kol bu szo wa (Rze szów) w skrzyn ce pocz to wej ujaw nio no wy ko -

na ny od ręcz nie ano nim, szka lu ją cy ustrój Pol ski i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kol bu szo wej.

W miejsc[owo ści] No wy Dwór pow. So kół ka (Bia ły stok) ujaw nio no dwie wy ko na -
ne na ma szy nie ulot ki -ode zwy, na wo łu ją ce do jed no ści w wal ce o „wol ną Pol skę”.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w So kół ce.

W wy kry wa niu au to rów ulo tek i ano ni mów, i udo wad nia niu wi ny po dej rza nym,
odgry wa w nie któ rych wy pad kach szcze gól ną ro lę [Cen tral ne] La bo ra to rium Eks per tyz.

W ostat nim okre sie za pa dły wy ro ki w trzech cha rak te ry stycz nych spra wach te go ro dza ju.
W grom. Ja mi ny pow. Au gu stów (Bia ły stok) w r. 1953 zna le zio no czte ry od ręcz nie

wy ko na ne ulot ki z ha sła mi an ty pań stwo wy mi i an ty ra dziec ki mi.
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Au gu sto wie, któ ry

pro wa dził roz pra co wa nie, usta lił czte ry oso by po dej rza ne o do ko na nie prze stęp stwa,
w związ ku z czym w sierp niu 1954 r. na de słał do Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Tak w tek ście.
1 Właśc. Za su to wo. Brak w wy ka zach gro mad.
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prób ki pi sma tych osób. Na pod sta wie na de sła nych rę ko pi sów Cen tral ne La bo ra to rium
Eks per tyz po do ko na niu ba da nia uzna ło, iż spraw cą wy ko na nych ulo tek jest je den spo -
śród po dej rza nych – lat 51, po cho dze nie chłop skie, wła ści ciel 18,5 ha zie mi. Wy mie nio -
ny do 1939 r. na le żał do POW i Strzel ca. W 1940 r. aresz to wa ny przez wła dze ra dziec -
kie, ska za ny zo stał na 8 lat wię zie nia za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji, któ ra
pro wa dzi ła wal kę z wła dzą ra dziec ką. Po od by ciu c3c lat ka ry w ZSRR zo stał zwol nio -
ny i wstą pił do ar mii An der sa2, opusz cza jąc wraz z nią Zwią zek Ra dziec ki. Do kra ju po -
wró cił w 1947 r. Wy ro kiem Wo je wódz kie go Są du w Bia łym sto ku spraw ca za roz rzu ce -
nie ulo tek ska za ny zo stał na 2 la ta wię zie nia.

W okre sie od grud nia 1952 r. do po ło wy 1954 r. w skrzyn kach pocz to wych na te re -
nie Ło dzi zna le zio no 19 od ręcz nie wy ko na nych ulo tek, szka lu ją cych Pol skę Lu do wą
i Zwią zek Ra dziec ki oraz 3 kar ty pocz to we z ad re sem: „Do re żi mo wych władz”. Ulot -
ki pi sa ne by ły w imie niu nie le gal nych or ga ni za cji i za czy na ły się od słów: „Ko mi tet
Pol ski Pod ziem nej”. Pro wa dzą cy w tej spra wie do cho dze nie Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi usta lił po dej rza ne go, któ re go cha rak -
ter pi sma po dob ny był do pi sma na ulot kach. Na wnio sek Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] Cen tral ne La bo ra to rium Eks per tyz prze pro wa -
dzi ło ba da nia, któ re wy ka za ły, iż au to rem ulo tek jest osob nik, usta lo ny przez urząd.
Aresz to wa ny (lat 27, po cho dze nie chłop skie, ślu sarz Łódz kich Za kła dów Wy twór czych
Apa ra tów Elek tro tech nicz nych) na pod sta wie orze cze nia CLE przy znał się do po peł nio -
ne go prze stęp stwa. Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi ska zał go na 3 la ta wię zie nia.

Od 1952 r. na te re nie woj. łódz kie go prze sy ła no pocz tą – szcze gól nie w okre sach po -
prze dza ją cych świę ta pań stwo we – do ró żnych oby wa te li ko per ty, we wnątrz któ rych
znaj do wa ły się ulot ki na wo łu ją ce do wal ki z ko mu ni zmem. Ko per ty ad re so wa no
odręcz nie, zaś ulot ki wy ko ny wa ne by ły dru ka ren ką o gu mo wych czcion kach.

Przed dniem 22 lip ca 1954 r. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Ło dzi pro wa dzą cy roz pra co wa nie na de słał do Cen tral ne go La bo ra to rium Eks -
per tyz rę ko pi sy po dej rza ne go o prze sy ła nie tych ulo tek. Na pod sta wie prze pro wa dzo -
nych na wnio sek Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] ba dań
pi sma Cen tral ne La bo ra to rium [Eks per tyz] usta li ło, iż spraw cą jest osob nik prze cho dzą -
cy w roz pra co wa niu Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] – lat 29, po cho dze nie chłop skie, ro bot nik ZPB im. Ar mii Lu do wej w Ło dzi. Na le ży
za zna czyć, że już uprzed nio – w li sto pa dzie 1952 r. – kie dy Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na de słał prób ki pi sma in nej oso by po dej rza nej eks per ty za
wy ka za ła, iż nie jest ona au to rem tych ulo tek. W cza sie re wi zji u aresz to wa ne go spraw cy
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c–c Tak w tek sćie.
2 Wła dy sław An ders (1892–1970), gen. bro ni. Ab sol went Aka de mii Szta bu Ge ne ral ne go w Pe ters bur gu i Wy ższej
Szko ły Wo jen nej w Pa ry żu. Współ or ga ni za tor I Kor pu su Pol skie go w Ro sji, w 1919 r. szef szta bu wojsk wiel ko pol skich,
uczest nik woj ny pol sko -bol sze wic kiej, od 1920 r. do wód ca jed no stek ka wa le rii. Pod czas kam pa nii wrześ nio wej, po wal -
kach pod To ma szo wem Lu bel skim, uwię zio ny przez So wie tów (Lwów, Mo skwa), zwol nio ny po ukła dzie Si kor ski -Maj -
ski. Do wód ca PSZ w ZSRR (od 6 VIII 1941), na stęp nie APW i II Kor pu su Pol skie go (od 19 VIII 1943), z któ rym od był
kam pa nię wło ską. Od 26 lu te go do 21 czerw ca 1945 r. p.o. NW i GI PSZ, a od 8 li sto pa da 1946 r. NW i GI PSZ. Po zba -
wio ny oby wa tel stwa pol skie go uchwa łą RM z 26 wrze śnia 1946 r. (przy wró co ne po śmiert nie w 1989). Awan so wa ny
do stop nia gen. bro ni 16 ma ja 1954 r., od zna czo ny naj wy ższy mi od zna cze nia mi pol ski mi (Or der Or ła Bia łe go w 1995)
i za gra nicz ny mi. P. Sta wec ki, Słow nik bio gra ficz ny ge ne ra łów Woj ska Pol skie go 1918–1939, War sza wa 1994, s. 69.
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zna le zio no ręcz ną dru ka ren kę, któ rą po słu gi wał się przy spo rzą dza niu ulo tek. Wy mie -
nio ny w to ku śledz twa na pod sta wie orze cze nia przy znał się do wi ny i wska zał osob ni ka,
któ ry dzia łał wspól nie z nim. Na pod sta wie ze znań aresz to wa ne go za trzy ma no je go
wspól ni ka – b[yły] czł[onek] AK, uprzed nio ska za ny za na pa dy ra bun ko we na te re nie
pow. Nowy Sącz, zwol nio ny w 1949 r., lat 24. Usta lo no, iż w[yżej] wy mie nie ni za mie -
rza li zało żyć nie le gal ną or ga ni za cję pn. Ośro dek do Wal ki z Ko mu ni zmem, za da niem
któ rej był by kol por taż wro gich ulo tek. Wy ro kiem Woj sko we go Są du Re jo no we go
w Łodzi z dn. 16 IX 1954 r. głów ny spraw ca ska za ny zo stał na rok wię zie nia.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni aresz to wa ni i za trzy ma ni zo sta li: 
– w War sza wie czł[onek] WiN, któ ry w cza sie ujaw nie nia się w 1947 r. nie zdał

dwóch pi sto le tów: Vis i P -38;
– w Gdań sku tech nik bu dow la ny, u któ re go w cza sie re wi zji zna le zio no pi sto let P -38

i 50 szt[uk] amu ni cji;
– w Cheł mie (Lu blin) spa wacz Kra śnic kiej Fa bry ki Wy ro bów Me ta lo wych, u któ re -

go zna le zio no pi sto let Mau ser.
Wy ro ki
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du ame ry kań skie go Woj sko wy Sąd Re jo -

no wy we Wro cła wiu ska zał jed ną oso bę na 7 lat wię zie nia
Za współ pra cę z oku pan tem i nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy

w Kra ko wie wy dał 2 wy ro ki po 3 la ta i 4 mie sią ce, a jed ną oso bę ska zał na rok wię zie nia.
Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie:
– za nie le gal ne po sia da nie kil ku jed no stek bro ni pal nej ska zał 4 oso by: na 10 lat,

2 po 7 lat i 3 la ta 6 mies[ię cy] wię zie nia,
– za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Ba ta lio ny Chłop skie wy dał wy ro ki:

6 mies[ię cy], 3 la ta, 3 i pół ro ku oraz 5 lat wię zie nia.
W ro ku 1954 urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go] wy kry ły w 14 wy -

pad kach spraw ców po ża rów w go spo dar ce wiej skiej, aresz tu jąc 19 osób za pod pa le nia.
Licz by te, nie współ mier nie ma łe w sto sun ku do ilo ści pod pa leń, wska zu ją na nie do sta -
tecz ną jesz cze pra cę apa ra tu bez pie czeń stwa w wal ce z dy wer sją na wsi.

W stycz niu br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lesz -
nie (Po znań) aresz to wał czte rech spraw ców pod pa le nia sto gu sło my w PGR Paw ło wi -
ce. Aresz to wa ni – b[yli] człon ko wie Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży3, w wie ku
23 la ta, w tym dwaj człon ko wie ZMP – w cza sie śledz twa ze zna li, że do ko na li pod -
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3 Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży zo sta ło po wo ła ne 5 lu te go 1934 r. w Kra ko wie i skła da ło się z Ka to lic kie go Sto -
wa rzy sze nia Mło dzie ży Mę skiej i Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży Żeń skiej. Przed woj ną obie or ga ni za cje li czy -
ły łącz nie po nad 250 tys. człon ków. KSM pro wa dzi ło dzia łal ność re li gij ną, kul tu ral no -oświa to wą, cha ry ta tyw ną i spo -
łecz no -pa trio tycz ną. Po woj nie wła dze PRL naj pierw od mó wi ły re je stra cji KSMŻ, na stęp nie ogra ni czy ły dzia łal ność
KSMM i osta tecz nie 7 lu te go 1953 r. zde le ga li zo wa ły sto wa rzy sze nie mę skie. Dzia ła ją cych w pod zie miu człon ków
KSMM prze śla do wa no, naj do tkliw sze re pre sje do tknę ły Mi cha ła Ko wa li ka i Edwar da Cha chli cę, ska za nych w pro ce sie
ku rii kra kow skiej 27 stycz nia 1953 r. na ka rę śmier ci (za mie nio ną póź niej na do ży wo cie). Spo tka nia człon ków KSMM
pro wa dził m.in. ks. kard. Ka rol Woj ty ła. KSM zo sta ło re ak ty wo wa ne przez Kon fe ren cję Epi sko pa tu Pol ski na mo cy
dekre tu z dnia 10 paź dzier ni ka 1990 r.
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palenia sto gu, aby w ten spo sób prze szko dzić w od by ciu aka de mii 22 Lip ca. Źró deł
inspi ra cji nie usta lo no. Sąd ska zał pod pa la czy na ka ry od pół to ra do 7 lat wię zie nia.

Za pod pa le nie sto do ły w PGR Uni n4 pow. Ło bez (Szcze cin) Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łob zie aresz to wał dwóch stró żów te go
PGR, któ rzy w śledz twie, przy zna jąc się do wi ny ze zna li, iż do ko na li pod pa le nia kie ru -
jąc się chę cią ze msty na kie row ni ku PGR.

Za pod pa le nie sto do ły we wła snym go spo dar stwie (6 ha) aresz to wa na zo sta ła w lip cu
bież[ące go] ro ku miesz kan ka gro ma dy Dą bro szynd pow. Ko nin. Aresz to wa na w śledz -
twie ze zna ła, że pod pa le nia do ko na ła, aby od stra szyć od wstą pie nia do spół dziel ni swe -
go mę ża – czł[on ka] kom[ite tu] za ło ży ciel skie go spół dziel ni. Na roz pra wie są do wej we
wrze śniu br. ww. ska za na zo sta ła na 6 lat wię zie nia.

Za pod pa le nie sto do ły w Spół dziel ni Pro duk cyj nej im. II Zjaz du w Mie ru ci nie pow.
Mo gil no (Byd goszcz) w sierp niu br. aresz to wa ny zo stał syn ku ła ka, czło nek tej spół dziel -
ni pro duk cyj nej. Śledz two wy ka za ło, że spraw ca pod pa le nia do ko nał ak tu ze msty za to,
że za rząd spół dziel ni nie ze zwo lił mu na in dy wi du al ne ze bra nie plo nów z 2,5 ha. Spół -
dziel nia udzie li ła pier wot nie zgo dy na ze bra nie tych plo nów jed nak pod wa run kiem,
że oj ciec je go (po sia dacz 28 ha) w dro dze wy mia ny prze ka że spół dziel ni 2,5 ha zie mi.
Po nie waż ku łak nie zgo dził się na wy mia nę grun tu, spół dziel nia zgo dę swą cof nę ła.

We wrze śniu br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta ro -
gar dzie5 aresz to wał dwóch ro bot ni ków PGR Wie le ń (w tym kan dy dat PZPR) po dej rza -
nych o pod pa le nie sto do ły PGR. Je den z aresz to wa nych (ab sol went kur su dla kie row ni -
ków PGR -ów) ze znał, że pod pa le nia do ko nał w ce lu usu nię cia obec ne go kie row ni ka
PGR i ob ję cia je go sta no wi ska.

Po nad to usta lo no w nie któ rych wy pad kach spraw ców pod pa leń nie no szą cych cech
dy wer sji – przez nie ostro żność, oso by nie po czy tal ne i nie prze strze ga nie prze pi sów
prze ciw po ża ro wych.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/152, k. 36–40.
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d By ło: Do bro szyn.
4 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Uni mie.
5 Być mo że cho dzi o PUdsBP w Star gar dzie, po nie waż w tym po wie cie znaj do wał się Wie leń.
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Nr 15

1955 sty czeń 7, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 1/55

Komitet Warszawa, dnia 7 stycz nia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 1/55
1–7 I 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Prze mysł
W ko pal ni „Mo drze jów” w So snow cu (Sta li no gród) na chod ni ku głów nym nie usta -

lo ny spraw ca wło żył do ście ku 3 de ski, chcąc w ten spo sób wy wo łać spię trze nie wo dy
i za la nie chod ni ka trans por to we go. Nie usu nię cie de sek w po rę spo wo do wa ło by unie ru -
cho mie nie elek tro wo zów i wstrzy ma nie wy do by cia przez kil ka go dzin. Do cho dze nie
pro wa dzi RO.

Ano ni my po gró żko we
Kie row nik wy dzia łu Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Kiel cach otrzy mał pocz tą

ano nim po gró żko wy, któ re go au tor na zy wa go zdraj cą i ostrze ga, iż „rok 1955 bę dzie
ro kiem tra gicz nym, a ka żde go zdraj cę do się gnie spra wie dli wa rę ka”. Ano nim wy ko na -
ny od ręcz nie, pod pi sa ny był „Do wód ca Or ga ni za cji – Czu waj”. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach. O ano ni mie
po gró żko wym z tym sa mym pod pi sem, na de sła nym do te goż ad re sa ta in for mo wa li śmy
w Biu le ty nie Dzien nym nr 294/54 z dnia 20 XII [19]54 r.

Kie row nik kon tro li tech nicz nej WSK Dę bi ca (Rze szów) otrzy mał pocz tą ano nim po -
gró żko wy wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi RW przy WSK Dę bi ca.

Dwaj pra cow ni cy ko pal ni „By tom” (Sta li no gród), czł[on ko wie] PZPR, otrzy ma li
pocz tą ano ni my po gró żko we, szka lu ją ce PRL. Do cho dze nie pro wa dzi RO.

Kie row nik szko ły w Po bie dzi skach (Po znań) otrzy mał ano nim, któ re go au tor – pod
groź bą śmier ci – do ma ga się na ucza nia re li gii w szko le. Ano nim pod pi sa ny „Czer niak
Ste fan ppłk dy wer sji bA KAb”. O ano ni mach z tym sa mym pod pi sem po da wa no kil ka -
krot nie w po przed nich biu le ty nach. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Tak w tek ście.
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Do Ko men dy Mia sta MO w So snow cu (Sta li no gród) wpły nął pocz tą ano nim wy ko -
na ny od ręcz nie, pod pi sa ny „Kier[ownik] AK Po lak”, o tre ści an ty pań stwo wej i po gró ż -
ko wej, skie ro wa ny pod ad re sem funk cjo na riu szy Ko men dy MO. Do cho dze nie pro wa -
dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i Kom[en da] MO
So sno wiec.

W gro ma dzie Cio sa niec pow. Su le chów (Zie lo na Gó ra) na bu dyn ku Agen cji Pocz to -
wej ujaw nio no ulot kę o tre ści po gró żko wej, skie ro wa ną pod ad re sem miesz kań ców tej
gro ma dy. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie i pod pi sa na „Za rząd par ty zan tów – Gó ra”.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Su le cho wie.

Wro ga pro pa gan da
W War sza wie w skrzyn kach pocz to wych ujaw nio no pięć ulo tek o wro giej tre ści

wyko na nych na ma szy nie, z pod pi sem „Mło da Pol ska Wal czy”. O ulot kach z ta kim pod -
pi sem in for mo wa li śmy w po przed nich biu le ty nach. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Na drzwiach miesz ka nia prze wod ni czą cej Dziel ni co we go Ko mi te tu Fron tu Na ro do -
we go Gdańsk[a]-Ol szyn ki nie usta le ni spraw cy na ma lo wa li czar ną far bą wul gar ny na -
pis. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Gdań sku.

Na ta bli cy ogło sze nio wej przy bu dyn ku GRN w Sta rym Mie ście pow. Mo rąg (Olsz -
tyn) ujaw nio no wy ko na ny ołów kiem na pis o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Mo rą gu.

Na te re nie Uni wer sy te tu M[iko ła ja] Ko per ni ka w To ru niu (Byd goszcz) ujaw nio no
wro gi na pis, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go] w To ru niu.

Na te re nie Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie (Byd goszcz) ujaw nio no wy ko na ny
od ręcz nie na pis o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez -
pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Łę gno wie.

W War sza wie na mu rze ota cza ją cym tor wy ści go wy, nie usta lo ny spraw ca wy ko nał
czar ną kre dą na pi sy o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie w to ku.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia do ko na ne przez urzę dy do spraw b[ez pie czeń stwa]
p[ublicz ne go]

Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du an giel skie go Ko mi tet [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] aresz to wał szli fie rza Woj sko wych Za kła dów Mo to ry za -
cyj nych, zam[iesz ka łe go] we Wro cła wiu.

Za wy da wa nie w rę ce ge sta po człon ków or ga ni za cji le wi co wych Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał pra cow ni ka Ze -
spo łu PGR w Do bro dzie niu pow. Lu bli niec, czł[on ka] PZPR, któ ry w cza sie oku pa cji
peł nił kie row ni czą funk cję w Okrę gu NSZ w Czę sto cho wie.

Za sze rze nie wro giej pro pa gan dy, czer pa nej z au dy cji ra dio wych państw ka pi ta li -
stycz nych Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku
zatrzy mał por tie ra klu bu dla ma ry na rzy za gra nicz nych w Gdy ni.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Po zna niu aresz to wał ucznia spół dziel ni elek tro tech nicz nej.
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Wy ro ki
Na roz pra wie prze ciw ko szpie gom dzia ła ją cym na ko rzyść wy wia du an giel skie go

Woj sko wy Sąd [Rejonowy] we Wro cła wiu ska zał głów nych oska rżo nych na 12, 5, 4 i 3
i pół ro ku wię zie nia. Po za tym za pa dły 3 wy ro ki po 3 la ta wię zie nia, a dwóch oska rżo -
nych ska za no na pół to ra ro ku i rok wię zie nia.

Za współ pra cę i prze ka zy wa nie ma te ria łów szpie gow skich wy wia do wi an giel skie -
mu Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Szcze ci nie ska zał dwie oso by na 10 i 12 lat wię zie nia.

Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji pn. Py to n1 Woj sko wy Sąd Re jo no wy
w Byd gosz czy na se sji wy jaz do wej w To ru niu wy dał wy ro ki ska zu ją ce dwie oso by na
3 la ta i dwie na 4 la ta wię zie nia.

Za do ko na nie mor der stwa funk cjo na riu sza MO, przy na le żność do ban dy ter ro ry -
stycz nej i na pa dy z bro nią Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie na se sji wy jaz do wej
w Kiel cach ska zał dwie oso by na ka rę śmier ci i dwie na 5 i 9 lat wię zie nia.

Za do ko ny wa nie na pa dów ter ro ry stycz no -ra bun ko wych Woj sko wy Sąd Re jo no wy
w Lu bli nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce: do wód cę ban dy ps. „Mo gił ka”2 na ka rę śmier ci
i pięć osób na 5 do 15 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 1–4.
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1 Właśc. Mło dzież Pol ska Py ton – or ga ni za cja dzia ła ją ca od kwiet nia 1952 r. do 12 paź dzier ni ka 1954 r. w To ru niu. Kie -
ro wał nią Zbi gniew Pie cho wiak ps. „Ze non”, „Wo jak” („Woj tak”). Mia ła cha rak ter dy wer syj ny i li czy ła 8 człon ków.
AIPN, 0176/109, Py ton, Cha rak te ry sty ka nr 56; AIPN By, 09/56, Pyton, Cha rak te ry sty ka bn; Pol skie pod zie mie nie pod -
le gło ścio we w wo je wódz twach gdań skim i po mor skim (byd go skim) 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 376.
2 Jan Tu rzy niec ki ps. „Mo gił ka” ob jął do wódz two od dzia łu Ob wo du WiN To ma szów Lu bel ski po śmier ci je go do tych -
cza so we go do wód cy por. Ja na Le ono wi cza ps. „Bur ta”, za strze lo ne go 9 lu te go 1951 r. przez UB.  Mi mo wiel kiej ob ła -
wy UB, MO i KBW w re jo nie We resz czy cy od dział „Mo gił ki” zdo łał prze trwać i wzno wił dzia łal ność w ma ju 1951 r.,
pro wa dząc ak cje li kwi da cyj ne i re kwi zy cyj ne. W grud niu 1951 r. Tu rzy niec ki roz pro szył od dział w ce lu utrud nie nia
schwy ta nia je go człon ków przez UB i MO. Jed nak od lu te go 1952 r., w wy ni ku ko lej nych ope ra cji UB, roz po czął się pro -
ces sys te ma tycz nej li kwi da cji od dzia łu „Mo gił ki”. W koń co wym okre sie ist nie nia gru pa li czy ła 7 osób. Sam Tu rzy niec ki
zo stał aresz to wa ny do pie ro 10 paź dzier ni ka 1953 r., po wal ce z UB i KBW we wsi Siem ni ce. „Mo gił ka” zo stał ska za ny
27 grud nia 1954 r. na ka rę śmier ci, za mie nio ną na stęp nie na do ży wo cie, a póź niej na 12 lat wię zie nia. Na mo cy de cy zji
są du w Lu bli nie z dnia 18 czerw ca 1964 r. zo stał zwol nio ny wa run ko wo i czte ry dni póź niej opu ścił Obóz Pra cy w Potu -
li cach. In for ma tor o nie le gal nych..., s. 125. S. Po le szak, Jan Tu rzy niec ki (1919–1965) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz -
ny..., t. II, Kra ków -War sza wa -Wro cław 2004, s. 541–542; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie lu bel -
skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 158.
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Nr 16

1955 sty czeń 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 2/55

Komitet Warszawa, dnia 12 stycz nia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 2/55
8–12 I 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Ano nim po gró żko wy
Se kre tarz Ko mi te tu Gmin ne go PZPR, pre zes ZSCh, zam[iesz ka ły] w grom. Łusz ko -

wo1 pow. Ko ścian (Po znań), zna lazł w swych za bu do wa niach ano nim, któ re go au tor
gro zi mu śmier cią, je śli nie za prze sta nie ak tyw nej pra cy spo łecz nej. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ścia nie.

Wro ga pro pa gan da
– ulot ki 
W Za wier ciu (Sta li no gród) na jed nej z ulic ujaw nio no 10 wy ko na nych od ręcz nie

ulo tek z ha sła mi an ty ko mu ni stycz ny mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za wier ciu.

W szko le pod sta wo wej w Mię dzyz dro jach pow. Wo lin (Szcze cin) ujaw nio no wy ko -
na ne od ręcz nie 2 ode zwy o tre ści an ty pań stwo wej, wzy wa ją ce do boj ko to wa nia za rzą -
dzeń w spra wie za prze sta nia na uki re li gii w szko łach. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świ no uj ściu.

W Bi blio te ce Miej skiej w Szcze ci nie ujaw nio no na jed nym z wy daw nictw na pi sa ną
od ręcz nie ode zwę pt. „Bra cia Po la cy”, w któ rej au tor umie ścił kil ka wy jąt ków z ulot ki
po cho dze nia za gra nicz ne go (NTS) o tre ści pro wo jen nej oraz zre da go wa ny przez sie bie
ko men tarz, szka lu ją cy ZSRR i pań stwa de mo kra cji lu do wej. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

Na jed nym z do mów miesz kal nych w Ka li szu (Po znań) zna le zio no an ty pań stwo wą
ulot kę, wy ko na ną na ma szy nie. O ujaw nie niu na te re nie Ka li sza iden tycz nych ulo tek
po da wa no kil ka krot nie w biu le ty nach dzien nych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ka li szu.

Przed bu dyn kiem Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ra wie Ma zo wiec kiej (Łódź) zna le zio no le gi ty ma cję To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Gro ma da Łusz ko wo ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Jer ka.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 89



-Ra dziec kiej, we wnątrz któ rej wy ko na ne by ły ha sła an ty ko mu ni stycz ne. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra wie Ma zo -
wiec kiej.

– na pi sy
W bu dyn ku Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Ino wro cła wiu (Byd goszcz) ujaw nio no

wy ko na ny od ręcz nie na pis szka lu ją cy kie row nic two par tii i rzą du PRL.
W Krap ko wi cach pow. Opo le w kil ku punk tach ujaw nio no wro gie na pi sy wy ko na ne

czer wo ną far bą. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Opo lu.

W ko pal ni „By tom” (Sta li no gród) na jed nym z wo zów ujaw nio no swa sty kę, na ry so -
wa ną kre dą. Do cho dze nie pro wa dzi RO.

Aresz to wa nia do ko na ne przez urzę dy do spraw bez pie czeń stwa publ[icz ne go]
W No wym Dwo rze pow. So kół ka (Bia ły stok) w dniu 6 bm. za mor do wa ny zo stał funk -

cjo na riusz MO, któ re mu spraw cy zra bo wa li broń oraz do ku men ty par tyj ne i słu żbo we,
w tym ma te ria ły do cho dze nia o kra dzież ro we ru. W wy ni ku do cho dze nia w dniu 7 bm.
aresz to wa no chło pa, zam[iesz ka łe go] w No wym Dwo rze, po sia da cza 7 ha, po dej rza ne go
o kra dzież ro we ru i sy na ku ła ka, wła ści cie la 20 ha, po dej rza ne go o współ udział w za -
bój stwie i pi sa nie wro gich ulo tek na ma szy nie, zra bo wa nej z Pre zy dium GRN w Za le -
siu. W cza sie re wi zji u aresz to wa nych zna le zio no do wo dy świad czą ce o tym, że są oni
spraw ca mi za bój stwa. Śledz two pro wa dzi Wy dział Śled czy Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku.

Za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał bry ga dzi stę tamt[ej szej] stocz ni.

Za de zer cję z WP Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kol -
bu szo wej (Rze szów) aresz to wał żoł nie rza Jed nost ki Woj sko wej Nr 2485.

Wy ro ki
Za do ko na nie gwał tow ne go za ma chu z bro nią na po bor cę po dat ko we go i ko men dan ta

po ste run ku MO, na pa dy na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go i przy na le żność do nie le -
gal nej or ga ni za cji Mło dy Le gio n2 Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie na se sji wy jaz -
do wej w Kiel cach wy dał wy ro ki ska zu ją ce 5 osób na ka ry: do ży wot nie go wię zie nia,
13 lat, 7, 6 i 3 la ta i 4 m[ie sią]ce wię zie nia.

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy wy dał
trzy wy ro ki: 3 la ta, rok i 7 m[ie się]cy wię zie nia.

Za wy ko ny wa nie wro gich na pi sów Sąd Wo je wódz ki na m.st. War sza wę ska zał jed -
ną oso bę na rok wię zie nia.

Za pu blicz ne śpie wa nie hym nu hi tle row skie go Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy dał dwa
wy ro ki po ro ku wię zie nia.

90

2 Or ga ni za cja dzia ła ła od grud nia 1951 r. do mar ca lub lip ca 1952 r. na te re nie po wia tów opoczyńskiego i ra dom skiego,
a jej do wód cą był Wik tor Wla zło ps. „Jó zef Ko nar ski”. Li czy ła kil ku (wg In for ma to ra sied miu) człon ków i pro wa dzi ła
dzia łal ność dy wer syj ną. Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie kie lec kim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie -
go pod zie mia..., s. 294; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 321. 
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Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 5–7. 
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Nr 17

1955 sty czeń 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 3/55

Komitet Warszawa, dnia 15 stycz nia 1955 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 3/55
13–15 stycz nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Trans port
Na tra sie ko le jo wej Kłod ni ca–Łą ki Ko ziel skie pow. Koź le (Opo le) nie usta le ni

spraw cy po ło ży li na to rze szy nę dług[ości] 3 m i za bra li 2 lam py z tar czy ostrze gaw czej.
Do wy pad ku nie do szło dzię ki usu nię ciu prze szko dy w po rę. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Koź lu.

Ano ni my po gró żko we 
Prze wod ni czą cy GRN w Bia łej pow. Kra śnik (Lu blin) otrzy mał pocz tą ano nim, któ -

re go au tor za ak tyw ną pra cę spo łecz ną gro zi śmier cią je mu oraz dwóm in nym prze wod -
ni czą cym GRN w pow. Kra śnik i se kre ta rzo wi POP PZPR w Ja no wie Lu bel skim.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra śni ku.

Se kre tarz POP PZPR przy So sno wiec kich Za kła dach Wier ceń Geo lo gicz nych (Sta -
li no gród) otrzy mał pocz tą ano nim po gró żko wy. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w So snow cu.

Wro ga pro pa gan da
– ulot ki
W Koź lu (Opo le) na uli cy ujaw nio no ulot kę wy ko na ną na ma szy nie o tre ści re wi zjo -

ni stycz nej i szka lu ją cej ustrój PRL, z pod pi sem „Gwar dia Wol nych Nie miec”. Do cho -
dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu1.

Na te re nie gro ma dy Krzy że pow. Pisz (Olsz tyn) zna le zio no wy ko na ną od ręcz nie
ulot kę o cha rak te rze re wi zjo ni stycz nym, wzy wa ją cą do wal ki z ko mu ni zmem pod wo -
dzą Ade nau era2. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Pi szu.

92

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Za roz po wszech nia nie wspo mnia nych ulo tek zo stał za trzy ma ny osiem na sto let ni Hen ryk Gaj da, za trud nio ny ja ko kol -
por ter pra sy PPK „Ruch” w Koź lu. AIPN, 1583/178, In for ma cja o dzia łal no ści wro gich ele men tów na te re nie woje wódz -
twa opol skie go i oce na pra cy ope ra cyj nej wo je wódz kie go apa ra tu b[ez pie czeń stwa] p[ublicz ne go], k. 290. 
2 Kon rad Ade nau er (1876–1967), po li tyk, kanc lerz RFN. W la tach 1917–1933 nad bur mistrz Ko lo nii, dwu krot nie aresz -
to wa ny przez ge sta po po za ma chu na Hi tle ra. W ma ju 1945 r. po wo ła ny przez wła dze ame ry kań skie na nad bur mi strza
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Na te re nie Ka li sza (Po znań) zna le zio no dwie ró żne ulot ki, wy ko na ne na ma szy nie
do pi sa nia i od ręcz nie, po chwa la ją ce USA, Ade nau era i Mi ko łaj czy ka3. Do cho dze nie
pro wa dzi miej sco wy Urząd Po wia to wy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Haj nów ce (Bia ły stok) w skrzyn ce pocz to wej i na jed nej z ulic zna le zio no wy ko -
na ne od ręcz nie czte ry ulot ki o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Haj nów ce.

– na pi sy
W bu dyn ku Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w To ru niu (Byd goszcz) ujaw nio -

no an ty pań stwo wy na pis, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na te re nie Zjed no cze nia Bu dow nic twa Woj sko we go w War sza wie ujaw nio no dwa
na pi sy o tre ści an ty ra dziec kiej i ha sło wzy wa ją ce do wal ki z ustro jem. Do cho dze nie
pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Aresz to wa nia do ko na ne przez urzę dy do spraw bez pie czeń stwa publ[icz ne go]
Ja ko po dej rza ne go o mor der stwa, współ pra cę z oku pan tem i nie le gal ne po sia da nie

bro ni pal nej Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie
aresz to wał ukry wa ją ce go się od 1948 r. miesz kań ca po wia tu rze szow skie go.

W wy ni ku śledz twa z aresz to wa nym za nie le gal ne po sia da nie bro ni (o aresz cie po -
da no w Biu le ty nie Dzien nym nr 297/54 z dnia 23 XII [19]54 r.) Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wo gar dzie (Szcze cin) aresz to wał dwóch
dal szych po dej rza nych o nie le gal ne po sia da nie bro ni: ro bot ni ka PGR i chło pa, po sia da -
ją ce go 7 ha. Śledz two w to ku.

Wy ro ki 
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du ame ry kań skie go Woj sko wy Sąd Re -

jo no wy we Wro cła wiu wy dał wy ro ki ska zu ją ce 5 osób na ka ry: do ży wot nie go wię zie -
nia, 2 po 12 lat, 8 i 6 lat wię zie nia.
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Ko lo nii, ale już 6 paź dzie ni ka zo stał zwol nio ny przez An gli ków. Od 1946 r. two rzył par tię chrze śi jań sko -de mo kra tycz ną
(CDU), któ rej prze wo dził w la tach 1950–1966. W okre sie od wrze śnia 1949 r. do paź dzier ni ka 1963 r. kanc lerz Nie miec,
a jed no cze śnie mi ni ster spraw za gra nicz nych (1951–1955). Po odej ściu z urzę du kanc ler skie go po seł do Bun de sta gu
(do 1966). Zwo len nik zjed no cze nia Nie miec i in te gra cji eu ro pej skiej. Do pro wa dził do od bu do wy go spo dar czej RFN oraz
członk stwa Nie miec w EWG i NA TO. Za ini cjo wał na wią za nie sto sun ków dy plo ma tycz nych z ZSRR, do pro wa dza jąc
do zwo le nie nia ostat niej gru py jeń ców wo jen nych w 1955 r. Z uwa gi na kwe stio no wa nie pol skiej gra ni cy na Od rze i Ny -
sie Łu życ kiej, re mi li ta ry za cję Nie miec i amne stię dla na zi stów wła dze ko mu ni stycz ne przed sta wia ły go ja ko jed ne go
z głów nych wro gów PRL.
3 Sta ni sław Mi ko łaj czyk (1901–1966), po li tyk, pre mier RP. W la tach 1918–1920 uczest nik po wsta nia wiel ko pol skie go
i woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Dzia łacz ru chu mło do wiej skie go i lu do we go, w okre sie mię dzy wo jen nym czło nek naj wy -
ższych władz PSL Piast i SL. W 1939 r. in ter no wa ny na Wę grzech, a po prze do sta niu się na Za chód wi ce prze wod ni czą -
cy RN we Fran cji, póź niej w An glii. Od wrze śnia 1941 r. do lip ca 1943 r. wi ce pre mier i mi ni ster spraw we wnętrz nych,
od lip ca 1943 r. (po śmier ci gen. W. Si kor skie go) pre mier. Po kon fe ren cji w Mo skwie w paź dziern ku 1944 r. zło żył 24 li -
sto pa da dy mi sję. Po po wro cie do kra ju w czerw cu 1945 r. wi ce pre mier i mi ni ster rol nic twa i re form rol nych w RJN,
od lip ca po seł do KRN i na Sejm Usta wo daw czy. Ja ko przy wód ca ru chu lu do we go (od lip ca 1945 wi ce pre zes, a od stycz -
nia 1946 pre zes NKW PSL) sku piał wo kół sie bie opo zy cję wo bec ko mu ni stów. Po prze gra nej w sfał szo wa nych wy bo -
rach par la men tar nych, przy po mo cy am ba sa do ra bry tyj skie go, opu ścił kraj w paź dzier ni ku 1947 r. Uchwa łą sej mu
z 15 listo pa da 1947 r. zo stał po zba wio ny man da tu po sel skie go, a 21 li sto pa da ode bra nu mu oby wa tel stwo pol skie (przy -
wró co ne po śmiert nie 15 mar ca 1989). Na emi gra cji w USA był ak tyw nym po li ty kiem PSL i dzia ła czem Mię dzy na ro -
dów ki Chłop skiej. Wła dze ko mu ni stycz ne przed sta wia ły go ja ko zdraj cę -ucie ki nie ra, a lu dzi zwią zaych z „mi ko łaj czy -
kow skim” PSL ja ko wro gów Pol ski Lu do wej. T. Moł da wa, op. cit., s. 395–396. 
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Za udzie la nie po mo cy szpie gom wy wia du an giel skie go Woj sko wy Sąd Re jo no wy
w Szcze ci nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by na pół to ra ro ku oraz rok i 3 m[ie sią]ce
wię zie nia.

Za do ko ny wa nie mor derstw funk cjo na riu szy UB, MO i OR MO oraz na pa dy ter ro ry -
stycz no -ra bun ko we na po ste run ki MO i pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go Woj sko wy
Sąd Re jo no wy w Ło dzi ska zał d[owód]cę ban dy Da nie la ka na ka rę śmier ci.

Za za mor do wa nie w okre sie oku pa cji par ty zan ta ra dziec kie go Sąd Wo je wódz ki
w Kiel cach ska zał 4 b[yłych] człon ków BCh na 10, 8 i dwóch po 6 lat wię zie nia.

Za dzia łal ność re wi zjo ni stycz ną Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Zie lo nej Gó rze wy dał
wy rok 2 lat wię zie nia w za wie sze niu na 3 la ta i utra tę praw oby wa tel skich na okres
dwóch lat.

Za kol por to wa nie wy daw nictw kle ry kal nych, szka lu ją cych ustrój de mo kra cji lu do -
wej i ZSRR Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie wy dał wy rok 3 lat wię zie nia.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie ska zał za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy
3 oso by na 1 do 4 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Mi ko ła je wicz J. [sie rż.]

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 8–10.
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Nr 18

1955 sty czeń 18, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 4/55

Komitet Warszawa, dnia 18 stycz nia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 4/55
16–18 stycz nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Rol nic two
W Mrocz ko wie pow. Grod ków (Opo le) wy buchł po żar w Rol ni czym Zrze sze niu

Spół dziel czym. Spło nę ła sto do ła ze zbo żem, pa szą oraz ma szy na mi rol ni czy mi. Za cho -
dzi po dej rze nie pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie Pro ku ra tu rą Woj sko wą w Opo lu.

Wro ga pro pa gan da 
– ulot ki 
W gro ma dzie Kup no i Wi deł ka pow. Kol bu szo wa (Rze szów) obok ko ścio ła i za bu -

do wań człon ka par tii ujaw nio no dwie iden tycz ne ulot ki wy ko na ne od ręcz nie, szka lu ją -
ce Zwią zek Ra dziec ki i go spo dar kę koł cho zo wą, a po chwa la ją ce ustrój USA. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kol bu szo wej.

Na te re nie m. Gró jec (War sza wa) na ta bli cy ogło sze nio wej ujaw nio no wy ko na ne od -
ręcz nie 3 ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej, pod pi sa ne: „Sztab MZAP – mjr X”. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO
w Grój cu.

– na pi sy
Na bu dyn ku Pre zy dium MRN w Krap ko wi cach pow. Opo le ujaw nio no an ty pań stwo -

we ha sło, wy ko na ne ostrym na rzę dziem. Jest to dru gi na pis wy ko na ny w tym sa mym
miej scu. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Opo lu.

Na sta cji ko le jo wej w m. Ja zy pow. Ko ło brzeg (Ko sza lin) ujaw nio no an ty pań stwo -
wy na pis, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ło brze gu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Aresz ty i za trzy ma nia 
Ja ko po dej rza ne go o dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du an giel skie go Wo je -

wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał ro bot ni -
ka kwa li fi ko wa ne go, zam[iesz ka łe go] ostat nio w Czę sto cho wie.

Za utwo rze nie w 1951 r. nie le gal nej or ga ni za cji [o] cha rak te rze dy wer syj no -ter ro ry -
stycz nym, któ ra do cza su li kwi da cji w 1953 r. do ko na ła sze re gu na pa dów na te re nie
woj. szcze ciń skie go i lu bel skie go, Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Łob zie (Szcze cin) aresz to wał de zer te ra WP (w ro ku 1949 ka ra ny są dow nie wy -
ro kiem 3 lat wię zie nia za dzia łal ność ban dyc ką). W cza sie re wi zji przy ww. zna le zio no
pi sto let TT i 104 szt[uki] amu ni cji. Śledz two w to ku.

Za udzie la nie po mo cy ban dy cie Ko strze wie1 Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał ro bot ni ka PKP, u któ re go pod czas rewi -
zji zna le zio no au to mat MPi. Śledz two w to ku.

Ja ko po dej rza nych o przy na le żność do nie le gal nej gru py mło dzie żo wej Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach za trzy mał 3 miesz kań ców
Kielc, po cho dze nia ro bot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy, w wie ku 19–20 lat (w tym
2 b[yłych] człon ków ZMP – wy da lo nych w 1954 r. za przy na le żność do gru py chu li gań -
skiej na te re nie szko ły). W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, że ww. od mar ca do wrześ -
nia 1954 r. od by wa li ze bra nia, na któ rych dys ku to wa li wia do mo ści za czerp nię te z au dy -
cji ra dio wych państw ka pi ta li stycz nych, sta no wiąc gru pę, któ ra pla no wa ła zdo by cie
bro ni i do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych, a na stęp nie uciecz kę za gra ni cę. W cza sie
re wi zji u jed ne go z za trzy ma nych zna le zio no pi sto let kal. 6 mm, nie zdat ny do użyt ku.
Śledz two trwa.

Ja ko po dej rza ne go o nie le gal ne po sia da nie bro ni Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wo gar dzie (Szcze cin) aresz to wał człon ka spół dziel ni
pro duk cyj nej (ka ra ny są dow nie w 1951 r. wy ro kiem 5 lat wię zie nia za nie le gal ne po sia -
da nie bro ni – wa run ko wo zwol nio ny). O aresz tach do tej spra wy po da wa no w Biu le ty -
nach nr 297[/54] z dnia 23 XII [19]54 r. i nr 3/55 z dnia 15 I [19]55 r.

Za wy sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do ak ty wi stów wiej skich, bio rą cych czyn ny
udział w or ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nych Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 4 ha, zam[iesz -
ka łe go] w Su li szo wie pow. San do mierz.

Wy ro ki
Za współ pra cę z ban dą Kie lo cha2 Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie na se sji

wyjaz do wej w Kiel cach wy dał wy rok 4 lat wię zie nia.
Za nie mel do wa nie wła dzom o ist nie niu ban dy ra bun ko wej, gra su ją cej na te re nie

woje wódz twa wro cław skie go i utrzy my wa nie kon tak tów z jed nym z ban dy tów Woj sko -
wy Sąd Re jo no wy we Wro cła wiu ska zał dwie oso by na 2 i 5 lat wię zie nia.
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1 Gru pa dzia ła ła z prze rwa mi w la tach 1946–1954. Kie ro wa li nią ko lej no: Wła dy sław Nie miec, Fran ci szek So larz
i Roman Ko strze wa (od 1952). Ob szar jej dzia ła nia obej mo wał po wia ty gor lic ki, ja siel ski i tar now ski w wo je wódz twie
rze szow skim. AIPN, 0183/15, Ugru po wa nie bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 17.  
2 Gru pa dzia ła ła w okre sie od lu te go 1951 r. do ma ja 1954 r. w po wia tach opa towskim i sta ra cho wi ckim w wo je wódz -
twie kie lec kim. Li czy ła kil ku (wg In for ma to ra je de na stu) człon ków, kie ro wał nią Sta ni sław Kie loch. Pol skie pod zie mie
nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie kie lec kim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 292; Infor ma tor o nie le -
gal nych..., s. 347.
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Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy dał wy rok
2 lat wię zie nia.

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy go dzą cej w ustrój PRL Sąd Wo je wódz ki
w Opo lu wy dał wy ro ki ska zu ją ce 4 oso by po ro ku wię zie nia.

Za wro gą dzia łal ność Sąd Po wia to wy w Mie cho wie (Kra ków) ska zał trzech człon -
ków sek ty świad ko wie Je ho wy na 1 do 2 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 11–13.
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Nr 19

1955 sty czeń 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 5/55

Komitet Warszawa, dnia 22 stycz nia [19]5[5 r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 5/55
19–22 stycz nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Prze wod ni czą cy i se kre tarz Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w By to miu
(Stalino gród) otrzy ma li pocz tą ano ni my wy ko na ne od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu.

Wro ga pro pa gan da
– ulot ki
W Ozim ku pow. Opo le w po bli żu hu ty „Ma ła pa new” ujaw nio no ulot kę, wy ko na ną

od ręcz nie, o tre ści szka lu ją cej jed ne go z człon ków Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR. Do -
cho dze nie pro wa dzi RO.

W Chrza no wie (Kra ków) na klat ce scho do wej jed ne go z bu dyn ków miesz kal nych
ujaw nio no 10 ulo tek wy ko na nych na ma szy ni[e] o tre ści wzy wa ją cej do jed no ści w wal -
ce z ustro jem PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Chrza no wie.

W gro ma dach Li pi ny Gór ne1 i Ła zów pow. Bił go raj (Lu blin) ujaw nio no 5 ulo tek,
któ re pod na głów kiem „Cud w Czę sto cho wie” mó wią o piel grzym kach z ca łe go kra ju
do miej sca cu dow ne go uzdro wie nia i na wo łu ją wie rzą cych do zbio ro wych mo dłów.
Autor ulot ki wzy wa do jej prze pi sy wa nia i roz po wszech nia nia, a za znisz cze nie gro zi
po bi ciem. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Bił go ra ju.

W skrzyn ce pocz to wej w Haj nów ce (Bia ły stok) zna le zio no po now nie wy ko na ną
odręcz nie ulot kę tre ści an ty ra dziec kiej. O uprzed nio zna le zio nych 4 ulot kach po da no
w Biu le ty nie nr 3/55 z dnia 15 bm.

Aresz ty i za trzy ma nia 
Za udzie la nie po mo cy i ukry wa nie ban dy ty (o aresz to wa niu któ re go po da no w Biu -

le ty nie nr 4/55 z dnia 18 I [19]55 r.) Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Łob zie (Szcze cin) aresz to wał ku ła ka oraz pra cow ni ka Ba zy Ry bac kiej
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Gro ma da Li pi ny Gór ne ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Li pi ny Dol ne.
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w Świ no uj ściu. W cza sie re wi zji w za bu do wa niach ku ła ka zna le zio no ka ra bin, 800
sztuk amu ni cji do pi sto le tu, 5 pe tard i więk szą ilość tro ty lu. Z do tych cza so we go śledz -
twa wy ni ka, że broń i amu ni cja po cho dzi z Jed nost ki Woj sko wej Nr 2200, w któ rej słu -
żył aresz to wa ny pra cow nik Ba zy Ry bac kiej i że ku łak w cza sie ukry wa nia ban dy ty
nama wiał go do na pa du na re fe ren ta rol ne go GRN. Śledz two trwa.

Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Eska dra Wy zwo li cie li Zie mi Kie lec kiej
z Ko mu ni zmu – Sztab Ge ne ral ny Ra do m2 Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ra do miu (Kiel ce) za trzy mał do wód cę i dwóch człon ków or ga ni za cji,
pocho dze nia in te li genc kie go, w wie ku 18–19 lat. W cza sie re wi zji u wym[ie nio nych]
zna le zio no 3 pod ro bio ne le gi ty ma cje MO, 16 ulo tek pi sa nych na ma szy nie w związ ku
z 10-le ciem PRL i czcion ki dru kar ki ręcz nej oraz pie częć z na zwą or ga ni za cji. Usta lo no,
że or ga ni za cja ta od wrze śnia 1954 r. ak tyw nie roz po wszech nia ła an ty pań stwo we ulot ki,
któ re wy sy ła ne by ły pocz tą do osób za miesz ka łych w Ra do miu i Za mo ściu, o czym po -
da no w Biu le ty nie Dzien nym nr 244/54 z dnia 21 X [19]54 r. Śledz two w to ku.

Ja ko po dej rza nych o przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji i po sia da nie bro ni Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał stra ża ka za -
wo do wej Stra ży Po żar nej, czł[on ka] ZMP i pra cow ni ka Za kła dów Mię snych w Gnieź nie.

Ja ko po dej rza ne go o pi sa nie wro gich ano ni mów do przo dow ni ków pra cy i ak ty wi -
stów spo łecz nych Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li -
no gro dzie za trzy mał miesz kań ca Sta li no gro du, bez sta łe go miej sca pra cy.

Ja ko po dej rza nych o upo zo ro wa nie na pa du i do ko na nie kra dzie ży po nad 175 tys. zł
z am bu lan su pocz to we go PZŁ Koź le Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Koź lu (Opo le) aresz to wał stra żni ka, czł[on ka] PZPR i kon wo jent kę ww.
am bu lan su pocz to we go.  Śledz two w to ku.

Za wro gą dzia łal ność Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Cie szy nie (Sta li no gród) za trzy mał człon ka sek ty świad ko wie Je ho wy. W cza sie re wi zji
zna le zio no więk szą ilość nie le gal nej li te ra tu ry sek ty oraz ad re sy sze re gu osób z te re nu ca -
łe go kra ju. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz ne go]
w Cie szy nie.

Wy ro ki
Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Mło da Pol ska3 Woj sko wy Sąd Re jo no -

wy w Byd gosz czy na se sji wy jaz do wej w To ru niu wy dał wy ro ki ska zu ją ce 9 osób na rok
do 5 lat wię zie nia.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi wy dał wy ro ki ska -
zu ją ce trzech współ pra cow ni ków ban dy Da nie la ka na 7, 3 i pół ro ku oraz 3 la ta i 4 m[ie -
sią]ce wię zie nia.

99

2 Or ga ni za cja zo sta ła za ło żo na w Tech ni kum Elek trycz no -Me cha nicz nym w Ra do miu i dzia ła ła ta kże w Za mo ściu.
Gru pą do wo dził Edward Mą ko sa ps. „V”, „Wi dia”. Li czą ca 3 oso by or ga ni za cja dzia ła ła od lip ca 1952 r. do 20 stycz -
nia 1955 r. AIPN, 0173/345, Eska dra Wy zwo li cie li Zie mi Kie lec kiej z Ko mu ni zmu, Cha rak te ry sty ka nr 444; In for ma tor
o nie le gal nych..., s. 315. 
3 Pier wot nie or ga ni za cja no si ła na zwę Szept i dzia ła ła w 1954 r. (do lip ca) na te re nie To ru nia. Do wód cą był Hen ryk
Czar nec ki ps. „Wi cher”, „Wik tor”. AIPN By, 09/53, Szept – Mło da Pol ska, Cha rak te ry sty ka bn.
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Za kol por taż ulo tek an ty pań stwo wych Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy ro ki
ska zu ją ce dwie oso by na 3 i 5 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 14–16.
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Nr 20

1955 sty czeń 25, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 6/55

Komitet Warszawa, dnia 25 stycz nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 6/55
23–25 stycz nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

W OZR przy ko pal ni „Sta lin” w So snow cu (Sta li no gród) z przy czyn nie usta lo nych
wy buchł po żar, któ ry stra wił czte ry sto do ły z ma szy na mi rol ni czy mi, sło mą i sia nem.
Stra ty wy no szą oko ło 100 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] i Kom[en da] MO w So snow cu.

Ano ni my po gró żko we
Se kre tarz Ko mi te tu Za kła do we go PZPR, rad na PRN, czł[onkini] par tii i kil ku bez par -

tyj nych miesz kań ców Prze wor ska (Rze szów) otrzy ma ło pocz tą iden tycz nej tre ści ano -
ni my po gró żko we pi sa ne na ma szy nie. Ano nim za wie ra ją cy ha sła an ty ra dziec kie ostrze -
ga ak ty wi stów par tyj nych i spo łecz nych przed ze mstą w cza sie na stęp nej woj ny
i na wo łu je do boj ko tu to wa rzy skie go człon ków par tii. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prze wor sku.

W skrzyn ce ży czeń i za ża leń li ceum ogól no kształ cą ce go w Kiel cach zna le zio no 2 ano -
ni my wy ko na ne od ręcz nie, któ rych au tor gro zi śmier cią dy rek to ro wi wym[ie nio ne go]
li ceum, czł[on ko wi] PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Wro ga pro pa gan da 
Na ad res Wo je wódz kie go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Kiel cach

wpły nę ły dwa ano ni my wy ko na ne na ma szy nie w for mie odezw do na ro du, wzy wa ją ce
do wal ki z ustro jem PRL, pod pi sa ne: „Sar na”. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Wo -
je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

– ulot ki 
W Ło dzi na te re nie par ku oraz w kil ku skrzyn kach pocz to wych ujaw nio no 95 ulo tek

za wie ra ją cych an ty pań stwo we ha sła z pod pi sem „Or lę ta”1. Ulot ki wy ko na ne są ręcz ną
dru kar ką. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Ło dzi.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Or ga ni za cja mło dzie żo wa Or lę ta dzia ła ła w Ło dzi od kwiet nia do paź dzier ni ka 1955 r. AIPN, 0186/234, Or lę ta, Cha -
rak te ry sty ka nr 235.
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W No wej Hu cie (Kra ków) na bu dyn ku Ko mi sa ria tu MO ujaw nio no dwie ulot ki,
z tre ści któ rych wy ni ka, iż na te re nie m. No wa Hu ta rze ko mo ist nie je nie le gal na or ga -
ni za cja. Ulot ki, wy ko na ne od ręcz nie, pod pi sa ne są: „Sztab Głów ny – Jan”. Do cho dze -
nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Na te re nie szko ły za wo do wej w Opo lu zna le zio no ulot kę, któ rej treść na wią zu je
do pro wo ka cji hi tle row skiej o Ka ty niu oraz na wo łu je mło dzież do od we tu w wy pad ku
wy bu chu no wej woj ny. Ulot ka wy ko na na by ła na ma szy nie przez kal kę. Do cho dze nie
pro wa dzi miej sco wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na te re nie Li ceum Sztuk Pla stycz nych w Ja ro sła wiu (Rze szów) zna le zio no le gi ty -
ma cję To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -Ra dziec kiej, we wnątrz któ rej przy po mo cy ręcz -
nej dru kar ki wy ko na ne jest wro gie ha sło. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ja ro sła wiu.

– na pis
Na sta cji ko lej ki wą sko to ro wej we Wro no wie pow. Ja ro cin (Po znań) ujaw nio no wro gi

na pis, skie ro wa ny p[rze ciw]ko ustro jo wi PRL i przed sta wi cie lom rzą du ZSRR. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ja ro ci nie.

Aresz ty i za trzy ma nia
Ja ko po dej rza ne go o utwo rze nie nie le gal nej or ga ni za cji na te re nie pow. Mła wa, pod -

pa le nie za bu do wań spół dziel ni pro duk cyj nej i śred nio rol ne go chło pa – na pod sta wie
wy ni ków roz pra co wa nia i da nych ze śledz twa – Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku za trzy mał do dys po zy cji Po wia to we go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mła wie (War sza wa) stra żni ka por tu,
zam[iesz ka łe go] ostat nio w Gdań sku. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mła wie.

Za współ pra cę z oku pan tem przez słu żbę w nie miec kiej po li cji ko le jo wej na te re -
nach ZSRR Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie
aresz to wał tech ni ka, za trud nio ne go w Za kła dzie Do sko na le nia Rze mio sła w Słup sku.
Śledz two w to ku.

Ja ko po dej rza nych o nie le gal ne po sia da nie bro ni i do ko na nie na pa du Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kol bu szo wej (Rze szów) aresz to wał
dwóch po szu ki wa nych (je den czł[onek] ZMP).

Ja ko po dej rza ne go o wro gą dzia łal ność i uchy la nie się od słu żby w WP Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał czł[on ka] sek -
ty świad ko wie Je ho wy (syn śred nio rol ne go chło pa). Śledz two w to ku.

Wy ro ki
Za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej Sa wic kie go2 i nie le gal ne

posia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie wy dał wy rok 10 lat wię zie nia.
Są dy Po wia to we w Na my sło wie i Koź lu (Opo le) ska za ły:
– za do ko na nie na pa du i po bi cie ak ty wi sty par tyj ne go – na 3 la ta wię zie nia,
– za rozpowszechnianie wrogiej propagandy, godzącej w ustrój PRL – na 2 lata i 2 m[ie -

sią]ce więzienia.
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2 Le on Sa wic ki do wo dził od dzia łem WiN dzia ła ją cym w la tach 1953–1955 na te re nie po wia tów bialskiego  i wło daw -
skiego w wo je wódz twie lu bel skim. Od dział li czył 20 żoł nie rzy. In for ma tor o nie le gal nych..., s. 136.
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Za wro gą dzia łal ność i roz po wszech nia nie nie le gal nej li te ra tu ry Sąd Wo je wódz ki
w Ko sza li nie ska zał człon ka sek ty świad ko wie Je ho wy na 2 la ta i 8 m[ie się]cy wię zie nia.

Za do star cze nie pod ro bio nych do ku men tów oso bie po szu ki wa nej przez Urząd
do spraw Bezp[ie czeń stwa] Publ[icz ne go] Sąd [Wo je wódz ki] na m.st. War sza wę wy dał
wy rok 2 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 17–19.
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Nr 21

1955 sty czeń 29, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 7/55

Komitet Warszawa, dnia 29 stycz nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 7/55
26–29 stycz nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Ano ni my po gró żko we
Prze wod ni czą cy i se kre tarz Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w My sło wi cach

(Sta li no gród) otrzy ma li pocz tą wy ko na ne od ręcz nie ano ni my po gró żko we z pod pi sem:
„Ko men dant miej sco wy Jó zef”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

Ksiądz – czło nek Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Kro śnie (Rze szów),
od zna czo ny Zło tym Krzy żem Za słu gi, otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny na ma szy nie
z pod pi sem: „ma jor Wiss – Sąd Spe cjal ny”1. Au tor ano ni mu mó wi o wy da niu wy ro ku
śmier ci za „współ pra cę z ko mu ni zmem i dzia łal ność an ty pol ską” i za po wia da ry chłe
wy ko na nie wy ro ku. O ano ni mie z tym sa mym pod pi sem po da no w Biu le ty nie nr 267/55
z dnia 18 XI [19]54 r. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

De le gat na II Zjazd ZMP, uczeń Tech ni kum Mle czar skie go we Wrze śni (Po znań),
otrzy mał ano nim, gro żą cy mu za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd Po wia to wy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wrze śni.

Prze wod ni czą cy GRN w Wierz chle siu pow. So kół ka (Bia ły stok) otrzy mał pocz tą
dwa ano ni my, gro żą ce mu śmier cią w ra zie nie ustą pie nia z zaj mo wa ne go sta no wi ska.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w So kół ce.

W po bli żu bu dyn ku Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Wól ce Za błoc kiej pow. Lu bar -
tów (Lu blin) ujaw nio no ano nim po gró żko wy, skie ro wa ny do miej sco wych ak ty wi stów.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bar to wie.

– ulot ki
Na te re nie Ło dzi zna le zio no 11 ulo tek, za wie ra ją cych an ty pań stwo we ha sła z pod pi -

sem „Or lę ta”. O ulot kach iden tycz nej tre ści po da no w Biu le ty nie nr 6/55 z dn. 25 stycz -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Zob. Biu le tyn nr 23[/56], przy pis 4.
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nia br. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go].

W Ła giew ni ka ch2 pow. By tom (Sta li no gród) w skrzyn ce pocz to wej ujaw nio no 5 ulotek,
wy ko na nych ręcz ną dru kar ką, o tre ści an ty ra dziec kiej i po chwa la ją cej USA. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu.

W skrzyn ce pocz to wej w Haj nów ce (Bia ły stok) ujaw nio no an ty ra dziec ką ulot kę,
wy ko na ną od ręcz nie. O ulot kach tej sa mej tre ści po da wa no w Biu le ty nach nr. 3/55
i 5/55 z dn. 15 i 22 bm. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

– nisz cze nie de ko ra cji
Na te re nie Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie (Byd goszcz) nie usta le ni spraw cy

znisz czy li dwie ga zet ki ścien ne, do ty czą ce II Zjaz du ZMP i ob ni żki kosz tów wła snych.
Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
W wy ni ku roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -

go] w Kra ko wie prze pro wa dził li kwi da cję ban dy NSZ -tow skiej, któ ra od cza su wy zwo -
le nia na te re nie pow. Wa do wi ce i My śle ni ce do ko na ła sze re gu na pa dów ter ro ry stycz -
nych. Do wód ca ban dy Sa ła pa te k3, któ ry w ro ku 1947 ujaw nił się ja ko czło nek AK, jest
mię dzy in ny mi spraw cą mor der stwa po sła na sejm, ak ty wi sty ZMP i funk cjo na riu sza
MO. Aresz to wa no do wód cę i człon ka ban dy oraz 14 współ pra cow ni ków (chło pi, po sia -
da ją cy od 1 do 6 ha). Zdo by to 2 au to ma ty i pi sto let. Śledz two w to ku.

Ja ko po dej rza ne go o prze ka zy wa nie wia do mo ści, sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo -
wą i słu żbo wą Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu
aresz to wał ro bot ni ka hu ty „Ma ła pa new”. Śledz two pro wa dzi miej sco wy Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Za do ko na nie dwóch na pa dów na GS w ko lo nii Kę pa (o aresz to wa niu jed ne go ze
spraw ców po da no w Biu le ty nie nr 4/55 z dnia 18 stycz nia br.) Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał 2 miesz kań ców pow.
Kraś nik (Lu blin). W cza sie re wi zji zna le zio no pi sto let. Śledz two w to ku.

Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cho rzo wie (Sta li no gród)
aresz to wał ukry wa ją ce go się pod fał szy wym na zwi skiem osob ni ka, któ ry po szu ki wa ny
był od 1945 r. przez wię zie nie w Kra ko wie, ja ko zbie gły przed wy ko na niem wy ro ku
śmier ci za współ pra cę z oku pan tem.

W Biu le ty nie nr 6/55 z dnia 25 stycz nia br. po da no o ujaw nie niu na bu dyn ku Ko mi -
sa ria tu MO w No wej Hu cie (Kra ków) dwóch ulo tek z pod pi sem „Sztab Głów ny – Jan”.
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2 Na mo cy roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 17 mar ca 1951 r. Ła giew ni ki we szły w skład By to mia. DzU RP, 1951,
nr 18, poz. 147.
3 Jan Sa ła pa tek ps. „Orzeł” do wo dził od dzia łem, któ re go człon ko wie wcze śniej wcho dzi li w skład Zgru po wa nia „Bły -
ska wi ca” Jó ze fa Ku ra sia ps. „Ogień”. Od dział ja ko Gru pa Ope ra cyj na AK „Zo rza” dzia łał na te re nie po wia tów wa do wic -
kie go i my śle nic kie go w wo je wódz twie kra kow skim, w okre sie od kwiet nia 1947 r. do 18 stycz nia 1955 r., kie dy to Sa -
ła pa tek zo stał za mor do wa ny przez UB w Trze bu ni pod czas aresz to wa nia. We dług au to rów In for ma to ra gru pa li czy ła 5
osób. Od dział Ja na Sa ła pat ka nie był zwią za ny z NSZ. AIPN, 0172/250, Gru pa Ope ra cyj na AK – Zo rza, Cha rak te ry sty -
ka bn; AIPN, 0189/65, Ar mia Kra jo wa. Ugru po wa nie Sa ła pat ka – Gru pa Ope ra cyj na AK – Zo rza, Cha rak te ry sty ka nr 65;
Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie kra kow skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 310;
In for ma tor o nie le gal nych..., s. 64. 
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Obec nie miej sco wy Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] usta lił i za trzy mał
4 spraw ców wy wie sze nia ulo tek – uczniów szko ły pod sta wo wej. Za trzy ma ni ze wzglę du
na wiek, po prze pro wa dze niu z ni mi roz mów w obec no ści ro dzi ców, zo sta ną zwol nie ni.

Wy ro ki
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du Nie miec Za chod nich Woj sko wy Sąd

Re jo no wy w Zie lo nej Gó rze wy dał wy rok 15 lat wię zie nia.
Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji w la tach 1950/[19]51 Woj sko wy Sąd

Re jo no wy w Olsz ty nie ska zał dwie oso by na 3 i 2 la ta wię zie nia. Po za sto so wa niu usta -
wy amne styj nej z 1952 r. ka rę 3 lat zmniej szo no o po ło wę, a dru gą ka rę da ro wa no.

Za ma ga zy no wa nie bro ni, po cho dzą cej z or ga ni za cji AK Woj sko wy Sąd Re jo no wy
w War sza wie ska zał dwóch b[yłych] czł[on ków] AK na 5 i 3 la ta wię zie nia z za wie sze -
niem na 2 la ta.

Za roz po wszech nia nie wia do mo ści szka lu ją cych ustrój PRL Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy w Opo lu wy dał wy rok 3 lat wię zie nia.

Za roz po wszech nia nie ulo tek Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie wy dał wy rok 3 lat wię -
zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 20–23.
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Nr 22

1955 lu ty 1, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 8/55

Komitet Warszawa, dnia 1 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 8/55

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
Na te re nie Za kła dów Urzą dzeń Tech nicz nych „Zgo da” w Świę to chło wi cach wy -

buchł po żar w Za sad ni czej Szko le nr 1 pod le głej Dy rek cji Szkol nic twa Za wo do we go
w Sta li no gro dzie. Spło nę ła na rzę dziow nia, w któ rej znaj do wa ły się po mo ce na uko we
i na rzę dzia po mia ro we. Śla dy po zo sta wio ne w zde mo lo wa nym ga bi ne cie dy rek to ra
szko ły wska zu ją na ce lo we pod pa le nie szko ły. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świę to chło wi cach.

Te le ko mu ni ka cja
W Ani nie (War sza wa m.) nie usta lo ny spraw ca wy ciął oko ło 50 m[e]tr[ów] prze wo -

du mie dzia ne go z na po wietrz nej li nii te le fo nicz nej, na le żą cej do jed nost ki woj sko wej.
Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza -
wę z udzia łem MO.

Na pa dy
W Tu cza pach pow. To ma szów Lu bel ski (Lu blin) dwóch uzbro jo nych osob ni ków do -

ko na ło na pa du na war tow ni ka, czł[on ka] PZPR i OR MO, peł nią ce go słu żbę przy ma ga -
zy nie Pań stwo wych Za kła dów Zbo żo wych. Ban dy ci żą da li wy da nia klu czy do ma ga zy -
nu, gro żąc wy ko na niem wy ro ku śmier ci – wy da nym w imie niu „rzą du emi gra cyj ne go”.
Pod czas uciecz ki war tow ni ka zo stał on przez ban dy tów po strze lo ny. Do cho dze nie pro -
wa dzi miej sco wy Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie
z KP MO.

W po bli żu Rem ber to wa (War sza wa) dwaj nie usta le ni do tych czas spraw cy na pa dli na
stra żni ka ochro ny ko lei i roz bro ili go, za bie ra jąc ka ra bin. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KW MO War sza wa.

Ano ni my po gró żko we
Kie row nik ce giel ni w Dzier chów ce1 pow. Tar no brzeg (Rze szów) otrzy mał pocz tą

ano nim, któ re go au tor gro zi mu oraz in nym ak ty wi stom wiej skim śmier cią i spa le niem
za bu do wań, je śli nie za prze sta ną pra cy przy or ga ni zo wa niu spół dziel czo ści pro duk cyj nej.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Dzier dziów ka.
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Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Tar no brze gu.

Ak ty wi sta wiej ski w pow. Su le chów (Zie lo na Gó ra) – czło nek PZPR, otrzy mał pocz -
tą ano nim, któ re go au tor za ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną gro zi na stęp stwa mi „po woj -
nie i zmia nie ustro ju”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Su le cho wie.

Wro ga pro pa gan da
– ulot ki
W Ło dzi ujaw nio no dal szych 29 ulo tek, za wie ra ją cych an ty pań stwo we ha sła

z pod pi sem „Or lę ta”. Ogó łem na te re nie Ło dzi ujaw nio no do tych czas 106 te go ro dza ju
ulotek, o czym po da wa no w Biu le ty nach nr. 6/55 i 7/55 z dnia 25 i 29 stycz nia br.
Docho dze nie pro wa dzi miej sco wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go].

Na mu rach do mów i słu pach ogło sze nio wych w By to miu (Sta li no gród) ujaw nio no
8 wy ko na nych ręcz ną dru kar ką ulo tek o tre ści an ty ko mu ni stycz nej z pod pi sem „BTPC”.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sta li no gro dzie.

Na te re nie osie dla We so ła pow. Ty chy (Sta li no gród) ujaw nio no wy ko na ne na po wie -
la czu dwie ulot ki o tre ści re wi zjo ni stycz nej, pod pi sa ne: „DSB”. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ty chach.

W Resz lu pow. Bi sku piec (Olsz tyn) ujaw nio no sześć an ty ra dziec kich ulo tek wy ko -
na nych od ręcz nie z pod pi sem „Kół ko MOK”. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Urząd
Po wia to wy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W szko le TPD w Miń sku Ma zo wiec kim (War sza wa) ucznio wie zna leź li w swych ze -
szy tach i ław kach 6 ulo tek z ha sła mi an ty ra dziec ki mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Miń sku Maz[owiec kim].

– na pi sy
Na te re nie Fa bry ki Wo do mie rzy we Wro cła wiu ujaw nio no wy ko na ny od ręcz nie na pis

o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi RW.
Na te re nie Kie lec kich Za kła dów Wy ro bów Me ta lo wych w Kiel cach ujaw nio no na pis

o tre ści an ty ra dziec kiej wy ko na ny kre dą. Do cho dze nie pro wa dzi RW.
Aresz ty i za trzy ma nia 
W chwi li wy ko py wa nia za kon ser wo wa nej bro ni aresz to wa ny zo stał ro bot nik PKP

w Star gar dzie (Szcze cin), po cho dze nia ku łac kie go. Aresz to wa ny po dej rza ny jest o przy -
na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji sa bo ta żo wo -dy wer syj nej, o zli kwi do wa niu któ rej
in for mo wa li śmy w Biu le ty nie nr 160[/54] z dnia 13 VII [19]54 r. Śledz two pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

Ja ko po dej rza ne go o przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Kru cja ta Wol no ści2

(zli kwi do wa nej w ub[ie głym] r[oku]) i nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej Wo je wódz ki

108

2 Or ga ni za cja dzia ła ła od stycz nia 1952 r. do li sto pa da 1954 r w Po bie dzi skach, w powiecie poznańskim. Do wo dził nią Stani -
sław Osiń ski ps. „Sze tler”, a jej or ga ni za to rem był Aloj zy Frąc ko wiak ps. „Hib ner”. Li czy ła 10 osób (wg In for ma to ra 9), była
or ga ni za cją har cer ską, pro wa dzi ła dzia łal ność pro pa gan do wą i woj sko wą. W mar cu 1955 r. WSR w Po zna niu ska zał
za przy na le żność do or ga ni za cji i nie le gal ne po sia da nie bro ni 8 osób na ka ry do 2 lat wię zie nia i 3 oso by na ka ry od 2 do 5
lat. AIPN, 0185/41, Kru cja ta Wol no ści, Cha rak te ry sty ka nr 41; AIPN, 1583/180, Spra woz da nie [WUdsBP w Po zna niu]
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Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu za trzy mał ro bot ni ka kwa li -
fi ko wa ne go,  za trud nio ne go w No wej Hu cie. Śledz two w to ku.

Za współ pra cę z ban dą Sa ła pat ka Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w My śle ni cach (Kra ków) aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 3 ha. O li kwi -
da cji ban dy i aresz tach współ pra cow ni ków po da no w Biu le ty nie nr 7/55 z dnia
29 I [19]55 r.

Za roz po wszech nia nie an ty ra dziec kiej i wo jen nej pro pa gan dy Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świ no uj ściu (Szcze cin) aresz to wał pra cow -
ni cę umy sło wą Przed się bior stwa Usług Ry bac kich „Od ra”, po chodz[enie] społ[ecz ne]
in te li gen cja pra cu ją ca.

Przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra wie Ma zo -
wiec kiej (Łódź) za trzy ma ny zo stał de zer ter z Jed nost ki Woj sko wej Nr 3175.

Wy ro ki
Za do ko ny wa nie na pa dów z bro nią i udział w za bój stwie Woj sko wy Sąd Re jo no wy

w Kra ko wie na se sji wy jaz do wej w Rze szo wie wy dał wy rok 12 lat wię zie nia.
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie ska zał dwie

oso by na 3 i 6 lat wię zie nia. 
bZa roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie wy dał

wy rok 8 m[ie się]cy wię zie niab.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 24–26.
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za ma rzec 1955 ro ku, k. 15;  Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie po znań skim 1945–1956 [w:] Atlas
pol skie go pod zie mia..., s. 493; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 85.
b–b Za zna czo no od ręcz nie na mar gi ne sie. 
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Nr 23

1955 lu ty 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 9/55

Komitet Warszawa, dnia 4 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 9/55
2–4 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

W By to miu-Mie cho wi cach (Sta li no gród) nie usta le ni spraw cy za bra li spod po mni ka
po le głych żoł nie rzy ra dziec kich 13 wień ców, zło żo nych tam z oka zji 10. rocz ni cy wy -
zwo le nia mia sta By to mia i prze nie śli je na gro by żoł nie rzy nie miec kich. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KM
MO w By to miu.

W Opocz nie (Kiel ce) z po mni ka ku czci Ar mii Ra dziec kiej nie usta le ni spraw cy zer -
wa li i znisz czy li go dło Związ ku Ra dziec kie go. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy
Urząd Po wia to wy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Mię dzy rze czu (Zie lo na Gó ra) z bu dyn ku Ko mi te tu Miej skie go PZPR nie usta lo ny
spraw ca ze rwał i znisz czył 2 fla gi. Flag[a]mi ty mi ude ko ro wa ny był bu dy nek ko mi te tu
w związ ku z 10. rocz ni cą wy zwo le nia mia sta. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO.

Prze mysł
W hu cie „Flo rian” w Świę to chło wi cach (Sta li no gród), w wy dzia le wiel kich pie ców

uszko dzo na zo sta ła ma szy na spa li no wa – jak usta lo no – wsku tek na la nia mle ka przez
nie usta lo ne go spraw cę do prze wo dów za si la ją cych ma szy nę w ro pę. Po stój ma szy ny bę -
dzie trwał ok. 16 go dzin. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Świę to chło wi cach.

Na jed nej z hal pro duk cyj nych w WSK Świd nik (Lu blin) ujaw nio no 2 wro gie na pi -
sy o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i za po wia da ją cej uszko dze nie pro duk tu w wy pad ku nie -
przed łu że nia cza su  po trzeb ne go na je go wy pro du ko wa nie. W tym sa mym dniu pod czas
kon tro li ujaw nio no uszko dze nie dwóch pro duk tów, o któ rych mo wa by ła w na pi sie. Do -
cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Urząd Obiek to wy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go].

Łącz ność
W m. Pruch na pow. Cie szyn (Sta li no gród) nie usta le ni spraw cy wy cię li ok. 2000

m[e]tr[ów] ka bla te le fo nicz ne go, łą czą ce go Pre zy dium GRN z PGR Pruch na. Do cho -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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dze nie pro wa dzi miej sco wy Urząd Po wia to wy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
wspól nie z KP MO.

Ano nim po gró żko wy
W gro ma dzie Kor czy na pow. Kro sno (Rze szów) ujaw nio no ano nim, któ re go au tor

gro zi jed ne mu z miesz kań ców śmier cią za je go pra cę w sze re gach OR MO. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie.

Wro ga pro pa gan da
Kie row nik Sta cji Se lek cji Ro ślin w Szy ma no wie pow. So cha czew (War sza wa) zna -

lazł pod ło żo ną w swym ze szy cie ulot kę o tre ści an ty pań stwo wej. Po dej rza na jest pra -
cow ni ca sta cji, b[yła] za kon ni ca. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w So cha cze wie.

W ostat nich dniach wi docz ny jest na te re nie sto li cy wzrost ilo ści ulo tek an ty pań -
stwo wych i wro gich na pi sów.

W Po wszech nym Do mu To wa ro wym, w skrzyn ce pocz to wej i na klat ce scho do wej
jed ne go z do mów miesz kal nych ujaw nio no wy ko na ne ręcz ną dru kar ką ulot ki (5 sztuk)
o tre ści an ty pań stwo wej.

Na bu dyn ku Mi ni ster stwa Han dlu Za gra nicz ne go ujaw nio no wy ko na ną ręcz ną dru -
kar ką ulot kę o tre ści an ty ra dziec kiej.

Na par ka nie przy pe ro nie sta cji PKP War sza wa Wło chy ujaw nio no wy ko na ną od -
ręcz nie  ulot kę o tre ści szka lu ją cej kie row nic two par tii.

Na te re nie War szaw skich Za kła dów Prze my słu Odzie żo we go ujaw nio no wro gi na pis,
szka lu ją cy jed ne go z człon ków kie row nic twa PZPR.

W War sza wie na par ka nie oka la ją cym tor wy ści go wy na Słu żew cu ujaw nio no na pis
o tre ści an ty ra dziec kiej.

Do cho dze nie we wszyst kich spra wach pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Aresz ty i za trzy ma nia
W wy ni ku roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -

go] w Biel sku przy współ udzia le Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał po szu ki wa ne go od 1953 r. ban dy tę oraz je go
6 współ pra cow ni ków. W cza sie ak cji ban dy ta użył bro ni i w wy ni ku wy mia ny strza łów
zo stał lek ko ran ny. Przy za trzy ma nym zna le zio no pi sto let Vis i 40 sztuk amu ni cji.
Śledz two w to ku.

Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku aresz to wał kie row ni ka szko ły w Chwo ro ścia -
nach, rad ne go GRN, czł[on ka] ZMP. Człon ko wie tej or ga ni za cji na te re nie pow. So kół -
ka za mor do wa li funk cjo na riu sza MO, do ko na li wła ma nia do Pre zy dium GRN, usi ło wa li
pod pa lić po ste ru nek MO i dwu krot nie roz po wszech ni li ulot ki an ty pań stwo we. Śledz two
w to ku.

W cza sie strze la nia z pi sto le tu za trzy ma ny zo stał miesz ka niec po wia tu Opa tów
(Kiel ce), któ re mu ode bra no broń ty pu TT. W to ku do tych cza so we go śledz twa usta lo no,
że broń zra bo wa na zo sta ła w paź dzier ni ku ub[ie głe go] r[oku] na pad nię te mu funk cjo na -
riu szo wi MO. Dal sze śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] i KP MO w San do mie rzu (Kiel ce).
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Wy ro ki
Za dzia łal ność ban dyc ką Woj sko wy Sąd Re jo no wy we Wro cła wiu wy dał wy ro ki

ska zu ją ce 3 oso by na 5, 6 i 10 lat wię zie nia.
bZa roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi wy dał wy rok

5 i pół ro ku wię zie niab.
Za współ pra cę z oku pan tem Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku wy dał wy rok ska zu ją -

cy jed ną oso bę na do ży wot nie wię zie nie.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 27–29.
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b–b Za zna czo no od ręcz nie na mar gi ne sie. 
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Nr 24

1955 lu ty 8, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 10/55

Komitet Warszawa, dnia 8 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 10/55
5–8 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

W Wo ło wie (Wro cław) na cmen ta rzu żoł nie rzy ra dziec kich nie usta le ni spraw cy do -
ko na li pro fa na cji oko ło 30 gro bów, a z po mni ka ze rwa li i znisz czy li pię cio ra mien ną
gwiaz dę. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go].

Prze mysł
W ba ra ku WSK Świd nik (Lu blin) wy buchł po żar, któ ry dzię ki na tych mia sto wej

akcji ra tow ni czej zo stał zlo ka li zo wa ny. W to ku do cho dze nia usta lo no, iż po żar po wstał
wsku tek wrzu ce nia do wnę trza ba ra ku pod pa lo nej wa ty. Wa ta na siąk nię ta ben zy ną na -
wi nię ta by ła na ka mień. Do cho dze nie pro wa dzi Obiek to wy Urząd [do spraw ] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go] i KW MO Lu blin.

W Biu le ty nie nr 9/55 z dnia 4 lu te go br. in for mo wa li śmy, iż w hu cie „Flo rian”
w Świę to chło wi cach (Sta li no gród) wsku tek na la nia mle ka do prze wo dów uszko dzo na
zo sta ła ma szy na. Obec nie miej sco wy Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
usta lił spraw cę – oka zał się nim ma szy ni sta hu ty „Flo rian”. W to ku prze słu cha nia ma -
szy ni sta ze znał, że kie ro wał się chę cią ze msty w sto sun ku do bry ga dzi sty, z któ rym
współ za wod ni czył o pierw szeń stwo w pra cy. Spra wę z uwa gi na jej cha rak ter prze ka za -
no do pro ku ra tu ry. Win ny bę dzie od po wia dał z wol nej sto py.

Ano ni my po gró żko we
Na ad res pra cow ni ka Kom[ite tu] Pow[ia to we go] PZPR w Wo dzi sła wiu oraz dwóch

in nych czł[on ków] par tii i Za rzą du Sa mo po mo cy Chłop skiej w Ja strzę bi[u] (Sta li no -
gród) wpły nę ły pocz tą ano ni my, któ rych au tor gro zi śmier cią w wy pad ku nie za nie cha nia
dal szej ak tyw nej pra cy spo łecz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wo dzi sła wiu.

W Cho rzo wie (Sta li no gród) ksiądz – czł[onek] Pre zy dium WRN, od zna czo ny
Złotym Krzy żem Za słu gi, otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny na ma szy nie, któ re go
autor w imie niu „Są du Spe cjal ne go” gro zi mu śmier cią za współ pra cę z ko mu ni zmem,
z pod pi sem: „mjr Vis – sę dzia Są du Spe cjal ne go”1. O ano ni mie z tym sa mym pod pi sem
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Zob. Biu le tyn nr 23[/56], przy pis 4.
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otrzy ma nym przez po stę po we go księ dza w woj. rze szow skim po in for mo wa li śmy
w Biu le ty nie nr 7/55 z dn. 29 stycz nia br. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

Wro ga pro pa gan da
bNa te re nie wo je wódz twa kra kow skie go za no to wa no dwa wy pad ki roz rzu ce nia wro -

gich ulo tek -mo tyl ków:
– w Cho rzo wieb w po bli żu sta cji ko le jo wej, Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i ki na

ujaw nio no 17 ulo tek, wy ko na nych na ma szy nie, z ha sła mi wzy wa ją cy mi do wal ki
z ustro jem PRL;

– w oko li cy sta cji PKP Cheł miec pow. No wy Sącz zna le zio no więk szą ilość ulo tek,
wy ko na nych na ma szy nie, za wie ra ją cych ha sła an ty ko mu ni stycz ne.

Do cho dze nie pro wa dzą miej sco we po wia to we urzę dy [do spraw bez pie czeń stwa
publicz ne go].

W Sie ra ko wie pow. Mię dzy chód (Po znań) ujaw nio no ulot kę, wy ko na ną od ręcz nie,
skie ro wa ną p[rze ciw]ko trans ak cjom wy mia ny zbo ża na in ne ar ty ku ły przez GS. Ulot -
ka za opa trzo na jest w trzy pie czę cie okrą głe z na pi sem „Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży Pol -
skiej ChOP”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Mię dzy cho dzie.

Na te re nie kil ku gro mad pow. Pu ła wy i Ra dzyń (Lu blin) za no to wa no po ja wie nie się
ulo tek, któ re pod na głów kiem „Cud ko ło Czę sto cho wy” mó wią o „cu dow nym ob ja wie -
niu”, ja kie go mia ła do stą pić nie let nia w oko li cach Czę sto cho wy. Au tor ulot ki wzy wa
ka to li ków do jej prze pi sy wa nia i roz po wszech nia nia, a za znisz cze nie gro zi ka rą.
O iden tycz nych ulot kach, ujaw nio nych na te re nie pow. Bił go raj (Lu blin) in for mo wa li -
śmy w Biu le ty nie nr 5/55 z dnia 22 stycz nia br. Do cho dze nie pro wa dzą miej sco we
powia to we urzę dy [do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go].

W Lu bar to wie (Lu blin) w kil ku punk tach mia sta ujaw nio no 4 ulot ki, wy ko na ne
odręcz nie, na wo łu ją ce mło dzież do nie wstę po wa nia w sze re gi ZMP. Do cho dze nie pro -
wa dzi miej sco wy Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na te re nie grom. No we Cza ple pow. Ża ry (Zie lo na Gó ra) ujaw nio no 3 ulot ki pod -
pisa ne „Ulot ka O -W -P” o tre ści an ty ra dziec kiej, wy ko na ne od ręcz nie. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ża rach.

Na te re nie War sza wy w dwóch do mach miesz kal nych oraz w roz mów ni cy te le fo -
nicz nej ujaw nio no wy ko na ne ręcz ną dru ka ren ką czte ry ulot ki o wro giej tre ści. Do cho -
dze nie w to ku.

W bu dyn ku Pre zy dium PRN w Tur ku (Po znań) ujaw nio no na pis o tre ści an ty pań -
stwo wej i an ty ra dziec kiej, wzy wa ją cy pra cow ni ków Pre zy dium PRN do jed no ści
w wal ce z ustro jem i wstę po wa nia w sze re gi No we go Kor pu su Wy zwo le nia Pol ski, pod -
pi sa ny: „J. Bo row ski – za stęp ca do wód cy kor pu su NKWP”. Do cho dze nie pro wa dzi
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tur ku.

Na ad res Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Opo lu wpły nął pocz tą ano nim o tre ści an ty -
ko mu ni stycz nej, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.
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b–b Tak w tek ście.
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Aresz to wa nia
Za współ pra cę z wy wia dem ame ry kań skim Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał pra cow ni ka Pre zy dium Wo je wódz -
kiej Ra dy Na ro do wej w Szcze ci nie, poch[od ze nie] in te li gen cja prac[ują ca], wy kszt[ał -
ce nie] śred nie.

Ja ko po dej rza ne go o przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji Taj ny Zwią zek Pa trio -
tów Pol ski ch2 Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym -
sto ku aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 3,5 ha, zam[iesz ka łe go] na te re nie pow. So kół -
ka. O aresz to wa niu jed ne go z człon ków tej or ga ni za cji in for mo wa li śmy w po przed nim
biu le ty nie z dnia 4 bm. Śledz two w to ku.

Przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lip nie (Byd -
goszcz) uję ty zo stał de zer ter z bro nią z Jed nost ki Woj sko wej Nr 3646.

Ja ko po dej rza ne go o nie le gal ne po sia da nie bro ni Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał miesz kań ca Kut na. W cza sie re wi zji do -
mo wej zna le zio no u w[yżej] wym[ie nio ne go] au to mat pro duk cji cze skiej. Śledz two
w to ku.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 30–32.
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2 Cho dzi o Na ro do wy Zwią zek Pa trio tów Pol skich, or ga ni za cję dzia ła ją cą od koń ca 1953 r. do lu te go 1955 r. na te re nie
po wia tów so kołowskiego i au gu stowskiego w województwie bia ło stoc kim. Za ło ży cie lem i do wód cą związ ku był Bo le -
sław Bu bień czyk ps. „Ka zi mierz Bia ło”. Li czą ca oko ło 20 lu dzi or ga ni za cja, od wio sny 1954 r. do ko na ła dwóch wła mań
do sie dzib GRN w No wym Dwo rze i Za le siu w ce lu zdo by cia ma szyn do pi sa nia. Człon ko wie or ga ni za cji mie li gro ma -
dzić broń po przez roz bra ja nie ofi ce rów woj ska i mi li cji, ale dzia łal no ści tej nie pod ję to. Pro wa dzo no na to miast kol por -
taż an ty pań stwo wych i an ty par tyj nych ulo tek. W wy ni ku śledz twa w spra wie za bój stwa funk cjo na riu sza MO w lu -
tym 1955 r. aresz to wa no kil ka osób, w tym Bu bień czy ka. Dal sze dzia ła nia WUdsBP w Bia łym sto ku do pro wa dzi ły
do aresz to wa nia ko lej nych 29 osób zwią za nych z or ga ni za cją. Ogó łem oska rżo no 21 osób, w tym 12 o uczest nic two
w NZPP. Więk szość ska za no na kil ku let nie wię zie nie, Bu bień czyk otrzy mał ka rę śmier ci. Wy rok wy ko na no 10 kwiet -
nia 1956 r., zo stał po wie szo ny w piw ni cy bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go wię zie nia w Bia łym sto ku. Na zwy – Taj ny Zwią -
zek Pa trio tów Pol skich Bu bień czyk użył w jed nej par tii ulo tek kol por to wa nych w li sto pa dzie 1954 r. M. Zwol ski, Bo le -
sław Bu bień czyk (1921–1956) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. III, Kra ków -War sza wa -Wro cław 2007, s. 64–67. 
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Nr 25

1955 lu ty 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 11/55

Komitet Warszawa, dnia 12 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 11/55
9–12 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Rol nic two
W grom. Ma rian ka pow. Wło da wa (Lu blin) na szko dę se kre ta rza POP PZPR 

– czł[on ka] ko mi te tu za ło ży ciel skie go spół dziel ni pro duk cyj nej, spło nął dom miesz kal -
ny, w któ rym mie ścił się rów nież sklep GS. Z wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar
po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO Wło da wa.

Na pad
Na dro dze mię dzy m. Czar no rze ki–Wę glów ka pow. Kro sno (Rze szów) uzbro jo ny

ban dy ta do ko nał na pa du na ka sje ra ko pal ni „Wę glów ka”, któ re mu zra bo wał 72 000 zł,
prze zna czo ne na wy pła tę dla ro bot ni ków. Z do tych cza so wych da nych wy ni ka, iż na pa -
du do ko nał ban dy ta Cie śla. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie.

Ano ni my po gró żko we
Peł no moc nik GRN w Go rzy cach pow. Prze worsk (Rze szów) otrzy mał pocz tą ano -

nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu spa le niem za bu do wań w wy pad ku
nie za nie cha nia dal szej ak tyw nej pra cy spo łecz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prze wor sku.

Kie row nik wy dzia łu Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Kiel cach otrzy mał pocz tą
ano nim po gró żko wy wy ko na ny od ręcz nie, pod pi sa ny „Do wód ca Or ga ni za cji – Czu -
waj”, któ re go au tor na zy wa ad re sa ta zdraj cą i ostrze ga przed kon se kwen cja mi, ja kie go
spo t ka ją po zmia nie ustro ju. O ano ni mach z tym sa mym pod pi sem otrzy ma nych przez
ww. in for mo wa no w Biu le ty nach nr 294/54 z dnia 20 XII [19]54 [r.] i nr 1/55 z dnia
7 stycz nia br. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Kiel cach.

De le gat sku pu przy GRN w Go ście ra do wie pow. Kra śnik (Lu blin) otrzy mał pocz tą
ano nim wy ko na ny od ręcz nie, w któ rym au tor po le ca mu zre zy gno wać z zaj mo wa ne go
sta no wi ska, w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Ko men dant Po ste run ku MO w Jam nie pow. Ło wicz (Łódź) otrzy mał pocz tą ano nim
wy ko na ny od ręcz nie, pod pi sa ny „Ko men dant Po wia to wej Or ga ni za cji Pod ziem -
nej – Żbik”, któ re go au tor gro zi mu śmier cią w wy pad ku nie za prze sta nia „gnę bie nia”
miej sco wej lud no ści. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ło wi czu.

Czło nek spół dziel ni pro duk cyj nej w Ko ro wie1 pow. Świe cie (Byd goszcz) otrzy ma ła
pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi jej śmier cią w wy pad ku nie wy -
stą pie nia ze spół dziel ni. Po dej rza nym o na pi sa nie ano ni mu jest je den z b[yłych] człon -
ków za rzą du ww. spół dziel ni, na tle oso bi stych nie po ro zu mień ma jąt ko wych. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świe ciu.

Wro ga pro pa gan da
– ulot ki
W Tu cho li (Byd goszcz) w po bli żu Pań stwo we go Li ceum Pe da go gicz ne go ujaw nio no

6 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie, pod pi sa nych „Żak”2, o tre ści wzy wa ją cej uczniów
wym[ie nio ne go] li ceum do opusz cze nia in ter na tu. Jed no cze śnie w tym sa mym dniu
dyrek tor te goż li ceum – czł[onek] PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim po gró żko wy, pod pi sa -
ny jak wy żej. Au tor ano ni mu w imie niu nie le gal nej or ga ni za cji gro zi mu śmier cią w wy -
pad ku nie za prze sta nia przez nie go czyn no ści zmie rza ją cych do wy kry cia ich or ga ni za cji
i wzy wa go do opusz cze nia m. Tu cho li. Wro gie na pi sy oraz po dob ne ulot ki ujaw nio no na
te re nie wym[ie nio nej] szko ły w grud niu 1954 r. i stycz niu br. Do cho dze nie pro wa dzi
miej sco wy Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Kra ko wie na ta bli cy ogło szeń dzie ka na tu Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UJ zo sta ła wy -
wie szo na ulot ka wy ko na na na ma szy nie, za ty tu ło wa na: „Wy ją tek z wy ro ków AK – R.
Nr 3 – I 55”. Treść ulot ki za wie ra jak gdy by ostat nie sło wa ska za ne go za zdra dę po peł -
nio ną wo bec na ro du i pań stwa pol skie go przez wy łą cze nie się ze spo łecz no ści pol skiej,
słu żbę ob cej ide olo gii i in te re som oku pan ta. Ulot ka by ła pod pi sa na „Szef Słu żby «P»
Org. Obr. Ojcz. (Okr[ęg] W[ar sza]wa) I 55” oraz za wie ra ła po le ce nie: prze pi sać w kil -
ku eg zem pla rzach i do rę czyć „ko mu na le ży”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Na te re nie par ku w Ło dzi ujaw nio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie, pod pi sa ną „Zwią -
zek Bia łe go Or ła”, o tre ści an ty ra dziec kiej i wzy wa ją cej do wstę po wa nia w sze re gi orga -
ni za cji pod ziem nej i wal ki z ustro jem PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

W Prze my ślu (Rze szów) na bu dyn ku Po wia to we go Za rzą du ZMP oraz na jed nym
z do mów miesz kal nych ujaw nio no 2 ulot ki wy ko na ne ręcz ną dru kar ką z wro gi mi ha sła -
mi, szka lu ją cy mi mię dzy in ny mi or ga ni za cję ZMP. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Kiel cach na jed nej z ulic zna le zio no pacz kę z ksią żka mi mark si stow ski mi, we -
wnątrz któ rych znaj do wa ły się wro gie na pi sy o tre ści wy bit nie kle ry kal nej. Do pacz ki
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1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Ko so wo.
2 Żak lub Żak II – pię cio oso bo wa or ga ni za cja utwo rzo na w Tu cho li na prze ło mie grud nia 1954 r. i stycz nia 1955 r. Dzia -
ła ła do ma ja 1955 r., kie ro wa na przez Edwar da Bon nę, pro wa dzi ła dzia łal ność sa bo ta żo wą. AIPN, 0176/205, Żak, Cha -
rak te ry sty ka nr 124; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twach gdań skim i po mor skim (byd go -
skim)1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 377; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 342. 
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za łą czo ny był tzw. list Bo ży oraz kart ka, w któ rej au tor za le ca zna laz cy pacz ki do rę cze -
nie jej wła dzom bez pie czeń stwa.

Na te re nie Li ceum Pe da go gicz ne go w Ro goź nie pow. Obor ni ki (Po znań) ujaw nio no
2 an ty ra dziec kie ulot ki wy ko na ne na ma szy nie przez kal kę. Do cho dze nie pro wa dzi
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Obor ni kach.

– na pi sy
Na te re nie Ba zy Re mon tu Ob ra bia rek w Tar no brze gu (Rze szów) nie usta lo ny spraw -

ca wy ko nał wro gie na pi sy o tre ści an ty ko mu ni stycz nej, wzy wa ją ce do nie wstę po wa nia
w sze re gi ZMP oraz po chwa la ją ce Ade nau era. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym hu ty „So sno wiec” (Sta li no gród) ujaw nio no na pis
o tre ści an ty pań stwo wej. Do cho dze nie pro wa dzi RO przy hu cie „So sno wiec”.

W gim na zjum ogól no kształ cą cym w Ra cią żu pow. Sierpc (War sza wa) na ga zet ce
ścien nej nie usta lo ny spraw ca wy ko nał ha sło o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sierp cu.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach za trzy mał

śred nio rol ne go chło pa, b[yłe go] czł[on ka] BCh i PSL, bez part[yj ne go], po dej rza ne go
o wy ko na nie w drze wie 3 pie czą tek z na zwa mi an ty pań stwo wych or ga ni za cji, któ re by -
ły uży wa ne do pod pi sy wa nia wro gich ulo tek przez współ pra cow ni ka ban dy Dy nu sa3,
aresz to wa ne go w paź dzier ni ku 1954 r. Ww. po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny i od po -
wia dał bę dzie z wol nej sto py.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
na m.st. War sza wę aresz to wał pra cow ni ka „Drob no pro jek tu”, poch[od ze nie] in te lig[en -
cja] prac[ują ca], wy kszt[ał ce nie] śred nie. W cza sie re wi zji do mo wej u ww. zna le zio no
3 pi sto le ty ty pu FN, MAB, Mau ser oraz 14 szt[uk] amu ni cji. Śledz two w to ku.

W wy ni ku roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] we Wro cła wiu aresz to wał kon tro ler kę PSS w Zgo rzel cu, bez part[yj ną], wy kszt[ał -
ce nie] śred nie, za re da go wa nie i prze sy ła nie wro gich li stów ano ni mo wych do człon ków
rzą du i KC PZPR. Śledz two w to ku.

Za roz po wszech nia nie w miej scu pra cy an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan -
dy Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to -
wał kon tro le ra Dol no ślą skich Za kła dów Wy twór czych Ma szyn Elek trycz nych we Wro -
cła wiu, b[yłe go] czł[on ka] PZPR, wy kszt[ał ce nie] śred nie. Śledz two w to ku.

Za współ pra cę z oku pan tem na te re nach ZSRR, mor do wa nie lud no ści cy wil nej oraz
udział w ak cjach p[rze ciw]ko par ty zant ce ra dziec kiej Wo je wódz ki Urząd [do spraw
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3 Kil ku osos bo wa gru pa Eu ze biu sza Dy nu sa ps. „Rze fek” dzia ła ła w okre sie od wio sny 1952 r. do paź dzier ni ka 1954 r.
na te re nie po wia tów ję drze jowskiego i włosz czo wskiego w wo je wódz twie kie lec kim. Po cząt ko wo Dy nus (ukry wa ją cy
się przed UB od 1949 r.) dzia łał sa mo dziel nie, upra wia jąc tzw. dzi ką par ty zant kę. Je sie nią 1952 r. na wią zał kon takt z by -
łym dzia ła czem PSL z po wia tu ję drze jow skie go Win cen tym Kał ką, któ ry stał na cze le utwo rzo nej latem 1952 r. Ar mii
Pod ziem nej Wol nej „H” Pol ski – or ga ni za cji in spi ro wa nej i kon tro lo wa nej przez UB. Kał ka został aresz to wa ny w paź -
dzier ni ku 1954 r. w Po zna niu i rok póź niej ska za ny na 12 lat wię zie nia. „Rze fek” na to miast otrzy mał ka rę śmier ci, kil ka
in nych osób – wie lo let nie wy ro ki wię zie nia. AIPN, 0173/356, Ugru po wa nie bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 455; R. Śmie -
tan ka -Kru szel nic ki, Par ty zant ka na Kie lec czyź nie po 1947 ro ku – za rys pro ble ma ty ki i stan ba dań [w:] Ostat ni le śni...,
s. 29–30; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 345.
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Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał stra żni ka Stra ży Prze my sło wej
w Je le niej Gó rze, czł[on ka] PZPR.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie usta lił miej sce po by tu do wód cy zli kwi do wa nej uprzed nio
kil ku oso bo wej ban dy. W cza sie prze pro wa dza nej przy współ udzia le KBW ak cji ban dy -
ta zo stał oto czo ny we wsi Dę bi na pow. Lu blin w za bu do wa niach go spo dar skich, któ re
pod pa lił i za czął się ostrze li wać. W wy ni ku wy mia ny strza łów ban dy ta zo stał za bi ty.
Zna le zio no przy nim pi sto let i 3 szt[uki] amu ni cji.

Wy ro ki
Za współ pra cę z wy wia dem an giel skim Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Szcze ci nie

wydał wy ro ki ska zu ją ce dwie oso by na 3 i 8 lat wię zie nia.
Za wej ście w po ro zu mie nie w ce lach szpie gow skich i wro gie na pi sy Sąd Wo je wódz ki

w Ło dzi ska zał dwie oso by na 3 i 4 la ta wię zie nia.
Za wro gą pro pa gan dę Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi wy dał wy rok 5 lat wię zie nia.
Za do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych Sąd Po wia to wy w Sierp cu (War sza wa) ska -

zał dwie oso by na 7 i 9 lat wię zie nia.
Z nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi wy dał wyrok

2 lat wię zie nia w za wie sze niu na 3 la ta.
Za szkod nic two go spo dar cze Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy dał wy rok pół to ra ro ku

wię zie nia.
Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu

ska zał 4 człon ków sek ty na 1 do 3 i pół ro ku wię zie nia.
bZa roz po wszech nia nie pro pa gan dy wo jen nej oraz prze cho wy wa nie nie le gal nej li te -

ra tu ry Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie wy dał wy rok 9 mie się cy wię zie niab.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg ro dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 33–37.
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b–b Za zna czo no od ręcz nie na mar gi ne sie. 

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 119



Nr 26

1955 lu ty 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 12/55

Komitet Warszawa, dnia 15 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 12/55
13–15 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Na pa dy
W pow. Chełm (Lu blin) pod czas słu żbo we go ob cho du za mor do wa ny zo stał ko men -

dant Po ste run ku MO w Sta wie, któ re mu spraw cy zra bo wa li broń. Z do tych cza so we go
do cho dze nia wy ni ka, iż za bój stwa do ko nał chłop, po sia da ją cy 15 ha zie mi, ukry wa ją cy
się od je sie ni 1954 r. za opór w obo wiąz ko wych do sta wach. Pod czas re wi zji w za bu do -
wa niach ww. zna le zio no gra nat, sze reg czę ści od bro ni oraz in ne śla dy świad czą ce o po -
peł nio nym przez nie go prze stęp stwie. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na U[rzę -
du do spraw] B[ez pie czeń stwa] P[ublicz ne go] i MO.

W Mo dli sze wi cach pow. Koń skie (Kiel ce) nie usta lo ny spraw ca przez ude rze nie
tępym na rzę dziem w gło wę do ko nał za bój stwa ław ni ka są du po wia to we go, czł[on ka] ZSL
(ma ło rol ny chłop). Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] i KP MO Koń skie.

Ano nim po gró żko wy
Rad ny GRN w Sie dlecz ku pow. Wą gro wiec (Po znań) – czł[onek] PZPR, otrzy mał

pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor ostrze ga przed kon se kwen cja mi,
jakie go spo tka ją „po zmia nie ustro ju” w wy pad ku nie za nie cha nia dal szej ak tyw nej
pracy spo łecz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Wą grow cu.

Wro ga pro pa gan da
Na te re nie mia sta Po zna nia zna le zio no 11 ulo tek -mo tyl ków wy ko na nych ręcz ną dru -

kar ką o tre ści wzy wa ją cej do wal ki ze Związ kiem Ra dziec kim. Do cho dze nie pro wa dzi
miej sco wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Ło dzi na jed nym z do mów miesz kal nych i słu pie te le fo nicz nym ujaw nio no dwie
wro gie ulot ki wy ko na ne od ręcz nie w for mie ode zwy, pod pi sa ne „Pol[ski] Kom[itet]
Wyz[wo le nia] Nar[odo we go]” o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i pro wo jen nej. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

W Prze my ślu (Rze szów) na jed nym z do mów miesz kal nych ujaw nio no ulot kę
w for mie afi szu wy ko na ną ręcz ną dru kar ką o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko par tii
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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i ZMP. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Prze my ślu.

Na te re nie Por tu Szcze ciń skie go ujaw nio no 15 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie o wro -
giej tre ści. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Szcze ci nie.

– na pis
W grom. Ble dzew pow. Skwie rzy na (Zie lo na Gó ra) na dwóch do mach miesz kal nych

ujaw nio no na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty ra dziec kiej i po chwa la ją cej USA.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Skwie rzy nie.

Aresz to wa nia
Na pod sta wie po wia do mie nia oby wa tel skie go Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Tar gu (Kra ków) wspól nie z MO i KBW prze pro wa -
dził ak cję, w wy ni ku któ rej uję ty zo stał ukry wa ją cy się ban dy ta ps. „By stry”1. Wym[ie -
nio ny] był człon kiem ban dy „Ognia”2 i „Mści cie la”3, a po ich li kwi da cji zor ga ni zo wał
ban dę pod swym do wódz twem, człon ko wie któ rej uprzed nio zo sta li aresz to wa ni. Przy
ban dy cie zna le zio no au to mat MPi. Śledz two w to ku.

Za współ pra cę z ban dą Cie śli, gra su ją cą na te re nie woj. rze szow skie go Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie aresz to wał dwie oso by,
posia da ją ce 2 i 7 ha zie mi. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.
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1 Jó zef Tra czyk ps. „By stry” na le żał do gru py Hen ry ka Gło wiń skie go ps. „Groź ny” z OP „Bły ska wi ca” do wo dzo -
ne go przez Jó ze fa Ku ra sia ps. „Ogień”, na stęp nie wal czył w ugru po wa niu „Wia ru sy”. W okre sie od kwiet nia 1952 r.
do lu te go 1955 r. do wo dził od dzia łem dzia ła ją cym na te re nie po wia tów no wotarskiego i my śle ni ckiego w wo je wódz -
twie kra kow skim. Gru pa „By stre go” li czy ła 5 człon ków. AIPN, 0172/14, Ugru po wa nie „By stre go”, Cha rak te ry sty ka
nr 14; AIPN Kr, 074/14, Ugru po wa nie bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 14; In for ma tor o nie le gal nych...,  s. 67.
2 Jó zef Ku raś ps. „Orzeł”, „Ogień” po kam pa nii wrze śnio wej wstą pił do SZP -ZWZ, a od 1941 r. na le żał do Kon fe de -
ra cji Ta trzań skiej. Po jej roz bi ciu na po cząt ku 1942 r. pro wa dził dzia łal ność dy wer syj ną na Pod ha lu, Spi szu i Ora wie.
W po ło wie 1943 r. pod po rząd ko wał się AK, ale w związ ku z pro wa dzo nym prze ciw ko nie mu śledz twem prze szedł w ma -
ju 1944 r. z czę ścią od dzia łu do BCh (LSB). Na wią zał współ pra cę z AL i par ty zant ką so wiec ką, uzna jąc jed no cze śnie
KRN. Wstą pił do MO, or ga ni zu jąc sieć po ste run ków w powiecie No wy Targ, 16 mar ca 1945 r. zo stał sze fem PUBP w No -
wym Tar gu. Wo bec pro wa dzo ne go przez WUBP w Kra ko wie śledz twa, 12 kwiet nia 1945 r. zde zer te ro wał z czę ścią pod -
ko mend nych i po now nie roz po czął wal kę w pod zie miu, na wią zu jąc kon takt z Ar mią Pol ską w Kra ju (ja ko do wód ca
„Okrę gu Pod ha le”). Do wo dzo ny przez nie go OP „Bły ska wi ca” osią gał w 1946 r. stan oso bo wy wa ha ją cy się mię dzy 500
a 700 żoł nie rza mi, wspie ra ny przez roz bu do wa ną cy wil ną siat kę kon spi ra cyj ną na Pod ha lu. W wy ni ku roz po czę tej je sie -
nią 1946 r. ope ra cji or ga nów bez pie czeń stwa „Ogień” zo stał oto czo ny 21 lu te go 1947 r. przez KBW we wsi Ostrow sko.
Nie chcąc się pod dać pró bo wał po peł nić sa mo bój stwo, zmarł na stęp ne go dnia w szpi ta lu w No wym Tar gu. Pro pa gan da
ko mu ni stycz na przed sta wia ła „Ognia” ja ko zwy kłe go ban dy tę, przy pi su jąc mu licz ne zbrod nie. Dla lud no ści Pod ha la stał
się jed nak le gen dą (13 sierp nia 2006 r. od sło nię to w Za ko pa nem po mnik J. Ku ra sia). Zob. m.in. M. Kor kuć, Jó zef Ku raś
(1915–1947) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. 253–257; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie
kra kow skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 310
3 Jó zef Świ der ps. „Pa cu ła”, „Mści ciel” do wo dził ugru po wa niem „Wia ru sy” – wy stę pu ją cym rów nież pod na zwą Ruch
Opo ru AK III Kom pa nia – po wsta łym po roz bi ciu OP „Bły ska wi ca”. Ugru po wa nie „Mści cie la” ope ro wa ło na ob sza rze
po wia tów nowotarskiego, myślenickiego, nowosądeckiego i czę ścio wo li ma no wskiego w wo je wódz twie kra kow skim.
„Wia ru sy” dzia ła ły w okre sie od kwiet nia 1947 r. do lip ca 1949 r., a ko lej ny mi po Jó ze fie Świdrze do wód ca mi od dzia łu
by li: Dy mitr Za sul ski ps. „Czar ny” (de zer ter z Ar mii Czer wo nej), Ta de usz Dy mel ps. „Srebr ny”, Sta ni sław Lu dzia
ps. „Har naś”, „Dziel ny”, „Ryś”. Od dział li czył 16 osób. AIPN, 0172/250, Ruch Opo ru AK III Kom pa nia – Wia ru sy,
Charak te ry sty ka bn; AIPN Kr, 074/13, Ugru po wa nie Wia ru sy, Cha rak te ry sty ka nr 13;  In for ma tor o nie le gal nych..., s. 68.
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W Biu le ty nie nr 2/55 z dnia 12 stycz nia br. po da no o za mor do wa niu funk cjo na riu -
sza MO i aresz to wa niu spraw ców mor der stwa (dwóch chło pów, po sia da ją cych 7 i 20 ha
zie mi). W wy ni ku dal sze go śledz twa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Bia łym sto ku aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 6,5 ha zie mi, u któ re go
w cza sie re wi zji do mo wej zna le zio no pi sto let TT, do ku men ty słu żbo we i par tyj ne, oraz
część umun du ro wa nia za mor do wa ne go funk cjo na riu sza. Śledz two w to ku.

W Biu le ty nie nr 267/54 z dnia 18 li sto pa da ub[ie głe go] r[oku] in for mo wa no o do ko -
na nym wła ma niu do ki na w m. Pło ty pow. Ło bez (Szcze cin), skąd spraw cy zra bo wa li
apa ra tu rę fil mo wą. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze ci nie w wy ni ku śledz twa z aresz to wa ny mi człon ka mi ban dy (zli kwi do wa nej
w grud niu [19]54 r. i stycz niu br.) usta lił, iż wła ma nia do ki na do ko nał d[owód]ca
wym[ie nio nej] ban dy. Pod czas re wi zji w za bu do wa niach aresz to wa ne go człon ka te jże
ban dy (ku ła ka) zna le zio no zra bo wa ną apa ra tu rę, 3 gra na ty, ra kiet ni cę, za pal ni ki do min,
czę ści za pa so we do ka ra bi nów oraz więk szą ilość amu ni cji. Śledz two trwa.

Wy ro ki
Za współ pra cę z wy wia dem an giel skim Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Szcze ci nie wy -

dał wy rok 5 lat wię zie nia.
Za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej, któ ra na prze strze ni

1953–[19]54 r. do ko na ła kil ku gwał tow nych za ma chów na ak ty wi stów spo łecz no -po li -
tycz nych oraz zbroj nych na pa dów ra bun ko wych na obiek ty pań stwo we i spół dziel cze
Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 9 osób na 8 do 15 lat wię -
zie nia.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi wy dał wy rok pół -
to ra ro ku wię zie nia.

Sąd Po wia to wy w Ni dzi cy i Bra nie wie (Olsz tyn) ska zał 2 oso by:
– za wro gą dzia łal ność go spo dar czą w PGR na 2 i pół ro ku wię zie nia,
– za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg ro dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 38–340.
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Nr 27

1955 lu ty 18, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 13/55

Komitet Warszawa, dnia 18 lu te go 1955 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a47a

Biu le tyn nr 13/55
16–17 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

W War sza wie na obiek cie WSK -4 (han gar) w dniach 12–14 II [19]55 r. nie usta lo ny
do tych czas spraw ca do ko nał prze bi cia trzech kół na dwóch sa mo lo tach szkol nych
Junak -3 i CSS -12. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] na m.st. War sza wę.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Woj ta wa1 pow. Gor li ce (Rze szów) spło nął (w no cy) stóg
sło my (6 t). Oko licz no ści po ża ru wska zu ją na pod pa le nie. Do cho dze nie pro wa dzi Powia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO Gor li ce.

Na pa dy
W dniu 15 lu te go br. o godz. 10.00 ra no w m. Sien no pow. Sta ra cho wi ce (Kiel ce)

trzech uzbro jo nych ban dy tów usi ło wa ło do ko nać na pa du na Gmin ną Ka sę Spół dziel czą,
ochra nia ną w tym cza sie przez funk cjo na riu sza MO. Pod czas wy mia ny strza łów funk -
cjo na riusz zo stał cię żko ran ny. Ban dy ci zbie gli nie do ko naw szy ra bun ku. Funk cjo na -
riusz MO po prze wie zie niu do szpi ta la zmarł. Po ścig za ban dą pro wa dzi gru pa ope ra -
cyj na U[rzę du do spraw] B[ez pie czeń stwa] P[ublicz ne go] i MO.

W dniu 9 lu te go br. w Ze spo le PGR Choj na (Szcze cin) od by wa ła się na ra da kie row -
ni ków po szcze gól nych PGR. Na na ra dzie tej był rów nież obec ny kie row nik ma jąt ku
PGR Sto ki, czł[onek] PZPR, któ ry pod czas dys ku sji wy po wie dział się, że mu si uniesz -
ko dli wić zło dziei roz kra da ją cych ko ni czy nę w go spo dar stwie przez nie go ad mi ni stro -
wa nym. Po po wro cie z na ra dy w go dzi nach wie czor nych udał się w kie run ku sto gów
z ko ni czy ną, skąd do dnia dzi siej sze go nie po wró cił. Do cho dze nie na oko licz ność za gi -
nię cia wym[ie nio ne go] pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] wspól nie z KP MO Dęb no.

W Biu le ty nie nr 8/55 z dnia 1 II [19]55 r. in for mo wa no o do ko na niu na pa du na war tow -
ni ka peł nią ce go słu żbę przy ma ga zy nach Pań stwo wych Za kła dów Zbo żo wych w Tu cza pach
pow. To ma szów Lu bel ski (Lu blin) i po strze le niu go. W wy ni ku śledz twa Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ma szo wie Lu bel skim usta lił, iż na pad ten
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Wój to wa.
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zo stał upo zo ro wa ny przez wym[ie nio ne go] war tow ni ka (sam się po strze lił). Za mie rzał
w ten spo sób rzu cić po dej rze nie na swe go te ścia (po cząt ko wo po da wał, że spraw cy na pa -
du oznaj mi li mu, że wy da ny zo stał na nie go wy rok śmier ci za znę ca nie się nad ro dzi ną),
z któ rym miał nie po ro zu mie nia na tle ma jąt ko wym. Dal sze śledz two w to ku.

Ulot ki
W War sza wie (Pra ga) na jed nej z ulic nie usta lo ny do tych czas spraw ca roz rzu cił wy -

ko na nych od ręcz nie 25 ulo tek -ha seł wzy wa ją cych mło dzież do wstę po wa nia w sze re gi
nie le gal nej or ga ni za cji i wal ki z ustro jem PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Na te re nie Fa bry ki Che micz nej w Haj nów ce (Bia ły stok) na słu pach li nii elek trycz -
nej ujaw nio no 2 ulot ki -ha sła o tre ści an ty pań stwo wej, wy ko na ne od ręcz nie. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Haj nów ce.

bW szko le pod sta wo wej w Ga łę zo wie pow. Lu blin ode bra no dzie ciom 5 ulo tek
wyko na nych od ręcz nie, za ty tu ło wa nych „Cud ko ło Czę sto cho wy”. Au tor ulot ki wzy wa
ka to li ków do jej prze pi sy wa nia i roz po wszech nia nia, a za znisz cze nie gro zi ka rą. O ulot -
kach iden tycz nej tre ści, zna le zio nych na te re nie pow. Bił go raj, Pu ła wy i Ra dzyń
(Lublin) in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 5/55 i 10/55 z dnia 22 stycz nia i 8 lu te go br.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bli nie b.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa prze ciw ko człon kom ban dy (zli kwi do wa nej

w grud niu [19]54 r. i stycz niu br.), któ rac gra so wa ła na te re nie woj. szcze ciń skie go i lu -
bel skie go, Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie ja -
ko po dej rza nych o współ pra cę z wym[ie nio ną] ban dą za trzy mał śred nio rol ne go chło pa
i ro bot ni ka Kra śnic kiej Fa bry ki Wy ro bów Me ta lo wych, za miesz ka łych na te re nie pow.
Kra śnik. Po nad to pod czas re wi zji w za bu do wa niach jed ne go z aresz to wa nych człon ków
te jże ban dy zna le zio no 6 ka ra bi nów.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w No wym Tar gu (Kra ków) p[rze ciw]ko aresz to wa ne mu ban dy cie ps. „By -
stry”, d[owód]cy zli kwi do wa nej ban dy (Biu le tyn nr 12/55 z dnia 15 lu te go br.), usta lo no
i aresz to wa no 16 współ pra cow ni ków te jże ban dy, wszy scy po cho dze nia chłop skie go,
w tym je den czł[onek] ZMP. Po nad to za trzy ma no do wy ja śnie nia trzy in ne oso by.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu za trzy mał
pracow ni ka Miej skie go Zjed no cze nia Bu dow nic twa Miesz ka nio we go w Sta lo wej Wo li
po dej rza ne go o do ko na nie na pa du ra bun ko we go. Śledz two w to ku.

Wy ro ki
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Po zna niu ska zał dwie

oso by po pół to ra ro ku wię zie nia oraz jed ną oso bę na rok wię zie nia w za wie sze niu
na 2 la ta.

bZa roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy dał wyrok
2 lat wię zie nia.
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b–b Za zna czo no od ręcz nie na mar gi ne sie. 
c Wy raz od ręcz nie po pra wio ny.
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Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Po wia to wy w Gi życ ku (Olsz tyn)
ska zał jed ną oso bę na 6 m[ie się]cy wię zie niab.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg ro dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 41–43.
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Nr 28

1955 lu ty 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 14/55

Komitet Warszawa, dnia 19 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 14/55
18–19 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Prze mysł
W Za kła dach Prze my słu Azo to we go w Kę dzie rzy nie (Opo le) na stą pił wy buch elek -

tro fil tru przy włą cze niu go do pro duk cji prób nej. Elek tro filtr uległ cał ko wi te mu znisz -
cze niu, po pę ka ły pod sta wy mu ru oraz wy le cia ły szy by w po bli skich bu dyn kach. Ofiar
w lu dziach nie by ło. Przy czy ną wy bu chu by ło praw do po dob nie do sta nie się do fil tra po -
wie trza, któ re na sku tek po łą cze nia się z wo do rem spo wo do wa ło eks plo zję. Wi nę za wy -
pa dek po no si in ży nier od po wie dzial ny za uru cho mie nie elek tro fil tru, któ ry uru cho mił
go mi mo sprze ci wu za ło gi i bez zgo dy kie row ni ka od dzia łu. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

Łącz ność
Na od cin ku li nii te le fo nicz nej Faj sła wi ce–Ole śni ce1 pow. Kra sny staw (Lu blin) nie -

usta lo ny do tych czas spraw ca wy ciął dwa słu py te le fo nicz ne. Do cho dze nie pro wa dzi
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Kra snym sta wie.

Na pad
W dniu 15 bm. w Ny sie (Opo le) w go dzi nach wie czor nych nie usta lo ny do tych czas

spraw ca za strze lił, a na stęp nie ob ra bo wał kie row ni ka skle pu MHD, któ ry od no sił
do ban ku pie nią dze po cho dzą ce z dzien nych utar gów 2 skle pów. W dniu 18 bm. w miej -
scu  mor der stwa ww. zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści mó wią cej, iż spraw -
cą za bój stwa jest funk cjo na riusz U[rzę du do spraw] B[ez pie czeń stwa] P[ublicz ne go]
oraz szka lu ją cej ustrój pań stwo wy. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z MO.

Ano nim po gró żko wy
Ko re spon dent „Try bu ny Ro bot ni czej” w Sta li no gro dzie otrzy mał pocz tą ano nim wy -

ko na ny od ręcz nie, pod pi sa ny „Ko men dant Mia sta To masz”, któ re go au tor wzy wa do za -
nie cha nia współ pra cy z „Try bu ną Ro bot ni czą” i Urzę dem [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go] oraz po da je, że za do tych cza so wą dzia łal ność zo stał przez czyn ni ki pod -
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1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Ole śni ki.
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ziem ne ska za ny na grzyw nę 1000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Wro ga pro pa gan da
Na te re nie szko ły han dlo wej w Opo lu nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił wy -

ko na ne na ma szy nie przez kal kę dwie ulot ki o tre ści an ty ra dziec kiej i wzy wa ją cej mło -
dzież do nie wstę po wa nia w sze re gi ZMP. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Klu bie Mię dzy na ro do wej Ksią żki i Pra sy w Po zna niu, w jed nym z cze skich cza -
so pism zna le zio no wy ko na ne ręcz ną dru kar ką dwie ulot ki -mo tyl ki o tre ści an ty ra dziec -
kiej. O ulot kach iden tycz nie wy ko na nych i po dob nej tre ści zna le zio nych na te re -
nie m. Po zna nia in for mo wa no w Biu le ty nie nr 12/55 z dnia 13 lu te go br. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na ad res „Try bu ny Ro bot ni czej” w Sta li no gro dzie wpły nął pocz tą ano nim wy ko na -
ny od ręcz nie o tre ści wy bit nie an ty ra dziec kiej, któ re go au tor szka lu je sto sun ki go spo -
dar cze mię dzy ZSRR a PRL. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W m. Zdzie szo wo2 pow. Strzel ce Opol skie (Opo le) na mu rze do mu miesz kal ne go
oraz na jezd ni ujaw nio no trzy na pi sy wy ko na ne kre dą w ję zy ku nie miec kim o tre ści an -
ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Strzel cach Opol skich.

Na te re nie Fa bry ki Pa pie ru i Ce lu lo zy w Szcze ci nie-Skol win[ie] ujaw nio no na pis
o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi miej sco wy Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Sie ra ko wie pow. Mię dzy chód (Po znań) na jed nym z do mów miesz kal nych ujaw -
nio no an ty ra dziec ki na pis wy ko na ny czar ną kre dą. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mię dzy cho dzie.

Na te re nie PPiUR „Bar ka” w Ko ło brze gu (Ko sza lin) nie usta le ni spraw cy znisz czy li
por tret tow[arzy sza] Ma len ko wa3. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Ko ło brze gu.

Aresz ty
Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji pn. Mści cie le4 Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał:

127

2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Zdzie szo wi ce.
3 Gie or gij Mak sy mi lia no wicz Ma len kow (1902–1988), pre mier ZSRR. Od 1919 r. w Ar mii Czer wo nej, od 1920 r.
w WKP(b). W la tach 1934–1939 kie row nik Wy dzia łu Kie row ni czych Or ga nów KC WKP(b), uczest nik wiel kiej czyst ki
w par tii. Pod czas II woj ny świa to wej czło nek Pań stwo we go Ko mi te tu Obro ny (ja ko se kre tarz KC), od 1944 r. wi ce pre -
mier, a od 1946 r. czło nek BP KC WKP(b). Po śmier ci Sta li na w mar cu 1953 r. zo stał pre mie rem, od wo ła ny 9 lu te -
go 1955 r. i prze nie sio ny na sta no wi sko wi ce pre mie ra i mi ni stra ener ge ty ki. W 1957 r. współ uczest ni czył w nie uda nej
pró bie oba le nia N. Chrusz czo wa. Prze nie sio ny w tym sa mym ro ku na sta no wi sko dy rek to ra elek trow ni, w 1961 r. prze -
szedł na eme ry tu rę i jed no cze śnie zo stał wy da lo ny z par tii.
4 Właśc. Mło dzie żo wa Or ga ni za cja Nie pod le gło ścio wa Bły ska wi ca. Tu po da na na zwa od pseu do ni mu jej do wód cy Jana
Szy mań skie go ps. „Wi chu ra”, „Mści ciel”. Or ga ni za cja dzia ła ła nie od 1947 r., ale od je sie ni 1945 r. do lu te go 1955 r., na te -
re nie m. Ty czyn, Bo rek  Sta ry i No wy, Her ma no wa w powiecie rze szowskim. Póź niej sze na zwy orga ni za cji to: Na rew,
Po goń, Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie. Or ga ni za cja li czy ła 20 człon ków. We dług Atla su orga ni za cja dzia ła ła w okre sie
1949–1950 pod na zwą Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie (Bły ska wi ca, Na rew, Po goń), li czy ła 30 człon ków i mia ła cha rak ter
pro pa gan do wy i woj sko wy. AIPN, 0183/110, Bły ska wi ca, Cha rak te ry sty ka nr 113; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we
w wo je wódz twie rze szow skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 198; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 317.
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1) d[owód]cę or ga ni za cji ps. „Wi chu ra”, po chodz[enie] in te li gen cja pra cu ją ca, wykształ -
ce nie 3 la ta pra wa, lat 27, od ro ku 1950 ukry wał się;

2) człon ka or ga ni za cji, po chodz[enia] drob no miesz czań skie go, lat 26;
3) człon ka or ga ni za cji, prac[owni ka] WSK Rze szów, lat 30;
4) współ pra cow ni ka or ga ni za cji, po sia da 0,25 ha zie mi.
W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, iż or ga ni za cja ta utwo rzo na zo sta ła w 1947 r.

i sta wia ła so bie za cel wer bo wa nie no wych człon ków, zdo by wa nie i ma ga zy no wa nie
bro ni oraz zbie ra nie in for ma cji o woj sku. Pod czas re wi zji u ww. zna le zio no: au to mat,
2 ka ra bi ny, 5 gra na tów, 700 sztuk ró żnej amu ni cji, 3 zam ki od ka ra bi nów i 3 ta śmy
do amu ni cji.

Ja ko po dej rza ne go o przy na le żność w cza sie oku pa cji do ukra iń skiej ban dy Si cz5

i mor do wa nie oby wa te li pol skich i ra dziec kich Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu (Sta li no gród) aresz to wał kie row ni ka OZR przy
kopal ni „Szom bier ki”, czło nek PZPR, na ro do wo ści ukra iń skiej. Śledz two pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Za współ pra cę z ban dą i za opa try wa nie jej w broń (zli kwi do wa na w grud niu [19]54 [r.]
i stycz niu br.), któ ra gra so wa ła na te re nie woj. szcze ciń skie go i lu bel skie go Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał chło pa, po sia da -
ją ce go 4 ha zie mi oraz udzia ły w pry wat nym mły nie i tar ta ku, ka ra ny na rok wię zie nia
za pa ser stwo, ostat nio zam[iesz ka ły] w pow. Kra śnik (Lu blin). O aresz to wa niu 2 współ -
pra cow ni ków te jże ban dy in for mo wa no w Biu le ty nie nr 13/55 z dnia 18 II [19]55 r.

Za współ pra cę z ban dą „By stre go” Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w No wym Tar gu (Kra ków) aresz to wał dal sze dwie oso by. O aresz to wa niu
d[owód]cy ban dy ps. „By stry” i 16 współ pra cow ni ków in for mo wa no w Biu le ty nach
nr. 12/55 i 13/55 z dnia 15 i 18 bm.

bW cBiu le ty nie nr 2/55 z dnia 12 stycz nia br.c po da no, iż w Bi blio te ce Miej skiej
w Szcze ci nie ujaw nio no w jed nej z ksią żek wy ko na ną od ręcz nie ode zwę o tre ści an ty -
pań stwo wej i an ty ko mu ni stycz nej. W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie usta lił i aresz to wał spraw -
cę po wy ższe go, jest nim uczeń ślu sar ski Spół dziel ni Pra cy „Fer rum”, czł[onek] ZMP.
W śledz twie usta lo no rów nież, że wym[ie nio ny] już kil ka krot nie do ko ny wał wro gich
do pi sków na ksią żkach wy po ży cza nych z bi blio tekb.
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b–b Za zna czo no od ręcz nie na mar gi ne sie.
c–c Frag ment pod kre ślo ny czer wo ną li nią.
5 Cho dzi o Sicz Po le ską – or ga ni za cję utwo rzo ną przez ata ma na Ta ra sa Bul bę -Bo row cia, któ rej pierw sze od dzia ły po ja -
wi ły się je sie nią 1940 r. w za chod niej czę ści Ukra iny. Po agre sji 22 czerw ca 1941 r. od dzia ły te ata ko wa ły wy co fu ją cych
się So wie tów, dzię ki cze mu zo sta ły uzna ne przez Niem ców za jed nost ki po li cyj ne (roz wią za no je w li sto pa dzie 1941). Bul -
ba -Bo ro weć od bu do wał – w po ro zu mie niu z mel ny kow ca mi – for ma cje si czow ców, któ re od 1942 r. za czę ły uży wać
nazwy UPA. Jej od dzia ły ope ro wa ły głów nie na Wo ły niu i Po le siu Wo łyń skim, zwal cza jąc ko mu ni stycz ną par ty zant kę,
a od 1943 r. do ko nu jąc rów nież eks ter mi na cji lud no ści pol skiej w po wia tach sar neń skim i ko sto pol skim. W sierp niu 1943 r.
więk szość si czow ców zo sta ła si łą włą czo na do two rzo nych przez Ste pa na Ban de rę for ma cji, któ re prze ję ły też od bul bow -
ców na zwę. Z resz tek swo ich od dzia łów Bul ba utwo rzył Ukra iń ską Ar mię Lu do wo -Re wo lu cyj ną (UNRA), ale jej sztab
zo stał wkrót ce roz bi ty przez ban de row ców, a on sam aresz to wa ny przez Niem ców i osa dzo ny w obo zie kon cen tra cyj nym
w Sach sen hau sen (zwol nio ny we wrze śniu 1944).
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Wy ro ki
Za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wych ulo tek Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li nie wydał

wy rok ska zu ją cy 1 oso bę na 8 m[ie się]cy wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy dał wy rok

ska zu ją cy 1 oso bę na pół to ra ro ku wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy na se sji

wy jaz do wej w Żni nie ska zał 1 oso bę na 6 mie się cy wię zie nia.
Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Po wia to wy w Lesz nie

(Po znań) ska zał 4 człon ków sek ty po pół to ra ro ku wię zie nia w za wie sze niu na 3 la ta.
Za współ pra cę z oku pan tem Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał wy ro ki ska zu ją ce

4 oso by na 5 do 5 i pół ro ku wię zie nia.
Za współ pra cę z oku pan tem na te re nach ZSRR Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze

ska zał 1 oso bę na 3 la ta i 9 m[ie się]cy wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 44–47.
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Nr 29

1955 lu ty 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 15/55

Komitet Warszawa, dnia 22 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 15/55
20–22 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Wro ga pro pa gan da
W kil ku punk tach m. Gdań ska zna le zio no 13 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie pi smem

tech nicz nym, za wie ra ją cych an ty ra dziec kie ha sła. Ulot ki te pod pi sa ne są zna kiem
„O.N.”1.

Na te re nie War sza wy (Pra ga) w kil ku skrzyn kach pocz to wych ujaw nio no 12 wy ko -
na nych od ręcz nie ulo tek z ha sła mi o tre ści: „Wstę puj cie w sze re gi wal ki mło dych”.

Na te re nie m. Szcze ci na ujaw nio no wy ko na ną od ręcz nie ulot kę o tre ści an ty pań -
stwo wej, któ rej au tor m.in. wzy wa mło dzież do uchy la nia się od słu żby woj sko wej, a za
ze rwa nie ulot ki gro zi ka rą.

W szko le TPD w Ra cią żu pow. Sierpc (War sza wa) w dniach 15, 17 i 19 lu te go br.
w kil ku miej scach zo sta ły wy ko na ne od ręcz ne na pi sy, za wie ra ją ce an ty ko mu ni stycz ne
ha sła.

W wy pad kach wy żej po da nych do cho dze nia pro wa dzą urzę dy do spraw bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia
W Biu le ty nie nr 14/55 z dnia 19 II [19]55 r. in for mo wa no o aresz to wa niu trzech

człon ków i jed ne go współ pra cow ni ka nie le gal nej or ga ni za cji Mści cie le. Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał dal szych
3 człon ków te jże or ga ni za cji (je den po sia da wy ższe wy kształ ce nie, dwóch śred nie,
w tym je den czł[onek] ZMP). Pod czas re wi zji w za bu do wa niach ww. zna le zio no 6 ka -
ra bi nów i ar chi wum or ga ni za cji. Rów nież pod czas re wi zji w za bu do wa niach uprzed nio
aresz to wa ne go współ pra cow ni ka or ga ni za cji zna le zio no ar chi wum oraz ulot ki o tre ści
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Ulot ki te wy da wa ła i kol por to wa ła or ga ni za cja Ant ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej; zob. Biu le tyn
nr 11[/56], przy pis 2.
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an ty pań stwo wej i szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą du PRL i ZSRR. W śledz twie usta lo no,
iż or ga ni za cja ta po słu gi wa ła się rów nież na zwą Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie.

Ja ko po dej rza ne go o nie le gal ne po sia da nie bro ni i przy na le żność do nie le gal nej or ga -
ni za cji w la tach 1951–1952 Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ka mien nej Gó rze (Wro cław) aresz to wał elek tro mon te ra Cen tral nych Warsz ta tów
Mecha nicz nych, czło nek ZMP. Pod czas re wi zji u wym[ie nio ne go] zna le zio no 2 ka ra bi ny.

W wy ni ku po szu ki wań za spraw cą pi sa nia ano ni mów po gró żko wych Ko men da
Woje wódz ka MO w Po zna niu aresz to wa ła Czer nia ka Ste fa na, b[yłe go] czł[on ka] PSL,
lat 28 (oj ciec po sia da 3 ha zie mi), któ ry od 1951 r. spo rzą dził i ro ze słał do ak ty wi stów
par tyj nych i spo łecz nych w kra ju 41 ano ni mów po gró żko wych, pod pi sa nych „Czer niak
Ste fan ppłk dy wer sji AK”. W śledz twie wy mie nio ny po dał, iż ano ni my pi sał z na mo wy
ku ła ków i me li nia rzy, u któ rych ukry wał się. Śledz two pro wa dzi KW MO i Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu2.

Za współ pra cę z ban dą „Ko cha now skie go”3 Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Biel sku Pod la skim (Bia ły stok) za trzy mał pra cow ni ka PGR
Cze chów ka4, ukry wa ją ce go się pod fał szy wym na zwi skiem od 1949 r.

Za współ pra cę z oku pan tem po przez słu żbę w po li cji gra na to wej i udział w ła pan -
kach Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi za trzy mał
inspek to ra Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Kra ko wie, czł[on ka] ZSL, wy kształ ce nie
śred nie.

Wy ro ki
Za pod pa le nie sto do ły ze zbo żem w PGR Wie leń pow. Star gard Sąd Wo je wódz ki

w Szcze ci nie ska zał 1 oso bę na 5 lat wię zie nia.
Za do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych z bro nią i wy łu dza nie ła pó wek Woj sko wy

Sąd Re jo no wy w Lu bli nie na se sji wy jaz do wej w Kiel cach wy dał wy ro ki ska zu ją ce
4 oso by, w tym dwóch b[yłych] funk cjo na riu szy WUdsBP na 6 do 11 lat wię zie nia.
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2 W dzia ła nia, któ rych ce lem by ło za trzy ma nie au to ra ano ni mów za an ga żo wa ne by ły Po wia to we Urzę dy do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go w Śro dzie, Gnieź nie i Wrze śni oraz Ko men da Wo je wódz ka MO w Po zna niu. Jak stwier dzo no
w spra woz da niu Czer nia ka za trzy ma no do pie ro wte dy, gdy wy mie nio ne urzę dy „po wa żnie skon cen tro wa ły uwa gę”
na usta le nie i uję cie ukry wa ją ce go się au to ra ano ni mów. AIPN, 1583/180, Spra woz da nie WUdsBP w Po zna niu za sty -
czeń 1955 r., k. 2.   
3 Za cha riasz Tar now ski ps. „Dzia dek”, „Sło wian”, „Grek”, „Ko cha now ski” kie ro wał od li sto pa da 1944 r. Wy dzia -
łem II Szta bu Ko men dy Okrę gu Bia ło stoc kie go NOW po Ro ma nie Żą dził ko ps. „Ka mień”. Po zjed no cze niu w kwiet -
niu 1945 r. NSZ i NOW w NZW był sze fem Ko men dy Po wia to wej NZW „Bu rza” na po wia ty Bielsk Pod la ski i Sie mia -
ty cze (w okre sie 1947–1948), po Ja nie El ja szu ku ps. „Grom lik”, „Gryf”, „Ja bło now ski” (do czerw ca 1946) i NN ps.
„Gó rec ki” (do koń ca 1946). Od dział „Ko cha now skie go” dzia łał do wrze śnia 1953 r., a Ko men da Po wia tu ujaw ni ła się
do pie ro je sie nią 1956 r. Tar now ski wraz z gru pą kil ku żoł nie rzy przy je chał do War sza wy i zło żył broń w Pro ku ra tu rze
Ge ne ral nej. AIPN, 0177/82, Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we, Okręg Bia ły stok, Cha rak te ry sty ka nr 82; Kryp tonim
„Orzeł”. War szaw ski Okręg Na ro do we go Zjed no cze nia Woj sko we go w do ku men tach 1947–1956, wy bór i oprac. K. Kra -
jew ski, T. Ła bu szew ski, J. Paw ło wicz, L. Że brow ski, War sza wa 2004, s. 17–18; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we
w wo je wódz twie bia ło stoc kim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 80;  In for ma tor o nie le gal nych...,
s. 197, 214.
4 Miej sco wość nie usta lo na.
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Za współ pra cę z ban dą ter ro ry stycz no -ra bun ko wą i nie le gal ne prze cho wy wa nie bro -
ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by na po 6 lat
wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 48–49.
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Nr 30

1955 lu ty 25, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 16/55

Komitet Warszawa, dnia 25 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

Biu le tyn nr 16/55
23–24 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

W no cy z dnia 22 na 23 II [19]55 r. w spół dziel ni pro duk cyj nej Ony c1 pow. Ma ków
Ma zo wiec ki (War sza wa) w cza sie za ba wy nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li
wła ma nia do biu ra, gdzie zde mo lo wa li urzą dze nia biu ro we oraz znisz czy li do ku men ta -
cję spół dziel czą, jak: wy ka zy dnió wek ob ra chun ko wych, ra chun ki, pla ny itp. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO
w Ma ko wie Maz[owiec kim].

Ano nim po gró żko wy
Dy rek tor MHD w Kra śni ku (Lu blin) – czł[onek] PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim po -

gró żko wy wy ko na ny na ma szy nie, pod pi sa ny „Ko mi tet Wy ko naw czy AK – szef szta bu
dr mjr K. Ka sprzyc ki”. Au tor ano ni mu wzy wa ad re sa ta do za nie cha nia wy kry wa nia nad -
użyć i zre zy gno wa nia z zaj mo wa ne go sta no wi ska, w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu
śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz -
ne go] w Kra śni ku.

Wro ga pro pa gan da
Na te re nie Pań stwo we go Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Tu cho li (Byd goszcz) ujaw -

nio no 37 wro gich ulo tek wy ko na nych od ręcz nie przez kal kę, pod pi sa nych: „Żak”. O po -
ja wie niu się ulo tek w wym[ie nio nej] szko le o po dob nej tre ści i z tym sa mym pod pi sem
in for mo wa no w po przed nich biu le ty nach. Po dej rza ni o roz po wszech nia nie ty chże ulo -
tek są 4 ucznio wie wym[ie nio ne go] li ceum, człon ko wie ZMP, z któ rych je den zo stał za -
trzy ma ny przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tu cho li.
Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no u nie go sze reg no ta tek w ze szy cie z pod pi sem
„Żak”. Śledz two trwa.

W Ło dzi na te re nie strzel ni cy SP zna le zio no 2 ulot ki wy ko na ne ręcz ną dru kar ką,
pod pi sa ne „Ulot ka Wol nej Pol ski”, o tre ści wzy wa ją cej do wal ki z ZSRR.

Pra cow nik PKP, czł[onek] ZMP, zam[iesz ka ły] w Byd gosz czy otrzy mał pocz tą ulot -
kę wy ko na ną ręcz ną dru kar ką, pod pi sa ną: „Ar mia Kra jo wa”. Au tor ulot ki szka lu je ZMP
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie Orzyc.
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i wzy wa do wal ki z ko mu ni zmem oraz roz bi ja nia or ga ni za cji ZMP od we wnątrz. Do -
cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

bW skle pie kon su mu w Ni sku (Rze szów) oraz na te re nie szko ły pod sta wo wej
w grom. Ci so wy La s2 ujaw nio no tzw. li sty Bo że pt. „Łań cu szek św. Pa dew skie go”.
W to ku do cho dze nia usta lo no, iż spraw cą roz rzu ce nia ty chże li stów na te re nie szko ły
jest jed na z na uczy cie lek, któ rej spra wę ce lem wy cią gnię cia kon se kwen cji prze ka za nob

Wy dzia ło wi Oświa ty PPRN w Ni sku. 
bPo nad to w szko le pod sta wo wej w Du kli pow. Kro sno (Rze szów) ode bra no od dzie -

ci 4 li sty, któ rych au tor pi sze o „cu dzie” ko ło Czę sto cho wy, wzy wa do prze pi sy wa nia
tre ści li stu w 5 egz. i roz po wszech nia nia wśród zna jo mych. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnieb.

W Opo lu [grom.] Po de dwó rze pow. Wło da wac (Lu blin) od uczniów tamt[ej szej]
bszko ły pod sta wo wej ode bra no wy ko na ny od ręcz nie tzw. list Bo ży, któ re go au tor
wzywa wier nych do wzmac nia nia wia ry ka to lic kiej oraz prze pi sy wa nia te goż li stu i dal -
sze go roz po wszech nia nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go]b.

W szko le pod sta wo wej w Woj cie cho wie pow. Lu blin pod czas wy świe tla nia fil mu
nie usta le ni do tych czas spraw cy znisz czy li trzy por tre ty przed sta wi cie li rzą du PRL. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu -
bli nie.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia 
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko człon kom ban dy Sa ła pat ka (zli kwi -

do wa na w stycz niu br.) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra ko wie aresz to wał 3 współ pra cow ni ków te jże ban dy. Po nad to za trzy ma no do wy -
ja śnie nia 15 in nych osób.

Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji pn. Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie
(Mści cie le) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie
aresz to wał in struk to ra Elek tro tech nicz nych Za kła dów Wy twór czych, kan dy da ta PZPR,
wy kształ ce nie wy ższe. O aresz to wa niu 6 człon ków i jed ne go współ pra cow ni ka wym[ie -
nio nej] or ga ni za cji in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 14/55 i 15/55 z dnia 19 i 22 bm.

Za wy sła nie ano ni mu po gró żko we go do ko men dan ta Po ste run ku MO w Jam nie pow.
Ło wicz (Łódź) Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło wi czu
aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 10 ha zie mi. O ano ni mie tym in for mo wa no w Biu le -
ty nie nr 11/55 z dnia 12 lu te go br.

Wy ro ki
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni, prze kro cze nie gra ni cy i prze myt Woj sko wy Sąd

Rejo no wy w Kra ko wie na se sji wy jaz do wej w No wym Są czu wy dał wy ro ki ska zu ją ce
2 oso by na pół to ra i 3 la ta oraz 2 oso by na 7 lat wię zie nia.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi ska zał 1 oso bę na
2 la ta wię zie nia w za wie sze niu na 3 la ta.
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b–b Za zna czo no od ręcz nie na mar gi ne sie. 
c Wy raz od ręcz nie po pra wio ny.
2 Praw do po dob nie cho dzi o ist nie ją ce do li sto pa da 1954 r. dwie gro ma dy: Ci sów i Las, któ re we szły w skład gro ma dy
Bo ja nów i po łą czy ły się. Obec nie wieś Ci sów-Las.
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Za pi sa nie i kol por to wa nie wro gich ulo tek Sąd Wo je wódz ki w War sza wie wy dał
wyrok ska zu ją cy 1 oso bę na 8 m[ie się]cy wię zie nia.

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie ska zał
jed ną oso bę na 9 m[ie się]cy wię zie nia.

Za szkod nic two go spo dar cze w bu dow nic twie PGR Sąd Po wia to wy w Pi szu (Olsz -
tyn) wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by na 8 m[ie się]cy i pół to ra ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 50–52.
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Nr 31

1955 lu ty 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 17/55

Komitet Warszawa, dnia 28 lu te go 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 17/55
25–28 lu te go

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

W Wy twór ni Che micz nej w Ska rży sku-Ka mien nej (Kiel ce) z przy czyn do tych czas
nie usta lo nych na stą pił wy buch w jed nym z agre ga tów, któ ry uległ czę ścio we mu uszko -
dze niu. Ofiar w lu dziach nie by ło. Do cho dze nie pro wa dzi Obiek to wy Urząd do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ska rży sku.

Ano nim po gró żko wy
W Gry fi cach (Szcze cin) na ple ba nii księ dza dzie ka na – od zna czo ne go Zło tym Krzy -

żem Za słu gi, zna le zio no ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu śmier cią
za usu nię cie z te re nu pa ra fii za kon nic. W tym sa mym dniu w go dzi nach wie czor nych
nie usta le ni do tych czas spraw cy wy bi li szy bę w te jże ple ba nii. W pa ra fii Gry fi ce za -
miesz ki wa ły trzy za kon ni ce, któ re pod bu rza ły pa ra fian p[rze ciw]ko te mu księ dzu.
Na je go proś bę zo sta ły one w dniu 19 bm. prze nie sio ne przez ku rię do in nej miej sco wo -
ści. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Gry fi cach.

Wro ga pro pa gan da
Prze wod ni czą cy spół dziel ni pro duk cyj nej w grom. Po to k1 pow. Kro sno (Rze szów) 

– czł[onek] PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny na ma szy nie przez kal kę o tre ści
kle ry kal nej i szka lu ją cej wła dzę lu do wą w Pol sce.

Mię dzy wsią Ba ba a Sza fran ki pow. Kol no (Bia ły stok) na przy dro żnym drze wie
ujaw nio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej człon ka Biu ra Po li tycz ne go
KC PZPR.

W ko pal ni „By tom” (Sta li no gród) na jed nym z wóz ków ujaw nio no wy ko na ną kre dą
swa sty kę hi tle row ską.

Na te re nie kil ku na stu gro mad w po wia tach Kut no, Ło wicz i Łask (woj. Łódź) sze reg
osób otrzy ma ło li sty o tre ści kle ry kal nej, któ rych au tor pi sze o „cu dzie” ko ło Czę sto -
chowy oraz wzy wa ka to li ków do prze pi sy wa nia li stu w 5 egz. i dal sze go roz po wszech -
nia nia.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Gro ma da Po tok ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Tu ra szów ka.
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Tej sa mej tre ści li sty otrzy ma ło kil ka osób zam[iesz ka łych] w grom. Sie dlan ka pow.
Kol bu szo wa (Rze szów). Po nad to na pry wat ny ad res III se kre ta rza KP PZPR w Miel cu
wpły nął pocz tą ano nim, tzw. łań cuch św. An tonie go.

W wy pad kach wy żej po da nych do cho dze nia pro wa dzą urzę dy do spraw bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia
Ja ko po dej rza ne go o dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du fran cu skie go Wo je -

wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał
miesz kań ca pow. Ka mien na Gó ra, z za wo du księ go wy, bez sta łe go miej sca pra cy.

Ja ko po dej rza nych o przy na le żność do nie le gal nej kontr re wo lu cyj nej or ga ni za cji,
dzia ła ją cej na te re nie Lu bli na, Kra ko wa i War sza wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał:

– pra cow ni ka umy sło we go Miej skich Za kła dów Mle czar skich w Lu bli nie, ka ra ny
są dow nie w 1945 r. na 3 i pół ro ku wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni i na pa dy
rabun ko we;

– tech ni ka Cen tral ne go Biu ra Pro jek tów Bu dow nic twa Wiej skie go, po chodz[enia]
drob no miesz czań skie go, ka ra ny są dow nie w 1945 r. na 5 lat wię zie nia za przy na le żność
do ban dy NSZ.

W do tych cza so wym śledz twie usta lo no, iż w 1954 r. do ko na li oni 4 na pa dów na in -
sty tu cje pań stwo we na te re nie woj. lu bel skie go (w tym na pa du na WRN w Lu bli nie,
gdzie zra bo wa li 180 000 zł). Śledz two trwa.

Za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu TT i udział w na pa dach ra bun ko wych wspól nie
z człon ka mi ban dy, któ ra gra so wa ła na te re nie woj. szcze ciń skie go i lu bel skie go (zli -
kwi do wa na w grud niu [19]54 r. i stycz niu br.) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał pra cow ni ka umy sło we go PPK „Ruch”,
czł[on ka] PZPR.

Za udzie la nie po mo cy ban dzie Sa ła pat ka (zli kwi do wa na w stycz niu br.) Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zgo rzel cu (Wro cław) na po le ce nie
Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie za trzy -
mał miesz kań ca pow. My śle ni ce. Spo śród 15 osób za trzy ma nych do wy ja śnie nia
w wym[ie nio nej] spra wie przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Kra ko wie (Biu le tyn nr 16/55 z dnia 25 II [19]55 r.) – po ich prze słu cha niu
– 2 oso by aresz to wa no, po zo sta łe zo sta ły zwol nio ne.

Za wy sła nie w paź dzier ni ku 1954 r. ano ni mu po gró żko we go do MRN w Ka li szu
(Po znań)  Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ka li szu aresz -
to wał kie row ni ka pro duk cji za kła dów mię snych, (b[yłe go] gra na to we go po li cjan ta),
wy kształ ce nie śred nie.

Za wy ko na nie na pi su o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie la rzą du ZSRR (Biu le tyn
nr 256/54 z dnia 6 XI [19]54 r.) Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Prze my ślu (Rze szów) aresz to wał in struk to ra PZGS -u.

Za współ pra cę z oku pan tem na te re nach Związ ku Ra dziec kie go Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał czł[on ka] spół dziel -
ni pro duk cyj nej.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Głub czy cach (Opo le)
zli kwi do wał nie le gal ną mło dzie żo wą or ga ni za cję pn. Mło de Or ły Wal czą ce, w skład
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któ rej wcho dzi ło trzech człon ków, w tym 2 sy nów czł[on ków] spół dziel ni pro duk cyj -
nych i syn ku ła ka, w wie ku 15–16 lat. Wszy scy uczęsz cza ją do Tech ni kum Me cha nicz -
ne go w Ra ci bo rzu. W to ku śledz twa usta lo no, że or ga ni za cja ta sta wia ła so bie za cel
wal kę ze spół dziel czo ścią pro duk cyj ną po przez pi sa nie ulo tek, ma ga zy no wa nie bro ni
i amu ni cji na wy pa dek woj ny. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no u wym[ie nio nych]
gra nat i kil ka dzie siąt sztuk ró żnej amu ni cji. Wszy scy trzej po prze pro wa dze niu z ni mi
roz mo wy w obec no ści ro dzi ców i dy rek to ra szko ły zo sta li zwol nie ni2.

Wy ro ki
Za współ pra cę z ge sta po i wy da nie 15-oso bo wej or ga ni za cji BCh, z któ rych

6 czł[on ków] zo sta ło stra co nych, Sąd Wo je wódz ki w War sza wie wy dał wy rok ska zu ją cy
jed ną oso bę na 15 lat wię zie nia.

Za przy na le żność do ban dy Fi ja ka i do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych Woj sko wy
Sąd Re jo no wy w Kra ko wie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 6 lat wię zie nia.

Za udzie la nie po mo cy ban dy cie i nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo -
no wy w Ło dzi wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 5 lat wię zie nia.

Za udzie la nie po mo cy oso bie po szu ki wa nej przez or ga na bez pie czeń stwa za dzia łal -
ność szpie gow ską Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie wy dał wy rok 3 lat wię zie nia.

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku ska zał
jed ną oso bę na 8 m[ie się]cy wię zie nia.

Za po peł nio ne nad uży cia go spo dar cze na od cin ku sku pu, kon trak ta cji i obo wiąz ko -
wych do staw Sąd Wo je wódz ki w Opo lu na se sji wy jaz do wej w Ole śnie wy dał wy ro ki
ska zu ją ce 4 oso by na 2 do 3 i pół ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 53–56.
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2 Człon ka mi or ga ni za cji by li: Sta ni sław Wy war ski (ur. 1940) – czło nek ZMP, Jó zef Kon pac ki (ur. 1935) i Ta de usz Bar -
to szew ski (ur. 1939). W trak cie śledz twa wszy scy przy zna li się do po peł nio nych czy nów i po da li, że dzia ła li pod wpły -
wem Wła dy sła wa Gra bow skie go z Gło go wa. We dług in for ma cji WUdsBP w Opo lu ca ła trój ka zo sta ła ska za na przez sąd
dla nie let nich, od po wia da jąc z wol nej sto py. AIPN, 1583/178, In for ma cja o dzia łal no ści wro gich ele men tów na te re nie
wo je wódz twa opol skie go i oce na pra cy ope ra cyj nej wo je wódz kie go apa ra tu b[ez pie czeń stwa] p[ublicz ne go], 29 sierp -
nia 1955 r., k. 292.
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Nr 32

1955 ma rzec 3, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 18/55

Komitet Warszawa, dnia 3 mar ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 18/55
1–3 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Rol nic two
W spół dziel ni pro duk cyj nej w Go ra ju pow. Skwie rzy na (Zie lo na Gó ra) nie usta lo ny

do tych czas spraw ca pod pa lił przy bu dów kę, w któ rej zło żo na by ła sło ma przy le ga ją ca
do ma ga zy nu zbo żo we go i biu ra spół dziel ni. W wy ni ku na tych mia sto wej ak cji po żar
zo stał zlo ka li zo wa ny i uga szo ny. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z MO.

Ano ni my po gró żko we
Prze wod ni czą cy Pre zy dium Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Żółt ni cy pow. Szcze -

ci nek (Ko sza lin) otrzy mał pocz tą ano nim po gró żko wy, któ re go au tor w imie niu 7 akow -
ców gro zi mu śmier cią w wy pad ku nie za prze sta nia dzia łal no ści spo łecz no -po li tycz nej.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze cin ku.

Se kre tarz Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Ko tli cach pow. To ma szów Lu bel ski (Lu -
blin) otrzy mał pocz tą wy ko na ny od ręcz nie ano nim, któ re go au tor za le ca mu ustą pić
z zaj mo wa ne go sta no wi ska, uza sad nia jąc to na pię tą sy tu acją mię dzy na ro do wą. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ma -
szo wie Lu bel skim.

Wro ga pro pa gan da
W dniach 27 lu te go, 1 i 2 mar ca br. w kil ku punk tach m. War sza wy oraz w skrzyn -

kach pocz to wych zna le zio no 543 ulot ki wy ko na ne ręcz ną dru kar ką o tre ści: „Wstę puj -
cie w sze re gi wal ki mło dych”. O ulot kach iden tycz nej tre ści zna le zio nych na te re nie
mia sta W[ar sza]wy in for mo wa no w Biu le ty nie nr 15/55 z dnia 22 II [19]55 r. Do cho -
dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

W Byd gosz czy w no cy z dnia 1 na 2 mar ca 1955 r. nie usta le ni do tych czas spraw cy
wy wie si li w ró żnych punk tach mia sta 4 ulot ki na wo łu ją ce do wal ki z ustro jem PRL oraz
szka lu ją ce wa run ki eko no micz ne w Pol sce. Ulot ki wy ko na ne by ły na ma szy nie, pod pi sa ne
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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„Pol ska Spra wie dli wa”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go].

W po bli żu tar ta ku w m. Cho cia nów pow. Lu bin (Wro cław) ujaw nio no wro gi pla kat
wy ko na ny od ręcz nie, na któ rym na ry so wa na by ła ka ry ka tu ra jed ne go z przy wód ców
mię dzy na ro do we go ru chu re wo lu cyj ne go, swa sty ka oraz na pis: „Uwa ga – USA”. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na ad res rad ne go GRN w Ro goź ni ku pow. Bę dzin (Sta li no gród) wpły nął pocz tą
wyko na ny od ręcz nie list ano ni mo wy o tre ści kle ry kal nej, któ re go au tor pi sze o „cu dzie
ko ło Czę sto cho wy” oraz wzy wa do prze pi sy wa nia li stu w 5 egz. i dal sze go ro ze sła nia,
a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po wy ższe go za le ce nia gro zi ka rą.

Roz po wszech nia nie li stów tej sa mej tre ści za no to wa no rów nież w pow. Ra wa Ma -
zo wiec ka (Łódź) i w pow. San do mierz (Kiel ce).

Na uwa gę za słu gu je fakt, że te go ro dza ju li sty uka za ły się po raz pierw szy
15 I [19]55 r. na te re nie dwóch gro mad w pow. Bił go raj (Lu blin). Obec nie krą żą one
wśród szer sze go krę gu lud no ści – prze wa żnie wiej skiej i mło dzie ży szkol nej – na te re -
nie ta kich woj[ewództw] jak: Lu blin, Rze szów, War sza wa, Łódź, Sta li no gród i Kiel ce.

Aresz to wa nia i za trzy ma nia
Za współ pra cę z oku pan tem po przez słu żbę w po li cji nie miec kiej, udział w ob ła wach

na par ty zan tów ra dziec kich i mor do wa nie lud no ści na ro do wo ści ży dow skiej na te re nach
ZSRR – po uzgod nie niu z I se kre ta rzem KW PZPR – Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał se kre ta rza Ko mi te tu Za kła do we -
go PZPR Ze spo łu PGR Wrzo so wo pow. Ka mień.

Ko men da MO po wia do mi ła Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st.
War sza wę o za trzy ma niu ucznia Tech ni kum Elek trycz ne go we Wło chach k. W[ar -
sza]wy, po chodz[enie] in te li gen cja pra cu ją ca, lat 19, ka ra ny są dow nie wy ro kiem w za -
wie sze niu za przy na le żność do nie le gal nej gru py mło dzie żo wej, u któ re go pod czas
rewi zji zna le zio no 5 ulo tek o tre ści an ty pań stwo wej. W trak cie prze słu cha nia usta lo no,
iż wym[ie nio ny] w li sto pa dzie i grud niu [19]54 r. roz kol por to wał na te re nie War sza wy
wro gie ulot ki, któ re wrzu cał do skrzy nek li sto wych. Ulot ki te pi sał na ma szy nie biu ro -
wej Po li tech ni ki War szaw skiej, gdzie pra co wał w cha rak te rze la bo ran ta. W kol por ta żu
ulo tek po ma gał mu pra cow nik Biu ra Stu diów i Pro jek tów, lat 19. Zo stał on za trzy ma ny
przez Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę. Śledz two
w to ku.

Wy ro ki
Za udzie la nie po mo cy ban dzie Ślę za ka1 Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Po zna niu wy -

dał wy ro ki ska zu ją ce 5 osób na 3–5 lat wię zie nia.

140

1 Jó zef Ślę zak ps. „Mu cha” od 1942 r. na le żał do AK, a od sierp nia 1946 r. do KWP. W kwiet niu 1948 r. ob jął do wódz -
two od dzia łu krypt. „Wa wel” III Ko men dy KWP, dzia ła ją ce go na te re nie po wia tu wie luń skie go. Li czą cy 5 żoł nie rzy od -
dział ist niał od kwiet nia 1947 r. do czerw ca 1954 r. (w okre sie od kwiet nia 1947 r. do 9 li sto pa da 1948 r. był pod po rząd -
ko wa ny Ja no wi Ma ło lep sze mu „Mu ra to wi”). W wy ni ku dzia łań WUBP we Wro cła wiu Ślę zak zo stał aresz to wa ny
26 czerw ca 1954 r. i ska za ny na śmierć. Wy rok wy ko na no 26 sierp nia 1955 r. w Cen tral nym Wię zie niu w Ło dzi,
przy ul. Kra szew skie go. Zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu Do ły w Ło dzi. Ślę zak był ostat nim żoł nie rzem KWP ska za nym
na ka rę śmier ci za dzia łal ność kon spi ra cyj ną. J. Bed na rek, Jó zef Ślę zak (1925–1955) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz -
ny..., t. IV, Kra ków -War sza wa -Wro cław 2009, [w dru ku]; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie łódz -
kim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 386, 402.
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Za współ pra cę z ban dą ter ro ry stycz no -ra bun ko wą Za wad ki2 Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy we Wro cła wiu ska zał jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie ska zał 2 oso -
by po 5 lat wię zie nia i jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia w za wie sze niu na okres 2 lat.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– za roz po wszech nia nie wro gich ulo tek 2 oso by po 3 la ta wię zie nia,
– za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy jed ną oso bę na rok wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy wy dał

wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 6 m[ie się]cy wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 57–59.
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2 Jó zef Za wad ka ps. „Wal de mar” zo stał w stycz niu 1946 r. przy ję ty wraz ze swo im bra tem do od dzia łu Fran cisz ka Ol -
szów ki ps. „Ot to”, zło żo ne go z by łych żoł nie rzy AK i NSZ. Od dział ten w la tach 1945–1946 pro wa dził dzia ła nia li kwi -
da cyj ne, re kwi zy cyj ne i pro pa gan do we, a przede wszyst kim ak cje zbroj ne prze ciw UB, MO i żoł nie rzom so wiec kim, do -
ku nu jąc sze re gu ata ków na sie dzi by UB i MO (m.in. dwu krot ne roz bi cie PUBP w Kęp nie). Li czą cy ok. 50 osób od dział
ope ro wał w po wia tach kępińskim, wie luńskim, klucz borskim, na my słowskim i sy cowskim, w gra ni cach wo je wództw
po znań skie go, łódz kie go i wro cław skie go. Po śmier ci Ol szów ki w lu tym 1946 r. gru pa „Ot ta” roz pa dła się na dwa, a na -
stęp nie trzy od dzia ły. Pierw szy pod od wódz twem Sta ni sła wa Pan ka ps. „Ru dy” dzia łał w po wie cie wie luń skim, dru gi
z Wła dy sła wem Ja sku łą ps. „Grom” na cze le ope ro wał w po wia tach kę piń skim i ole śnic kim, trze ci – li czą cy od 7 do 10
żoł nie rzy – pod do wódz twem „Wal de ma ra” kon ty nu ował wal kę na te re nie powiatu kępińskiego do sierp nia 1946 r. J. Za -
wad ka wraz ze swo im bra tem zdo łał uciec do Nie miec Za chod nich. K. Szwa grzyk, Fran ci szek Ol szów ka (1924–1946)
[w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. 332–333; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie po znań -
skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 478; J. Bed na rek, Od dział Fran cisz ka Ol szów ki „Ot ta”. Z dzie jów
po wo jen nej kon spi ra cji an ty ko mu ni st cy znej, „Pa mięć i Spra wie dli wość”, 2004, nr 1(5), s. 213–218; In for ma tor o nie le -
gal nych..., s. 186, 308.
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Nr 33

1955 ma rzec 5, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 19/55

Komitet Warszawa, dnia 5 mar ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 19/55
4–5 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Prze mysł
Na te re nie Za kła dów Prze my słu Barw ni ków „Bo ru ta” w Zgie rzu (Łódź) ule gło za tru -

ciu ga zem – chlo rem 41 pra cow ni ków, z któ rych 27 osób po udzie le niu po mo cy le kar -
skiej zwol nio no do do mu. Po zo sta łe 14 osób, w tym 3 oso by w sta nie cię żkim prze by -
wa w szpi ta lu. Wstęp ne do cho dze nie wy ka za ło, iż za tru cie na stą pi ło wsku tek
wy do by cia się ga zu przez uszko dzo ny za wór z becz ki znaj du ją cej się na od dzia le nie -
orga nicz nym. Ulat nia ją cy się gaz przy po wie wie po wie trza ob jął swą chmu rą ro bot ni -
ków wy cho dzą cych z pra cy i ze bra nia oraz stra ża ków, któ rzy zdą ża li do miej sca wy pad -
ku, a nie za bez pie czy li się w ma ski prze ciw ga zo we. Ce lem usta le nia do kład nych
przy czyn wy do by cia się ga zu po wo ła no ko mi sję bie głych. Do cho dze nie pro wa dzi Miej -
ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zgie rzu pod nad zo rem pro ku ra to -
ra wo je wódz kie go.

Trans port
Na od cin ku ko le jo wym PKP Wa do wi ce–Bielsk (Sta li no gród) w po bli żu sta cji Krze -

mion ka1 nie usta lo ny do tych czas spraw ca uło żył w po przek to ru prze szko dę (2 słu py
tele fo nicz ne). Dzię ki za uwa że niu prze szko dy w po rę przez ma szy ni stę do wy pad ku nie
do szło. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Kra ko wie.

Rol nic two
W warsz ta tach Tech nicz nej Ob słu gi Rol nic twa w Za mo ściu (Lu blin) nie usta lo ny do -

tych czas spraw ca po zgnia tał przy 4 trak to rach po zo sta ją cych w re mon cie rur ki od pomp
oliw nych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Za mo ściu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Krze mion ki.
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Wro ga pro pa gan da
Ma ło rol ny chłop, ak tyw ny czło nek PZPR, zam[iesz ka ły] w Bar to cho wie pow. Sie -

radz (Łódź), otrzy mał pocz tą 2 ano ni my wy ko na ne od ręcz nie, pod pi sa ne „To masz”
o tre ści an ty ra dziec kiej i kle ry kal nej, za po wia da ją ce zmia nę ustro ju w Pol sce. Au tor
ano ni mów wzy wa do ich dal sze go roz po wszech nia nia wśród osób za ufa nych. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie ra dzu.

W War sza wie zna le zio no jesz cze je den eg zem plarz ulot ki na wo łu ją cej do wstę po wania
w sze re gi wal ki mło dych, o któ rych in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 15/55 i 18/55 z br.

Na te re nie Za kła dów Wy twór czych Apa ra tu ry Grzej nej w War sza wie nie usta lo ny
do tych czas spraw ca wy ko nał kil ka na pi sów pro pa gu ją cych przy wód ców państw im pe -
ria li stycz nych. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
na m.st. War sza wę.

Aresz to wa nia
Ja ko po dej rza nych o za mor do wa nie ga jo we go, czł[on ka] PZPR, gru pa ope ra cyj na

Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO w Ostro wi Ma zo -
wiec kiej aresz to wa ła 5 osób (ma ło rol ni chło pi, w tym 2 b[yłych] czł[on ków] WiN,
rodzi na). Uzy ska ne ma te ria ły wska zu ją, że wym[ie nio ny] zo stał za mor do wa ny w za bu -
do wa niach aresz to wa nych, w cza sie gdy po szu ki wał skra dzio ne z la su drze wo. Pro wa -
dze nie śledz twa prze jął Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w War sza wie.

Na pod sta wie orze cze nia Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał por tie ra Pań stwo wych
Za kła dów Środ ków Odżyw czych w Po zna niu, po chodz[enia] rze mieśl ni cze go, spraw cę
spo rzą dze nia i wy sła nia w 1954 r. 3 ano ni mów z po gró żka mi do człon ków PZPR.

Za pi sa nie i roz po wszech nia nie wro gich ulo tek w lip cu 1954 r. Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał miesz kań ca Lub -
ska, wy kształ ce nie śred nie (b[yły] stu dent KUL), bez sta łe go miej sca pra cy.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Gru dzią dzu (Byd goszcz) aresz to wał me cha ni ka lot ni cze go Szko ły Szy bow co -
wej w Li sich Ką tach, czł[on ka] ZMP.

Wy ro ki
Za do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych na in sty tu cje pań stwo we i spół dziel cze

w la tach 1953–[19]54 Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie na se sji wy jaz do wej
w Kiel cach wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by po 10 lat wię zie nia i jed ną oso bę na rok
wię zie nia.

Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji re wi zjo ni stycz nej Czar ny Wilk od
Huber tu sa2 Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Sta li no gro dzie ska zał jed ną oso bę na 3 la ta wię -
zie nia.
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2 Or ga ni za cja (Schwa rzer Wolf von Hu ber tus) dzia ła ła w la tach 1949–1954 na te re nie wo je wództw ka to wic kie go
i opol skie go. Dzie li ła się na dwie gru py. Pierw szą – do wo dził Man fred Lu cia, a je go za stęp cą był An to ni Buch ta. Li czą -
ca oko ło 70 człon ków gru pa dzia ła ła w Gli wi cach. Dru gą – kie ro wał Flo rian Ibrom, a ob sza rem jej dzia ła nia by ło Opo -
le, Strzel ce Opol skie i Ole sno. Li czą ca 30 osób gru pa by ła po dzie lo na na kil ku oso bo we pod gru py, któ ry mi kie ro wa li:
Gin ter Biel, Wal de mar Go rzow ski, Ro bert La ny ska, Wal ter Ka ła i Ro bert Lan gha mer. Łącz nie or ga ni za cja li czy ła po -
nad 100 osób. AIPN, 0174/28, Schwa rzer Wolf von Hu ber tus – Czar ny Wilk od Hu ber tu sa, Charak te ry sty ka nr 27; In for -
ma tor o nie le gal nych..., s. 276.
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Za udział w mor der stwie 4 oso bo wej ro dzi ny na ro do wo ści ży dow skiej w 1944 r. Sąd
Wo je wódz ki w Kra ko wie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 4 b[yłych] czł[on ków] Bry ga dy
Świę  to krzy skie j3 na 5–7 lat wię zie nia.

Za szkod nic two go spo dar cze na od cin ku ho dow li in wen ta rza w PGR Grzyb no pow.
Choj na Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by na 2 i 3 la ta wię -
zie nia i 2 oso by po 2 la ta wię zie nia w za wie sze niu na okres 3 lat.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy -
dał wy rok ska zu ją cy czł[on ka] sek ty na 3 la ta wię zie nia.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li -
nie ska zał 4 człon ków sek ty na ka ry od 8 m[ie się]cy do pół to ra ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 60–62.
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3 Bry ga da Świę to krzy ska zo sta ła utwo rzo na 11 sierp nia 1944 r. na Kie lec czyź nie, a jej trzon sta no wi ły skon cen tro wa -
ne w powiecie opa tow skim od dzia ły 204. pp Zie mi Kie lec kiej i 202. pp Zie mi San do mier skiej. Do wód cą zgru po wa nia
zo stał mjr/płk An toni Szac ki ps. „Bo hun”, „Dą brow ski ”, pod le ga ją cy NSZ -ZJ. Li czą ca po nad 820 żoł nie rzy bry ga da pro -
wa dzi ła wal ki z Niem ca mi  (m.in. pod Czar no ci nem, Olesz nem, Wo dzi sła wiem, Za gnań skiem, Ra do szy ca mi), par ty zant -
ką so wiec ką iAL (pod Fa ni sła wi ca mi, Rząb cem, Ra do szy ca mi). W stycz niu 1945 r. ofen sy wa so wiec ka skło ni ła do wódz -
two do pod ję cia de cy zji o mar szu na Za chód, przez Śląsk i Pro tek to rat Czech i Mo raw. W cza sie prze mar szu nie zbęd ne
oka za ło się za war cie po ro zu mień z lo kal ny mi do wód ca mi We hr mach tu, do ty czą cych wa run ków mar szru ty bry ga dy.
Niem cy usi ło wa li na kło nić pol skie do wódz two do wspól nych dzia łań prze ciw So wie tom, ale Szac ki ar gu men to wał,
że jed nost ka nie jest przy sto so wa na do dzia łań fron to wych i osta tecz nie wspól nie z Niem ca mi wy sła no tyl ko kil ka grup
dy wer syj nych na te ren Pol ski. Pod czas po sto ju w Rozstáni na wią za no kon tak ty z pod zie miem cze skim i wy sła no łącz ni -
ków do wojsk alianc kich. 5 ma ja 1945 r. jed nost ka oswo bo dzi ła obóz kon cen tra cyj ny w Ho li szo wie i na stęp nie wal czy ła
z Niem ca mi u bo ku Ame ry ka nów. Bry ga da nie zo sta ła włą czo na do II Kor pu su PSZ, tyl ko do ko na no jej roz for mo wa nia.
Po woj nie, sta cjo no wa ła w miej sco wo ści Vse ka ry, ale osta tecz nie zo sta ła prze trans por to wa na do Kars feld, gdzie na jej
ba zie za czę to for mo wać kom pa nie war tow ni cze przy 3. AA (póź niej też przy 7. AA). Wła dze ko mu ni stycz ne uzna ły Bry -
ga dę Świę to krzy ską za „jed nost kę ko la bo ra cyj ną”, a jej do wód cę A. Szac kie go za zbrod nia rza wo jen ne go. Stąd żoł nie -
rze bry ga dy ska zy wa ni by li w licz nych pro ce sach na ka ry śmier ci lub dłu go let nie wię zie nie. Zob. m.in.: R. Sier chu ła,
Naro do we Si ły Zbroj ne (1942–1946), „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”, 2007, nr 8–9, s. 73–74; Cz. Brzo za,
Od Mie cho wa do Co bur ga. Bry ga da Świę to krzy ska Na ro do wych Sił Zbroj nych w mar szu na za chód, „Pa mięć i Spra wie -
dli wość”, 2004, nr 1(5), s. 221–274.
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Nr 34

1955 ma rzec 10, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 20/55

Komitet Warszawa, dnia 10 mar ca 1955 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 20/55
6–10 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Prze mysł
W Kra śnic kiej Fa bry ce Wy ro bów Me ta lo wych w Kra śni ku (Lu blin) nie usta lo ny

dotych czas spraw ca wrzu cił do bęb na szli fier ki wa łek me ta lo wy, w związ ku z czym
uległo znisz cze niu kil ka dzie siąt ki lo gra mów ku lek ło ży sko wych, znaj du ją cych się
wewnątrz bęb na. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] i KP MO w Kra śni ku.

Wro ga pro pa gan da
W dniach 4, 5 i 6 mar ca br. w kil ku punk tach War sza wy (Pra ga) zna le zio no 622 ulot -

ki -mo tyl ki o tre ści an ty ra dziec kiej wy ko na ne ręcz ną dru kar ką. Ze spo so bu wy ko na nia
wy ni ka, iż wym[ie nio ne] ulot ki oraz ulot ki, o któ rych in for mo wa no w po przed nich biu -
le ty nach, roz rzu co ne zo sta ły przez tych sa mych spraw ców. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Na te re nie Gdań ska ujaw nio no 12 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie pi smem tech nicz -
nym o wro giej tre ści, na wią zu ją cej do rocz ni cy śmier ci Jó ze fa Sta li na.

W grom. Ko zi na1 pow. Łań cut (Rze szów) w po bli żu ko ścio ła zna le zio no wy ko na ne
od ręcz nie 2 ulot ki o tre ści szka lu ją cej spół dziel czość pro duk cyj ną.

W grom. Krze szów pow. Bił go raj (Lu blin) na par ka nach za bu do wań 2 człon ków
PZPR, pra cow ni ków GRN w No wej Wsi, ujaw nio no 4 ulot ki o tre ści po gró żko wej
i szka lu ją cej człon ków par tii.

W m. Orzysz pow. Pisz (Olsz tyn) zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści nawo -
łu ją cej funk cjo na riu szy MO i OR MO do po rzu ca nia pra cy.

Na ad res Miej skiej Ra dy Na ro do wej w By to miu (Sta li no gród) wpły nął pocz tą ano -
nim o tre ści szka lu ją cej człon ka Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR.

Przo dow nik pra cy, na ro do wo ści ży dow skiej, za trud nio ny w Dru kar ni Dzie ło wej we
Wro cła wiu otrzy mał pocz tą ano nim o tre ści an ty se mic kiej oraz szka lu ją cej ustrój Pol ski
Lu do wej i przed sta wi cie li rzą du PRL. Z tre ści ano ni mu wy ni ka, że na pi sa ny zo stał
przez pra cow ni ka tej dru kar ni.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie gro ma da Ko si na.
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W Krap ko wi cach pow. Opo le na par ka nie, obok Gmin nej Spół dziel ni, nie usta lo ny
do tych czas spraw ca wy ko nał na pis czer wo ną far bą o tre ści: „Precz z Pol ską”.

Do cho dze nia we wszyst kich wym[ie nio nych] wy pad kach pro wa dzą urzę dy
[do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz to wa nia
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko człon kom i współ pra cow ni kom ban -

dy Sa ła pat ka, zli kwi do wa nej w stycz niu br., Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie – w uzgod nie niu z In for ma cją WP – aresz to wał 3 człon -
ka wym[ie nio nej] ban dy, czł[on ka] ZMP, od by wa ją ce go słu żbę czyn ną.

Gru pa ope ra cyj na w Kro śnie (Rze szów) przy współ udzia le wojsk KBW uję ła de zer -
te ra Jed nost ki Woj sko wej Nr 3205, ukry wa ją ce go się od wrze śnia 1953 r. Pod czas aresz -
to wa nia wym[ie nio ny] de zer ter użył bro ni i w wy ni ku wy mia ny strza łów zo stał ran ny
w rę kę. Zna le zio no przy nim pi sto let TT nr 13878 i 20 sztuk amu ni cji. W[e] wstęp nym
śledz twie usta lo no, iż po cząt ko wo ukry wał się on na te re nie Miń ska Ma zo wiec kie go
(War sza wa), gdzie po strze lił 2 funk cjo na riu szy Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go], któ rzy usi ło wa li go wów czas aresz to wać.

Zgod nie z pla nem Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bli nie przy współ udzia le wojsk KBW aresz to wał 5 współ pra cow ni ków (chło pi,
posia da ją cy od 7 do 40 ha zie mi) ban dy Skwa ry2 i Sa dow skie go3, któ ra gra so wa ła
od kil ku lat na te re nie pow. łu kow skie go. Ban da ta zli kwi do wa na zo sta ła w 1954/[19]55 r.
Pod czas re wi zji w za bu do wa niach wym[ie nio nych] współ pra cow ni ków zna le zio no sze -
reg ma te ria łów tek styl nych, po cho dzą cych z ra bun ku.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 63–64.
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2 Wa cław Skwa ra ps. „Skwa ra” (wg In for ma to ra „Wilk”) do wo dził pa tro lem WiN w od dzia le Ro ma na Da wic kie go
„Lon ta”, ope ru ją cym na te re nie po wia tów łu kowskiego i ra dzyńskiego w wo je wódz twie lu bel skim. Od dział „Skwa ry” dzia -
łał w okre sie 1944–1946 i od 1947 r. do 1952 r. Li czył 3–5 człon ków. Ukry wa ją cy się Skwa ra zo stał za strze lo ny wraz z dwo -
ma in ny mi żoł nie rza mi pod czas ob ła wy UB w dniu 23 ma ja 1954 r. w ko lo nii By strzy ca, gmi na Woj ciesz ków. W tym
samym miej scu zli kwi do wa ny zo stał pa trol „Skwa ry”. J. Ko piń ski, Dzia łal ność gru py Ro ma na Da wickie go („Lon ta”)
i An tonie go Do łę gi („Zni cza”) [w:] Ostat ni le śni..., s. 107; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie
lubel skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 156; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 136.
3 Jan Sa dow ski ps. „Iwan”, „Wa cek” do wo dził jed ną z grup wcho dzą cych w skład od dzia łu WiN Ro ma na Da wickie go
ps. „Lont”. Ugru po wa nie „Lon ta” dzia ła ło od dru giej po ło wy 1947 r. na ob sza rze po wia tów łu kowskiego i ra dzyńskiego
w wo je wódz twie lu bel skim oraz sie dleckiego w wo je wódz twie war szaw skim. Po zo sta ły mi trze ma gru pa mi (nie li cząc
gru py do wód cy) do wo dzi li: Hen ryk Ka zi mierz Ko rze niow ski ps. „Wro na”, Teo dor Sza bel ski  ps. „Nurt”, An toni Do łę ga
ps. „Znicz”. Od dział „Lon ta” li czył oko ło 30 osób, ostat ni je go żoł nie rze dzia ła li do 1956 r. Sa dow ski zo stał aresz to wa -
ny 28 paź dzier ni ka 1954 r. pod czas ob ła wy gru py ope ra cyj nej UB i KBW prze pro wa dzo nej na te re nie gmi ny Go łąb ki.
J. Ko piń ski, „Ostat ni Mo hi ka nie”. An ty to ta li tar ne pod zie mie na Lu belsz czyź nie po 1947 ro ku [w:] Pod zie mie zbroj ne
na Lu belsz czyź nie wo bec dwóch to ta li ta ry zmów 1939–1956, se ria „Kon fe ren cje IPN”, t. I, War sza wa 2003, s. 79; Pol skie
pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie lu bel skim 1944–1956  [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 138; In for ma -
tor o nie le gal nych..., s. 131.
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Nr 35

1955 ma rzec 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 21/55

Komitet Warszawa, dnia 12 mar ca 1955 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a47a

Biu le tyn nr 21/55b

11–12 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go

Prze mysł
Na te re nie Za kła dów Wi -Fa -Ma w Ło dzi, pra cow nik ty chże za kła dów, czł[onek]

PZPR, zna lazł kart kę, na któ rej wy ko na ny był od ręcz nie plan wy mie nio ne go obiek tu.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Ano nim po gró żko wy
Pra cow ni ca Wy dzia łu Kadr Po wia to we go Za rzą du Gmin nych Spół dziel ni w Prze -

wor sku (Rze szów) – czł[onek] PZPR, otrzy ma ła pocz tą ano nim wy ko na ny na ma szy nie,
któ re go au tor gro zi jej kon se kwen cja mi, je że li nie za prze sta nie pra cy spo łecz nej. Mąż
ad re sat ki – se kre tarz Ko mi te tu Za kła do we go PZPR przy cu krow ni w Prze wor sku, otrzy -
mał ano nim iden tycz nej tre ści w stycz niu br. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prze wor sku.

Wro ga pro pa gan da
W gro ma dzie Krzy wińc pow. Ko ścian (Po znań) zna le zio no 5 ulo tek o tre ści an ty ko -

mu ni stycz nej wy ko na nych ręcz ną dru kar ką w ję zy ku nie miec kim.
W bu dyn ku Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Tar go wi skach pow. Kro sno (Rze szów)

zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej tow[arzy sza] Sta li na.
Na te re nie hu ty „Zyg munt” w By to miu (Sta li no gród) ujaw nio no wy ko na ny kre dą

na pis o tre ści szka lu ją cej ko mu nizm.
Na te re nie ko pal ni „Mi ło wi ce” w So snow cu (Sta li no gród) nie usta lo ny do tych czas

spraw ca znisz czył pla kat, na któ rym umiesz czo ne by ły fo to gra fie kan dy da tów do Wo je -
wódz kiej Ra dy Na ro do wej.

Pro wa dze nie do cho dzeń w wym[ie nio nych] wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Biu le tyn po sia da kar to wą okład kę z nie ak tu al nym na dru kiem: Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Ści śle taj -
ne, Biu le tyn Dzien ny Nr, obok pie cząt ka: 21; na do le stro ny dru kiem: 1954 od ręcz nie po pra wio ny na: 1955.
c By ło: Krzy wi nia.
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Aresz to wa nia
Za współ pra cę z ban dą Skwa ry i Sa dow skie go (zli kwi do wa na w 1954/[19]55 r.) Wo -

je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał dal sze
trzy oso by (chło pi po sia da ją cy od 6 do 14 ha zie mi). O aresz to wa niu 5 współ pra cow ni -
ków wym[ie nio nej] ban dy in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie.

Wy ro ki
Za zor ga ni zo wa nie w 1950 r. nie le gal ne go Ko mi te tu Kra jo we go sek ty świad ko wie

Je ho wy i kie ro wa nie dzia łal no ścią tej sek ty Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi wy dał wy ro ki
ska zu ją ce trzy oso by na 4, 8 i 12 lat wię zie nia.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie1

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta wię -
zie nia.

Za fa szy za cję kra ju do 1939 r. Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie wy dał wy rok ska -
zu ją cy jed ną oso bę na 7 m[ie się]cy wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 66–67.
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1 Or ga ni za cja utwo rzo na przez kpt. Sta ni sła wa Soj czyń skie go ps. „War szyc”, „Wa zbiw”, do wód cę I ba onu 27. pp AK.
Po roz wią za niu AK, w okre sie od wio sny do je sie ni 1945 r. „War szyc” roz bu do wał swój ba ta lion, któ ry osią gnął stan dzie -
się ciu kom pa nii (w szczy to wym okre sie KWP li czy ło oko ło 3,5 tys. żoł nie rzy). Głów nym ob sza rem dzia ła nia or ga ni za cji
by ło wo je wódz two łódz kie, ale ta kże ślą skie, kie lec kie i po znań skie. Ce lem dzia łal no ści KWP by ła sa mo obro na, ochro na
spo łe czeń stwa przed Ar mią Czer wo ną, li kwi da cja naj bar dziej ak tyw nych dzia ła czy ko mu ni stycz nych i funk cjo na riu szy
bez pie czeń stwa. Struk tu ra te ry to rial na KWP obej mo wa ła dwa Okrę gi: Łódz ki (Komen dy Po wia to we: Ra dom sko, Piotr ków
Try bu nal ski, Wie luń, Czę sto chwa, Sie radz, Łask, Za wier cie, Włosz czo wa, Łódź, Ko nin -Ko ło) oraz do wo dzo ny przez
mjr. Ger har da Szczur ka ps. „Erg” – Ślą ski (Ko men dy Po wia to we: By tom, Cie szyn, Gli wi ce, Ka to wi ce -mia sto, Ka to wi ce -
-po wiat, Koź le, Pszczy na i Ryb nik). W sierp niu 1945 r. wy dzie lo no Słu żbę Sa mo obro ny i Ochro ny Spo łe czeń stwa (SOS),
do walk z gru pa mi ope ra cyj ny mi UB i MO or ga ni zo wa no doraź nie więk sze zgru po wa nia. Od dzia ły KWP od nio sły sze reg
suk ce sów w wal kach z or ga na mi bez pie czeń stwa (np. za ję cie Ra dom ska przez od dział Ja na Ro gól ki ps. „Grot”, roz bi -
cie 200. oso bo wej gru py po ści go wej KBW przez od dział Hen ry ka Gla piń skie go ps. „Klin ga”). La tem 1946 r. sztab KWP
zo stał roz bi ty, a sam „War szyc” na sku tek zdra dy – aresz to wa ny (28 VI 1946). Zli kwi do wa no rów nież ślą skie struk tu ry
KWP. Or ga ni za cję od bu do wał por. Je rzy Ja siń ski ps. „Ja nusz”, od sierp nia 1946 r. do wód ca II Ko men dy KWP. W no cy
z 31 grud nia 1946 r. na 1 stycz nia 1947 r. część szta bu zo sta ła aresz to wa na, a oca la ły wów czas „Ja nusz” ujaw nił się
po amne stii wraz z kil ku set żoł nie rza mi. Do wódz two nad oca la ły mi struk tu ra mi prze jął sie rż. Jan Ma ło lep szy ps. „Mu rat”
(III Ko men da). Nie któ re z od dzia łów prze trwa ły w kon spi ra cji do 1954 r. Do wód cy I i III Ko men dy zo sta li ska za ni
na śmierć i za mor do wa ni w wię zie niu w Ło dzi: „War szyc” – 19 lu te go 1947 r., „Mu rat” – 14 mar ca 1949 r. Sze rzej
zob.: T. To bo rek, Li kwi da cja Kon spi ra cyj ne go Woj ska Pol skie go w Łódz kiem w la tach 1945–1951, „Pa mięć i Spra wie dli -
wość”, 2004, nr 1(5), s. 81–106; idem, Sta ni sław Soj czyń ski i Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie, Łódź 2007; Pol skie pod zie -
mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie łódz kim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 386.
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Nr 36

1955 ma rzec 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 22/55

Komitet Warszawa, dnia 15 mar ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 22/55
13–15 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Trans port
W dniu 14 mar ca br. o godz. 7.30 przy wjeź dzie na sta cję Kosz to wy pow. Pszczy na

(Sta li no gród) na stą pi ło wy ko le je nie po cią gu oso bo we go zdą ża ją ce go z Gli wic do Oświę -
ci mia. W wy ni ku wy ko le je nia 6 osób zo sta ło za bi tych a 96 ran nych, w tym 22 oso by
cię żko ran ne. Jak wy ni ka z orze cze nia ko mi sji eks per tów ka ta stro fa na stą pi ła wsku tek
obe rwa nia się osi pa ro wo zu. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu wspól nie z pro ku ra tu rą.

Na sta cji to wa ro wej PKP Dę blin (Lu blin) wsku tek urwa nia się osi na stą pi ło wy ko le -
je nie 16 wa go nów ła do wa nych ce men tem. Ofiar w lu dziach nie by ło. Stra ty wy no szą
100 000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz -
ne go] w Lu bli nie.

Na pa dy
W dniu 13 mar ca br. o godz. 17.00 na sta cji ko le jo wej Bu ko wi na pow. Sy ców (Wro -

cław) zo stał za strze lo ny funk cjo na riusz Po ste run ku MO Mię dzy bórz przez za trzy ma ne -
go do wy ja śnie nia osob ni ka, któ rym był ści ga ny ban dy ta za do ko na nie na pa du ra bun -
ko we go w Gro no wie (Po znań) na miej sco we go księ dza. W kil ka go dzin po do ko na nym
mor der stwie w wy ni ku zor ga ni zo wa nej ob ła wy ban dy ta zo stał uję ty. Jest to b[yły] funk -
cjo na riusz MO (zwol nio ny w 1946 r.) w 1949 r. ska za ny na 2 la ta wię zie nia za nie le gal -
ne po sia da nie bro ni, skąd zbiegł w 1950 r. i do cza su aresz to wa nia do ko ny wał na pa dów
wspól nie z b[yłym] pra cow ni kiem PUBP (zwol nio nym z apa ra tu w 1946 r.), uję tym
po do ko na nym na pa dzie na wym[ie nio ne go] księ dza. Śledz two pro wa dzi Ko men da
Woje wódz ka MO.

Ano ni my po gró żko we
Prze wod ni czą cy GRN w Ra decz ni cy pow. Za mość (Lu blin) i kie row nik de le ga tu ry

sku pu  otrzy ma li pocz tą wy ko na ne od ręcz nie ano ni my po gró żko we. Au tor ano ni mów
żą da od ad re sa tów po zy tyw ne go za ła twia nia wszyst kich po dań zło żo nych przez chło pów
w spra wie umo rze nia wy mia ru obo wiąz ko wych do staw zbo ża i żyw ca. W prze ciw nym
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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wy pad ku gro zi im śmier cią i spa le niem za bu do wań. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za mo ściu.

Wro ga pro pa gan da
W m. Świ der pow. Otwock (War sza wa) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił

7 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie przez kal kę o tre ści wzy wa ją cej ro bot ni ków i mło dzież
do wal ki z ko mu ni zmem. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Otwoc ku.

W Pi le (Po znań) na słu pie te le fo nicz nym ujaw nio no ulot kę o tre ści an ty pań stwo wej,
wy ko na ną od ręcz nie.

Na te re nie m. Ostrów Ma zo wiec ka (War sza wa) zna le zio no 3 ulot ki wy ko na ne od -
ręcz nie na kar cie for ma tu 25 × 30 cm o tre ści: „Uwa ga – wy mia na wa lu ty tyl ko na
dniach”.

W Gru dzią dzu (Byd goszcz) na mu rze ota cza ją cym jed nost kę woj sko wą nie usta lo ny
do tych czas spraw ca wy ko nał kre dą ha sło o tre ści: „Mło dzie ży! Sta waj do wal ki prze ciw
ko mu ni stom”.

Pro wa dze nie do cho dze nia w wym[ie nio nych] wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
W dniu 12 mar ca br. o godz. 14.00 w m. Bło gie Rzą do we pow. Opocz no (Kiel ce) pa -

trol MO w skła dzie 3 funk cjo na riu szy na po tkał 4 ban dy tów, któ rzy za mie rza li do ko nać
na pa du ra bun ko we go na spół dziel nię GS. Ban dy ci na wi dok funk cjo na riu szy MO po czę -
li ucie kać, ostrze li wu jąc się z bro ni ma szy no wej. W wy ni ku wy mia ny strza łów dwaj ban -
dy ci zo sta li po strze le ni i uję ci, po zo sta łym dwóm uda ło się zbiec. Aresz to wa ny mi są:

– zwol nio ny z wię zie nia w lu tym br., gdzie od by wał ka rę za de zer cję z MO;
– zbie gły z wię zie nia, ska za ny na 15 lat wię zie nia za za bój stwo ofi ce ra WP.
Przy ban dy tach zna le zio no au to mat PPS i 114 szt[uk] amu ni cji. W do tych cza so wym

śledz twie usta lo no, iż do ko na li oni 4 na pa dów ra bun ko wych na te re nie woj. łódz kie go.
Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO
w Opocz nie.

Za utwo rze nie w lu tym 1955 r. an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Mło de Or lę ta Pol ski1

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ryb ni ku (Sta li no gród)
aresz to wał 4 uczniów Za sad ni czej Szko ły Gór ni czej w Knu ro wie (w tym je den czł[onek]
ZMP, ka ra ny w 1952 r. na 2 la ta wię zie nia za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji),
w wie ku 17–18 lat. Usta lo no, iż człon ko wie ww. or ga ni za cji sta wia li so bie za cel zdo by -
wa nie bro ni po przez do ko ny wa nie na pa dów na żoł nie rzy Ar mii Ra dziec kiej oraz mor do -
wa nie dzia ła czy ZMP, a na stęp nie pla no wa li uciecz kę do Nie miec Za chod nich.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie przy
współ udzia le wojsk KBW aresz to wał ukry wa ją ce go się od dłu ższe go cza su ban dy tę,
któ ry na te re nie pow. lu bli niec kie go do ko nał sze re gu zbroj nych na pa dów ra bun ko wych.
Za trzy ma no rów nież trzy oso by po dej rza ne o współ pra cę z wym[ie nio nym] ban dy tą.
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1 Or ga ni za cja po wsta ła w stycz niu 1955 r. w Knu ro wie i ist nia ła do 13 mar ca te go ro ku. Za ło ży cie lem i do wód cą był Ste -
fan Nie wia dom ski. Li czą ca 5 człon ków or ga ni za cja fak tycz nie nie pod ję ła żad nej dzia łal no ści ze wnętrz nej.
AIPN, 0184/91, Mło de Or lę ta Pol ski, Cha rak te ry sty ka nr 94; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 320.
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Za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu ty pu Brow ning i 14 szt[uk] amu ni cji Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał człon ka
ZMP, lat 18.

Za sys te ma tycz ne roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu aresz to wał kon tro le ra Spół dziel ni
Pra cy „Stra żak” w Kę dzie rzy nie.

Za współ pra cę z ge sta po na te re nie obo zu w Oświę ci miu i udział w mor do wa niu
oby wa te li na ro do wo ści pol skiej i ży dow skiej Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w By to miu (Sta li no gród) aresz to wał jed ną oso bę bez sta łe go miej sca
pra cy i za miesz ka nia, trud nią cą się do ryw czo ma lar stwem. W śledz twie usta lo no, że
w r. 1945 zbiegł on z Pol ski do Ber li na Za chod nie go, skąd po wró cił do kra ju w 1947 r.

Za uchy la nie się od słu żby w Woj sku Pol skim Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Śro dzie (Po znań) za trzy mał człon ka sek ty świad ko wie Je ho -
wy. Wy mie nio ny prze ka za ny zo stał do dys po zy cji Woj sko wej Pro ku ra tu ry Re jo no wej
w Po zna niu.

Za pod szy wa nie się pod funk cjo na riu sza Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] i wy łu dze nie od prze wod ni czą ce go Wo je wódz kie go Ko mi te tu Kul tu ry Fi zycz nej
Kra ków sze re gu do ku men tów upo wa żnia ją cych do prze pro wa dza nia kon tro li zrze szeń
spor to wych Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie
za trzy mał b[yłe go] funk cjo na riu sza te goż urzę du, wy da lo ne go z or ga nów b[ez pie czeń -
stwa] p[ublicz ne go] w grud niu 1954 r. za ła ma nie pra wo rząd no ści.

Wy ro ki
Za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy -

dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 3 la ta wię zie nia.
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Po zna niu wy dał wy ro ki

ska zu ją ce dwie oso by po pół to ra ro ku wię zie nia i jed ną oso bę na 8 mies[ię cy] w za wie -
sze niu na okres dwóch lat.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 69–72.
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Nr 37

1955 ma rzec 17, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 23/55

Komitet Warszawa, dnia 17 mar ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 23/55
16–17 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
W dniu 14 III [19]55 r. o godz. 23.20 w PGR Opo rów we Wro cła wiu z przy czyn

dotych czas nie usta lo nych wy buchł po żar, któ ry stra wił sto do łę mu ro wa ną i znaj du ją cą
się w niej mło car nię, mo tor elek trycz ny oraz 25 t ró żnej pa szy. Na le ży za zna czyć, że
w dniu 24 I [19]55 r. w ty mże sa mym PGR nie usta lo ny do tych czas spraw ca usi ło wał
pod pa lić sto do łę. Po żar wów czas uga szo no w za rod ku. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

Ano ni my po gró żko we
Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Ur szu li nie pow. Wło da wa (Lu -

blin) otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor wzy wa ad re sa ta do
zre zy gno wa nia z zaj mo wa ne go sta no wi ska, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do za le -
ce nia gro zi mu re pre sja mi. O otrzy ma niu ano ni mu po wia do mił on KP PZPR, pro sząc
jed no cze śnie o zwol nie nie go z zaj mo wa ne go sta no wi ska. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło da wie.

Na ad res Wo je wódz kie go Za rzą du Przed się biorstw i Urzą dzeń Ko mu nal nych
w Opo lu wpły nął pocz tą wy ko na ny od ręcz nie ano nim o tre ści an ty se mic kiej, szka lu ją -
cej dy rek to ra Miej skie go Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Brze gu. Au tor
ano ni mu do ma ga się po nad to usu nię cia z pra cy wym[ie nio ne go] dy rek to ra, a w wy pad -
ku nie za sto so wa nia się do żą da nia gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

Wro ga pro pa gan da
Na te re nie m. Za brza (Sta li no gród) zna le zio no dwie ulot ki wy ko na ne od ręcz nie

o tre ści pro wo jen nej i re wi zjo ni stycz nej oraz wzy wa ją cej lud ność Ślą ska do wal ki
z ustro jem PRL.

Na te re nie kop[al ni] „Mie cho wi ce” w By to miu (Sta li no gród) nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wy ko nał kre dą dwa ha sła o tre ści pro wo jen nej i re wi zjo ni stycz nej.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Pro wa dze nie do cho dzeń w wym[ie nio nych] wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty
Na pod sta wie po wia do mie nia oby wa tel skie go Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu za trzy mał ko bie tę po dej rza ną o szpie go stwo, po szu -
ki wa ną przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Zie lo nej Gó rze. Wym[ie nio na] zbie gła
w 1953 r. z Pań stwo we go Szpi ta la dla Ner wo wo i Psy chicz nie Cho rych w Mię dzy rze -
czu, do kąd zo sta ła skie ro wa na na ob ser wa cję. Mąż wym[ie nio nej] w r. 1953 ska za ny zo -
stał za szpie go stwo na ka rę śmier ci.

W wy ni ku na tych mia sto we go po ści gu za spraw ca mi na pa du na sklep GS w Ka mion -
ce Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w So ko ło wie Pod la skim
(War sza wa) ujął dwóch spraw ców te goż na pa du: czł[on ka] ZMP i czł[on ka] OR MO,
w wie ku 19 i 27 lat, poch[od ze nia] chłop skie go. Zna le zio no przy nich pi sto let ty pu Vis.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy po przez or ga ni zo wa nie nie le -
gal nych od praw i ze brań oraz roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej li te ra tu ry Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał trzech człon -
ków sek ty, za miesz ka łych na te re nie m. Kra ko wa.

Za współ pra cę z ge sta po po przez udzie la nie in for ma cji o ukry wa ją cych się dzia ła -
czach po li tycz nych Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd -
gosz czy aresz to wał miesz kań ca Ino wro cła wia.

Wy ro ki
Za czy nie nie przy go to wań do utwo rze nia an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Olsz ty nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce: jed ną oso bę na 2 la ta
wię zie nia i 3 oso by po ro ku wię zie nia w za wie sze niu na okres 2 lat.

Za prze cho wy wa nie nie le gal nej li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz -
ki w Opo lu wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 73–75.
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Nr 38

1955 ma rzec 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 24/55

Komitet Warszawa, dnia 19 mar ca 1955 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 24/55
18–19 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Ano nim po gró żko wy
W grom. Mnisz kó w1 pow. Tu rek (Po znań) na bu dyn ku prze wod ni czą ce go Gro madz -

kiej Ra dy Na ro do wej nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił skie ro wa ny p[rze -
ciw]ko nie mu ano nim po gró żko wy, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tur ku.

Wro ga pro pa gan da
W War sza wie na te re nie Tech ni kum Han dlo we go oraz na klat ce scho do wej jed ne go

z do mów miesz kal nych zna le zio no 4 an ty pań stwo we ulot ki wy ko na ne ręcz ną dru kar ką.
W bu dyn ku Pre zy dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Opo lu ujaw nio no wro gi

na pis wy ko na ny od ręcz nie.
Pro wa dze nie do cho dzeń w wym[ie nio nych] wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw]

bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].
Aresz ty i za trzy ma nia
Za nie le gal ne po sia da nie ka ra bi nu kbk Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie aresz to wał człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Le ki -
tachb pow. Re sze l2, b[yłe go] czł[on ka] PZPR.

Ja ko po dej rza ne go o czy nie nie przy go to wań do utwo rze nia an ty pań stwo wej gru py
mło dzie żo wej pn. Zwią zek Tru piej Czasz ki oraz pi sa nie ano ni mów po gró żko wych
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w San do mie rzu (Kiel ce)
zatrzy mał miesz kań ca San do mie rza, po cho dze nia in te li genc kie go, lat 20.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b By ło: w Ke ki tach.
1 Praw do po dob nie cho dzi o gro ma dę Mi nisz ków.
2 Na zwa „po wiat re szel ski” funk cjo no wa ła rów no le gle z na zwą „po wiat bi sku piec ki” ze wzglę dów hi sto rycz nych. Ofi -
cjal nie nazwa ta została znie sio na w grud niu 1958 r. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 15 grud nia 1958 r. w spra -
wie zmia ny nazw nie któ rych po wia tów w wo je wódz twach olsz tyń skim, po znań skim i zie lo no gór skim. DzU PRL, 1958,
nr 76, poz. 393.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach ujaw nił
gru pę mło dzie żo wą, w skład któ rej wcho dzi ło 8 uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 5
w Kiel cach, w wie ku od 13 do 16 lat. Usta lo no, iż wym[ie nio na] gru pa sta wia ła so bie za
cel pro wa dze nie wro giej dzia łal no ści p[rze ciw]ko Pol sce Lu do wej po przez pi sa nie an -
ty pań stwo wych ha seł, pod pa la nie skle pów pań stwo wych, sa mo cho dów oraz roz krę ca -
nie szyn ko le jo wych. Gru pę tę zor ga ni zo wał syn członk[ini] par tii, pra cow ni cy Za kła -
dów Wy ro bów Me ta lo wych w Kiel cach, w wie ku lat 16. Wym[ie nio ny], bę dąc
za trzy ma ny za kra dzież w 1954 r., zbiegł z Izby Za trzy mań dla Nie let nich w Ra do miu
i w oba wie przed od po wie dzial no ścią po sta no wił ukry wać się oraz pro wa dzić wro gą
dzia łal ność. De cy zją w[i]ce pro ku ra to ra wo je wódz kie go zo stał on za trzy ma ny. Po zo sta -
li człon ko wie gru py, po prze pro wa dze niu z ni mi roz mów w obec no ści w[i]ce pro ku ra to -
ra wo je wódz kie go, przed sta wi cie la Za rzą du Wo je wódz kie go ZMP i ro dzi ców, zo sta li
zwol nie ni i od da ni pod do zór ro dzi com.

Za uchy la nie się od słu żby w Woj sku Pol skim oraz ak tyw ną dzia łal ność w sek cie
świad ko wie Je ho wy Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kras -
nym sta wie (Lu blin) za trzy mał ukry wa ją ce go się człon ka tej sek ty, po cho dze nia chłop -
skie go, lat 22.

Za kol por to wa nie li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szu bi nie (Byd goszcz) za trzy mał 2 człon ki nie sek ty,
bez sta łe go miej sca pra cy, w wie ku 17 lat. Wy mie nio ne de cy zją są du dla nie let nich
w Byd gosz czy osa dzo ne zo sta ną w ośrod ku wy cho waw czym w So po cie.

Na pod sta wie po wia do mie nia oby wa tel skie go Po ste ru nek MO w m. Lnia no pow.
Świe cie (Byd goszcz) aresz to wał człon ka sek ty świad ko wie Je ho wy, po cho dze nia chłop -
skie go, za trud nio ne go u ry ba ka, rów nież człon ka te jże sek ty. Pod czas re wi zji zna le zio -
no przy nim 5 bro szur „Stra żni ca”, dru ko wa nych w ję zy ku nie miec kim. Spra wę, ce lem
dal sze go pro wa dze nia śledz twa, prze jął Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

Ja ko po dej rza ne go o prze śla do wa nie lud no ści pol skiej w okre sie oku pa cji Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to wał b[yłe -
go] czł[on ka] NSDAP, po cho dze nie in te li gen cja prac[ują ca], wy kształ ce nie śred nie,
ostat nio za trud nio ne go w cha rak te rze pla ni sty w Zjed no cze niu Prze my słu Wę gla Bru -
nat ne go we Wro cła wiu.

Wy ro ki
Za przy na le żność do re wi zjo ni stycz nej or ga ni za cji pn. Czar ny Wilk od Hu ber tu sa

Woj sko wy Sąd w Sta li no gro dzie ska zał jed ną oso bę na 8 lat wię zie nia.
Za do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych na skle py spół dziel cze w la tach 1953/[19]54

Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach wy dał wy ro ki ska zu ją ce 3 oso by: na 10 lat, pół to ra ro ku
i 8 m[ie się]cy wię zie nia w za wie sze niu na okres 2 lat oraz jed ną oso bę skie ro wał do za -
kła du dla nie let nich.
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Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu wy dał wy -
rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 4 la ta wię zie nia i utra tę praw oby wa tel skich na okres 3 lat.

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy wy dał
wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 6 m[ie się]cy wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 76–78.
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Nr 39

1955 ma rzec 23, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 25/55

Komitet Warszawa, dnia 23 mar ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 25/55
20–23 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
W Za kła dach Wy twór czych Apa ra tów Te le fo nicz nych w Ło dzi, w przy rzą dzie po -

mia ro wym słu żą cym do ba da nia do kład no ści pro du ko wa nych kom ple tów TPu–47 usta -
lo no nie wła ści wie wmon to wa ny kon den sa tor, w związ ku z czym przy rząd ten nie wy -
ka zy wał wad za war tych w wy pro du ko wa nych kom ple tach. Uzy ska ne w to ku wstęp ne go
do cho dze nia ma te ria ły wska zu ją na sa bo ta żo wą dzia łal ność. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Rol nic two
W dniu 21 mar ca br. w PGR Wy go da pow. Bia ła Pod la ska (Lu blin) z przy czyn

dotych czas nie usta lo nych wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła chlew nia oraz
6 krów i 14 sztuk świń. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO Bia ła Pod la ska.

Ano nim po gró żko wy
Pro boszcz pa ra fii w Łob zie (Szcze cin) – czł[onek] Okrę go wej Ko mi sji Księ ży,

otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, pod pi sa ny „Mści wy”, któ re go au tor wzy -
wa wym[ie nio ne go] księ dza do opusz cze nia pa ra fii, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu
śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Łob zie.

Wro ga pro pa gan da
W War sza wie na klat ce scho do wej I Ko mi sa ria tu MO i jed ne go z do mów miesz kal -

nych zna le zio no 2 ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej.
Na sta cji PKP Zą bro wo pow. Su sz1 (Olsz tyn) nie usta lo ny do tych czas spraw ca znisz -

czył pla kat po pu la ry zu ją cy zdo by cze na uki i tech ni ki ra dziec kiej, na któ rym wy ko nał
od ręcz nie 2 na pi sy o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej oraz glo ry fi ku ją cej USA.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Na zwa „po wiat su ski” funk cjo no wa ła rów no le gle z na zwą „po wiat iław ski”. Ofi cjal nie nazwa ta została znie sio na
w grud niu 1958 r. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 15 grud nia 1958 r. w spra wie zmia ny nazw nie któ rych po wia -
tów w wo je wódz twach olsz tyń skim, po znań skim i zie lo no gór skim. DzU PRL, 1958, nr 76, poz. 393.
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W bu dyn ku Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Łob zie (Szcze cin) ujaw nio -
no wy ko na ny od ręcz nie na pis o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie la rzą du PRL.

Pro wa dze nie do cho dzeń we wszyst kich wy pad kach pod ję ły po wia to we urzę dy
[do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go].

Aresz ty
Za utwo rze nie w la tach 1952–[19]55 an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej,

któ ra sta wia ła so bie za cel wal kę z ustro jem PRL, zbie ra nie in for ma cji sta no wią cych ta -
jem ni cę pań stwo wą oraz wer bu nek no wych człon ków Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał człon ka ZMP, poch[od ze nia] ro -
bot ni cze go, bez za ję cia, lat 19. Za trzy ma no po nad to 3 człon ków te jże or ga ni za cji,
w wie ku 18–20 lat, któ rzy po prze pro wa dze niu z ni mi roz mów zo sta li zwol nie ni. Pod -
czas re wi zji zna le zio no u nich pi sto let Pa ra bel lum (nie zdat ny do użyt ku) i ra kiet ni cę.

Za szka lo wa nie ustro ju Pol ski Lu do wej i ZSRR w li stach prze sy ła nych do roz gło śni
ra dio wej Wol na Eu ro pa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Gdań sku za trzy mał miesz kań ca [Gdań ska-]Wrzesz cza, poch[od ze nie] in tel[igen cja]
prac[ują ca], wy kszt[ał ce nie] 3 la ta Szko ły Sztuk Pięk nych.

Za wy sła nie do „Fa li 49”2 w 1953 r. li stu ano ni mo we go o tre ści szka lu ją cej ustrój
i człon ków rzą du PRL Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Rze szo wie aresz to wał ucznia Pań stwo we go Tech ni kum Me cha nicz no -Elek trycz ne go,
czł[on ka] ZMP, lat 19.

Za do ko na nie w dn. 18 mar ca br. na pa du ra bun ko we go na sklep GS Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zam bro wie (Bia ły stok) aresz to wał
dwóch spraw ców (bra cia), poch[od ze nia] chłop skie go, je den z nich po sia da 15 ha go -
spo dar stwo. Pod czas re wi zji do mo wej w za bu do wa niach wym[ie nio nych] zna le zio no
pi sto let TT i to wa ry po cho dzą ce z ra bun ku. Spra wę prze ka za no do dal sze go pro wa dze -
nia KP MO.

Wy ro ki
Za do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych z bro nią Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Kra -

ko wie na se sji wy jaz do wej w Wa do wi cach wy dał wy ro ki ska zu ją ce 4 oso by na 2 do 6 lat
wię zie nia.
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2 Pro pa gan do wa au dy cja ra dio wa pro wa dzo na przez Ste fa na Mar ty kę, by łe go ak to ra i dy rek to ra te atru w Wil nie, a po woj -
nie ak to ra Te atru Pol skie go w War sza wie. Mar ty ka zo stał za strze lo ny 9 wrze śnia 1951 r., wy rok na nim wyko na li człon ko -
wie or ga ni za cji „Kraj” kie ro wa nej przez Ze no na So bo tę vel Ja na Ze no na To ma szew skie go ps. „Jan”, „Świ da” – by łe go ofi -
ce ra kontr wy wia du WP, na stęp nie wy wia du  AK, a po woj nie człon ka WiN. Mię dzy 26 czerw ca a 7 lip ca 1952 r. MBP
za trzy ma ło 111 człon ków or ga ni za cji, głów nie stu den tów i mło dzież szkół śred nich. W koń cu czerw ca aresz to wa no też
spraw ców za ma chu: Ry szar da Cie śla ka, Le cha Śli wiń skie go, Ta de usza Ko wal czu ka i Bo gu sła wa Pietr kie wi cza. Wszy scy
zo sta li ska za ni 22 wrze śnia 1952 r. na ka rę śmier ci, wy rok wy ko na no 13 ma ja 1953 r. w wię zie niu mo ko tow skim. Na śmierć
ska za no rów nież Kry sty nę Met zger, by łą łacz nicz kę So bo ty w AK, ale wy rok za mie nio no na do ży wo cie. So bo ta po peł nił
sa mo bój stwo we wsi Zwie rzy niec na Za mojsz czyź nie 3 lip ca 1952 r., oto czo ny przez funk cjo na riu szy MBP. Ist nie je kil ka
hi po tez co do po wo dów za strze le nia Mar ty ki. Jed ną z nich jest je go pro pa gan do wa dzia łal ność w ra diu, in ną – po dej rze nie
o współ pra cę z ge sta po w Wil nie. P. Li piń ski, Nie to perz ci cho śmi gnął, „Ga ze ta Wy bor cza”, nr 4, 5 I 1996, s. 6; na te mat
Ośrod ka Kra jo we go „Kraj” zob.: Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie lu bel skim 1944–1956 (s. 162), Pol -
skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie war szaw skim 1944–1956 (s. 264–265), Pol skie pod zie mie nie pod le gło -
ścio we w wo je wódz twie ka to wic kim 1945–1956 (s. 445), Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie po znań -
skim 1945–1956 (s. 466) [w:] Atlas pol skie go pod zie mia...; J.W. Wo ło szyn, Chro nić i kon tro lo wać. UB wo bec śro do wisk
i or ga ni za cji kon spi ra cyj nych mło dzie ży na Lu belsz czyź nie (1944–1956), War sza wa 2007, s. 366–367.
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Za do ko ny wa nie w la tach 1947–[19]49 na pa dów ra bun ko wych z bro nią na pla ców -
ki han dlu uspo łecz nio ne go Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie na se sji wy jaz do wej
w Kiel cach ska zał 4 śred nio rol nych chło pów na ka ry od 3 lat do 6 lat wię zie nia.

Za przy na le żność do ban dy ra bun ko wej i nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Ło dzi ska zał jed ną oso bę na 5 lat wię zie nia.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji i nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj -
sko wy Sąd Re jo no wy w Po zna niu wy dał wy ro ki ska zu ją ce: 5 osób – od 2 do 3 i pół ro -
ku wię zie nia i 3 oso by – od 6 m[ie się]cy do pół to ra ro ku wię zie nia w za wie sze niu na
okres od 2 do 3 lat.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu
wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 człon ków sek ty na 2 i pół ro ku i 3 la ta wię zie nia.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Opo lu ska -
zał człon ka te jże sek ty na 6 lat wię zie nia.

Za szka lo wa nie ustro ju i przed sta wi cie li rzą du PRL Sąd Po wia to wy w Ra ci bo rzu
(Opo le) wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 79–81.
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Nr 40

1955 ma rzec 25, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 26/55

Komitet Warszawa, dnia 25 mar ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 26/55
24–25 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
W ko pal ni „By tom” w By to miu (Sta li no gród) na jed nym z od dzia łów nie usta lo ny

do tych czas spraw ca przy po mo cy sie kie ry prze ciął w 10 miej scach ka bel od wrę biar ki.
Na le ży nad mie nić, że na tym sa mym od dzia le w wym[ie nio nej] ko pal ni w ostat nim
okre sie no to wa no kil ka krot nie wy pad ki prze ci na nia wie sza ków od ka bla elek trycz ne go
oraz zry wa nia się ta śmy trans por to wej. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W Gru dziądz kich Za kła dach Prze my słu Gu mo we go w Gru dzią dzu (Byd goszcz)
pod czas prze pusz cza nia przez wal car kę mie szan ki pro duk cyj nej, w któ rej znaj do wało
się oko ło 2 kg ar kusz[a] bla chy, na stą pi ło spa le nie się na pę du elek trycz ne go, w związ -
ku z czym wal car ka unie ru cho mio na zo sta ła na okres 10 go dzin. Uzy ska ne w to ku
wstęp ne go do cho dze nia ma te ria ły wska zu ją na ce lo wą dzia łal ność. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gru dzią dzu.

Rol nic two
W Ze spo le PGR Do łho by czów pow. Hru bie szów (Lu blin) nie usta lo ny do tych czas

spraw ca na sy pał so li do ba ku z ben zy ną sa mo cho du cię ża ro we go, prze zna czo ne go
do prze wo zu pa li wa w związ ku z ak cją siew ną do go spo darstw pod le głych wym[ie nio -
ne mu] ze spo ło wi. Do uszko dze nia sil ni ka nie do szło dzię ki za uwa że niu po wy ższe go
w po rę przez kie row cę, czł[on ka] PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Hru bie szo wie.

W warsz ta tach Tech nicz nej Ob słu gi Rol nic twa w Lu bli nie pod czas ba da nia tech nicz -
ne go cią gni ka Ze tor -25 stwier dzo no, iż nie usta lo ny do tych czas spraw ca na sy pał pia sku
oraz na lał wo dy do oli wy w kar te rze, co gro zi ło za tar ciem i unie ru cho mie niem trak to ra
na okres ak cji siew nej. Z do tych cza so wych ma te ria łów do cho dze nia wy ni ka, iż na sy pa -
nia pia sku do ko na no w POM Ku rów pow. Pu ła wy, skąd na de sła ny zo stał wy mie nio ny
trak tor do po now ne go re mon tu. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pu ła wach.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Ano nim po gró żko wy
Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Pia skach pow. Lu blin otrzy mał

pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor do ma ga się od ad re sa ta po zy tyw ne -
go za ła twie nia wszyst kich po dań zło żo nych przez chło pów w spra wie umo rze nia wy -
mia ru obo wiąz ko wych do staw zbo ża i żyw ca, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu
śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Lu bli nie.

Wro ga pro pa gan da
W Ło dzi na klat kach scho do wych do mów miesz kal nych oraz w skrzyn kach li sto -

wych zna le zio no 5 ulo tek o tre ści wzy wa ją cej do wal ki p[rze ciw]ko wła dzy lu do wej.
Ulot ki wy ko na ne by ły od ręcz nie, za ty tu ło wa ne „Ra zem mło dzi przy ja cie le” i pod pi sa -
ne „Mło de Or lę ta”1.

W grom. Prze łęk pow. Ny sa (Opo le) na słu pie te le fo nicz nym nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną na ma szy nie, pod pi sa ną „Ra zem mło dzi przy ja cie -
le” o tre ści wzy wa ją cej mło dzież do wal ki zbroj nej z ustro jem PRL.

Pro wa dze nie do cho dzeń w oby dwu wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez pie -
czeń stwa [pu blicz ne go].

Za trzy ma nia
Za nie prze strze ga nie prze pi sów ko le jo wych w dn. 22 bm. Straż Ochro ny Ko lei

w Kę dzie rzy nie (Opo le) za trzy ma ła ro bot ni ka Łącz no ści w Gli wi cach, czł[on ka] ZMP,
lat 18. W cza sie re wi zji zna le zio no przy nim al fa bet Mor se’a (szyfr) oraz kart kę z tre -
ścią przy się gi. W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, iż za trzy ma ny jest człon kiem
rewi zjo ni stycz nej or ga ni za cji pn. Schle si scher Kampf Ver band (Ślą ski Zwią zek Wal ki)2.

ver te
d[al szy] ciąg.
Po nad to usta lo no i za trzy ma no 5 dal szych człon ków te jże or ga ni za cji, na ro do wo ści

nie miec kiej (w tym 2 człon ków ZMP), w wie ku 16–18 lat. Wśród za trzy ma nych znaj -
du je się przy wód ca or ga ni za cji, ro bot nik Ślą skich Za kła dów Obu wia w Otmę cie, lat 18.
Z ze znań za trzy ma nych wy ni ka, iż no si li się oni z za mia rem zdo by cia ma te ria łu wy bu -
cho we go w ce lu wy sa dze nia mo stu w pow. Strzel ce. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.
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1 Praw do po dob nie cho dzi tu o or ga ni za cję mło dzie żo wą Or lę ta, dzia ła ją cą w Ło dzi w 1955 r. AIPN, 0186/234, Or lę ta,
Cha rak te ry sty ka nr 235.
2 We dług In for ma to ra or ga ni za cja li czą ca 6 człon ków dzia ła ła w 1954 r., na te re nie Krap ko wic i Zdzie szo wic w woje-
wództwie opol skim. W in for ma cji WUdsBP w Opo lu z 29 sierp nia 1955 r. po da no, że gru pa li czy ła 26 osób (mło dzież
w wie ku od 15 do 20 lat), a kie ro wał nią Man fred Girsch (Giersch). Za trzy ma nym przez SOK był Ger hard Szy maj da,
któ ry przy znał się do przy na le żno ści do or ga ni za cji i po dał jej skład oso bo wy. W re zul ta cie aresz to wa no 11 osób (po zo -
sta łych po prze słu cha niu w obec no ści ro dzi ców zwol nio no). Gru pa pro wa dzi ła an ty pol ską dzia łal ność pro pa gan do wą,
gro ma dzi ła broń i przy go to wy wa ła bun kry do jej ma ga zy no wa nia, ter ro ry zo wa ła mło dzież w ce lu „pod trzy ma nia zna jo -
mo ści ję zy ka nie miec kie go (aby nie za po mnia ła mo wy oj czy stej)”. Człon ko wie or ga ni za cji pla no wa li ak cje dy wer syj ne
i do ko ny wa nie na pa dów na funk cjo na riu szy UdsBP, MO i ofi ce rów WP. Na cze le or ga ni za cji stał do wód ca – „haupt fir -
rer” i je go za stęp ca, a ka żdą gru pą kie ro wał „gru pen fi rer”. W cza sie re wi zji zna le zio no: dwa pi sto le ty, je den ka ra bin, ba -
gnet i sza blę. AIPN, 1583/178, Spra woz da nie WUdsBP w Opo lu za ma rzec 1955 r., k. 94–96; Ibi dem, In for ma cja o dzia -
łal no ści wro gich ele men tów na te re nie wo je wódz twa opol skie go i oce na pra cy ope ra cyj nej wo je wódz kie go apa ra tu
b[ez pie czeń stwa] p[ublicz ne go], 29 sierp nia 1955 r., k. 289–290; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 276.
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Za wy krę ca nie ze ga rów z ulicz nych la tarń oświe tle nio wych Ko men da Dziel ni co wa
MO Pra ga-Po łu dnie (War sza wa) za trzy ma ła 4 chłop ców, poch[od ze nia] ro bot ni cze go
(pół sie ro ty), w wie ku od 13 do 16 lat. W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, iż two rzy -
li oni nie le gal ną or ga ni za cję pn. Wal ka Mło dych. W lu tym i mar cu br. roz rzu ci li oni na
te re nie mia sta War sza wy 1300 ulo tek -mo tyl ków o tre ści „Wstę puj cie w sze re gi wal ki
mło dych” i „Precz ze Związ kiem Ra dziec kim!”, o czym in for mo wa no w po przed nich
biu le ty nach. Kol por taż wym[ie nio nych] ulo tek zo stał już uprzed nio prze rwa ny, po nie -
waż ro dzi ce za trzy ma nych zna leź li część ulo tek i spa li li je, a dru kar kę znisz czy li. Śledz -
two w tej spra wie pro wa dzi KD MO przy współ udzia le Urzę du [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

W Biu le ty nie nr 8/55 z dn. 1 lu te go br. po da no, iż w Ani nie (War sza wa m.) nie usta -
lo ny spraw ca wy ciął ok. 50 m[e]tr[ów] prze wo du mie dzia ne go z na po wietrz nej li nii
tele fo nicz nej, na le żą cej do jed nost ki woj sko wej. Obec nie w wy ni ku pro wa dzo ne go do -
cho dze nia Ko men da Dziel ni co wa Pra ga-Po łu dnie za trzy ma ła spraw cę po wy ższe go
(pra cow nik Przed się bior stwa Urzą dzeń Dźwi go wych, lat 16). W śledz twie usta lo no, iż
wy cię cia ka bla do ko nał wspól nie z trze ma swy mi ko le ga mi, z któ rych dwaj prze by wa -
ją obec nie w obo zie pra cy za kra dzie że i chu li gań stwo. Pod czas re wi zji u jed ne go
z wym[ie nio nych] zna le zio no wy cię ty prze wód oraz skra dzio ny z la tar ni ulicz nej ze gar -
-au to mat.

Wy ro ki
Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– za przy na le żność do ban dy Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie oraz do ko na nie sze re gu

mor derstw i na pa dów – 2 oso by na ka rę śmier ci,
– za przy na le żność do ban dy ra bun ko wej i nie le gal ne po sia da nie bro ni – jed ną oso -

bę na 8 lat wię zie nia.
Za przy na le żność do re wi zjo ni stycz nej or ga ni za cji pn. Czar ny Wilk od Hu ber tu sa

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Sta li no gro dzie wy dał wy ro ki ska zu ją ce dal szych 8 człon -
ków wym[ie nio nej] or ga ni za cji na ka ry od 3 do 10 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 82–85.
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Nr 41

1955 ma rzec 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 27/55

Komitet Warszawa, dnia 28 mar ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 27/55
26–28 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wy pad ki przy pra cy
W Wy twór ni Che micz nej w Krup skim Mły nie pow. Strzel ce Opol skie (Opo le)

powstał wy buch w na czy niu prze zna czo nym na od pad ki. W wy ni ku wy bu chu dwóch
pra cow ni ków zo sta ło cię żko ran nych. Z uzy ska nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia
ma te ria łów wy ni ka, iż wy pa dek na stą pił wsku tek nie dbal stwa i nie do peł nie nia obo wiąz -
ków słu żbo wych przez kie row nic two od dzia łu. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

Ter ror
W m. Ogro dzie nie c1 pow. Draw sko (Ko sza lin) dwóch nie usta lo nych do tych czas

spraw ców za trzy ma ło po wra ca ją ce go do do mu se kre ta rza Ko mi te tu Za kła do we go
PZPR przy Ze spo le PGR w Ogro dzień cu, któ re mu za gro zi li kon se kwen cja mi, je śli nie
prze sta nie się „wtrą cać do nie swo ich spraw”. Je den z osob ni ków ude rzył wym[ie nio -
ne go] se kre ta rza w twarz.

Se kre tarz Ko mi te tu Miej skie go PZPR w Ra dli nie2 pow. Ryb nik (Sta li no gród) otrzy -
mał pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa ad re sa ta do opusz cze nia wym[ie nio nej] miej -
sco wo ści, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Nad mie nić na le ży, że jest to już
trze ci ano nim, ja ki otrzy mał wym[ie nio ny] se kre tarz w cią gu ostat nich trzech mie się cy.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Ra do my ślu-Wsi3 pow. Mie lec
(Rze szów) otrzy mał ano nim, któ re go au tor gro zi mu śmier cią za agi to wa nie chło pów
do wy ko ny wa nia obo wiąz ko wych do sta[w] mle ka.

Pro wa dze nie do cho dzeń w wym[ie nio nych] wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

163

a -a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
2 Od 1954 r. Ra dlin wcho dził w skład powiatu wo dzi sław skie go. Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 11 sier p -
nia 1954 r. w spra wie utwo rze nia po wia tu wo dzi sław skie go w wo je wódz twie sta li no grodz kim. DzU PRL, 1954, nr 49,
poz. 247.
3 Praw do po dob nie cho dzi o Ra do myśl Wiel ki.
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Wro ga pro pa gan da
Na ad res Po ste run ku MO w An no po lu pow. Kra śnik (Lu blin) wpły nął pocz tą list

ano ni mo wy wy ko na ny od ręcz nie. Au tor ano ni mu w imie niu bied ne go chło pa szka lu je
wa run ki eko no micz ne PRL, do wo dząc o rze ko mym uci sku chło pa przez obo wiąz ko we
do sta wy i zmu sza nie do or ga ni zo wa nia spół dziel ni pro duk cyj nych oraz wzy wa funk cjo -
na riu szy MO do po rzu ca nia pra cy. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku.

W War sza wie przy jed nej z ulic na słu pie ogło sze nio wym nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wy wie sił an ty pań stwo wą ulot kę, pod pi sa ną: „AK”. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Aresz ty i za trzy ma nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu za trzy mał dal -

szych 6 człon ków re wi zjo ni stycz nej or ga ni za cji pn. Schle si scher Kampf Ver band (Ślą -
ski Zwią zek Wal ki). Za trzy ma ni są po cho dze nia ro bot ni cze go, czł[on ka mi] ZMP,
w wie ku od 17 do 19 lat. O za trzy ma niu 5 człon ków wym[ie nio nej] or ga ni za cji in for -
mo wa no w po przed nim biu le ty nie.

Za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu i usi ło wa nie je go uży cia w dniu 24 bm. p[rze -
ciw]ko kie row ni ko wi i ma ga zy nie ro wi PGR Żel mo wo pow. Ło bez (Szcze cin) Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łob zie aresz to wał ro bot ni ka
wym[ie nio ne go] PGR, b[yłe go] czł[on ka] AK, ka ra ny w 1946 r. na 12 lat wię zie nia za
przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz nej „Li sa”4. Z wię zie nia zwol nio ny zo stał wa run -
ko wo w 1953 r.

Wy ro ki
Woj sko wy Sąd Re jo no wy we Wro cła wiu wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– za de zer cję z Woj ska Pol skie go, nie le gal ne po sia da ni bro ni i na pa dy ra bun ko we –

jed ną oso bę na 10 lat wię zie nia oraz utra tę praw oby wa tel skich i ho no ro wych na okres
5 lat;

– za udzie la nie po mo cy wym[ie nio ne mu] de zer te ro wi – dwie oso by po dwa la ta wię -
zie nia, w tym jed ną oso bę w za wie sze niu na okres 2 lat.

Za sze rze nie wro giej pro pa gan dy Sąd Po wia to wy w Ostró dzie (Olsz tyn) wy dał
wyrok ska zu ją cy jed ną oso bę na rok wię zie nia.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li -
nie wy dał wy rok ska zu ją cy człon ka te jże sek ty na rok wię zie nia.
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4 Przy pusz czal nie cho dzi tu o człon ka od dzia łu do wo dzo ne go przez Ja na Ro giń skie go ps. „Lis”, ope ru ją ce go na Bia ło -
stoc czyź nie. Ro giń ski, ukry wa jąc się przed UB, przy łą czył się na krót ko w lip cu 1953 r. do gru py Ja na Ta bor tow skie go
„Bruz dy”, w któ rej słu ży li już Sta ni sław Mar chew ka „Ry ba”, Ta de usz Wy soc ki „Ze gar” i Wa cław Dą brow ski „Ty grys”.
Po odłą cze niu się od od dzia łu „Lis” do wo dził wła sną gru pą do sierp nia 1955 r., kie dy to zgi nął w wal ce z UB. Siat ka
współ pra cow ni ków „Li sa” zo sta ła wy kry ta dzię ki ze zna niom aresz to wa ne go Ja na Fi lip kow skie go. AIPN, 1583/108,
Spra woz da nie WUdsBP w Bia łym sto ku za I kwar tał 1956 r., k. 16.
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Za współ pra cę z oku pan tem Sąd Wo je wódz ki w War sza wie wy dał wy rok ska zu ją cy
jed ną oso bę na 3 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 86–88.
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Nr 42

1955 ma rzec 31, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 28/55

Komitet Warszawa, dnia 31 mar ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 28/55
29–30 mar ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
W spół dziel ni pro duk cyj nej w Go tów ce pow. Chełm (Lu blin) wy buchł po żar, w wy ni -

ku któ re go spło nę ła sto do ła, obo ra i 33 szt[uki] in wen ta rza ży we go, sta no wią ce wła sność
dwóch człon ków spół dziel ni. Spło nę ło po nad to 4,5 t zbo ża spół dziel cze go, przy go to wa -
ne go do sie wu oraz mło car nia POM. Oko licz no ści wy bu chu po ża ru wska zu ją na ce lo -
we pod pa le nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Cheł mie.

Ano ni my po gró żko we
Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Pod bo rzu pow. Mie lec (Rze -

szów), czł[onek] PZPR oraz czte rej in ni pra cow ni cy wym[ie nio nej] Ra dy Na ro do wej
otrzy ma li pocz tą wy ko na ne na ma szy nie ano ni my o iden tycz nej tre ści. Au tor ano ni mów
wzy wa ad re sa tów do nie wy wią zy wa nia się z obo wiąz ko wych do staw oraz za nie cha nia
na kła da nia kar ad mi ni stra cyj nych na oby wa te li, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi im re -
pre sja mi.

B[yły] pra cow nik or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go, czł[onek] PZPR, ostat nio
za trud nio ny w Po wia to wym Za rzą dzie Gmin nych Spół dziel ni w Tar no brze gu (Rze -
szów), otrzy mał wy ko na ny od ręcz nie ano nim, któ re go au tor wzy wa ad re sa ta do opusz -
cze nia po wia tu tar no brze skie go, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do żą da nia gro zi mu
kon se kwen cja mi.

Se kre tarz POP PZPR przy MHD w Ino wro cła wiu (Byd goszcz) otrzy ma ła pocz tą wy -
ko na ny od ręcz nie ano nim, gro żą cy jej kon se kwen cja mi za „sa mo wol ne” usta wie nie
kadr.

Pro wa dze nie do cho dzeń w wy mie nio nych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Wro ga pro pa gan da
W Gdań sku nie usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił do skrzyn ki pocz to wej 2 wro -

gie ulot ki wy ko na ne na ma szy nie przez kal kę. Au tor ulot ki na wo łu je do zbie ra nia ulo -
tek NTS, prze rzu ca nych do kra ju przy po mo cy ba lo nów i kol por to wa nia ich wśród żoł -
nie rzy Ar mii Ra dziec kiej oraz wzy wa do słu cha nia au dy cji ra dio wych pod ziem nej sta cji
nadaw czej NTS, po da jąc przy tym go dzi ny, w ja kich nada wa ne są te au dy cje. Po nad to
w wy pad ku kon flik tu zbroj ne go za le ca roz bra jać funk cjo na riu szy MO i ak ty wi stów.

W po cze kal ni Miej skie go Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go oraz na uli cach m. Ło -
dzi zna le zio no 3 ulot ki o tre ści an ty ra dziec kiej i wzy wa ją cej do wal ki p[rze ciw]ko wła -
dzy lu do wej. Dwie z wym[ie nio nych] ulo tek wy ko na ne by ły od ręcz nie, za ty tu ło wa ne
„Ra zem mło dzi przy ja cie le” i pod pi sa ne „Mło de Or lę ta”, na to miast trze cia ulot ka wy -
ko na na by ła na ma szy nie. O po ja wie niu się na te re nie m. Ło dzi 5 ulo tek za ty tu ło wa nych
i pod pi sa nych jak wy żej, in for mo wa no w Biu le ty nie nr 26/55 z dn. 25 mar ca br.

W miejsc[owo ści] Par ce la No wa1 pow. Prusz ków (War sza wa woj.) w po bli żu Hu ty
Szkła „Wan da” nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił 8 ulo tek o tre ści an ty par tyj nej
i an ty ra dziec kiej. Ulot ki wy ko na ne by ły od ręcz nie, pod pi sa ne: „Hu ra gan”.

W War sza wie na słu pie ogło sze nio wym i bra mie do mu miesz kal ne go zna le zio no
dal sze dwie an ty pań stwo we ulot ki wy ko na ne na ma szy nie, pod pi sa ne: „AKWO -44”.
O po ja wie niu się w War sza wie ulot ki po dob nej tre ści in for mo wa no w po przed nim biu -
le ty nie.

Na prze strze ni trzech dni stwier dzo no dwu krot nie do ko ny wa nie wro gich na pi sów
(po nad 30) w jed nym z po miesz czeń Bi blio te ki Uni wer sy te tu War szaw skie go. Cha rak -
ter pi sma wska zu je, że wym[ie nio ne] na pi sy w obu wy pad kach pi sa ne by ły przez tę sa -
mą oso bę.

Na uczy ciel ka Li ceum Pe da go gicz ne go w So snow cu (Sta li no gród) otrzy ma ła pocz tą
list, w któ rym znaj do wa ło się sze reg wy cin ków z ró żnych cza so pism, opa trzo nych
w do pi ski o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li par tii i rzą du ZSRR. Na le ży nad mie nić, że
na uczy ciel ka ta ostat nio na pi sa ła do „Try bu ny Ro bot ni czej” ar ty kuł pt. Jak na ro dy win -
ny bro nić po ko ju.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

W Prud ni ku (Opo le) po bi ty zo stał przez po bo ro wych (au to chtoni) in struk tor Po wia -
to we go Za rzą du ZMP, czł[onek] PZPR, lat 25, któ ry po prze wie zie niu do szpi ta la zmarł.
Przy czy ną po bi cia by ło zwró ce nie po bo ro wym uwa gi na ich chu li gań skie za cho wa nie
się. Aresz to wa no dwóch in spi ra to rów i współ spraw ców za bój stwa (pra cow nik Za kła -
dów Prze my słu Azo to we go w Kę dzie rzy nie, dru gi bez sta łe go miej sca pra cy, w wie -
ku 20 lat).
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1 Miej sco wość nie usta lo na.
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Za trzy ma nia
Ja ko po dej rza ni o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej przez

De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło chach (War sza -
wa m.) za trzy ma ni zo sta li trzej miesz kań cy War sza wy, po cho dze nia ro bot ni cze go, za -
trud nie ni w pań stwo wych in sty tu cjach w cha rak te rze rze mieśl ni ków, w tym je den
w WSK nr 4, w wie ku od 18 do 22 lat. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no u wy mie -
nio nych: spis człon ków or ga ni za cji pn. Pol ska Pod ziem na2, sche mat i wy tycz ne or ga ni -
za cji, pisto let wła snej kon struk cji oraz ręcz ną dru kar kę.

Wy ro ki
Za pod szy wa nie się pod funk cjo na riu sza or ga nów bez pie czeń stwa i wy łu dza nie

na tej pod sta wie pie nię dzy od sze re gu osób Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie wy dał
wy rok 3 lat wię zie nia.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie wy dał wy rok
ska zu ją cy jed ną oso bę na rok wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 89–92.
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2 Or ga ni za cja ist nia ła od lip ca 1954 r. do 29 mar ca 1955 r. na te re nie War sza wy. Jej do wód cą był Ta de usz Tar now ski
ps. „Lis”, mia ła 4–5 człon ków. W rze czy wi sto ści nie roz wi nę ła dzia łal no ści. Or ga ni za cja o tej sa mej na zwie dzia ła ła także
w la tach 1949–1952 na te re nie powiatu otwockiego i w War sza wie. Do wód cą li czą cej 20 człon ków Pol ski Pod ziem nej
był Zbi gniew Kro czek. AIPN, 0190/48, Pol ska Pod ziem na, Cha rak te ry sty ka nr 47; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we
w wo je wódz twie war szaw skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 266; Infor ma tor o nie le gal nych..., s. 304.
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Nr 43

1955 kwie cień 1, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 29/55

Komitet Warszawa, dnia 1 kwiet nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 29/55
31 mar ca – 1 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Łącz ność
We Wro cła wiu nie usta le ni do tych czas spraw cy prze cię li 5 ka bli te le fo nicz nych

w stu dzien ce ka blo wej oraz je den 250-pa ro wy ka bel po wa żnie uszko dzi li. Wsku tek
powy ższe go Wo je wódz ki Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go po zba wio ny zo -
stał łącz no ści na okres kil ku go dzin. Na stą pi ła rów nież kil ku mi nu to wa prze rwa w pra -
cy ra dio sta cji wro cław skiej oraz unie ru cho mio nych zo sta ło kil ka dzie siąt te le fo nów sie -
ci miej skiej. Nad mie nić na le ży, że w lip cu ub[ie głe go] r[oku] w tym sa mym miej scu
rów nież do ko na no prze cię cia ka bli. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

Rol nic two
W grom. Ko sa rzew [Gór ny] pow. Lu blin spło nę ła sto do ła na le żą ca do prze wod ni -

czą ce go Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej, czł[on ka] PZPR. Oko licz no ści wy bu chu po ża -
ru wska zu ją na ce lo we pod pa le nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO w Lu bli nie.

Wro ga pro pa gan da
W Szczyt nie (Olsz tyn) nie usta lo ny do tych czas spraw ca za wie sił na drze wie obok

ko ścio ła kart kę z wy pi sa ny mi od ręcz nie ha sła mi skie ro wa ny mi p[rze ciw]ko ZSRR.
Miesz ka niec m. Chełm na (Byd goszcz), po cho dze nia drob no miesz czań skie go, lat 17,

do rę czył do Ko men dy Po wia to wej MO trzy ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty pań -
stwo wej pod pi sa ne „TOM”1, któ re – jak po da je – zna lazł na jed nej z ulic m. Chełm na.

Na te re nie m. Po zna nia ujaw nio no wro gie na pi sy:
– na bu dyn ku miesz kal nym o tre ści na wo łu ją cej do wstę po wa nia w sze re gi AK, wyko -

na ny kre dą;
– na bu dyn ku szko ły pod sta wo wej o tre ści an ty ko mu ni stycz nej, wy ko na ny kre dą;
– w po miesz cze niu Ko mi te tu Dziel ni co we go PZPR Sta re Mia sto o tre ści an ty pań -

stwo wej.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
7 Taj na Or ga ni za cja Mło dzie żo wa – zob.: Biu le tyn nr 32/55.
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Do po miesz cze nia słu żbo we go ko men dan ta Stra ży Prze my sło wej Cen tral ne go Ae ro -
klu bu LPŻ–Lot ni sko Go cław (War sza wa m.) nie usta lo ny do tych czas spraw ca pod rzu cił
bro szu rę o oszczer czej tre ści pt. Ka tyń.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał

zbie głe go więź nia, ska za ne go w r. 1954 na 12 lat wię zie nia za szpie go stwo. Obec nie
czy nił on przy go to wa nia do uciecz ki za gra ni cę.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Pol ska Pod -
ziem na Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę za trzy mał
pra cow ni cę In sty tu tu Mat ki i Dziec ka, na ro do wo ści ju go sło wiań skiej, lat 20. O za trzy -
ma niu 3 człon ków wy mie nio nej or ga ni za cji in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie.

Za kol por taż ulo tek o tre ści re wi zjo ni stycz nej Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Koź lu (Opo le) za trzy mał goń ca Pań stwo we go Przed się bior -
stwa Kol por ta żu „Ruch”, lat 18.

Wy ro ki
Za wy ko rzy sty wa nie am bo ny, jak i in nych czyn no ści ka płań skich do szka lo wa nia

obec ne go ustro ju w Pol sce, od ry wa nia lu dzi od pra cy oraz do jaw ne go i pro wo ka cyj ne -
go prze ciw sta wia nia się de kre tom i za rzą dze niom wła dzy lu do wej Sąd Wo je wódz ki
w Szcze ci nie wy dał wy rok ska zu ją cy księ dza na 3 i pół ro ku wię zie nia. Po za sto so wa -
niu amne stii ka rę zła go dzo no na 2 la ta i 4 mie sią ce.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi wy -
dał wy rok ska zu ją cy człon ka tej sek ty na 2 la ta i 6 mie się cy wię zie nia.

Za współ udział w ban dzie ra bun ko wej Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Olsz ty nie wy dał
wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 93–95.
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Nr 44

1955 kwie cień 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 30/55

Komitet Warszawa, dnia 4 kwiet nia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 30/55
2–4 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
W ko war skich ko pal niach w Okrze szy nie pow. Ka mien na Gó ra (Wro cław) wy buchł

po żar, w wy ni ku któ re go spło nął bu dy nek ma szy ny wy cią go wej, po wo du jąc stra ty
na oko ło 200 tys. zł. Fak tycz nych przy czyn wy bu chu po ża ru na ra zie nie usta lo no. Do -
cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we
Wro cła wiu.

Na te re nie bu do wy fa bry ki win w Mi le jo wie pow. Lu blin po wstał po żar we wnątrz
ko mo ry jed ne go ze zbior ni ków. Ogień w po rę za uwa żo no i zlo ka li zo wa no. W wy ni ku
po ża ru ule gły znisz cze niu tyn ki i le pi ko wa nie oraz fur ta wła zo wa wym[ie nio nej] ko mo -
ry. Z ma te ria łów uzy ska nych w to ku do tych cza so we go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar
po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Ano nim po gró żko wy
Dwaj człon ko wie Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Łęcz nej pow. Lu blin otrzy ma li

pocz tą ano ni my wy ko na ne od ręcz nie, w któ rych au tor gro zi ad re sa tom śmier cią, je że li
w dal szym cią gu kry ty ko wać bę dą in nych za nie do cią gnię cia w pra cy. Wym[ie nie ni]
w mar cu br. na ze bra niu wy bor czym Gmin nej Spół dziel ni Sa mo po mo cy Chłop skiej
napięt no wa li ustę pu ją cy Za rząd GS za nie dbal stwo i nad uży cia. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

Aresz ty i za trzy ma nia
Za przy na le żność do zde le ga li zo wa nej sek ty świad ko wie Je ho wy Urząd [do spraw

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę aresz to wał dwóch człon ków wym[ie -
nio nej] sek ty:

– po cho dze nia ro bot ni cze go, z za wo du spa wacz, za trud nio ny w „Mo sto sta lu”, lat 32;
– po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kształ ce nie śred nie, bez sta łe go miej sca pra cy,

lat 19.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Pod czas re wi zji zna le zio no u nich bro szu ry „Stra żni ca”, kon spek ty i za szy fro wa ne
no tat ki z pra cy w te re nie. Za trzy ma no rów nież 6 in nych człon ków tej sek ty, któ rzy po
prze słu cha niu zo sta li zwol nie ni.

Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Pia secz nie (War sza wa woj.) za trzy mał ro bot ni ka bu dow la ne -
go, lat 35, przy któ rym pod czas re wi zji zna le zio no nie le gal nie po sia da ny pi sto let TT
nr M -3915/51.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi wspól nie
z Dziel ni co wą Ko men dą MO Łódź-Choj ny za trzy mał 8 człon ków an ty pań stwo wej
gru py mło dzie żo wej, no szą cej ko lej no na zwy: Przy ja ciół ka Ży cia1, Rój, Ko le żeń ska
Or ga ni za cja Po ta jem na i Or lę ta. Wym[ie nio na] gru pa w 1951/[19]52 r. roz kol por to -
wa ła na te re nie m. Ło dzi an ty pań stwo we ulot ki. Z uwa gi na to, że gru pa ta dzia łal -
ność swą na stęp nie prze rwa ła oraz z uwa gi na ich mło dy wiek w da nym okre sie,
zosta li oni po prze słu cha niu zwol nie ni. W to ku prze słu cha nia jed nej z człon kiń
wym[ie nio nej] gru py uzy ska no wyj ście na dzia ła ją cą nie le gal ną or ga ni za cję, ist nie -
ją cą na te re nie m. Ło dzi, w wy ni ku cze go za trzy ma no dwóch człon ków tej or ga ni za -
cji, po cho dze nia ro bot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy, w tym 1 czł[onek] ZMP,
w wie ku 17 i 18 lat.

Ko men da Po wia to wa Mi li cji Oby wa tel skiej w Zwo le niu (Kiel ce) zo sta ła po wia do -
mio na przez oby wa te la, iż w gro ma dzie Flo ria nów te goż po wia tu prze by wa nie zna ny
osob nik. W związ ku z po wy ższym gru pa funk cjo na riu szy MO uda ła się pod wska za ny
ad res. Osob nik ten na wi dok funk cjo na riu szy ota cza ją cych bu dy nek po peł nił sa mo bój -
stwo. Przy de na cie zna le zio no pi sto let P -38, 8 sztuk amu ni cji, kart kę z tek stem za szy -
fro wa nym oraz 2 bro szu ry sek ty świad ko wie Je ho wy. Do ku men tów stwier dza ją cych
jego to żsa mość nie po sia dał.

Wy ro ki
Za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej Woj sko wy Sąd Re jo no wy

w Sta li no gro dzie wy dał wy ro ki ska zu ją ce: do wód cę ban dy Si dło Kon ra da2 na do ży wot -
nie wię zie nie, a 6 człon ków je go ban dy na 6 do 12 lat wię zie nia.

Za przy na le żność do kontr re wo lu cyj nej ban dy i do ko na nie sze re gu na pa dów
Wojsko wy Sąd Re jo no wy w Kra ko wie wy dał wy ro ki ska zu ją ce dwie oso by na 8 i 15 lat
wię zie nia.
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1 Or ga ni za cja dzia ła ła od stycz nia 1951 r. do czerw ca 1952 r. na te re nie Ło dzi. Kie ro wa ła nią Ce cy lia Sku pień, a jej za -
stęp cą by ła Ali cja Ro siak. Li czy ła oko ło 10 człon ków, któ rzy kol por to wa li ulot ki i nisz czy li de ko ra cje pro pa gan do we
w szko le. W 1952 r. gru pa we szła w skład in nej or ga ni za cji mło dzie żo wej rów nież dzia ła ją cej w Ło dzi (dziel ni ca Choj -
ny) – Zie lo ni Bra cia (ist nia ła do wrze śnia 1952). Kie ro wa li nią Ali cja Bla chow ska i Sta ni sław Kor czak ps. „Dzi ki Sęp”,
„Sęp”, „So kół”. Or ga ni za cja zaj mo wa ła się głów nie kol por ta żem i li czy ła oko ło 20 człon ków. AIPN, 0186/206, Przy ja -
ciół ka Ży cia, Cha rak te ry sty ka nr 207; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie łódz kim 1945–1956 [w:]
Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 414; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 317, 333, 338.
2 Gru pa Kon ra da Si dło dzia ła ła w Ka to wi cach od stycz nia 1953 r. (lub od grud nia 1952) do wrze śnia 1954 r.
AIPN, 0174/260, Ugru po wa nie bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 255; AIPN Ka, 057/251, Ugru po wa nie bez na zwy, Cha -
rak te ry sty ka nr 255. 
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Za wy da nie w rę ce oku pan ta ro dzi ny na ro do wo ści ży dow skiej, któ ra zo sta ła stra -
co na, Sąd Wo je wódz ki w War sza wie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 15 lat
wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 96–98.
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Nr 45

1955 kwie cień 6, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 31/55

Komitet Warszawa, dnia 6 kwiet nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 31/55
5–6 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
W spół dziel ni pro duk cyj nej w Ki ja nach pow. Lu bar tów (Lu blin) z przy czyn do tych -

czas nie usta lo nych wy buchł po żar, któ ry stra wił sto do łę i kil ka ma szyn rol ni czych. Stra -
ty wy no szą oko ło 160 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bar to wie.

Ano nim po gró żko wy
Rad ny Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Go rze jo wej pow. Ja sło (Rze szów),

czł[onek] ZSL, otrzy mał pocz tą wy ko na ny od ręcz nie ano nim, któ re go au tor gro zi ad re -
sa to wi re pre sja mi za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ja śle.

Wro ga pro pa gan da
W le sie ła giew nic kim k. Ło dzi zna le zio no ulot kę o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ko -

mu ni stycz nej. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie, za ty tu ło wa na „Ra zem mło dzi przy ja -
cie le” i pod pi sa na „Mło de Or lę ta”. O ulot kach z tym sa mym pod pi sem i za ty tu ło wa nych
jak wy żej, zna le zio nych na te re nie m. Ło dzi, in for mo wa no w po przed nich biu le ty nach.

W m. Rab czy ce1 pow. Ol kusz (Kra ków) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił
na słu pie te le fo nicz nym ulot kę wy ko na ną ręcz ną dru kar ką o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.

Za kład Do świad czal ny w Ros so sze pow. Ra wa Ma zo wiec ka (Łódź) wy słał do dy rek -
cji In sty tu tu Zo otech ni ki w Kra ko wie ta bli ce spra woz daw cze, na któ rych nie usta lo ny
do tych czas spraw ca do ko nał na pi sów o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko par tii i Pol sce
Lu do wej.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
Gru pa ope ra cyj na w Kro śnie (Rze szów), pro wa dząc ak cję ma ją cą na ce lu uję cie człon -

ka ban dy Cie śli oto czy ła za bu do wa nia, w któ rych prze by wał w tym cza sie wy m[ie  nio ny]
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
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ban dy ta. Ban dy ta wi dząc, iż jest oto czo ny wy biegł z za bu do wań ostrze li wu jąc się, w wy -
ni ku cze go ra nił jed ne go z funk cjo na riu szy MO i zdo łał zbiec. Za trzy ma no współ pra cow -
ni ka – chło pa, po sia da ją ce go 4,5 ha zie mi oraz je go cór kę, u któ rych ban dy ta ukry wał się.

Za do ko na nie w li sto pa dzie ub[ie głe go] r[oku] na te re nie Pre zy dium Miej skiej Ra dy
Na ro do wej w To ru niu (Byd goszcz) na pi sów szka lu ją cych przed sta wi cie li rzą du PRL
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu aresz to wał
spraw cę, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, wy kształ ce nie śred nie, bez sta łe go miej -
sca pra cy, lat 32.

Za prze ka zy wa nie w rę ce po li cji nie miec kiej oby wa te li na ro do wo ści ży dow skiej,
w wy ni ku cze go zo sta li oni stra ce ni, Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Rze szo wie za trzy mał ko wa la, po sia da ją ce go 2,2 ha zie mi, wy da lo ne go
z PZPR.

Wy ro ki
Za spo rzą dze nie i roz kol por to wa nie w 1954 r. wro gich ulo tek Sąd Wo je wódz ki

dla m.st. War sza wy wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 3 la ta wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej

Gó rze wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 99–100.
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Nr 46

1955 kwie cień 8, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 32/55

Komitet Warszawa, dnia 8 kwiet nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 32/55
7–8 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Ano ni my po gró żko we
Ko re spon dent „No win Rze szow skich”, czło nek PZPR, pra cow nik Kra śnic kich Za -

kła dów Prze my słu Lniar skie go otrzy mał ano nim, któ re go au tor gro zi mu śmier cią, je śli
w dal szym cią gu współ pra co wał bę dzie z wym[ie nio ną] re dak cją. Ano nim wy ko na ny
był od ręcz nie i przy bi ty na drzwiach bu dyn ku, w któ rym za miesz ku je ad re sat.

Se kre tarz Gro madz kiej Or ga ni za cji Par tyj nej w Bar wi cach pow. Szcze ci nek (Ko sza -
lin) otrzy ma ła ano nim, w któ rym au tor gro zi jej kon se kwen cja mi za udzie la nie się
w pra cy spo łecz nej. Ano nim o po dob nej tre ści wym[ie nio na] otrzy ma ła rów nież w li sto -
pa dzie ub[ie głe go] r[oku].

Pra cow nik hu ty „Szcze cin” – bez par tyj ny, otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny
odręcz nie, szka lu ją cy ad re sa ta w związ ku z je go wy stę po wa niem w cha rak te rze świad -
ka na roz pra wie są do wej to czą cej się p[rze ciw]ko księ dzu (ska za ny zo stał na 2 la ta
i 4 m[ie sią]ce wię zie nia). O wy ro ku w spra wie wym[ie nio ne go] księ dza in for mo wa no
w Biu le ty nie nr 29/55 z dnia 1 kwiet nia br.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Wro ga pro pa gan da
Na drzwiach In sty tu tu Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu War szaw skie go nie usta lo ny do -

tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę o wro giej tre ści na wią zu ją cej do pro ce su Oku lic kie -
go1. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie i pod pi sa na „Klub Wol nej Pol ski”. Po nad to
na tere nie Uni wer sy te tu War szaw skie go zna le zio no dwie in ne wro gie ulot ki, pod pi sa ne
jak wy żej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
na m.st. War sza wę.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Pro ces gen. Le opol da Oku lic kie go ps. „Nie dźwia dek”  i po zo sta łych pięt na stu przy wód ców Pol skie go Pań stwa Pod -
ziem ne go od był się w dniach 18–21 czerw ca 1945 r. w Mo skwie. Oku lic ki zo stał ska za ny na 10 lat wię zie nia, zmarł – naj -
praw do po dob niej za mor do wa ny – w wię zie niu 24 grud nia 1946 r.
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Aresz ty i za trzy ma nia
Ja ko po dej rza ny o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn.

Wol na Pol ska2 przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Prud ni ku (Opo le) aresz to wa ny zo stał po moc nik ma szy ni sty PKP, lat 20 (syn gra na to -
we go po li cjan ta).

Za bra nie udzia łu w znisz cze niu na grob ków na cmen ta rzu żoł nie rzy Ar mii Ra dziec -
kiej w Za brzu wio sną 1953 r. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Sta li no gro dzie aresz to wał miesz kań ca Za brza, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 17.
Aresz to wa ny po dej rza ny jest po nad to o bra nie udzia łu w wy sa dze niu po mni ka wdzięcz -
no ści w Za brzu w 1951 r. oraz udział w na pa dzie na funk cjo na riu sza MO w stycz niu br.

Za pu blicz ne lże nie na ro du pol skie go Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gli wi cach (Sta li no gród) aresz to wał nad gór ni ka ko pal ni „So śni ca”
(kara ny są dow nie w 1950 r. na 6 m[ie się]cy wię zie nia za znie wa że nie wła dzy).

Za czy nie nie przy go to wań do na pa du na ka sjer kę tar ta ku w Mu ro wie pow. Opo le ce -
lem zra bo wa nia jej pie nię dzy prze zna czo nych na wy pła tę dla ro bot ni ków Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu za trzy mał: kie row ni ka ko tłow -
ni Ofi cer skiej Szko ły Wojsk In ży nie ryj nych i ro bot ni ka Za kła dów Re mon to wych Ener -
ge ty ki, obaj za miesz ka li we Wro cła wiu. Za pod sta wę do za trzy ma nia po słu ży ły ma te -
ria ły uzy ska ne w to ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko dwóm aresz to wa nym
spraw com na pa du ra bun ko we go, do ko na ne go we wrze śniu 1954 r. na dy rek to ra szpi ta -
la w pow. opol skim.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Taj na Or ga ni za cja Mło dzie żo -
wa Po wia to wy Urząd [do spraw Bezpieczeństwa Publicznego] w Chełm nie (Byd -
goszcz) za trzy mał 4 człon ków wym[ie nio nej] or ga ni za cji, po cho dze nia ro bot[ni cze go],
w tym trzech człon ków ZMP, w wie ku 15, 16, 17 i 18 lat. Człon ko wie wym[ie nio nej]
or ga ni za cji w mar cu br. roz rzu ci li na te re nie Chełm na an ty pań stwo we ulot ki, o czym in -
for mo wa no w Biu le ty nie nr 29[/55] z dnia 1 kwiet nia br. Na ze bra niach ja kie od by wa li
pro wa dzi li roz mo wy na te ma ty po li tycz ne, oczer nia jąc ustrój Pol ski Lu do wej oraz pla -
no wa li zdo być broń po przez za bój stwa ofi ce rów WP, a na stęp nie za mie rza li do ko ny wać
na pa dów w ce lu zdo by cia pie nię dzy. Je den z człon ków tej or ga ni za cji no sił się z za mia -
rem uciecz ki za gra ni cę w ce lu od by cia prze szko le nia w ośrod ku wy wia dow czym, aby
po po wro cie do kra ju móc pro wa dzić ma so wy kol por taż ulo tek. Ze wzglę du na mło dy
wiek za trzy ma nych i po cho dze nie spo łecz ne, prze pro wa dzo no z ni mi roz mo wy w obec -
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2 We dług au to rów In for ma to ra or ga ni za cja li czą ca 15 osób dzia ła ła w la tach 1953–1955 w pow. prud nickim, w woje-
wództwie opol skim, po sia da ła broń i do ko ny wa ła na pa dów „ter ro ry stycz no -ra bun ko wych”. Na cze le gru py stał Le szek
Ste fań czyk ps. „Strza ła”. Au to rzy Atla su po da ją na to miast, że or ga ni za cja ist nia ła w la tach 1949–1954, li czy ła 3 człon ków
i mia ła cha rak ter sa mo kształ ce nio wy. W ma te ria łach WUdsBP w Opo lu po da no, że przy oka zji aresz to wa nia człon ka or -
ga ni za cji – pra cow ni ka PKP Bro ni sła wa Gał gan ka, zi den ty fi ko wa no in ne go człon ka Wol nej Pol ski – Lesz ka Ste fań czy ka,
od by wa ją ce go słu żbę woj sko wą, któ ry miał pla no wać za bi cie war tow ni ka przy ma ga zy nach w Prud ni ku w ce lu zdo by cia
więk szej ilo ści bro ni. Usta lo no też, że gru pa by ła po wią za na z or ga ni za cją o tej sa mej na zwie dzia ła ją cą na te re nie Ka -
mien nej Gó ry w województwie wro cław skim. AIPN, 1583/178, No tat ka opra co wa na na pod sta wie spra woz dań mie sięcz -
nych kie row ni ka Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz ne go] w Opo lu za II kwar tał 1955 r., k. 18;
ibi dem, Spra woz da nie WUdsBP w Opo lu za lu ty 1955 ro ku, k. 80–81; ibi dem, Spra woz da nie mie sięcz ne WUdsBP w Opo -
lu za kwie cień 1955 r., k. 116; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 308; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie
wro cław skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 516.
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no ści pro ku ra to ra wo je wódz kie go i ro dzi ców, po czym zo sta li zwol nie ni i od da ni pod
nad zór ro dzi ców.

Wy ro ki
Za pod pa le nie ce giel ni w m. Są gni tyb pow. Gó ro wo Iła wec kie Sąd Wo je wódz ki

w Olsz ty nie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 10 lat wię zie nia.
Sąd Po wia to wy w Gło go wie (Zie lo na Gó ra) wy dał wy ro ki ska zu ją ce dwie oso by:
– za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy na 3 la ta wię zie nia,
– za roz po wszech nia nie wro gich ulo tek na 6 m[ie się]cy wię zie nia.
Za in for mo wa nie oku pan ta o ist nie ją cych pod ziem nych or ga ni za cjach oraz za od da -

nie w rę ce po li cji nie miec kiej dwóch zbie głych z obo zu ra dziec kich jeń ców wo jen nych
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 6 lat wię zie nia
i utra tę praw na okres 5 lat.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 101–103.
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b By ło: Sę gni ty.
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Nr 47

1955 kwie cień 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go nr 33/55

Komitet Warszawa, dnia 12 kwiet nia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 33/55
9–12 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
W Le gnic kich Za kła dach Me ta lur gicz nych (Wro cław) na od dzia le elek tro li zy nie -

usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił oko ło 3 kg skry sta li zo wa ne go siar cza nu mie dzi
i kil ka ka wał ków bla chy mie dzia nej do ko mo ry oliw nej pom py, w wy ni ku cze go uszko -
dzo ne zo sta ło ło ży sko tocz ne. Strat w pro duk cji nie by ło, gdyż uru cho mio no pom pę
zastęp czą. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Le gni cy.

Ano nim po gró żko wy
W m. Fram pol pow. Bił go raj (Lu blin) obok Po ste run ku MO zna le zio no 2 ano ni my

o iden tycz nej tre ści wy ko na ne od ręcz nie, któ rych au tor gro zi śmier cią funk cjo na riu szo -
wi KP MO w Bił go ra ju za su mien ną pra cę w or ga nach oraz szka lu je przed sta wi cie li rzą -
du PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Bił go ra ju.

Wro ga pro pa gan da 
W m. Cho ceń pow. Wło cła wek (Byd goszcz) w skrzyn ce pocz to wej zna le zio no 3 ko -

per ty ad re so wa ne do na czel ni ka pocz ty i Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej, w któ rych znaj -
do wa ło się 76 ulo tek -ha seł o tre ści an ty pań stwo wej, wy ko na nych ręcz ną dru ka ren ką.

W Świe ciu (Byd goszcz) na słu pie li nii te le fo nicz nej, któ rą bu du ją żoł nie rze ra dziec -
cy, nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił kart kę wy ko na ną od ręcz nie w ję zy ku
rosyj skim o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do kart ki tej przy cze pio na by ła ulot ka za gra -
nicz na NTS dru ko wa na w ję zy ku ro syj skim w for mie ode zwy do żoł nie rzy Ar mii
Radziec kiej.

W War sza wie na klat kach scho do wych dwóch do mów miesz kal nych zna le zio no
2 ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej, wy ko na ne ręcz ną dru kar ką.

W Kra ko wie na jed nej z ulic zna le zio no ulot kę o tre ści wzy wa ją cej spo łe czeń stwo
pol skie do obro ny wia ry chrze ści jań skiej przed ko mu ni zmem, któ ry „dą ży do znisz cze -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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nia Ko ścio ła ka to lic kie go”. Ulot ka wy ko na na by ła na ma szy nie i pod pi sa na: „Or ły Wol -
no ści”.

Na te re nie Po znań skiej Fa bry ki Ma szyn Żniw nych ujaw nio no wy ko na ne od ręcz nie
na pi sy szka lu ją ce par tię i Zwią zek Ra dziec ki.

Pro wa dze nie do cho dzeń w wym[ie nio nych] wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
Za czy nie nie przy go to wań do utwo rze nia wśród mło dzie ży nie miec kiej an ty pań -

stwo wej or ga ni za cji oraz nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu TT i flo we ru Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał jed ną oso bę na -
ro do wo ści nie miec kiej, po cho dze nia miesz czań skie go, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 18.
Ro dzi ce wym[ie nio nej oso by] do cza su wy zwo le nia m. Szcze ci na po sia da li wła sny
sklep i re stau ra cję.

Za nie le gal ne po sia da nie au to ma tu MPi oraz wer bo wa nie człon ków do an ty pań stwo -
wej or ga ni za cji mło dzie żo wej KP MO w po ro zu mie niu z Po wia to wym Urzę dem
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gi życ ku (Olsz tyn) za trzy ma ła 16-let nie go
chłop ca, po cho dze nia ro bot ni cze go. W to ku prze słu cha nia usta lo no, że broń oraz po le -
ce nie wer bo wa nia człon ków do or ga ni za cji otrzy mał on od in ne go 17-let nie go chłop ca,
za miesz ka łe go na te re nie pow. Brzeg (Opo le). W związ ku z po wy ższym spra wa ta,
celem dal sze go pro wa dze nia, prze ka za na zo sta nie do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

Za roz rzu ce nie w lu tym 1954 r. na te re nie m. Opo la ulo tek o tre ści szka lu ją cej Pol -
skę Lu do wą i ZSRR oraz na wo łu ją cej mło dzież do nie wstę po wa nia w sze re gi ZMP
i PZPR Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu aresz to -
wał dwóch spraw ców po wy ższe go, po cho dze nia ro bot ni cze go, w tym je den czł[onek]
ZMP, uczeń Za sad ni czej Szko ły Bu do wy Okrę tów w Szcze ci nie, w wie ku 17 i 19 lat.

Za na pi sa nie do „Fa li 49” dwóch li stów o tre ści szka lu ją cej ustrój i przed sta wi cie li
rzą du PRL Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro -
dzie, na po le ce nie Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę,
za trzy mał po szu ki wa ne go od stycz nia 1954 r. ka mie nia rza za trud nio ne go ostat nio
przy bu do wie pa ła cu kul tu ry w Dą bro wie Gór ni czej, ka ra ne go są dow nie w 1953 r.
za usi ło wa nie po zba wie nia wzro ku swej żo ny. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia za trzy -
ma ny przy znał się do za rzu ca nych mu czy nów i wy ja śnił, że li sty pi sał w imie niu swej
by łej żo ny, któ ra opu ści ła go w 1951 r., chcąc w ten spo sób spo wo do wać jej aresz to wa -
nie.

Ja ko po dej rza ne go o nie le gal ne po sia da nie bro ni Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach za trzy mał miesz kań ca War sza wy, po cho dze nia
chłop skie go, lat 34.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem prze do -
sta nia się do ro dzi ny w NRD Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Sta li no gro dzie aresz to wał gór ni ka ko pal ni „Po kój”, zam[iesz ka łe go] w No wym
By to miu, lat 22.

Za wy ko na nie przy po mo cy prze ci na ka swa sty ki hi tle row skiej na pie cu w hu cie „Za -
brze” Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za brzu (Sta li no gród)
aresz to wał ro bot ni ka wym[ie nio nej] hu ty, lat 20.
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Za nie prze strze ga nie prze pi sów obo wią zu ją cych przy jeź dzie mo to cy klem i brak
dowo dów oso bi stych Po ste ru nek MO w Bia łej pow. Pisz (Olsz tyn) za trzy mał dwie oso by
po cho dze nia chłop skie go, bez sta łe go miej sca pra cy, w wie ku 19 i 27 lat, za miesz ka łe
na te re nie woj. bia ło stoc kie go. Pod czas re wi zji zna le zio no przy nich li te ra tu rę zde le ga -
li zo wa nej sek ty świad ko wie Je ho wy. Pro ku ra tor po wia to wy za sto so wał w sto sun ku do
wym[ie nio nych] tym cza so wy areszt. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie.

Za współ pra cę z oku pan tem i po słu gi wa nie się sfał szo wa ny mi do ku men ta mi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu aresz to wał księ go we -
go, za trud nio ne go ostat nio w Za kła dach Odzie żo wych w Głu cho ła zach, wy kształ ce nie
wy ższe, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy klu czo ne go z sze re gów PZPR.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– za do ko na nie sze re gu na pa dów ra bun ko wych dwie oso by na 11 i 12 lat wię zie nia,
– za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy jed ną oso bę na 3 la ta i 6 m[ie -

się]cy wię zie nia.
Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji i nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj -

sko wy Sąd Re jo no wy w Szcze ci nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce: jed ną oso bę na 8 lat wię -
zie nia, utra tę praw na okres 3 lat oraz prze pa dek mie nia; dwie oso by na 2 i 5 lat wię zie -
nia; trzy oso by sąd unie win nił.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej, któ ra pla no wa ła
do ko ny wa nie na pa dów na funk cjo na riu szy U[rzę du do spraw] B[ez pie czeń stwa]
P[ublicz ne go] i MO w ce lu zdo by cia bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Sta li no gro dzie
wy dał wy ro ki ska zu ją ce 4 oso by [na] od ro ku do 3 lat wię zie nia. Na mo cy amne stii wy -
ro ki zmniej szo no im do po ło wy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 104–107.
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Nr 48

1955 kwie cień 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 34/55

Komitet Warszawa, dnia 14 kwiet nia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 34/55
13–14 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
W dniu 11 kwiet nia br. o go dzi nie 24.00 w gro ma dzie Żło be k1 pow. Wło da wa (Lu blin)

w cza sie nie obec no ści do mow ni ków wy buchł po żar w za bu do wa niach prze wod ni czą ce go
spół dziel ni pro duk cyj nej – czł[on ka] PZPR, w wy ni ku cze go spło nę ła sto do ła, obo ra, na -
rzę dzia rol ni cze i in wen tarz ży wy, sta no wią ce wła sność wym[ie nio ne go]. Spło nę ło rów -
nież oko ło 6 t na wo zów sztucz nych, 7 m owsa i mło car nia – wła sność spół dziel ni. W wy -
ni ku pro wa dzo ne go śledz twa Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
we Wło da wie usta lił i aresz to wał spraw cę pod pa le nia, któ rym oka zał się chłop, po sia da -
ją cy 6 ha zie mi, z za wo du ko wal, lat 50. W to ku wstęp nych prze słu chań aresz to wa ny ze -
znał, że pod pa le nia do ko nał z na mo wy ku ła ka (13 ha zie mi), któ re mu w związ ku z usta -
la niem are ału zie mi dla wym[ie nio nej] spół dziel ni przy dzie lo no grun ta w in nym miej scu.
Przed do ko na niem po wy ższe go ak tu dy wer sji spraw ca do ko nał wła ma nia do miesz ka nia
po szko do wa ne go skąd zra bo wał gar de ro bę, któ rą w cza sie re wi zji od na le zio no. Ku łak -in spi -
ra tor, po po twier dze niu da nych uzy ska nych od aresz to wa ne go, zo sta nie aresz to wa ny.

Wro ga pro pa gan da
W grom. Stra żó w2 pow. Rze szów nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił na sto -

do le po ło żo nej obok szo sy ulot kę o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko ak ty wi stom bio rą -
cym udział w pra cach przy or ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nej w tamt[ej szej] gro -
ma dzie. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie, pi smem ka li gra ficz nym. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Aresz ty i za trzy ma nia
Za zde mo lo wa nie w li sto pa dzie ub[ie głe go] r[oku] lo ka lu Ob wo do wej Ko mi sji

Wybor czej w Star gar dzie (znisz cze nie ha seł pro pa gan do wych, li te ra tu ry, po pier si przy -
wód ców mię dzy na ro do we go ru chu re wo lu cyj ne go) Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Star gar dzie (Szcze cin) aresz to wał usta lo nych obec nie
dwóch spraw ców po wy ższe go:

182

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Gro ma da Żło bek ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy So bi bór.
2 Gro ma da Stra żów ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Pa li ków ka.
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– pra cow ni ka Po wia to we go Przed się bior stwa Ro bót Bu dow la nych, po cho dze nia ro -
bot ni cze go, wy kształ ce nie śred nie, z za wo du tech nik, czł[onek] ZMP, lat 21;

– b[yłe go] pra cow ni ka Pań stwo wych Za kła dów Zbo żo wych w Star gar dzie (ostat nio
bez za ję cia), po cho dze nia drob no miesz czań skie go, wy kształ ce nie śred nie, lat 20.

Ja ko po dej rza ne go o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji i nie le gal ne po -
sia da nie bro ni Po wia to wa De le ga tu ra Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w Bar to szy cach (Olsz tyn) aresz to wa ła miesz kań ca gro ma dy Sę po pol, po cho dze nia
chłop skie go, czł[on ka] ZMP, lat 20. Pod czas re wi zji do mo wej u aresz to wa ne go zna le -
zio no ka ra bin i 145 sztuk amu ni cji.

Za prze ka za nie w la tach 1947–[19]49 po sia da nych kil ku jed no stek bro ni krót kiej człon -
kom ban dy Wa len cia ka Cze sła wa, zli kwi do wa nej w 1954 r., Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał ro bot ni ka ko pal ni wę gla  „Cze ladź Pia -
ski” (woj. Sta li no gród), po cho dze nia chłop skie go, lat 26. Pod czas re wi zji w za bu do wa niach
ro dzi ców aresz to wa ne go, zam[iesz ka łych] w pow. Lu bar tów, zna le zio no pi sto let Pa ra bel lum.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Nie miec Za chod[nich] do Pol ski Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bra nie wie (Olsz tyn) za trzy mał jed ną
oso bę na ro do wo ści bia ło ru skiej, oby wa tel stwa li tew skie go, lat 33.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem prze do -
sta nia się do Włoch Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta -
li no gro dzie aresz to wał ro bot ni ka Za kła dów Che micz nych w Oświę ci miu, lat 28.

Wy ro ki
Za przy na le żność do kontr re wo lu cyj nej or ga ni za cji pn. Pań stwo wy Kor pus Bez pie czeń -

stwa3 ist nie ją cej na te re nie pow. Kra śnik w la tach 1950–[19]52, do ko na nie kil ku mor derstw
na dzia ła czach spo łecz nych, roz po wszech nia nie wro gich ulo tek i do ko na nie sze re gu na pa -
dów ra bun ko wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go i oso by pry wat ne – Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Lu bli nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 6 osób, z te go: jed ną oso bę na do ży wo cie,
dwie oso by po 15 lat wię zie nia i trzy oso by na 11, 9 i 6 lat wię zie nia.

Za pod pa le nie w 1954 r. sto do ły na le żą cej do spół dziel ni pro duk cyj nej w grom. Mie -
ru cin pow. Mo gil no Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Byd gosz czy wy dał wy rok ska zu ją cy
jed ną oso bę na 10 lat wię zie nia.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Po wia to wy w Brze gu
(Opo le) wy dał wy rok ska zu ją cy człon ka tej sek ty na 4 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 108–110.
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3 Or ga ni za cja dzia ła ła od 1950 r. do 26 lu te go 1954 r. na te re nie po wia tów pu ła wskiego i kra śnickiego w wo je wódz -
twie lubel skim. Do wód cą sze ścio oso bo wej gru py był Jan Oszust ps. „Ko gut” (wg in nych Wła dy sław Bu chaj). Człon ko -
wie or ga ni za cji, przy go to wu jąc się do ak cji zbroj nej, gro ma dzi li broń i amu ni cję. AIPN, 0187/133, Pań stwo wy Kor pus
Bez pie czeń stwa, Cha rak te ry sty ka nr 142; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 301. 

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 183



Nr 49

1955 kwie cień 16, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 35/55

Komitet Warszawa, dnia 16 kwiet nia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 35/55
15–16 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
Na te re nie ko pal ni „Ko ściusz ko No wa” w Ja worz nie (Kra ków) na stą pi ła awa ria

trans por te ra ta śmo we go. Prze rwa w pra cy trans por te ra trwa ła 16 go dzin. Z pro wa dzo -
ne go do cho dze nia oraz z orze cze nia ko mi sji bie głych wy ni ka, iż uszko dze nie trans por -
te ra jest wy ni kiem ce lo wej dzia łal no ści. Do cho dze nie pro wa dzi pla ców ka Po wia to we -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ja worz nie.

Rol nic two
W POM Zło cie niec pow. Drawsk[o] (Ko sza lin) nie usta lo ny do tych czas spraw ca

uszko dził 11 chłod nic od trak to rów mar ki Ur sus, któ re przy ję te zo sta ły do re mon tu oraz
po dziu ra wił kil ka wia der sta no wią cych sprzęt prze ciw po ża ro wy. Po dej rza nym o do ko -
na nie po wy ższe go jest je den z me cha ni ków te goż POM -u, czł[onek] PZPR (prze sie dle -
niec z ak cji „W”1). W warsz ta cie, przy któ rym on sam pra cu je zna le zio no na rzę dzie,
przy po mo cy któ re go do ko na no wym[ie nio nych] uszko dzeń. Do cho dze nie pro wa dzi
De le ga tu ra Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Draw sku.

W PGR Lesz no pow. Łę czy ca (Łódź) wy buchł po żar w bu dyn ku za miesz ka łym
przez ro bot ni ków te goż ma jąt ku. Ogień zdo ła no w za rod ku zli kwi do wać. Z ma te ria łów
prze pro wa dzo ne go do cho dze nia przez KP MO wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod -
pa le nia, o do ko na nie któ re go po dej rza ny jest b[yły] pra cow nik wym[ie nio ne go] PGR.
W związ ku z po wy ższym dal sze pro wa dze nie do cho dze nia prze jął Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łę czy cy.

Wro ga pro pa gan da
W dniu 15 kwiet nia br. w grom. Łuc ka pow. Lu bar tów (Lu blin) na słu pie te le fo nicz -

nym obok przy stan ku au to bu so we go nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę

184

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Cho dzi o ak cję „Wi sła” (ope ra cję „Wi sła”) prze pro wa dzo ną w okre sie od 28 kwiet nia do koń ca lip ca 1947 r., w ra -
mach któ rej prze sie dlo no z ob sza rów po łu dnio wo -wschod nich Pol ski na zie mie za chod nie i pół noc no -za chod nie po -
nad 140 tys. Ukra iń ców, Boj ków, Do li nian, Łem ków i mie sza nych ro dzin pol sko -ukra iń skich. Sze rzej zob. Ak cja „Wi -
sła”, wy bór i red. W. Chu dzik i in., se ria: „Po la cy i Ukra iń cy w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne
do ku men ty z ar chi wów słu żb spe cjal nych”, t. V, War sza wa 2006.
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o tre ści wzy wa ją cej spo łe czeń stwo do boj ko to wa nia świę ta 1 Ma ja, ak cji zbie ra nia pod -
pi sów pod Ape lem Wie deń ski m2 oraz do mor do wa nia funk cjo na riu szy or ga nów bez pie -
czeń stwa. Ulot ka wy ko na na by ła na ma szy nie, za ty tu ło wa na „ROS – Ode zwa” i pod pi -
sa na: „Kom[itet] ROS – ps. Staś”.

Na te re nie WSK Mie lec (Rze szów) ujaw nio no kil ka na pi sów o tre ści an ty ra dziec kiej
oraz wzy wa ją cej do nie bra nia udzia łu w uro czy sto ściach świę ta kla sy ro bot ni czej.

W Grój cu (War sza wa) na trzech pla ka tach Ape lu Wie deń skie go nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca wy wie sił wy cin ki z przed wo jen nych ga zet oraz pi sem ka „Ry cerz Nie po -
ka la nej” o tre ści szka lu ją cej Zwią zek Ra dziec ki.

W m. Słup ca pow. Ko nin (Po znań) zna le zio no trzy ulot ki wy ko na ne od ręcz nie, z te -
go dwie o tre ści na wo łu ją cej do two rze nia an ty pań stwo wych or ga ni za cji, pod pi sa ne
„Gwar dia Na ro do wa”, trze cia o tre ści kle ry kal nej – pod pi sa na: „Pol ski Ruch Wy zwo -
leń czy”. Nad mie nić na le ży, że dwie ulot ki tej sa mej tre ści, pod pi sa ne „Gwar dia”, zna -
le zio no w wym[ie nio nej] miej sco wo ści we wrze śniu ub[ie głe go] r[oku].

W dniach 14 i 15 kwiet nia br. w skrzyn kach py tań Uni wer sy te tu War szaw skie go zna -
le zio no 3 ulot ki o tre ści an ty ra dziec kiej i szka lu ją cej or ga ni za cję ZMP. Ulot ki wy ko na -
ne by ły od ręcz nie, pod pi sa ne: „Klub Wol nej Pol ski”. Nad mie nić na le ży, że od lu te go
do kwiet nia br. na te re nie Uni wer sy te tu War szaw skie go nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca do ko nał po nad 30 wro gich na pi sów oraz wy wie sił 3 ulot ki pod pi sa ne jak wy żej,
o czym in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 28/55 i 32/55 z dnia 31 mar ca i 8 kwiet nia br.
Prze pro wa dzo na eks per ty za gra fo lo gicz na wy ka za ła, że spraw cą po wy ższe go jest jed na
i ta sa ma oso ba.

Przy zbie gu pla cu Kon sty tu cji i ul. Ko szy ko wej (War sza wa m.) zna le zio no dwie
ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Ulot ki o po dob -
nej tre ści roz rzu co ne zo sta ły w par ku Ła zien kow skim we wrze śniu ub[ie głe go] r[oku].

Na to rach ko le jo wych mię dzy Choszcz nem a Star gar dem (Szcze cin) zna le zio no
20 ulo tek wy ko na nych ręcz ną dru kar ką o tre ści: „Niech ży je Pol ska ka to lic ka – precz
z woj skiem ro syj skim”.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko człon kom re wi zjo ni stycz nej or ga ni -

za cji Ślą ski Zwią zek Wal ki (o aresz to wa niu któ rych in for mo wa no w Biu le ty nie nr 6/55
z dnia 25 mar ca br.) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Opo lu za trzy mał dal szych trzech człon ków tej or ga ni za cji, po cho dze nia ro bot ni cze -
go, w wie ku 15–17 lat. Je den z za trzy ma nych jest czł[on kiem] ZMP.

Za współ pra cę z ban dą „By stre go” Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał dal szych 7 współ pra cow ni ków te jże ban dy, w tym

185

2 Z ape lem wy stą pi ła Świa to wa Ra da Po ko ju, za ło żo na z ini cja ty wy ZSRR na II Świa to wym Kon gre sie Po ko ju w War -
sza wie w 1950 r. Za raz po jej utwo rze niu ra da we zwa ła w Ape lu Sztok holm skim na ro dy świa ta do prze pro wa dze nia ple -
bi scy tu w spra wie za ka zu bro ni at mo wej. W cza sie tej ak cji – jak po da no – ze bra no oko ło 500 mln pod pi sów, głów nie
w blo ku wschod nim. Był to je den z pierw szych ak cen tów pro pa gan do wych roz po czy na ją cej się „zim nej woj ny”. Apel
Wie deń ski na to miast pro pa go wał ideę po ko ju na świe cie, a zbie ra nie pod pi sów po prze dzi ła za kro jo na na sze ro ką ska lę
ma so wa ak cja „uświa da mia ją ca”. W Pol sce po wszech ne zbie ra nie pod pi sów pod orę dziem od by ło się w dniach 16 i 17
kwiet nia 1955 r.
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dwóch sy nów ku ła ków, po zo sta li – ma ło i śred nio rol ni chło pi. Wśród aresz to wa nych
znaj du ją się dwie me li niar ki, któ re me li no wa ły rów nież ban dy „Ognia”, „Groź ne go”3

i „Mści cie la”4. O aresz to wa niu ban dy ty „By stre go” oraz je go 16 współ pra cow ni ków
infor mo wa no w Biu le ty nach nr. 12/55 i 13/55 z dnia 15 i 18 lu te go br.

Wy ro ki
Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza5

i pro wa dze nie wro giej dzia łal no ści (do ko na nie kil ku na stu zbroj nych na pa dów ra bun ko -
wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go) Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Bia łym sto ku
wy dał wy ro ki ska zu ją ce: 10 osób na ka ry od 5 do 10 lat wię zie nia, jed ną oso bę na pół -
to ra ro ku wię zie nia i dwie oso by na rok i dwa la ta w za wie sze niu.

Za do ko na nie w dniu 28 lu te go br. za bój stwa na oso bie ga jo we go z pow. Ostrów
Maz[owiec ka] w cza sie wy ko ny wa nia przez nie go czyn no ści słu żbo wych Sąd Wo je wódz -
ki w War sza wie na se sji wy jaz do wej w Ostro wi Maz[owiec kiej] ska zał w try bie do raź nym
spraw cę mor du na do ży wo cie oraz utra tę praw oby wa tel skich i ho no ro wych na za wsze.
Roz pra wa od by ła się przy udzia le miej sco wej lud no ści.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 111–113.
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3 Hen ryk Gło wiń ski ps. „Groź ny” do wo dził 3. kom pa nią w OP „Bły ska wi ca” J. Ku ra sia. Kom pa nia, li czą ca ok. 75
(według Atla su 30–40) żoł nie rzy ope ro wa ła w oko li cach Rab ki, Cha bów ki i Ra by Wy żnej, a ta kże w po wia tach no wo -
tar skim, my śle nic kim i li ma now skim. „Groź ny” zgi nął” w wal ce z od dzia ła mi KBW 9 li sto pa da 1946 r. Do wódz two
po nim prze jął po cho dzą cy z Wi leńsz czy zny An to ni Wą so wicz „Roch”. Zob. m.in. Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we
w wo je wódz twie kra kow skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 310.
4 Dwóch do wód ców od dzia łów zwią za nych z „Ogniem” no si ło ten sam pseu do nim. Pierw szy to do wód ca kra kow skie -
go od dzia łu (6. kom pa nii) zgru po wa nia Ku ra sia – Zdzi sław Li sik ps. „Mści ciel”. Dzia ła ją cy po cząt ko wo tyl ko w Kra ko -
wie od dział uży wał też na zwy Ruch Opo ru Ar mii Kra jo wej (RO AK). Zgru po wa niu „Ognia” zo stał pod po rząd ko wa ny
w 1946 r., a je go do wód cą zo stał Jan Ja nusz ps. „Sie kie ra”. Dru gim był Mie czy sław Wą dol ny ps. „Mści ciel”, „Gra nit”,
do wo dzą cy 80-oso bo wym od dzia łem „Bu rza”, któ ry pod le gał do wódz twu Ar mi Pol skiej w Kra ju (APwK). Od dział dzia -
łał w okre sie od wrze śnia 1945 r. do kwiet nia 1947 r., głów nie w po wia tach wa do wic kim i my śle nic kim. W 1946 r. sztab
APwK ob jął swo im zwierzch nic twem zgru po wa nie Ku ra sia, ale za le żność oka za ła się sym bo licz na. W koń cu czerw -
ca 1946 r. KG APwK mia no wa ła „Ognia” ko men dan tem „Od dzia łów Bojo wych” na Pod ha lu. AIPN, 0189/78, Bu -
rza/Mści ciel – ugru po wa nie, Cha rak te ry sty ka nr 78; AIPN Kr, 074/1, Bu rza/Mści ciel – ugru po wa nie, Cha rak te ry sty ka
nr 1; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie kra kow skim 1944–1956  [w:] Atlas pol skie go pod zie mia...,
s. 307.
5 Na Bia ło stoc czyź nie ista nia ły dwie gru py o tej na zwie. Pierw sza dzia ła od kwiet nia 1949 r. do paź dzier ni ka 1950 r. na te -
re nie powiatu war szaw skie go, w Ostro łę ce, Olsz ty nie i Szczyt nie oraz województwa bia ło stoc kie go. Do wo dził nią Ju lian
Kost ka ps. „Dwer nic ki” i li czy ła po nad 50 (wg In for ma to ra 20) człon ków. Dru ga gru pa dzia ła ła od lip ca 1949 r. do sierp -
nia 1954 r. w wo je wódz twie bia ło stoc kim. Jej do wód cą był Ka zi mierz Ję drze jew ski ps. „As”. Nie wy klu czo ne, że obie gru py
two rzy ły jed ną or ga ni za cję. AIPN, 0177/22, Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza, Cha rak te ry sty ka nr 22; AIPN, 0189/49, Pol ska Ar -
mia Wy zwo leń cza, Cha rak te ry sty ka nr 48; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie war szaw skim 1944–1956
[w:] Atlas pol skie go pod zie mia.., s. 266;  In for ma tor o nie le gal nych..., s. 302.
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Nr 50

1955 kwie cień 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 36/55

Komitet Warszawa, dnia 19 kwiet nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 36/55
17–19 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Z ma ga zy nu ka mie nio ło mów w miej sco wo ści Mę cin ka pow. Ja wor (Wro cław) skra -
dzio nych zo sta ło 666 spło nek gór ni czych, 1 kg amo ni tu i 97 m lon tu. Za trzy ma no ro -
bot ni ka wy mie nio nych ka mie nio ło mów, po dej rza ne go o do ko na nie kra dzie ży. Śledz two
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

Ano nim po gró żko wy
Pro boszcz pa ra fii Pnie wy pow. Sza mo tu ły (Po znań) – czło nek Wo je wódz kiej Ra dy

Na ro do wej i prze wod ni czą cy Ko mi sji Księ ży ZBo WiD, otrzy mał pocz tą ano nim,
w któ rym au tor zwra ca mu uwa gę, aby wię cej cza su po świę cał spra wom Ko ścio ła, niż
pra cy spo łecz nej. Ano nim wy ko na ny był od ręcz nie i pod pi sa ny: „Pa ra fia nie”. Do cho -
dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] Sza mo -
tu ły.

Wro ga pro pa gan da
Do Za rzą du Wo je wódz kie go ZMP w Kra ko wie wpły nę ła pocz tą ulot ka o tre ści wzy -

wa ją cej do nie pod pi sy wa nia Ape lu Wie deń skie go oraz szka lu ją cej Zwią zek Ra dziec ki.
Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie li te ra mi dru ko wa ny mi i pod pi sa na: „Mści cie le”1.

W miej sco wo ści Ochot nik pow. Ra dom sko (Łódź) zna le zio no ulot kę wy ko na ną
odręcz nie, któ rej au tor na wo łu je do nie pod pi sy wa nia Ape lu Wie deń skie go oraz prze wi -
du je ry chły wy buch woj ny.

Na te re nie mia sta Człu cho wa (Ko sza lin) zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie
na kar cie Ape lu Wie deń skie go, wy wie szo ną na kio sku z ga ze ta mi. Treść wy mie nio nej
ulot ki wzy wa ła do nie pod pi sy wa nia ape lu, szka lo wa ła w sło wach wul gar nych człon ka
Biu ra Po li tycz ne go KC par tii oraz glo ry fi ko wa ła im pe ria lizm ame ry kań ski.
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a -a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie cho dzi o or ga ni za cję mło dzie żo wą dzia ła ją cą w Kra ko wie i Lę dzi nach w po wie cie pszczyń skim
w wo je wódz twie ka to wic kim. Zo sta ła utwo rzo na na je sie ni 1953 r., a swo ją dzia łal ność mia ła za koń czyć 20 mar ca 1954 r.
Kie ro wa li nią Fran ci szek Ka raś ps. „Bu stek”, Edward Ha ja ps. „Złom”, a od 11 mar ca 1954 r. Leszek Ma rek ps. „Bły -
ska wi ca”. Or ga ni za cja pro wa dzi ła dzia łal ność pro pa gan do wą i li czy ła 6 człon ków. AIPN, 0172/132, Mści cie le, Cha rak -
te ry sty ka nr 132; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie kra kow skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go
pod zie mia..., s. 328; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 325.
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Na te re nie mia sta Opo le zna le zio no ulot kę o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i wzy wa ją -
cej do wstę po wa nia w sze re gi pod ziem nych or ga ni za cji. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz -
nie, pod pi sa na: „Or gan pod ziem ny”.

Na sta cji Elek trycz nej Ko lei Do jaz do wej w Prusz ko wie (War sza wa) nie usta lo ny
dotych czas spraw ca wy wie sił 5 ulo tek o tre ści an ty ra dziec kiej, wy ko na nych od ręcz nie
na pu deł kach od pa pie ro sów. Jest to dru gi wy pa dek wy wie sze nia w kwiet niu br. na wy -
mie nio nej sta cji ulo tek o iden tycz nej tre ści.

Na te re nie Hu ty im. Le ni na (Kra ków) w bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym ujaw nio no kil -
ka na pi sów szka lu ją cych przed sta wi cie li rzą du PRL.

W Po zna niu na mu rze oka la ją cym Za kła dy Na praw cze Ta bo ru Ko le jo we go ujaw nio -
no na pis o tre ści an ty ko mu ni stycz nej wy ko na ny bia łą kre dą.

Na dwor cu ko le jo wym w Pol skiej Cer kwi pow. Koź le (Opo le) przez nie usta lo ne go
do tych czas spraw cę znisz czo ne zo sta ły dwa pla ka ty, przed sta wia ją ce tow[arzy szy] Le ni na
i Ma len ko wa.

W Ła zi skach Gór nych pow. Ty chy (Sta li no gród) na bra mie ko pal ni „Bo le sław Śmia -
ły” nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił por tret Hi tle ra.

Pro wa dze nie do cho dzeń we wszyst kich wy mie nio nych wy pad kach pod ję ły urzę dy
[do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty
W Biu le ty nie nr 34/55 z dnia 14 bm. po da no o pod pa le niu za bu do wań prze wod ni czą -

ce go spół dziel ni pro duk cyj nej w gro ma dzie Żło bek pow. Wło da wa (Lu blin) i aresz to wa -
niu spraw cy po wy ższe go ak tu. Obec nie w wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał 4 chło pów, po sia -
da ją cych od 5 do 13 ha zie mi, w tym je den czło nek PZPR i je den by ły czło nek AK. Wy -
mie nie ni, jak ze zna je uprzed nio aresz to wa ny spraw ca, podże ga li go do pod pa le nia za bu -
do wań prze wod ni czą ce go spół dziel ni. Po nad to dwaj z aresz to wa nych prze cho wy wa li
w swych za bu do wa niach gar de ro bę zra bo wa ną po szko do wa ne mu przed do ko na niem
pod pa le nia. Śledz two w to ku.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu aresz to wał
dal sze go człon ka re wi zjo ni stycz nej or ga ni za cji Ślą ski Zwią zek Wal ki (ro bot nik Ślą -
skich Za kła dów Obu wia w Otmę cie, czło nek ZMP, lat 17). O aresz tach człon ków wy -
mie nio nej or ga ni za cji in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 26/55 i 35/55 z dnia 25 mar ca
i 16 kwiet nia br.

Wy ro ki
Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Eska dra Wy zwo li cie li

Zie mi Kie lec kiej z Ko mu ni zmu, roz po wszech nia nie wro gich ulo tek i wy sy ła nie do ak ty -
wi stów spo łecz nych ano ni mów po gró żko wych Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie na
se sji wy jaz do wej w Ra do miu (Kiel ce) ska zał trzech człon ków wy mie nio nej or ga ni za cji
na ka ry od 1,5 do 2,5 ro ku wię zie nia.

Za za mor do wa nie w cza sie oku pa cji 9 oby wa te li pol skich na ro do wo ści ży dow skiej
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach wy dał wy ro ki ska zu ją ce: jed ną oso bę na do ży wo cie i trzy
oso by na 15, 12 i 5 lat i 6 mies[ię cy] wię zie nia.
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Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 114–116.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 189



Nr 51

1955 kwie cień 21, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 37/55

Komitet Warszawa, dnia 21 kwiet nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 37/55
20–21 kwiet nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wy pad ki i wro gie wy po wie dzi w związ ku z ak cją skła da nia pod pi sów pod ape -
lem Świa to wej Ra dy Po ko ju

W grom. Oboj nia pow. Tar no brzeg (Rze szów) ro bot nik hu ty „Sta lo wa Wo la”, bę dąc
w sta nie nie trzeź wym, wy wo łał awan tu rę w lo ka lu, w któ rym lud ność skła da ła pod pi sy
pod ape lem, po bił dwóch człon ków Ko mi te tu Fron tu Na ro do we go oraz wy bił kil ka
szyb. Spraw ca zaj ścia zo stał za trzy ma ny przez KP MO w Tar no brze gu.

W Chrza no wie (Kra ków) na pla ka tach Fron tu Na ro do we go, umiesz czo nych na
szkol nej ta bli cy ogło szeń, nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał trzech na pi sów:
„Chce my woj ny”. Do cho dze nie w po wy ższej spra wie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chrza no wie.

W grom. Fa ry ny pow. Szczyt no (Olsz tyn) chłop ka miej sco we go po cho dze nia, po sia -
da ją ca 12 ha zie mi, w cza sie wrę cza nia jej kart ki z tek stem Ape lu Wie deń skie go przez
ak ty wi stę Fron tu Na ro do we go oświad czy ła, że jest Niem ką i ape lu nie pod pi sze, uży -
wa jąc przy tym wul gar nych słów w ję zy ku nie miec kim. W po dob ny spo sób za cho wa ła
się chłop ka w grom. Pu py1 pow. Szczyt no. Wrę czo ny jej tekst ape lu po dar ła.

Ksiądz z pa ra fii Go rzy ce pow. Żnin (Byd goszcz) przy niósł do lo ka lu Ko mi te tu Fron tu
Na ro do we go nie pod pi sa ną kart kę oświad cza jąc, że Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do -
wej w Żni nie za ła twi ło mu od mow nie proś bę w spra wie przy dzie le nia zie mi i z te go też
wzglę du nie pod pi sze on ape lu Świa to wej Ra dy Po ko ju. Za zna czyć na le ży, że wy mie nio -
ny ksiądz nie brał udzia łu w żad nych do tych czas prze pro wa dza nych wy bo rach.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie za sank cją
pro ku ra to ra wo je wódz kie go aresz to wał człon ka sek ty świad ko wie Je ho wy – chło pa, po -
sia da ją ce go 6,5 ha zie mi, lat 29. Wy mie nio ny w dniu 17 kwiet nia br. w cza sie skła da nia
pod pi sów pod ape lem agi to wał miesz kań ców dziel ni cy Skol win do słu cha nia w tym dniu
au dy cji za gra nicz nej w ję zy ku nie miec kim (ra dia Ria s2) na te mat koń ca świa ta.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Obec nie: Spy cho wo.
2 Dzia ła ją ca obok Deutsch land funk (DLF) sta cja ra dio wa w ame ry kań skiej stre fie oku pa cyj nej (RIAS – Ra dio in Ame -
ri can Sec tor).
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Na te re nie wo je wództw byd go skie go i rze szow skie go za no to wa no sze reg wy pad ków
od mo wy skła da nia pod pi sów pod ape lem przez człon ków sek ty świad ko wie Je ho wy.

Rol nic two
W PGR Pam ry pow. Gi życ ko (Olsz tyn) wy buchł po żar, któ ry stra wił obo rę wy bu do -

wa ną w 1954 r. Z uzy ska nych w to ku wstęp ne go śledz twa ma te ria łów wy ni ka, iż po żar
po wstał wsku tek pod pa le nia. Śledz two pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Gi życ ku.

Wro ga pro pa gan da
Na ad res re dak cji „Ga ze ty Ku jaw skiej” we Wło cław ku (Byd goszcz) wpły nął pocz tą

list ano ni mo wy wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor za rzu ca wym[ie nio nej] re dak cji po -
zo sta wa nie na usłu gach Związ ku Ra dziec kie go, a ja ko po twier dze nie te go przy ta cza
opu bli ko wa ny w „Ga ze cie Ku jaw skiej” ar ty kuł dot[yczą cy] skła da nia pod pi sów pod
Ape lem Wie deń skim.

Re dak cja „Ga ze ty Po mor skiej” w Byd gosz czy otrzy ma ła pocz tą ano nim wy ko na ny
od ręcz nie, w któ rym au tor szka lu je se kre ta rza KC PZPR. Z tre ści ano ni mu wy ni ka, iż
au tor je go za po znał się z tre ścią bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły.

Se kre tarz Ko mi te tu Miej skie go PZPR w Głow nie pow. Ło wicz (Łódź) otrzy mał pocz -
tą list ano ni mo wy, w któ rym znaj do wał się wy ci nek z nie miec kie go cza so pi sma, przed sta -
wia ją cy ka ry ka tu rę biu ro kra ty, za opa trzo ny w od ręcz ny na pis szka lu ją cy ad re sa ta.

W Gli wi cach (Sta li no gród) przy ul. So bie skie go zna le zio no ulot kę o tre ści an ty ra -
dziec kiej, wy ko na ną od ręcz nie.

Na te re nie Po mor skich Za kła dów Bu do wy Ma szyn w Byd gosz czy ujaw nio no trzy
na pi sy o tre ści an ty ra dziec kiej oraz in for mu ją cej o cza sie nada wa nia au dy cji ra dio wych
Wol na Eu ro pa.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty
Za współ pra cę z wy wia dem ame ry kań skim (ośrod kiem szpie gow skim w Niem czech

Za chod nich) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie
aresz to wał miesz kan kę Wie licz ki, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kształ ce nie śred nie,
lat 44.

Za spo rzą dza nie i prze cho wy wa nie pism o tre ści re wi zjo ni stycz nej Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał ma ga zy nie ra
Fa bry ki Prze two rów Kost nych w By strzy cy Dol nej, oby wa tel stwa i na ro do wo ści nie -
miec kiej, lat 27.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Eł ku (Bia ły stok)
aresz to wał człon ka sek ty świad ko wie Je ho wy, po cho dze nia chłop skie go, zam[iesz ka łe -
go] ostat nio w wo je wódz twie kra kow skim, lat 21. Aresz to wa ny po sia dał przy so bie nie -
le gal ną li te ra tu rę sek ty oraz sze reg no ta tek o po dej rza nej tre ści. Śledz two pro wa dzi Wo -
je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku.

Wy ro ki
Za pi sa nie oszczer czych li stów p[rze ciw]ko PRL i wy sy ła nie ich do Nie miec Za -

chod nich Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li nie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na ro do wo -
ści nie miec kiej na 3 la ta wię zie nia. Wy mie nio ny w okre sie oku pa cji był ak tyw nym
człon kiem NSDAP.
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Za przy na le żność do po li cji gra na to wej i mor do wa nie lud no ści ży dow skiej w okre -
sie oku pa cji Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie ska zał jed ną oso bę na 15 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 117–119.
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Nr 52

1955 kwie cień 23, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 38/55

Komitet Warszawa, dnia 23 kwiet nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 38/55
22–23 kwiet nia br.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wy pad ki i wro gie wy po wie dzi w związ ku z ak cją skła da nia pod pi sów pod ape -
lem Świa to wej Ra dy Po ko ju

W pow. Włosz czo wa (Kiel ce) na pla ka cie Fron tu Na ro do we go, nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca do ko nał wro gie go na pi su do ma ga ją ce go się woj ny.

Na te re nie m. Su che pow. Ży wiec (Kra ków) zna le zio no kil ka ulo tek o tre ści an ty pań -
stwo wej. Ulot ki wy ko na ne by ły od ręcz nie na od wrot nych stro nach kar tek z Ape lem
Wie deń skim. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Żyw cu.

W m. Dą bro wa pow. Kiel ce miej sco wy li stosz po bił ucznia szkol ne go nio są ce go
do do mu kart kę z ape lem, któ rą ode brał od nie go i znisz czył.

W wo jew[ódz twie] Olsz tyn dwóch księ ży ka te dry olsz tyń skiej pod czas wy gła sza -
nych ka zań wro go in ter pre to wa ło ak cję zbie ra nia pod pi sów pod Ape lem Wie deń skim,
twier dząc, że utrzy ma nie po ko ju za le żne jest wy łącz nie od „wo li Bo żej”.

W kil ku po wia tach wo je wództw: kie lec kie go, szcze ciń skie go i ko sza liń skie go za no -
to wa no kil ka wy pad ków do ko ny wa nia wro gich do pi sków na kart kach ape lu wrzu co -
nych do urn.

W miej sco wo ści Sta wo wi ce pow. Opocz no (Kiel ce) w wy ni ku lan so wa nia przez
wro gi ele ment wer sji, że pod pi sa nie ape lu jest rów no znacz ne z wy ra że niem zgo dy
na przy stą pie nie do spół dziel czo ści pro duk cyj nej, 80 osób od mó wi ło zło że nia pod pi -
sów. Po prze pro wa dze niu ak cji pro pa gan do wej część z tych osób apel pod pi sa ła.

W wo jew[ódz twach] kie lec kim i szcze ciń skim za no to wa no sze reg wy pad ków od mo -
wy zło że nia pod pi sów pod ape lem Świa to wej Ra dy Po ko ju przez ku ła ków i człon ków
sek ty świad ko wie Je ho wy.

Wro ga pro pa gan da
W po bli żu Za kła dów im. Sta li na w Po zna niu ujaw nio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie

zaty tu ło wa ną: „Ro da cy – wol ność jest bli ska”. Treść ulot ki skie ro wa na jest prze ciw ko
PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].
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Na te re nie Prusz ko wa (War sza wa) ujaw nio no ulot kę wy ko na ną pi smem dru ko wa nym
na pa pie rze z pu deł ka od pa pie ro sów o tre ści an ty ko mu ni stycz nej, pod pi sa nej: „Dzie ci ze
szko ły”. Ulot ki iden tycz nie wy ko na ne by ły już dwu krot nie no to wa ne w bie żą cym mie sią cu.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz -
ko wie wspól nie z Wo je wódz kim Urzę dem [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

[b] We Wro cła wiu zna le zio no 5 li stów, któ re za wie ra ły „mo dli twę za b[yłe go] pry -
ma sa Wy szyń skie go i za Oj czy znę”. Au tor li stów wzy wa ad re sa tów do prze pi sy wa nia
tre ści w 5 eg zem pla rzach i dal sze go roz po wszech nia nia. Ko per ty, w któ rych znaj do wa -
ły się wy mie nio ne li sty ad re so wa ne by ły na ma szy nie. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Ko ło brze gu (Ko sza lin) na mu rze szko ły pod sta wo wej i te re nie PPiUR „Bar ka”
ujaw nio no dwa wro gie na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ko -
mu ni stycz nej. Je den z na pi sów pod pi sa ny był: „Mło da Gwar dia”1. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ło brze gu.

Na te re nie Stocz ni Szcze ciń skiej ujaw nio no kil ka wro gich na pi sów o tre ści an ty pań -
stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

Prze wod ni czą cy GRN w Ły nie2 pow. Wło da wa (Lu blin) otrzy mał pocz tą ano nim po -
gró żko wy, w któ rym au tor gro zi mu śmier cią i spa le niem za bu do wań w wy pad ku nie -
ustą pie nia z zaj mo wa ne go sta no wi ska. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dy rek tor szko ły za wo do wej w Trze mesz nie pow. Mo gil no (Byd goszcz) otrzy mał
pocz tą ano nim po gró żko wy, któ re go au tor wro go ko men tu je na ukę w szko le o Pol sce
współ cze snej, do ma ga się za prze sta nia wy cho wy wa nia uczniów w du chu mark si zmu -
-le ni ni zmu, gro żąc mu kon se kwen cja mi za od cią ga nie mło dzie ży szkol nej od uczęsz -
cza nia na re ko lek cje i mi sje. Uzy ska ne ma te ria ły wska zu ją, że au to rem ano ni mu mo że
być uczeń te jże szko ły, syn 8-hek ta ro we go chło pa, czło nek ZMP. Do cho dze nie pro wa -
dzi De le ga tu ra [Urzę du] do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Mo gil nie.

W dniu 20 kwiet nia br. o godz. 21.05 na li nii ra dio wę zła Prud nik Czer wo ny k. Kra ko -
wa3 na stą pi ła prze rwa w au dy cji w cza sie trans mi to wa nia prze mó wie nia tow[arzy sza]
Chrusz czo wa, w wy ni ku cze go 1000 abo nen tów nie mo gło wy słu chać prze mó wie nia.
Usta lo no, że prze rwa na stą pi ła wsku tek zwar cia spo wo do wa ne go przez pra cow ni ka spół -
dziel ni ogrod ni czej w Kra ko wie, któ ry pod łą czył do li nii swój ra dio od bior nik. Do cho dze -
nie pro wa dzi Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

W cza sie po sto ju stat ku pol skie go m/s „Oksy wie” w por cie szwedz kim Göte borg
wy szedł na ląd i nie po wró cił na sta tek mł[od szy] ste ward te goż stat ku, po cho dze nia
chłop skie go, czło nek PZPR, lat 23.
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b Od ręcz nie skre ślo no: W skrzyn kach pocz to wych.
1 Or ga ni za cja dzia ła ła pod ko lej ny mi na zwa mi: Bły ska wi ca, Mło da Gwar dia, Taj na Sieć Szpie gow ska i osta tecz nie
Bły ska wi ca. Na jej cze le stał Ka zi mierz Pon ka (Pan ke) ps. „Met ter nich”. Ist nia ła w dwóch okre sach: jesień 1951 r. – li -
sto pad 1953 r. oraz 21 paź dzier ni ka 1954 r. – 23 sierp nia 1956 r.  Pro wa dzi ła swo ją dzia łal ność głów nie w Wej he ro wie
i po wie cie wej he row skim. AIPN, 0175/102, Ugru po wa nie Bły ska wi ca/Mło da Gwar dia/Taj na Sieć Szpie gow ska, Cha rak -
te ry sty ka nr 63.
2 Właśc. Ły niew.
3 Cho dzi o dziel ni cę Kra ko wa Prąd nik Czer wo ny.
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Aresz ty
Za upra wia nie dzia łal no ści szpie gow skiej na rzecz wy wia du an giel skie go Wo je -

wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał 3 oso by
za trud nio ne w trans por cie mor skim oraz 1 ko bie tę bez za ję cia, po cho dze nia ro bot ni cze -
go, w wie ku od 33 do 52 lat. Dal sza re ali za cja spra wy w to ku.

Za współ pra cę z ban dą „By stre go” Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w No wym Tar gu (Kra ków) aresz to wał dal sze go, ukry wa ją ce go się od grud -
nia ub[ie głe go] ro ku, współ pra cow ni ka wy mie nio nej ban dy, po cho dze nia ro bot ni cze go,
z za wo du ślu sarz, lat 39. O aresz to wa niu ban dy ty „By stre go” oraz 23 je go współ pra -
cow ni ków in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 12/55, 13/55 i 35/55 z dnia 15, 18 lu te go
i 16 kwiet nia br.

Za współ pra cę z ban dą ter ro ry stycz no -ra bun ko wą pod do wódz twem Cie śli, m.in.
po śred ni cze nie w sprze da wa niu rze czy po cho dzą cych z na pa dów, gru pa ope ra cyj na
przy Po wia to wym Urzę dzie [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie (Rze -
szów) aresz to wa ła chło pa, po sia da ją ce go 1,5 ha zie mi, lat 53. Śledz two w to ku.

Ja ko po dej rza nych o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji, nie le gal ne po sia da -
nie bro ni oraz pla no wa nie na pa dów na funk cjo na riu szy MO ce lem zdo by cia więk szej ilo -
ści bro ni Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu za trzy mał
5 osób w wie ku od 17 do 18 lat, po cho dze nia chłop skie go; 4 z nich za trud nio nych by ło
w in sty tu cjach pań stwo wych, 1 na 3. hek ta ro wym go spo dar stwie mat ki. Śledz two w to ku.

W Biu le ty nie nr 18/55 z dnia 3 mar ca br. in for mo wa li śmy, iż prze wod ni czą cy Gro -
madz kiej Ra dy Na ro do wej w Żółt ni cy pow. Szcze ci nek (Ko sza lin) otrzy mał ano nim,
któ re go au tor w imie niu sied miu akow ców gro ził mu śmier cią w wy pad ku nie za prze sta -
nia dzia łal no ści spo łecz no -po li tycz nej. Obec nie w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia,
na pod sta wie eks per ty zy gra fo lo gicz nej, Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze cin ku usta lił i aresz to wał spraw cę na pi sa nia wy mie nio ne go ano -
ni mu – prze wod ni czą ce go gro madz kie go ko ła ZMP w Żółt ni cy, z za wo du trak to rzy sta,
lat 20. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ko sza li nie.

Za roz po wszech nia nie nie le gal nej li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy Miej ski
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w So snow cu (Sta li no gród) za trzy mał
miesz kań ca Wał brzy cha, bez za ję cia, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 20. Za trzy ma ny
posia dał przy so bie li te ra tu rę sek ty oraz sze reg ad re sów osób za miesz ka łych na te re nie
Nie miec Za chod nich.

Wy rok
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi ska zał jed ną oso -

bę na ka rę 1 ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
mł. re fe rent Sek cji Spra woz daw czej
(–) Mi ko ła je wicz J., sie rż.   

Źró dło: AIPN, 1583/ 153, k. 120–123.
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Nr 53

1955 kwie cień 27, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 39/55

Komitet Warszawa, dnia 27 IV 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 39/55
24–26 kwiet nia 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Trans port
Na sta cji ko le jo wej Wro cław-Swoj czy ce pa ro wóz na je chał na ze spół wa go nów -cy stern

na peł nio nych ben zy ną nie po wo du jąc jed nak więk szych strat. W to ku wstęp nych czyn no -
ści śled czych usta lo no, że przy czy ną zde rze nia by ło prze ło że nie zwrot ni cy przez nie usta -
lo ne go do tych czas osob ni ka, któ ry po do ko na niu po wy ższe go zbiegł. Do cho dze nie pro -
wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

Rol nic two
W spół dziel ni pro duk cyj nej w Łu ków ku Pięk nym pow. Chełm (Lu blin) nie usta le ni

do tych czas spraw cy prze cię li in sta la cję elek trycz ną przy dwóch trak to rach mar ki Ur sus
i Ze tor, przy dzie lo nych wy mie nio nej spół dziel ni przez POM na okres ak cji siew nej.

W spół dziel ni pro duk cyj nej w Ole cho wie (te ren wiel kiej Ło dzi) za cho ro wa ło 76
świń, z któ rych 14 sztuk pa dło mi mo na tych mia sto wej po mo cy we te ry na ryj nej. Ana li za
le kar ska wska zu je, że za cho ro wa nie na stą pi ło wsku tek za tru cia środ kiem che micz nym,
praw do po dob nie ar se nem. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Ter ror
Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Przed mo ściu pow. Wie luń (Łódź),

czło nek PZPR, w dro dze po wrot nej do do mu z ze bra nia Gmin nej Spół dziel ni zo stał
zatrzy ma ny przez nie usta lo ne go do tych czas osob ni ka, któ ry go wy le gi ty mo wał, a na -
stęp nie ude rzył w gło wę. W chwi li gdy wy mie nio ny to wa rzysz po czął ucie kać, osob nik
ten od dał za nim dwa strza ły z pi sto le tu (nie cel ne). Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wie lu niu.

W gro ma dzie Mił ko wi ce-Mać ki pow. Sie mia ty cze (Bia ły stok) na bu dyn ku miesz kal -
nym prze wod ni czą ce go GRN (czł[onek] PZPR, or ga ni za tor no wo za ło żo nej spół dziel ni
pro duk cyj nej w po wy ższej gro ma dzie) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił dwa
ano ni my wy ko na ne od ręcz nie, w któ rych gro zi prze wod ni czą ce mu śmier cią za zor ga ni -
zo wa nie spół dziel ni. W no cy dnia na stęp ne go rów nież na drzwiach miesz ka nia te goż
prze wod ni czą ce go wy wie szo ny zo stał trze ci ano nim o iden tycz nej tre ści.
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Pre zes Po wia to we go Za rzą du Związ ku Sa mo po mo cy Chłop skiej w So ko ło wie
Podl[askim] (War sza wa) – ak tyw ny czło nek PZPR, za miesz ka ły w gro ma dzie Przy wóz -
kib, otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor w imie niu miesz kań ców kil ku oko licz nych
gro mad wzy wa go do za nie cha nia dzia łal no ści spo łecz nej, a w prze ciw nym wy pad ku
gro zi mu po bi ciem. Ano nim wy ko na ny był od ręcz nie i pod pi sa ny: „Re jo no wy Ko mi tet
Re wo lu cyj ny No wej Pol ski – do wód ca kpt. Ja rzą bek”. 

Prze wod ni czą cy GRN w Owiń skach pow. Po znań otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na -
ny od ręcz nie i pod pi sa ny „Do wód ca pod ziem ny La to siń ski Cze sław”, któ re go au tor
gro zi mu oraz in nym ak ty wi stom kon se kwen cja mi za ak tyw ny udział w pra cach spo -
łecz nych.

Na uczy ciel ka szko ły pod sta wo wej w gro ma dzie Bra ni ca pow. Ra dzyń (Lu blin),
czło nek ZSL, otrzy ma ła pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor wzy wa ją do
za nie cha nia pra cy spo łecz nej, a w prze ciw nym wy pad ku w ra zie zmia ny ustro ju w Pol -
sce gro zi jej śmier cią.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Wro ga pro pa gan da
W spół dziel ni pro duk cyj nej w miej sco wo ści Zie le ń1 pow. Choj na (Szcze cin) na

drzwiach bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę
wy ko na ną od ręcz nie w for mie ga zet ki ścien nej. Au tor ulot ki kry ty ku je sys tem spół dziel -
czo ści pro duk cyj nej oraz szka lu je za rząd wym[ie nio nej] spół dziel ni.

W Po zna niu na ogro dze niu oka la ją cym te ren PKS ujaw nio no dwie ulot ki wy ko na ne
od ręcz nie i za ty tu ło wa ne: „Ro da cy – wol ność jest bli ska”. Treść ulot ki skie ro wa na jest
p[rze ciw]ko PRL. O ulot ce iden tycz nej tre ści, zna le zio nej w Po zna niu, in for mo wa no
w po przed nim biu le ty nie.

W Dę bli nie pow. Gar wo lin (War sza wa) w po bli żu ko ścio ła zna le zio no 12 ulo tek wy -
ko na nych od ręcz nie przez kal kę, za wie ra ją cych ha sła o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ko -
mu ni stycz nej.

W Za kli czy nie pow. Brze sko (Kra ków) na bu dyn ku go spo dy Gmin nej Spół dziel ni
nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie z na pi sem: „Żą -
da my uży cia bro ni ato mo wej na Zwią zek Ra dziec ki”.

We Wro cła wiu zna le zio no dal sze 3 li sty, któ re za wie ra ły „mo dli twę za b[yłe go] pry -
ma sa Wy szyń skie go i za Oj czy znę”. Au tor li stów wzy wa ad re sa tów do prze pi sa nia tre -
ści w pię ciu eg zem pla rzach i dal sze go roz po wszech nia nia. O zna le zie niu na te re nie mia -
sta Wro cła wia pię ciu li stów tej sa mej tre ści in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie.

W Ło dzi w skrzyn ce pocz to wej ujaw nio no ulot kę o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra -
dziec kiej. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie i za ty tu ło wa na: „Hymn POW”.

W po wy ższych wy pad kach pro wa dze nie do cho dzeń wsz czę ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du an giel skie go Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał miesz kan kę Gdy ni, po cho -
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b By ło: Przy wu ski.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Zie lin.
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dze nia in tel[igen cja] prac[ują ca], z za wo du na uczy ciel ka, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 30.
O aresz to wa niu czte rech osób w tej spra wie in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Zwią zek Wol nej
Młodzie ży Pol skie j2 Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Rze szo wie w wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia za trzy mał 15 człon ków wy mie -
nio nej or ga ni za cji. Spo śród za trzy ma nych 7 osób za trud nio nych jest w in sty tu cjach pań -
stwo wych na te re nie wo jew[ódz twa] rze szow skie go (je den po sia da wy ższe wy kształ ce -
nie i trzech śred nie), a po zo sta łe 8 osób po sia da go spo dar stwa rol ne od 2 do 6 ha. Wśród
za trzy ma nych jest dwóch kan dy da tów PZPR i 3 człon ków ZSL, wszy scy po cho dze nia
chłop skie go, w wie ku od 26 do 49 lat. W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, że or ga ni -
za cja ta utwo rzo na zo sta ła w 1952 r. Człon ko wie jej od by wa li ze bra nia or ga ni za cyj ne,
pro wa dzi li szko le nie, na któ rym oma wia no za sa dy kon spi ra cji oraz wer bo wa li no wych
człon ków do or ga ni za cji. Śledz two w to ku.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej pod na zwą Błę kit ne
So ko ły3 na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy za trzy mał 6 człon ków tej or ga ni za cji,
pocho dze nia ro bot ni cze go, w tym 3 człon ków ZMP, w wie ku od 18 do 20 lat. Za trzy ma ni
są pra cow ni ka mi prze my słu che micz ne go i ucznia mi Za sad ni czej Szko ły Che micz nej
w Byd gosz czy. W to ku wstęp nych prze słu chań za trzy ma nych usta lo no, że or ga ni za cja
utwo rzo na zo sta ła w pierw szych dniach kwiet nia 1955 r. pod wpły wem pro pa gan dy
radio wej państw ka pi ta li stycz nych i sta wia ła so bie za cel wal kę z ustro jem PRL po przez
do ko ny wa nie sa bo ta żu w miej scach za trud nie nia, kol por taż wro gich ulo tek i zdo by wa -
nie bro ni. Czy ni li oni rów nież przy go to wa nia do roz po wszech nie nia ulo tek w dniu
1 ma ja oraz na wią za nia w przy szło ści kon tak tu z in ną an ty pań stwo wą gru pą. Pod czas
re wi zji u jed ne go z za trzy ma nych zna le zio no pi sto let. Śledz two jest w to ku.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Wal ka z Ko mu ni zmem4

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku za trzy mał
kon duk to ra Eks po zy tu ry PKS w Bia łym sto ku, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 25. W to ku
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2 Or ga ni za cja zo sta ła za ło żo na na prze ło mie 1945/1946 r. i po cząt ko wo dzia ła ła pod na zwą Szkol na Or ga ni za cja Mło -
dzie żo wa (do 1950). Na cze le ZWMP stał sztab skła da ją cy się z 4 osób. Do wód cą był Jan So cha ps. „Zby szek”, „Her ku -
les”, „Czar ny”, a funk cję sze fa bez pie czeń stwa peł nił An drzej Po ta cza ła ps. „Li cho ta”. Or ga ni za cja dzia ła ła na te re nie po -
wia tów niżańskiego, prze worskiego, ja sielskiego, tar no brzeskiego i le żajskiego w wo je wódz twie rze szow skim. We dług
au to rów In for ma to ra mia ła sta no wić gru pę zbroj ną i w tym ce lu gro ma dzi ła broń. Po nad to zbie ra ła in for ma cje wy wia -
dow cze, do ko ny wa ła na pa dów (m.in. ra nio no funk cjo na riu sza MO, kon wo ju ją ce go pie nią dze), mia ła pro wa dzić
tzw. ostro żny sa bo taż. Or ga ni za cja li czy ła 30 osób i dzia ła ła do 1955 r. (wg in nych źró deł do 1961). AIPN, 0183/13, Zwią -
zek Wol nej Mło dzie ży Pol skiej, Cha rak te ry sty ka nr 15; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 342.
3 Or ga ni za cja ist nia ła w Byd gosz czy od 5 do 23 kwiet nia 1955 r. i mia ła cha rak ter sa bo ta żo wy. Li czą cą 8 człon ków gru -
pą kie ro wał Ka zi mierz Spa dziń ski ps. „Zoś ka”, „Zem sta”. AIPN, 0176/43, Błę kit ne So ko ły, Cha rak te ry sty ka nr 23; Pol -
skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twach gdań skim i po mor skim (byd go skim) 1945–1956 [w:] Atlas pol skie -
go pod zie mia..., s. 370.
4 W wo je wódz twie bia ło stoc kim dzia ła ły dwie or ga ni za cje o tej na zwie. Pierw sza – Wal ka z Ko mu ni zmem dzia ła ła
od ma ja do paź dzier ni ka 1952 r. w powiecie ełckim, kie ro wał nią Lu cjan Mro żew ski ps. „Dzi ki”. Li czą ca po nad 30 osób
or ga ni za cja gro ma dzi ła broń i do ko ny wa ła na pa dów w ce lu zdo by cia środ ków na dzia łal ność. Dru ga – Or ga ni za cja
do Wal ki z Ko mu ni zmem dzia ła ła w okre sie od kwiet nia 1953 r. do 25 kwiet nia 1955 r., jej do wód cą był Jó zef Cho do -
row ski ps. „Po nu ry”. Ob sza rem jej dzia ła nia był Bia ły stok, Kny szyn i Czar na Wieś. AIPN, 0177/4, Wal ka z Ko mu ni -
zmem, Cha rak te ry sty ka nr 4; AIPN, 0177/42, Or ga ni za cja do Wal ki z Ko mu ni zmem, Cha rak te ry sty ka nr 42; In for ma tor
o nie le gal nych..., s. 283.
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wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma ny przy znał się do or ga ni zo wa nia an ty pań stwo wej
or ga ni za cji oraz wy ja śnił, że w ro ku 1953 za wer bo wał jed ne go człon ka, z któ rym
wspól nie opra co wał pro gram dzia ła nia oraz po dział wo je wódz twa bia ło stoc kie go na re -
jo ny. Po le cił on za wer bo wa ne mu zbie ra nie in for ma cji o roz miesz cze niu jed no stek woj -
sko wych na te re nie pow. Gra je wo. Pla no wa li oni zdo być broń po przez za bój stwa
funkcj[ona riu szy] MO, a na stęp nie do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych na skle py
spół dziel cze w ce lu zdo by cia pie nię dzy i ma szy ny do pi sa nia, po trzeb nej im do roz po -
wszech nia nia wro gich ulo tek. Po wy ższe pla ny nie zo sta ły zre ali zo wa ne z po wo du
śmier ci w[yżej] wy mie nio ne go człon ka or ga ni za cji. W ro ku 1954 za trzy ma ny wcią gnął
do or ga ni za cji jed ną oso bę, któ rej po le cił wer bo wa nie człon ków oraz opra co wał dal szy
plan dzia ła nia. Śledz two trwa.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Zwią zek Mło dzie ży
Za chod nio -Nie miec kiej w Pol sce5 Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał 8 człon ków te jże or ga ni za cji: 6 po cho dze nia
robot ni cze go, 2 in te lig[en cja] prac[ują ca], w wie ku od 16 do 20 lat, za miesz ka li na te -
re nie m. Szo pie ni ce i za trud nie ni w ró żnych in sty tu cjach pań stwo wych. Wśród aresz to -
wa nych 4 jest czł[on ka mi] ZMP. Aresz to wa ni utwo rzy li wym[ie nio ną] or ga ni za cję
w 1953 r. W okre sie jej dzia łal no ści kil ka krot nie roz rzu ci li na te re nie m. Szo pie ni ce-Ja -
nó w6 ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej. Pod czas re wi zji u jed ne go z aresz to wa nych zna le -
zio no pi sto let.

W Biu le ty nie nr 14[/55] z dnia 19 lu te go br. in for mo wa no o aresz to wa niu do wód cy
i trzech człon ków an ty pań stwo wej or ga ni za cji Mści cie le. Obec nie w wy ni ku uzy ska -
nych w to ku śledz twa ma te ria łów Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Rze szo wie za sank cją pro ku ra to ra Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go aresz -
to wał dal sze go człon ka wy żej wspo mnia nej or ga ni za cji, ofi ce ra Woj ska Pol skie go,
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 25. Wy mie nio ny prze cho wy wał w za bu do wa niach swych
ro dzi ców au to mat i 300 szt[uk] amu ni cji oraz po sia dał nie le gal nie pi sto let.

Ko men da Po wia to wa MO w Go rzo wie (Zie lo na Gó ra) za trzy ma ła kie row ni ka Dzia -
łu Zby tu i Trans por tu Za kła dów Me cha nicz nych „Ur sus” w Go rzo wie. Pod czas re wi zji
zna le zio no przy nim sze reg do ku men tów sta no wią cych ta jem ni cę słu żbo wą za kła du,
a mia no wi cie: pla ny roz bu do wy obiek tu, wy kaz osób za trud nio nych w wym[ie nio nych]
za kła dach, ko re spon den cję z Dzia łu Zby tu i in ne. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go rzo wie.

Za wy ko na nie zle co nych prac nie zgod nie z otrzy ma ną do ku men ta cją Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w No wej Hu cie (Kra ków) aresz to wał in ży -
nie ra za trud nio ne go na sta no wi sku kie row ni czym w Hu cie im. Le ni na, po cho dze nia
robot ni cze go, lat 26. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Ja ko po dej rza ną o pi sa nie ano ni mów po gró żko wych do człon ków PZPR zam[iesz ka -
łych] na te re nie m. Ryb ni ka Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
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5 Zwią zek Mło dzie ży Nie miec Za chod nich w Pol sce (Ju gend Ver band West -Deutsch land in Po len) dzia łał od jesie -
ni 1953 r. do kwiet nia 1955 r. w Ja no wie i Szo pie ni cach w województwie katowickim. Or ga ni za cją li czą cą 7 osób kie ro -
wał Edward Piech. AIPN, 0174/23, Zwią zek Mło dzie ży Nie miec Za chod nich w Pol sce, Cha rak te ry sty ka nr 22; In for ma -
tor o nie le gal nych..., s. 279.
6 Ja nów nie wcho dził w skład m. Szo pie ni ce.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 199



w Ryb ni ku (Sta li no gród) aresz to wał żo nę le ka rza, z za wo du księ go wą, bez sta łe go miej -
sca pra cy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32.

Za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to wał ro bot ni ka Ze spo łu PGR Ja -
strzę bie pow. Świe cie, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy da lo ne go z sze re gów PZPR, lat 31.

Ja ko po dej rza nych o kol por taż nie le gal nej li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy Wo -
je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie za trzy mał na
te re nie Za brza miesz kan kę woj. zie lo no gór skie go i miesz kań ca Gdy ni, po cho dze nia ro -
bot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy, w wie ku 25 i 32 la ta.

Za uchy la nie się od słu żby w Woj sku Pol skim i pro wa dze nie wro giej dzia łal no ści
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie aresz to wał
ukry wa ją ce go się od kwiet nia 1954 r. człon ka sek ty świad ko wie Je ho wy, po cho dze nia
chłop skie go, lat 24. Przy aresz to wa nym zna le zio no li te ra tu rę sek ty.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za wier ciu (Sta li no -
gród) aresz to wał człon ka sek ty świad ko wie Je ho wy, po cho dze nia chłop skie go, bez sta -
łe go miej sca pra cy, lat 31. Wy mie nio ny, bę dąc na po grze bie jed ne go z człon ków sek ty,
pro wa dził pu blicz ną agi ta cję na rzecz te jże sek ty, szka lu jąc przy tym ustrój PRL.

Za współ pra cę z ban dą ter ro ry stycz no -ra bun ko wą pod do wódz twem Cie śli gru pa
ope ra cyj na przy Po wia to wym Urzę dzie [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro -
śnie (Rze szów) za trzy ma ła chło pa, po sia da ją ce go 2 ha zie mi, lat 31.

Za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu TT nr KK–774 Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w San do mie rzu (Kiel ce) za trzy mał ro bot ni ka za trud nio ne go
u pry wat ne go wła ści cie la przy wy ro bie da chów ki, po cho dze nia chłop skie go, lat 26.

Wy ro ki
Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji Na ro do wy Zwią zek Wy zwo leń czy

i nie le gal ne po sia da nie bro ni Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Bia łym sto ku wy dał wy rok
ska zu ją cy jed ną oso bę na 8 lat wię zie nia, utra tę praw oby wa tel skich i ho no ro wych na
okres 2 lat oraz prze pa dek ca łe go mie nia na rzecz skar bu pań stwa.

Za usi ło wa nie utwo rze nia an ty pań stwo wej or ga ni za cji na te re nie pow. Mła wa w la -
tach 1951–1952 Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie wy dał wy rok, ska zu jąc jed ną
oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Za roz po wszech nia nie wro gich ulo tek o tre ści kle ry kal nej Sąd Po wia to wy w Gdań -
sku wy dał wy rok ska zu ją cy prze wod ni czą ce go kół ka ró żań co we go na 2 mie sią ce wię -
zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 124–129.
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Nr 54

1955 kwie cień 29, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 40/55

Komitet Warszawa, dnia 29 IV 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 40/55
27–29 kwiet nia 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Łącz ność
W dniu 27 bm. we Wro cła wiu wy cię te zo sta ły od cin ki z 4 ka bli te le fo nicz nych

w stu dzien ce ka blo wej oraz 1 ka bel da le ko się żny na le żą cy do jed nost ki woj sko wej zo -
stał uszko dzo ny. Wsku tek po wy ższe go dziel ni ca Pil czy ce po zba wio na zo sta ła łącz no ści
te le fo nicz nej na okres 24 go dzin. W wy ni ku wsz czę te go do cho dze nia Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu usta lił i za trzy mał
3 spraw ców po wy ższe go, ro bot ni ków przed się bior stwa roz biór ko we go we Wro cła wiu,
w tym je den b[yły] funkcj[ona riusz] MO, w wie ku od 30 do 53 lat. W to ku wstęp ne go
prze słu cha nia za trzy ma ni wy ja śni li, że uzy ska ny po prze to pie niu ka bli me tal (miedź
i ołów) sprze da li w cen tra li zło mu.

Pra cow ni cy ko lum ny re mon to wej Urzę du Te le ko mu ni ka cyj ne go za trud nie ni przy
na pra wie po wy ższych uszko dzeń stwier dzi li w stu dzien ce ka blo wej od le głej oko ło
100 m od miej sca pierw sze go wy pad ku wy cię cie ka bla łą czą ce go port rzecz ny we Wro -
cła wiu z że glu gą w Brze gu Dol nym pow. Wo łów. Za cho dzi po dej rze nie, że ka bel ten
mógł być wy cię ty przez tych sa mych spraw ców. Spra wa wy ja śnio na zo sta nie w trak cie
pro wa dzo ne go śledz twa.

Nad mie nić na le ży, że w m[ie sią]cu mar cu br. we Wro cła wiu wy cię tych zo sta ło 5 ka -
bli te le fo nicz nych, o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 29/55 z dnia 1 kwiet nia br.

Rol nic two
W spół dziel ni pro dukc[yj nej] Osie ki pow. Ko sza lin z przy czyn do tych czas nie usta -

lo nych wy buchł po żar, któ ry stra wił sto do łę, obo rę, staj nię z 12 koń mi oraz sze reg ma -
szyn i na rzę dzi rol ni czych. Do cho dze nie pro wa dzą funkcj[ona riu sze] KW MO i gru pa
ope ra cyj no -śled cza Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ko sza li nie.

Ano ni my po gró żko we
Czło nek Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Zło to wie (Ko sza lin), au to cht onka, otrzy -

ma ła pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie w ję zy ku nie miec kim, któ re go au tor gro zi jej
śmier cią w wy pad ku, je śli pój dzie na ma ni fe sta cję 1-ma jo wą z czer wo nym sztan da rem.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w An tonio wie pow. Tar no brzeg
(Rze szów) otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa go, aby do dnia 30 kwiet -
nia br. zrzekł się sta no wi ska prze wod ni czą ce go, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się
do żą da nia gro zi mu śmier cią oraz spa le niem za bu do wań.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Żół kiew ce pow. Kra sny staw
(Lublin) – czło nek PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor
gro zi mu śmier cią w związ ku z je go su mien nym wy ko ny wa niem obo wiąz ków słu żbo -
wych. Nad mie nić na le ży, że wy mie nio ny prze wod ni czą cy dzień przed otrzy ma niem
ano ni mu de cy zją Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Kra snym sta wie zwol nio -
ny zo stał z pra cy na wła sną proś bę.

Se kre tarz Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Ża rach (Zie lo na Gó ra) otrzy mał pocz tą
ano nim z po gró żka mi i szka lu ją cy go. Ano nim wy ko na ny był na ma szy nie do pi sa nia.

Pra cow ni ca Wy dzia łu Kadr Biu ra Kon struk cyj ne go Prze my słu Mo to ry za cyj ne go
w War sza wie – czło nek PZPR, otrzy ma ła pocz tą ano nim o tre ści po gró żko wej i an ty se -
mic kiej.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Wro ga pro pa gan da
W Lu bli nie w ró żnych punk tach mia sta nie usta le ni do tych czas spraw cy wy wie si li

21 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie przez kal kę i pod pi sa nych: „TOP -AK”. Au tor ulo tek,
wy stę pu jąc w imie niu pod ziem nej or ga ni za cji, wzy wa spo łe czeń stwo do wal ki z ustro -
jem PRL oraz do ma ga się pod wy żki płac.

W Kra ko wie na słu pie te le fo nicz nym nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot -
kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej ustrój PRL i ZSRR.

Na ad res Sto łecz ne go Ko mi te tu Fron tu Na ro do we go w War sza wie wpły nął pocz tą
list ano ni mo wy, w któ rym znaj do wał się wy ci nek z „Try bu ny Lu du”, przed sta wia ją cy
kart kę z tek stem Ape lu Wie deń skie go. Na wy cin ku tym nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca do pi sał od ręcz nie kil ka zdań o tre ści szka lu ją cej ustrój PRL.

Pra cow nik Za kła dów Wy ro bów Pa pier ni czych w Ple sze wie pow. Ja ro cin (Po znań)
otrzy mał pocz tą ano nim o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i wy chwa la ją cej USA. Ano nim
wy ko na ny był od ręcz nie, pod pi sa ny: „Par ty zant – PAK na mia sto Ple szew”.

Na ad res Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Po zna niu wpły nął pocz tą ano nim o tre -
ści an ty ra dziec kiej, wy ko na ny od ręcz nie.

W ko ry ta rzu Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Za ko pa nem ujaw nio no na pis
wy ko na ny od ręcz nie, wro go ko men tu ją cy uchwa łę do ty czą cą ob ni żki cen.

W po wy ższych wy pad kach pro wa dze nie do cho dzeń wsz czę ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji Wal ka z Ko mu ni zmem Wo je wódz -

ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku aresz to wał stra żni ka
za trud nio ne go na obiek cie prze my sło wym w Prost kach, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 26. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no u nie go 2 ba gne ty, przy po mo cy któ rych
pla no wał on, wspól nie z uprzed nio aresz to wa nym człon kiem tej or ga ni za cji, do ko ny -
wać mor derstw funkcj[ona riu szy] MO w ce lu zdo by cia bro ni. O aresz to wa niu człon ka
tej or ga ni za cji in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie.
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Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Zwią zek Wol nej Mło -
dzie ży Pol skiej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo -
wie aresz to wał in struk to ra szko le nia ide olo gicz ne go Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go, z za wo du na uczy ciel, wy kształ ce nie śred nie, po cho dze nie ro bot ni cze, czło nek
PZPR, lat 28. W wy mie nio nej or ga ni za cji peł nił on funk cję za stęp cy do wód cy. O aresz -
to wa niu 15 człon ków tej or ga ni za cji po da no w po przed nim biu le ty nie.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Kra jo we Po wsta nie
Wy zwo leń cze1 Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku
aresz to wał dwóch kwa li fi ko wa nych ro bot ni ków, za trud nio nych w Tech nicz nej Ob słu -
dze Rol nic twa w El blą gu, w wie ku 36 i 45 lat. W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, że
człon ko wie or ga ni za cji pro wa dzi li szko le nie na te mat to po gra fii woj sko wej oraz spo so -
bów zbie ra nia in for ma cji o punk tach stra te gicz nych, jak mo sty, ko le je itp.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza2

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu (Sta li no gród)
aresz to wał ro bot ni ka kop[al ni] „Dy mi trow”, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 21. Usta lo no,
że or ga ni za cja ta utwo rzo na zo sta ła przez więź nia Ośrod ka Pra cy Więź niów
przy kop[al ni] „Dy mi trow” w li sto pa dzie 1954 r., w skład któ rej wcho dzi ło jesz cze 5 in -
nych więź niów. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa prze ciw ko aresz to wa nym w paź dzier ni ku 1954 r.
człon kom ban dy Wa len ciu ka Cze sła wa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie za trzy mał dal szych 8 człon ków wy mie nio nej ban dy (chło pi,
po sia da ją cy od 1 do 6 ha zie mi, zam[iesz ka li] w pow. Lu bar tów, w wie ku od 22 do 35
lat). Za trzy ma ni bę dąc człon ka mi ban dy do ko na li sze re gu zbroj nych na pa dów ra bun ko -
wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go i oso by pry wat ne. Pod czas re wi zji w za bu -
do wa niach jed ne go z za trzy ma nych zna le zio no pi sto let Vis i 5 szt[uk] amu ni cji. Śledz -
two w to ku.

Ja ko po dej rza nych o do ko na nie w paź dzier ni ku 1954 r. mor der stwa na oso bie se kre -
ta rza POP PZPR oraz do ko na nie sze re gu na pa dów ra bun ko wych na pla ców ki han dlu
uspo łecz nio ne go Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli -
nie za trzy mał 4 chło pów, po sia da ją cych od 1 do 5 ha zie mi, w wie ku od 22 do 25 lat
(wszy scy za miesz ka li w pow. Kra śnik). W to ku wstęp nych prze słu chań je den z za trzy -
ma nych przy znał się do do ko na nia na pa du ra bun ko we go na sklep Gmin nej Spół dziel ni
w Bi sku piu pow. Kra sny staw. W wy ni ku prze pro wa dzo nej re wi zji do mo wej zna le zio no
część gar de ro by bę dą cej wła sno ścią za mor do wa ne go se kre ta rza POP. Śledz two w to ku.
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1 Właśc. Kra jo we Si ły Wy zwo leń cze – or ga ni za cja wy wo dzą ca się z har cer stwa, utwo rzo na w li sto pa dzie 1949 r.
pod na zwą Krąg Sta rych Wy gów (do je sie ni 1950). Dzia ła ła do lip ca 1952 r. w Wej he ro wie, w województwie gdań skim. Za -
ło ży cie lem i do wód cą li czą cej 6 człon ków gru py był Pa weł Dzie ciel ski ps. „Sta ry Jim”; or ga ni za cja o cha rak te rze sa bo -
ta żo wym. AIPN, 0175/3, t. 1, Kra jo we Si ły Wy zwo leń cze, Krąg Sta rych Wy gów, Cha rak te ry sty ka nr 2; Pol skie pod zie -
mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twach gdań skim i po mor skim (byd go skim) 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go
pod zie mia..., s. 377; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 85.
2 Or ga ni za cja roz po czę ła dzia łal ność w By to miu w sierp niu 1954 r. pod na zwą Po wiew. Kie ro wał nią Jan Bry ła ps.
„Orzeł”. We wrze śniu 1954 r. przy ję ła na zwę Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza, a do wód cą zo stał Jan Ja wor ski. Orga ni za cja
li czy ła 10 osób i pro wa dzi ła dzia łal ność jesz cze w 1955 r. AIPN, 0174/6, Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza, Cha rak te ry sty ka
nr 5; AIPN Ka, 057/254, Po wiew, Cha rak te ry sty ka nr 258; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 303.
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Za wy ko na nie i roz po wszech nie nie na te re nie Je le niej Gó ry an ty pań stwo wych ulo -
tek w sierp niu ub[ie gle go] ro ku Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] we Wro cła wiu w to ku pro wa dzo ne go do cho dze nia usta lił i obec nie aresz to wał
dwóch spraw ców po wy ższe go:

– pla ni stę Fa bry ki Urzą dzeń Me cha nicz nych w Grod ko wie, wy kształ ce nie śred nie,
po cho dze nie chłop skie, lat 27;

– bez sta łe go miej sca pra cy, po cho dze nie drob no miesz czań skie, wy kształ ce nie śred -
nie, lat 33.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wy so kiem Ma zo wiec -
kiem (Bia ły stok) za trzy mał de zer te ra WP, po szu ki wa ne go przez KP MO za do ko ny wa -
nie na pa dów ra bun ko wych i nie le gal ne po sia da nie bro ni. Za trzy ma ny jest b[yłym]
człon kiem ban dy „Ciem ne go”3, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 31.

Wy ro ki
Za współ pra cę z ban dą Cie śli Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Rze szo wie wy dał wy rok

ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Po wia to wy w Świe ciu (Byd goszcz)

wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 8 mie się cy wię zie nia.
Za współ pra cę z oku pan tem Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach na se sji wy jaz do wej

w San do mie rzu wy dał wy ro ki ska zu ją ce 3 oso by na ka ry od 2 do 4 lat wię zie nia. Po za -
sto so wa niu usta wy o amne stii dwóm ska za nym ka rę zła go dzo no do 2 lat i 8 mie się cy,
trze cie mu do 1 ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 130–134.
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3 Ta de usz Nar kie wicz ps. „Ciem ny”, „Wy rwicz”, „Ry micz”, „Ro ja”, „Dar wicz” od je sie ni 1945 r. do wrze śnia 1947 r. do -
wo dził trzy dzie sto oso bo wym od dzia łem, jed no cze śnie do grud nia 1946 r. był do wód cą Po go to wia Ak cji Spe cjal nej (PAS),
na stęp nie ob jął funk cję ko men dan ta Ko men dy Po wia tu NZW „Ła ba”, „Pod ha le”, któ rej pod le ga ły po wia ty ło mżyński,
ostrowski i ostro łę cki. Od dział „Ciem ne go” wy stę po wał też pod na zwą Kom pa nia Sztur mo wa, li czył oko ło 15 żoł nie rzy.
Nar kie wicz stał na cze le ko men dy „Pod ha le” do 6 wrze śnia 1947 r., kie dy to oto czo ny przez od dzia ły KBW we wsi Czo -
cha nie-Gó ra – cię żko ran ny, nie wi dząc szans na wy do sta nie się z okrą że nia – po peł nił sa mo bój stwo. AIPN, 0177/82, Na -
ro do we Zjed no cze nie Woj sko we. Okręg Bia ły stok, Cha rak te ry sty ka nr 82; S. Po le szak, Za rys dzie jów an ty ko mu ni stycz ne -
go pod zie mia zbroj ne go w Ło mżyń skiem i Gra jew skiem po amne stii w 1947 r. [w:] Ostat ni le śni..., s. 54; Pol skie pod zie mie
nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie bia ło stoc kim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 86;  In for ma tor o nie le -
gal nych..., s. 197, 198, 206.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 204



Nr 55

1955 maj 2, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 41/55

Komitet Warszawa, dn[ia] 2 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 41/55
30 IV – 2 V 1955 ro ku

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wy pad ki i wro gie wy stą pie nia zwią za ne z uro czy sto ścia mi 1 Ma ja
W cza sie po cho du 1-ma jo we go w War sza wie za trzy ma no ro bot ni ka kwa li fi ko wa ne -

go Przed się bior stwa Ro bót Mon ta żo wych Prze my słu Che micz ne go w Gli wi cach,
poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 50, któ ry usi ło wał prze do stać się do try bu ny rzą do wej.
Przy za trzy ma nym zna le zio no wro gi trans pa rent o wy mia rze 1,5 × 1,5 m, szka lu ją cy
nie któ rych czo ło wych dzia ła czy par tii i rzą du oraz ró żne go ro dza ju skar gi i za ża le nia
pisa ne przez nie go na prze strze ni lat 1949–1954, wg nie go nie wła ści wie za ła twio ne,
któ re to za mie rzał do rę czyć oso bi ście se kre ta rzo wi KC PZPR. Śledz two w to ku.

W Ma gnu szo wie pow. Ko zie ni ce (Kiel ce) na aka de mii 1-ma jo wej po wy gło szo nym
re fe ra cie przez kie row ni ka tamt[ej szej] szko ły za brał głos śred nio rol ny chłop, b[yły]
czł[onek] AK, któ ry wro go ko men to wał osią gnię cia Pol ski Lu do wej oraz na wo ły wał
zebra nych, by nie wie rzy li w to, co mó wi się o agre syw nej po li ty ce kół rzą dzą cych USA.
Wy mie nio ny wy stą pie niem swym za kłó cił prze bieg aka de mii, w z[wiąz]ku z czym
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko zie ni cach w sto sun ku
do nie go pro wa dzi do cho dze nie wy ja śnia ją ce.

Pod czas po cho du 1-ma jo we go w Po zna niu ro bot nik, lat 25, pod szedł do ko lum ny
ma ni fe stan tów i roz bił nio są cy przez nich por tret tow[arzy sza] Sta li na. Spraw ca zo stał
za trzy ma ny przez MO.

W Łysz ko wi cach pow. Ło wicz (Łódź) aresz to wa ny zo stał osob nik, któ ry w sta nie
nie trzeź wym wzno sił wro gie okrzy ki.

W miejsc[owo ści] Bie li ny pow. Kiel ce miej sco wy ksiądz czy nił pró by zor ga ni zo -
wania od pu stu, w z[wiąz]ku z czym ma ni fe sta cja roz po czę ła się do pie ro o godz. 13.00.
We wsiach Jó ze fów i Obza1 pow. Bił go raj (Lu blin) pod czas ma ni fe sta cji 1-ma jo wej
w ko ścio łach urzą dzo no pro ce sje. Fakt ten nie od bił się ujem nie na fre kwen cji lud no ści
w uro czy sto ściach 1-ma jo wych.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Ob sza.
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W grom. Do ma szy ce2 pow. Bia ła Pod la ska (Lu blin) pod czas wie cu 1-ma jo we go
z po le ce nia księ dza bi ły dzwo ny w miej sco wym ko ście le.

W Ko zie ni cach (Kiel ce) miej sco wy ksiądz zor ga ni zo wał w cza sie ma ni fe sta cji 
1-ma jo wej pro ce sję obok ko ścio ła. Kil ka osób w star szym wie ku odłą czy ło się od ma -
ni fe sta cji i wzię ło udział w pro ce sji.

Na te re nie wsi Gró dek pow. To ma szów Lu bel ski (Lu blin) ujaw nio no wy wie szo ny
pla kat wy ko na ny od ręcz nie, wro go in ter pre tu ją cy świę to 1 Ma ja i szka lu ją cy przed sta wi -
cie li par tii. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go].

Na te re nie Tech ni kum Te le ko mu ni ka cyj ne go w War sza wie ujaw nio no 3 ulot ki
z wro gi mi an ty ko mu ni stycz ny mi ha sła mi, wzy wa ją cy mi mło dzież do nie bra nia udzia łu
w świę cie 1. ma jo wym, a uczcze nia dnia 3 Ma ja pój ściem do ko ścio ła. Ulot ki wy ko na -
ne by ły od ręcz nie, pod pi sa ne: b„Klu, klux – klau”b. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Na te re nie m. Prusz ków (War sza wa) ujaw nio no ulot kę o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Prusz ko wie.

W Gdań sku ujaw nio no na kle jo ną na słu pie ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty -
pań stwo wej i an ty ra dziec kiej.

Na te re nie gro ma dy Sła wa Ślą ska pow. Wscho wa (Zie lo na Gó ra) zo sta ły roz kle jo ne
3 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej Zwią zek Ra dziec ki.

Na sta cji ko le jo wej w Moń kach (Bia ły stok) ujaw nio no wro gie na pi sy wy ko na ne
czer wo ną kre dą o tre ści: „Precz z 1 Ma jem. Niech ży je 3 Maj. Precz z ko mu ną – czu wa
mu cha”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Moń kach.

W gro ma dzie Sie dli ska pow. Brzo zów (Rze szów) ujaw nio no wro gi na pis o tre ści
skie ro wa nej prze ciw ko świę tu 1 Ma ja. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Brzo zo wie.

W Mu ro wie pow. Opo le na try bu nie obok sta dio nu spor to we go ujaw nio no 2 na pi sy
wy ko na ne wap nem – je den w ję zy ku pol skim, dru gi w nie miec kim o tre ści: „Wol ność
Niem ców i Ślą za ków”.

W Tar no wie (Kra ków) na bu dyn ku miesz kal nym pra cow ni ka Wy dzia łu Po li tycz ne -
go DOKP Kra ków, czł[on ka] par tii, nie zna ny spraw ca do ko nał wro gie go na pi su
dot[yczą ce go] świę ta 1 Ma ja.

W Brod ni cy (Byd goszcz) czte rech miesz kań ców te goż mia sta w wie ku 20 lat, w tym
je den czło nek ZMP i żoł nierz Jed nost ki Woj sko wej Nr 5863, znisz czy ło fla gę na ro do -
wą. Spraw cy zo sta li za trzy ma ni. Śledz two pro wa dzi KP MO w Brod ni cy.

W ho te lu ro bot ni czym Zjed no cze nia Bu dow nic twa Woj sko we go we Wro cła wiu
znisz czo ny zo stał por tret se kre ta rza KC PZPR, uży ty do de ko ra cji 1-ma jo wej. Do cho -
dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro -
cła wiu.
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b–b Tak w tek ście. Po win no być: Ku -Klux -Klan.
2 Nie usta lo no. Być mo że cho dzi o gro ma dę Do bra czy ce.
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W Pie ka rach Ślą skich (Sta li no gród) nie zna ny osob nik w sta nie nie trzeź wym ze rwał
de ko ra cję umiesz czo ną na jed nym z bu dyn ków.

W Ło dzi dwóch chu li ga nów – ni gdzie nie pra cu ją cych, w wie ku 18 i 30 lat – bę dąc
w sta nie nie trzeź wym ze rwa ło fla gę z de ko ra cji przy Za kła dach im. An drze ja Stru ga.
Spraw cy zo sta li za trzy ma ni przez Ko men dę Dziel ni co wą MO, któ ra pro wa dzi do cho -
dze nie.

W dniu 30 kwiet nia br. w Lub sku (Zie lo na Gó ra) bez po śred nio po od by tej aka de mii
1-ma jo wej spło nął Dom Kul tu ry. Przy czyn po ża ru do tych czas nie usta lo no. Na miej sce
wy pad ku wy je cha ła gru pa ope ra cyj na z KW MO i eks pert Stra ży Po żar nej, któ rzy pro -
wa dzą do cho dze nie.

W dniu 30 kwiet nia br. w go dzi nach wie czor nych we wsi Klew ki1 pow. Haj nów ka
(Bia ły stok) spło nę ły za bu do wa nia funk cjo na riu sza MO, któ ry w tym cza sie był na słu ż -
bie, a żo na wy mie nio ne go na aka de mii 1-ma jo wej. Ist nie je po dej rze nie ce lo we go pod -
pa le nia. Do cho dze nie w to ku.

W pow. Chrza nów (Kra ków) uległ wy pad ko wi sa mo chód wio zą cy ze spół or kie stry
z hu ty szkła ze Szcza ko wej na uro czy sto ści 1-ma jo we do Re gu lic. Dwie oso by po nio -
sły śmierć, pięć zo sta ło cię żko ran nych. W związ ku z wy żej wym[ie nio nym] wy pad -
kiem uro czy sto ści 1-ma jo we w Re gu li cach nie od by ły się. Przy czy ną wy pad ku by ło
zerwa nie się ha mul ców. Śledz two w to ku.

Na te re nie wo je wództw: po znań skie go, zie lo no gór skie go, wro cław skie go i byd go -
skie go zna le zio no oko ło 2 tys. szt[uk] ulo tek NTS i SPD pi sa nych w ję zy ku nie miec kim
o wro giej tre ści na wią zu ją cej do świę ta l Ma ja.

W dniu 30 br. o godz. 23.00 w grom. Gro chy [Sta re] pow. Puł tusk (War sza wa) do ko -
na ne zo sta ło mor der stwo na 4-oso bo wej ro dzi nie rol ni ka, czł[on ka] PZPR, a na stęp nie
dla za tar cia śla dów spraw cy pod pa li li za bu do wa nia. Za trzy ma no dwie oso by po dej rza ne
o do ko na nie te go mor der stwa. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na pod kie row nic twem
z[astęp]cy kie row ni ka Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w War sza wie.

Prze mysł
W Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go w Ło dzi nie usta le ni do tych czas spraw cy prze -

cię li no żem w kil ku miej scach osno wę w dzia le tkal ni ba weł nia nej. Do cho dze nie pro -
wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Rol nic two
W PGR Głów czy ce pow. Słupsk (Ko sza lin) z nie usta lo nych do tych czas przy czyn

wy buchł po żar, w wy ni ku cze go spło nę ła sto do ła i sze reg ma szyn rol ni czych. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Słup sku.

We wsi Gro no sta je pow. Zam brów (Bia ły stok) wy buchł po żar w sto do le 50-h[ek ta -
ro we go] chło pa. Ogień prze niósł się na 5 są sied nich za bu do wań ma ło i śred nio rol nych
chło pów, któ rzy przed kil ko ma dnia mi wstą pi li do spół dziel ni pro duk cyj nej. W cza sie
po ża ru zgi nę ła 60-let nia ko bie ta. Przy czyn po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze -
nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Zam bro wie.
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3 Miej sco wość nie usta lo na.
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W POM Szczu czyn pow. Gra je wo (Bia ły stok) w cza sie prób nej jaz dy cią gni kiem
m[ar]ki Ze tor, któ ry ode bra ny zo stał z warsz ta tów na praw czych po ka pi tal nym re mon -
cie ule gła uszko dze niu skrzyn ka bie gów. Po ro ze bra niu sil ni ka w kar te rze zna le zio no
śru bę, któ ra by ła przy czy ną awa rii. Do cho dze nie w ce lu usta le nia spraw cy pro wa dzi
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gra je wie.

Ano ni my po gró żko we
Kie row nik szko ły pod sta wo wej w m. Mar ci no wa Wo la pow. Gi życ ko (Olsz tyn)

– członek PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim, w któ rym au tor wzy wa go do po rzu ce nia pra -
cy i wy jaz du z tam tej szych te re nów, w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią.
Dochodze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Gi życ ku.

Dy rek tor bro wa ru „Oko cim” pow. Brze sko (Kra ków) – czł[onek] PZPR, otrzy mał
pocz tą ano nim, w któ rym au tor wzy wa go do za nie cha nia ak tyw ne go udzia łu w or ga ni -
zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nych, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu kon se kwen cja -
mi. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Brze sku.

Prze wod ni czą cy Pre zy dium MRN w Brze gu (Opo le) – czł[onek] PZPR, otrzy mał
pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor za rzu ca mu nie udol ność pro wa dze -
nia go spo dar ki mia stem i nie do sta tecz ną tro skę o po trze by ro bot ni ków. Po za tym au tor
ano ni mu gro zi pro wa dze niem sa bo ta żu przez ro bot ni ków na za kła dach pra cy, je śli nie
ule gnie po pra wie za opa trze nie ryn ku w ar ty ku ły żyw no ścio we. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Brze gu.

Trzech pra cow ni ków Dol no ślą skich Za kła dów Wy twór czych Ma szyn Elek trycz nych
we Wro cła wiu (se kre tarz Ko mi te tu Za kła do we go PZPR, szef te re no wej ochro ny prze -
ciw lot ni czej – czł[onek] PZPR i szef za opa trze nia) otrzy ma li pocz tą ano ni my z po gróż -
ka mi. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] we Wro cła wiu.

Wro ga pro pa gan da
Na te re nie wę zła ko le jo we go w Dę bli nie pow. Gar wo lin (War sza wa) zna le zio no

3 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie w for mie ha seł o tre ści an ty pań stwo wej i wzy wa ją cej spo -
łe czeń stwo pol skie do wal ki z ko mu ni zmem. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gar wo li nie.

W Za brzu (Sta li no gród) zna le zio no ulot kę, któ rej au tor na wo łu je [do wal ki] z ustro -
jem PRL i ZSRR, żą da ob ni że nia po dat ków oraz kry ty ku je za opa trze nie ryn ku w ar ty -
ku ły żyw no ścio we. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie, za ty tu ło wa na „Ogło sze nie do lud -
no ści” i pod pi sa na: „Taj na Or ga ni za cja Mło dych i Sta rych Hi tler ju gend im. Kon ra da
Ade nau era”. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Za brzu.

Czło nek ZMP, zam[iesz ka ły] w Spo ry szu pow. Ży wiec (Kra ków), otrzy mał pocz tą
ano nim wy ko na ny ręcz ną dru kar ką i pod pi sa ny: „Ar mia Kra jo wa”. Au tor ano ni mu na -
wo łu je do roz bi ja nia od we wnątrz or ga ni za cji ZMP. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Żyw cu.

W Pa bia ni cach (Łódź) zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści pro wo jen nej
oraz na wią zu ją cej do pro wo ka cji ka tyń skiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa bia ni cach.
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W bu dyn ku Za kła du Do sko na le nia Rze mio sła w Szcze ci nie ujaw nio no na pis wy ko -
na ny od ręcz nie w for mie ha sła o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi
Woje wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

W Haj nów ce (Bia ły stok) w skrzyn ce pocz to wej zna le zio no dwie ulot ki wy ko na ne
od ręcz nie pi smem tech nicz nym o tre ści szka lu ją cej Zwią zek Ra dziec ki. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Haj nów ce.

Na te re nie Hu ty im. J[óze fa] Sta li na w Ła bę dach (Sta li no gród) ujaw nio no 2 na pi sy
wy ko na ne kre dą: je den o tre ści glo ry fi ku ją cej Sta ny Zjed no czo ne, dru gi w ję zy ku nie -
miec kim o tre ści re wi zjo ni stycz nej do ty czą cej 1 Ma ja. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa
ope ra cyj na Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no -
gro dzie.

W bu dyn ku Pre zy dium PRN w Choszcz nie (Szcze cin) ujaw nio no an ty ra dziec ki na -
pis, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go].

Aresz to wa nia
Za de zer cję z WP Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

w Sta li no gro dzie aresz to wał miesz kań ca Wro cła wia, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 21. Wy mie nio ny po dej rza ny jest rów nież o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga -
ni za cji.

Gru pa ope ra cyj na w Za ko pa nem (Kra ków) za trzy ma ła chło pa, po sia da ją ce go 3 ha
zie mi, lat 60, któ ry od 1951 r. po szu ki wa ny był ja ko po dej rza ny o współ pra cę z oku pan -
tem.

Na pod sta wie po wia do mie nia oby wa tel skie go Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu (Byd goszcz) aresz to wał kwa li fi ko wa ne go ro bot -
ni ka PKS, prze wod ni czą ce go ko ła ZMP, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 20 oraz ucznia
bla char skie go za trud nio ne go w pry wat nym warsz ta cie, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 16. Aresz to wa ni two rzy li gru pę chu li gań ską, któ ra na te re nie m. To ru nia za kłó ca -
ła spo kój na za ba wach i in nych or ga ni zo wa nych im pre zach oraz do ko na ła sze re gu
wła mań do kio sków spół dziel czych. Pla no wa li oni do ko nać na pa du na funkcj[ona riu -
sza] MO w ce lu zdo by cia bro ni. Pod czas re wi zji zna le zio no u nich 2 pi sto le ty Pa ra -
bel lum i Mers bez amu ni cji. Spra wę prze ka za no do dal sze go pro wa dze nia or ga nom
MO.

Wy ro ki
Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Kra ko wie na se sji wy jaz do wej w Rze szo wie wy dał wy -

ro ki ska zu ją ce dwie oso by:
– za przy na le żność do ban dy (do wód ca) i do ko na nie sze re gu zbro jo nych na pa dów

ra bun ko wych – na 10 lat wię zie nia,
– za współ pra cę z w[yżej] wym[ie nio nym] ban dy tą – na 2 la ta wię zie nia w za wie -

sze niu na okres 2 lat.
Za spo rzą dza nie i wy wie sza nie ano ni mów po gró żko wych skie ro wa nych pod ad re -

sem człon ków par tii Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze wy dał wy rok ska zu ją cy 1 oso -
bę na 4 la ta wię zie nia.

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ło dzi wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by:
– za współ pra cę z ban dą Da nie la ka na 5 lat wię zie nia,
– za nie le gal ne po sia da nie bro ni na 2 la ta wię zie nia.
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Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy i uchy la nie się od słu żby
w Woj sku Pol skim Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy dał wy ro ki ska zu ją ce 3 człon ków te jże
sek ty na 4–6 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 135–142.
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Nr 56

1955 maj 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 42/55

Komitet Warszawa, dnia 4 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 42/55
3–4 ma ja 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Wro gie ulot ki, na pi sy i nisz cze nie de ko ra cji w związ ku z 1 i 3 Ma ja
W dniu 1 V [19]55 r. w Dział do wie (Olsz tyn) zna le zio no 118 ulo tek wy ko na nych

odręcz nie przez kal kę o tre ści na wo łu ją cej do zbroj nej wal ki z obec nym ustro jem i glo -
ry fi ku ją cej im pe ria lizm ame ry kań ski.

W no cy z dnia 30 kwiet nia na 1 ma ja br. w m. Py sko wi ce pow. Gli wi ce (Sta li no gród)
zna le zio no 20 ulo tek -ha seł o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Ulot ki wy ko na ne by ły od ręcz -
nie przez kal kę i wy wie szo ne na mu rach do mów i par ka na ch1.

W no cy z dnia 30 kwiet nia na 1 ma ja br. w Gdań sku na uli cach, któ ry mi miał prze-
jść po chód zna le zio no 14 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie pi smem tech nicz nym o tre ści
skie ro wa nej prze ciw ko świę tu 1 Ma ja i ZSRR.

W dniu 1 ma ja br. na te re nie m. Prusz ko wa (War sza wa) zna le zio no 8 ulo tek wy ko -
na nych od ręcz nie na pu deł kach od pa pie ro sów o tre ści szka lu ją cej ustrój so cja li stycz ny.
Ulot ki te pod pi sa ne by ły: „Mu rarz”, „Stu dent”, „Ro bot nik”, „Ko le jarz”, „Świat pra cy”.
O dwu krot nym po ja wie niu się na te re nie m. Prusz ko wa ulo tek iden tycz nie wy ko na nych
in for mo wa no w biu le ty nach w m[ie sią]cu kwiet niu br.

W gro ma dzie Ło jew Ostró we k2 pow. Wę grów (War sza wa) nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wy wie sił pla kat wy ko na ny od ręcz nie ko lo ro wym ołów kiem. Au tor pla ka tu
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Ak cję ulot ko wą na te re nie Py sko wic i Pnio wa prze pro wa dzi ła mło dzie żo wa or ga ni za cja Deut sche Ju gend (nazwa
od wio sny 1955), za ło żo na je sie nią 1954 r. Po cząt ko wo kie ro wał nią Jan Mrohs (Mroz), a po je go aresz to wa niu w sierp -
niu 1955 r. kie row nic two gru py prze jął Ru dolf Żu rek. Or ga ni za cja pro wa dzi ła dzia łal ność pro pa gan do wą po przez kol -
por taż ulo tek an ty pań stwo wych, ma lo wa nie na pi sów oraz nisz cze nie sym bo li i de ko ra cji ko mu ni stycz nych, gro ma dzi ła
broń (po sia da ła kil ka sztuk), pla no wa ła prze pro wa dze nie ak cji dy wer syj nych i sa bo ta żo wych (m.in. za la nie wo dą jed -
nost ki woj sko wej w Ła bę dach, wy sa dze nie sta cji pomp PKP). Do or ga ni za cji wer bo wa no mło dzież w wie ku szkol nym,
głów nie z te re nu po wia tu gli wic kie go. Wspo mnia ne ulot ki – o tre ści: „Precz z ko mu ni zmem” – roz kol por to wał na po le -
ce nie Żur ka Wal de mar Rzo czek wraz z Di te rem Dzi wi szem i Di te rem Kaf f ką. Deut sche Ju gend zo sta ła roz bi ta w wy ni -
ku pro wa dzo nych spraw agen tu ral no -śled czych „Ulot ka” i „Ma larz”, Ru dol fa Żur ka aresz to wa no 7 ma ja 1956 r. AIPN
Ka, 03/146, Ak ta kon tro l no -śled cze: Żu rek Ru dolf, Rzo czek Wal de mar, k. 9, 44, 104, 137–140, 229; AIPN, 1583/113,
Spra woz da nie kwar tal ne WUdsBP w Sta li no gro dzie za II kwar tał 1956 r., k. 32, 35.    
2 Właśc. Ło jew gro ma da Ostró wek.
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wro go ko men tu je świę to 1 Ma ja, do ma ga się uży cia bro ni ato mo wej na pań stwa obo zu
po ko ju oraz glo ry fi ku je Sta ny Zjed no czo ne.

W dniu 2 V [19]55 r. w Roz wa do wie pow. Tar no brzeg (Rze szów) na słu pie te le fo -
nicz nym obok Po ste run ku MO nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko -
na ną od ręcz nie z ha słem o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.

W uzu peł nie niu po przed nie go biu le ty nu in for mu je się, iż na te re nie kra ju za no to wa -
no dal sze 6 wy pad ków nisz cze nia de ko ra cji (por tre tów i flag) uży tych do de ko ra cji 
1-ma jo wej. Po nad to w Ło wi czu (Łódź) wy ko na ny zo stał czar ną far bą na jed nym z do -
mów na pis o tre ści: „Niech ży je wódz sił zbroj nych Ro la -Ży mier ski”3.

W dniu 3 V [19]55 r. o godz. 3.00 wzdłuż li nii ko le jo wej Sta lo wa Wo la–Roz wa dów
(Rze szów) po prze jeź dzie po cią gu oso bo we go Za górz–War sza wa, w od le gło ści oko -
ło 200 m od to ru, zna le zio no 162 ulot ki o tre ści: „Ode zwa Pol ski da je głos na świę to
3 Ma ja 1955 r.”. Ulot ki wy ko na ne by ły ręcz ną dru kar ką i ostem plo wa ne dwo ma okrą -
gły mi pie czę cia mi z na pi sem: „Świat wol no ści”, „Or ga ni za cja PAK”.

W dniu 2 V [19]55 r. w Ustrzy kach Dol nych (Rze szów) w po bli żu sta cji ko le jo wej
zna le zio no 27 ulo tek (mo tyl ki) wy ko na nych od ręcz nie o tre ści: „Niech ży je 3 Ma ja, kie -
dy bie rze my się do wol no ści, precz z uci skiem ko mu ni stycz nym”.

W no cy z dnia 30 kwiet nia na 1 ma ja br. w gro ma dzie Brzó ski Sta re pow. Wy so kie
Ma zo wiec kie (Bia ły stok) nie usta lo ny do tych czas spraw ca skradł fla gę czer wo ną z de -
ko ra cji bu dyn ku GRN oraz wy wie sił 15 cho rą gie wek bia ło -czer wo nych z na pi sem:
„Wi taj 3 Ma ja 1955 r.”.

W dniu 30 IV [19]55 r. w Zduń skiej Wo li pow. Sie radz (Łódź) po za koń cze niu aka -
de mii 1-ma jo wej by ły po li cjant gra na to wy wzniósł okrzyk: „Niech ży je 3 Maj[a]”.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Prze mysł
W hu cie „Siech ni ca” pow. Wro cław z przy czyn do tych czas nie usta lo nych po wsta ła

awa ria trans for ma to ra, w wy ni ku cze go zo sta ły unie ru cho mio ne dwa pie ce wy ta pia ją ce
stal spe cjal ną. Po wo ła no ko mi sję eks per tów oraz de le go wa no na miej sce wy pad ku
dwóch pra cow ni ków ope ra cyj nych Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go].

Rol nic two
W miej sco wo ści Woł ko wy ja-Ryb ne pow. Le sko (Rze szów) spło nę ło oko ło 15 ha la su.

Po żar wy buchł jed no cze śnie w sze ściu punk tach. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Le sku.
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3 Mi chał Ro la -Ży mier ski właśc. Mi chał Ły żwiń ski (1890–1989), marsz. Ab sol went UJ i AH w Kra ko wie, Wyż szej
Szko ły Wo jen nej we Fran cji (1923). Słu żył ar mii au striac kiej, pod czas woj ny w Le gio nach Pol skich, od 1918 r. w WP.
Do wód ca jed no stek jed no stek pie cho ty, w la tach 1924–1926 za stęp ca sze fa ad mi ni stra cji ar mii. Ska za ny w 1927 r.
za nad uży cia fi nan so we na 5 lat wię zie nia, zde gra do wa ny ze stop nia gen. bryg. i wy da lo ny z woj ska. W cza sie II woj ny
świa to wej czło nek PPR, GL i AL; awan so wa ny – gen. dyw. (sty czeń 1944), gen. bro ni (lipiec 1944), marsz. (maj 1945).
Czło nek Pre zy dium KRN (1944–1947), kie row nik Re sor tu Obro ny Na ro do wej PKWN, na stęp nie mi ni ster obro ny na ro -
do wej (do li sto pa da 1949), czło nek Ra dy Pań stwa (1949–1952); wię zio ny w la tach 1952–1955. Po seł do KRN i na Sejm
Usta wo daw czy, wi ce pre zes NBP (1956–1967), czło nek Pre zy dium OK FJN (1981–1983) i KC PZPR (1981–1986).
T. Moł da wa, op. cit., s. 450.
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Ano ni my po gró żko we
Se kre tarz Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w m. Wie lo wieś pow. Tar no brzeg (Rze -

szów) – czło nek PZPR, ak ty wist ka spo łecz na, otrzy ma ła pocz tą ano nim, któ re go au tor
wzy wa ją do za nie cha nia ak tyw nej pra cy na rzecz Pol ski Lu do wej, a w prze ciw nym wy -
pad ku gro zi jej kon se kwen cja mi. Ano nim wy ko na ny był od ręcz nie i nada ny na po czcie
w San do mie rzu. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Tar no brze gu.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Żół kiew ce pow. Kra sny staw (Lu -
blin) otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu śmier cią, je -
śli do dnia 5 ma ja br. nie za prze sta nie su mien ne go wy peł nia nia obo wiąz ków słu żbo wych.
Prze wod ni czą cy ten otrzy mał ano nim o po dob nej tre ści w kwiet niu br. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra snym sta wie.

Ak ty wist ka wiej ska, zam[iesz ka ła] w gro ma dzie Trześń pow. Tar no brzeg (Rze szów),
któ ra ostat nio na pi sa ła do cza so pi sma „Gro ma da” kil ka ar ty ku łów od no śnie [do] swe go
wy jaz du do Związ ku Ra dziec kie go w ce lu zwie dze nia go spo dar ki koł cho zo wej otrzy ma -
ła ano nim na wią zu ją cy do jej ar ty ku łów, szka lu ją cy ustrój Pol ski Lu do wej i Związ ku Ra -
dziec kie go. Ano nim wy ko na ny był od ręcz nie i wy sła ny z War sza wy. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar no brze gu.

Aresz ty i za trzy ma nia
Za upra wia nie dzia łal no ści szpie gow skiej na rzecz wy wia du an giel skie go Wo je -

wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał kie row -
ni ka za opa trze nia Aka de mii Me dycz nej w Gdań sku, po cho dze nia drob no miesz czań -
skie go, czł[on ka] PZPR, lat 41. O aresz to wa niu 5 osób w tej spra wie in for mo wa no
w Biu le ty nach nr. 38/55 i 39/55 z dnia 23 i 27 kwiet nia br.

W Biu le ty nie nr 41/55 z dnia 2 ma ja br. za miesz czo no in for ma cję o do ko na niu mor -
der stwa na 4-oso bo wej ro dzi nie rol ni ka, czł[on ka] PZPR, za miesz ka łe go w grom. Gro -
chy [Sta re] pow. Puł tusk (War sza wa) i za trzy ma niu dwóch osób po dej rza nych o do ko -
na nie po wy ższe go. Obec nie w wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa je den z za trzy ma nych
(na rze czo ny za mor do wa nej) – chłop, po sia da ją cy 8 ha zie mi, lat 23, przy znał się do po -
peł nio nej zbrod ni i wy ja śnił, że mor der stwa do ko nał z po bu dek oso bi stych, a za bu do -
wa nia pod pa lił w ce lu za tar cia śla dów zbrod ni. Śledz two pro wa dzi gru pa ofi ce rów śled -
czych Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

Przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku
aresz to wa ny zo stał au tor ano ni mu po gró żko we go skie ro wa ne go w 1952 r. do Wo je -
wódz kiej Ra dy Na ro do wej, ro bot nik PKP, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 40. W cza sie
re wi zji do mo wej zna le zio no kal kę, na któ rej od bi ty był ry su nek i pasz kwil przy go to wa -
ny do wy sła nia oraz plan sta cji ko le jo wej Ku ria ny, wy ko na ny na kal ce tech nicz nej.

Za na pi sa nie w ro ku ubie głym do „Fa li 49” ano ni mu szka lu ją ce go ustrój PRL
i ZSRR Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie mia ty czach
(Bia ły stok) usta lił i obec nie za trzy mał chłop kę, zam[iesz ka łą] w grom. Bu jen ka gm.
Cie cha no wie c4, lat 28.

213

4 Od je sie ni 1954 r. obo wią zy wał no wy, trzy stop nio wy po dział ad mi ni stra cyj ny kra ju, w ra mach któ re go ok. 3000 gmin
i 40 000 gro mad za stą pio no 9000 po więk szo nych gro mad. Zob. Usta wa z dnia 25 wrze śnia 1954 r. o re for mie po dzia łu
ad mi ni stra cyj ne go wsi i po wo ła niu gro madz kich rad na ro do wych. DzU, 1954, nr 43, poz. 191.
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KP MO w Gło go wie (Zie lo na Gó ra) aresz to wa ła osob nik[a] ukry wa ją ce go się
od 1949 r., ska za ne go przez b[yły] Sąd Okrę go wy w Kiel cach na ka rę śmier ci za współ -
pra cę z ge sta po. Wym[ie nio ny] przed wy ko na niem wy ro ku zdo łał zbiec z wię zie nia.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji wła dze CSR[S] za -
trzy ma ły, a na stęp nie prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie 2 oso by (ro bot ni ka Fa bry ki Sprzę tu Me ta lo we go w Zło to -
gło wi cach pow. Ny sa i ro bot ni ka por tu w Koź lu, w wie ku 37 i 39 lat). Śledz two w to ku.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra do miu (Kiel ce) za -
trzy mał 2 miesz kan ki m. Ra do mia, po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 32 i 35 lat, któ -
re w dniu 3 ma ja br., bę dąc w par ku, usi ło wa ły roz po wszech nić li te ra tu rę sek ty świad -
ko wie Je ho wy. Pod czas re wi zji zna le zio no przy nich sze reg pism, jak „Stra żni ca”,
Bi blia oraz in ne mo dli twy i pie śni tej sek ty.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cie szy nie (Sta li no -
gród) aresz to wał ukry wa ją ce go się de zer te ra Woj ska Pol skie go, lat 21.

Wy ro ki
Za przy na le żność do band ter ro ry stycz no -ra bun ko wych „Kę dzior ka”5 i „Że la zne -

go”6, po peł nie nie sze re gu mor derstw na dzia ła czach par tyj nych i do ko ny wa nie na pa dów
ra bun ko wych Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Lu bli nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 4 oso by,
z te go 2 oso by na ka rę śmier ci i 2 oso by po 15 lat wię zie nia.

Za spo rzą dze nie i roz rzu ce nie na te re nie m. Lub ska w lip cu ub[ie głe go] r[oku] 32
ulo tek o tre ści szka lu ją cej ustrój PRL oraz na wo łu ją cej do do ko ny wa nia ak tów sa bo ta -
żu, two rze nia an ty pań stwo wych or ga ni za cji i mor do wa nia dzia ła czy po li tycz nych Sąd
Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 6 lat wię zie nia.

Za prze sy ła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa oszczer czych wia do mo ści o Pol -
sce Lu do wej Sąd Po wia to wy dla m. Gdań ska wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na rok
wię zie nia.
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5 Mie czy sław Prusz kie wicz ps. „Kę dzio rek” słu żył od je sie ni 1945 r. w zgru po wa niu Hie ro ni ma De ku tow skie go „Za -
po ry”, a od stycz nia 1947 r. ob jął – po śmier ci Mi cha ła Sze re miec kie go „Mi sia” – do wódz two od dzia łu w tym zgru po -
wa niu. W paź dziern ku 1947 r. zo stał wy zna czo ny przez „Za po rę” na do wód cę grup par ty zanc kich w po łu dnio wej czę ści
In spek to ra tu Lu blin WiN. Je sie nią te go ro ku zor ga ni zo wał czte ry kil ku oso bo we pa tro le ope ru ją ce w po wia tach pu ła -
wskim, lu belskim, kra śnickim i kra sno stawskim. W wy ni ku dzia łań ope ra cyj nych pod ję tych przez WUBP w Lu bli nie
i dzię ki in for ma cjom agen tu ral nym zo stał zlo ka li zo wa ny w Bia ło wo li w powiecie Kra śnik. W cza sie ob ła wy gru py ope -
ra cyj nej  UB, MO i KBW w dniu 17 ma ja 1951 r. zo stał cię żko ran ny, a na stęp nie – na wła sną proś bę – za strze lo ny przez
swo je go pod ko mend ne go Wa le ria na Ty rę „Wa ler ka”, któ ry sam po peł nił sa mo bój stwo. L. Pie trzak, Mie czy sław Prusz -
kie wicz (1922–1951) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. III, s. 431–432.
6 Edward Ta rasz kie wicz ps. „Że la zny” po po wro cie z ro bót przy mu so wych w Niem czech roz po czął dzia lał ność
w struk tu rach Ob wo du Wło da wa In spek to ra tu Chełm AK -DSZ -WiN. Uczest ni czył w wal kach z od dzia ła mi NKWD
(Gró dek), UB, MO i KBW (Łęcz na, Wło da wa, Ra dzyń Pod la ski i in.) oraz przy pad ko wym za trzy ma niu ro dzi ny Bo le -
sła wa Bie ru ta w oko li cy Ma ry si na na szo sie Lu blin–Wło da wa. Od stycz nia 1947 r. peł nił funk cję ko men dan ta od dzia łu
WiN Ob wo du Wło da wa, pro wa dząc dzia ła nia bo jo wo -dy wer syj ne i li kwi da cyj ne. Od je sie ni 1948 r. dzia łał w gru pie
kpt. Zdzi sła wa Broń skie go „Usko ka”, do wo dząc ki lku dzie się cio oso bo wym od dzia łem (w 1951 r. ok. 30 żoł nie rzy). Na -
le żał do naj bar dziej po szu ki wa nych do wód ców zbroj ne go pod zie mia na Lu belsz czyź nie. „Żela zny” zgi nął w Zbe re żu,
w powiecie włodawskim, w wal ce z gru pą ope ra cyj ną UB i KBW w dniu 6 paź dzier ni ka 1951 r. M. Za jącz kow ski,
Edward Ta rasz kie wicz (1921–1951) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. 469–471.
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Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 143–147.
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Nr 57

1955 maj 6, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 43/55

Komitet Warszawa, dnia 6 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 43/55
5–6 ma ja 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
W od kryw ko wej Ko pal ni Ru dy Że la znej „Bo le sław” w Bo le sła wiu pow. Ol kusz

(Kra ków) nie usta lo ny do tych czas spraw ca usi ło wał uszko dzić kom pre sor po wie trza
oraz sil nik elek trycz ny po przez roz krę ce nie kar te ru, na sy pa nie pia sku do oli wy, roz krę -
ce nie śrub przy ma no me trach po wietrz nych oraz wło że nie dru tu do sil ni ka elek trycz ne -
go. Dzię ki za uwa że niu po wy ższe go w po rę do awa rii nie do pusz czo no. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ol ku szu.

W Za kła dach Hut ni czych w Bo le sła wiu pow. Ol kusz (Kra ków) po wsta ła awa ria pie -
ca spie kal ni cze go (uszko dze nie ślu zy i ze rwa nie szy ny wsa do wej). Stra ty pro duk cyj ne
wy no szą 3,5 t nie wy pro du ko wa ne go tlen ku spie kal ni cze go. W to ku pro wa dzo ne go
docho dze nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ol ku szu
zatrzy mał spraw cę po wy ższe go, ro bot ni ka wy mie nio nych za kła dów, lat 20. W cza sie
prze słu cha nia za trzy ma ny przy znał się do sta wia nych mu za rzu tów i wy ja śnił, że awa -
rię spo wo do wał, chcąc zro bić na złość ko le gom, aby nie wy ko na li pla nu dzien ne go.
Usta lo no rów nież, że jest on spraw cą prze pa le nia ta śmy wsa do wej w grud niu ub[ie głe -
go] ro ku. Śledz two w to ku.

W Fa bry ce Sa mo cho dów Cię ża ro wych w Sta ra cho wi cach (Kiel ce) ko mi sja tech nicz -
na od rzu ci ła po nad 200 sa mo cho dów Star -20 prze zna czo nych na eks port do Chiń skiej
Re pu bli ki Lu do wej i Tur cji. Przy czy ną od rzu ce nia wy mie nio nych wo zów by ło nie wła -
ści we wy ko na nie złą czy przed nich osi, któ re w cza sie eks plo ata cji po jaz du gro zi ły kata -
stro fą. Do cho dze nie wy ja śnia ją ce pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Rol nic two
W PGR Ró żno wo pow. Mo rąg (Olsz tyn) nie usta lo ny do tych czas spraw ca na lał wo dy

do kar te ru i blo ku trak to ra mar ki Ur sus, wsku tek cze go trak tor unie ru cho mio ny zo stał
na okres 5 dni. Po dej rza nym o do ko na nie po wy ższe go ak tu jest ro bot nik wy mie nio ne -
go ma jąt ku. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Mo rą gu.

216

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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W gro ma dzie Wil ko wi ce pow. Lesz no (Po znań) z przy czyn do tych czas nie usta lo -
nych spło nę ła sto do ła i mło car nia na szko dę tamt[ej szej] spół dziel ni pro duk cyj nej.
Z uzy ska nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia ma te ria łów wy ni ka, iż po żar po wstał
wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO w Lesz nie.

Na pad
W dniu 3 ma ja br. o godz. 22.00 czte rech nie usta lo nych do tych czas spraw ców do ko -

na ło na pa du na stra żni ka Stra ży Prze my sło wej przy ko pal ni „Ro kit ni ca” w Za brzu (Sta -
li no gród), któ re go do tkli wie po bi li ła miąc mu oby dwie rę ce, a na stęp nie zra bo wa li kara -
bin kbk wraz z 8 szt[uka mi] amu ni cji. Za trzy ma no dwie oso by po dej rza ne o do ko na nie
po wy ższe go na pa du. Śledz two pro wa dzi KW MO w Sta li no gro dzie.

W Li ceum Przed szko la nek w Ja ro sła wiu (Rze szów) za cho ro wa ło 75 uczen nic, z któ -
rych 7 prze by wa w szpi ta lu, a po zo sta łe z bra ku miejsc umiesz czo no w szko le. Przy czy -
ny za cho ro wań ba da ko mi sja le ka rzy. Na miej sce wy je cha ła gru pa ope ra cyj na Wo je -
wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Wro ga pro pa gan da
Na ad res Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Byd gosz czy wpły nął pocz tą ano nim

wy ko na ny na ma szy nie, któ re go au tor szka lu je par tię i rząd oraz w spo sób wro gi na wią -
zu je do świę ta 1 Ma ja. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

Wzdłuż dro gi bie gną cej z m. Pie chów ka1 do gro ma dy Pie cho wo2 pow. Świe cie
(Byd goszcz) zna le zio no 24 ulot ki wy ko na ne ręcz ną dru kar ką o tre ści: „Niech ży je
3 Ma ja”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Świe ciu.

W dniu 3 ma ja br. w ko ry ta rzu bu dyn ku Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
w Prze my ślu (Rze szów) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę o tre ści kle ry -
kal nej i an ty pań stwo wej. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie i pod pi sa na: „Ko mi tet Wal -
ki z Ko mu ni zmem”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Prze my ślu.

Aresz ty i za trzy ma nia
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du an giel skie go Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał dwóch dal szych człon -
ków siat ki szpie gow skiej: pra cow ni ka umy sło we go Pol skich Li nii Oce anicz nych i ko -
bie tę bez sta łe go miej sca pra cy, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 33 i 34 la ta.
O aresz to wa niu 6 czł[on ków] wy mie nio nej siat ki szpie gow skiej in for mo wa no w po -
przed nich biu le ty nach.

Jed nost ka In for ma cji MON w Po zna niu za trzy ma ła dwóch miesz kań ców Po zna nia,
w wie ku 34 i 42 la ta, ja ko po dej rza nych o ce lo wą pe ne tra cję po li go nu woj sko we go
w Bie dru sku i usta la nie trans lo ka cji tam tej szej jed nost ki woj sko wej. Za trzy ma nych
prze ka za no do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po -
zna niu. Śledz two w to ku.
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1 Praw do po dob nie cho dzi o gro ma dę Bie chów ko.
2 Praw do po dob nie cho dzi o miej sco wość Bie cho wo, któ ra by ła wsią gro madz ką do grud nia 1954 r.
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Za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu oraz prze cho wy wa nie dwóch map szta bo wych
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to -
wał pra cow ni ka Wo je wódz kiej Ko mi sji Pla no wa nia Go spo dar cze go, za trud nio ne go na
kie row ni czym sta no wi sku, lat 33.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 148–150.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 218



Nr 58

1955 maj 9, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 44/55

Komitet Warszawa, dnia 9 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 44/55
7–9 ma ja 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Łącz ność
We Wro cła wiu w stu dzie ni cach ka blo wych nie usta le ni do tych czas spraw cy prze cię -

li dwa ka ble te le fo nicz ne – mię dzy mia sto we. O dwóch te go ro dza ju wy pad kach za ist -
nia łych na te re nie m. Wro cła wia i uję ciu w jed nym wy pad ku spraw ców in for mo wa li śmy
w Biu le ty nach nr. 29/55 i 40/55 z dnia 1 i 29 kwiet nia br. Do cho dze nie pro wa dzi Woje -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

Rol nic two
W PGR Kol ka im1 Ze spół Ja głów ka 2 pow. Kę trzyn (Olsz tyn) pa dło 11 krów. Prze pro -

wa dzo ne ba da nia wska zu ją, iż przy czy ną pad nię cia by ło za tru cie nie usta lo nym do tych -
czas środ kiem che micz nym. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO w Kę trzy nie.

Ter ror
W gro ma dzie Po go nów pow. Sie dl ce (War sza wa) trzech ban dy tów uzbro jo nych w pi -

sto le ty do ko na ło na pa du na miesz ka nie kie row ni ka punk tu sku pu mle ka, któ re mu zra bo wa -
li 11 tys. zł, prze zna czo nych na wy pła tę rol ni kom za do sta wę mle ka. Za cho dzi po dej rze nie,
że na pa du do ko na ła gru pa ban dyc ka z te re nu pow. Łu ków, bę dą ca w roz pra co wa niu
tamt[ej sze go] Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Prze wod ni czą cy Gmin nej Ra dy Na ro do we j3 w Ba ry czy pow. Łask (Łódź) otrzy mał
ano nim po gró żko wy wy ko na ny na ma szy nie, pod pi sa ny „Sąd Po lo wy”, któ re go au tor
wzy wa go, aby zmie nił za rzą dze nia i prze stał „mę czyć” lud ność oko licz nych wsi, gdyż
w prze ciw nym ra zie wy ko na ny zo sta nie na nim wy rok śmier ci. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ła sku.

Wro ga pro pa gan da
W m. Cho roszcz pow. Bia ły stok na ta bli cy ogło szeń (w ryn ku) wy wie szo na zo sta ła

ulot ka wy ko na na od ręcz nie o tre ści wzy wa ją cej do wal ki z ko mu ni zmem i uczcze nia
dnia 3 Ma ja.

219

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie Kol kiej my.
2 Praw do po dob nie Je gław ki.
3 Po win no być: Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej.
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Oby wa tel za miesz ka ły w gro ma dzie Pa dew [Na ro do wa] pow. Mie lec (Rze szów)
zna lazł w miej sco wym ko ście le, a na stęp nie do star czył do Po wia to we go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Miel cu de kla ra cję z no wen ną do św. An to -
nie go, ad re so wa ną na na zwi sko oj ca Ju sty na w No wym Jor ku. W no wen nie tej wśród
próśb znaj du je się proś ba „o wy zwo le nie Pol ski z nie wo li bol sze wic kiej”. Do cho dze nie
w ce lu usta le nia kol por te rów wy mie nio nych no wenn pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Miel cu.

W Fa bry ce Urzą dzeń Tech nicz nych w Ra ci bo rzu (Opo le) nie usta lo ny do tych czas
spraw ca przy po mo cy ostre go na rzę dzia do ko nał na pi su: „He il Ade nau er”. Po dej rza nym
o do ko na nie po wy ższe go jest je den z ro bot ni ków wy mie nio nej fa bry ki. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra ci bo rzu.

Aresz ty i za trzy ma nia
Wy dział In for ma cji Wojsk Lot ni czych w Byd gosz czy wspól nie z Wo je wódz kim

Urzę dem [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] prze pro wa dził czę ścio wą li kwi da cję
nie le gal nej or ga ni za cji, za trzy mu jąc 5 osób, w tym 2 żoł nie rzy tamt[ej szej] jed nost ki
lot ni czej, po zo sta li są pra cow ni ka mi cy wil ny mi, za trud nio ny mi w ad mi ni stra cji woj sko -
wej. W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, że za trzy ma ni żoł nie rze pla no wa li do ko nać
de zer cji z jed nost ki oraz za brać znaj du ją cą się w tej jed no st ce broń. Po nad to je den z za -
trzy ma nych (pra cow nik cy wil ny) wy ja śnił, że w stycz niu br. na te re nie To ru nia za po znał
się z osob ni kiem imie niem Ro bert z War sza wy, któ ry za wer bo wał go oraz po le cił mu
zbie rać in for ma cje z te re nu jed nost ki woj sko wej, w któ rej był za trud nio ny. Osob nik ten
ma być po wią za ny z wy wia dem ame ry kań skim. Nad mie nić na le ży, że trzech z za trzy -
ma nych do 1952 r. na le ża ło do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej na te re nie To -
ru nia, za co są dze ni by li przez sąd dla nie let nich w Byd gosz czy i ska za ni na umiesz cze -
nie w za kła dzie po praw czym w za wie sze niu na okres 2–3 lat. Z uwa gi na to, że spra wą
za in te re so wa ne są or ga na In for ma cji WP za trzy ma nych prze ka za no do Za rzą du In for -
ma cji Wojsk Lot ni czych w War sza wie.

W Biu le ty nie nr 42/55 z dnia 4 ma ja br. in for mo wa no o zna le zie niu w dniu 1 ma ja br.
na te re nie mia sta Dział do wo (Olsz tyn) 118 ulo tek o tre ści na wo łu ją cej do zbroj nej wal ki
z obec nym ustro jem i glo ry fi ku ją cej im pe ria lizm ame ry kań ski. W wy ni ku pro wa dzo ne go
do cho dze nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dział do wie
usta lił i obec nie za trzy mał spraw cę roz rzu ce nia wy mie nio nych ulo tek – ucznia IX kla sy,
lat 16 (syn człon ka SD). W to ku prze słu cha nia za trzy ma ny po twier dził sta wia ne mu zarzu -
ty oraz wy ja śnił, że jest człon kiem an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Sę py4. Za trzy -
ma no trzech dal szych człon ków wy mie nio nej or ga ni za cji, w tym dwóch uczniów kla -
sy IX i ro bot ni ka Re jo nu Eks plo ata cji Dróg Pu blicz nych, w wie ku od 16 do 17 lat. Wśród
za trzy ma nych jest dwóch człon ków ZMP – sy no wie człon ków par tii. W to ku śledz twa
usta lo no, iż or ga ni za cję utwo rzy li oni pod wpły wem wy słu cha nych au dy cji ra dio wych
Wol na Eu ro pa. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Olsz ty nie.

220

4 Or ga ni za cja dzia ła ła na te re nie Dział do wa w okre sie od kwiet nia do 6 ma ja 1955 r., zaj mo wa ła się głów nie kol por -
tażem ulo tek. Li czą cą 9 człon ków gru pą kie ro wał Zyg munt Adasz kow ski (Anasz kow ski, Anacz kow ski) ps. „Czar ny”,
a jego za stęp cą był Ta de usz Otrę ba ps. „Bos man”. AIPN Bi, 065/106, Sę py, Cha rak te ry sty ka nr 103; In for ma tor o nie le -
gal nych..., s. 306.
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W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Świe ciu (Byd goszcz) zli kwi do wał an ty pań stwo wą or ga ni za cję mło -
dzie żo wą pod na zwą Żak, za trzy mu jąc 5 człon ków (ucznio wie Pań stwo we go Li ceum
Pe da go gicz ne go w Tu cho li, w tym dwóch człon ków ZMP, w wie ku od 16 do 18 lat).
W to ku śledz twa usta lo no, że or ga ni za cja ta utwo rzo na zo sta ła w li sto pa dzie 1954 r.
i sta wia ła so bie za cel wal kę z ustro jem PRL po przez kol por taż wro gich ulo tek i do ko -
ny wa nie na pi sów. Usta lo no rów nież, że pla no wa li oni zdo być broń pal ną roz bra ja jąc
w tym ce lu funkcj[ona riu szy] MO. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no u za trzy ma -
nych: 60 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie o tre ści „Mło dzie ży, or ga ni za cja Żak wzy wa
was do wstę po wa nia w jej sze re gi do wal ki z ko mu ni zmem”, przy bo ry, przy po mo cy
któ rych spo rzą dza li ulot ki (kal kę, kred ki i pa pier), au to mat PPSz -a bez zam ka (za rdze -
wia ły), 18 szt[uk] amu ni cji do te goż au to ma tu i kbks -u oraz kil ka wiecz nych piór
pocho dzą cych z kra dzie ży. Człon ko wie wym[ie nio nej] or ga ni za cji w li sto pa dzie 1954 r.
i w lu tym br. roz kol por to wa li ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej, do ko na li sze re gu wro gich
na pi sów i wy sła li ano nim po gró żko wy do dy rek to ra li ceum. Śledz two pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

Na pod sta wie ma te ria łów uzy ska nych w to ku pro wa dzo ne go śledz twa prze ciw ko
człon kom zli kwi do wa nej nie le gal nej or ga ni za cji pod na zwą Na ro do wy Zwią zek Pa -
trio tów Pol skich Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia -
łym sto ku aresz to wał słu cha cza Ofi cer skiej Szko ły Lot ni czej im. Jan ka Kra sic kie go.
Aresz to wa ny w dniu 1 V [19]54 r. otrzy mał od człon ka wy mie nio nej or ga ni za cji 8 ulo -
tek wy ko na nych na ma szy nie o tre ści an ty pań stwo wej, któ re wy wie sił na te re nie dwóch
gro mad pow. So kół ka. Areszt uzgod nio no z Za rzą dem In for ma cji Wojsk Lot ni czych.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem prze do -
sta nia się do Au strii i Sta nów Zjed no czo nych wła dze CSR[S] za trzy ma ły, a na stęp nie
prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta -
li no gro dzie dwóch kwa li fi ko wa nych ro bot ni ków Rze mieśl ni czej Spół dziel ni Pra cy
w Cho rzo wie, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 18 i 25 lat. Na wy mie nio nych otrzy -
ma no po sta no wie nie pro ku ra tu ry o tym cza so wym aresz to wa niu.

Za współ pra cę z oku pan tem Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Ło dzi aresz to wał osob ni ka lat 40, któ ry ostat nio w wię zie niu we Wro cła wiu
odby wał ka rę 2,5 ro ku za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy.

Wy rok
Za dez in for mo wa nie władz Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Sta li no gro dzie wy dał wy -

rok ska zu ją cy 1 oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 151–154.
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Nr 59

1955 maj 10, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 45/55

Komitet Warszawa, dnia 10 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 45[/55]
[10 ma ja 1955 r.]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
W spół dziel ni pro duk cyj nej Orze chó w1 pow. Prud nik (Opo le) z przy czyn do tych czas

nie usta lo nych wy buchł po żar, któ ry stra wił sto do łę, oko ło 40 t sło my i sia na, 3,5 t na -
wo zów sztucz nych oraz kil ka ma szyn rol ni czych. Cha rak te ry stycz ne jest, że po żar po -
wstał w tym cza sie kie dy spół dziel nia po zba wio na by ła wo dy z po wo du uszko dze nia
trans for ma to ra. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Prud ni ku.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Sad ków pow. Trzeb ni ca (Wro cław) nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca unie ru cho mił trak tor mar ki Ze tor po przez na sy pa nie so li do ba ku z pa li -
wem. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Trzeb ni cy.

We wsi Su chwal ce 2 pow. Haj nów ka (Bia ły stok) przez do tych czas nie usta lo nych
spraw ców za mor do wa ny zo stał pra cow nik Gmin nej Spół dziel ni Sa mo po mo cy Chłop -
skiej w Klesz cze lach – czł[onek] PZPR, chłop, po sia da ją cy 1,8 ha zie mi, lat 26. Śledz -
two pro wa dzi gru pa ope ra cyj no -śled cza, w skład któ rej wcho dzą pra cow ni cy De le ga tu -
ry Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Haj nów ce.

Wro ga pro pa gan da
W Ło dzi w skrzyn kach pocz to wych zna le zio no 4 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie z ha -

sła mi an ty ra dziec ki mi i glo ry fi ku ją cy mi Ame ry kę. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

W m. Orze gów ko ło Za brza (Sta li no gród) na par ka nie oka la ją cym cmen tarz nie usta -
lo ny do tych czas spraw ca do ko nał kil ku na pi sów o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko par tii
i glo ry fi ku ją cej Sta ny Zjed no czo ne. Na pi sy wy ko na ne by ły olej ną far bą przy po mo cy
sza blo nu. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W szko le pod sta wo wej w grom. Łup ki 3 pow. To ma szów (Lu blin) znisz czo ny zo stał
por tret tow[arzy sza] Sta li na. W to ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Po wia to wy Urząd
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
2 Praw do po dob nie Su cho wol ce.
3 Miej sco wość nie usta lo na – brak w wy ka zach gro mad. Być mo że cho dzi o gro ma dę Łub cze.
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[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ma szo wie za trzy mał spraw cę po wy ższe go,
sy na śred nio rol ne go chło pa, lat 16. Za trzy ma ne go prze ka za no do dys po zy cji pro ku ra to ra.

Aresz ty i za trzy ma nia
Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu (Sta li no gród)
aresz to wał dal szych dwóch człon ków: kwa li fi ko wa ne go ro bot ni ka F[abry]ki Ma szyn
Pa pier ni czych w Je le niej Gó rze oraz sa ni ta riu sza bez sta łe go miej sca pra cy, obaj po cho -
dze nia chłop skie go, w wie ku 24 i 25 lat. O aresz to wa niu 6 człon ków wym[ie nio nej] orga -
ni za cji in for mo wa no w Biu le ty nie nr 40/55 z dnia 29 kwiet nia br.

Za otwie ra nie li stów przy cho dzą cych i wy cho dzą cych: za gra nicz nych, KP PZPR,
GRN i spół dziel ni pro duk cyj nych oraz za po zna wa nie z tre ścią ko re spon den cji osób
trze cich, jak rów nież do ko na nie nad użyć fi nan so wych Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku za trzy mał na czel ni ka Urzę du Pocz to we -
go w Bog dan kach, po cho dze nia chłop skie go. Śledz two w to ku.

Za kol por taż ulo tek i pism sek ty świad ko wie Je ho wy Po ste ru nek MO w Sta rej
Kamie ni cy pow. Je le nia Gó ra (Wro cław) za trzy mał 6 osób, zam[iesz ka łych] na te re -
nie m. Je le nia Gó ra, w wie ku od 16 do 57 lat. Przy za trzy ma nych zna le zio no kil ka ulo -
tek pt. „Ra dość i po kój” oraz sze reg in nych bro szur sek ty. Śledz two pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Je le niej Gó rze.

Za współ pra cę z oku pan tem w la tach 1939–1945 Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Czę sto cho wie (Sta li no gród) aresz to wał ro bot ni ka Pań -
stwo we go Tar ta ku w Her bach, po cho dze nia chłop skie go, lat 37.

Wy ro ki
Za uszko dze nie re duk to ra i prze cię cie ka bla w ko pal ni „Gen[erał] Za wadz ki” w li sto -

pa dzie 1954 r. Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 3 oso by na
ka ry: 6 m[ie się]cy, pół to ra ro ku i 3 la ta wię zie nia.

Za kol por taż fa szy stow skich ksią żek Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy rok
ska zu ją cy jed ną oso bę na 4 la ta wię zie nia.

Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku ska zał na ka rę śmier ci agen ta SD, któ ry wy dał w rę ce
oku pan ta 16 oby wa te li pol skich (zo sta li roz strze la ni).

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 155–157.
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Nr 60

1955 maj 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 46/55

Komitet Warszawa, dnia 12 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 46[/55]
11–12 ma ja 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
Na te re nie Po znań skich Za kła dów Na wo zów Fos fo ro wych w Lu bo niu pow. Po znań

nie usta lo ny do tych czas spraw ca prze ciął ka bel wy so kie go na pię cia (głów ny do pływ).
Prze rwa w pro duk cji trwa ła po nad 4 go dzi ny, po wo du jąc stra ty na ok. 170 tys. zł. Do -
cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu.

Ter ror
W miejsc[owo ści] Pu sty nia pow. Dę bi ca (Rze szów) na pad nię ty zo stał w dro dze do

do mu i do tkli wie po bi ty, w wy ni ku cze go zmarł – czło nek Ko mi te tu Po wia to we go
PZPR i Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Dę bi cy. W to ku pro wa dzo ne go do cho dze nia
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dę bi cy usta lił i za trzy mał
spraw ców za bój stwa: pra cow ni ka WSK Dę bi ca i ka sje ra sta cji ko le jo wej w Miel cu,
w wie ku 26 i 30 lat. Śledz two w to ku.

W grom. Tu rze-Roj kó w1 pow. Wo ło min (War sza wa) miej sco wy ku łak, b[yły] czł[onek]
BCh i b[yły] przy wód ca or ga ni za cji NSZ na tamt[ej szym] te re nie, pod czas od by wa ją ce -
go się ze bra nia po świę co ne go zor ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nej wy wo łał awan -
tu rę z uczest ni ka mi te goż ze bra nia oraz po bił kie row ni ka szko ły (czł[on ka] ko mi te tu za -
ło ży ciel skie go, ak ty wi stę te re no we go). Wsku tek po wy ższe go ze bra nie zosta ło ze rwa ne.
Ce lem do kład ne go wy ja śnie nia oko licz no ści po wy ższe go zaj ścia na miej sce wy pad ku
de le go wa ny zo stał pra cow nik Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w War sza wie.

Wro ga pro pa gan da
Na ad res re dak cji „Try bu ny Ro bot ni czej” w Sta li no gro dzie wpły nął pocz tą ano nim

wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor w spo sób wro gi ko men tu je 15. rocz ni cę wy pad ków
ka tyń skich oraz szka lu je nie któ rych przed sta wi cie li rzą du PRL. Z tre ści ano ni mu wy ni -
ka, że au tor za po znał się z bro szu rą pro wo ka to ra Świa tły.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Gro ma da Tu rze ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Po święt ne. Być może mo wa o miej -
sco wo ści Roj ków w byłej gromadzie Turze.
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W Aka de mic kim Do mu Wcza so wym w War sza wie na drzwiach po ko ju, w któ rym
za miesz ku je oby wa tel NRD, bio rą cy udział w pra cach Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mło dzie ży 2, nie usta lo ny do tych czas spraw ca na ry so wał swa -
sty kę czar ną kre dą.

Na te re nie gminb Do łho by czów i Hul cze pow. Hru bie szów (Lu blin) wro gie ele men -
ty lan su ją wer sję o tym, że wkrót ce na tamt[ej szy] te ren po wró ci 80 tys. osób na ro do -
wo ści ukra iń skiej, wy sie dlo nych w la tach ubie głych na te re ny wo je wództw za chod nich.
Plot ka ta wpły wa ujem nie na prze bieg prac rol nych w go spo dar stwach po ukra iń skich.
O po wy ższym po in for mo wa no in stan cje par tyj ne. Do cho dze nie ce lem usta le nia in spi ra -
to rów lan so wa nia tej plot ki pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du an giel skie go Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał 2 dal szych człon ków
siat ki szpie gow skiej: ka pi ta na stat ku Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej, poch[od ze nie]
inte lig[en cja] prac[ują ca] i cel ni ka Urzę du Cel ne go, poch[od ze nie] drob no miesz czań -
skie, w wie ku 39 i 46 lat. O aresz to wa niu 8 człon ków wy mie nio nej siat ki szpie gow skiej
in for mo wa no w po przed nich biu le ty nach.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Na ro do wy Zwią zek Pa trio tów
Pol skich Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku
za trzy mał dal szych 10 człon ków wym[ie nio nej] or ga ni za cji. Wśród za trzy ma nych jest
kie row nik szko ły, na uczy ciel, ku łak i uczeń XI kla sy, po zo sta li są śred nio rol ny mi chło -
pa mi, wszy scy bez par tyj ni, w wie ku: 6 – od 18 do 29 lat, 4 – od 40 do 51 lat. Człon ko -
wie tej or ga ni za cji (zli kwi do wa nej w stycz niu i lu tym br.) dwu krot nie roz po wszech ni li
ulot ki an ty pań stwo we, wy sy ła li ano ni my po gró żko we do ak ty wi stów Fron tu Na ro do -
we go, za mor do wa li funk cjo na riu sza MO w No wym Dwo rze pow. So kół ka w stycz niu
br., usi ło wa li pod pa lić po ste ru nek MO oraz do ko na li kil ku wła mań do GRN. Śledz two
w to ku.

W po przed nim biu le ty nie po da no, że za otwie ra nie li stów i za po zna wa nie z ich tre -
ścią osób trze cich za trzy ma ny zo stał na czel nik Urzę du Pocz to we go w Bog dan kach.
Obec nie w wy ni ku uzy ska nych w to ku śledz twa ma te ria łów Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku za trzy mał pra cow ni ka Gro -
madz kiej Ra dy Na ro do wej w Do ro żkach, wy kształ ce nie śred nie (ro dzi ce po sia da ją
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b Tak w tek ście. Po win no być: gro mad.
10 V Świa to wy Fe sti wal Mło dzie ży i Stu den tów od był się w War sza wie w dniach od 31 lip ca do 14 sierp nia 1955 r.
i wzię ło w nim udział około 160 tys. Po la ków i bli sko 25 tys. cu dzo ziem ców, głów nie z Eu ro py Za chod niej i państw
tzw. trze cie go świa ta. By ła to pierw sza po woj nie, po prze dzo na wiel ką kam pa nią pro pa gan do wą, ma so wa im pre za mię -
dzy na ro do wa. Prze bieg fe sti wa lu i je go uczest ni cy – szcze gól nie za gra nicz ni – pod da ny zo stał uwa żnej ob ser wa cji. Dzia -
ła nia mi ope ra cyj ny mi kie ro wał KdsBP, na to miast MSW za bez pie cza ło po rzą dek. Wy da na przez Ko mi tet instruk cja
nr 037/55 z dn. 27 ma ja 1955 r. na ka zy wa ła m.in. uak tyw nić pra cę z agen tu rą wśród „re ak cyj nych ele men tów w śro do wi -
skach mło dzie żo wych”, „ener gicz nie usta lać in spi ra to rów szep ta nej pro pa gan dy” oraz spraw ców kol por ta żu wro gich ulo -
tek, śle dzić kon tak ty człon ków de le ga cji z de la ga cja mi państw ka pi ta li stycz nych, „wy ja wiać za mie rze nia i pla ny re ak cyj -
ne go kle ru”, zwra cać uwa gę „na ży wio ły re wi zjo ni stycz ne”. Prze pro wa dzo no w związ ku z tym m.in. sze ro ko za kro jo ną
ak cję spraw dza nia osób za trud nio nych przy fe sti wa lu (15 tys.), uru cho mio no roz bu do wa ną przed im pre zą agen tu rę (głów -
nie wśród tłu ma czy i ob słu gi), skie ro wa no do pra cy ope ra cyj nej po nad 800 funk cjo na riu szy KdsBP, wzmoc nio no si ły MO,
pod ję to współ pra cę ze słu żba mi bez pie czeń stwa kra jów so cja li stycz nych. B. Kop ka, op. cit., s. 209, 214–216, 225–227.
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8,5 ha zie mi) oraz miesz kań ca gro ma dy Bog dan ki, za trud nio ne go na go spo dar stwie ro -
dzi ców po sia da ją cych 8,5 ha zie mi. Obaj za trzy ma ni są człon ka mi ZMP, w wie ku 18–19
lat. Wy mie nie ni in spi ro wa li na czel ni ka Urzę du Pocz to we go do otwie ra nia ko re spon den -
cji i za po zna wa nia ich z jej tre ścią. Pod czas re wi zji do mo wej u jed ne go z za trzy ma nych
zna le zio no no tat ki o spo so bie szko le nia Wojsk Ochro ny Po gra ni cza. Śledz two w to ku

.

Za wy sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do człon ków par tii i ak ty wi stów spo łecz -
nych na prze ło mie 1952/1953 r. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Ja śle (Rze szów) za trzy mał chło pa, po sia da ją ce go 2,5 ha zie mi, czł[on ka] ZSL
i OR MO, lat 27.

Za prze sła nie wro gie go ano ni mu do KC PZPR w sierp niu ub[ie głe go] ro ku Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał chło pa,
po sia da ją ce go 5 ha zie mi, lat 51.

W Biu le ty nie nr 44/55 z dnia 9 ma ja br. po da no o zli kwi do wa niu przez Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świe ciu (Byd goszcz) an ty pań stwo wej
or ga ni za cji pod na zwą Żak, w skład któ rej wcho dzi ło 5 uczniów Pań stwo we go Li ceum
Pe da go gicz ne go w Tu cho li. Obec nie w wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa prze ciw ko
aresz to wa nym usta lo no, że za mie rza li oni do ko ny wać na pa dów ra bun ko wych w ce lu
zdo by cia pie nię dzy. Pla no wa li rów nież pod pa lić bu dy nek Li ceum Pe da go gicz ne go
i Ogól no kształ cą ce go, a na stęp nie roz rzu cić ulot ki, któ re mie li już przy go to wa ne w ilo -
ści 60 szt[uk]. No si li się oni po nad to z za mia rem po wia do mie nia dro gą ko re spon den -
cyj ną roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa o ist nie niu tej or ga ni za cji. Śledz two w to ku.

Wy rok
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy dał wy rok

ska zu ją cy jed ną oso bę na rok wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 158–161.
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Nr 61

1955 maj 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 47/55

Komitet Warszawa, dnia 14 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 47[/55]
13–14 ma ja 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Łącz ność
We Wro cła wiu nie usta lo ny do tych czas spraw ca prze ciął ka bel Pol skie go Ra dia przy -

go to wa ny do trans mi sji z uro czy sto ści X-le cia Ziem Od zy ska nych. Ka bel zdo ła no na -
pra wić przed roz po czę ciem uro czy sto ści. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

Wro ga pro pa gan da
W miejsc[owo ści] Mag da len ka-Sę ko cin i w grom. Ja wo ro wo1 pow. Pia secz no (War -

sza wa) zna le zio no 6 ulo tek o tre ści wzy wa ją cej do wal ki z ko mu ni zmem. Ulot ki wy ko -
na ne by ły od ręcz nie pi smem tech nicz nym, pod pi sa ne: „Gro mi ciel”. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pia secz nie.

W Charsz ni cy pow. Mie chów (Kra ków) w skrzyn ce pocz to wej zna le zio no ulot kę
wy ko na ną od ręcz nie. Au tor ulot ki żą da, aby pie nią dze prze zna czo ne na wy dat ki zwią -
za ne z Fe sti wa lem Mło dzie ży De mo kra tycz nej zu żyt ko wać na po pra wę wa run ków
byto wych lud no ści oraz wzy wa do boj ko to wa nia fil mów ra dziec kich i fe sti wa li2.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Mie cho wie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie cho dzi o by łą gro ma dę Ja wo ro wa.
2 Ulot kę zna lazł 9 ma ja kie row nik pocz ty w Charsz ni cy. Za adre so wa na: „Do cie bie”, mia ła na ste pu ją cą treść: „Precz
z kosz tem ro bie nia po ko ji na ro we rach, precz z fe sti wa lem 17 ty się cy ob cych, obi ja ją cych, za że ra ją cych pol ską bie dę
i lud ność bied ną. Eme ryt gi nie za 120–200 zło tych ren ty, urzęd nik 500–700 zł, ro bot nik wy cią ga ostat nie si ły z sie bie,
chłop boi się koł cho zu, ce ny są po twor nie wy so kie, ale na głup stwa i za baw ki nie brak pie nię dzy. Boj ko tuj cie fil my ra -
dziec kie i fe sti wa le, chce my żyć i jeść do brze, chleb dla wszyst kich. (–) Czło wiek”. W wy ni ku prze pro wa dzo ne go do -
cho dze nia usta lo no, że au to rem ulot ki jest Wi told Skrzy niarz (ur. 1893), księ go wy Po wia to we go Za rzą du Rol nic twa
w Ol ku szu (zob. Biu le ty ny: nr 15/[56], przy pis 3 oraz nr 34/[56], przy pis 6). Przed festi wa lem na te re nie ca łe go kra ju od -
no to wa no licz ne przy pad ki „wro giej dzia łal no ści” (zry wa nie pla ka tów, kol por taż ulo tek na wo łu ją cych do boj ko tu fe sti -
wa lu, ma lo wa nie an ty pań stwo wych na pi sów) i roz po wszech nia nia ró żnych po gło sek na te mat im pre zy. I tak np. wo je -
wódz twie kra kow skim „sze rzo na jest wro ga pro pa gan da, że fe sti wal or ga ni zu ją ko mu ni ści i z ca łe go świa ta przy ja dą
tyl ko ko mu ni ści. W związ ku z czym ro dzi ce oba wia ją się na fe sti wa lu roz pu sty wśród mło dzie ży”. AIPN Kr, 07/3608,
Ak ta śled cze Wi tol da Skrzy nia rza, k. 20; B. Kop ka, op. cit., s. 210–211.
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W No wym Tar gu (Kra ków) obok dwor ca ko le jo we go nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ko mu ni stycz nej.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w No wym Tar gu.

Na ad res Okrę go wej Ra dy Związ ków Za wo do wych w Sta li no gro dzie wpły nął pocz -
tą ano nim, w któ rym au tor szka lu je ustrój Pol ski Lu do wej. Ano nim wy ko na ny był
na ma szy nie, za ty tu ło wa ny: „Do wszyst kich ko mó rek par tyj nych i związ ko wych”.
Docho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sta li no gro dzie.

Do Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Kro to szy nie (Po znań) wpły nął pocz -
tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie przez kal kę o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko Związ ko -
wi Ra dziec kie mu i przy jaź ni pol sko -ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro to szy nie.

Na te re nie Za rzą du Sprzę tu Zjed no cze nia Bu dow nic twa Prze my sło we go Hu ty im.
Le ni na ujaw nio no na pis wy ko na ny od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li par tii
i rzą du PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w No wej Hu cie.

Na sta cji ko le jo wej PKP w Sie dl cach (War sza wa) w świe tli cy dru żyn kon duk tor -
skich nie usta lo ny do tych czas spraw ca znisz czył por tret przed sta wi cie la rzą du ZSRR.

Aresz ty i za trzy ma nia
Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Na ro do wy Zwią zek Pa trio tów

Pol skich Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku
aresz to wał dal sze go człon ka, ucznia XI kl[asy] szko ły ogól no kształ cą cej, poch[od ze nia]
chłop skie go, lat 19. O aresz to wa niu 10 człon ków tej or ga ni za cji in for mo wa no w po -
przed nim biu le ty nie.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko aresz to wa nym w paź dzier ni ku 1954 r.
i kwiet niu br. człon kom ban dy Wa len cia ka Cze sła wa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał dal szych 3 człon ków wym[ie nio nej]
ban dy (chło pi, po sia da ją cy od 2 do 5 ha zie mi). Aresz to wa ni, bę dąc człon ka mi ban dy,
do ko na li sze re gu zbroj nych na pa dów ra bun ko wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne -
go na te re nie pow. Lu bar tów. Śledz two w to ku.

Za udzie la nie po mo cy człon kom gru py ban dyc kiej zli kwi do wa nej w br. Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie za trzy mał ro bot ni ka Rze -
mieśl ni czej Spół dziel ni Pra cy, lat 27. Za trzy ma ny do ro bił klu cze do ka sy WRN w Lu -
bli nie, skąd na stęp nie człon ko wie ban dy zra bo wa li 180 tys. zł oraz prze cho wy wał
2 zra bo wa ne ma szy ny do pi sa nia.

Za roz bi cie ze bra nia po świę co ne go zor ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nej
w grom. Tu rze-Roj ków pow. Wo ło min (War sza wa) i po bi cie kie row ni ka szko ły, człon -
ka ko mi te tu za ło ży ciel skie go (o czym in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie), Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wo ło mi nie za trzy mał ku ła ka,
b[yłe go] człon ka BCh, b[yłe go] przy wód cę or ga ni za cji NSZ na tamt[ej szym] te re nie.
Śledz two w to ku.

Za wy ko na nie wro gich na pi sów na te re nie Za kła dów Prze my słu Ba weł nia ne go
im. Dy wi zji Ko ściusz kow skiej w 1954 r. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
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Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał b[yłe go] ro bot ni ka wym[ie nio nych] za kła dów,
zam[iesz ka łe go] ostat nio w woj. wro cław skim.

Za roz po wszech nia nie li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy Po ste ru nek MO w Czor -
ko wie3 pow. Łę czy ca (Łódź) za trzy mał i prze ka zał do Po wia to we go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] miesz kań ca pow. Ole snob (Opo le) (ka ra ny wy ro kiem
6 m[ie się]cy wię zie nia za uchy la nie się od słu żby woj sko wej). W cza sie re wi zji zna le -
zio no przy nim Bi blię, 2 egz. „Stra żni cy” oraz in ne pi sma tej sek ty.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.   

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 162–164.
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Nr 62

1955 maj 17, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 48/55

Komitet Warszawa, dnia 17 ma ja [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 48[/55]
15–17 ma ja

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze mysł
Na te re nie Szcze ciń skich Za kła dów Na wo zów Fos fo ro wych wy buchł po żar w ma -

ga zy nie sprzę tu elek tro tech nicz ne go, a na stęp nie ogień roz sze rzył się obej mu jąc ha lę
fos fo ry tów. Spa le niu uległ ma ga zyn ze sprzę tem elek tro tech nicz nym oraz ha la z fos fo -
ry ta mi i ma szy na mi pro duk cyj ny mi. Stra ty wy no szą oko ło 8 mln zł. Ko men da Wo je -
wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej w Szcze ci nie za trzy ma ła dwóch elek try ków po dej rza -
nych o spo wo do wa nie po ża ru. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KW MO Szcze cin.

W hu cie „Ma ła pa new” w Ozim ku pow. Opo le na od dzia le no wej sta low ni nie usta lo -
ny do tych czas spraw ca usi ło wał do ko nać dy wer sji przez za tka nie ce głą głów ne go le ja
do pro wa dza ją ce go stal do wlew ków. Po wy ższe w po rę za uwa żo no, nie do pusz cza jąc do
wy pad ku. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Opo lu.

W dniu 15 ma ja br. o godz. 2.00 w no cy w miejsc[owo ści] Ła zi ska pow. Opo le Lu -
bel skie z przy czyn do tych czas nie usta lo nych wy buchł po żar w bu dyn ku miesz czą cym
biu ra Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej, 2 skle py spół dziel cze, ma ga zyn roz dziel czy to wa -
rów oraz miesz ka nia pra cow ni ków GS. Wsku tek po ża ru bu dy nek uległ cał ko wi te mu
spa le niu wraz z do ku men ta cją i ma te ria ła mi. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę -
du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO w Opo lu Lu -
bel skim.

Wro ga pro pa gan da
Na ad res Okrę go wej Ra dy Związ ków Za wo do wych w Po zna niu wpły nął pocz tą

nada ny w Sta li no gro dzie ano nim, w któ rym au tor szka lu je ustrój Pol ski Lu do wej. Ano -
nim wy ko na ny był na ma szy nie przez kal kę, za ty tu ło wa ny: „Do wszyst kich ko mó rek
par tyj nych i związ ko wych”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu. O ano ni mie iden tycz nej tre ści i wy ko na niu,
otrzy ma nym przez ORZZ w Sta li no gro dzie in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie.
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Na te re nie spół dziel ni pro duk cyj nej Ła zo wa1 pow. Bił go raj (Lu blin) zna le zio no ulot -
kę, któ rej au tor szka lu je go spo dar kę ze spo ło wą oraz w imie niu an ty pań stwo wej or ga ni -
za cji pn. Par tia Spra wie dli wo ści Pol ski gro zi dwóm człon kom wym[ie nio nej] spół dziel -
ni śmier cią za dzia łal ność spo łecz ną. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie i wy wie szo na na
skrzyn ce pocz to wej.

W Ło dzi na ga blot ce TPPR przy Za kła dach Prze my słu Dzie wiar skie go im. Ofiar
10 Wrze śnia nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie
o tre ści an ty ra dziec kiej.

Na te re nie m. Bia ły stok zna le zio no 2 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty pań -
stwo wej.

W Ło dzi w skrzyn kach pocz to wych zna le zio no 24 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie z ha -
sła mi an ty ra dziec ki mi i pro ame ry kań ski mi.

Na te re nie Za kła dów Me cha nicz nych im. No wot ki w War sza wie ujaw nio no an ty ko -
mu ni stycz ny na pis, wy ko na ny od ręcz nie.

W m. Moń ki (Bia ły stok) na ze wnętrz nej stro nie bu dyn ku ko le jo we go i biu ra mle -
czar ni ujaw nio no 2 na pi sy wy ko na ne czer wo ną kre dą o tre ści: „Niech ży je wódz An -
ders”.

Na mu rze obok fa bry ki Krap ko wic kich Za kła dów Ce lu lo zo wo -Pa pier ni czych
w Krap ko wi cach pow. Opo le ujaw nio no wy ko na ny ce głą hi tle row ski sztan dar ze swa -
sty ką oraz na pis: „He il Hi tler”.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko uprzed nio aresz to wa nym człon kom

gru py ban dyc kiej, któ ra m[ię dzy] inn[ymi] do ko na ła na pa du na WRN w Lu bli nie skąd
zra bo wa ła 180 tys. zł – Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu -
bli nie aresz to wał in ży nie ra rol ni ka, za trud nio ne go w Cen tra li Na sion, poch[od ze nie] ro -
bot ni cze, lat 29. Aresz to wa ny wspól nie z człon ka mi wym[ie nio nej] ban dy do ko nał sze re -
gu na pa dów ra bun ko wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go. Śledz two w to ku.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Le gni cy (Wro cław)
za trzy mał de zer te ra Woj ska Pol skie go (ofi cer Ma ry nar ki Wo jen nej, lat 24).

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrow cu (Kiel ce) zli -
kwi do wał an ty pań stwo wą gru pę mło dzie żo wą, w skład któ rej wcho dzi ło 3 człon ków
w wie ku od 14 do 16 lat. W to ku prze słu cha nia usta lo no, że gru pa ta utwo rzo na zo sta ła
w grud niu ub[ie głe go] ro ku pod wpły wem prze czy ta nych ksią żek o te ma ty ce kry mi nal -
nej. Pla no wa li oni wer bu nek dal szych człon ków i do ko ny wa nie na pa dów na skle py GS.
Człon ko wie gru py, po uprzed nim prze pro wa dze niu z ni mi roz mów w obec no ści ro dzi -
ców i pro ku ra to ra po wia to we go, zo sta li zwol nie ni i od da ni pod do zór ro dzi ców.

Wy ro ki
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy i prze stęp stwa de wi zo we Sąd Wo je -

wódz ki dla m.st. War sza wy wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta i 6 mies[ię cy]
wię zie nia.
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Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w War sza -
wie ska zał jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 165–167.
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Nr 63

1955 maj 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 49/55

Komitet Warszawa, dnia 19 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 49[/55]
18–19 ma ja

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Na pa dy
W m. Stę pi na pow. Strzy żów (Rze szów) uzbro jo ny ban dy ta do ko nał na pa du na sa -

mo chód oso bo wy, w któ rym je cha ła ka sjer ka z szo fe rem i prze wod ni czą cym Ra dy Za -
kła do wej Pań stwo we go Przed się bior stwa Ro bót Ko mu ni ka cyj nych, wio ząc ze so bą
oko ło 120 tys. zł prze zna czo nych na wy pła tę dla ro bot ni ków ka mie nio ło mów. Ban dy ta
po od da niu strza łu i ster ro ry zo wa niu wym[ie nio nych] zra bo wał pie nią dze, po czym
zbiegł do po bli skie go la su. Z prze pro wa dzo nych usta leń wy ni ka, że na pa du do ko nał
Cie śla – do wód ca gra su ją cej ban dy. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Strzy żo wie.

W m. Ole śni ki pow. Kra sny staw (Lu blin) dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło
na pa du na Agen cję Pocz to wą. Ban dy ci do tkli wie po bi li kie row ni ka agen cji, a na stęp nie
zra bo wa li z ka sy 30 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej
wcho dzą funk cjo na riu sze Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] i KP MO w Kra snym sta wie.

Dy wer sja
W ce giel ni Soł ty ków pow. Kiel ce nie usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił szta bę

żela zną w wal ce ma szy ny, usi łu jąc w ten spo sób do ko nać ak tu dy wer sji. Po wy ższe za -
uwa żył je den z pra cow ni ków, nie do pusz cza jąc do wy pad ku. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Wro ga pro pa gan da
Na ad res roz gło śni Pol skie go Ra dia w Byd gosz czy wpły nął pocz tą ano nim wy ko na -

ny na ma szy nie, któ re go au tor szka lu je par tię i przed sta wi cie li rzą du PRL oraz na wią -
zu je do pro wo ka cji ka tyń skiej.

W Ło dzi dwaj ucznio wie kla sy VII Szko ły Pod sta wo wej nr 49, po cho dze nia ro bot -
ni cze go, wy ko na li i wy rzu ci li przez okno na bo isko są sied niej szko ły nr 47 oko ło 30
ulo tek z ha sła mi o tre ści an ty ra dziec kiej i pro ame ry kań skiej.
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Na te re nie Stocz ni Szcze ciń skiej oraz na te re nie Do mu Mło de go Ro bot ni ka Szcze -
ciń skich Za kła dów Włó kien Sztucz nych ujaw nio no 4 wy ko na ne od ręcz nie na pi sy o tre -
ści an ty pań stwo wej i pro ame ry kań skiej.

Na te re nie Za kła dów Wy twór czych Wy łącz ni ków Wy so kie go Na pię cia w Mię dzy le -
siu (War sza wa m.) ujaw nio no na pis wy ko na ny od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej jed ne go
z przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go.

W ce chow ni ko pal ni „Gro dziec” w Grodź cu pow. Bę dzin (Sta li no gród) nie usta lo ny
do tych czas spraw ca znisz czył por tret przed sta wi cie la rzą du PRL.

Pro wa dze nie do cho dzeń w wy mie nio nych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw]
bez pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia, ja ko po dej rza ne o przy na le żność do an ty -

pań stwo wej or ga ni za cji pn. Or lę ta 1, Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Po zna niu za trzy mał 5 uczen nic Li ceum [Sióstr] Ur szu la nek, w wie ku
od 15 do 17 lat. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia usta lo no, że w skład wym[ie nio nej]
or ga ni za cji wcho dzą jesz cze 2 in ne uczen ni ce oraz że or ga ni za cja ta za mie rza ła kol por -
to wać wro gie ulot ki. Śledz two w to ku.

W Biu le ty nie nr 47[/55] z dnia 14 ma ja br. po da no, iż na te re nie pow. Pia secz no
(War sza wa) zna le zio no 6 ulo tek z pod pi sem „Gro mi ciel” o tre ści wzy wa ją cej do wal ki
z ko mu ni zmem. W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie usta lił i aresz to wał spraw cę wy wie sze nia
wym[ie nio nych] ulo tek (po cho dze nia chłop skie go, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 28).
W to ku prze słu cha nia aresz to wa ny przy znał się do wy ko na nia i roz kol por to wa nia
wym[ie nio nych] ulo tek oraz wy ja śnił, że w la tach 1951–[19]55 – wsku tek wro go ści do
obec ne go ustro ju – na te re nie pow. Pia secz no kil ka krot nie roz po wszech nił an ty pań stwo -
we ulot ki. Śledz two jest w to ku.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji wła dze CSR[S] za -
trzy ma ły, a na stęp nie prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie stu den ta Aka de mii Me dycz nej, po cho dze nie in te li gen cja
prac[ują ca], lat 27.
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1 Or ga ni za cja po wsta ła w żeń skim Pry wat nym Li ceum Sióstr Ur szu la nek w Po zna niu w li sto pa dzie 1954 r., pod wpły -
wem au dy cji RWE oraz lek tu ry Ka mie ni na sza niec i Gdy za brzmi zło ty róg. Jej za ło ży ciel ką i przy wód czy nią by ła Ma -
ria Kom row ska (Kam row ska) (wg spra wo z da nia WUdsBP w Po zna niu z ma ja 1955 r. – or ga ni za to rem by ła So nia Ko -
ma row ska). Or ga ni za cja dzia ła ła do lu te go 1955 r., a w jej skład wcho dzi ło 10 (wg Atla su 6) osób. Ce lem dzia łal no ści
gru py mia ła być „wal ka z obec nym ustro jem Pol ski” po przez spo rzą dza nie i kol por to wa nie ul tek. Człon ki nie or ga ni za -
cji przy go to wa ły do roz po wszech nie nia 180 ulo tek. We dług no tat ki WUdsBP dzia łal ność gru py „ogra ni cza ła się do czy -
ta nia ksią żek o wro giej te ma ty ce, dys ku to wa nia nad wro gi mi wia do mo ścia mi z roz gło śni państw ka pi ta li stycz nych oraz
od by cia kur su sa ni tar ne go”. Po za 6 uczen ni ca mi, któ re zo sta ły skie ro wa ne przez sąd do za kła du po praw cze go w So po -
cie, aresz to wa no 2 na uczy ciel ki – sio stry za kon ne, „któ re w cza sie prze pro wa dza nej re wi zji usi ło wa ły znisz czyć do wo -
dy rze czo we, świad czą ce o dzia łal no ści nie le gal nej or ga ni za cji”. AIPN, 0185/179, Or lę ta, Cha rak te ry sty ka bn;
AIPN, 1583/180, No tat ka opra co wa na na pod sta wie spra woz dań kie row ni ków Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] za okres m[ie sią]ca: kwiet nia, ma ja i czerw ca br., [Po znań 1955], k. 116; ibi dem, Spra woz da -
nie za maj 1955 r., Po znań 8 VI 1955 r., b.p.; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie po znań -
skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 493; Infor ma tor o nie le gal nych..., s. 287.  
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Za współ pra cę z ge sta po Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Kiel cach za trzy mał po szu ki wa ne go miesz kań ca Sta re go Są cza (Kra ków),
poch[od ze nia] chłop skie go, na ro do wo ści ukra iń skiej, lat 49.

Wy rok
Za udzie la nie po mo cy ban dy cie Dy nu so wi (aresz to wa ny) Sąd Wo je wódz ki w Kiel -

cach wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta i 6 m[ie się]cy wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 168–170.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 235



Nr 64

1955 maj 23, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 50/55

Komitet Warszawa, dnia 23 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 50[/55]
20–23 ma ja

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Ter ror
Pra cow nik Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Rze pa ch1 pow. Lu blin – czł[onek] PZPR,

otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu śmier cią, je że li
nie ustą pi z zaj mo wa ne go sta no wi ska i nie za prze sta nie ka rać chło pów opor nych w obo -
wiąz ko wych do sta wach. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

W War sza wie pod czas roz biór ki do mu ro bot ni cy zna leź li ukry ty na stry chu pa kiet
(za wi nię ty w ga ze tę z 1950 r.), w któ rym znaj do wa ły się ma te ria ły ar chi wal ne b[yłe go]
KW AK, jak okre so we mel dun ki sy tu acyj ne i ga zet ki o ró żnych ty tu łach, po cho dzą ce
z okre su oku pa cji. Ca łość ma te ria łów prze jął Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] na m.st. War sza wę.

Wro ga pro pa gan da
W grom. Pa li ków ka pow. Rze szów zna le zio no ulot kę z ha sła mi an ty ra dziec ki mi wy -

ko na ną od ręcz nie na pa pie rze fir mo wym Cen tral ne go Za rzą du Bu dow nic twa Miej skie -
go w Rze szo wie.

W Wą grow cu (Po znań) w po bli żu ko ścio ła klasz tor ne go zna le zio no ulot kę wy ko na -
ną ręcz ną dru kar ką o tre ści: „Ulot ka. Niech ży je Pol ska ka to lic ka. Precz z woj skiem
rosyj skim”.

Na te re nie Za kła dów Me ta lo wych im. Jó ze fa Sta li na w Ła bę dach pow. Gli wi ce (Sta -
li no gród) ujaw nio no 3 na pi sy w ję zy ku nie miec kim o tre ści re wi zjo ni stycz nej i an ty ko -
mu ni stycz nej.

Na te re nie Za kła dów Prze my słu Cu kier ni cze go im. 22 Lip ca w War sza wie ujaw nio -
no na pis o tre ści an ty se mic kiej.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

236

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na – brak w wy ka zach gro mad.
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Aresz ty i za trzy ma nia
Za udzie la nie po mo cy ukry wa ją ce mu się człon ko wi ban dy UPA i bra nie udzia łu

wspól nie z nim w na pa dach ra bun ko wych Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 5 ha zie mi, lat 29.

Za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu wraz z amu ni cją Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pu ła wach (Lu blin) za trzy mał ucznia Szko ły Pla stycz -
nej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 16.

Za re pro duk cję wro gie go ry sun ku o te ma ty ce re li gij nej i roz po wszech nia nie go wśród
gro na kle ry ków i księ ży Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Bia łym sto ku za trzy mał dwóch kle ry ków se mi na rium du chow ne go, wy kształ ce nia
śred nie go, po cho dze nia in te lig[enc kie go] i miesz czań skie go, w wie ku 19 i 24 la ta.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Or lę ta Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu za trzy mał dal szą
człon ki nię, uczen ni cę Li ceum [Sióstr] Ur szu la nek, po cho dze nia rze mieśl ni cze go, lat 17.
O za trzy ma niu 5 człon kiń wym[ie nio nej] or ga ni za cji in for mo wa no w po przed nim biu -
le ty nie. Za trzy ma ne prze ka za no do są du dla nie let nich.

Do Do wódz twa Wojsk Lot ni czych w War sza wie zgło sił się po szu ki wa ny przez or ga -
na bez pie czeń stwa od 1953 r. b[yły] agent ge sta po. Wym[ie nio ny] od chwi li wy zwo le -
nia do 1952 r., tj. do chwi li za trzy ma nia, peł nił słu żbę w jed no st ce lot ni czej w Dę bli nie.
W cza sie prze wo że nia go do wię zie nia w Byd gosz czy zbiegł z po cią gu i do chwi li obec -
nej ukry wał się. Zo stał on prze ka za ny do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

Wy ro ki
Za re da go wa nie i roz po wszech nia nie odezw szka lu ją cych ustrój PRL Sąd Wo je -

wódz ki w Szcze ci nie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Po wia to wy w Bar to szy cach (Olsz -

tyn) wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na rok wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 171–173.
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Nr 65

1955 maj 25, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 51/55

Komitet Warszawa, dnia 25 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 51[/55]
24–25 ma ja 

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Rol nic two
Na te re nie POM Wie lo wieś pow. Tar no brzeg (Rze szów) w po bli żu ma ga zy nu z ma -

te ria ła mi pęd ny mi wy buchł po żar, któ ry w za rod ku zdo ła no zlo ka li zo wać. Z uzy ska -
nych w to ku do tych cza so we go do cho dze nia ma te ria łów wy ni ka, iż ogień wznie cił nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca, li cząc na spo wo do wa nie wy bu chu zbior ni ka z ro pą.
Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na po wo ła na przez kie row nic two Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Ter ror
Ksiądz pro boszcz za miesz ka ły w Rop czy cach pow. Dę bi ca (Rze szów) otrzy mał

pocz tą ano nim, któ re go au tor po le ca mu zło żyć 12 000 zł na ce le or ga ni za cyj ne,
a w prze ciw nym wy pad ku gro zi do ko na niem na pa du ra bun ko we go. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dę bi cy.

Wro ga pro pa gan da
Na kil ku uli cach m. Kra ko wa zna le zio no 34 ulot ki o tre ści an ty ra dziec kiej oraz na -

wo łu ją cej do wal ki z ustro jem Pol ski Lu do wej po przez kol por taż ulo tek, do nie bra nia
udzia łu w[e] współ za wod nic twie pra cy i żą da ją cej po pra wy by tu. Ulot ki wy ko na ne by -
ły na ma szy nie, pod pi sa ne: „Or ły Wol no ści”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Na te re nie m. Lwó wek Śl[ąski] (Wro cław) zna le zio no 8 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie
pi smem tech nicz nym o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i pro ame ry kań skiej. Do cho dze nie pro -
wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lwów ku Ślą skim.

Na te re nie m. Prusz ko wa (War sza wa) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił
4 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz ko wie.

W Tu szy nie pow. Łódź zna le zio no 2 ulot ki z ha sła mi an ty ko mu ni stycz ny mi wy ko -
na ne ręcz ną dru kar ką. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Na te re nie Stocz ni Szcze ciń skiej ujaw nio no 3 na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści
an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

Aresz ty i za trzy ma nia
Za prze sy ła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa ano ni mów szka lu ją cych ustrój

Pol ski Lu do wej oraz wy ra że nie chę ci współ pra cy na rzecz państw za chod nich Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę aresz to wał miesz kań ca
War sza wy, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 24.

Ja ko po dej rza ne go o kol por taż wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gor li cach (Rze szów) aresz to wał
b[yłe go] dzia ła cza PSL, po sia da ją ce go 9 ha zie mi i 2 ka mie ni ce w Gor li cach, lat 48.

Za kol por to wa nie ulo tek za gra nicz nych w jęz[yku] nie miec kim o tre ści szka lu ją cej
świę to 1 Ma ja i wła dze NRD De le ga tu ra Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] w Ka mie niu (Szcze cin) aresz to wa ła miesz kań ca Me cho wa, na rod[owo ści] nie -
miec kiej, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 20.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie za trzy mał ucznia Tech ni kum Łącz no ści, poch[od ze nie] ro bot -
n[icze], czł[onek] ZMP, lat 17. Za trzy ma ny w 1953 r. był czł[on kiem] an ty pań stwo wej
or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Pol ska Pod ziem na1.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 174–175.
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1 Or ga ni za cja dzia ła ją ca w Lu bli nie w 1953 r., wy kry ta już w lu tym te go ro ku. Zo sta ła za ło żo na przez Ry szar da Wo -
cha, Ja na Gi la i Bog da na Sta sia ka, a jej człon ka mi by li czter na sto let ni ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 20. Sze ścio oso -
bo wa gru pa pro wa dzi ła głów nie kol por taż ulo tek. Po za trzy ma niu człon ków or ga ni za cji spra wę prze ka za no do KM MO
w Lu bli nie, aby za jął się nią sąd dla nie let nich. Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie lu bel -
skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 162; J.W. Wo ło szyn, op. cit., s. 368.
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Nr 66

1955 maj 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 52/55

Komitet Warszawa, dnia 28 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 52[/55]
26–28 ma ja

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Na pad
W m. Ło pusz na pow. No wy Targ (Kra ków) dwaj uzbro je ni osob ni cy do ko na li na pa du

na spół dziel nię Sa mo po mo cy Chłop skiej, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu skle po we -
go zra bo wa li 7000 zł, ze ga rek, 200 sztuk pa pie ro sów i pół to ra li tra spi ry tu su. W wy ni -
ku na tych miast zor ga ni zo wa ne go po ści gu Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w No wym Tar gu przy współ udzia le wojsk KBW i MO ujął spraw ców na -
pa du, któ ry mi są: stra żnik Stra ży Prze my sło wej i stra żak Stra ży Po żar nej Za kła dów Wy -
twór czychb w Świd ni cy (Wro cław), po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 26 i 27 lat. Pod -
czas re wi zji przy za trzy ma nym stra żni ku Stra ży Prze my sło wej zna le zio no pi sto let
słu żbo wy Pa ra bel lum wraz z amu ni cją oraz zra bo wa ne pie nią dze i to war. Śledz two pro -
wa dzi Ko men da Po wia to wa Mi li cji Oby wa tel skiej w No wym Tar gu.

Dy wer sja
W PGR Do bro po le pow. Ka mień (Szcze cin) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy pu -

ścił ze zbior ni ka oko ło 900 li trów ro py. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO w Ka mie niu.

Wro ga pro pa gan da
Na te re nie PGR Jar ko wo oraz w miej sco wo ści Pe try ko zy pow. Ko ło brzeg (Ko sza lin)

zna le zio no 2 ulot ki, któ rych au tor w imie niu nie le gal nej or ga ni za cji AK na wo łu je do
wal ki z ustro jem Pol ski Lu do wej. Ulot ki wy ko na ne by ły od ręcz nie, pod pi sa ne: „Na czel -
ny D[owód]ca Ar mii Kra jo wej – Wi cher mjr”1. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ło brze gu.

W miej sco wo ści Ko lo now skie pow. Strzel ce Opol skie zna le zio no ulot kę o tre ści
anty ko mu ni stycz nej, wy ko na ną od ręcz nie.

240

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Tak w tek ście. Być mo że cho dzi o Za kła dy Wy twór cze Apa ra tu ry Pre cy zyj nej.
1 W wy ni ku do cho dze nia prze pro wa dzo ne go przez PUdsBP ze bra no ma te riał po rów naw czy od osób po dej rza nych
i prze sła no do ba dań la bo ra to ryj nych. Wy ka za ły one, że au to rem ulo tek jest Mie czy sław Chmiel, czło nek spół dziel ni pro -
duk cyj nej i by ły funk cjo na riusz Ko men dy Po wia to wej MO w Ko ło brze gu. Chmiel zo stał aresz to wa ny i w cza sie śledz -
twa przy znał się do wi ny. AIPN, 1583/120, Spra woz da nie WUdsBP w Ko sza li nie za maj 1955 r., k. 92. 
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W m. Ra do myśl Wiel ki pow. Mie lec (Rze szów) zna le zio no ulot kę o tre ści an ty pań -
stwo wej, wy ko na ną od ręcz nie.

Na te re nie m. Karsz ni ce pow. Sie radz (Łódź) zna le zio no 46 ulo tek wy ko na nych od -
ręcz nie z ha sła mi an ty ko mu ni stycz ny mi i pro ame ry kań ski mi. W to ku wstęp ne go do cho -
dze nia usta lo no, że ulot ki wy ko nał i roz rzu cił uczeń VII kla sy szko ły pod sta wo wej,
pocho dze nia ro bot ni cze go, lat 15. Oj ciec wym[ie nio ne go] za trud nio ny jest w PKP na
sta no wi sku kie row ni ka po cią gu. Dal sze do cho dze nie w to ku.

Na te re nie Za kła dów Me ta lo wych w Ska rży sku-Ka mien nej (Kiel ce) na pla ka cie pro -
pa gan do wym nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy ko nał kre dą na pis o tre ści szka lu ją cej
tow[arzy sza] Sta li na.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych wy pad kach pod ję ły urzę dy [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du an giel skie go Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał 4 oso by, z te go: dwóch
pra cow ni ków Pol skich Li nii Oce anicz nych, czł[on ków] PZPR i dwie ko bie ty, z któ rych
jed na jest stu dent ką Wy ższej Szko ły Eko no micz nej. O aresz to wa niu 10 człon ków wy -
mie nio nej siat ki szpie gow skiej in for mo wa no w po przed nich biu le ty nach.

Ja ko po dej rza nych o dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du ame ry kań skie go
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu – na po le ce nie
Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go – za trzy mał trzech miesz kań ców woj.
po znań skie go, w wie ku od 32 do 50 lat.

Za prze sła nie ano ni mu po gró żko we go do prze wod ni czą ce go spół dziel ni pro duk cyj -
nej Krzy sko2 w 1953 r. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lesz nie (Po znań) za trzy mał chłop kę, po sia da ją cą 6 ha zie mi, lat 48.

Za prze sy ła nie na prze strze ni 1953–[19]55 ro ku po li tycz nie wro gich i po gró żko -
wych ano ni mów do in dy wi du al nie go spo da ru ją cych chło pów De le ga tu ra Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wa ła mł[od sze go] ma ry -
na rza Pol skiej Że glu gi Przy brze żnej, po cho dze nia chłop skie go, czł[on ka] ZMP, lat 18.

Ja ko po dej rza ne go o do ko na nie sze re gu nad użyć na szko dę spół dziel ni pro duk cyj nej
w Kon stan ty no wie i wy ko na nie wro gie go na pis[u] Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał b[yłe go] prze wod ni czą ce go wym[ie nio -
nej] spół dziel ni pro duk cyj nej, czł[on ka] PZPR, lat 29.
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2 Właśc. Krzyc ko Wiel kie; zob. Biu le tyn nr 82[/55].
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Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy jed ną oso bę na rok wię zie -

nia,
– za wy sła nie do „Fa li 49” w 1953 r. li stu ano ni mo we go o tre ści szka lu ją cej ustrój

i człon ków rzą du PRL jed ną oso bę na 4 m[ie sią]ce aresz tu.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 176–178.
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Nr 67

1955 maj 31, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 53/55

Komitet Warszawa, dnia 31 ma ja 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
a bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 53[/55]
29–31 ma ja

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na te re nie m. Kra ko wa zna le zio no 6 ulo tek o tre ści na wo łu ją cej do wal ki z ustro jem

Pol ski Lu do wej po przez kol por taż ulo tek, do nie bra nia udzia łu w[e] współ za wod nic -
twie pra cy i żą da ją cej po pra wy by tu. Ulot ki wy ko na ne by ły na ma szy nie, pod pi sa ne:
„Or ły Wol no ści”. O zna le zie niu w Kra ko wie 34 ulo tek tej sa mej tre ści in for mo wa no
w Biu le ty nie nr 51[/55] z dnia 25 ma ja br. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

W miej sco wo ści Ko lo now skie pow. Strzel ce Opol skie w po bli żu dwor ca ko le jo we -
go i Fa bry ki Su chej De sty la cji zna le zio no 4 ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ko mu -
ni stycz nej. Ulot ki wy ko na ne by ły od ręcz nie, pod pi sa ne: „Sztab Ge ne ral ny Ar mii Pod -
ziem nej” i „B.G. – Szpieg”. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej
wcho dzą funk cjo na riu sze Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Opo lu i Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Strzel cach.

Dwaj wła ści cie le pry wat nych warsz ta tów w Kra śni ku (Lu blin) otrzy ma li pocz tą ano -
ni my o iden tycz nej tre ści, któ rych au tor żą da, aby zło ży li po 1500 zł ja ko „kon try bu cję”
na ce le nie le gal nej or ga ni za cji i po moc więź niom po li tycz nym. Ano ni my wy ko na ne by -
ły na ma szy nie, pod pi sa ne: „mjr Sło wik – PPSZ Okrę gu Kra śnic kie go”. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku.

Aresz ty i za trzy ma nia
Za roz strze la nie par ty zan tów ra dziec kich w okre sie oku pa cji Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał po szu ki wa ne go
od kil ku lat b[yłe go] człon ka AK, wy kształ ce nie 3 la ta pra wa, za wód dzien ni karz, bez
sta łe go miej sca pra cy i za miesz ka nia, lat 38. W cza sie za trzy ma nia usi ło wał on użyć
bro ni. Zna le zio no przy nim pi sto let wraz z 40 sztu ka mi amu ni cji, sfał szo wa ną le gi ty ma -
cję człon kow ską PZPR, le gi ty ma cję ogól no pań stwo wą Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] we Wro cła wiu, ostem plo wa ne in blan co
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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pozwo le nie na po sia da nie bro ni pal nej, wzór pie cząt ki okrą głej Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu, 37 cze ków in blan co oraz sze -
reg ró żnych no ta tek. Śledz two w to ku.

Za udział w mor der stwie funk cjo na riu sza MO na te re nie m. Gdań ska w 1953 r.
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę aresz to wał miesz -
kań ca War sza wy, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, wy kształ ce nie śred nie, bez sta -
łe go miej sca pra cy, lat 23. Aresz to wa ny prze ka za ny zo sta nie do Wo je wódz kie go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku.

Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej w Lu bli nie za trzy ma ła, a na stęp nie
prze ka za ła do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] b[yłe -
go] człon ka ban dy „Bur ty”1 (zli kwi do wa na w ubie głych la tach), śred nio rol ne go chło pa,
lat 33. Za trzy ma ny, bę dąc człon kiem ban dy, do ko nał sze re gu zbroj nych na pa dów ra bun -
ko wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go i oso by pry wat ne. W 1948 r. zo stał aresz -
to wa ny, lecz zbiegł z aresz tu i ukry wał się do chwi li obec nej.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to -
wał dwóch b[yłych] człon ków nie le gal nej or ga ni za cji WiN, któ rzy w 1949 r. w cza sie
li kwi da cji te jże or ga ni za cji zbie gli i do chwi li obec nej ukry wa li się. Aresz to wa ny zo stał
rów nież me li niarz, pra cow nik Za kła dów Azo to wych w Tar no wie, w za bu do wa niach
któ re go ukry wa li się w[yżej] wym[ie nie ni].

Za prze sy ła nie do przo dow ni ków pra cy i ró żnych in sty tu cji pań stwo wych ano ni mów
wraz z wy cin ka mi z ga zet, na któ rych do pi sy wa ne by ły sło wa szka lu ją ce przed sta wi cie -
li par tii i rzą du PRL Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta -
li no gro dzie aresz to wał kie row ni ka po cią gu PKP, lat 61.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to -
wał 14-oso bo we kie row nic two V Okrę gu (Sta li no gród) sek ty świad ko wie Je ho wy pod -
czas od by wa ją cej się od pra wy. Aresz to wa ni są po cho dze nia ro bot ni cze go i chłop skie go,
wszy scy bez sta łe go miej sca pra cy, w wie ku od 20 do 50 lat. Przy aresz to wa nych zna -
le zio no więk szą ilość ma te ria łu do wo do we go. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z pro ku ra to rem wo je wódz kim we
Wro cła wiu.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chrza no wie (Kra ków) aresz to wał dwóch człon ków tej -
że sek ty: ro bot ni ka ko pal ni „Ko mu na Pa ry ska”, dru gi bez sta łe go miej sca pra cy, na ro -
do wo ści nie miec kiej, w wie ku 25 i 53 la ta. W cza sie re wi zji u aresz to wa nych zna le zio -
no li te ra tu rę sek ty.
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1 Jan Le ono wicz ps. „Bur ta” słu żył od 1942 r. w sek cji sztur mo wej od cin ka „Wschód” Ob wo du AK To ma szów Lu bel -
ski, wal czył z Niem ca mi i Ukra iń ca mi. W cza sie ak cji „Bu rza” zna lazł się w sze re gach 9. pp AK, od grud nia 1944 r. słu -
żył w struk tu rach Ob wo du To ma szów Lu bel ski In spek to ra tu Za mość AK -DSZ -WiN. Po cząt ko wo do wo dził gru pą lot ną,
póź niej od dzia łem, któ ry jed nak roz padł się po amne stii. W la tach 1947–1951 dzia łał w struk tu rach sa mo dziel ne go Ob -
wo du WiN To ma szów Lu bel ski. Do wo dząc li czą cym 30–40 lu dzi od dzia łem roz bra jał funk cjo na riu szy MO i OR MO,
pro wa dził ak cje bo jo wo -dy wer syj ne (po ste run ki MO w Dy ni skach i Tar na wat ce), wy ko ny wał eg ze ku cje na agen tach UB,
dzia ła czach par tyj nych i po spo li tych prze stęp cach. Od dział sto czył sze reg po ty czek z UB, MO i KBW. „Bur ta” zgi nął
9 lu te go 1951 r. w za sadz ce zor ga ni zo wa nej przez UB we wsi No wi ny w powiecie To ma szów Lu bel ski. M. Za jącz kow -
ski, Jan Le ono wicz (1912–1951) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. 260–262.
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Wy ro ki
Za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz ame ry kań skie go ośrod ka wy wia dow cze go

w Ber li nie Za chod nim Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Byd gosz czy wy dał wy ro ki ska zu ją -
ce jed ną oso bę na 15 lat, dwie oso by po 10 lat i jed ną oso bę na 3 la ta wię zie nia.

Za pi sa nie i roz po wszech nia nie an ty pań stwo wych ulo tek Sąd Wo je wódz ki w Opo lu
wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na rok wię zie nia w za wie sze niu na okres 3 lat.

Za słu żbę w po li cji nie miec kiej w okre sie oku pa cji i udział w li kwi da cjach oby wa -
te li pol skich Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na
ka rę śmier ci.

Za słu żbę w po li cji nie miec kiej w okre sie oku pa cji i bra nie udzia łu w ak cjach p[rze -
ciw]ko par ty zan tom ra dziec kim Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy rok ska zu ją cy
jed ną oso bę na 3 la ta wię zie nia oraz utra tę praw pu blicz nych na okres 2 lat. Po za sto so -
wa niu usta wy o amne stii ka rę zła go dzo no do pół to ra ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 179–182.
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Nr 68

1955 czer wiec 3, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 54/55

Komitet Warszawa, dnia 3 czerw ca [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 54[/55]
1–3 czerw ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Wy twór ni Che micz nej w Kry wał dzie pow. Ryb nik (Sta li no gród) na jed nym z od -

dzia łów z przy czyn do tych czas nie usta lo nych na stą pił wy buch, wsku tek któ re go 2 ro -
bot ni ków po nio sło śmierć, a 6 zo sta ło ran nych. Stra ty w znisz czo nych urzą dze niach
wyno szą oko ło mi lio na zło tych. Przy czy ny wy bu chu ba da ko mi sja eks per tów. Do cho -
dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

Na tra sie ko lei wą sko to ro wej Prze worsk–Dy nów (Rze szów) nie usta lo ny do tych czas
spraw ca w kil ku miej scach po wkła dał płyt ki że la zne mię dzy sty ki szyn, któ re mo gły
spo wo do wać wy ko le je nie po cią gu. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

Na par ka nie Za kła dów Me cha nicz nych „Ur sus” oraz na ogro dze niu w po bli żu sta cji
PKP w Pia sto wie (War sza wa woj.) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił 2 ulot ki
o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz ko wie.

W gro ma dzie Kra ma szy n1 pow. By tów (Ko sza lin) na kil ku słu pach te le fo nicz nych
ujaw nio no wy ko na ne kre dą na pi sy: trój ząb ukra iń skich na cjo na li stów oraz li te ry NTS.
Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w By to wie.

Pra ca apa ra tu
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -

ne go] w Sie dl cach (War sza wa) za trzy mał wła ści cie la mły na mo to ro we go, pra cow ni ka
PKP, lat 53. Do 1939 r. był on człon kiem BBWR. W cza sie re wi zji do mo wej u za trzy -
ma ne go zna le zio no: 4 pi sto le ty, au to mat, ka ra bin, 2 gra na ty, 14 ko stek tro ty lu, 812 sztuk
amu ni cji oraz przy bo ry do czysz cze nia bro ni.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o ist nie ją cą do grud nia 1954 r. gro ma dę Kra ma rzy ny.
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Za prze sy ła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa wia do mo ści szka lu ją cych ustrój
Pol ski Lu do wej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań -
sku aresz to wał miesz kan kę Mrą go wa, po cho dze nia ro bot ni cze go, bez sta łe go miej sca
pra cy, lat 23.

Za wy ko na nie wro gie go na pi su na te re nie tar ta ku w An dry cho wie Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wa do wi cach (Kra ków) w wy ni ku eks per ty -
zy gra fo lo gicz nej aresz to wał pra cow ni ka umy sło we go wym[ie nio ne go] za kła du, po cho -
dz[enia] chłop skie go, wy kształ ce nie śred nie, czł[onek] ZMP, lat 20.

W Biu le ty nie nr 52[/55] z dnia 28 ma ja br. po da no o zna le zie niu 2 ulo tek na te re nie
pow. Ko ło brzeg (Ko sza lin), któ rych au tor, pod pi su jąc się „Na czel ny d[owód]ca Ar mii
Kra jo wej – Wi cher mjr”, na wo ły wał do wal ki z ustro jem Pol ski Lu do wej. Obec nie
w wy ni ku eks per ty zy gra fo lo gicz nej usta lo no, iż spraw cą roz kol por to wa nia ulo tek jest
czło nek spół dziel ni pro duk cyj nej w Sie my ślu pow. Ko ło brzeg, b[yły] czł[onek] PZPR,
lat 28. Wy mie nio ny po uzgod nie niu z Ko mi te tem Po wia to wym PZPR zo sta nie za trzy -
ma ny.

Za pa dłe wy ro ki w spra wach an ty pań stwo wej dzia łal no ści
Za pod pa le nie sto do ły za zbo żem i ster ty sło my w spół dziel ni pro duk cyj nej Żu ko wi ce

pow. Gło gów w li sto pa dzie [19]54 r. Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze wy dał wy rok
ska zu ją cy jed ną oso bę na 7 lat wię zie nia.

Za słu żbę w po li cji bia ło ru skiej i współ pra cę z oku pan tem w la tach 1942–[19]44 Sąd
Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce: 2 oso by na do ży wot nie wię zie nie,
4 oso by na 11 do 14 lat i jed ną oso bę na 3 la ta wię zie nia.

Za re da go wa nie i roz po wszech nia nie an ty pań stwo wych ulo tek Sąd Wo je wódz ki
w Opo lu wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by na rok wię zie nia i 4 la ta po by tu w za kła dzie
po praw czym.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 183–185.
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Nr 69

1955 czer wiec 7, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 55/55

Komitet Warszawa, dnia 7 czerw ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 55[/55]
4–7 czerw ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W hu cie „Ba il don” w Sta li no gro dzie z przy czyn do tych czas nie usta lo nych wy buchł

po żar, któ ry stra wił ha lę ma gne sów. Stra ty wy no szą oko ło 300 tys. zł. Do cho dze nie pro -
wa dzi gru pa ope ra cyj na Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] wspól nie z Pro ku ra tu rą Woj sko wą i MO.

Na te re nie Stocz ni Gdań skiej z nie usta lo nych do tych czas przy czyn na stą pił wy buch
ace tonu na gro ma dzo ne go w ka na le prze wo do wym. W wy ni ku wy bu chu ule gły uszko -
dze niu wym[ie nio ne] ka na ły oraz ha la mon ta żo wa. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku.

W ko tłow ni Za kła dów Prze my słu Drzew ne go w Bia łej Pod la skiej (Lu blin) pół go -
dzi ny po za koń cze niu pra cy wy buchł po żar, któ ry w za rod ku zdo ła no uga sić. Z wstęp -
ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łej Pod la skiej.

W PGR Re per to wi ce 1 pow. Trzeb ni ca (Wro cław) spło nę ła sto do ła po lo wa, w któ rej
znaj do wa ły się ma szy ny rol ni cze i 10 t sło my. Za cho dzi po dej rze nie, iż po żar po wstał
wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą
funkc[jo na riu sze] Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP
MO w Trzeb ni cy.

W gro ma dzie Ro kiet ni ca pow. Ja ro sław (Rze szów) wy buchł po żar, któ ry stra wił sto -
do łę z na rzę dzia mi rol ni czy mi. Po szko do wa na jest człon kiem par tii i rad ną Gro madz -
kiej Ra dy Na ro do wej. Nad mie nić na le ży, iż w wym[ie nio nej] gro ma dzie jest or ga ni zo -
wa na spół dziel nia pro duk cyj na oraz że po szko do wa na jest jed ną z tych, któ rzy wy ra zi li
chęć przy stą pie nia do spół dziel ni. Z uzy ska nych w to ku do tych cza so we go do cho dze nia
ma te ria łów wy ni ka, że po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO
w Ja ro sła wiu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
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W gro ma dzie Gorz ków pow. Kra sny staw (Lu blin) na pa stwi sku na le żą cym do in dy -
wi du al nie go spo da ru ją ce go chło pa, a gra ni czą cym z are ałem spół dziel ni pro duk cyj nej,
zna le zio no 10 ziem nia ków, we wnątrz któ rych znaj do wa ły się ka wał ki dru tu. Do cho dze -
nie w ce lu usta le nia spraw cy po wy ższe go pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO w Kra snym sta wie.

W miej sco wo ści Wi da wa pow. Łask (Łódź) zna le zio no ulot kę wy ko na ną na ma szy -
nie, któ rej au tor na wo łu je do two rze nia an ty pań stwo wych or ga ni za cji. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa bia ni cach.

W Ny sie (Opo le) na słu pach te le fo nicz nych nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie -
sił 4 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej ustrój Pol ski Lu do wej i Związ ku
Ra dziec kie go, a wy chwa la ją cej im pe ria lizm. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na,
w skład któ rej wcho dzą pra cow ni cy Wo je wódz kie go i Po wia to we go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W No wej Hu cie (Kra ków) na osie dlu miesz ka nio wym nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wy ko nał na pis o tre ści szka lu ją cej Zwią zek Ra dziec ki i glo ry fi ku ją cej USA.
Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w No wej Hu -
cie.

Na te re nie War szaw skich Za kła dów Me cha nicz nych ujaw nio no na pis wy ko na ny od -
ręcz nie o tre ści szka lu ją cej przy wód ców par tii. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Pra ca apa ra tu
W po przed nim biu le ty nie po da no, iż w Wy twór ni Che micz nej w Kry wał dzie (Sta li -

no gród) na stą pił wy buch, wsku tek któ re go dwóch ro bot ni ków po nio sło śmierć, a 6 do -
zna ło po wa żnych ob ra żeń. Obec nie w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ryb ni ku aresz to wał dwóch ro bot ni -
ków wym[ie nio nej] wy twór ni w wie ku 22 i 28 lat, po dej rza nych o nie do peł nie nie obo -
wiąz ków słu żbo wych, w wy ni ku cze go za ist niał po wy ższy wy pa dek. Śledz two w to ku.

Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Zwią zek Wol nej Mło dzie ży
Pol skiej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie
aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 3,7 ha zie mi, wy klu czo ne go w 1947 r. z PPR, lat 45.
O aresz to wa niu 15 człon ków wym[ie nio nej] or ga ni za cji in for mo wa no w Biu le ty nie
nr 39/55 z dnia 27 kwiet nia br.

Za kol por taż wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły oraz in nych ulo tek za gra nicz -
nych w ję zy ku ro syj skim De le ga tu ra Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w Gó rze Ślą skiej (Wro cław) aresz to wa ła ro bot ni ka Pań stwo wej Stad ni ny Ko ni w Ju gow -
cu, wy kształ ce nie śred nie, z za wo du fre zer, lat 26.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie za -
trzy mał po szu ki wa ną miesz kan kę So po tu, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 18. Wym[ie -
nio na] za kol por taż an ty pań stwo wych ulo tek na te re nie Cho rzo wa ska za na zo sta ła przez
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie na umiesz cze nie w za kła dzie po praw czym, skąd
w 1953 r. zbie gła i po czę ła się ukry wać.

Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD z za mia rem
prze do sta nia się do Nie miec Za chod nich Woj ska Ochro ny Po gra ni cza na te re nie woj.
zie lo no gór skie go za trzy ma ły, a na stęp nie prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] 7 osób zam[iesz ka łych] w wo je wódz twie
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wrocław skim. Wśród za trzy ma nych jest 3 gór ni ków ko pal ni „Bo le sław Chro bry”
w Wał brzy chu, 2 de ko ra to rów MHD i PSS oraz de karz i mu rarz Miej skie go Przed się -
bior stwa Re mon to wo -Bu dow la ne go w Ząb ko wi cach. Wszy scy są po cho dze nia ro bot ni -
cze go, bez par tyj ni, w wie ku od 19 do 31 lat.

Po nad to wła dze NRD w Ber li nie za trzy ma ły i prze ka za ły do Wojsk Ochro ny Po gra -
ni cza w Słu bi cach me cha ni ka Za kła dów im. M[ar ce le go] No wot ki w Zie lo nej Gó rze,
lat 31, któ ry prze je chał gra ni cę ukry ty w wa go nie to wa ro wym. 

Sank cję na areszt w[yżej] wym[ie nio nych] wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do Związ ku Ra dziec kie -

go Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w Prze my ślu za trzy ma ły, a na stęp nie prze ka za ły do Wo -
je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie miesz kań -
ca Ło dzi, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kształ ce nie śred nie, lat 45. Za trzy ma ny
w la tach 1945–[19]46 był ka ra ny przez lu do wy sąd w Związ ku Ra dziec kim za usi ło wa -
nie prze kro cze nia gra ni cy ze Związ ku Ra dziec kie go do Pol ski. Śledz two w to ku.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Cze cho sło wa cji do Pol ski Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świe ciu (Byd goszcz) za trzy mał oby wa te la
cze skie go, po cho dze nia ro bot ni cze go, czł[on ka] So jusz[u] Mło dzie ży, wy kształ ce nie
śred nie, z za wo du elek tro mon ter, za trud nio ny w fa bry ce „Te sla”, lat 19. W to ku prze -
słu cha nia za trzy ma ny ze znał, że gra ni cę prze kro czył z za mia rem do sta nia się do pra cy
na pol skim stat ku.

Wy ro ki
Za słu żbę w po li cji nie miec kiej, udział w ak cjach p[rze ciw]ko par ty zan tom ra dziec -

kim i li kwi da cji get ta w Sta rej Wi lej ce Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy ro ki ska -
zu ją ce 4 oso by na 5, 6, 8 i 15 lat wię zie nia oraz po zba wie nie praw oby wa tel skich i ho -
no ro wych na okres od 4 do 7 lat.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 186–189.
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Nr 70

1955 czer wiec 11, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 56/55

Komitet Warszawa, dnia 11 czerw ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 56[/55]
8–11 czerw ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W ko pal ni ru dy „Edward” w pow. ko nec kim (Kiel ce) na stą pił za wał ścia ny w jed -

nym z chod ni ków. W miej scu za wa łu sil nie ude rzy ła wo da o przy pły wie 8 m3 na mi nu -
tę, za le wa jąc 2 pom py i chod nik. Mi mo pro wa dzo nej ak cji od wad nia ją cej przy pływ
wody utrzy mu je się bez zmian. Do cho dze nie w ce lu usta le nia przy czyn za wa łu ścia ny
pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Koń skich.

W ko pal ni wę gla „Ka rol” w Ja worz nie (Kra ków) wy buchł po żar, któ ry po go dzin nej
ak cji ra tow ni czej zdo ła no zlo ka li zo wać. Z uzy ska nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia
ma te ria łów wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Woje -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

W In sty tu cie Tech ni ki Ciepl nej Prze my słu Ma szy no we go w Ło dzi nie usta lo ny
dotych czas spraw ca na sy pał pia sku i opił ków me ta lo wych do sil ni ka ma szy ny. Po wyż -
sze za uwa żo no w po rę, nie do pusz cza jąc do uszko dze nia ma szy ny. Do cho dze nie pro wa -
dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

W Byd go skich Za kła dach Prze my słu Gu mo we go w Byd gosz czy nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca wrzu cił ka mień (30 kg) do skrzy ni z od pad ka mi prze zna czo ny mi do pro -
duk cji skór gu my. Ka mień owi nię ty był w gu mo wa ne płót no i w ra zie nie spo strze że nia go
pod czas wa że nia od pad ków mógł by spo wo do wać uszko dze nie wal car ki. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

W Za kła dach Cyn ko wych w Trze bi ni pow. Chrza nów (Kra ków) nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca prze ciął ta śmę głów ne go trans por te ra. Strat w pro duk cji nie ma. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chrza -
no wie.

W PGR Że le chów pow. Gar wo lin (War sza wa) pa dło 48 krów. Prze pro wa dzo na ana -
li za we te ry na ryj na oraz pro wa dzo ne do cho dze nie przez Po wia to wy Urząd [do spraw
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Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gar wo li nie wy ka za ły, że przy czy ną za tru cia był ar sen,
któ ry do da ny zo stał do pa szy po jej do star cze niu do ma ga zy nu wym[ie nio ne go] PGR.
Do cho dze nie w ce lu usta le nia spraw ców po wy ższe go pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gar wo li nie przy po mo cy Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W POM Woj sław pow. Mie lec (Rze szów) nie usta lo ny do tych czas spraw ca na sy pał
pia sku do kar te ru trak to ra mar ki Ur sus, w wy ni ku cze go ule gły za tar ciu pa new ki kor bo -
wo du. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Miel cu.

Dy rek tor Przed się bior stwa Re mon to wo -Bu dow la ne go w Śre mie (Po znań) – czło nek
ko mi sji kon tro li par tyj nej, otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa go do za nie -
cha nia pra cy po li tycz no -spo łecz nej, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi śmier cią. Do cho -
dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Śre -
mie.

W bra mie bu dyn ku, w któ rym mie ści się Ko mi tet Dziel ni co wy PZPR Łódź-Śród -
mie ście zna le zio no 2 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści kle ry kal nej i wzy wa ją cej do
wal ki z ko mu ni zmem. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Na te re nie Za kła dów Dzie wiar skich oraz na jed nej z ulic w Ka li szu (Po znań) zna le -
zio no 2 ulot ki o jed na ko wej tre ści z an ty ko mu ni stycz ny mi ha sła mi. Ulot ki wy ko na ne
by ły ręcz ną dru kar ką. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ka li szu.

Na ad res Miej skie go Ko mi te tu PZPR w Gdy ni wpły nę ła pocz tą wro ga bro szu ra pro-
wo ka to ra Świa tły, na któ rej nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy ko nał na pis o tre ści po -
gró żko wej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w Gdy ni.

W bu dyn ku Wo je wódz kiej Szko ły Par tyj nej w Szcze ci nie przez nie usta lo ne go do tych -
czas spraw cę wy ko na ne zo sta ły od ręcz nie na pi sy o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec -
kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze ci nie.

Pra ca apa ra tu
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał

osob ni ka, po cho dze nia ro bot ni cze go, bez za wo du i wy kształ ce nia, lat 27. W okre sie od
1945 r. do dnia aresz to wa nia prze by wał on za gra ni cą, gdzie zo stał za wer bo wa ny przez
wy wiad an glo -ame ry kań ski. 3 czerw ca br. w jed nym z por tów an giel skich nie le gal nie
prze do stał się na sta tek „Ba to ry” i przy był do kra ju. W to ku wstęp ne go śledz twa ze znał
on, że do Pol ski przy był z za mia rem pro wa dze nia dzia łal no ści szpie gow skiej. Śledz two
w to ku.

Za przy na le żność do ban dy i do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych na te re nie pow.
Biel sko Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie
w wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko do wód cy wym[ie nio nej] ban dy aresz to -
wał dal szych 2 człon ków i jed ne go współ pra cow ni ka te jże ban dy. Pod czas re wi zji w za -
bu do wa niach aresz to wa ne go do wód cy ban dy zna le zio no 2 pi sto le ty, ka ra bin oraz przed -
mio ty po cho dzą ce z na pa dów. O aresz to wa niu do wód cy ban dy i 6 współ pra cow ni ków
in for mo wa no w Biu le ty nie nr 9/55 z dnia 4 lu te go br.
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Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał ro bot ni ka Kra kow skich Za kła -
dów Pszcze lar skich, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 42. W miesz ka niu aresz to wa ne go
od by wa ły się ze bra nia kie row nic twa te jże sek ty. W cza sie re wi zji zna le zio no li te ra tu rę
sek ty.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do NRD wła dze NRD za trzy ma ły
i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta -
li no gro dzie gór ni ka kop[al ni] „Wu jek”, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 28. W to ku
prze słu cha nia ze znał on, że gra ni cę prze kro czył z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za -
chod nich. Sank cję na areszt wym[ie nio ne go] wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki w Sta li no -
gro dzie.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 190–192.
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Nr 71

1955 czer wiec 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 57/55

Komitet Warszawa, dnia 15 czerw ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 57[/55]
12–15 czerw ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Za kła dach Cel wi sko za w Je le niej Gó rze (Wro cław), Od dział Wi sko zy – ro bot -

nik, wy sy pu jąc z wóz ka al ka lia zna lazł klucz, któ ry w ra zie prze do sta nia się do ma -
szy ny (gnio tow ni ka) mógł spo wo do wać jej wy buch. Do cho dze nie w po wy ższej spra -
wie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Je le niej
Gó rze.

W gro ma dzie Przy win ka 1 pow. Gli wi ce (Sta li no gród) na te re nie za bu do wań chłop ki
(au to chton ka) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił dwa ano ni my wy ko na ne od -
ręcz nie. Au tor ano ni mów w imie niu an ty pań stwo wej or ga ni za cji nie miec kiej wzy wa
w[yżej] wym[ie nio ną] do zło że nia 1000 zł na ce le or ga ni za cyj ne, a w prze ciw nym
wypad ku gro zi jej spa le niem za bu do wań. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

Na te re nie War szaw skich Za kła dów Me cha nicz nych ujaw nio no na pis o tre ści wy -
chwa la ją cej za rob ki ro bot ni ków w USA, a wy ra ża ją cej nie za do wo le nie z za rob ków na
wym[ie nio nych] za kła dach. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

W Sie ra dzu (Łódź) na ogro dze niu nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy ko nał kre dą
na pis o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie ra dzu.

W elek trow ni „Szom bier ki” w By to miu (Sta li no gród) na wie ży wę glo wej za uwa żo -
no wro gie na pi sy wy ko na ne kre dą, za wie ra ją ce ha sła an ty ko mu ni stycz ne i re wi zjo ni -
stycz ne. Wstęp ne do cho dze nie wska zu je, iż po wy ższe go mógł do ko nać je den z au to -
chtonów, o czym świad czy go tyc ki styl pi sma. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw]
Bez piecz[eń stwa Pu blicz ne go] w By to miu.
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Pra ca apa ra tu
Za kol por taż w miej scu pra cy wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły Wo je wódz ki

Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach aresz to wał pra cow ni ka
umy sło we go Pań stwo wej Cen tra li Drzew nej w Kiel cach. W cza sie re wi zji zna le zio no
u nie go jed ną bro szu rę. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia aresz to wa ny przy znał się do
kol por ta żu. Śledz two w to ku.

W Biu le ty nie nr 51[/55] z dnia 25 ma ja br. po da no, iż za kol por taż wro gich bro szur
pro wo ka to ra Świa tły aresz to wa ny zo stał b[yły] dzia łacz PSL, po sia da ją cy 9 ha zie mi
i 2 ka mie ni ce w Gor li cach. Obec nie w wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gor li cach (Rze szów) aresz to wał
mało rol ną chłop kę, lat 35, któ ra wspól nie z uprzed nio aresz to wa nym kol por to wa ła
wro gie bro szu ry.

Za wy cię cie 100 m[e]tr[ów] dru tu z na po wietrz nej li nii te le fo nicz nej We -Cze we
Wro cła wiu (dziel ni ca Psie Po le) w bie żą cym mie sią cu Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu za trzy mał 2 chłop ców w wie ku po 14 lat.
W to ku prze słu cha nia za trzy ma ni ze zna li, że po wy ższe go do ko na li z in spi ra cji pra cow -
ni ka PKP (na zwi sko usta lo ne), na to miast wy cię ty ka bel te le fo nicz ny sprze da li w cen tra -
li zło mu. Pro wa dze nie do cho dze nia p[rze ciw]ko in spi ra to ro wi wsz czął Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu. Za trzy ma nych prze ka -
za no do są du dla nie let nich.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w So ko ło wie Pod la skim (War sza wa woj.) za trzy mał dwie
miesz kan ki woj. bia ło stoc kie go, bez sta łe go miej sca pra cy, w wie ku 24 i 32 la ta. Pod -
czas re wi zji zna le zio no przy nich sze reg li te ra tu ry wym[ie nio nej] sek ty, po wie lacz wa -
liz ko wy oraz 5 kom ple tów ma tryc przy go to wa nych do od bi ja nia li te ra tu ry.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał
pra cow ni ka El blądz kich Za kła dów im. Wiel kie go Paź dzier ni ka, po chodz[enia] in te -
lig[en cja] pra cu ją ca, wy kształ ce nia śred nie go, kan dy dat PZPR, lat 24. Wym[ie nio ny]
aresz to wa ny zo stał za pod ro bie nie do ku men tów stwier dza ją cych ukoń cze nie wy ższych
stu diów oraz sfał szo wa nie ak tu ma łżeń skie go i cze ku na su mę 10 000 zł.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do NRD w kwiet niu br. z za mia rem
uciecz ki do państw ka pi ta li stycz nych wła dze NRD za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je -
wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie gór ni ka
ko pal ni „Wu jek”, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 28. Za trzy ma ny w cza sie oku pa cji na -
le żał do HJ oraz słu żył w Ar be its dienst. W ro ku 1945 zbiegł z obo zu jeń ców wo jen nych
i po wró cił do Pol ski. W 1946 r. zbiegł do Nie miec Za chod nich i tam wstą pił do fran cu -
skiej Li gii Cu dzo ziem skiej, po czym zo stał wy sła ny do In do chin, a w 1951 r. zo stał zde -
mo bi li zo wa ny. W 1952 r. dro gą nie le gal ną po wró cił do Pol ski i roz po czął pra cę w ko -
pal ni „Wu jek”.
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Za pa dłe wy ro ki w spra wach an ty pań stwo wej dzia łal no ści
Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki dla m.st.

War sza wy wy dał wy ro ki ska zu ją ce 7 osób na ka ry od ro ku do 5 lat i 6 m[ie się]cy wię -
zie nia.

Za współ pra cę z oku pan tem po przez słu żbę w po li cji bia ło ru skiej i mor do wa nie lud -
no ści Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na 9 lat wię -
zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 193–195.
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Nr 72

1955 czer wiec 18, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 58/55

Komitet Warszawa, dnia 18 czerw ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 58[/55]
16–17 czerw ca 

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W wy ni ku przed się wzięć ope ra cyj nych za sto so wa nych przez Ko mi tet do spraw Bez -

pie czeń stwa Pu blicz ne go w dniu 16 czerw ca br. zo sta ło uję tych dwóch ban dy tów, któ -
rzy usi ło wa li do ko nać za bój stwa prof. Zo fii Lis sy1 w jej miesz ka niu. Tło prze stęp stwa,
któ re no si ce chy ter ro ry stycz no -ra bun ko we nie jest do tych czas do koń ca wy ja śnio ne.
Je den z ban dy tów, b[yły czło nek] NSZ, był uprzed nio ka ra ny 7-let nim wię zie niem za
na pad ra bun ko wy. Dru gi z ban dy tów – stu dent Uni wer sy te tu Po znań skie go, zna ny był
z wy stą pień chu li gań skich. Ban dy ci zo sta li uję ci dzię ki od wa żnej po sta wie i przy tom -
no ści umy słu ma jo ra bez pie czeń stwa pu blicz ne go, któ ry w wal ce z ban dy ta mi od niósł
kon tu zje i ra ny oraz spraw nie za sto so wa ne mu po ści go wi. Po uję ciu spraw ców funk cjo -
na riu sze MO po mo gli w spo rzą dze niu pro to kó łu oglę dzin miej sca do ko na ne go prze -
stęp stwa.

W po bli żu gro ma dy Po bi kry pow. Sie mia ty cze (Bia ły stok) w dro dze do pra cy za -
mor do wa ny zo stał wy strza łem z pi sto le tu ob. Wio sna Wło dzi mierz, prze wod ni czą cy
Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Cza ja ch2, czło nek PZPR. Na miej sce wy pad ku wy je -
cha ła gru pa ope ra cyj na Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go],
funk cjo na riu sze MO oraz pro ku ra tor. Za trzy ma no chło pa, po sia da ją ce go 2 ha zie mi, lat
56, po dej rza ne go o do ko na nie za bój stwa, do za bu do wań któ re go do pro wa dził pies słu -
żbo wy. W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, co na stę pu je: w po cząt ku czerw ca br.

257

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Zo fia Lis sa (1908–1980), prof., mu zy ko log. Ab sol went ka Gim na zjum i Kon ser wa to rium Pol skie go To wa rzy stwa Mu -
zycz ne go we Lwo wie (1924), mu zy ko lo gii i fi lo zo fii na UJK (1930). Wy kła dow ca mu zy ki, re dak tor w lwow skim ra diu.
Od 1941 r. w ZSRR, kie row nik dzia łu mu zycz ne go w ZPP (1943–1944), od 1945 r. at taché kul tu ral ny am ba sa dy w Mo -
skwie. Od 1947 r. wi ce dy rek tor De par ta men tu Mu zy ki MKiS, wy kła dow ca UW (1948–1980), kie row nik Ka te dry Mu -
zy ko lo gii na UW (1948–1950), w la tach 1958–1975 dy rek tor In sty tu tu Mu zy ko lo gii UW. Czło nek Pol skie go To wa rzy -
stwa Fi lo zo ficz ne go (1934–1939), Związ ku Kom po zy to rów Ra dziec kich (1940–1947), Związ ku Kom po zy to rów
Pol skich (wi ce pre zes), czło nek ko re spon dent Aka de mii Na uk NRD (1955). Do lat sześć dzie sią tych zwo len nicz ka me to -
dy mark si stow skiej w mu zy ko lo gii. Or ga ni za tor ka I Mię dzy na ro do we go Kon gre su Cho pi now skie go w 1960 r.  
2 Właśc: Cza je-Wól ka.
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funk cjo na riu sze MO w za bu do wa niach za trzy ma ne go zna leź li wód kę (sa mo gon), przy
czym obec ny był rów nież ob. Wio sna. Po upły wie kil ku dni za trzy ma ny gro ził ob. Wio -
śnie ze mstą, po są dza jąc go o za mel do wa nie w MO o pę dze niu przez nie go sa mo go nu.
O po wy ższym ob. Wio sna mel do wał ko men dan to wi Po ste run ku MO w Po bi krach, lecz
ten mel dun ku nie przy jął i nie po czy nił żad nych przed się wzięć. Śledz two pro wa dzi spe -
cjal nie po wo ła na gru pa ope ra cyj na Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Sie mia ty czach.

Se kre tarz POP PZPR w grom. Rze czy ca Zie miań ska pow. Kra śnik (Lu blin) otrzy mał
pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor wzy wa go do za prze sta nia pra cy spo -
łecz nej, gro żąc w prze ciw nym wy pad ku spa le niem za bu do wań. Nad mie nia się, że w ro -
ku ubie głym przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę w wy mie nio nej gro ma dzie pod -
pa lo ne zo sta ły za bu do wa nia de le ga ta Mi ni ster stwa Sku pu. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku.

Na te re nie Za kła dów Hut ni czych w Bo le sła wiu ko ło Ol ku sza (Kra ków) nie usta le ni
do tych czas spraw cy do ko na li nad cię cia no żem dwóch taśm trans por te rów nr 1 i 5 oraz
wrzu ce nia ha ka że la zne go do ślu zu nad wsa dem pie ca su szar ni cze go, co spo wo do wa ło
za cię cie ślu zy (stra ty w pro duk cji wy no szą 6 t nie wy pro du ko wa ne go tle nu spie kal ni cze -
go). Po nad to na za kła dach tych w cza sie prób ne go roz ru chu pie ca za wa li ła się le wa
ścia na (ob mu rów ka). Stra ty w pro duk cji i ro bo ciź nie wy no szą oko ło 200 tys. zł. Z przy -
czyn do tych czas nie usta lo nych na stą pił wy buch py łu wę glo we go, któ ry spo wo do wał
po żar mły na wę glo we go. Po żar zdo ła no zlo ka li zo wać. W wy ni ku po wy ższe go dwóch
ro bot ni ków ule gło po pa rze niu oraz spa li ły się 84 wor ki weł nia ne (fil tro we) war to ści
oko ło 34 tys. zł.

W ce lu usta le nia spraw ców po wy ższych ak tów Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie po wo łał gru pę ope ra cyj ną.

Na to rze bie gną cym z ko pal ni „Ju lian” do sta cji ko le jo wej Pie ka ry Ślą skie (Sta li no -
gród) nie usta lo ny do tych czas spraw ca przy krę cił do szyn w dwóch miej scach sztab ki
że la za, któ re gro zi ły wy ko le je niem po cią gu. Po wy ższe za uwa żył ma szy ni sta, nie do -
pusz cza jąc do wy pad ku. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar now skich Gó rach.

W Klem bo wie pow. Wo ło min (War sza wa woj.) nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko -
na li wła ma nia do Gmin nej Ra dy Na ro do wej, bgdzie roz bi li sza fę z do ku men ta mi De le -
ga tu ry Sku pu, któ reb czę ścio wo skra dli i znisz czy li. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wo ło mi nie.

Na ad res Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ra wie Ma zo wiec kiej (Łódź)
wpły nął pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko spół dziel -
czo ści pro duk cyj nej i człon kom par tii. Nad mie nić na le ży, że ano nim tej sa mej tre ści
otrzy mał w paź dzier ni ku ub[ie głe go] ro ku Za kład Ubez pie czeń Spo łecz nych w Ra wie
Ma zo wiec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go].

Na te re nie Szko ły nr 1 dla Pra cu ją cych w Ka li szu (Po znań) zna le zio no 8 ulo tek wy -
ko na nych od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej. Usta lo no, że ulot ki te wy pa dły z ze szy tu
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b Przy wier szu na pra wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: V.
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ucznia tej szko ły, po chodz[enia] ro bot ni cze go, lat 16, któ ry zo stał za trzy ma ny. Za trzy -
ma ny w to ku wstęp ne go prze słu cha nia przy znał się do spo rzą dza nia ulo tek. Ze wzglę -
du na mło dy wiek za trzy ma ne go prze ka za no do są du dla nie let nich.

Na ad res Do mu Stocz niow ca w Gdań sku na de szła prze sył ka z Fran cji, w któ rej znaj -
do wa ła się 400-stro ni co wa bro szu ra o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pt. Dro -
gi ci cho ciem nych, opra co wa na przez Ko ło Spa do chro nia rzy AK3. We wnątrz bro szu ry
by ła kart ka z ad re sem nadaw cy, któ ry pro si o na pi sa nie do nie go li stu. Bro szu ry tej
samej tre ści nada ne we Fran cji i Ge ne wie wpły nę ły na ad re sy dwóch Gmin nych Spół -
dziel ni Sa mo po mo cy Chłop skiej w woj. sta li no grodz kim i rze szow skim oraz otrzy ma ły
je trzy ró żne spół dziel nie pra cy na te re nie m.st. War sza wy.

Pra ca apa ra tu
Za za bój stwo w 1945 r. funk cjo na riu sza Miej skie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu -

blicz ne go w Kiel cach Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze ci nie w uzgod nie niu z KW PZPR za trzy mał wi ce dy rek to ra Wo je wódz kie go Za -
rzą du Dróg Pu blicz nych w Szcze ci nie, po cho dze nie in te lig[en cja] prac[ują ca], czł[onek]
PZPR, lat 28. W to ku prze słu cha nia za trzy ma ny przy znał się do po peł nio ne go prze stęp -
stwa.

Za za blo ko wa nie w dniu 30 ma ja br. lin ki od sto pe ra me cha nicz ne go, co w wy pad -
ku nie spo strze że nia gro zi ło wy wró ce niem stat ku, za blo ko wa niem po chyl ni Stocz ni
Gdań skiej oraz ko niecz no ścią po cię cia ka dłu ba na złom – Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał pra cow ni ka Stocz ni Gdań skiej,
za trud nio ne go w cha rak te rze ma la rza, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 17. Ze wzglę du na
nie usta le nie in spi ra cji oraz mło dy wiek aresz to wa ne go, spra wę do dal sze go pro wa dze -
nia prze ka za no są do wi dla nie let nich.

Za do ko na nie w kwiet niu br. kra dzie ży ma te ria łów wy bu cho wych (426 spło nek gór -
ni czych, 1 kg amo ni tu i oko ło 100 m lon tu) z ka mie nio ło mów Mę cin ka pow. Ja wor
(Wro cław) De le ga tu ra Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Ja wo rze za -
trzy ma ła dwóch spraw ców, po cho dze nia ro bot ni cze go, w tym je den ro bot nik wy mie nio -
nych ka mie nio ło mów, w wie ku 16 i 18 lat.

Za udzie la nie po mo cy dwóm by łym człon kom nie le gal nej or ga ni za cji WiN ukry wa -
ją cym się od 1949 r. (aresz to wa ni w ma ju br.) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał 5 osób, w tym 4 pra cow ni ków umy sło -
wych i chło pa, po sia da ją ce go 3 ha zie mi. Wśród aresz to wa nych jest dwóch człon ków
PZPR. Śledz two w to ku.

Za kol por taż li te ra tu ry i wer bu nek do sek ty świad ko wie Je ho wy De le ga tu ra Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Sta szo wie (Kiel ce) za trzy ma ła czł[on ki nię]
sek ty, po sia da ją cą go spo dar stwo rol ne, lat 49.

Za pu blicz ne roz po wszech nia nie fał szy wych wer sji o rze ko mym cu dzie Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał miesz kań ca
Kra ko wa, po chodz[enia] ro bot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy, czł[on ka] ZMP,
lat 20.
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3 Dro gi ci cho ciem nych. Opo wia da nia ze bra ne i opra co wa ne przez Ko ło Spa do chro nia rzy Ar mii Kra jo wej, wyd. I,
Lon dyn 1954.
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Wy rok
Za współ pra cę z oku pan tem Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku wy dał wy rok ska zu ją -

cy jed ną oso bę na 1 rok wię zie nia i utra tę praw oby wa tel skich na okres 2 lat.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 196–199.
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Nr 73

1955 czer wiec 20, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 59/55

Komitet Warszawa, dnia 20 czerw ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 59[/55]
18–20 czerw ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W re zer wo wej elek trow ni ko pal ni „Ka zi mierz” w Bę dzi nie (Sta li no gród) wy buchł

po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła chłod nia te jże elek trow ni. Wy mie nio na elek trow nia
od dłu ższe go cza su by ła nie czyn na ze wzglę du na sta re i nie eko no micz ne urzą dze nia.
Z uzy ska nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia ma te ria łów wy ni ka, iż po żar po wstał
wsku tek pod pa le nia. Po dej rza nym o pod pa le nie jest pra cow nik ko pal ni „Ju liusz”. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bę -
dzi nie wspól nie z pro ku ra tu rą.

Prze wod ni czą cy Pre zy dium Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Je żów ce pow. So cha -
czew (War sza wa) otrzy mał ano nim z po gró żka mi wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor
wzy wa go do za prze sta nia pra cy spo łecz nej na od cin ku spół dziel czo ści pro duk cyj nej,
a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu kon se kwen cja mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w So cha cze wie.

Ze szko ły pod sta wo wej w Rzą śni pow. Ra dom sko (Łódź) skra dzio ne zo sta ły, a na -
stęp nie znisz czo ne, 3 por tre ty przed sta wi cie li rzą dów PRL i ZSRR. Po dej rza ny mi o do -
ko na nie po wy ższe go są dwaj ucznio wie wy mie nio nej szko ły. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO
w Ra dom sku.

Na te re nie Ma zur skich Za kła dów Ro szar ni czych w Szczyt nie (Olsz tyn) ujaw nio no
na pis wy ko na ny od ręcz nie o tre ści pro wo jen nej i an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szczyt nie.

Pra ca apa ra tu
Do spra wy do ko na ne go na pa du na prof. Zo fię Lis sę, zam[iesz ka łą] w War sza wie,

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu na po le ce nie
Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go aresz to wał trzech stu den tów w wie ku
25, 28 i 32 la ta. Wśród aresz to wa nych jest je den czło nek ZMP. O na pa dzie i aresz to wa -
niu dwóch ban dy tów in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie.
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Za do ko na nie w dniu 8 czerw ca br. na pa du ra bun ko we go na sklep GSSCh w miej -
sco wo ści Wil cze Tu łow skie pow. So cha czew (War sza wa) Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bezpieczeństwa Publicznego] w Kiel cach za trzy mał trzech ro bot ni ków ko pal ni „Wik to -
ria” w Wał brzy chu, w wie ku od 20 do 23 lat. W cza sie prze słu cha nia aresz to wa ni przy -
zna li się do do ko na nia sze re gu na pa dów ra bun ko wych na te re nie woj. po znań skie go,
kie lec kie go i in nych.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa prze ciw ko po dej rza ne mu o nie le gal ne po sia da -
nie bro ni Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie za -
trzy mał chło pa, po sia da ją ce go 2,5 ha zie mi, lat 51, u któ re go w cza sie re wi zji do mo wej
zna le zio no: au to mat, 2 pi sto le ty oraz 11 szt[uk] amu ni cji.

Za in spi ro wa nie do nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy i uciecz ki do Nie miec Za -
chod nich Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie
aresz to wał osob ni ka bez sta łe go miej sca za miesz ka nia, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 34. Aresz to wa ny był ka ra ny uprzed nio na 10 lat wię zie nia za współ pra cę z oku pan -
tem.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 200–201.
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Nr 74

1955 czer wiec 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 60/55

Komitet Warszawa, dnia 22 czerw ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 60[/55]
21–22 czerw ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W gro ma dzie Stoł pie pow. Chełm (Lu blin) dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło

na pa du na miesz ka nie prze wod ni czą ce go Gmin nej Ra dy Na ro do wej (czł[on ka] PZPR
i spół dziel ni pro duk cyj nej). Ban dy ci do tkli wie po bi li wym[ie nio ne go] prze wod ni czą ce -
go i zra bo wa li mu oraz je go żo nie le gi ty ma cje par tyj ne, 2 ro we ry oraz 4000 zł na szko -
dę współ lo ka tor ki. Po nad to ban dy ci we zwa li go, aby w prze cią gu 10 dni wy stą pił z par -
tii i zrzekł się zaj mo wa ne go sta no wi ska, gro żąc mu w prze ciw nym wy pad ku śmier cią.
Za cho dzi po dej rze nie, że na pa du do ko na li dwaj ban dy ci ukry wa ją cy się na tam tej szym
te re nie. Ban dy ci ci po dej rza ni są rów nież o za mor do wa nie w lu tym br. ko men dan ta po -
ste run ku MO. Po ścig za ban dy ta mi pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą
funk cjo na riu sze Wo je wódz kie go i Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] oraz funkc[jo na riu sze] MO.

W m. Ro ze bran ka Sta ra pow. So kół ka (Bia ły stok) nie usta le ni do tych czas spraw cy
do ko na li wła ma nia do bu dyn ku Pre zy dium GRN, skąd zra bo wa li ma szy nę do pi sa nia
oraz pie czę cie urzę do we. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO w So kół ce.

W grom. Brze zin ka pow. Gli wi ce (Sta li no gród) na te re nie za bu do wań chło pa (au to -
chton) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił dwa ano ni my wy ko na ne od ręcz nie.
Au tor ano ni mów w imie niu an ty pań stwo wej or ga ni za cji nie miec kiej wzy wa wym[ie -
nio ne go] do zło że nia 1000 zł na ce le or ga ni za cyj ne, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu
spa le niem za bu do wań. O ano ni mach tej sa mej tre ści wy wie szo nych na te re nie za bu do -
wań au to chton ki, zam[iesz ka łej] w pow. Gli wi ce, in for mo wa no w Biu le ty nie nr 57[/55]
z dnia 15 czerw ca br. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

W Ło dzi na jed nej z ulic nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy ko nał kre dą swa sty kę
hi tle row ską i na pis o tre ści pro wo jen nej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.
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W Hu cie im. Sta li na w Ła bę dach (Sta li no gród) znisz czo nych zo sta ło przez roz bi cie 6
no wych wal ców war to ści 320 tys. zł. Z uzy ska nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia ma -
te ria łów wy ni ka, iż wal ce te znisz czo ne zo sta ły przez ro bot ni ków jed nej z bry gad. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

W Za kła dach Che micz nych w Dwo ra ch1 (Kra ków) po uru cho mie niu wy re mon to wa -
nej dmu cha wy stwier dzo no nad mier ne grza nie się dmu cha wy. W cza sie usta la nia przy -
czyn zna le zio no w wir ni ku zwój na oli wio nych szmat. W wy pad ku nie spo strze że nia
w po rę grza nia się agre ga tu na stą pił by sa mo za płon ga zu, znisz cze nie urzą dzeń dmu cha -
wy, co z ko lei spo wo do wa ło by unie ru cho mie nie kil ku od dzia łów pro duk cyj nych. Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie pro wa dzi do cho -
dze nie ce lem usta le nia, czy po zo sta wie nie szmat w agre ga cie by ło ce lo we, czy też
na stą pi ło na sku tek nie dbal stwa gru py re mon to wej.

W wa go now ni PKP w Ła zach (Sta li no gród) nie usta le ni do tych czas spraw cy prze cię -
li 8 wę ży ha mul co wych. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

Pra ca apa ra tu
Za spo rzą dza nie wro gich na pi sów na te re nie Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej

w Kiel cach na prze strze ni [lat] 1953–1955 Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach przy po mo cy eks per ty zy pi sma usta lił i za trzy mał pra cow -
ni ka wy mie nio ne go pre zy dium, z za wo du in ży nier ar chi tekt, lat 28. W cza sie re wi zji do -
mo wej u za trzy ma ne go zna le zio no nie le gal nie prze cho wy wa ną do ku men ta cję i pro jekt
bu do wy gma chu Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Kiel cach. Śledz two w to ku.

Za kol por taż wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał ro bot ni ka PGR w Ju gow cu
pow. Śro da, czło nek ZMP, lat 18.

Za udzie la nie po mo cy człon kom ban dy (zli kwi do wa na w br.) Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał tech ni ka za trud nio ne go
w Ko le jo wym Przed się bior stwie Ro bót Ła dun ko wych w Lu bli nie, po cho dze nia ro bot -
ni cze go, lat 29. Aresz to wa ny wska zy wał człon kom ban dy skle py spół dziel cze, na któ re
ban dy ci do ko ny wa li na pa dów.

Za udzie la nie po mo cy dwóm by łym człon kom nie le gal nej or ga ni za cji WiN, ukry wa -
ją cym się od 1949 r. (aresz to wa ni w ma ju br.) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 7 ha zie mi (ku -
łak), lat 49. O aresz to wa niu 5 osób udzie la ją cych po mo cy wym[ie nio nym] by łym
człon kom WiN in for mo wa no w Biu le ty nie nr 58[/55] z dnia 18 czerw ca br.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 202–204.
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1 Od czerw ca 1951 r. Za kła dy Che micz ne „Oświę cim” w Oświę ci miu.
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Nr 75

1955 czer wiec 24, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 61/55

Komitet Warszawa, dnia 24 czerw ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 61[/55]
23–24 czerw ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
bW dro dze z Ko men dy Po wia to wej MO w Zwo le niu (Kiel ce) do Po ste run ku MO

w Gnie wo szo wie wy strza łem z pi sto le tu za mor do wa ny zo stał funk cjo na riusz wym[ie -
nio ne go] po ste run ku, któ re mu ban dy ta zra bo wał pi sto let. Po dej rza nym o do ko na nie
mor der stwa jest ban dy ta gra su ją cy na te re nie pow. Zwo leń. Po ścig za ban dy tą pro wa dzi
gru pa ope ra cyj nab.

cW m. Trzcin ka pow. Wo ło min (War sza wa) dwóch uzbro jo nych osob ni ków do ko na -
ło na pa du na miesz ka nie pra cow ni ka sku pu GRN, kand[yda ta] PZPR. Ban dy ci po bi li
na pad nię te go oraz we zwa li go, aby do dnia 25 bm. zrzekł się zaj mo wa ne go sta no wi ska,
gro żąc mu w prze ciw nym wy pad ku śmier cią. Do cho dze nie w po wy ższej spra wie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wo ło mi niec.

W m. Ko lusz ki pow. Brze zi ny (Łódź) na bu dyn ku szko ły ogól no kształ cą cej nie usta -
lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie w for mie ode zwy o tre ści
an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

W świe tli cy Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Skier nie wi cach (Łódź) nie -
usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li wro gich na pi sów oraz znisz czy li por tre ty przed -
sta wi cie li rzą du PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Skier nie wi cach.

Pra ca apa ra tu
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie (Rze szów)

zatrzy mał ukry wa ją ce go się człon ka ban dy OU -UPA (sot nia „Bur ła ki”)1, po cho dze nia
ro bot ni cze go, na ro do wo ści ukra iń skiej, lat 32. Pod czas re wi zji zna le zio no przy nim au -
to mat PPS i ka ra bin kbk. Śledz two w to ku.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 1.
c–c Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 3.
1 Wo ło dy myr Szczy helś kyj ps. „Bur ła ka” (1920–1949), por. UPA, do wód ca sot ni „Udar ny ky 4” (krypt. „94a”), wcho -
dzą cej w skład ku re nia „Baj dy” (do wód ca Pe tro My ko łen ko). Sot nia sta cjo no wa ła na ob sza rze nad re jo nu „Ho łod nyj 

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 265



Za prze sy ła nie pocz tą w 1954 r. ano ni mów po gró żko wych do ak ty wi stów wiej skich
z te re nu pow. Ję drze jów i współ pra cę z ban dy tą Dy nu sem (aresz to wa ny) Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach w wy ni ku re ali za cji spra wy
aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 5 ha zie mi, lat 50.

Za re da go wa nie i prze sła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa ano ni mu szka lu ją -
ce go ustrój PRL i obec ne wa run ki w szkol nic twie pol skim Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach w wy ni ku re ali za cji spra wy za trzy mał
ucznia XI kl[asy] szko ły ogól no kształ cą cej w San do mie rzu, po cho dze nia chłop skie go,
lat 19. Za trzy ma ny zo stał rów nież in spi ra tor na pi sa nia wym[ie nio ne go] ano ni -
mu – chłop, po sia da ją cy 3 ha zie mi, lat 32. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma -
ni ze zna li, że myśl o na pi sa niu po wy ższe go ano ni mu zro dzi ła się u nich na ba zie czę sto
słu cha nych au dy cji ra dio wych Wol na Eu ro pa. Śledz two w to ku.

Za wy sła nie za gra ni cę (do Szwe cji) li stu szka lu ją ce go sto sun ki go spo dar cze, spo łecz -
ne i po li tycz ne w Pol sce, a w szcze gól no ści po li ty kę rzą du na od cin ku ko lek ty wi za cji wsi
i wa run ków by to wych, Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No -
wo gar dzie (Szcze cin) aresz to wał li sto sza Ob wo do we go Urzę du Pocz to wo -Te le ko mu ni ka -
cyj ne go w No wo gar dzie, po cho dze nia chłop skie go, kand[yda ta] PZPR, lat 28.

Za prze cho wy wa nie wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły i roz po wszech nia nie za -
war tych w niej oszczerstw Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra ko wie aresz to wał zwrot ni cze go PKP, lat 25.

W po przed nim biu le ty nie po da no o do ko na niu wła ma nia do Pre zy dium GRN w Ro -
ze bran ce Sta rej, skąd spraw ca zra bo wał ma szy nę do pi sa nia i pie czę cie urzę do we.
Obec nie w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w So kół ce (Bia ły stok) aresz to wał po dej rza ne go o do ko na nie
wy mie nio ne go wła ma nia, po cho dze nia chłop skie go, z za wo du elek tryk, bez sta łe go
miej sca pra cy, lat 25. Aresz to wa ny w kwiet niu br. zo stał zwol nio ny wa run ko wo z wię -
zie nia, gdzie od by wał ka rę 5 lat wię zie nia za po peł nio ne oszu stwa. Od mie sią ca cza su
prze by wał on na te re nie pow. So kół ka, gdzie po da jąc się za funkcj[ona riu sza] or ga nów
bez pie czeń stwa utrzy my wał kon tak ty z ku ła ka mi, któ rzy go ży wi li i przyj mo wa li
na noc le gi. W cza sie re wi zji zna le zio no przy nim my dło z od ci ska mi klu czy do biu ra
GRN w Ro ze bran ce Sta rej. Śledz two w to ku.

Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD z za mia rem
uciecz ki do Nie miec Za chod nich Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły
do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze
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Jar” (po wia ty: prze myski, ra dymniański, ja ro sławski, le ski, ustrzyc ki, sa nocki) i li czy ła ok. 120 lu dzi. W sierp niu 1944 r.
żoł nie rze „Bur ła ki” roz strze la li w Ba li gro dzie 42 Po la ków, a w paź dzier ni ku uczest ni czy li w ata ku  na Pe re hiń -
sko w Kar pa tach Wschod nich. Sot nia pod ję ła nie uda ną pró bę uwol nie nia jeń ców (głów nie nie miec kich), a w stycz -
niu 1946 r. do ko na ła rów nież nie uda ne go ata ku na ko sza ry WP w Bir czy. Spa li ła wsie: Fre dro pol, Gru szów, Po sa da
Ry bo tyc ka, Ol sza ny, Za le sie, ata ko wa ła m.in. Wi try łów, Te me szów, Ko rze niec, wy mor do wa ła miesz kań ców Pi ku -
lic. Sto czy ła bi twy z jed nost ka mi WP ko ło Bo row ni cy i Ja wor ni ka Ru skie go. Po do łą cze niu roz bit ków z sot ni „Ła -
stiw ki” (Grze gorz Jan kow ski lub Ja nasz czuk) i „Kry ła cza (Ja ro sław Ko cio łek) sot nia „Bur ła ki” li czy ła ok. 200 żoł -
nie rzy. W czerw cu 1947 r. prze kro czy ła gra ni cę pol sko-cze cho sło wac ką, kie ru jąc się w stro nę ame ry kań skiej stre fy
oku pa cyj nej Nie miec; okrą żo na i czę ścio wo roz bi ta przez cze cho sło wac kie or ga ny bez pie czeń stwa, roz pro szy ła się.
Sam „Bur ła ka” ujaw nił się po za gwa ran to wa niu mu bez pie czeń stwa. W 1948 r. zo stał wy da ny wła dzom pol -
skim i ska za ny na śmierć, wy rok wy ko na no. Ak cja „Wi sła”..., s. 59; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 233, 253, 254. 
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de zer te ra WP, po chodz[enie] in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 25. Wy mie nio ny zde zer te ro -
wał z Jed nost ki Woj sko wej Nr 1063 w 1951 r. i do cza su za trzy ma nia ukry wał się. Sank -
cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD Woj ska Ochro -
ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie czte rech miesz kań ców po wia tu Choj na, po cho dze -
nia ro bot ni cze go, w wie ku od 18 do 19 lat. Wśród za trzy ma nych jest ro bot nik
Przed się bior stwa Bu dow la ne go w Choj nie, po zo sta li trzej bez sta łe go miej sca pra cy.
Pod czas re wi zji przy za trzy ma nych zna le zio no 2 pi sto le ty nie zdat ne do użyt ku. W to ku
wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma nych usta lo no, że Ko men da Po wia to wa MO w Choj -
nie pro wa dzi prze ciw ko nim śledz two za do ko na ną kra dzież i [za trzy ma ni], chcąc unik -
nąć ka ry za po peł nio ne prze stęp stwo, po sta no wi li zbiec za gra ni cę.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 205–207.
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Nr 76

1955 czer wiec 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 62/55

Komitet Warszawa, dnia 28 czerw ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 62[/55]
25–28 czerw ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Se kre tarz POP PZPR przy kuź ni w Ustro niu pow. Cie szyn (Sta li no gród) otrzy mał

ano nim, któ re go au tor wzy wa go, aby przy czy nił się do zwol nie nia z pra cy trzech człon -
ków par tii za trud nio nych w wy mie nio nej kuź ni, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu
śmier cią. Ano nim wy ko na ny był od ręcz nie, pod pi sa ny: „POP – AK”.

Se kre tarz POP PZPR przy Elek tro wo zow ni PKP War sza wa-Gro chów otrzy mał pocz -
tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor w imie niu an ty pań stwo wej or ga ni za cji
PPZ gro zi mu śmier cią za „nie wła ści wy sto su nek do pra cow ni ków”.

W Kra śnic kiej Fa bry ce Wy ro bów Me ta lo wych (Lu blin) na ta bli cy ogło szeń nie usta -
lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę o tre ści po gró żko wej, skie ro wa nej prze ciw ko
ak ty wi stom par tyj nym za trud nio nym w wy mie nio nej fa bry ce. Ulot ka wy ko na na by ła
na ma szy nie, pod pi sa na: „Zwią zek Mło dzie ży Wal ki z Ko mu ni zmem, prze wod ni czą cy
ps. Po nu ry”.

W m. Sza mo cin pow. Cho dzież (Po znań) zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie
przez kal kę o tre ści wzy wa ją cej ro bot ni ków do wal ki z ustro jem Pol ski Lu do wej.

W po cze kal niach sta cji PKP Bi sku pia Gór ka i Gdańsk-Lip ce ujaw nio no na pi sy wy -
ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą dów PRL i ZSRR.

W Za kła dach Prze my słu Ba weł nia ne go im. Dą browsz cza ków w Bie la wie pow.
Dzie rżo niów (Wro cław) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił drut na ta śmę trans -
por te ra po da ją ce go ba weł nę do agre ga tu, w wy ni ku cze go uległ uszko dze niu ze spół
hebla rek.

Pro wa dze nie do cho dzeń w po wy ższych spra wach pod ję ły urzę dy do spraw bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Pra ca apa ra tu
Za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Zwią zek Wal ki

Wy zwo leń cze j1, któ ra utwo rzo na zo sta ła na te re nie Pań stwo we go Tech ni kum Han dlo we -
go w Ko sza li nie, Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza -
li nie za trzy mał 4 uczniów wy mie nio nej szko ły, w wie ku od 16 do 19 lat. Wśród za trzy -
ma nych jest je den czło nek ZMP. Pod czas re wi zji do mo wej u za trzy ma nych zna le zio no:
pie cząt kę Ko ła ZMP przy Tech ni kum Han dlo wym, 10 in blan co le gi ty ma cji ZMP,
300 szt[uk] amu ni cji do kbks oraz 2 ulot ki po cho dze nia za gra nicz ne go pi sa ne w ję zy ku
ro syj skim i nie miec kim.

W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia w spra wie za tru cia 48 krów w PGR Że le -
chów pow. Gar wo lin Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w War sza wie aresz to wał 3 pra cow ni ków te goż ma jąt ku, po dej rza nych o spo wo do wa nie
po wy ższe go:

– kie row ni ka PGR, czł[on ka] ZSL, lat 42;
– księ go we go, po cho dze nie in te li gen cja pra cu ją ca, kand[yda ta] PZPR, lat 26;
– ma ga zy nie ra, po cho dze nie ro bot ni cze, czł[on ka] PZPR, lat 27.
Areszt zo stał uzgod nio ny z KW PZPR. Śledz two w to ku.
Za in spi ro wa nie dwóch nie let nich do wy cię cia ka bli te le fo nicz nych, w wy ni ku cze -

go w dniu 9 czerw ca br. wy cię li oni 30 m ka bla z li nii te le fo nicz nej W -Cz, Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu za trzy mał kwa li fi ko -
wa ne go ro bot ni ka PKP, lat 32. Za trzy ma ny zo stał rów nież pra cow nik Spół dziel ni
Pra cy – Zbior ni ca Od pad ków Użyt ko wych we Wro cła wiu, lat 28 – za na by cie wym[ie -
nio ne go] ka bla i ukry wa nie po wy ższe go przed wła dza mi MO. Śledz two w to ku.

Funk cjo na riusz Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kiel cach za trzy mał ukry wa ją ce go się na te re nie m. Ra do mia de zer te ra MO, po szu ki wa -
ne go przez Pro ku ra tu rę Po wia to wą w Cheł mie Lu bel skim i KW MO w Lu bli nie. Za trzy -
ma ny po dej rza ny jest o do ko ny wa nie zbroj nych na pa dów na te re nie woj. lu bel skie go.

Za współ pra cę w la tach 1948–1953 z ban dą Sa ła pat ka (zli kwi do wa na w stycz niu br.)
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał
księ go wą Fa bry ki Sa mo cho dów Oso bo wych na Że ra niu, po cho dze nie in te li gen cja pra -
cu ją ca, lat 26.

Za na pi sa nie i prze sła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa li stu szka lu ją ce go
ustrój Pol ski Lu do wej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

269

1 Or ga ni za cja dzia ła ła w Ko sza li nie, mia ła cha rak ter har cer ski. Zo sta ła utwo rzo na w lu tym 1955 r. pod na zwą
Zwią zek Wal ki Wy zwo leń czej, ale na ulot kach umiesz cza no obok pseu do ni mów pod pis: Li ga Wal ki z Ko mu ni zmem.
We dług in nych źró deł or ga ni za cja po wsta ła w 1954 r. i po sia da ła jed ną sztu kę bro ni. Roz pra co wa nie, w isto cie tej
sa mej gru py, prze pro wa dził WUdsBP w Ko sza li nie w ra mach spra wy agen tu ral no -śled czej krypt. „Astra”. Za ło ży -
cie le i człon ko wie or ga ni za cji – czte rej ucznio wie Tech ni kum Han dlo we go w Ko sza li nie: Jó zef Dzia ło vel Do bro -
wol ski ps. „Brzo za” (do wód ca), Ma rian Szam be lan, Bo gu sław Strze lec ki i Zdzi sław Na gaj – za mie rza li pro wa dzić
ak cje ulot ko we, umiesz czać an ty pań stwo we na pi sy na mu rach bu dyn ków. Zo sta li aresz to wa ni mię dzy 25 a 27 czerw -
ca i ska za ni przez Sąd Wojewódzki w Ko sza li nie 13 paź dzier ni ka 1955 r. W sto sun ku do po zo sta łych człon ków gru -
py „z uwa gi na nie peł no let ność, bli skie po cho dze nie kla so we, zni ko mą prze stęp czą dzia łal ność za sto so wa no przed -
się wzię cia pro fi lak tycz ne”. AIPN, 0188/29, Zwią zek Wal ki Wy zwo leń czej, Cha rak te ry sty ka nr 29; AIPN, 1583/120,
Ana li za sy tu acji ope ra cyj nej na te re nie wo je wódz twa ko sza liń skie go za rok 1955, k. 106; ibi dem, Spra woz da nie
WUdsBP w Koszalinie za czer wiec 1955 r., k. 95; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twach gdań skim
i po mor skim (byd go skim) 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 374; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 342. 
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w Ko sza li nie za trzy mał uczen ni cę Tech ni kum Fi nan so we go w Słup sku, po cho dze nia
rze mieśl ni cze go, czł[on ki nię] ZMP, lat 17. Pod czas re wi zji do mo wej u za trzy ma nej zna -
le zio no brud no pis wy mie nio ne go li stu oraz sze reg wier szy o wro giej tre ści.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie aresz to wał dwóch miesz kań ców Olsz ty na
i jed ną oso bę bez sta łe go miej sca za miesz ka nia, w wie ku od 31 do 42 lat. Pod czas re -
wi zji u aresz to wa nych zna le zio no więk szą ilość li te ra tu ry sek ty.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do NRD z za mia rem uciecz ki do Nie -
miec Za chod nich wła dze NRD za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze ma ry na rza pol skie go za trud -
nio ne go w Że glu dze Cze skiej na Od rze. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz -
ki w Zie lo nej Gó rze.

Wy ro ki
Za współ pra cę z ban dą Sa ła pat ka Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie wy dał wy ro ki ska zu -

ją ce 3 oso by na ka ry od 6 do 7 lat wię zie nia. Po za sto so wa niu usta wy o amne stii ka rę zła -
go dzo no dwóm ska za nym do lat 4, jed ne mu do lat 4 i 8 m[ie się]cy.

Za spo rzą dza nie i kol por to wa nie wro gich ulo tek oraz do ko na nie dwóch na pa dów
rabun ko wych Sąd Wo jew[ódz ki] dla m.st. W[ar sza]wy wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną
oso bę na 3 la ta i 5 m[ie się]cy wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/153, k. 208–210.
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Nr 77

1955 li piec 2, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 63/55

Komitet Warszawa, dnia 2 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 63[/55]
29 VI – 2 VII 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Czar nej Wsi pow. Bia ły stok w go dzi nach noc nych nie usta lo ny do tych czas spraw ca

pod pa lił ma ga zyn z ma te ria ła mi bu dow la ny mi prze zna czo ny mi na eks port. W wy ni ku
natych mia sto wej ak cji ra tow ni czej po żar zdo ła no w za rod ku zlo ka li zo wać. Nad mie nić
na le ży, że wy mie nio ny ma ga zyn znaj du je się na te re nie tar ta ku i w ra zie nie zlo ka li zo -
wa nia ognia gro zi ło spa le niem ca łe go obiek tu. Do cho dze nie w ce lu usta le nia spraw ców
po wy ższe go ak tu pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
przy współ udzia le KP MO w Bia łym sto ku.

W Fa bry ce Tek tu ry w Je dli nie-Zdro ju pow. Wał brzych (Wro cław) nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca wrzu cił klucz ślu sar ski do ma szy ny pro du ku ją cej tek tu rę, w wy ni ku
cze go uległ znisz cze niu cy lin der i dwa si ta. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wał brzy chu.

W gro ma dzie Du trów pow. To ma szów (Lu blin) w go dzi nach noc nych wy buchł po -
żar, w wy ni ku któ re go spło nął dom miesz kal ny, obo ra i in wen tarz ży wy na szko dę
człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej. W po bli żu spa lo nych za bu do wań zna le zio no bu tel kę
po naf cie oraz stwier dzo no ślad ucie ka ją ce go osob ni ka, co wska zu je na ce lo we pod pa -
le nie. Za trzy ma no chło pa, po sia da ją ce go 6 ha zie mi, b[yłe go] czł[on ka] AK, lat 31, po -
dej rza ne go o do ko na nie pod pa le nia. Oj ciec za trzy ma ne go od by wa ka rę wię zie nia za
bez praw ne użyt ko wa nie zie mi na le żą cej do are ału spół dziel ni pro duk cyj nej. Nad mie nić
na le ży, że za trzy ma ny po osa dze niu oj ca w wię zie niu od gra żał się człon kom spół dziel -
ni do ko na niem ze msty. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go].

W PGR Ką ko le wi ce pow. Ło bez (Szcze cin) nie usta lo ny do tych czas spraw ca na sy pał
pia sku do kar te ru trak to ra mar ki Ze tor ob słu gi wa ne go przez przo du ją ce go trak to rzy stę.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Łob zie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Na ad res re dak cji ra dio wę zła w Wą grow cu (Po znań) wpły nął pocz tą ano nim wy ko -
na ny na ma szy nie, któ re go au tor szka lu je ustrój PRL i ZSRR oraz obec ne za opa trze nie
ryn ku w ar ty ku ły pierw szej po trze by. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wą grow cu.

We wsi Wie wiór ki pow. Susz (Olsz tyn), po za koń cze niu ze bra nia po świę co ne go
spra wie bu do wy spół dziel czo ści pro duk cyj nej, na dwóch afi szach pro pa gan do wych
ujaw nio no na pi sy o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.

Pra ca apa ra tu
Ja ko po dej rza ne go o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji i nie le gal ne po -

sia da nie bro ni Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym -
sto ku aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 7 ha zie mi, uprzed nio ka ra ne go są dow nie na
7 lat wię zie nia za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji WiN. W to ku prze słu cha nia
aresz to wa ny ze znał, że w ro ku 1950 czy nił pró by utwo rze nia nie le gal nej or ga ni za cji
na te re nie pow. Su wał ki oraz przy znał się, iż od po cząt ku ma ja br. do czerw ca po sia dał
re wol wer ty pu Na gan, któ ry na stęp nie prze ka zał swe mu zna jo me mu. W związ ku z po -
wy ższym aresz to wa no sy na chło pa, po sia da ją ce go 17 ha zie mi, lat 17, u któ re go w cza -
sie re wi zji zna le zio no wy mie nio ną broń.

Za współ pra cę z ban dą Cie śli, gra su ją cą na te re nie wo jew[ódz twa] rze szow skie go
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał
dwóch chło pów (bra cia), po sia da ją cych 7 ha zie mi, w wie ku 21 i 28 lat.

Za do ko na nie wspól nie z człon ka mi ban dy Wa len ciu ka na pa du ra bun ko we go na
sklep GS w Lej nie pow. Wło da wa w 1952 r. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie za trzy mał chło pa, po sia da ją ce go 4 ha zie mi, lat 31.

Za usi ło wa nie do ko na nia zbroj ne go na pa du ra bun ko we go na miesz kań ca po wia tu
Ra dom sko Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra dom sku
(Łódź) aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 3,5 ha zie mi, lat 26. Aresz to wa ny w ma ju br.
po wró cił z wię zie nia, gdzie od by wał ka rę 2 lat za de zer cję z Woj ska Pol skie go. Pod czas
re wi zji zna le zio no przy nim pi sto let i 3 szt[uki] amu ni cji.

Za wy da nie w rę ce oku pan ta człon ka KZMP, któ ry zo stał roz strze la ny Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał chłop kę, po sia da ją -
cą 4 ha zie mi, na ro do wo ści nie miec kiej, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, b[yłą]
VD.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mie cho wie (Kra ków) aresz to wał osob ni ka bez sta łe go
miej sca za miesz ka nia, po cho dze nia chłop skie go, wy kształ ce nie śred nie, lat 22. Aresz to -
wa ny od 1954 r. był po szu ki wa ny przez Pro ku ra tu rę Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go
w Byd gosz czy za uchy la nie się od słu żby woj sko wej.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał pio nier kę sek ty na te ren wo -
je wódz twa zie lo no gór skie go i po znań skie go, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 20. Pod czas
re wi zji do mo wej u aresz to wa nej zna le zio no więk szą ilość li te ra tu ry pt. „Stra żni ca” oraz
sze reg no ta tek do ty czą cych dzia łal no ści sek ty.

Za kol por to wa nie li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy i agi ta cję za wstę po wa niem
w sze re gi te jże sek ty Po ste ru nek MO w Ko zie ni cach (Kiel ce) za trzy mał dwie ko bie ty
za miesz ka łe w Wierz bi cy pow. Bu sko, w wie ku 22 i 33 la ta. Przy za trzy ma nych zna le -
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zio no li te ra tu rę pt. „Stra żni ca” oraz in ne ma te ria ły pro pa gan do we. Śledz two p[rze -
ciw]ko za trzy ma nym pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Kiel cach.

Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD z za mia rem
uciecz ki do Nie miec Za chod nich Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły
do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze
ro bot ni ka PGR Wi to sław pow. Wy rzysk (Byd goszcz), lat 18. Sank cję na areszt wy dał
pro ku ra tor wo je wódz ki. W to ku wstęp ne go śledz twa aresz to wa ny ze znał, że za miar
uciecz ki po wziął po wy słu cha niu au dy cji ra dio wych państw ka pi ta li stycz nych nada wa -
nych w ję zy ku pol skim oraz prze czy ta niu wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły.

Za usi ło wa nie do ko na nia uciecz ki z Pol ski do Szwe cji Woj ska Ochro ny Po gra ni cza
za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Gdań sku ro bot ni ka por to we go, po cho dze nia chłop skie go, lat 19. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki
Za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej (zli kwi do wa na w 1954 r.)

Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy na se sji wy jaz do wej w To ru niu wy dał wy rok ska zu ją -
cy jed ną oso bę na 12 lat wię zie nia.

Za do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych Sąd Wo je wódz ki w War sza wie wy dał wy -
ro ki ska zu ją ce 3 oso by [na] od 3 do 6 lat wię zie nia.

Za pod pa le nie w lu tym br. ster ty sło my na le żą cej do PGR Li chów ka 1 Sąd Po wia to -
wy w Bra nie wie (Olsz tyn) wy dał wy rok ska zu ją cy ro bot ni ka te goż PGR na 8 m[ie się]cy
wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 1–4.
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1 Miej sco wość nie usta lo na.
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Nr 78

1955 li piec 6, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go nr 64/55

Komitet Warszawa, dnia 6 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 64[/55]
3–6 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Ostro wi te pow. Świe cie (Byd goszcz) trzech uzbro jo nych de zer te rów WP usi ło -

wa ło do ko nać wła ma nia do skle pu GS. W wy ni ku zor ga ni zo wa ne go po ści gu przez gru -
pę ope ra cyj ną funk cjo na riu szy Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go], Ko men dy Po wia to wej MO i In for ma cji WP de zer te rzy zo sta li uję ci. Zna le zio no
przy nich dwa pi sto le ty i 1060 szt[uk] amu ni cji. Śledz two pro wa dzi In for ma cja WP.

W m. Ku mielsk pow. Pisz (Olsz tyn) dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du
na punkt ka so wy Gmin nej Ka sy Spół dziel czej, skąd zra bo wa li oko ło 23 000 zł i 5 pie -
czą tek urzę do wych. Po ścig za ban dy ta mi pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W Kra śni ku (Lu blin) obok bu dyn ku Ko mi te tu Po wia to we go PZPR pod rzu co ny zo -
stał ano nim w for mie ode zwy wy ko na ny od ręcz nie, pod pi sa ny „Pa trio ci z kon spi ra cji”,
w któ rym au tor wzy wa se kre ta rza i pra cow ni ków Ko mi te tu Po wia to we go par tii oraz
prze wod ni czą ce go Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej i kie row ni ka Po wia to we go
Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, by za prze sta li „gnę bić swo ich bra ci”.
Szka lu je on przy tym ustrój PRL i ZSRR oraz gro zi pod pa le niem bu dyn ków Ko mi te tu
Po wia to we go PZPR i Ra dy Na ro do wej. Do cho dze nie w ce lu usta le nia au to ra ano ni mu
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku.

W kil ku punk tach Szcze ci na zna le zio no 5 szt[uk] ulo tek wy ko na nych od ręcz nie
w for mie ode zwy o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej, pod pi sa nych: „K[omen da]
G[łów na] W[ola] P[ol ski] w Szcze ci nie – Ja nik”1. Ulot ki o po dob nej tre ści i iden tycz -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Or ga ni za cja dzia ła ją ca na te re nie Szcze ci na w la tach 1952–1955, li czy ła 6 osób, w wie ku 15–16 lat. Do wód cą gru -
py był Je rzy Wi kieł ps. „Ja nik Wy rwi dąb”, syn iży nie ra ko le jo we go, wy da lo ne go z PZPR. Głów nym ce lem or ga ni za -
cji by ła wal ka z ustro jem PRL po przez kol por taż ulo tek an ty pań stwo wych i an ty ra dziec kich, wer bu nek ko lej nych
człon ków oraz za opa trze nie gru py w broń. We dług au to rów Atla su or ga ni za cja dzia ła ła od 1953 r. do lip ca 1955 r.,
mia ła cha rak ter pro pa gan do wy i li czy ła 5 człon ków. WUdsBP w Szcze ci nie w dniach 19–21 lip ca 1955 r. zre ali zo wał
– zało żo ną w ma ju – spra wę agen tu ral no -śled czą krypt. „Ode zwa”, w wy ni ku któ rej aresz to wa no czte rech chłop ców
w tym Je rze go Wi kie ła. W to ku śledz twa nie stwier dzo no ze wnętrz nej in spi ra cji do pro wa dzo nej przez gru pę dzia łal -
no ści kol por ta żo wej. Wi kieł ja ko mo ty wy swej dzia łal no ści przed sta wił „czy ta nie lek tu ry kry mi nal no -sen sa cyj nej
i chciał zo stać bo ha te rem po dob nym do tych, o któ rych czy tał w tej lek tu rze”. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie
WUdsBP w Szcze ci nie za III kwar tał 1955 r., k. 69–70; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie szcze ciń -
skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 454; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 308.
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nym pod pi sie po ja wi ły się kil ka krot nie w po przed nich mie sią cach. Spra wa ta jest w roz -
pra co wa niu Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Kiel cach w po bli żu sta cji ko le jo wej nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił
ulot kę o tre ści szka lu ją cej ustrój PRL i ZSRR. Ulot ka wy ko na na by ła na ma szy nie, pod -
pi sa na: „Bia ły Orzeł”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Pra ca apa ra tu
Za do ko na nie na pa du w dniu 1 lip ca br. na ka sje ra Gmin nej Ka sy Spół dziel czej

w Lisz nie pow. Chełm (Lu blin), któ re mu zra bo wa no 40 000 zł – Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho -
dze nia aresz to wał dwóch spraw ców na pa du: bez sta łe go miej sca pra cy, po cho dze nia ro -
bot ni cze go, w wie ku 19 i 20 lat. Pod czas re wi zji zna le zio no przy nich 14 000 zł po cho -
dzą cych z ra bun ku. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia usta lo no, iż wspól nie
z aresz to wa ny mi w na pa dzie bra ło udział trzech in nych osob ni ków, któ rzy po sia da ją
resz tę zra bo wa nych pie nię dzy oraz broń, przy po mo cy któ rej do ko na no na pa du.

Za na pi sa nie wro gie go li stu do „Fa li 49” Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] na m.st. War sza wa aresz to wał ucznia Tech ni kum Prze my sło wo -Bu dow la ne go,
po cho dze nia ro bot ni cze go, czł[on ka] ZMP, lat 21. Wy mie nio ny w 1952 r. (ja ko nie peł -
no let ni) był są dzo ny za zor ga ni zo wa nie na te re nie Lu bar to wa nie le gal nej or ga ni za cji
pod na zwą Ju trzen ka2, któ ra zaj mo wa ła się kol por ta żem wro gich ulo tek.

Za nie mel do wa nie wła dzom o ist nie niu an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Na -
ro do wy Zwią zek Pa trio tów Pol skich (zli kwi do wa na w br.) oraz czy ta nie i prze cho wy -
wa nie ulo tek wy da wa nych przez wy mie nio ną or ga ni za cję Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 8 ha
zie mi i go spo dy nię księ dza, w wie ku 36 i 47 lat.

Za pu blicz ne śpie wa nie pio se nek szka lu ją cych ustrój Pol ski Lu do wej Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał to ka rza, lat 27, za -
trud nio ne go w Łódz kich Za kła dach Ma szyn Włó kien ni czych.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy i uchy la nie się od słu żby
w Woj sku Pol skim Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz -
ty nie aresz to wał osob ni ka ukry wa ją ce go się od 1951 r., bez sta łe go miej sca pra cy, lat 25.
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2 Or ga ni za cja dzia ła ła od lu te go do ma ja 1952 r., jej za ło ży cie lem był uczeń Gim na zjum Ogól no kształ cą ce go
w Lu bar to wie Cze sław Wój to wicz ps. „Orzeł”. Na le że li do niej wy cho wan ko wie te go gim na zjum, w wie ku od 15
do 18 lat. We dług do ku men tów UB or ga ni za cja po wsta ła pod wpły wem słu cha nych przez Wój to wi cza za chod nich
au dy cji pol sko ję zycz nych, a jej głów nym za da niem mia ło być wsz cze pia nie mło dzie ży nie na wi ści do obec ne go
ustro ju i Związ ku Ra dziec kie go, pro wa dze nie wal ki z ko mu ni sta mi przez roz po wszech nia nie wśród mło dzie ży
saty rycz nych ry sun ków i wia do mo ści do ty czą cych pol skich i so wiec kich do stoj ni ków pań stwo wych, roz wie sza nie
w miej scach pu blicz nych an ty pań stwo wych i an ty ra dziec kich ha seł. Wój to wicz na mo cy wy ro ku Są du Po wia to we -
go w Lu bar to wie zo stał umiesz czo ny w za kła dzie po praw czym. Nie ma na to miast da nych o lo sie po zo sta łych
zatrzy ma nych człon ków Ju trzen ki: Ja na Nie wcza sa, Mie czy sła wa Ma le sy, Ta de usza Pia sec kie go, Mie czy sła wa
Ogro dow skie go i Pio tra Skwar ka. J.W. Wo ło szyn, op. cit., s. 378.
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Wy ro ki
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy ro ki ska zu ją -

ce dwie oso by na 3 i 5 lat wię zie nia.
Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy Sąd Po wia to wy w San do mie rzu (Kiel ce)

wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na rok i 10 m[ie się]cy wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 5–7

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 276



Nr 79

1955 li piec 8, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 65/55

Komitet Warszawa, dnia 8 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 65[/55]
7–8 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na te re nie Cen tra li Prze my słu Naf to we go w Ma ła sze wi czach pow. Bia ła Pod la ska

(Lu blin) na stą pi ła dwu krot na eks plo zja i wy buchł po żar w jed nym ze zbior ni ków za wie -
ra ją cym 250 t ben zy ny, któ ra spło nę ła. Ogień zlo ka li zo wa no dzię ki po mo cy udzie lo nej
przez straż po żar ną ZSRR. Miej sco we urzą dze nia prze ciw po ża ro we, ob li czo ne na uga -
sze nie ognia w prze cią gu 5 mi nut, w cza sie ak cji za wio dły. Z do tych cza so wych da nych
wy ni ka, iż po żar po wstał na sku tek ak tu dy wer sji. Do cho dze nie w ce lu usta le nia spraw -
cy po wy ższe go ak tu pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Lu bli nie.

W ko pal ni „Bo brek” pow. By tom (Sta li no gród) nie usta lo ny do tych czas spraw ca
prze ciął w kil ku miej scach dwie ta śmy trans por te rów. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu.

Na te re nie bu do wy blo ków miesz kal nych w Bę dzi nie (Sta li no gród) nie usta le ni do tych -
czas spraw cy uszko dzi li sil nik od be to niar ki. Po nad to trzej mło do cia ni pra cow ni cy Ce -
giel ni nr 1 w Ła bę dach pow. Gli wi ce (Sta li no gród) uszko dzi li 6 wóz ków trans por to wych,
po wo du jąc 2-go dzin ną prze rwę w pro duk cji. Nad mie nić na le ży, że po dob ny wy pa dek
w wy mie nio nej ce giel ni miał miej sce w czerw cu br. Do cho dze nia w oby dwu wy pad kach
pro wa dzą urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go] przy współ udzia le MO.

Prze wod ni czą cy Pre zy dium Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Przy stro niu pow. Koło
(Po znań) otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu śmier cią
za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko le.

Kie row nik Dzia łu Kadr Pań stwo we go Przed się bior stwa Po ło wów i Usług Ry bac kich
„Bar ka” w Ko ło brze gu (Ko sza lin) – czło nek PZPR, otrzy mał ano nim z po gró żka mi oraz
szka lu ją cy ustrój PRL. Ano nim ten nada ny był na po czcie w Po zna niu, pod pi sa ny: „Do -
wódz two AK w Pi le”. Po dej rza ni o na pi sa nie ano ni mu są dwaj pra cow ni cy wy mie nio -
ne go przed się bior stwa. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ło brze gu.

277

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Se kre tarz Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Świ dwi nie (Ko sza lin) otrzy mał pocz tą
ano nim z po gró żka mi, wy ko na ny na ma szy nie. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świ dwi nie.

W m. Dą brów ka Ma ła pow. Sie mia no wi ce1 (Sta li no gród), w po bli żu ko ścio ła, nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie w for mie ode zwy
o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

Pra ca apa ra tu
Za do ko na nie na pa du w dniu 1 VII [19]55 r. na ka sje ra Gmin nej Ka sy Spół dziel czej

w Lisz nie pow. Chełm (Lu blin) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Lu bli nie aresz to wał dal szych 3 spraw ców na pa du, w tym dwóch chło pów, po -
sia da ją cych 2 i 3 ha zie mi i tech ni ka za trud nio ne go w przed się bior stwie bu dow la nym,
w wie ku od 20 do 31 lat. Wśród aresz to wa nych jest czło nek ZMP. Pod czas re wi zji do -
mo wej u aresz to wa nych zna le zio no pi sto let TT wraz z amu ni cją i 12 700 zł po cho dzą -
cych z ra bun ku. O aresz to wa niu dwóch spraw ców wym[ie nio ne go] na pa du in for mo wa -
no w po przed nim biu le ty nie. Śledz two w to ku.

Za roz kol por to wa nie w ma ju br. an ty pań stwo wych ulo tek w m. Ko lo now skie pow.
Strzel ce Opol skie Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo -
lu aresz to wał w wy ni ku prze pro wa dzo nych eks per tyz pi sma osób po dej rza nych pra cow -
ni ka PKP, po chodz[enia] ro bot ni cze go, lat 19.

Przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi zo sta li
aresz to wa ni:

1) chłop, po sia da ją cy 12 ha zie mi, lat 40 – po dej rza ny o kol por taż wro gich bro szur
pro wo ka to ra Świa tły;

2) pra cow nik umy sło wy Za kła dów Prze my słu Weł nia ne go im. Bar lic kie go, po cho -
dze nie in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 37 – za do ko na nie w 1953 r. na te re nie Cen tral ne -
go Za rzą du Prze my słu Zgrzeb ne go w Ło dzi na pi su szka lu ją ce go ustrój Pol ski Lu do wej.

Za współ pra cę z ge sta po Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] we Wro cła wiu aresz to wał po szu ki wa ne go od 1952 r., po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 59.

Wła dze NRD za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze oby wa te la pol skie go, po cho dze nia ro bot ni cze -
go, lat 25, ka ra ne go są dow nie w 1946 r. na 8 lat wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro -
ni. Wy mie nio ny w 1950 r. zo stał zwol nio ny z wię zie nia, a w czerw cu 1951 r. zbiegł
przez Cze cho sło wa cję do Nie miec Za chod nich, gdzie m.in. słu żył w kom pa niach war -
tow ni czy ch2. W ma ju br. do ko nał nie le gal ne go prze kro cze nia li nii de mar ka cyj nej z NRF
do NRD z za mia rem prze do sta nia się do Pol ski. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
woje wódz ki w Zie lo nej Gó rze. Śledz two w to ku.

278

1 Od mar ca 1951 r. Dą brów ka Ma ła wcho dzi ła w skład po wia tu miej skie go Szo pie ni ce.
2 Kom pa nie war tow ni cze – od dzia ły woj sko we przy 3. i 7. AA w Niem czech, Fran cji i Bel gii, ist nie ją ce od ma -
ja 1945 r., for mo wa ne z żoł nie rzy Bry ga dy Świę to krzy skiej, by łych jeń ców wo jen nych, więź niów obo zów kon cen -
tra cyj nych, przy mu so wych ro bot ni ków, ucie ki nie rów z Pol ski. Do ich za dań na le ża ła słu żba przy ochro nie obiek -
tów woj sko wych, ma ga zy nów, skła dów, por tów, a ta kże obo zów i wię zień dla nie miec kich prze stęp ców wo jen nych,
bu do wa no wych obiek tów woj sko wych, pra ce przy trans por cie.
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Za usi ło wa nie do ko na nia uciecz ki za gra ni cę dro gą mor ską Woj ska Ochro ny Po gra -
ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie ro bot ni ka To ma szow skich Za kła dów Prze my słu Weł nia ne go
w To ma szo wie Maz[owiec kim], czł[on ka] ZMP i pra cow ni ka Eks po zy tu ry PKS w Ło -
dzi, w wie ku 19 i 42 la ta. Za trzy ma nym ode bra no pon ton ty pu woj sko we go, 2 pa ry wio -
seł skła da nych oraz 2 dęt ki i kom pas. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki
w Ko sza li nie.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 8–10.
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Nr 80

1955 li piec 11, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 66/55

Komitet Warszawa, dnia 11 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 66[/55]
9–11 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści 
W Ko sza liń skich Za kła dach Ro szar ni czych wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło -

nę ła część za bu do wań za kła dów i 5 sto gów sło my lnia nej. Stra ty spo wo do wa ne po ża -
rem wy no szą oko ło 2 mln zł. Nad mie nić na le ży, że miej sco wa straż po żar na zo sta ła
wcze śniej we zwa na przez nie usta lo ną oso bę do rze ko me go po ża ru w PGR Tar no wo, co
opóź ni ło przy stą pie nie jej do ga sze nia ognia w wy mie nio nych za kła dach. Przy czy ny
wy bu chu po ża ru usta la się. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie.

W po wie cie Kol no (Bia ły stok) dwaj uzbro je ni ban dy ci do ko na li na pa du na wa gon
pocz to wy ko lej ki wą sko to ro wej kur su ją cej na li nii My szy niec–Kol no, skąd po ster ro ry zo -
wa niu kon wo jen ta zra bo wa li 4 wor ki pocz to we o nie usta lo nej do tych czas za war to ści. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kol nie.

Rad ny Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Olsz ty nie otrzy mał pocz tą ano nim, któ re -
go au tor gro zi mu kon se kwen cja mi za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Ano nim wy ko na ny był
na ma szy nie, pod pi sa ny: „Sztab Re wo lu cyj ny”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mrą go wie.

Na te re nie Za kła du Re mon tu Ma szyn Bu dow la nych w Gli wi cach (Sta li no gród) nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca wy ko nał od ręcz nie na pis o tre ści re wi zjo ni stycz nej i żą da -
ją cej pod wy żki płac. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

Pra ca apa ra tu
W cza sie pe ne tra cji te re nu za ukry wa ją cym się ban dy tą Pe reł ką1 gru pa ope ra cyj na

Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Są czu

280

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Sta ni sław Pe reł ka ps. „Dę biń ski” był do wód cą or ga ni za cji Pol ska Ar mia Od wet, dzia ła ją cej od lu te go do kwiet -
nia 1952 r. oraz od wio sny 1953 r. do je sie ni 1955 r. Ob sza rem jej dzia ła nia by ły po wia ty nowsądecki, li ma no wski
i no wotarski. W skład or ga ni za cji wcho dzi li by li żoł nie rze AK i BCh.  Zo sta ła utwo rzo na z po le ce nia Zbi gnie wa
Ma ku sza -Wo ro ni cza ps. „Mon ta na”, or ga ni za to ra i do wód cy Od we tu Gór skie go, na ba zie te jże or ga ni za cji. Gru pa
„Mon ta ny” li czy ła 25 osób i dzia ła ła w powiecie li ma now skim od czerw ca 1951 r. do ma ja 1952 r.  AIPN Kr, 074/107,
Pol ska Ar mia Od wet, Cha rak te ry sty ka nr 108; AIPN Kr, 074/127, Od wet Gór ski, Cha rak te ry sty ka nr 128; In for ma -
tor o nie le gal nych..., s. 57.
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(Kraków) na tknę ła się na bun kier, w któ rym ukry wa li się dwaj ban dy ci. W cza sie wy -
mia ny strza łów obaj ban dy ci zo sta li za bi ci. Ze stro ny gru py ope ra cyj nej zgi nął w wal ce
z[astęp]ca kie row ni ka Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w No wym Są czu2. W bun krze ban dy zna le zio no: 2 au to ma ty, 3 ka ra bi ny, 6 pi sto le tów
i 2 du bel tów ki oraz więk szą ilość za pa sów żyw no ścio wych.

Ja ko po dej rza ne go o współ udział w do ko na nym w paź dzier ni ku ub[ie głe go] r[oku]
mor der stwie na oso bie se kre ta rza POP PZPR Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie w wy ni ku śledz twa za trzy mał chło pa, po sia da ją ce go 3 ha
zie mi, lat 27. O za trzy ma niu 4 osób po dej rza nych o do ko na nie wym[ie nio ne go] mor der -
stwa in for mo wa no w Biu le ty nie nr 40/55 z dnia 29 kwiet nia br.

Ja ko po dej rza ne go o do ko na nie na te re nie wo je wódz twa rze szow skie go 3 na pa dów
w 1954 r., w tym na pa du na funk cjo na riu sza MO, któ re mu zra bo wa no pi sto let i dwóch
na pa dów na księ ży, z któ rych je den zo stał za mor do wa ny – Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał chło pa, po sia da ją ce -
go 2 ha zie mi (czło nek sek ty świad ko wie Je ho wy), lat 51.

Za współ pra cę z ban dy tą Cie ślą, gra su ją cym na te re nie woj. rze szow skie go, Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał chło -
pa, po sia da ją ce go 2,3 ha zie mi, lat 42.

Za znisz cze nie przez za ga zo wa nie dwóch wy to pów hut ni czych oraz sys te ma tycz ne
nie prze strze ga nie pro ce sów tech no lo gicz nych De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta lo wej Wo li (Rze szów) aresz to wa ła mi strza pie ca elek trycz -
ne go hu ty „Sta lo wa Wo la”, wy kształ ce nie śred nie, z za wo du tech nik hut nik, po cho dze -
nia chłop skie go, czł[onek] ZMP, lat 22.

Za na sy pa nie w czerw cu br. pia sku do kar te ru trak to ra m[ar]ki Ur sus, w wy ni ku cze -
go ule gły za tar ciu pa new ki kor bo wo du, Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Miel cu (Rze szów) za trzy mał trak to rzy stę POM w Dę bi cy, czł[on ka]
ZMP, lat 20.

Za wy da nie w rę ce oku pan ta sze re gu oby wa te li pol skich, któ rzy zo sta li wy wie zie ni do
obo zów kon cen tra cyj nych Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sta li no gro dzie aresz to wał pa la cza za trud nio ne go w In sty tu cie Ka to lic kim w Trzeb ni cy
(Wro cław), po cho dze nia ro bot ni cze go, z za wo du ku piec, lat 54.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 11–13.

281

2 Edward So lar ski, por., na sta no wi sku za stęp cy kie row ni ka PUBP/PUdsBP w No wym Są czu od 1 li sto pa da
1954 r. Zgi nął 10 lip ca 1956 r. Apa rat bez pie czeń stwa..., t. I, s. 260.
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Nr 81

1955 li piec 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 67/55

Komitet Warszawa, dnia 14 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 67[/55]
12–14 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Wy twór ni Che micz nej nr 2 (Sta li no gród) na Od dzia le Zgnia ta czy zo sta ły zna le -

zio ne dwie spłon ki gór ni cze (de ta to ry) w ma te ria le wy bu cho wym, pod rzu co ne przez
nie usta lo ne go do tych czas spraw cę. Spłon ki te w ra zie do sta nia się do sit mo gły spo wo -
do wać wy buch. Za zna cza się, że spłon ki te zna le zio ne zo sta ły na tym sa mym od dzia le,
na któ rym był wy buch w dniu 1 czerw ca br. Do cho dze nie w po wy ższej spra wie pro wa -
dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

W Świe bo dzic kich Za kła dach Lin i Po wro zów w Świe bo dzi cach pow. Świd ni ca
(Wro cław), w pod ręcz nym ma ga zy nie oraz w jed nym z od dzia łów pro duk cyj nych
w krót kim cza sie po so bie po wsta ły dwa ogni ska po ża rów. Ogień w po rę za uwa żo no
i uga szo no. Po dej rza nym o do ko na nie pod pa le nia jest ślu sarz wy mie nio nych za kła dów
na ro do wo ści nie miec kiej, któ ry zo stał za trzy ma ny przez Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świd ni cy. Śledz two w to ku.

W Za kła dach Hut ni czych w Bo le sła wiu pow. Ol kusz (Kra ków) nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca prze ciął ta śmę wsa do wą przy pie cu prze wa ło wym. Stra ty w pro duk cji wy -
no szą 5 t nie wy pro du ko wa ne go tlen ku cyn ku. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ol ku szu.

Na sta cji PKP Skier nie wi ce (Łódź) spło nął elek tro wóz od po cią gu elek trycz ne go
kur su ją ce go na li nii War sza wa–Łódź. Ofiar w lu dziach nie by ło. Za pa le nie się elek tro -
wo zu po prze dzo ne by ło sil nym wy bu chem, któ ry na stą pił praw do po dob nie na sku tek
umiesz cze nia we wnątrz elek tro wo zu ma te ria łu wy bu cho we go. Elek tro wóz ten jest pro -
duk cji NRD i po zo sta wał w okre sie prób nym. Przy czy ny wy bu chu i za pa le nia się elek -
tro wo zu usta la ko mi sja bie głych Cen tral ne go Za rzą du Elek try fi ka cji Ko lei. Do cho dze -
nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

Na ad res Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Go sty niu (Po znań) wpły nął pocz tą ano -
nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor szka lu je ustrój Pol ski Lu do wej oraz gro zi
śmier cią pra cow ni kom KP PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go sty niu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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W Ło dzi w skrzyn ce pocz to wej zna le zio no ulot kę o tre ści an ty ra dziec kiej, wy ko na -
ną od ręcz nie i za ty tu ło wa ną „Pi smo Wol no ści”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Na te re nie Wi dzew skiej Fa bry ki Ma szyn Wi Fa Ma w Ło dzi ujaw nio no na pis wzy wa -
ją cy do wstę po wa nia w sze re gi an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Bia ły Orze ł1.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ło dzi.

W bu dyn ku Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Tur ku (Po znań) nie usta lo ny
do tych czas spraw ca wy ko nał od ręcz nie na pis o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie la rzą du
PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Tur ku.

Pra ca apa ra tu
Za usi ło wa nie pod pa le nia w dniu 6 lip ca br. Hu ty Szkła Okien ne go w Ząb ko wi cach

(Sta li no gród) Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bę dzi nie
aresz to wał głów ne go księ go we go wy mie nio nej hu ty, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 30.

W związ ku z wy bu chem po ża ru w Ko sza liń skich Za kła dach Ro szar ni czych, w wy -
ni ku któ re go spło nę ła część za bu do wań za kła du i 5 sto gów sło my lnia nej (mel du nek
w po przed nim biu le ty nie), na po le ce nie pro ku ra to ra za trzy ma ny zo stał stra żnik ochro -
ny prze ciw po ża ro wej wy mie nio nych za kła dów, lat 19, któ ry na kil ka mi nut przed wybu -
chem po ża ru sa mo wol nie opu ścił miej sce dy żu ru (ha lę), w któ rej po wstał po żar. Do cho -
dze nie w to ku.

Za re da go wa nie i kol por to wa nie w la tach 1952–1954 ulo tek o tre ści wzy wa ją cej lud -
ność do nie bra nia udzia łu w gło so wa niu na kan dy da tów do sej mu i rad na ro do wych Wo -
je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach za trzy mał chło pa,
po sia da ją ce go 3,8 ha zie mi, lat 42.

Za prze cho wy wa nie i kol por to wa nie wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły De le ga -
tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Oła wie (Wro cław) aresz to wa ła
chło pa, po sia da ją ce go 6 ha zie mi, lat 47.

Za kol por to wa nie i prze cho wy wa nie wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły De le ga -
tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pro szo wi cach (Kra ków) aresz -
to wa ła chłop kę, po sia da ją cą 0,5 ha zie mi, lat 33.

Za nie le gal ne po sia da nie bro ni Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Za brzu (Sta li no gród) aresz to wał to ka rza Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo -
we go w Gli wi cach, czł[on ka] ZMP i pry wat ne go ma la rza, w wie ku 16 i 17 lat. Pod czas
re wi zji przy aresz to wa nych zna le zio no 2 pi sto le ty i 11 szt[uk] amu ni cji.

Ja ko po dej rza ne go o fał szo wa nie ksią żek roz cho do wych ma te ria łów wy bu cho wych
i do ko na nie kra dzie ży oko ło 25 kg te goż ma te ria łu, któ ry w cza sie re wi zji zna le zio no
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to -
wał gór ni ka ko pal ni „Wa len ty Wa wel” w Ru dzie Ślą skiej.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w San do mie rzu (Kiel ce) aresz to wał dwóch ku ła ków
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1 Być mo że cho dzi o or ga ni za cję za ło żo ną w 1953 r. przez Ja dwi gę Ka zi mier czak, dzia ła ją cą w Piotr ko wie Try -
bu nal skim. Or ga ni za cja li czy ła 10 osób. In for ma tor o nie le gal nych..., s. 291.  
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i robot ni ka w wie ku od 36 do 53 lat. Przy aresz to wa nych zna le zio no 140 szt[uk] bro szur
tejże sek ty.

W po bli żu dwor ca ko le jo we go w Lu bli nie funk cjo na riusz MO za trzy mał osob ni ka,
bez sta łe go miej sca pra cy, lat 23, przy któ rym w cza sie re wi zji zna le zio no 6000 szt[uk]
ulo tek sek ty świad ko wie Je ho wy. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia usta lo no, iż jest to
ak tyw ny czło nek sek ty. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy i uchy la nie się od słu żby
w Woj sku Pol skim De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gi -
życ ku (Olsz tyn) aresz to wa ła ro bot ni ka, lat 29.

Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD z za mia rem
uciecz ki do Nie miec Za chod nich Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły
do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze
ro bot ni ka ho te lu „Or bis” w Po zna niu, lat 25.

Za znę ca nie się nad oby wa te la mi pol ski mi w cza sie oku pa cji Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Czę sto cho wie (Sta li no gród) aresz to wał
b[yłe go] funk cjo na riu sza pań stwo wej po li cji śled czej, ukry wa ją ce go się przed wy mia -
rem spra wie dli wo ści.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
1) za przy na le żność do re wi zjo ni stycz nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Schle si scher

Kampf Ver band (Ślą ski Zwią zek Wal ki) – 5 nie let nich na umiesz cze nie w za kła dzie
popraw czym,

2) za nie le gal ne po sia da nie bro ni – 1 oso bę na 2 la ta i 6 m[ie się]cy wię zie nia oraz
2 nie let nich na umiesz cze nie w za kła dzie po praw czym.

Sąd Wo je wódz ki dla m.st. War sza wy wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
1) za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Pol ska Pod ziem na – 2 oso -

by po 1 ro ku wię zie nia i 2 oso by po 6 m[ie się]cy w za wie sze niu na okres 2 lat,
2) za prze sła nie do „Fa li 49” ano ni mu o wro giej tre ści – 1 oso bę na 1,5 ro ku wię zie -

nia.
Za współ pra cę z oku pan tem Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał wy ro ki ska zu ją ce

2 oso by na 1 rok i 5 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 14–17.
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Nr 82

1955 li piec 18, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 68/55

Komitet Warszawa, dnia 18 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 68[/55]
15–18 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W ko pal ni „Ko mu na Pa ry ska” w Ja worz nie (Kra ków) w mo to rze po wietrz nym

stwier dzo no pia sek, któ ry spo wo do wał unie ru cho mie nie mo to ru na prze ciąg 8 go dzin.
Przy czy ny prze do sta nia się pia sku do sil ni ka usta la się. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W elek trow ni „Vic to ria” w Wał brzy chu (Wro cław) wsku tek prze bi cia na uzwo je niach
na stą pi ła awa ria ge ne ra to ra. Przy czy ny awa rii usta la ko mi sja eks per tów. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wał brzy chu.

Le śni czy pow. Szczyt no (Olsz tyn) – czł[onek] PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim
z żąda niem przy go to wa nia do dnia 1 wrze śnia br. 20 tys. zł ja ko kon try bu cji. Ano nim
zaopa trzo ny był w pod pis „Zie mia mil cze nia” oraz w trzy in ne nie czy tel ne pod pi sy.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szczyt nie.

Prze wod ni czą cy GRN w Ko strzy nie pow. Ra dom (Kiel ce) – czł[onek] PZPR, otrzy -
mał pocz tą ano nim, pod pi sa ny ps. „Okrut ny”, w któ rym au tor gro zi mu śmier cią w wy -
pad ku nie za prze sta nia dzia łal no ści spo łecz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra do miu.

W Ma ria no wie1 k. Wro cła wia ujaw nio no dwa ano ni my, je den wy wie szo ny był
na drze wie przy dro żnym, wy ko na ny na pa pie rze pa ko wym, dru gi zna le zio ny zo stał
na po lu PGR, w któ rych au tor gro zi śmier cią kie row ni ko wi i bry ga dzi ście te goż
PGR – przo dow ni kom pra cy. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

W Kiel cach w skrzyn ce pocz to wej oraz na bu dyn ku Ko mi sa ria tu MO ujaw nio no
dwie ulot ki wy ko na ne na ma szy nie o tre ści szka lu ją cej PRL z pod pi sem „Bia ły Orzeł”.
O ulot kach i na pi sach z tym sa mym pod pi sem na te re nie Kielc i Ło dzi po da wa no w Biu -
le ty nach [nr.] 64[/55] i 67[/55] z dnia 6 i 14 lip ca br. Do cho dze nie w to ku.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Od po cząt ku lat pięć dzie sią tych osie dle Wro cła wia w dziel ni cy Psie Po le. In ne na zwy: Ma rza nów, Mi ło stów
(Mi łost ków).
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Na te re nie Gdań skiej Stocz ni Re mon to wej w Gdy ni ujaw nio no kil ka an ty pań stwo -
wych na pi sów, wzy wa ją cych stocz niow ców do wal ki z ustro jem PRL, obok któ rych
nary so wa ne by ły fla gi USA i swa sty ka. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku.

Na te re nie Za kła dów Wy twór czych Apa ra tu ry Ni skie go Na pię cia w To ru niu (Byd -
goszcz) ujaw nio no wro gi na pis ośmie sza ją cy po dej mo wa ne zo bo wią za nia przed fe sti -
wa lo we. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go].

Na te re nie Za kła dów Ob ra bia rek w Ska rży sku (Kiel ce) ujaw nio no wro gi na pis
i rysu nek, szka lu ją cy człon ka rzą du PRL. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ska rży sku.

W warsz ta tach trans por to wych Za kła dów Sie ci Elek trycz nych w Le gni cy (Wro cław)
przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę wy ko na ny zo stał od ręcz nie na pis o tre ści an ty -
ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz -
ne go] w Le gni cy.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku prze pro wa dza nej ope ra cji przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku (Lu blin) przy po mo cy wojsk KBW, ma ją cej na ce lu uję -
cie ukry wa ją ce go się od 1953 r. ban dy ty, zo stał on w cza sie wy mia ny strza łów za bi ty.
Zna le zio no przy nim re wol wer ty pu Na gan. Do spra wy tej za trzy ma no chło pa, w za bu -
do wa niach któ re go ukry wał się ban dy ta. Śledz two w to ku.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa z aresz to wa ny mi za dzia łal ność ban dyc ką na te -
re nie po wia tu Su le chów i No wa Sól w okre sie 1945–1946 Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał dal sze go człon ka ban dy,
obec ne go pra cow ni ka GOM, czł[on ka] PZPR, prze by wa ją ce go we Wro cła wiu.

Za do ko na nie dwóch na pa dów – na funk cjo na riu sza MO i księ dza – Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał człon ka sek ty
świad ko wie Je ho wy, od by wa ją ce go ostat nio słu żbę woj sko wą.

Za wro gą dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy na te re nie woj. kie lec kie go
aresz to wa no 7 ak tyw nych człon ków sek ty, po cho dze nia chłop skie go i ro bot ni cze go,
w wie ku 19–45 lat. W cza sie re wi zji do mo wych za kwe stio no wa no nie le gal ną li te ra tu rę,
ulot ki o tre ści kle ry kal nej, spra woz da nia oraz in ne no tat ki do ty czą ce dzia łal no ści po -
szcze gól nych grup sek ty. Śledz two wto ku.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Po ste ru nek MO Ostro wi te
pow. Ko nin (Po znań) za trzy mał dwóch człon ków sek ty lat 17 i 24, je den z nich ka ra ny
są dow nie za uchy la nie się od słu żby w WP. Za trzy ma ni po sia da li przy so bie nie le gal ną
li te ra tu rę oraz wła sno ręcz ne no tat ki i ra por ty dot[yczą ce] dzia łal no ści sek ty. Śledz two
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Wy ro ki
Za wro gą dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki dla m.st. War -

sza wy wy dał wy rok ska zu ją cy 6 osób na ka ry od 8 mie się cy do 3 lat wię zie nia.
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze wy dał wy -

rok 2 lat wię zie nia.
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach ska zał 2 oso by

na ka ry pół i jed ne go ro ku wię zie nia.
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Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie
wy dał wy rok ska zu ją cy człon ka te jże sek ty na pół to ra ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
mł. ref[erent] Sek cji In form[acji] GP
(–) J. Mi ko ła je wicz, sie rż.   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 18–20.
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Nr 83

1955 li piec 20, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 69/55

Komitet Warszawa, dnia 20 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 69[/55]
19–20 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W PGR Wrze ście Ze spół Ka ro śnicz ka1 pow. Słupsk (Ko sza lin) wy buchł po żar: spa -

le niu ule gła sto do ła z za war to ścią 70 t ko ni czy ny, ma ga zyn płat kar ni, sto lar nia wraz
z ma szy na mi i kuź nia. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na pra cow ni ków Po wia to -
we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO.

W Ołu dze pow. Włosz czo wa (Kiel ce) nie zna ny osob nik uzbro jo ny w kbk do ko nał
naj ścia na miesz ka nie jed ne go z tam tej szych miesz kań ców, któ re go oj ciec jest rad nym
w GRN Ro kit no. Na past nik upro wa dził wy mie nio ne go do la su, gdzie po strze lił go
śmier tel nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] we Włosz czo wie.

W m. Mar cin ko wo pow. Mrą go wo (Olsz tyn) chłop miej sco we go po cho dze nia otrzy -
mał ano nim po gró żko wy, w któ rym au tor do ma ga się od nie go 5000 zł oraz ostrze ga
przed ewen tu al nym do nie sie niem o tym wła dzom. Ano nim pod pi sa ny był: „Ko mi tet
kon try bu cyj ny”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Mrą go wie.

W za bu do wa niach człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Ka mie niu pow. Chełm (Lu -
blin) zna le zio no ano nim, w któ rym au tor gro zi wym[ie nio ne mu] spa le niem za bu do wań.
Po dej rza ną o na pi sa nie ano ni mu jest jed na z tamt[ej szych] miesz ka nek, któ rej prób ki
pis ma prze sła no do eks per ty zy.

Na te re nie ko lo nii let niej pra cow ni ków Stocz ni Szcze ciń skiej w m. Dziw na-La s2

pow. Ka mień (Szcze cin) znisz czo ne zo sta ły dwie fla gi pań stwo we z de ko ra cji. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ka mie -
niu.

288

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Karż nicz ka.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Dziw nów -Las.
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Pra ca apa ra tu
Ja ko po dej rza ne go o dzia łal ność szpie gow ską oraz ukry wa nie się pod fał szy wym na -

zwi skiem Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie
aresz to wał pra cow ni ka „Try bu ny Ro bot ni czej”, wy kształ ce nie śred nie, czł[on ka] PZPR.
Śledz two w to ku.

Ja ko po dej rza ne go o czy nie nie przy go to wań do utwo rze nia na te re nie So śni cy an ty -
pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Schwa rzer Wol f3 Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał gór ni ka ko pal ni „So śni ca”,
poch[od ze nia] ro bot ni cze go, do 1939 r. czło nek nie miec kiej or ga ni za cji We hr wol f4,
lat 56.

Za kol por to wa nie an ty pań stwo wych ulo tek i spo rzą dza nie wro gich na pi sów na te re -
nie Uni wer sy te tu War szaw skie go, o któ rych po da wa no w biu le ty nach w mar cu i kwiet -
niu br., Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy aresz to wał stu -
den ta Uni wer sy te tu War szaw skie go, kand[yda ta] PZPR, lat 25. Śledz two w to ku.

Za na pi sa nie ano ni mu szka lu ją ce go ustrój PRL i ZSRR Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Biel sku (Sta li no gród) aresz to wał pra cow ni ka Za kła -
dów Me ta lo wych w Biel sku, wy kształ ce nie śred nie, lat 50. Aresz to wa ny zo stał prze ka -
za ny do dys po zy cji Pro ku ra tu ry Po wia to wej.

Ja ko po dej rza ne go o na pi sa nie i do rę cze nie oby wa te lo wi miej sco we go po cho dze nia
ano ni mu po gró żko we go, żą da ją ce go zło że nia 3000 zł na ce le nie le gal nej or ga ni za cji
Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za brzu (Sta li no gród) aresz to -
wał miesz kań ca Biel szo wic, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 46.

Na pod sta wie do nie sie nia Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st.
War sza wy za trzy mał osob ni ka po słu gu ją ce go się ob cy mi do ku men ta mi, zna le zio ny mi
przez nie go w 1953 r. W do tych cza so wym śledz twie usta lo no, że aresz to wa ny po szu ki -
wa ny jest przez or ga ny bez pie czeń stwa za dzia łal ność ban dyc ką.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łu ko wie (Lu blin)
aresz to wał de zer te ra WP, któ ry po sia dał przy so bie pi sto let wraz z amu ni cją. Śledz two
w to ku.
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3 Czar ny Wilk – or ga ni za cja dzia ła ją ca w 1954 r. w powiecie Koź le, w województwie opol skim. Li czą cą 5 osób
gru pą do wo dził Ma rian Eichler. In for ma tor o nie le gal nych..., s. 276
4 Właśc. We rwolf (Wil ko łak); tu błęd nie: cho dzi o rok 1949. Or ga ni za cja utwo rzo na z ini cja ty wy kie row ni ka wy -
dzia łu wy wia du We hr mach tu Re in har da Geh le na, po na ra dach He in ri cha Him m le ra z mi ni stra mi i wy ższy mi ofi ce -
ra mi SS. W ich wy ni ku po wstał plan „W -II”, za kła da ją cy pod ję cie dzia łań dy wer syj nych na tzw. płyt kim za ple czu
w przy pad ku od wro tu wojsk nie miec kich. Pro jekt struk tu ry or ga ni za cji opra co wa no wy ko rzy stu jąc do świad cze nia
wy nie sio ne z wal ki z pol skim pod zie miem. Za kła da no de cen tra li za cję We rwol fu, stąd spra wy re kru ta cji, szko le nia
i za opa trze nia pro wa dzo no na szcze blu lo kal nym. Człon ko wie or ga ni za cji by li szko le ni w za kre sie szpie go stwa
i dy wer sji, or ga ni za cji ma ga zy nów bro ni i żyw no ści, utrzy ma nia łącz no ści na te re nach uzna nych za za gro żo ne oku -
pa cją pol ską lub so wiec ką. Sze fem We rwol fu zo stał SS -Obe rgrup penführer Hans Prützman, je go od dzia ły ope ro -
wa ły głów nie na Zie miach Od zy ska nych. Więk szość sił We rwol fu zo sta ła zli kwi do wa na w la tach 1946–1947, ale
po je dyn cze gru py prze trwa ły na te re nach pol skich na wet do 1950 r. 
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Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie ska zał jed ną oso bę na do ży wot nie wię zie nie za dzia łal -

ność w an ty pań stwo wej or ga ni za cji.
Za udzie la nie po mo cy ban dzie ska za nych zo sta ło sie dem osób na ka ry od 7 do 12 lat

wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
mł. ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Mi ko ła je wicz J., sie rż. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 21–23.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 290



Nr 84

1955 li piec 23, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 70/55

Komitet Warszawa, dnia 23 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 70[/55]
21–23 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Za kła dach Sta low ni Hu ty im. Le ni na (Kra ków) we wnę trzu suw ni cy za uwa żo no

bo lec o śred ni cy 60 mm, któ ry w wy pad ku nie usu nię cia spo wo do wał by spa le nie bez -
piecz ni ków w ta bli cy roz dziel czej, przez któ rą do pły wa prąd. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wej Hu cie.

W po bli żu hu ty szkła w Kro śnie (Rze szów) na to rze ko le jo wym za uwa żo no uło żo -
ną prze szko dę z ka mie ni, co gro zi ło wy ko le je niem nad je żdża ją ce go po cią gu oso bo we -
go. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
wspól nie z KP MO w Kro śnie.

W PGR Go ście szyn pow. Wolsz tyn (Po znań) w cza sie prób nych omło tów kom baj -
nem ty pu ra dziec kie go ujaw nio ne zo sta ło w snop ku rze pa ku że la zo, któ re w wy pad ku
do sta nia się do kom baj nu spo wo do wa ło by uszko dze nie ma szy ny. Śledz two pro wa dzi
De le ga tu ra Po wia to wa [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wolsz ty nie.

We Wro cła wiu nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li mor der stwa mi li cjan ta peł -
nią ce go słu żbę ob cho do wą. Wy mie nio ne mu zra bo wa no broń słu żbo wą. Śledz two pro wa -
dzi KW MO Wro cław, któ ra za trzy ma ła 5 osób po dej rza nych o do ko na nie mor der stwa.

W Eł ku (Bia ły stok) dwóch osob ni ków do ko na ło na pa du na funk cjo na riu sza MO,
zada jąc mu ra nę no żem w pierś i usi łu jąc ode brać broń. W jed nym z na past ni ków mi li -
cjant roz po znał miesz kań ca m. Ełk. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO w Eł ku.

Dwóch szty ga rów kop[al ni] „Ma ko szo wy” w Za brzu (Sta li no gród) otrzy ma ło pocz -
tą ano ni my po gró żko we w ję zy ku nie miec kim, pod pi sa ne: „Bo jów ka Sztur mo wa 25,
Fie bich Ge rard, kpt. re zer wy”. Obaj szty ga rzy są ak tyw ny mi człon ka mi PZPR. Do cho -
dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za brzu.

Kie row ni ko wi szko ły w Lip kach pow. Brzeg (Opo le) pod rzu co ny zo stał na po dwór -
ko ano nim wy ko na ny od ręcz nie, w któ rym au tor wzy wa go do opusz cze nia gro ma dy,
a w prze ciw nym ra zie gro zi kon se kwen cja mi. Treść ano ni mu skie ro wa na jest rów nież
prze ciw ko I se kre ta rzo wi KP PZPR w Brze gu i jed ne mu z człon ków par tii.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Do Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Brze gu (Opo le) wpły nę ły dwa ano ni my po gróż -
ko we wy ko na ne od ręcz nie. Je den pod pi sa ny był: „Ko ło Go spo dyń w Lip kach”, dru gi
na to miast: „Josz czuk Ma ria”. Do cho dze nie w to ku.

Ko mi sa riat MO we Wro cła wiu otrzy mał wro gi ano nim szka lu ją cy ustrój PRL, ZSRR
oraz przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go. Do ano ni mu do łą czo ne by ły
wy cin ki z ga zet za opa trzo ne we wro gie na pi sy. We dług po sia da nych da nych po dob ne
ano ni my pi sa ne tym sa mym cha rak te rem otrzy mał te nże ko mi sa riat w przeded niu świę -
ta 22 Lip ca 1954 r. oraz 1 Ma ja br. Roz pra co wa nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

W po bli żu sta cji ko le jo wej w Kiel cach zna le zio na zo sta ła ulot ka szka lu ją ca ustrój
PRL. Ulot ka wy ko na na by ła na ma szy nie i pod pi sa na ps. „Bia ły Orzeł”.

W m. Piń czów (Kiel ce) nie usta le ni do tych czas spraw cy roz rzu ci li wień ce zło żo ne
pod po mni kiem wdzięcz no ści i na ma lo wa li krzyż. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

W m. Łącz nik pow. Prud nik (Opo le) na ogro dze niu sta dio nu spor to we go ujaw nio no
wro gi na pis wy ko na ny far bą, o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prud ni ku.

Pra ca apa ra tu
Za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pod na zwą Wo la Pol ski

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał
pię ciu jej człon ków: 3 uczniów szkół śred nich, 1 pra cow ni ka stocz ni i 1 pra cow ni ka
Cen tra li Han dlo wej Prze my słu Skó rza ne go. Wszy scy w wie ku 16–17 lat, człon ko wie
ZMP. Or ga ni za cja na prze strze ni [lat] 1952–1955 kol por to wa ła wro gie ulot ki na te re nie
mia sta Szcze ci na z pod pi sem „Ko men da Głów na Wo la Pol ski – Ja nik”, wzy wa ją ce mło -
dzież do wal ki z ustro jem PRL. Ostat nio człon ko wie or ga ni za cji pla no wa li zdo by cie
bro ni pal nej. Śledz two w to ku.

W związ ku z li kwi da cją nie le gal nej or ga ni za cji pod na zwą Or lę ta na te re nie Li ceum
SS. Ur szu la nek w Po zna niu (o czym po da wa no w biu le ty nach z m[ie sią]ca ma ja br.)
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał dy -
rek tor kę te goż li ceum za nisz cze nie do wo dów prze stęp stwa i utrud nia nie śledz twa.
W cza sie re wi zji na te re nie gma chu ss. ur szu la nek zna le zio no m.in. ga zet kę szkol ną
pt. „Świat i My” o an ty ko mu ni stycz nej tre ści.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to -
wał b[yłe go] do wód cę zli kwi do wa nej ban dy, po cho dze nia chłop skie go, lat 31, dwu -
krot nie ka ra ne go są dow nie za ban dy tyzm oraz miesz kań ca Wolsz ty na, po cho dze nia
drob no miesz czań skie go, lat 42, z za wo du rzeź nik, bez sta łe go miej sca pra cy – któ rzy
czy ni li przy go to wa nia do do ko na nia na pa du na Ze spół PGR w Zbą szyn ku. Śledz two
w to ku.

Za me li no wa nie człon ka ban dy UPA oraz bra nie udzia łu w do ko ny wa nych przez
ban dę na pa dach z bro nią w rę ku Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Rze szo wie aresz to wał trzech miesz kań ców Strzy żo wa, po cho dze nia chłop skie -
go, w wie ku od 25 do 35 lat.

Za wy sy ła nie do roz gło śni Wol na Eu ro pa li stów szka lu ją cych ustrój PRL Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał pra cow ni cę
Wo je wódz kiej Eks po zy tu ry PKS, po chodz[enia] drob no miesz czań skie go, lat 29. Podczas
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re wi zji do mo wej zna le zio no list przy go to wa ny do wy sła nia na ad res te jże roz gło śni oraz
kil ka ad re sów Wol nej Eu ro py. Śledz two w to ku.

Za prze cho wy wa nie i kol por to wa nie bro szur pro wo ka to ra Świa tły Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prza sny szu (War sza wa) aresz to wał wła ści -
cie la mły na, zam[iesz ka łe go] w Prza sny szu, lat 35. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki w War sza wie.

Za roz po wszech nia nie w miej scu pra cy wro giej pro pa gan dy, szka lu ją cej ustrój PRL,
De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Brze sku (Rze szówb)
aresz to wa ła ro bot ni ka No wej Hu ty, po chodz[enia] chłop skie go, lat 26.

Wy ro ki
Za dzia łal ność ban dyc ką Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie na se sji wy jaz do wej w Łob -

zie ska zał 6 osób na ka ry od 7 do 15 lat wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
mł. ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Mi ko ła je wicz J., sie rż. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 24–27.
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b Tak w tek ście. Po win no być: Kra ków.
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Nr 85

1955 li piec 26, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 71/55

Komitet Warszawa, dnia 26 VII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 71[/55]
24–26 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Za kła dach Prze my słu Weł nia ne go im. An drze ja Stru ga w Ło dzi spło nę ła ha la pro -

duk cyj na wraz z urzą dze nia mi i su row cem. Wsku tek obe rwa nia się stro pu ule gły rów -
nież uszko dze niu agre ga ty w dru giej ha li pro duk cyj nej. Do spra wy za trzy ma no stra żni -
ka prze my sło we go i prze ciw po ża ro we go, wo bec któ rych pro ku ra tor za sto so wał areszt
tym cza so wy. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go].

Na to rach ko le jo wych w No wej So li (Po znańb) nie usta lo ny do tych czas spraw ca
przy wią zał do szyn że la zne ko ło zę ba te, któ re zo sta ło w po rę usu nię te. Do cho dze nie
w ce lu wy kry cia spraw cy pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] i MO Zie lo na Gó ra.

Na te re nie pow. Wo łów i Trzeb ni ca (Wro cław) nie usta le ni do tych czas spraw cy
poroz bi ja li ka mie nia mi izo la to ry na li nii wy so kie go na pię cia. Prze rwa w do pły wie prą -
du trwa ła 6 go dzin. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Trzeb ni cy.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Mur ko wo pow. Lesz no (Po znań) nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wrzu cił do try bów sno po wią zał ki ka wa łek że la za, po wo du jąc po wa żne uszko -
dze nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Lesz nie.

W mle czar ni Ró ży ny pow. Prusz cz1 (Gdańsk) stwier dzo no za nie czysz cze nie so dą
kau stycz ną oko ło 5 tys. li trów mle ka prze zna czo ne go na kon sump cję dla miesz kań ców
Gdań ska. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] i KP MO w Prusz czu.

W Za kła dach Cyn ko wych w Trzeb ni cy pod czas prób ne go roz ru chu ge ne ra to ra uległ
uszko dze niu wir nik. Do cho dze nie w ce lu zba da nia przy czyn awa rii pro wa dzi cPo wia to wy
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Tak w tek ście. Po win no być: Zie lo na Gó ra.
c Tak w tek ście.
1 Właśc. po wiat gdań ski z sie dzi bą w Prusz czu. Po dob nie w na stęp nych do ku men tach.
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Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chrza no wie (Wro cław)c przy udzia le
ko mi sji bie głych.

W Duń ko wi cach pow. Ra dym no (Rze szów) spło nął dom miesz kal ny człon ka no wo
zor ga ni zo wa nej spół dziel ni pro duk cyj nej. Ogień zo stał zlo ka li zo wa ny przez Straż
Pożar ną. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] wspól nie z KP MO Ra dym no.

W m. Choj nik pow. Mo rąg (Olsz tyn) spło nę ła sto do ła na le żą ca do spół dziel ni pro -
duk cyj nej. Stra ty wy no szą oko ło 50 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mo rą gu.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Ro kit ni ca pow. Pruszcz (Gdańsk) z przy czyn do tych czas
nie usta lo nych spło nę ły 2 sto gi sia na. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz czu.

W Biał kach pow. Wo ło min (War sza wa) zna le zio ne zo sta ły zwło ki rad ne go GRN
w Su le cho wie2 pow. Wo ło min (czł[on ka] PZPR). Do cho dze nie w to ku.

W m. Osie pow. Świe cie (Byd goszcz) zo stał do ko na ny na pad na prze wod ni czą ce go
GRN w Łą żku. Na past ni cy wro go wy po wia da li się wo bec prze wod ni czą ce go, a na stęp -
nie po bi li go do utra ty przy tom no ści. W wy ni ku do cho dze nia usta lo no 4 spraw ców,
z któ rych 3 zo sta ło za trzy ma nych, po cho dze nia ro bot ni cze go i drob no miesz czań skie go,
w wie ku 21–24 la ta. Czwar ty spraw ca peł ni słu żbę czyn ną w WP. O zaj ściu po wia do -
mio no In for ma cję Woj ska Pol skie go. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO wspól nie z Po wia -
to wym Urzę dem [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Re dak cja „Ga ze ty Ku jaw skiej” we Wło cław ku (Byd goszcz) otrzy ma ła ano nim,
w któ rym au tor wro go i wul gar nie ko men tu je za miesz czo ny nie daw no w ga ze cie ar ty -
kuł pt. Ruch straj ko wy w kra jach ka pi ta li stycz nych o chleb i po kój, glo ry fi ku jąc wa run -
ki eko no micz no -po li tycz ne w kra jach ka pi ta li stycz nych. Ano nim pod pi sa ny był „eme -
ryt Mi cie żnik”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wło cław ku wspól nie z Po wia to wym Urzę dem [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Alek san dro wie.

Prze wod ni czą cy Pre zy dium Pow[ia to wej] Ra dy Na ro do wej w Su wał kach (Bia ły -
stok) otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny na ma szy nie o wro giej, an ty pań stwo wej tre ści.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Su wał kach.

In struk tor KP PZPR w Bił go ra ju (Lu blin) otrzy mał ano nim po gró żko wy, w któ rym
au tor wzy wa go do za prze sta nia pra cy w apa ra cie par tyj nym. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bił go ra ju.

W kil ku punk tach mia sta Brzeg (Opo le) ujaw nio no 5 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie na pa -
pie rze ry sun ko wym, któ rych treść skie ro wa na jest prze ciw ko ZSRR i ustro jo wi PRL. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Brze gu przy
po mo cy Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

W Lu bli nie ujaw nio no 2 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie na pa pie rze ma szy no wym o tre -
ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.
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2 Praw do po dob nie cho dzi o Su le jów.
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W sto łów ce PKP w Le gni cy (Wro cław) zo sta ły znisz czo ne por tre ty człon ków rzą du
oraz pla kat przed sta wia ją cy żoł nie rza Ar mii Ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Le gni cy.

Na te re nie Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie (Byd goszcz) dwu krot nie ujaw nio no
wro gie na pi sy o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i szka lu ją cej jed ne go z przed sta wi cie li mię -
dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łę gno wie.

Na sta cji PKP Zwie rzy niec (Lu blin) ujaw nio no wro gi na pis szka lu ją cy Zwią zek Ra -
dziec ki, a glo ry fi ku ją cy USA. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za mo ściu.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku śledz twa z aresz to wa nym za czy nie nie przy go to wań do utwo rze nia wśród

mło dzie ży nie miec kiej an ty pań stwo wej or ga ni za cji i nie le gal ne po sia da nie bro ni
(o czym po da no w Biu le ty nie nr 33/55 z dnia 12 kwiet nia br.) Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał pra cow ni ka Szcze ciń -
skich Za kła dów Odzie żo wych, na ro do wo ści i oby wa tel stwa nie miec kie go, lat 19.
Śledz two trwa.

Wy ro ki
Za nie le gal ne po sia da nie bro ni i do ko ny wa nie na pa dów Sąd Wo je wódz ki w Opo lu

ska zał jed ną oso bę na 15 lat wię zie nia i utra tę praw oby wa tel skich i ho no ro wych na
prze ciąg 8 lat.

Za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie
ska zał 1 oso bę na 1 rok wię zie nia oraz utra tę praw oby wa tel skich i pu blicz nych praw
ho no ro wych na okres 2 lat.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
mł. ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Mi ko ła je wicz J., sie rż. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 28–31.
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Nr 86

1955 li piec 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 72/55

Komitet Warszawa, dnia 28 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 72[/55]
27–28 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Po zna niu zna le zio ne zo sta ły ulot ki w ilo ści 10 szt[uk] o wro giej tre ści, wy ko na -

ne od ręcz nie. Ta kie sa me ulot ki roz rzu co ne by ły w dniu 1 V 1953 r. i w cza sie wy bo -
rów do rad na ro do wych w 1954 r. Ce lem usta le nia au to ra ulo tek Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu pro wa dzi ak tyw ne śledz two.

Na przy dro żnym drze wie w m. Je le śnia pow. Ży wiec (Kra ków) na kle jo na zo sta ła
ulot ka o tre ści na wo łu ją cej do wal ki z ustro jem PRL. Ulot ka wy ko na na by ła od ręcz nie
i pod pi sa na: „Na czel na Ko men da AK” – „Las”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Żyw cu.

W dwóch punk tach mia sta Bia ły stok ujaw nio no 18 szt[uk] ulo tek (tzw. mo tyl ki) wy -
ko na nych od ręcz nie o tre ści an ty ra dziec kiej. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku.

Na te re nie In sty tu tu Me ta lur gii w Gli wi cach (Sta li no gród) ujaw nio ny zo stał ry su nek
przed sta wia ją cy swa sty kę i na pis od ręcz ny szka lu ją cy człon ka KC PZPR. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

Na te re nie Wy twór ni Che micz nej nr 9 w Łę gno wie (Byd goszcz) ujaw nio ny zo stał
wro gi na pis wy ko na ny ołów kiem. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łę gno wie.

Prze wod ni czą cy GRN w Kru szyn ku pow. Wło cła wek (Byd goszcz) otrzy mał pocz tą
ano nim wy ko na ny od ręcz nie, w któ rym au tor gro zi mu kon se kwen cja mi w wy pad ku
nie za prze sta nia ak tyw nej dzia łal no ści spo łecz nej. Ano nim no si na głó wek: „Ogól ny list
od spo łe czeń stwa wsi” i pod pi sa ny jest: „Lud wsi”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło cław ku.

Na ad res Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Su wał kach (Bia ły stok) wpły nął pocz tą ano -
nim o wro giej, an ty pań stwo wej tre ści, wy ko na ny na ma szy nie.

Se kre tarz Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Su wał kach otrzy mał pocz tą ano nim wy ko -
na ny od ręcz nie o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko Związ ko wi Ra dziec kie mu i ustro jo wi PRL.
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Do cho dze nie w oby dwu wy pad kach pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Su wał kach.

Ksiądz pa ra fii Dą bro wa pow. So kół ka (Bia ły stok) w cza sie ka za nia wy po wie dział
się, że do Pol ski ma przy być 10 mi lio nów Chiń czy ków, co spo wo du je brak żyw no ści
w kra ju. Po roz mo wie od by tej z ww. księ dzem w Re fe ra cie do spraw Wy znań PRN
w So kół ce od wo łał on na na stęp nym ka za niu tę po gło skę, lecz jed no cze śnie pod bu rzał
ze bra nych prze ciw ko tym, któ rzy pi szą na nie go do nie sie nia do władz.

Pra ca apa ra tu
Za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz nej i za bój stwo mi li cjan ta w ro ku 1945 Po -

wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ża ga niu (Zie lo na Gó ra)
aresz to wał pra cow ni ka Roz dziel ni Prą du w Wi to szy nie, lat 36, wy stę pu ją ce go pod fał -
szy wym na zwi skiem. Śledz two w to ku.

Za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy i świa do me opóź nie nie o 6 mie się cy ukoń -
 cze nia ro bót bu dow la nych Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Rze szo wie aresz to wał kie row ni ka bu do wy RPZB w Pu sty ni pow. Dę bi ca, lat 53,
pocho dze nie ro bot ni cze, z za wo du mistrz cie siel sko -mu rar ski. Do cho dze nie w to ku.

Za umiesz cze nie w miej scu pu blicz nym wro gie go na pi su skie ro wa ne go prze ciw ko
człon ko wi KC PZPR Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bę -
dzi nie (Sta li no gród) na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał ro bot ni ka Ro goź -
nic kich Za kła dów Ma te ria łów Ognio trwa łych w Ro goź ni ku pow. Bę dzin, lat 18, po cho -
dze nie ro bot ni cze.

Za kol por to wa nie li te ra tu ry sek ty świad ków Je ho wy Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kut nie (Łódź) za trzy mał człon ka te jże sek ty, lat 21,
poszu ki wa ne go przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra ko wie.

Wy rok
Za udzie la nie po mo cy człon kom ban dy UPA Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie ska zał

jed ną oso bę na pół to ra ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
st. ref[erent] Sek cji Spra wozd[aw czej] GP
(–) Z. Wil czyń ska, ppor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 32–34.
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Nr 87

1955 li piec 30, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 73/55

Komitet Warszawa, dnia 30 lip ca 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 73[/55]
29–30 lip ca

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Li chwi nie pow. Tar nów (Kra ków) 3 uzbro jo nych osob ni ków do ko na ło na pa du na

sklep Gmin nej Spół dziel ni, ra bu jąc pie nią dze z utar gu dzien ne go. Wstęp ne do cho dze nie
wska zu je, iż na pa du do ko na li trzej de zer te rzy WP, któ rzy zbie gli w dniu 16 bm. z jed -
nost ki woj sko wej za bie ra jąc ze so bą 4 pi sto le ty i więk szą ilość amu ni cji oraz wy po sa -
że nie mun du ro we. W po ści gu za spraw ca mi bio rą udział pra cow ni cy Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go], MO i plu ton KBW.

29 lip ca br. w go dzi nach noc nych nie zna ny osob nik w mun du rze WP na padł na stra -
żnicz kę Hu ty im. Le ni na, peł nią cą słu żbę przy par ku urzą dzeń ra dziec kich w Lu bo czy
k. No wej Hu ty (Kra ków), któ rą po bił do utra ty przy tom no ści i zra bo wał jej ka ra bin służ -
bo wy. Śledz two pro wa dzi Ko mi sa riat MO i Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] w No wej Hu cie.

W Jel czań skich Za kła dach Sa mo cho do wych pow. Oła wa (Wro cław) ujaw nio no
uszko dze nie sa mo cho du pro duk cji spe cjal nej. Po dej rza ny mi o do ko na nie po wy ższe go
są trzej au to chtoni pra cu ją cy przy tym wo zie. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

W pow. Dzie rżo niów (Wro cław) w le sie zna le zio no przy bi te na drze wach dwa pla -
ka ty pi sa ne od ręcz nie o tre ści an ty ra dziec kiej, na wo łu ją ce do wal ki z ko mu ni zmem.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Dzier żo nio wie.

Pra cow nik Warsz ta tów Dro go wych w Bie ża no wie (Kra ków) otrzy mał pocz tą ulot kę
wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

W Gro madz kiej Ra dzie Na ro do wej w Sze pie to wie pow. Wy so kie Maz[owiec kie]
(Bia ły stok) za uwa żo no na pis skie ro wa ny prze ciw ko przed sta wi cie lom KC PZPR.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Wy so kiem Maz[owiec kiem].
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Na te re nie Wy twór ni Che micz nej nr 9 w Łę gno wie (Byd goszcz) znisz czo na zo sta ła
ga blot ka oraz umiesz czo ny zo stał wro gi na pis w for mie wier sza, mó wią cy o bra ku mię -
sa na ryn ku. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go].

Na ad res Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Ostro wi Maz[owiec kiej] (War sza wa)
wpły nął pocz tą ano nim, w któ rym au tor gro zi człon kom ko mi te tu kon se kwen cja mi za
nie do sta tecz ne za opa trze nie miej sco we go ryn ku w ar ty ku ły spo żyw cze. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd w [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostro wi
Maz[owiec kiej].

Pra ca apa ra tu
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku aresz to -

wał człon ka nie le gal nej or ga ni za cji Wal ka z Ko mu ni zmem, lat 42, po cho dze nie ro bot -
ni cze, czł[onek] PZPR, zam[iesz ka ły] na te re nie woj. zie lo no gór skie go. Wy mie nio ny od
1953 r. na le żał do te jże or ga ni za cji i – pra cu jąc przy ka na le wod no -me lio ra cyj nym
w Czar nej Wsi pow. Gra je wo – czy nił pró by wer bo wa nia no wych człon ków spo śród za -
ło gi.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łę gno wie (Byd -
goszcz) aresz to wa ła ro bot ni ka tar ta ku, lat 54, po cho dze nie chłop skie, czł[onek] PZPR,
za or ga ni zo wa nie zbio ro we go słu cha nia au dy cji ra dio wych państw im pe ria li stycz nych
przez mło dzież, któ ra pod wpły wem wy słu cha nych au dy cji utwo rzy ła nie le gal ną or ga -
ni za cję pn. Błę kit ne So ko ły (zli kwi do wa na w kwiet niu br.) oraz nie mel do wa nie wła -
dzom o ist nie niu tej or ga ni za cji.

Za zor ga ni zo wa nie i przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji ma ją cej na ce lu zdoby -
cie bro ni i uciecz kę za gra ni cę Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Sta li no gro dzie aresz to wał dwóch miesz kań ców m. Sie mia no wi ce1 pow. Ra wicz
(Po znań), w wie ku 16 i 17 lat. Spra wa w[yżej] wy mie nio nych prze ka za na zo sta ła do są -
du dla nie let nich.

Za spo rzą dza nie i kol por to wa nie na te re nie m. Brzeg (Opo le) ulo tek i na pi sów o tre -
ści an ty pań stwo wej Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Brze -
gu aresz to wał osob ni ka lat 18, po cho dze nie ro bot ni cze, czł[onek] ZMP, wy kształ ce nie
śred nie. Wy mie nio ny ze znał, iż ro bił to pod wpły wem wy słu chi wa nych au dy cji roz gło -
śni Wol na Eu ro pa.

Za do ko na nie w czerw cu br. wro gie go na pi su w Wo je wódz kiej Szko le Par tyj nej
w Szcze ci nie, w cza sie trwa nia kur su dla agro no mów, Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał agro no ma POM w Bar lin ku
pow. My śli bórz (Szcze cin), lat 29, uro dzo ny w Ame ry ce, na ro do wość i oby wa tel stwo
pol skie, po cho dze nie społ[ecz ne] in te lig[en cja] prac[ują ca]. Wy mie nio ny w ro ku 1953
ska za ny był za kra dzież na pół to ra ro ku wię zie nia, skąd zo stał wa run ko wo zwol nio ny.

Za uchy la nie się od słu żby woj sko wej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Opo lu aresz to wał ukry wa ją ce go się od 1951 r. osob ni ka lat 26, na ro do -
wo ści nie miec kiej, po cho dze nie ro bot ni cze, za trud nio ny w Przed się bior stwie Bu dow la -
nym w Brze gu Dol nym.
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Za uchy la nie się od słu żby w WP i ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho -
wy aresz to wa ny zo stał przez MO i prze ka za ny do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie osob nik lat 21, po cho dze nie chłop skie, z za -
wo du hy drau lik, bez sta łe go miej sca pra cy, zam[iesz ka ły] w Ten czyn ku pow. Chrza nów
(Kra ków).

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu ska zał 4 oso by na ka ry od 2 do 3 lat wię zie nia oraz dwie

oso by skie ro wał do za kła du wy cho waw cze go za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za -
cji re wi zjo ni stycz nej.

Za dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie ska zał
jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
st. ref[erent] Sek cji Spra wozd[aw czej] GP
(–) Z. Wil czyń ska, ppor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 35–37.
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Nr 88

1955 sier pień 1, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 74/55

Komitet Warszawa, dnia 1 sierp nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 74[/55]
30 VII – 1 VIII 1955 r.

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Sie dl cach (War sza wa) 3 ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep ko mi so wy z bi żu te -

rią, ra bu jąc kosz tow niej sze przed mio ty. W cza sie zor ga ni zo wa ne go po ści gu je den ze
spraw ców zo stał uję ty, za po zo sta ły mi ban dy ta mi po ścig trwa.

W Rud ni ku Ma łym pow. Czę sto cho wa (Sta li no gród) nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca ster ro ry zo wał pi sto le tem in ka sen ta Gmin nej Spół dziel ni Sa mo po moc Chłop ska,
rabu jąc mu oko ło 21 tys. zł po cho dzą cych z utar gów dzien nych skle pów spół dziel czych.
Po ścig za ban dy tą wsz czął Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
i MO w Czę sto cho wie.

W m. Je że pow. Pisz (Olsz tyn) dwóch nie zna nych spraw ców do ko na ło na pa du na
sklep GS, ra bu jąc 400 zł go tów ką i ar ty ku ły prze my sło we. Po ścig za ban dy ta mi i do -
cho dze nie w tej spra wie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz -
ne go] w Pi szu.

W Dzie rżo nio wie (Wro cław) nie zna ny osob nik, ter ro ry zu jąc pi sto le tem kie row cę
tak sów ki, za żą dał od nie go pie nię dzy, a na stęp nie od dał je den strzał za ucie ka ją cym kie -
row cą, któ ry nie chciał mu wy dać żą da nej go tów ki. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dzie rżo nio wie.

W m. Czersk pow. Świe cie (Byd goszcz) zo sta ły roz rzu co ne ulot ki w ilo ści 8 szt[uk]
wy ko na ne ręcz ną dru kar ką, o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko ustro jo wi PRL. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świe ciu.

Na te re nie Po mor skich Za kła dów Wy twór czych Apa ra tu ry Ni skie go Na pię cia w To -
ru niu (Byd goszcz) ujaw nio ne zo sta ły 3 od ręcz ne na pi sy skie ro wa ne prze ciw ko ZSRR,
a glo ry fi ku ją ce USA. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w To ru niu.

W po miesz cze niach bu dyn ku ad mi ni stra cyj ne go Za kła dów Bu do wy Ma szyn i Apa -
ra tu ry im. [Sta ni sła wa] Szad kow skie go w Kra ko wie ujaw nio no 5 wro gich na pi sów wy -
ko na nych od ręcz nie o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko kie row nic twu tam tej sze go za kła du.
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Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra ko wie.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku zor ga ni zo wa nej ak cji ope ra cyj nej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach ujął dwóch ban dy tów. Je den z nich jest w wie ku
46 lat, po cho dze nie chłop skie, z za wo du gór nik, zam[iesz ka ły] Win na pow. Opa tów,
zaś dru gi ban dy ta nie po sia dał żad nych do ku men tów. Wy mie nie ni od dłu ższe go cza su
ter ro ry zo wa li lud ność i do ko ny wa li na pa dów ra bun ko wych. Je den z ban dy tów w cza sie
ak cji ostrze li wał się, a na stęp nie pod pa lił dom, w któ rym był ukry ty i usi ło wał zbiec.
Ban dy ci po sia da li 2 ka ra bi ny, 1 pi sto let i więk szą ilość amu ni cji. Jed no cze śnie aresz to -
wa ny zo stał me li niarz ww. ban dy tów, lat 31, zam[iesz ka ły] w Sta wach pow. Opa tów,
po cho dze nie chłop skie, wła ści ciel 3 ha zie mi.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał prze wod ni czą ce go pry wat nej spół ki wod nej
w Oświę ci miu, po cho dze nie in te li genc kie, praw nik, lat 68, przed ro kiem 1939 był
w stop niu ma jo ra, zam[iesz ka ły] w Kra ko wie. Wy mie nio ny na prze strze ni od 1952 r.
zre da go wał i wy słał do władz pań stwo wych i re dak cji pism 103 wro gie ano ni my, szka -
lu ją ce ZSRR i ustrój PRL.

Do spra wy zli kwi do wa nej w ma ju br. nie le gal nej or ga ni za cji pn. Or lę ta w Li ceum
SS. Ur szu la nek w Po zna niu Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Po zna niu aresz to wał na uczy ciel kę ww. li ceum, lat 34, za kon ni ca, któ ra utrud nia -
ła śledz two pro wa dzo ne przez tamt[ej szy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w tej spra wie.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Mła wie (War sza wa) aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie bro ni osob ni -
ka (wła ści ciel 12 ha zie mi), zam[iesz ka łe go] w Gi żyj ska ch1 pow. Mła wa. W cza sie rewi -
zji w za bu do wa niach ww. zna le zio no pi sto let i 174 szt[uki] amu ni cji.

Za usi ło wa nie prze ka za nia do am ba sad państw ka pi ta li stycz nych wia do mo ści sta no -
wią cych ta jem ni cę pań stwo wą i woj sko wą Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach za trzy mał miesz kań ca Ra do mia, lat 25, po cho dze nie
chłop skie, z za wo du tech nik.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał ma szy ni stę ko le jo we go w Gli wi cach za roz -
po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy i bro szur pro wo ka to ra Świa tły.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ra do miu (Kiel ce) aresz to wał miesz kań ca Je dlan ki pow. Ra dom, po cho -
dze nie chłop skie, lat 22, za roz sie wa nie wro giej pro pa gan dy prze ciw ko spół dziel czo ści
pro duk cyj nej. Wy mie nio ny był uprzed nio ka ra ny są dow nie za chu li gań stwo 6-mie sięcz -
nym aresz tem w za wie sze niu.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łu ko wie (Lu blin) za -
trzy mał i prze ka zał do jed nost ki woj sko wej w Kra snym sta wie de zer te ra WP, ukry wa ją -
ce go się od 28 czerw ca br. Wy mie nio ny po dej rza ny jest o za bra nie bro ni z jed nost ki.
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1 Miej sco wość nie usta lo na.
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Za do ko ny wa nie w cza sie oku pa cji hi tle row skiej mor derstw na oby wa te lach pol -
skich na ro do wo ści ży dow skiej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Gdań sku aresz to wał ukry wa ją ce go się osob ni ka lat 41, bez sta łe go miej sca pra -
cy i za miesz ka nia.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał za współ pra cę z oku pan tem hi tle row skim miesz kań ca
So po tu (Gdańsk), lat 43, po cho dze nie ro bot ni cze, wy kształ ce nie 8 kl[as] szko ły pod sta -
wo wej.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał miesz kań ca War sza wy, lat 46, po cho dze nie chłop skie,
z za wo du rzeź nik, po dej rza ne go o współ pra cę z ge sta po.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr2

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 38–41.
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2 Mie czy sław Stec (ur. 1923), mjr/płk. Od ma ja 1945 r. w Wy dzia le do Wal ki z Ban dy ty zmem MBP, od stycz -
nia 1946 r. star szy re fe rent Wy dzia łu I De par ta men tu VII MBP. W De par ta men cie III MBP: re fe rent, na stęp nie star -
szy re fe rent in for ma cji i ewi den cji Se kre ta ria tu Wy dzia łu I (od lip ca 1946); star szy re fe rent sta ty sty ki i ewi den cji
Se kre ta ria tu (od czerw ca 1950); star szy re fe rent Re fe ra tu Ewi den cji Wy dzia łu Ogól ne go (od kwiet nia 1951); star -
szy re fe rent, na stęp nie kie row nik Sek cji Spra woz daw czo -Sta ty stycz nej Wy dzia łu Ogól ne go (od grud nia 1952); kie -
row nik Sek cji 3 Wy dzia łu I (od li sto pa da 1954). Kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu VI (od kwiet nia 1955) De par ta men -
tu III KdsBP; kie row nik (od paź dzier ni ka 1955), na stęp nie star szy ofi cer spra woz daw czy Sek cji 1 Wy dzia łu
In for ma cyj no -Spra woz daw cze go GP KdsBP (od kwiet nia 1956). Prze nie sio ny w li sto pa dzie 1956 r. do MSW, słu -
żył na ró żnych sta no wi skach w cen tral nych jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor tu. W mar cu 1969 r. de le go wa ny
do dys po zy cji dy rek to ra De par ta men tu I; od lip ca 1971 r. na czel nik Wy dzia łu VI Biu ra „C” MSW. Zwol nio ny
ze słu żby w sierp niu 1975 r. AIPN, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza.
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Nr 89

1955 sier pień 3, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 75/55

Komitet Warszawa, dnia 3 sierp nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 75[/55]
2–3 sierp nia

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
bW dniu 1 sierp nia br. dwaj ban dy ci uzbro je ni w broń pal ną na pa dli na sklep spo żyw -

czy w Pod ko wie Le śnej pow. Prusz ków c(War sza wa)c i po ster ro ry zo wa niu eks pe dient -
ki zra bo wa li 6 tys. zł z utar gu oraz 540 zł sta no wią ce wła sność skle po wej. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz ko wie.

dDnia 1 sierp nia br. w go dzi nach wie czor nych dwaj ban dy ci uzbro je ni w broń krót -
ką do ko na li na pa du na ap te kę spo łecz ną w Pion kach c(Kiel ce)c, ra bu jąc 1000 zł go tów -
ki i 20 bu te lek pe ni cy li ny. Śledz two pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Pion kach.

W no cy z dnia 31 lip ca na 1 sierp nia br. nie usta le ni do tych czas spraw cy znisz czy li
sno po wią zał kę, któ ra znaj do wa ła się na po lu spół dziel ni pro duk cyj nej Kon drat ki cpow.
Bia ły stokc. Rów nież na tym sa mym po lu zo sta ło roz wią za ne ze sno pów i po roz rzu ca ne
zbo że sko szo ne z 1 ha zie mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO w Bia łym sto ku.

Dnia 29 lip ca br. w Za kła dach Prze my słu Ba weł nia ne go im. 22 Lip ca w Dzie rżo nio -
wie (Wro cław) w agre ga cie przę dzal ni czym ujaw nio na zo sta ła sztab ka że la za, któ ra mo -
gła spo wo do wać po wa żne uszko dze nia ma szy ny i prze rwę w pro duk cji. Że la zo zo sta ło
w po rę usu nię te. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Dzie rżo nio wie.

W dniu 1 sierp nia br. nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li wła ma nia do nad leś -
nic twa w Żed ni cpow. Bia ły stokc, skąd zra bo wa li ma szy nę do pi sa nia, ra dio od bior nik
i tor bę po lo wą z do ku men ta mi nad le śni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Bia łym sto ku.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Przy aka pi cie od ręcz nie do pi sa no: MO.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie.
d Przy aka pi cie do pi sa no od ręcz nie: V oraz MO.
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Dnia l sierp nia br. na jed nej z ulic mia sta Ło dzi zo sta ły na kle jo ne na słu pach te le fo -
nicz nych 2 ulot ki wy ko na ne dru kar ką ręcz ną, któ rych treść zwią za na jest z rocz ni cą
powsta nia war szaw skie go.

Pra ca apa ra tu
W dniu 1 sierp nia br. w go dzi nach noc nych prze pro wa dzo no wspól ną ak cję przez

Po wia to we Urzę dy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] Tar nów i Gor li ce przy
współ udzia le KBW i MO za zbie gły mi de zer te ra mi WP. W wy ni ku ak cji zo sta li uję ci
trzej de zer te rzy, przy któ rych zna le zio no 4 pi sto le ty TT i 130 szt[uk] amu ni cji oraz
część go tów ki zra bo wa nej w GS we wsi Li chwin pow. Tar nów (Kra ków). Wy mie nie ni
zo sta ną prze ka za ni wła ści wej jed no st ce woj sko wej.

Dnia 2 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kiel cach aresz to wał człon ka ban dy czę ścio wo zli kwi do wa nej w dniu 30 lip ca br.
(patrz Biu le tyn nr 74[/55]) oraz 1 współ pra cow ni ka. Aresz to wa ny współ pra cow nik jest
w wie ku lat 26, po cho dze nie chłop skie, z za wo du gór nik, kand[ydat] PZPR, zaś czło nek
ban dy w wie ku lat 18, po cho dze nie chłop skie, uczeń kra wiec ki, czł[onek] ZMP, obaj
zam[iesz ka li] w No wym Sta wie pow. Opa tów.

Dnia 1 sierp nia br. na od by wa ją cej się za ba wie ta necz nej w PGR Miel nów (Rze -
szów) uję ty zo stał ukry wa ją cy się od 1947 [r.] czło nek ban dy UPA, lat 28, wy kszt[ał ce -
nie] 5 kl[as] szko ły po wszech nej. Wy mie nio ny w cza sie od 1947 r. do ko nał 3 mor derstw
i oko ło 13 na pa dów z bro nią w rę ku. Nad mie nia się, że ra zem z uję tym ban dy tą był je -
go wspól nik, któ ry zdo łał zbiec. Śledz two w tej spra wie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Dnia 30 lip ca br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we
Wro cła wiu aresz to wał po szu ki wa ne go od 1952 r. za nad uży cia w pra cy osob ni ka lat 47,
wy kszt[ał ce nie] 7 kl[as] szko ły po wszech nej, z za wo du ślu sarz. Wy mie nio ny po dej rza -
ny jest rów nież o kol por taż wro giej li te ra tu ry. Spra wa zo sta nie prze ka za na do pro ku ra -
to ra w Ostro wie Wlkp.

Wy rok
Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej Sąd Wo je wódz ki

w Gdań sku ska zał jed ną oso bę na 1 rok i 3 mie sią ce wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 42–44.
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Nr 90

1955 sier pień 5, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 76/55

Komitet Warszawa, dnia 5 sierp nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 76[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
bW dniu 30 sierp nia br. w le sie ko ło wsi Li pi na pow. So kół ka c(Bia ły stok)c nie zna ny

osob nik z bro nią w rę ku za trzy mał idą ce go przez las de le ga ta Mi ni ster stwa Sku pu i usi -
ło wał go za strze lić (ze zna nia po szko do wa ne go). Ko rzy sta jąc z te go, że pi sto let ban dy -
ty nie wy strze lił, na pad nię ty ra tu jąc się uciecz ką za alar mo wał MO, któ ra po przy by ciu
na miej sce wy pad ku za sta ła po zo sta wio ny ro wer ww. i pa lą ce się rze czy oso bi ste oraz
do ku men ty słu żbo we. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] i MO w So kół ce.

Dnia 1 sierp nia br. w Wy twór ni Che micz nej nr 9 w Łę gno wie (Byd goszcz) stwier -
dzo no brak za pal ni ków przy dwóch po ci skach prze ciw pan cer nych. Wstęp ne do cho dze -
nie wy ka za ło, że za pal ni ki zo sta ły wy krę co ne w cza sie koń co we go spraw dza nia przed
pa ko wa niem do skrzyń. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Łę gno wie.

W dniu 27 lip ca br. w gra nu la to rze Su li kow skich Ka mie nio ło mów Dro go wych pow.
Lu bań (Wro cław) ujaw nio no łom że la zny, któ ry zo stał w po rę usu nię ty. Cha rak ter wy -
pad ku nie spraw dzo ny. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu ba niu.

W dniu 1 sierp nia br. w Za kła dach Cel wi sko za im. Kle men ta Got twal da w Je le niej
Gó rze (Wro cław) na pa sie trans por te ra ujaw nio no łom że la zny, któ ry mógł by spo wo do -
wać po wa żne uszko dze nie ma szy ny. Cha rak ter wy pad ku nie spraw dzo ny. Śledz two pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Je le niej Gó rze.

W dniu 3 sierp nia br. w kil ku punk tach m. Kra ko wa ujaw nio no 4 ulot ki wy ko na ne
od ręcz nie. Treść po szcze gól nych ulo tek by ła skie ro wa na prze ciw ko człon ko wi KC PZPR,
wzy wa ją ca mło dzież do wal ki z obec nym ustro jem PRL i do nie wstę po wa nia w sze -
re gi or ga ni za cji ZMP oraz prze ciw ko wy gó ro wa niu cen na ar ty ku ły spo żyw cze.
Docho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra ko wie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Przy aka pi cie do pi sa no od ręcz nie: V oraz MO.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie.
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Dnia 29 lip ca br. na ad res Po wia to we go Za rzą du ZMP w Ża rach (Zie lo na Gó ra)
wpły nął pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, w któ rym au tor za po wia da wzrost ilo ści
band i wzmo że nie ich dzia łal no ści w okre sie po wro tu uczest ni ków V Fe sti wa lu. Do cho -
dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze.

W dniu 28 lip ca br. ma ga zy nier PGR Wia tro wo pow. Wą gro wiec (Po znań) otrzy mał
ano nim, w któ rym au tor gro zi wy mie nio ne mu śmier cią, je że li nie wy pro wa dzi się z tej
miej sco wo ści. Nad mie nia się, że po przed ni ma ga zy nier zo stał dys cy pli nar nie zwol nio -
ny. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Wą grow cu.

Pra ca apa ra tu
Dnia 2 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

w Po zna niu aresz to wał pra cow ni ka PGR Słom no1, lat 21, po cho dze nie ro bot ni cze, wy -
kształ ce nie 7 oddz[ia łów] szko ły po wszech nej, za zor ga ni zo wa nie nie le gal nej or ga ni za -
cji pod na zwą Za Wol ność i Spra wie dli wo ść2. W[yżej] wy mie nio ny był ka ra ny za usi -
ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej, dwu krot nie za chu li gań stwo,
a ostat nio był ska za ny wy ro kiem Są du Po wia to we go w Obor ni kach na 9 mie się cy wię -
zie nia za po bi cie, lecz ze wzglę du na nie upra wo moc nie nie się wy ro ku prze by wał
na wol no ści. Po za w[yżej] wy mie nio nym w skład or ga ni za cji wcho dzi ły 3 oso by w wie -
ku 16–17 lat, któ re po prze słu cha niu zo sta ły zwol nio ne ze wzglę du na mło dy wiek,
przy na le żność kla so wą (po cho dze nie ro bot ni cze), oka za nie skru chy i szcze re przy zna -
nie się. Or ga ni za cja sta wia ła so bie za cel kol por taż wro gich ulo tek (m.in. na fe sti wa lu
w War sza wie), zdo by cie bro ni przez za mor do wa nie funkc[jo na riu sza] MO oraz na pa dy
na kio ski ce lem zdo by cia fun du szów. Za da nia te oma wia ne by ły na or ga ni zo wa nych
spo tka niach przy udzia le wszyst kich człon ków.

W dniach 3 i 4 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Kiel cach aresz to wał dal szych 4 człon ków ban dy, któ ra do ko ny wa ła na pa dów
na te re nie pow. Opa tów (po przed nia wia do mość w Biu le ty nach nr. 74[/55] i 75[/55]).
Wszy scy czte rej ban dy ci są po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 30, 31, 49 i 52 la ta, za -
miesz ka li w pow. Opa tów. Je den z nich jest człon kiem ZSL. Wy mie nie ni po dej rza ni są
o współ udział w do ko ny wa niu na pa dów.

Dnia 1 sierp nia br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Bia łym sto ku na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał 3 miesz kań ców wsi No -
wo sa dy pow. Bia ły stok, w wie ku 33, 34 i 39 lat, po cho dze nie chłop skie, śred nio rol ni
chło pi. Wy mie nie ni po dej rza ni są o po bi cie ak ty wi stów de le go wa nych przez Ko mi tet
Po wia to wy PZPR, któ rzy w tej wsi pro wa dzi li pra ce przy go to waw cze do za ło że nia
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1 Miej sco wość nie usta lo na.
2 Praw do po dob nie: Za Wol ność i Nie pod le głość – or ga ni za cja dzia ła ła od czerw ca (lub lip ca) do sierp nia 1955 r.
w Ro goź nie, powiat obor ni cki, w województwie po znań skim. Do wód cą był Hen ryk Ma kow ski, gru pa li czy ła 3–4 oso by
i mia ła cha rak ter sa mo kształ ce nio wy. Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie po znań skim 1945–1956
[w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 494; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 338.
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spół dziel ni pro duk cyj nej oraz o pod pa le nie sto gu z sia nem na le żą cym do dwóch człon -
ków par tii, któ rzy opo wia da li się za zor ga ni zo wa niem spół dziel ni. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku.

Dnia 1 sierp nia br. De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko -
sza li nie na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wa ła ukry wa ją ce go się pod sfał szo -
wa nym na zwi skiem osob ni ka lat 30, po cho dze nie ro bot ni cze, wy kształ ce nie 8 kl[as]
szko ły pod sta wo wej, któ ry ostat nio za trud nio ny był na lot ni sku od rzu to wym w Ze grzu
Po mor skim (Ko sza lin). Wy mie nio ny w ro ku 1945 zde zer te ro wał z WP i – prze kra cza -
jąc nie le gal nie gra ni cę Pol ski – prze do stał się do stre fy ame ry kań skiej w Niem czech
Zachod nich, skąd na stęp nie w ro ku 1947 wró cił do kra ju pod zmie nio nym na zwi skiem
ja ko re pa triant. Bę dąc już w kra ju po now nie zmie nił na zwi sko, po słu gu jąc się nim do
chwi li aresz to wa nia.

Dnia 12 lip ca br. przez or ga na pro ku ra tu ry w Pi le (Po znań) zo stał za trzy ma ny za kra -
dzież i fał szo wa nie do ku men tów osob nik lat 27, ur. w Li dzie (ZSRR). W związ ku z tym,
że ww. po szu ki wa ny był przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w War sza wie ja ko b[yły] d[owód]ca ban dy WiN ps. „Bły ska wi ca”, któ ra to w la -
tach 1945–1948 do ko na ła sze re gu na pa dów i mor derstw – Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je -
wódz kie go w dniu 1 sierp nia br. prze jął aresz to wa ne go do pro wa dze nia śledz twa w tej
spra wie.

Dnia 2 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Rze szo wie na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał pra cow ni cę PPK „Ruch”
w Dę bi cy, lat 37, po cho dze nie drob no miesz czań skie, któ ra prze sy ła ła do roz gło śni Wol -
na Eu ro pa li sty szka lu ją ce ustrój PRL.

Dnia 2 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łę gno wie (Byd goszcz) aresz to wa ła star sze go pa la cza
głów nej ko tłow ni Wy twór ni Che micz nej nr 9 w Łę gno wie, po cho dze nie ro bot ni cze, lat
43, ostat nio wy da lo ny z PZPR. Wy mie nio ny w czerw cu br. spo wo do wał awa rię kotła,
na ra ża jąc za kład na stra ty oko ło 40 tys. zł.

Dnia 3 sierp nia br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Star gar dzie (Szcze cin) na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał pra cow ni ka
PGR Pe zi mo3, lat 20, wy kszt[ał ce nie] 9 kl[as] szko ły pod sta wo wej, za roz po wszech nia -
nie wro giej pro pa gan dy (świa tło wskiej).

Dnia 3 sierp nia br. Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza -
wę za trzy mał pra cow ni ka „Ener go mon ta żu”, lat 26, po cho dze nie ro bot ni cze, wy kształ -
ce nie śred nie, zam[iesz ka ły] w War sza wie, za szka lo wa nie ustro ju PRL do człon ków
dele ga cji za gra nicz nych przy by łych na V Fe sti wal. Wy mie nio ny był ka ra ny są dow nie
w ro ku 1952 za ukry wa nie de zer te ra WP oraz ad mi ni stra cyj nie za bu me lanc two.
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3 Właśc. Pę zi no.
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Dnia 3 sierp nia br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Świ no uj ściu (Szcze cin) na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał osob ni ka
lat 37, bez sta łe go miej sca pra cy, któ ry w miej scu pu blicz nym wro go wy po wia dał się
o V Świa to wym Fe sti wa lu Mło dzie ży i Stu den tów.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 45–48.
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Nr 91

1955 sier pień 8, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 77/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 8 sierp nia 1955 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 77[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
bW dniu 4 sierp nia br. dwaj nie zna ni ban dy ci do ko na li na pa du na ka sjer kę punk tu

kaso we go Gmin nej Spół dziel ni w Ku miel sku pow. Pisz c(Olsz tyn)c, żą da jąc wy da nia
sumy zł 14 000. Wo bec te go, że ka sjer ka pie nią dze zda ła uprzed nio do ban ku ban dy ci
zra bo wa li jej 500 zł i zło ty ze ga rek po czym zbie gli. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pi szu.

bW dniu 5 sierp nia br. w go dzi nach noc nych nie zna ny osob nik uzbro jo ny w broń pal -
ną po ster ro ry zo wa niu eks pe dient ki Fi lii GS w Szczu czy nie1 pow. Wy so kie Maz[owiec -
kie] c(Bia ły stok)c zmu sił ją do otwar cia skle pu, skąd zra bo wał to war na su mę oko ło
2000 zł i zbiegł. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO w Wy so kiem Maz[owiec kiem].

dW dniu 5 sierp nia br. w le sie wią czyń skim cpow. Łódźc dwóch nie zna nych osob ni -
ków uzbro jo nych w broń pal ną za trzy ma ło dwóch miesz kań ców m. Ło dzi, któ rzy zbie -
ra li grzy by, żą da jąc od nich do wo dów oso bi stych. Po nie waż do wo dów oso bi stych nie
po sia da li ze so bą, po prze pro wa dze niu re wi zji ka za li im na tych miast wyjść z la su.
Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło -
dzi przy współ udzia le MO i KBW.

Dnia 6 sierp nia br. w od le gło ści 800 m od Ko ni na (Po znań) w kie run ku War sza wy
ujaw nio no prze rwa nie w dwóch punk tach li nii W -Cz jed nost ki ra dziec kiej. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO
w Ko ni nie. Nad mie nia się, że w tym dniu zo sta li wy kry ci spraw cy prze rwa nia li nii
W -Cz w gro ma dzie Pa prot nia pow. Ko nin, któ ry mi oka za li się trzej chłop cy w wie ku
po 14 lat. W cza sie prze pro wa dzo nej roz mo wy z ww. w obec no ści ro dzi ców ze zna li, że
czy nu te go do ko na li w ce lu zdo by cia dru tu.

W dniu 2 sierp nia br. na ad res re dak cji „Ga ze ty Po znań skiej” wpły nę ły pocz tą 2 wy -
cin ki z ga ze ty, na któ rych by ły od ręcz ne na pi sy o wro giej tre ści, za opa trzo ne pod pi sem
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: V.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie.
d Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: li pa.
1 Nie usta lo no miej sco wo ści o ta kiej na zwie w powiecie wy so ko ma zo wiec kim.
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„Kacz ma rek”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu.

W dniu 5 sierp nia br. na ad res Biu ra Per so nal ne go Przed się bior stwa Elek try fi ka cji
Rol nic twa w Kra ko wie wpły nę ła pocz tą prze sył ka, za wie ra ją ca ma szy nę do pi sa nia
skra dzio ną w dniu 5 sierp nia br., do któ rej do łą czo ny był ano nim po gró żko wy skie ro -
wa ny prze ciw ko kie row nic twu ww. przed się bior stwa. Do cho dze nie pro wa dzi MO przy
współ udzia le Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra -
ko wie.

W dniach 3 i 5 sierp nia br. na te re nie Za kła dów Bu do wy Nad wo zi Sa mo cho do wych
w Ny sie (Opo le) ujaw nio no 5 wro gich na pi sów wy ko na nych od ręcz nie. Śledz two pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ny sie.

W dniu 5 sierp nia br. w go dzi nach wie czor nych wy buchł po żar w za bu do wa niach
człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej (czł[on ka] PZPR) w m. Wy li ny-Ruś pow. Wy so kie
Maz[owiec kie] (Bia ły stok). O do ko na nie pod pa le nia po dej rza ny jest czło nek tamt[ej -
szej] spół dziel ni pro duk cyj nej, lat 37, po cho dze nie chłop skie, b[yły] funk cjo na riusz
MO dys cy pli nar nie zwol nio ny z pra cy i wy klu czo ny z par tii w 1950 r. W[yżej] wym[ie -
nio ny] w tym dniu w sta nie nie trzeź wym wsz czął awan tu rę i bój kę w miesz ka niu
poszko do wa ne go. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] wspól nie z MO.

W dniu 5 sierp nia br. w m. Ułęż pow. Gar wo li n2 (War sza wa) z nie usta lo nych do tych -
czas przy czyn wy buchł po żar w go spo dar stwie chłop skim, któ ry na stęp nie prze niósł się
na in ne za bu do wa nia. Spło nę ło ogó łem 51 za bu do wań, w tym ma ga zyn i sklep spo żyw -
czy Gmin nej Spół dziel ni Sa mo po mo cy Chłop skiej. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope -
ra cyj na, w skład któ rej wcho dzi ko men dant pow[ia to wy] MO, kie row nik Po wia to we go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i pro ku ra tor z Gar wo li na.

Pra ca apa ra tu
W dniu 5 sierp nia br. wła dze gra nicz ne NRD prze ka za ły do dys po zy cji Ko mi te tu

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] osob ni ka lat 33, wy kształ ce nie 6 kl[as] szko ły
po wszech nej, ostat nio zam[iesz ka ły] we Frank fur cie n. Me nem. W[yżej] wy mie nio ny
w czerw cu br. zo stał za wer bo wa ny ja ko agent wy wia du ame ry kań skie go i usi ło wał nie -
le gal nie prze do stać się do Pol ski. Po sia dał on przy so bie 10 000 zł w bank no tach pol -
skich i kom pas.

W dniu 1 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sta li no gro dzie na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał ucznia Za sad ni czej
Szko ły Gór ni czej przy ko pal ni „Dy mi trow” w By to miu, lat 18, po cho dze nie ro bot ni cze,
czł[onek] ZMP, zam[iesz ka ły] Su min pow. No we Mia sto. Wy mie nio ny jest po dej rza ny
o za ło że nie w stycz niu br. nie le gal nej gru py pod na zwą Ra bun ko wa Par ty zant ka Pod -
ziem na Olsz tyn, któ ra sta wia ła so bie za cel zdo by wa nie bro ni pal nej i do ko ny wa nie
napa dów na spół dziel nie i PGR.

W dniu 2 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sta li no gro dzie na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał elek tro mon te ra
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2 Od 1954 r. Ułęż na le żał do no wo utwo rzo ne go powiatu ryc kie go.
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Wytwór ni Che micz nej nr 2 w Kry wał dzie, lat 26, po cho dze nie ro bot ni cze, któ ry od kwiet -
nia br. prze cho wy wał ma te ria ły wy bu cho we.

W dniu 4 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Byd gosz czy na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał człon ka sek ty świad ko -
wie Je ho wy, lat 32, po cho dze nie in te li genc kie, wy kształ ce nie śred nie, za trud nio ny
ostat nio w Byd go skiej Hur tow ni Ma te ria łów Bu dow la nych na sta no wi sku kie row ni ka
sek cji pla no wa nia. Wy mie nio ny sys te ma tycz nie roz po wszech niał w miej scu pra cy wro -
gą pro pa gan dę prze ciw ko ustro jo wi PRL.

W dniu 5 sierp nia br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Bia łym sto ku na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał za współ pra cę z oku pan -
tem ro bot ni ka Spół dziel ni Pra cy „Czy stość” w War sza wie, lat 41, po cho dze nie chłop -
skie, na ro do wość bia ło ru ska, wy kształ ce nie 7 oddz[ia łów] szko ły po wszech nej,
zam[iesz ka ły] w pow. Wę grów woj. war szaw skie.

W dniu 5 sierp nia br. de cy zją pro ku ra to ra zo sta ła od da na pod do zór MO miesz kan -
ka War sza wy, lat 55, któ ra po dej rza na jest o prze sła nie w kwiet niu br. do re dak cji „Ży -
cia War sza wy” ano ni mów szka lu ją cych ustrój PRL. W cza sie re wi zji prze pro wa dzo nej
w miesz ka niu ww. zna le zio no 6 li stów o wro giej tre ści pi sa nych do re dak cji „Ży cia
War sza wy” i do ro dzi ny za miesz ka łej we Fran cji. Śledz two pro wa dzi Urząd [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

Wy rok
W dniu 1 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną

oso bę na 2 la ta wię zie nia w za wie sze niu na 5 lat za nie le gal ne po sia da nie bro ni.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 49–52.
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Nr 92

1955 sier pień 10, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 78/55

Komitet Warszawa, dnia 10 VIII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 78[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
bW dniu 6 sierp nia br. dwaj uzbro je ni osob ni cy na pa dli na ka sje ra pań stwo wej hu ty

szkła w Ru dzie-Opa lin pow. Chełm c(Lu blin)c, któ rzy po uprzed nim roz bro je niu kon wo -
jen ta asy stu ją ce go ka sje ro wi zra bo wa li 142 699 zł i amu ni cję kon wo jen to wi. W to ku
wstęp ne go do cho dze nia usta lo no, że na pa du te go do ko na li dwaj zna ni ban dy ci, ukry wa -
ją cy się na tamt[ej szym] te re nie. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Wo je wódz -
kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

bW dniu 8 sierp nia br. w go dzi nach noc nych dwaj nie zna ni osob ni cy uzbro je ni w pi -
sto le ty na pa dli na prze by wa ją ce go w te re nie pra cow ni ka Spół dziel ni Zie lar skiej cw Rze -
szo wiec, któ re go do tkli wie po bi li i zra bo wa li mu 20 tys. zł prze zna czo nych na za kup
ziół. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Dę bi cy.

bW dniu 7 sierp nia br. w le sie wią czyń skim ck. Ło dzic nie zna ny spraw ca po strze lił
w rę kę miesz kań ca Ło dzi, lat 44, czł[onek] PZPR, za trud nio ny w Za rzą dzie Bu dyn ków
Miesz kal nych w Ło dzi. Nad mie nia się, że w dniu 5 sierp nia br. w tym sa mym le sie dwaj
nie zna ni osob ni cy uzbro je ni w broń pal ną za trzy ma li dwóch oby wa te li w ce lu ode bra -
nia im do wo dów oso bi stych (patrz: Biu le tyn nr 77[/55]). Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

W dniu 6 sierp nia br. w By to miu c(Sta li no gród)c dwaj nie zna ni spraw cy do ko na li
napa du na miesz ka nie funkc[jo na riu sza] MO, któ re mu za da li kil ka ran no żem, a na stęp -
nie zra bo wa li mu broń słu żbo wą i zbie gli. Stan zdro wia mi li cjan ta nie za gra ża ży ciu.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
i MO w By to miu.

W dniu 5 sierp nia br. w cza sie ko sze nia ży ta w spół dziel ni pro duk cyj nej w Je zie rzy -
cach pow. Gry fi no (Szcze cin) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił do sno po wią zał -
ki kil ka kó łek dru cia nych, po wo du jąc uszko dze nie ma szy ny. Do cho dze nie pro wa dzi
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gry fi nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: V.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie.
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W no cy z 4 na 5 sierp nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca po prze ci nał sznur ki
u snop ków sko szo ne go zbo ża na po lu spół dziel ni pro duk cyj nej w Jó ze fa to wie pow.
Skier nie wi ce (Łódź). Do cho dze nie w to ku.

W dniu 6 sierp nia br. dwaj człon ko wie par tii (je den z nich jest człon kiem KP PZPR),
zam[iesz ka li] w Ra szo wej pow. Koź le (Opo le), otrzy ma li pocz tą prze sył ki za adre so wa ne:
„Do ak ty wi stów PZPR za miesz ka łych w Ra szo wej pow. Koź le”. Prze sył ki za wie ra ły
wro gie ulot ki w ję zy ku cze skim pt. „Swo bod na Eu ro pa”. Na od wro cie ko pert w jed nym
wy pad ku by ło na pi sa ne: „Re dak cja”, a w dru gim: „Pio trow ski Ka rol”. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Koź lu.

W dniu 4 sierp nia br. do Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w To po li pow. Ząb ko wi ce
(Wro cław) pod rzu co no 4 ano ni my, w któ rych au tor gro zi śmier cią czte rem ak ty wi stom
par tyj nym, je że li nie za prze sta ną swej ak tyw nej pra cy spo łecz nej. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ząb ko wi cach.

W dniu 4 sierp nia br. w po miesz cze niach Pre zy dium Po wia to wej i Miej skiej Ra dy
Na ro do wej w Mal bor ku (Gdańsk) ujaw nio ne zo sta ły wro gie na pi sy szka lu ją ce do stoj ni -
ków pań stwo wych i par tyj nych. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mal bor ku.

W dniu 6 sierp nia br. na bu dyn kach spół dziel ni pro duk cyj nej i na bra mie ko ściel nej
w Pa lu zach pow. Bi sku piec (Olsz tyn) ujaw nio ne zo sta ły na pi sy wy ko na ne od ręcz nie
szka lu ją ce do stoj ni ków pań stwo wych. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bi skup cu.

W dniu 7 sierp nia br. o godz.18.40 z przy czyn do tych czas nie usta lo nych wy buchł
po żar w PGR Dra bi n1 pow. Ostró da (Olsz tyn), na sku tek któ re go spło nę ła sto do ła z na -
rzę dzia mi rol ni czy mi i 400 q sia na o łącz nej war to ści oko ło 70 tys. zł. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostró dzie.

W uzu peł nie niu wia do mo ści po da nej w Biu le ty nie nr 77[/55] dot[yczą cej] po ża ru
51 go spo darstw w Ułę żu pow. Gar wo lin (War sza wa), w to ku wstęp ne go do cho dze nia
usta lo no, że po żar wznie ci ło dwóch chłop ców w wie ku po 8 lat. Spa li ło się ogó łem
53 go spo dar stwa (220 bu dyn ków). Ofiar w lu dziach nie by ło. Stra ty spo wo do wa ne
poża rem ob li cza się w przy bli że niu na 1,5 mln zł. Do cho dze nie w to ku.

W dniu 8 sierp nia br. w go dzi nach noc nych w ga ra żach sa mo cho do wych PZGS
w Prze my ślu (Rze szów) z przy czyn do tych czas nie usta lo nych wy buchł po żar, w wy ni -
ku któ re go spło nę ło 7 sa mo cho dów cię ża ro wych. W cza sie ga sze nia po ża ru za la no
wodą 7 t rze pa ku, któ ry znaj do wał się w ma ga zy nie sty ka ją cym się z ga ra żem i był
zagro żo ny po ża rem. Ogól na su ma strat ob li cza na jest na 250 tys. zł. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO w Prze my ślu.

W dniu 7 sierp nia br. w hu cie „Bo brek” k. By to mia (Sta li no gród) pod czas spu stu sta -
li z pie ca urwał się hak z ka dzią, w któ rej by ło 40 t roz to pio nej sta li. Na sku tek po wy ż -
sze go 5 osób po nio sło śmierć, 4 oso by zo sta ły cię żko ran ne i prze by wa ją w szpi ta lu.
W ce lu zba da nia przy czyn wy pad ku do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le pro ku ra tu ry i MO w By to miu.
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1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o miejscowość Gra bin.
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Pra ca apa ra tu
Na wią zu jąc do po przed nich in for ma cji w Biu le ty nach [nr.:] 74[/55], 75[/55]

i 76[/55] o li kwi da cji ban dy w pow. Opa tów (Kiel ce), w to ku do tych cza so we go śledz -
twa uzy ska no da ne, że aresz to wa ni by li po wią za ni ze so bą or ga ni za cyj nie, wy stę pu jąc
pod na zwą Bia łe Or ły2. Po nad to z ze znań wy ni ka, że or ga ni za cja sta wia ła so bie za za -
da nie:

– wer bo wa nie no wych człon ków,
– gro ma dze nie bro ni i ma te ria łów wy bu cho wych,
– zbie ra nie wia do mo ści o człon kach PZPR,
– kol por taż nie le gal nych ulo tek.
Dnia 9 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

w Po zna niu za trzy mał do prze słu cha nia dal sze go człon ka nie le gal nej or ga ni za cji pn. Za
Wol ność i Spra wie dli wo ść3 (po przed nia in for ma cja po da na w Biu le ty nie nr 76[/55]).
W[yżej] wym[ie nio ny] ma 18 lat, po chodz[enie] ro bot ni cze, uczeń 9 kl[asy] szko ły
ogól no kształ cą cej. W cza sie prze słu cha nia ze znał, że or ga ni za cja ta trzy krot nie roz kol -
por to wa ła nie le gal ne ulot ki w 1954 r.

W dniu 8 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze ci nie na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie
bro ni pra cow ni ka Stocz ni Szcze ciń skiej, lat 21, po cho dze nie ro bot ni cze, czło nek ZMP.
Przy ww. zna le zio no pi sto let ty pu FN.

Dnia 8 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze ci nie za trzy mał pra cow ni cę fi zycz ną Stocz ni Szcze ciń skiej, lat 21, wy kszt[ał ce -
nie] 7 oddz[ia łów] szko ły po wszech nej, któ ra po sia da ła nie le gal nie pi sto let i usi ło wa ła
go sprze dać.

W dniu 6 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał człon ka sek ty świad -
ko wie Je ho wy, lat 31, ur. w Do rt mun dzie (Niem cy Za chod nie), po cho dze nie ro bot ni cze,
z za wo du kra wiec. Wy mie nio ny kol por to wał wro gą li te ra tu rę sek ty.

Dnia 5 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo jew[ódz ki] Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to wał miesz kan kę Stol na
pow. Chełm no, lat 18, poch[od ze nie] ro bot ni cze, za trud nio ną w go spo dar stwie rol nym
swe go oj czy ma, po sia da ją ce go 16 ha zie mi. Wy mie nio na po dej rza na jest o do ko na nie
kil ku pod pa leń go spo darstw chłop skich i spół dziel ni pro duk cyj nej.
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2 Or ga ni za cja ist nia ła w okre sie od ma ja do 30 lip ca 1955 r., na jej cze le stał Ka zi mierz Ku ba sie wicz vel Kieł ba sa
ps. „Cień”. Ku ba sie wicz zo stał aresz to wa ny wraz z Pio trem Jó zie wi czem. W wy ni ku śledz twa łącz nie aresz to wa -
no 14 osób – człon ków or ga ni za cji i współ pra cow ni ków. Ca łą ope ra cję roz pra co wa nia Bia łych Or łów prze pro wa -
dzo no na pod sta wie wcze śniej przy go to wa ne go pla nu czyn no ści śled czych krypt. „Wro go wie”, za kła da ją ce go m.in.
po zy ska nie i wy ko rzy sta nie kil ku in for ma to rów. Ce lem pla nu by ło wy ja śnie nie wszyst kich oko licz no ści w dzia łal -
no ści Ku ba sie wi cza na te re nie Zie lo nej Gó ry, Szcze ci na, Wro cła wia i War sza wy, a po nad to usta le nie „czy nie miał
on po wią za nia z ka dro wą nie le gal ną or ga ni za cją na te re nie kra ju lub czy nie był po wią za ny z za gra ni cą”.
AIPN,1583/117, Spra woz da nie WUdsBP w Kiel cach za III kwar tał 1955 r., k. 7–8, 57; AIPN, 0173/367, Bia łe Or -
ły, Cha rak te ry sty ka nr 471; AIPN, 0189/47, Bia łe Or ły, Cha rak te ry sty ka  nr 46.
3 Właśc. Za Wol ność i Nie pod le głość; zob. Biu le tyn nr 76/[55], przy pis 2.
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Wy ro ki
W dniu 8 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie ska zał 12 osób na ka ry od 5 do

8 lat wię zie nia za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji pn. Zwią zek Wol nej Mło -
dzie ży Pol skiej, zli kwi do wa nej w m[ie sią]cu kwiet niu br.

W dniu 8 sierp nia br. Sąd Wo jew[ódz ki] w Rze szo wie ska zał jed ną oso bę na 10 lat
wię zie nia, zaś dru gą na 3 la ta wię zie nia za udzie la nie po mo cy ban dzie OUN -B4 i po moc
w szpie go stwie. Wy mie nie ni zo sta li aresz to wa ni w grud niu 1954 r.

W dniach 28 i 29 lip ca br. Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy roz pa try wał spra wę
5 człon ków nie le gal nej or ga ni za cji wy stę pu ją cej pod na zwą Żak, zli kwi do wa nej w ma -
ju br. i wy dał wy rok ska zu ją cy:

– 2d oso by [na] po 3 la ta wię zie nia ora ze 1 [oso bę] fna 1 rokf w za wie sze niu na 2 la ta,
– 1 oso bę na 3 la ta schro ni ska dla nie let nich w za wie sze niu,
– 1 oso bę na 2 la ta schro ni ska dla nie let nich w za wie sze niu.
W dniu 8 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie ska zał 1 oso bę na 5 lat, 2 oso by

na ka ry po 3 la ta wię zie nia, zaś 1 oso bę unie win nił. Wy mie nie ni oska rże ni by li o nie le -
gal ne prze cho wy wa nie bro ni pal nej.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 53–57.
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d Po pra wio no od ręcz nie z: 3.
e Po pra wio no od ręcz nie z: w tym.
f–f Do pi sa no od ręcz nie nad wier szem.
4 Or ga ni za cja po wsta ła w lip cu 1940 r. w wy ni ku roz ła mu Or ga ni za cji Ukra iń skich Na cjo na li stów na dwie frak cje:
OUN -B – kie ro wa ną przez Ste pa na Ban de rę (ban de row cy) i OUN -M – kie ro wa ną przez An dri ja Mel ny ka (mel ny kow -
cy). Ze wglę du na więk szy ra dy ka lizm w spra wach spo łecz nych i na ro do wych OUN -B okre śla ny był ja ko frak cja
rewo lu cyj na. Do roz ła mu do pro wa dzi ły ró żni ce zdań w kie row nic twie OUN na te mat za sad i za kre su współ pra cy
z Niem ca mi w wal ce o zbu do wa nie nie pod le głe go pań stwa ukra iń skie go oraz sto sun ku mel ny kow ców i ban de row ców
do Pol ski i ZSRR, ja ko głów nych prze ciw ni ków Ukra iń ców w tej wal ce. Osta tecz nie ró żni ce  mię dzy po szcze gól ny -
mi frak cja mi ujaw ni ły się pod czas kra jo wej kon fe ren cji OUN w Kra ko wie w dniach 9 i 10 lu te go 1940 r., kie dy
to zążą da no ustą pie nia A. Mel ny ka ze sta no wi ska sze fa Za rzą du Za gra nicz ne go. Wo bec nie po wo dze nia tych dzia łań
ban de row cy zwo ła li w dniach 1–3 kwiet nia od ręb ny II Wiel ki Kon gres OUN, co prze są dzi ło o roz ła mie. 
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Nr 93

1955 sier pień 13, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 79/55

Komitet Warszawa, dnia 13 VIII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 79[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
bDnia 10 sierp nia br. ko ło miej sco wo ści Rów ne pow. Kro sno c(Rze szów)c trzej za -

ma sko wa ni ban dy ci uzbro je ni w broń pal ną do ko na li na pa du na ja dą cych sa mo cho dem
oso bo wym 4 pra cow ni ków ko pal nic twa naf to we go, któ rzy wieź li pie nią dze – w su mie
441 300 zł na wy pła tę po bo rów ro bot ni kom. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu bro nią ww.
zra bo wa li pie nią dze, po czym unie ru cho mi li sa mo chód i zbie gli. Nad mie nia się, że je -
den z na pad nię tych pra cow ni ków po sia dał pi sto let, lecz nie użył go prze ciw ban dy tom.
Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na pod kie row nic twem z[astęp]cy kie row ni ka
Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

bdW dniach 5 i 7 sierp nia br. trzej nie zna ni osob ni cy uzbro je ni w broń pal ną do ko na -
li dwóch na pa dów na 2 miesz kań ców we wsi Ga je woe pow. Świe cie c(Byd goszcz)c, ra -
bu jąc im łącz nie 530 zł i 5 ze gar ków. Ban dy ci gro zi li po szko do wa nym śmier cią w wy -
pad ku za mel do wa nia wła dzom o na pa dzie. Jed ne go z po szko do wa nych ban dy ci po bi li,
po nie waż nie chciał ich wpu ścić do miesz ka nia. bNad mie nia się, że ban dy ci po da wa li
się raz za funkcj[ona riu szy] UB, a dru gi raz za człon ków AK. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

bDnia 9 sierp nia br. o godz.12.45 dwaj uzbro je ni ban dy ci do ko na li na pa du na spół -
dziel nię Sa mo po mo cy Chłop skiej w Strzy żo wi cach pow. Bę dzin c(Sta li no gród)c, któ rzy
po ster ro ry zo wa niu kie row nicz ki skle pu zra bo wa li 2000 zł i zbie gli do po bli skie go lasu.
W wy ni ku śledz twa za trzy ma no 1 ban dy tę, lat 19, któ ry ze znał, że oprócz te go na pa du
ra zem z dru gim wspól ni kiem do ko na li na pa du na miesz ka nie funkcj[ona riu sza] MO
w By to miu (wia do mość po da na w Biu le ty nie nr 78[/55]). Do cho dze nie pro wa dzi
KP MO w Bę dzi nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: MO i pod kre ślo no.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie.
d Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: V.
e Po pra wio no od ręcz nie z: Gra je wo.
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bDnia 8 sierp nia br. o godz. 2.00 w no cy 4 nie zna nych osob ni ków z bro nią usi ło wa ło
do ko nać na pa du na miesz kań ca wsi Li so wo1 pow. Bu sko c(Kiel ce)c. Osob ni cy ci zo sta li
spło sze ni i po od da niu czte rech strza łów zbie gli. Do cho dze nie w tej spra wie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bu sku.

bdD nia 9 sierp nia br. o godz. 17.00 dwaj nie zna ni ban dy ci, z któ rych je den po sia dał
broń pal ną do ko na li na pa du na sklep Gm[in nej] Spółdz[iel ni] SCh w Ko stom ło tach
cpow. Kiel cec, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu skle po we go i klien tów zra bo wa li pie -
nią dze z utar gu oraz część to wa rów na ogól ną su mę oko ło 7 tys. zł. Do cho dze nie pro wa -
dzi MO przy współ udzia le Pow[ia to we go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz -
nego] w Kiel cach.

bDnia 10 sierp nia br. o godz. 18.30 w le sie ko ło wsi Ciem no szy je pow. Gra je wo
c(Bia ły stok)c trzej ban dy ci do ko na li na pa du na pra cow ni ka zlew ni mle ka, któ re mu zra -
bo wa li 17 000 zł prze zna czo nych na wy pła tę do staw com. Ban dy ci na zra bo wa ne pie nią -
dze wy da li po kwi to wa nie z pod pi sem: „Ry ba”. Ci sa mi ban dy ci zra bo wa li 2000 zł
miesz kań co wi wsi Ciem no szy je, któ ry szedł ra zem z pra cow ni kiem zlew ni mle ka.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gra -
je wie wraz z gru pą ope ra cyj ną.

bDnia 11 sierp nia br. o godz. 14.00 nie zna ny ban dy ta uzbro jo ny w broń krót ką do ko -
nał na pa du na punkt sku pu mle ka w Choj no wie pow. Gra je wo c(Bia ły stok)c, skąd zra bo -
wał 19 000 zł prze zna czo nych na wy pła tę do staw com. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia -
to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO w Gra je wie.

bDnia 11 sierp nia br. o godz. 14.00 w po bli żu wsi Szczu czyn pow. Gra je wo c(Bia ły -
stok)c nie zna ny ban dy ta uzbro jo ny w broń pal ną do ko nał na pa du na pra cow ni cę zlew ni
mle ka, któ rej zra bo wał 17 000 zł prze zna czo nych na wy pła tę do staw com. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 11 sierp nia br. o godz. 9.00 w dro dze do ban ku na tra sie Bru nów–Trzeb ni cef

pow. Lu bin c(Wro cław)c nie zna ny osob nik uzbro jo ny w broń krót ką do ko nał na pa du na
ka sjer kę PSS, któ rej po uprzed nim ster ro ry zo wa niu i po bi ciu zra bo wał 5600 zł go tów -
ki. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bi nie.

bDnia 12 sierp nia br. o godz. 17.00 dwaj uzbro je ni osob ni cy do ko na li na pa du na
spół dziel nię GS w Gło go wi cach pow. Brze zi ny c(Łódź)c, skąd zra bo wa li oko ło 2 tys. zł
i kil ka pa czek pa pie ro sów.

W no cy z 6 na 7 sierp nia br. na po lu spół dziel ni pro duk cyj nej Piąt ki pow. Ni dzi ca
(Olsz tyn) nie usta le ni do tych czas spraw cy spa li li część sko szo ne go zbo ża, część wrzu ci -
li do po bli skiej rze ki, zaś po zo sta łe zbo że roz rzu ci li po po lu. Do cho dze nie pro wa dzi
powo ła na spe cjal nie gru pa ope ra cyj na.

W dniu 29 lip ca br. na ad res Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ra wie
Maz[owiec kiej] wpły nął pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go treść skie ro wa na
jest prze ciw ko człon kom par tii i spół dziel czo ści pro duk cyj nej. Nad mie nia się, że w m[ie -
sią]cu czerw cu br. na ten sam ad res wpły nął ano nim o iden tycz nej tre ści. Do cho dze nie
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f By ło: Trzeb ni ca.
1 Praw do po dob nie Li sów.
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pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra wie Ma z[o -
wiec kiej].

Dnia 9 sierp nia br. na te re nie Ba zy Trans por to wej Bu dow nic twa Prze my słu Wę glo -
we go w Cho rzo wie Ba to rym (Sta li no gród) ujaw nio no wro gi na pis wy ko na ny od ręcz nie
o tre ści szka lu ją cej I se kre ta rza KC PZPR. Spraw ca zo stał aresz to wa ny w dniu 12 sier -
pnia br.

Dnia 9 sierp nia br. w ko pal ni „Ma tyl da” w Trze bion ce pow. Chrza nów (Sta li no gród) [!]
na stą pił gwał tow ny wy pływ wo dy w jed nym z szy bów, któ ry spo wo do wał za la nie szy -
bu. Jak wy ni ka ze wstęp ne go śledz twa przy czy ną za to pie nia szy bu jest od kry cie warstw
wo do no śnych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Chrza no wie.

Pra ca apa ra tu
Dnia 12 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał współ pra cow ni ków
agen ta wy wia du ame ry kań skie go:

1) lat 41, po cho dze nie ro bot ni cze, to karz spół dziel ni pra cy, zam[iesz ka ły] w Szcze -
ci nie;

2) żo na ww. lat 31, poch[od ze nie] ro bot ni cze, kraw co wa Za kła dów Odzie żo wych
w Szcze ci nie;

3) kie row ni ka ra dio we go punk tu usłu go we go w Gry fi cach, lat 46, po cho dze nie ro bot -
ni cze;

4) kie row nicz kę Bi blio te ki Miej skiej w Gry fi cach, lat 48, po cho dze nie in te li genc kie,
wy kszt[ał ce nie] śred nie;

5) szo fe ra przed się bior stwa trans por to we go w Szcze ci nie, lat 26, po cho dze nie chłop -
skie;

6) kontrolera spółdzielni transportowej w Szczecinie, lat 48, pochodzenie robotni-
cze.

W wy ni ku prze pro wa dzo nej re wi zji u jed ne go z aresz to wa nych zna le zio no sze reg
za świad czeń na ob ce na zwi sko, wy da nych przez wła dze obo zo we na te re nie Nie miec
oraz ró żne ad re sy, zaś u in nych aresz to wa nych zna le zio no ró żne go ro dza ju no tat ki i za -
pi ski.

Dnia 10 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał człon ka GRN w Że li -
sław cu pow. Gry fi no, lat 32, po cho dze nie chłop skie, wła ści ciel 8 ha zie mi. Wy mie nio -
ny wy kradł z sza fy GRN pod pi sa ny sta tut spół dziel ni pro duk cyj nej, za bie ra jąc go do do -
mu. Sta tut ten zo stał znisz czo ny przez dzie ci ww.

W dniach 9 i 10 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Po zna niu w to ku dal szej re ali za cji nie le gal nej or ga ni za cji na te re nie Ro goź na za -
trzy mał 4 człon ków te jże or ga ni za cji, któ rzy są w wie ku 16–18 lat. W[yżej] wy mie nie ni
w śledz twie przy zna li się do przy na le żno ści do nie le gal nej or ga ni za cji oraz wy ja śni li na
czym po le ga ła ich dzia łal ność. Po uzgod nie niu z se kre ta rzem KP PZPR w Obor ni kach
i Pro ku ra tu rą Wo je wódz ką w Po zna niu dwaj or ga ni za to rzy gru py zo sta li aresz to wa ni, zaś
po zo sta li dwaj zo sta li zwol nie ni i wy stę po wać bę dą ja ko świad ko wie. W cza sie re wi zji
u aresz to wa nych zna le zio no pro to kó ły z ze brań or ga ni za cji, szkic mia sta Ro goź na, książ -
ki o tre ści an ty ra dziec kiej oraz nóż fiń ski, na któ ry skła da li przy się gę.
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Jak wy ni ka z do tych cza so we go śledz twa, na te re nie Ro goź na ist nia ły 2 nie le gal ne
or ga ni za cje, z któ rych jed na li czy ła 4 oso by, a dru ga 5 osób. Ogó łem do tych czas aresz -
to wa no 4 oso by (or ga ni za to rzy), zaś 5 osób po za trzy ma niu i prze słu cha niu zwol nio no.

Dnia 12 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Po zna niu aresz to wał za kon ni ka, lat 50, oraz je go wspól ni ka, lat 40, obaj zam[iesz ka -
li] w Po zna niu. W wy ni ku prze pro wa dzo nej re wi zji u ww. zna le zio no sze reg ma te ria -
łów o tre ści an ty ra dziec kiej oraz bro szu ry pt. Trzech set le cie Ja snej Gó ry, prze pi sy wa ne
na ma szy nie i kol por to wa ne wśród swo ich zna jo mych.

Dnia 8 sierp nia br. Wo je wódz ka Ko men da MO w Zie lo nej Gó rze wspól nie z Po wia -
to wą Ko men dą MO w Skwie rzy nie prze pro wa dzi ła li kwi da cję szaj ki wła my wa czy
na te re nie pow. Skwie rzy na. W wy ni ku ak cji zo sta ło aresz to wa nych 7 osób, w wie ku
18–22 la ta, wszy scy po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kształ ce nie w za kre sie szko ły pod -
sta wo wej. Spo śród aresz to wa nych je den jest człon kiem ZMP i pra co wał ja ko in struk tor
rol ny w Gro madz kiej Ra dzie Na ro do wej, zaś po zo sta li pra co wa li ja ko ro bot ni cy le śni
i pie kar ni GS. W cza sie prze pro wa dzo nej re wi zji u jed ne go z aresz to wa nych zna le zio -
no do ku men ty świad czą ce o ist nie niu od 1953 r. nie le gal nej or ga ni za cji pn. Le gion Par -
ty zan tów Zie mi Lu bu skie j2, w skład któ rej wcho dzi li aresz to wa ni. Po nad to na pod sta -
wie zna le zio nych do ku men tów usta lo no sze reg pseu do ni mów, pod któ ry mi wy stę pu ją
oso by z okre ślo ną funk cją w or ga ni za cji, lecz do chwi li obec nej nie usta lo no ich per so -
na liów. Śledz two w tej spra wie pro wa dzi KW MO wspól nie z De le ga tu rą Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Skwie rzy nie i Wo je wódz kim Urzę dem
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 10 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to wał pra cow ni ka Po mor -
skich Za kła dów Fos fo ro wych w To ru niu, lat 39, po cho dze nie ro bot ni cze, wy kształ ce nie
7 kl[as] szko ły po wszech nej, ostat nio wy da lo ny z par tii, b[yły] żoł nierz ar mii nie miec -
kiej i ar mii An der sa. Wy mie nio ny od 1954 r. do czerw ca 1955 r. sys te ma tycz nie wrzu -
cał do be czek z siar czy nem ob ce cia ła (ołów, żu żel), po wo du jąc ob ni że nie kla sy lub
zupeł ną nie zdol ność pro duk cyj ną siar czy nu.

Dnia 11 sierp nia br. Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kiel cach za trzy mał 3 dal szych człon ków nie le gal nej or ga ni za cji pn. Bia łe Or ły, dzia ła ją -
cej w po wie cie Opa tów (o li kwi da cji po da no w Biu le ty nach [nr.:] 74[/55], 75[/55], 76[/55]
i 78[/55]). Wszy scy trzej są po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 34, 43 i 52 la ta, zam[iesz -
ka li] w pow. Opa tów. Je den z za trzy ma nych był człon kiem OR MO, ka ra ny są dow nie 
6-mie sięcz nym aresz tem za kra dzież, wy da lo ny z par tii w 1953 r.

Dnia 9 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Gdań sku aresz to wał miesz kan kę Gdy ni, lat 34, po cho dze nie chłop skie, bez za wo du.
W[yżej] wym[ie nio na] po dej rza na jest o nie le gal ny han del przed mio ta mi po cho dze nia
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2 Or ga ni za cja dzia ła ła w la tach 1953–1955 na te re nie Ble dze wa w powiecie skwie rzyń skim. Li czy ła 8 człon ków,
jej do wód cą był Cze sław We so łow ski ps. „Fo ka”, na to miast sze fem Fe liks Ba ra now ski ps. „Sęp”. Ce lem or ga ni za -
cji by ła „wal ka z ustro jem Pol ski”, człon ko wie kol por to wa li ulot ki. Dzia ła no sys te mem trój ko wym, do wód ca mi
tró jek by li: Fe liks Ba naś ps. „Ryś” i Jan Ku biak ps. „Orzeł”. W sierp niu 1955 r. wszy scy człon ko wie or ga ni za cji
zo sta li aresz to wa ni, wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Zie lo nej Gó rze zo sta li ska za ni: We so łow ski – na 6 lat wię -
zie nia, Ba ra now ski – na 10, Ba naś – na 8, a Ku biak na 4 la ta. AIPN, 0178/87, Le gion Par ty zan tów Zie mi Lu bu -
skiej, Cha rak te ry sty ka nr 90. 
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za gra nicz ne go i po wią za nie z oso ba mi współ pra cu ją cy mi z ob cym wy wia dem uprzed -
nio aresz to wa ny mi przez or ga na bez pie czeń stwa.

Dnia 11 sierp nia br. zo stał aresz to wa ny osob nik lat 53, po cho dze nie chłop skie, wy -
kształ ce nie śred nie, za trud nio ny ja ko urzęd nik cel ny. Wy mie nio ny jest rów nież po wią -
za ny z aresz to wa nym agen tem ob ce go wy wia du oraz po dej rza ny o wy no sze nie ze stat -
ków to wa rów nie le gal ne go po cho dze nia.

Dnia 10 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ko sza li nie za trzy mał pra cow ni ka Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej, lat 49, po cho dze -
nie in te li genc kie, wy kształ ce nie wy ższe (inż[ynier] eko no mi sta), czł[onek] ZSL, ostat -
nio zam[iesz ka ły] w Mię dzy rze czu, obec nie ni gdzie nie mel do wa ny. Wy mie nio ny roz -
po wszech niał wro gą pro pa gan dę prze ciw ko PRL i ZSRR.

Dnia 8 sierp nia br. De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Wał czu (Ko sza lin) za trzy ma ła miesz kan kę Ko sza li na, lat 25, po cho dze nie chłop skie,
bez sta łe go miej sca pra cy. Wy mie nio na po dej rza na jest o przy na le żność do sek ty świad -
ko wie Je ho wy. Prze cho wy wa ła ona wro gą li te ra tu rę sek ty i wer bo wa ła no wych człon -
ków, któ rych od cią ga ła od wy daj nej pra cy.

W dniu 11 sierp nia br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Mrą go wie (Olsz tyn) na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał pra cow ni ka PGR
Na ko mia dyg pow. Gi życ ko, lat 52, po cho dze nie ro bot ni cze, za roz po wszech nia nie wro -
giej pro pa gan dy i szka lo wa nie do stoj ni ków PRL. Nad mie nia się, że wy mie nio ny zo stał
prze sie dlo ny z War sza wy do pra cy w PGR przez Sto łecz ną Ra dę Na ro do wą za nie mo -
ral ne pro wa dze nie się.

Dnia 12 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sta li no gro dzie na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał au to ra wro gich ano ni -
mów pi sa nych pod ad re sem I se kre ta rza KC PZPR.

Dnia 7 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] mia sta sto łecz ne go War sza wy aresz to wał ko bie tę, lat 27, po cho dze nie
ro bot ni cze, bez za wo du i sta łe go źró dła utrzy ma nia, ost[at nio] zam[iesz ka łą] w Dę bli nie.
W[yżej] wym[ie nio na], po słu gu jąc się fał szy wą le gi ty ma cją związ ko wą, prze by wa ła
w War sza wie no cu jąc na dwor cach, a w dzień do łą cza ła się do de le ga cji za gra nicz nych
zbie ra jąc od nich au to gra fy itp.

Dnia 12 sierp nia br. wy kry to spraw ców prze rwa nia li nii W -Cz na od cin ku Ko ni na
(Po znań) (wia do mość po da no w Biu le ty nie nr 77[/55]), któ ry mi jest 6 mło do cia nych
chłop ców w wie ku po 14 lat. Po uzgod nie niu z se kre ta rzem KP PZPR prze ciw ko jed ne -
mu z nich zo sta nie skie ro wa na spra wa do są du dla nie let nich, po nie waż już uprzed nio
do ko ny wał po dob nych wy czy nów, zaś od no śnie [do] po zo sta łych prze pro wa dzo no roz -
mo wy z ro dzi ca mi w ich obec no ści.

W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi w spra wie za trzy ma nia 2 miesz kań ców Ło dzi przez nie -
usta lo nych osob ni ków z bro nią w le sie wią czyń skim (patrz: Biu le tyn nr 77[/55]) usta lo -
no, że za trzy ma nia ww. do ko na li funk cjo na riusz[e] MO wraz z ga jo wym te goż la su,
któ rzy po szu ki wa li osob ni ka prze by wa ją ce go na tamt[ej szym] te re nie.
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KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 322



Wy ro ki
Dnia 9 i 12 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie ska zał dwie oso by, z te go jed -

ną na 7, a dru gą na 5 lat wię zie nia, za współ pra cę z ban dą Cie śli. Wy mie nie ni aresz to -
wa ni zo sta li w kwiet niu br.

Dnia 10 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie ska zał jed ną oso bę na 8 m[ie się]cy
wię zie nia w za wie sze niu na 4 la ta, za prze cho wy wa nie ulo tek NTS po cho dze nia za gra -
nicz ne go.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 58–64.
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Nr 94

1955 sier pień 17, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 80/55

Komitet Warszawa, dnia 17 VIII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 80[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 13 sierp nia br. we wsi Woj nicz i Ły sa Gó ra pow. Brze sko (Kra ków) dwaj

uzbro je ni ban dy ci do ko na li dwóch ko lej nych na pa dów na miesz ka nia in dy wi du al nie
gospo da ru ją cych chło pów. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu do mow ni ków i od da niu dwóch
strza łów z pi sto le tu zra bo wa li ww. część po sia da nej gar de ro by. Z oświad czeń po szko -
do wa nych wy ni ka, że na pa dów do ko na li ukry wa ją cy się na tamt[ej szym] te re nie dwaj
ban dy ci (bra cia). Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] przy współ udzia le MO w Brze sku.

Dnia 8 sierp nia br. pra cow nik GRN w Dy lą gów ce pow. Rze szów otrzy mał pocz tą
ano nim po gró żko wy wy ko na ny od ręcz nie, w któ rym au tor wzy wa go do za prze sta nia
pra cy na rzecz spół dziel czo ści pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Dnia 12 sierp nia br. by ły czło nek OR MO (zwol nio ny z dniem l0 lip ca br. za nie wy -
wią zy wa nie się z za dań OR MO -[w]ca), zam[iesz ka ły] w Brze gu (Opo le), czł[onek]
PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, w któ rym au tor gro zi mu śmier -
cią za dal szą pra cę w OR MO. Ano nim pod pi sa ny był: „ZPM Od dział Brzeg”. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Brze gu.

Dnia 9 sierp nia br. na te re nie Zjed no cze nia PGR w Byd gosz czy ujaw nio no wro gi
napis, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 9 sierp nia br. na te re nie Fa bry ki Ma no me trów we Wło cław ku (Byd goszcz)
ujaw nio ny zo stał na pis o tre ści an ty rzą do wej, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło cław ku.

Dnia 12 sierp nia br. na te re nie Dy rek cji Okrę go wych Ko lei Pań stwo wych w Szcze -
ci nie ujaw nio no wy ko na ny od ręcz nie na pis o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą du
PRL i ZSRR. Do cho dze nie w ce lu usta le nia spraw cy pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Dnia 15 sierp nia br. w grom. Sta nisz cze Wiel kie po wiat Strzel ce Opol skie (Opo le)
na mu rze re mi zy Stra ży Po żar nej nie usta le ni do tych czas spraw cy wy ko na li kre dą na pis
w ję zy ku nie miec kim o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i kle ry kal nej. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Strzel cach Opol skich.

Dnia 16 sierp nia br. w PGR Ize la k1 pow. Mal bork (Gdańsk) wy buchł po żar (przy czy -
ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią 200 t ko ni czy ny, 27 t
jęcz mie nia i 12 t ży ta. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 13 sierp nia br. [o] godz. 23.00 w PGR Ro tru lan ka2 pow. Pruszcz Gdań ski wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła no wo wy bu do wa na obo ra i oko ło 3 t zło żo ne -
go w niej sia na. Stra ty w przy bli że niu wy no szą oko ło 250 000 zł. Do cho dze nie w ce lu
usta le nia przy czyn wy bu chu po ża ru pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO.

Dnia 11 sierp nia br. z przy czyn do tych czas nie usta lo nych spło nę ła obo ra i ma ga zyn
pa szo wy na szko dę PGR Łu czy ce3 pow. Go le niów (Szcze cin). Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie i MO.

Dnia 14 sierp nia br. w spół dziel ni pro duk cyj nej Wy gnań czy ce pow. Wscho wa (Zie -
lo na Gó ra) wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią 12 t te go -
rocz nych zbio rów. Przy czyn wy bu chu po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie
pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia -
le KP MO.

Dnia 12 sierp nia br. o godz. 2.00 w Imie li nie pow. Ty chy (Sta li no gród) spło nę ła mło -
car nia na le żą ca do GOM, a wy ko rzy sty wa na ostat nio przez punkt omło to wy w Imie li -
nie. Po dej rza nym o pod pa le nie ma szy ny jest miesz ka niec wym[ie nio nej] gro ma dy
posia da ją cy wła sną mło car nię, któ ry po uru cho mie niu punk tu omło to we go gro ził,
że mło car nia mu si z Imie li na od je chać. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy po mo cy Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Pra ca apa ra tu
Dnia 15 sierp nia br. w wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku zli kwi do wał 2-oso bo wą ban dę
Ro giń skie go, dzia ła ją cą od 1951 r. na te re nie pow. Kol no. W cza sie ak cji ban dy ta Ro -
giń ski zo stał za bi ty, zaś dru gi (de zer ter WP) zo stał uję ty. Przy ban dy tach zna le zio no
2 pi sto le ty.

Dnia 12 i 13 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra woj sko we go przez
Woje wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie zo sta li aresz -
to wan[i:]

1) pra cow nik Po wia to we go Związ ku Gmin nych Spół dziel ni w Łob zie, po cho dze nia
ro bot ni cze go, lat 28 – za udzie la nie po mo cy re zy den to wi wy wia du ame ry kań skie go
w 1952 r.;
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1 Miej sco wość nie usta lo na.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Rot man kę.
3 Miej sco wość nie usta lo na.
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2) pracownik PKP pochodzenia robotniczego, lat 28 – za udzielanie informacji
szpiegowskich agentowi wywiadu angielskiego w latach 1952[/19]53.

Dnia 13 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał miesz kań ca Tar -
no wa Pod gór ne go pow. Po znań, lat 27, któ ry po dej rza ny jest o przy na le żność do nie le -
gal nej or ga ni za cji pn. Le gion Par ty zan tów Zie mi Lu bu skiej (o li kwi da cji tej or ga ni za cji
po da no w po przed nim biu le ty nie).

Dni 11 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Zie lo nej Gó rze na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wał dwóch człon ków sek -
ty świad ko wie Je ho wy:

1) lat 22, po chodz[enie] chłop skie, tech nik bu dow la ny Re jo nu La sów Pań stwo wych
w Kro śnie Od rzań skim;

2) lat 33, po chodz[enie] chłop skie, rol nik.
Obaj aresz to wa ni by li ak tyw ny mi człon ka mi sek ty, kol por to wa li wro gą li te ra tu rę

sek ty i wer bo wa li no wych człon ków. W cza sie re wi zji u jed ne go z aresz to wa nych zakwe -
stio no wa no nie le gal ne wy daw nic twa sek ty.

Dnia 13 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Włosz czo wie (Kiel ce) aresz to wał człon ki nię sek ty
świad ko wie Je ho wy, lat 44, po cho dze nia ro bot ni cze go, ostat nio za miesz ka łą w Czę sto -
cho wie. Wym[ie nio na] na te re nie pow. Włosz czo wa kol por to wa ła li te ra tu rę sek ty.
W cza sie re wi zji przy ww. zna le zio no 30 egz. bro szur pt. „Stra żni ca” i in ne.

Dnia 11 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra aresz to wa na zo sta ła przez
MO miesz kan ka Ra do mia (Kiel ce), któ ra by ła in spi ra tor ką wy stą pie nia 15 ko biet prze -
ciw ko trak to rzy stom, do ko nu ją cym pod ory wek ma sy wu spół dziel cze go we wsi Je dlan ka
pow. Ra dom. Nad mie nia się, że oj ciec ww. po sia da 6-h[ek ta ro we] go spo dar stwo, któ re
pod le ga ło wy mia nie, po nie waż wcho dzi ło w ma syw spół dziel czy. Śledz two w to ku.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 65–68.
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Nr 95

1955 sier pień 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 81/55

Komitet Warszawa, dnia 19 VIII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 81[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 16 sierp nia br. oko ło godz. 18.00 do gro ma dy Sy czyn pow. Chełm (Lu blin)

przy by ło wo zem kon nym 3 uzbro jo nych ban dy tów, któ rzy do ko na li na pa du na miej sco -
wy sklep GS. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu per so ne lu skle po we go zra bo wa li sze reg arty -
ku łów tek styl nych i spo żyw czych war to ści 35 000 zł. Po ścig za ban dy ta mi wsz czę ła gru -
pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Po wia to we go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.

Dnia 15 sierp nia br. oko ło godz. 2.00 w m. Bia ła Rze ka1 pow. Wej he ro wo (Gdańsk)
3 nie usta lo nych do tych czas osob ni ków do ko na ło na pa du na prze je żdża ją ce go ro we rem
funk cjo na riu sza MO, któ re go po bi li do utra ty przy tom no ści, a na stęp nie zra bo wa li mu
pi sto let słu żbo wy. Do cho dze nie w po wy ższej spra wie pro wa dzi KP MO przy po mo cy
KW MO.

Dnia 17 sierp nia br. oko ło godz. 22.30 we wsi Wie chy2 pow. Wy so kie Maz[owiec kie]
(Bia ły stok) dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na miesz ka nie pra cow ni ka
zlew ni mle ka, gdzie zra bo wa li 1900 zł prze zna czo nych na wy pła tę do staw com mle ka.
Ban dy ci po do ko na niu na pa du od da li dwa strza ły z po sia da ne go pi sto le tu, po czym od -
da li li się w nie usta lo nym kie run ku. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO.

Dnia 16 sierp nia br. o godz. 18.30 ban dy ta uzbro jo ny w broń pal ną do ko nał na pa du
na sklep GS w Żau gu3 pow. Włosz czo wa (Kiel ce), skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu
i bę dą cych w tym cza sie w skle pie klien tów zra bo wał pie nią dze z utar gu dzien ne go i kil -
ka bu te lek spi ry tu su. Z oświad czeń skle po wej i klien tów wy ni ka, że na pa du do ko nał
zna ny, ukry wa ją cy się na tamt[ej szym] te re nie ban dy ta. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO
i Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 14 sierp nia br. na ad res księ dza pa ra fii Na rew ka pow. Haj nów ka (Bia ły stok)
wpły nę ła pocz tą ulot ka wy ko na na od ręcz nie w for mie ode zwy. Au tor ulot ki szka lu je
ustrój Pol ski Lu do wej, do ma ga się prze pro wa dze nia wy bo rów do sej mu pod kon tro lą
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Od 1954 r. wcho dzi w skład Ru mi.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Wno ry-Wie chy lub kolonię Wie chy No we.
3 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Za róg.
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mię dzy na ro do wą oraz wy stę pu je prze ciw ko or ga ni zo wa niu w Pol sce fe sti wa lu i in nych
mię dzy na ro do wych im prez. W za koń cze niu ulot ki wzy wa do jej prze pi sa nia w trzech
eg zem pla rzach i prze sła nia in nym oso bom. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 17 sierp nia br. w gr[oma dzie] Wól ka Cy cow ska4 pow. Chełm (Lu blin) pod
miesz ka nie prze wod ni czą ce go spół dziel ni pro duk cyj nej, czł[on ka] ZSL, nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca pod rzu cił ano nim wy ko na ny od ręcz nie, w któ rym wzy wa go do ustą -
pie nia z zaj mo wa ne go sta no wi ska i za prze sta nia dzia łal no ści spo łecz nej, a w prze ciw -
nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 13 sierp nia br. na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) ujaw nio no 3 wy ko na ne od -
ręcz nie na pi sy o tre ści szka lu ją cej wa run ki eko no micz ne w Pol sce. Do cho dze nie pro wa -
dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 17 sierp nia br. na te re nie sta cji ko le jo wej w Sa dur kach pow. Lu blin ujaw nio no
dwa na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą du PRL i ZSRR
oraz gro żą ce śmier cią za wia dow cy wy mie nio nej sta cji. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 17 sierp nia br. w Ząb ko wi cach Bę dziń skich (Sta li no gród) na par ka nie ota cza -
ją cym ogród ki ro bot ni cze hu ty szkła nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił wy ko na -
ną na płót nie swa sty kę hi tle row ską o roz mia rach 60 × 60 cm. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le MO.

Dnia 18 sierp nia br. o godz. 1.00 w no cy w gr[oma dzie] Pe try ko zy pow. Opocz no
(Kiel ce) wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nął młyn pań -
stwo wy. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO.

Dnia 18 sierp nia br. o godz. 9.30 w gr[oma dzie] Ko zia Wól ka5 pow. Koń skie (Kiel -
ce) wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ło 20 za bu do wań.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
i KP MO.

Pra ca apa ra tu
Dnia 15 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

w Bia łym sto ku aresz to wał 2 me li nia rzy ban dy Ro giń skie go ps. „Lis” (o li kwi da cji ban -
dy po da no in for ma cję w Biu le ty nie nr 80[/55]), w za bu do wa niach któ rych w cza sie akcji
li kwi da cyj nej prze by wa li ban dy ci. Aresz to wa ni me li nia rze (oj ciec i syn) są w wie ku lat
50 i 21, i pra co wa li na wła snym go spo dar stwie o po wierzch ni 12 ha zie mi. Po nad to
w dniu 16 sierp nia br. zo sta ły aresz to wa ne rów nież dwie miesz kan ki Kol na w wie ku 19
i 22 la ta – w tym jed na czł[on ki ni] ZMP – któ re utrzy my wa ły sta ły kon takt z ban dy ta mi.

Dnia 16 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra za ak tyw ną dzia łal ność
w sek cie świad ko wie Je ho wy Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał 3 oso by, w tym: dwóch ro bot ni ków PZM, z któ rych
jeden ka ra ny był uprzed nio są dow nie na 3 la ta wię zie nia za uchy la nie się od słu żby woj -
sko wej oraz ko bie tę bez sta łe go miej sca pra cy. Spo śród aresz to wa nych dwóch jest
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4 Gro ma da Wól ka Cy cow ska ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Cy ców.
5 Praw do po dob nie Ko zia Wo la.
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pocho dze nia ro bot ni cze go, zaś jed na oso ba po cho dze nia chłop skie go, w wie ku od 21
do 27 lat. W cza sie re wi zji przy aresz to wa nych zna le zio no więk szą ilość li te ra tu ry sekty
oraz no tat ki świad czą ce o ich wro giej dzia łal no ści.

Dnia 14 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku aresz to wał osob ni ka, zam[iesz -
ka łe go] w pow. Bu sko (woj. kie lec kie), po cho dze nia chłop skie go, z za wo du sto larz, lat
60. Aresz to wa ny w okre sie oku pa cji na te re nie Bia łe go sto ku ja ko agent SD wy dał w rę -
ce oku pan ta prze szło 100 osób na ro do wo ści pol skiej, ży dow skiej i bia ło ru skiej, któ re
zo sta ły aresz to wa ne i czę ścio wo wy mor do wa ne przez hi tle row ców.

Na pod sta wie orze cze nia eks per ty zy pi sma Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie usta lił spraw cę wy wie sze nia wro gich ulo tek
w Jań cu pow. Płock w mar cu 1954 r., któ rym jest ma ło let ni syn ro bot ni ka. W cza sie
prze pro wa dzo nej z nim roz mo wy w obec no ści ro dzi ców przy znał się on do po peł nio ne -
go prze stęp stwa i wy ja śnił, iż myśl wy wie sze nia ulo tek zro dzi ła się u nie go pod wpły -
wem prze czy ta nych ksią żek, ob ra zu ją cych wal kę or ga ni za cji w cza sie oku pa cji. Ze
wzglę du na mło dy wiek prze ka za no go pod opie kę ro dzi ców.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 69–72.
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Nr 96

1955 sier pień 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 82/55

Komitet Warszawa, dnia 22 VIII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 82[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W no cy z dnia 17 na 18 sierp nia br. dwaj uzbro je ni ban dy ci do ko na li na pa du na

Gmin ną Ka sę Spół dziel czą w Jast ko wieb pow. Lu blin, skąd po ster ro ry zo wa niu kasjer -
ki zra bo wa li po nad 26 tys. zł i da tow nik „PKO Jast ków”. Do cho dze nie pro wa dzi
KP MO przy współ udzia le Pow[ia to we go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go].

Dnia 19 sierp nia br. oko ło godz. 22.00 w War sza wie nie usta le ni do tych czas osob ni -
cy do ko na li na pa du na po wra ca ją ce go ze słu żby funk cjo na riu sza MO, któ re mu po za da -
niu kil ku cio sów ostrym na rzę dziem w gło wę zra bo wa li pi sto let słu żbo wy i dwa ma ga -
zyn ki z amu ni cją. Ran ny funk cjo na riusz prze by wa w szpi ta lu.

W no cy z dnia 19 na 20 sierp nia br. w Ło dzi nie usta le ni do tych czas osob ni cy do ko -
na li na pa du na peł nią ce go słu żbę funk cjo na riu sza MO, któ re go po bi li ło mem że la znym
do utra ty przy tom no ści, a na stęp nie zra bo wa li mu pi sto let słu żbo wy. Na pad nię ty funk -
cjo na riusz prze by wa w szpi ta lu. Do cho dze nie pro wa dzi Ko men da MO w Ło dzi.

Dnia 16 sierp nia br. w PGR Mie lę cin pow. Choszcz no (Szcze cin) wy buchł po żar,
w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta z jęcz mie niem. W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze -
nia przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO za trzy -
ma ny zo stał spraw ca pod pa le nia – po moc nik trak to rzy sty, lat 20, za trud nio ny w PGR
Przy by sław pow. Choszcz no. Za trzy ma ny w to ku wstęp ne go śledz twa przy znał się do
pod pa le nia ster ty wy ja śnia jąc, iż współ dzia łał przy tym z trze ma in ny mi oso ba mi, któ -
re wspól nie two rzy ły an ty pań stwo wą or ga ni za cję. Osob ni cy ci rów nież zo sta li za trzy -
ma ni.

Dnia 16 sierp nia br. do Ko mi te tu Miej skie go PZPR w Le gni cy (Wro cław) wpły nął
pocz tą ano nim, któ re go au tor w spo sób wul gar ny szka lu je kie row nic two par tyj ne,
przed sta wi cie li rzą du, wro go wy po wia da się o spół dziel czo ści pro duk cyj nej i o wy sy ła -
niu lu dzi z za kła dów pra cy do po mo cy przy żni wach. Na le ży nad mie nić, że wy mie nio -
ny ano nim nada ny był na po czcie w Le gni cy w dniu 13 sierp nia br., tj. w przed dzień
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Wy raz od ręcz nie po pra wio ny.
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wyjaz du eki py ro bot ni ków do pra cy przy żni wach. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Le gni cy przy po mo cy Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 18 sierp nia br. na te re nie Stocz ni im. Ko mu ny Pa ry skiej w Gdy ni ujaw nio no
na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li mię dzy na ro do we go
ruchu ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gdy ni.

Dnia 16 sierp nia br. na te re nie Pow[ia to we go] Związ ku Gmin nych Spół dziel ni
w Gó rze Ślą skiej (Wro cław) ujaw nio no na pi sy o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko Związ -
ko wi Ra dziec kie mu. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Gó rze Ślą skiej.

Pra ca apa ra tu
Dnia 17 sierp nia br. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je -

wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze agen ta
wy wia du ame ry kań skie go, lat 32, zam[iesz ka łe go] ostat nio na te re nie NRF. Przy za trzy -
ma nym zna le zio no: pol ski do wód oso bi sty i do wód oso bi sty NRD, 4 za świad cze nia pol -
skie stwier dza ją ce, ja ko by ko rzy stał on z urlo pu, 10 000 zł pol skich oraz 150 ma rek
NRD.

W Biu le ty nie nr 75[/55] z dnia 3 sierp nia br. za miesz czo no in for ma cję o aresz to wa -
niu ukry wa ją ce go się od 1947 r. człon ka ban dy UPA, któ ry w okre sie ukry wa nia się do -
ko nał 3 mor derstw i 13 zbroj nych na pa dów. W dniu 18 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał 5 me li nia rzy w[yżej]
wym[ie nio ne go] ban dy ty, wszy scy po cho dze nia chłop skie go (ma ło rol ni), w wie ku
od 27 do 32 lat. Wśród aresz to wa nych jest 2 człon ków PZPR.

Dnia 18 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał ro bot ni ka ko pal ni
„Mor ti mer”, lat 32. Aresz to wa ny po dej rza ny jest o przy na le żność do an ty pań stwo wej
or ga ni za cji pn. Le gion Wy zwo le nia1, za ło żo nej na te re nie wię zie nia we Wron kach
w 1952 r. Nad mie nia się, że człon ko wie w[yżej] wym[ie nio nej] nie le gal nej or ga ni za cji
po wyj ściu z wię zie nia wzno wi li swą dzia łal ność.

Dnia 20 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kiel cach za trzy mał chło pa, po sia da ją ce go 7,9 ha zie mi, lat 55 – za współ pra cę z nie -
le gal ną or ga ni za cją Bia łe Or ły, zli kwi do wa ną na te re nie pow. Opa tów.

Dnia l7 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku aresz to wał osob ni ka po cho dze -
nia chłop skie go, ostat nio za trud nio ne go w PGR Hen ry ków, lat 59, [z] za wo du mu rarz.
Aresz to wa ny w okre sie oku pa cji hi tle row skiej, tj. od 1941 [r.] do 1944 r., peł nił funk cję
za stęp cy ko men dan ta po ste run ku żan dar me rii w Ja łów ce pow. Bia ły stok, gdzie znę cał
się nad lud no ścią cy wil ną.

Dnia 18 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał pra cow ni cę Ośrod ka
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1 Za ło ży ciel or ga ni za cji – H.J., po zwol nie niu z wię zie nia da lej w niej dzia łał na te re nie Kra ko wa.
AIPN, 1583/122, In for ma cja o sta nie pra cy ope ra cyj nej WUdsBP na te re nie mia sta Kra ko wa z 26 III 1956 r., k. 50.
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Szko le nia Za wo do we go w Otwoc ku, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kształ ce nie śred nie,
lat 22. Aresz to wa na na prze strze ni [lat] 1954–1955 na pi sa ła do roz gło śni ra dio wej Wol -
na Eu ro pa sze reg li stów o tre ści szka lu ją cej sto sun ki pa nu ją ce w Pol sce.

Dnia 17 sierp nia br. za kol por taż wro giej li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dęb nie (Szcze cin) aresz to wał
człon ki nię sek ty, po cho dze nia chłop skie go, lat 20.

Dnia 18 sierp nia br. De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze ci nie aresz to wa ła człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Sio dle Gór ny m2 pow.
Szcze cin, czł[on ka] ZMP, lat 19 – po dej rza ne go o usi ło wa nie uszko dze nia sno po wią -
załek.

Dnia 18 sierp nia br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Cheł mie (Lu blin) za trzy mał 15-let nie go sy na śred nio rol ne go chło pa, spraw cę na pi sa -
nia i pod rzu ce nia ano ni mu po gró żko we go prze wod ni czą ce mu spół dziel ni pro duk cyj nej
w Wól ce Cy cow skiej (o czym in for mo wa no w po przed nim biu le ty nie). Za trzy ma ny
w prze pro wa dzo nej z nim roz mo wie wy ja śnił, iż myśl na pi sa nia ano ni mu zro dzi ła się
u nie go na tle za tar gów ist nie ją cych mię dzy je go oj cem a spół dziel ca mi za wy mia nę
grun tów, któ re zo sta ły włą czo ne do are ału spół dziel cze go. Za trzy ma ne go prze ka za no do
dys po zy cji pro ku ra to ra po wia to we go.

Dnia 18 sierp nia br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Łob zie (Szcze cin) wspól nie z In for ma cją WP na sta cji ko le jo wej Wo ro wo za trzy mał
dwóch de zer te rów Woj ska Pol skie go: po cho dze nia ro bot ni cze go – 1, chłop skie go – 1,
w wie ku po 21 lat. Przy jed nym z za trzy ma nych zna le zio no broń i 68 sztuk amu ni cji.

Wy ro ki
W dniu 18 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 3 oso -

by na: 1 rok i 6 m[ie się]cy, 7 i 10 lat wię zie nia – za współ pra cę z ban dą Cie śli (zli kwi -
do wa na).

W dniu 12 sierp nia br. Sąd Po wia to wy w Lesz nie (Po znań) wy dał wy rok ska zu ją cy
człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej na 7 m[ie się]cy wię zie nia w za wie sze niu na okres 3 lat
za prze sła nie ano ni mu po gró żko we go do prze wod ni czą ce go spół dziel ni pro duk cyj nej
w Krzyc ku Wiel kim w 1953 r.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 73–76.
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Nr 97

1955 sier pień 24, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 83/55

Komitet Warszawa, dnia 24 VIII [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 83[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 21 sierp nia br. w rze ce obok gro ma dy Dą bro wa pow. Lu blin zna le zio no zwło -

ki dwóch funk cjo na riu szy MO z Po ste run ku Ko le jo we go w Lu bli nie, któ rzy za strze le ni
zo sta li z bro ni pal nej. Spraw cy po do ko na niu zbrod ni zra bo wa li jed ne mu z za mor do wa -
nych pi sto let (dru gi bro ni nie po sia dał), a na stęp nie zwią za li zwło ki sznu rem i wrzu ci li
do rze ki. Do cho dze nie w ce lu wy kry cia spraw ców pro wa dzi spe cjal nie po wo ła na gru pa
ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KW MO w Lu bli nie. Na pod sta wie do tych cza so we go
do cho dze nia zo sta li za trzy ma ni: pra cow nik WSK Świd nik i pra cow nik Lu bel skiej
Fabry ki Ma szyn Rol ni czych, obaj w wie ku po 19 lat, ja ko po dej rza ni o do ko na nie mor -
der stwa.

Dnia 21 sierp nia br. w ko lo nii Czuł czy ce pow. Chełm (Lu blin) trzej miej sco wi ma ło -
rol ni chło pi (zna ni z wy czy nów chu li gań skich), wra ca jąc z od pu stu w sta nie nie trzeź -
wym, do ko na li na pa du na miesz ka nie se kre ta rza POP PZPR, człon ka spół dziel ni pro -
duk cyj nej. Na past ni cy po wy bi ciu szyb w oknach miesz ka nia, przy uży ciu koł ków
do tkli wie po bi li wym[ie nio ne go] se kre ta rza oraz żo nę i te ścia. Ran ni prze wie zie ni
zosta li do szpi ta la, gdzie w dniu 22 sierp nia br. se kre tarz zmarł. Spraw cy zo sta li aresz -
to wa ni przez KP MO.

Dnia 20 sierp nia br. oko ło godz. 20.00 czte rech osob ni ków uzbro jo nych w dwa
pisto le ty do ko na ło na pa du na miesz ka nie jed ne go z oby wa te li za miesz ka łe go w Czę sto -
cho wie (Sta li no gród), skąd po ster ro ry zo wa niu do mow ni ków zra bo wa li bi żu te rię, gar -
de ro bę oraz 18 nie pro wa dzi KP MO.

Dnia 22 sierp nia br. dwaj uzbro je ni ban dy ci do ko na li na pa du na Gmin ną Ka sę Spół -
dziel czą w Irzą dzach pow. Włosz czo wa (Kiel ce), skąd po ster ro ry zo wa niu kie row ni ka
GKS zra bo wa li 30 000 zł. Po do ko na niu na pa du ban dy ci od je cha li ro we ra mi w nie usta -
lo nym do tych czas kie run ku. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go].

333

a–a Wpi sa no od ręcz nie.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 333



Dnia 20 sierp nia br. o godz. 19.00 w Mię dzy bo ro wie pow. Gro dzisk (War sza wa)
ban dy ta uzbro jo ny w pi sto let do ko nał na pa du na sklep spół dziel czy, skąd po uprzed nim
ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wał 10 000 zł. Po do ko na niu ra bun ku, w od le gło ści
oko ło 1 km od w[yżej] wym[ie nio ne go] skle pu, ban dy ta ode brał ro wer prze je żdża ją ce -
mu w tym cza sie oby wa te lo wi, któ rym od je chał w kie run ku m. Ba ra nów. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie
z KP MO.

Dnia 20 sierp nia br. na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) ujaw nio no wy ko na ny od ręcz -
nie na pis o btre ści szka lu ją cej wol ność oso bi stą w Pol sceb i or ga na MO. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 23 sierp nia br. o godz. 3.10 w Za kła dach Kok so che micz nych w Cho rzo wie Ba -
to rym (Sta li no gród) w dzia le ben zy now ni –ra fi ne rii na stą pił wy buch (przy czy ny nie usta -
lo ne), w wy ni ku któ re go po wstał po żar za gra ża ją cy ca łym za kła dom. bWy pad kówb w lu -
dziach nie by ło. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 22 sierp nia br. oko ło godz. 10.00 w PGR Ko ci bórz pow. Bi sku piec (Olsz tyn)
wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ły 3 sto do ły ze zbo -
żem i sia nem oraz obo ra, w któ rej znaj do wał się ma ga zyn zbo żo wy z za war to ścią około
15 t zbo ża. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] wspól nie z KW MO oraz pro ku ra tor wo je wódz ki.

Dnia 23 sierp nia br. w spół dziel ni pro duk cyj nej Ja sie nió w1 pow. Ża ry (Zie lo na Góra)
wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to -
ścią 493 wo zów ży ta. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą
funkc[jo na riu sze] Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
i KP MO przy po mo cy Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 21 sierp nia br. w PGR Grab no pow. Su lę cin (Zie lo na Gó ra) wy buchł po żar
w ma ga zy nie z pa li wem (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nął bu dy nek
miesz czą cy w[yżej] wym[ie nio ny] ma ga zyn, 2000 li trów ro py i 200 li trów ben zy ny.
Docho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 20 sierp nia br. o godz. 20.00 w ma ga zy nie PZZ w Par cze wie (Lu blin) prze zna -
czo nym na skła da nie zbo ża do star czo ne go przez chło pów na obo wiąz ko we do sta wy –
z przy czyn do tych czas nie usta lo nych – wy buchł po żar, któ ry w za rod ku zdo ła no zlo ka -
li zo wać. Spa le niu ule gła część zbo ża. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO i De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]2.

Dnia 21 sierp nia br. oko ło godz. 12.30 w m. Gu to wo pow. To ruń (Byd goszcz) wy -
buchł po żar w za bu do wa niach prze wod ni czą ce go spół dziel ni pro duk cyj nej (przy czy ny
nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nął bu dy nek miesz czą cy pod jed nym da chem
miesz ka nie, sto do łę ze zbo żem i obo rę. Spa le niu ule gła rów nież do ku men ta cja
dot[yczą ca] spół dziel ni pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.
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b–b Tak w tek ście.
1 Miej sco wość nie usta lo na, być mo że cho dzi o Ja sio nów.
2 W Par cze wie był Po wia to wy Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go.
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Dnia 21 sierp nia br. o godz. 22.15 w spół dziel ni pro duk cyj nej we wsi Oksa pow.
Jędrze jów (Kiel ce) wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła
sto do ła ze zbo żem i ster ta (ogó łem 120 t zbo ża) oraz ma ga zyn z na rzę dzia mi rol ni czy -
mi. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Pra ca apa ra tu
Dnia 22 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał 2 współ pra cow ni ków
agen ta wy wia du ame ry kań skie go:

1) lat 31, po chodz[enie] in te li gen cja pra cu ją ca, pra cow nik Za rzą du Bu dyn ków
Miesz kal nych w Szcze ci nie;

2) lat 43, po cho dze nie ro bot ni cze, bez sta łe go miej sca pra cy.
Dnia 20 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie aresz to wał osob ni ka, bez sta łe go
miej sca pra cy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 36, ostat nio zam[iesz ka łe go] w m. Sta ra
Wieś pow. Gró jec. Aresz to wa ny w dniu 18 sierp nia br. na sta cji ko le jo wej w Ko rzy biu
pow. Miast ko wpi sał do ksią żki ży czeń i za ża leń wro gą treść go dzą cą w ustrój Pol ski
Lu do wej.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostro łę ce (War sza wa)
za trzy mał po szu ki wa ne go osob ni ka, lat 46, po dej rza ne go o współ pra cę z oku pan tem
jako agent ge sta po.

Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD Woj ska Ochro -
ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze ko bie tę na ro do wo ści nie miec kiej, po cho dze -
nia chłop skie go, lat 42, ostat nio zam[iesz ka łą] w m. Krań ce3 pow. Olsz tyn. W to ku
wstęp ne go śledz twa za trzy ma na wy ja śni ła, iż nie mo gąc uzy skać ze zwo le nia na wy jazd
do Nie miec, gdzie za miesz ku je jej mąż, po sta no wi ła prze do stać się dro gą nie le gal ną.
Sank cję na areszt w[yżej] wym[ie nio nej] wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do po da nej in for ma cji w Biu le ty nie nr 81[/55] od no śnie [do] do ko na ne -
go na pa du na funk cjo na riu sza MO na te re nie po wia tu Wej he ro wo (Gdańsk) wy ja śnia
się, że trzej spraw cy po wy ższe go zo sta li za trzy ma ni przez KP MO w Wej he ro wie. Nad -
mie nia się, iż po wy ższy wy pa dek za ist niał pod wpły wem nad mier ne go uży cia al ko ho lu
przez za trzy ma nych, jak i po szko do wa ne go.

Wy ro ki
Dnia 20 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w War sza wie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 17 osób

na ka ry od 2 do 8 lat wię zie nia, wszy scy z utra tą praw na okres od 2 do 4 lat – za nie -
le gal ny han del ze gar ka mi po cho dzą cy mi z prze my tu i wpro wa dze nie do nie le gal ne go
ob ro tu ob cej wa lu ty.
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3 Miej sco wośc nie usta lo na.
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Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu wy dał wy ro ki ska zu ją ce 4 oso by na ka ry od 2 do 4 lat
wię zie nia za wy cię cie ka bli te le fo nicz nych na te re nie m. Wro cła wia w ma ju br.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
re fe rent Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 77–80.
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Nr 98

1955 sier pień 27, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 84/55

Komitet Warszawa, 27 sierp nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 84[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 24 sierp nia br. dwaj uzbro je ni ban dy ci do ko na li dwóch ko lej nych na pa dów na

skle py GS w grom. Pio tró w1 i Le chó we k2 pow. Opa tów (Kiel ce), skąd zra bo wa li pie -
nią dze oraz część to wa rów. Po ścig za ban dy ta mi pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Po wia to -
we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO przy współ udzia le wojsk
KBW.

Dnia 24 sierp nia br. o godz. 18.00 w m. Oso wa pow. Lu blin uzbro jo ny ban dy ta doko -
nał na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wał część to wa rów.
Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 23 sierp nia br. na to rze ko le jo wym w po bli żu miej sco wo ści Gar de ja pow. Gru -
dzią dz3 (Byd goszcz) ujaw nio no wy krę ce nie śru by ze złą cza szyn, na to miast dru ga śru -
ba by ła zlu zo wa na. Po wy ższe w wy pad ku nie spo strze że nia w po rę gro zi ło wy ko le je -
niem po cią gu. W ce lu usta le nia oko licz no ści roz krę ce nia śrub do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy po mo cy Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 23 sierp nia br. pre zes Gmin nej Spół dziel ni Sa mo po mo cy Chłop skiej w Bisz czy
pow. Bił go raj (Lu blin) otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu śmier cią w wy -
pad ku zwol nie nia z pra cy jed ne go z pra cow ni ków tam tej sze go GS. Na le ży nad mie nić,
iż oso ba wy mie nio na w ano ni mie fak tycz nie pra cu je w GS i wkrót ce ma być zwol nio -
na z pra cy za nie wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 20 sierp nia br. na te re nie WSK Mie lec (Rze szów) ujaw nio no na pis wy ko na ny
od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i wzy wa ją cej do wstę po wa nia w sze re gi or ga ni -
za cji WiN. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Gro ma da Pio trów ist nia ła do grud nia 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Piór ków.
2 Gro ma da Le chó wek ist nia ła do grud nia 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Zło ta Wo da.
3 In for ma cja błęd na. Od paź dzier ni ka 1954 Gar de ja na le ża ła do powiatu kwi dzyń skie go województwa gdań skie -
go. Zob. Uchwa ła nr 29 WRN w Byd gosz czy z 5 paź dzier ni ka 1954 r. w spra wie zmia ny gra nic wo je wódz twa byd -
go skie go, DzUrz. WRN w Byd gosz czy, 1954, nr 12, poz. 63.
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Dnia 23 sierp nia br. na te re nie Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie (Byd goszcz)
ujaw nio no wy ko na ny od ręcz nie na pis o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro -
wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łę gno wie.

Dnia 25 sierp nia br. o godz. 5.30 w PGR Dę bi nie c4 pow. Gru dziądz (Byd goszcz) wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła dłu go ści 150 m[e]tr[ów] z za war to ścią:
96 t psze ni cy, 22 t gro chu, oko ło 210 t ko ni czy ny, lu cer ny i sia na oraz siecz kar nia i dwa
wo zy. Oko licz no ści wy bu chu po ża ru wska zu ją na pod pa le nie. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 24 sierp nia br. o godz. 3.30 w grom. Psa ry5 pow. Chrza nów (Kra ków) wy buchł
po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta ży ta na szko dę człon ka spół dziel ni pro duk cyj -
nej. Na le ży nad mie nić, że w grom. Psa ry zna le zio no 3 kart ki z na pi sa mi o tre ści gro -
żą cej spa le niem gro ma dy Psa ry oraz za bu do wań w[yżej] wym[ie nio ne go] człon ka
spół dziel ni. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] wspól nie z KP MO i pro ku ra tu rą.

Pra ca apa ra tu
Dnia 24 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał pra cow ni cę umy sło -
wą Szcze ciń skiej Stocz ni Rzecz nej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 30 – po dej rza ną
o współ pra cę z agen tem wy wia du ame ry kań skie go.

Dnia 23 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu aresz to wał osob ni ka zam[iesz ka łe go]
w Brze gu, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 23, bez sta łe go miej sca pra cy, ka ra ne go są -
dow nie na 7 mies[ię cy] wię zie nia za kra dzież – za kol por taż wro gich ulo tek. Nad mie -
nia się, że w[yżej] wym[ie nio ny] wspól nie z uprzed nio aresz to wa nym osob ni kiem
w mies[ią cu] lip cu br. wy ko nał 7 an ty pań stwo wych ulo tek, któ re wy wie sił na te re nie
mia sta Brzeg.

Dnia 24 sierp nia br. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra snym sta wie (Lu blin) za trzy mał dwie oso by w wie ku 25 i 35 lat, któ re przy by ły
(z woj. kra kow skie go – 1 oraz z woj. kie lec kie go – 1) do oso by za miesz ka łej we wsi
Orły6 na ze bra nie sek ty świad ko wie Je ho wy. Przy za trzy ma nych zna le zio no 30 bro szur
pt. „Stra żni ca”, 2 za szy fro wa ne ra por ty oraz no tat ki spo rzą dzo ne w ję zy ku nie miec kim.

Dnia 24 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kiel cach za trzy mał 2 człon ki nie sek ty świad ko wie Je ho wy, po cho dze nia ro bot ni cze -
go (na uczy ciel ka) i chłop skie go, w wie ku 43 i 50 lat – za kol por taż wro giej li te ra tu ry
w[yżej] wym[ie nio nej] sek ty. W cza sie re wi zji przy za trzy ma nych zna le zio no sze reg
bro szur sek ty oraz ró żne no tat ki.

Dnia 24 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to wał ro bot ni ka Pań stwo -
we go Ho te lu „Orzeł” w Byd gosz czy, po cho dze nia chłop skie go, lat 67. Aresz to wa ny we
wrze śniu 1939 r. w Byd gosz czy wraz z Niem ca mi – cy wi la mi, strze lał do wy co fu ją cych
się żoł nie rzy Woj ska Pol skie go. Po nad to wy dał w rę ce ge sta po ro dzi nę pol ską, w wy ni -
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4 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Dę bie niec.
5 Gro ma da Psa ry ist nia ła do grud nia 1954 r., na stęp nie te re ny jej we szły w skład gro mad Kar nio wi ce i No wa Gó ra.
6 Miej sco wość nie usta lo na.
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ku cze go je den z człon ków wy mie nio nej ro dzi ny pod da ny zo stał eg ze ku cji, lecz wsku -
tek od da ne go strza łu zo stał cię żko ran ny i przy po mo cy lud no ści zdo łał się ura to wać.

Dnia 23 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie aresz to wał miesz kań ca woj. olsz -
tyń skie go, lat 55 – za współ pra cę z oku pan tem i wy da nie w rę ce ge sta po kil ku oby wa -
te li pol skich.

Na wią zu jąc do po da nej in for ma cji w Biu le ty nie nr 83[/55] od no śnie [do] za mor do -
wa nych 2 funk cjo na riu szy MO w woj. lu bel skim aresz to wa ni dwaj spraw cy przy zna li
się w śledz twie do do ko na nia mor der stwa i wska za li zra bo wa ne rze czy, któ re zo sta ły
czę ścio wo od na le zio ne.

Wy ro ki
Dnia 22 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso -

bę na rok wię zie nia w za wie sze niu na okres 3 lat za sze rze nie an ty pań stwo wej pro pa -
gan dy.

Dnia 20 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie wy dał wy ro ki ska zu ją ce
2 oso by na ka ry 3 la ta i 3 [i] 1/2 ro ku wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad -
ko wie Je ho wy. W[yżej] wym[ie nie ni] aresz to wa ni by li przez Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w kwiet niu br.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 81–84.
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Nr 99

1955 sier pień 30, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 85/55

Komitet Warszawa, dnia 30 VIII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 85[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 25 sierp nia br. o godz. 16.00 w m. Bo gu cin pow. Pu ła wy (Lu blin) dwaj uzbro -

je ni ban dy ci do ko na li na pa du na sklep GS, skąd zra bo wa li pie nią dze oraz część to wa -
rów. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wa Ko men da MO przy współ udzia le Po wia to we go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W no cy z dnia 25 na 26 sierp nia br. we wsi Gu łów pow. Łu ków (Lu blin) dwaj uzbro -
je ni ban dy ci do ko na li na pa du na miesz ka nie śred nio rol ne go chło pa. Wsku tek wsz czę te -
go alar mu przez na pad nię te go ban dy ci zbie gli, nic nie ra bu jąc. Do cho dze nie pro wa dzi
KP MO przy współ udzia le Pow[ia to we go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go].

Dnia 26 sierp nia br. we wsi Bor ki pow. Szy dło wiec (Kiel ce) dwaj uzbro je ni ban dy -
ci do ko na li na pa du na miesz ka nie pra cow ni ka ko pal ni ru dy, żą da jąc wy da nia pie nię dzy
za sprze da ny dom. W wy ni ku wsz czę te go alar mu przez do mow ni ków ban dy ci zra bo wa -
li je dy nie wiecz ne pió ro i zbie gli. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.

Dnia 25 sierp nia br. o godz. 12.00 w m. Hu ta Sta ra pow. Kiel ce dwóch uzbro jo nych
w pi sto le ty osob ni ków do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd zra bo wa li 1000 zł i część
towa rów. Do cho dze nie pro wa dzi KW MO i Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go].

Dnia 24 sierp nia br. w bu dyn ku Po wia to we go Związ ku Gmin nych Spół dziel ni
w Gry fi cach (Szcze cin) ujaw nio no wy ko na ny od ręcz nie na pis o tre ści an ty ra dziec kiej.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 27 sierp nia br. oko ło godz. 0.20 w spół dziel ni pro duk cyj nej w Ra wi cy pow. Ra -
dom (Kiel ce) wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła ster -
ta zbo ża. Nad mie nia się, że by ły to pierw sze zbio ry ww. spół dziel ni. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.

Dnia 25 sierp nia br. w PGR Przy wo dzie pow. Py rzy ce (Szcze cin) uszko dzo ny zo stał
trak tor mar ki Ur sus przez do tych czas nie usta lo ne go spraw cę, któ ry wrzu cił śru bę
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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do przy rzą du ró żni co we go (dy fe ren cja łu). Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Pra ca apa ra tu
Dnia 26 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia prok[ura to ra] Pow[ia to wy] Urząd

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wy so kiem Maz[owiec kiem] (Bia ły stok)
aresz to wał ku ła ka, po sia da ją ce go 20 ha zie mi, lat 51 – za ubli ża nie i za stra sza nie władz
te re no wych. Po nad to aresz to wa ny wro go wy po wia dał się o Pol sce Lu do wej, wy chwa -
la jąc przy tym ustrój sa na cyj ny. Dal sze śledz two pro wa dzi KP MO.

Dnia 25 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał jed ną oso bę po cho -
dze nia chłop skie go, lat 37, za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy go dzą cej w ustrój
Pol ski Lu do wej i ZSRR.

Dnia 25 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we
Wro cła wiu za trzy mał osob ni ka, ukry wa ją ce go się od 1945 r. pod przy bra nym na zwi -
skiem – za wy da nie w rę ce oku pan ta hi tle row skie go oby wa te la pol skie go, któ ry zo stał
wy wie zio ny do obo zu i za mor do wa ny.

Dnia 23 sierp nia br. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je -
wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie miesz -
kań ca Ło dzi, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 27, ka ra ne go uprzed nio na 3 la ta wię zie nia
za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy. Wy mie nio ny w dniu za trzy ma nia usi ło wał nie le -
gal nie prze kro czyć gra ni cę z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem uciecz ki do Nie miec
Zach[od nich].

Dnia 25 sierp nia br. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dwóch miesz kań ców
Prud ni ka, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 24 i 26 lat, w tym je den ka ra ny są dow -
nie w 1952 r. na 6 m[ie się]cy wię zie nia za kra dzież. Wy mie nie ni w lip cu br. usi ło wa li
prze kro czyć gra ni cę z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem uciecz ki do Au strii. Sank -
cję na areszt w[yżej] wym[ie nio nych] wy dał pro ku ra tor wo jew[ódz ki] w Sta li no gro dzie.

Dnia 24 sierp nia br. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je -
wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze mieszkań -
ca Ra ci bo rza, na ro do wo ści nie miec kiej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32, za usi ło wa nie
nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia
ze znał on, iż za mie rzał prze kro czyć gra ni cę w ce lu od wie dze nia ro dzi ny za miesz ka łej
w NRD i NRF. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor woj[ewódz ki].

W wy ni ku za sto so wa nych przed się wzięć ope ra cyj nych przez Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ol ku szu (Kra ków) w dniu 25 sierp nia br.
ujaw nił się b[yły] czło nek nie le gal nej or ga ni za cji pn. Ar mia Pol ska, ukry wa ją cy się
od 1950 r. (po cho dze nie chłop skie, lat 32). W to ku prze słu cha nia przy znał się on do
przy na le żno ści do ww. or ga ni za cji oraz do bra nia udzia łu w ob sta wie przy do ko na niu
mor der stwa na uczy cie la w pow. Mie chów w 1949 r. W po ro zu mie niu z pro ku ra tu rą
woje wódz ką zo sta nie on za le ga li zo wa ny.

Wy ro ki
Dnia 26 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 3 oso by,

z te go: 2 oso by [na] po 10 lat wię zie nia i utra tę praw na okres 5 lat za do ko na nie zbroj -
ne go na pa du ra bun ko we go na sklep GS w ma ju br. oraz 1 oso bę na rok wię zie nia w za -
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wie sze niu na 3 la ta za to, że wie dząc o nie le gal nym po sia da niu bro ni przez w[yżej]
wym[ie nio nych] nie [za]mel do wał[a] wła dzom.

Dnia 26 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso -
bę na rok wię zie nia za dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Dnia 25 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną
oso bę na rok wię zie nia za prze cho wy wa nie wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 85–88.
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Nr 100

1955 wrze sień 1, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 86/55

Komitet Warszawa, dnia 1 IX 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 86[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 27 sierp nia br. o godz. 23.30 w m. Za le zian kab pow. Kiel ce trzej uzbro je ni ban -

dy ci do ko na li na pa du na prze cho dzą ce go funk cjo na riu sza Wo je wódz kie go Urzę du
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Kiel cach, któ re go wy le gi ty mo wa li, a na stęp -
nie za bra li mu le gi ty ma cję słu żbo wą. Po do ko na niu po wy ższe go ban dy ci po le ci li za pro -
wa dzić się do Gmin nej Spół dziel ni w Za le zian ce, gdzie w dro dze do ww. spół dziel ni
funk cjo na riusz ko rzy sta jąc z nie uwa gi ban dy tów zbiegł. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Dnia 28 sierp nia br. dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na miesz kań ca
kol[onii] Wól ka No sow ska pow. Bia ła Podl[aska] (Lu blin). Ban dy ci po wy bi ciu szyb
w oknie usi ło wa li wejść do miesz ka nia, lecz na sku tek wsz czę te go alar mu przez na pad -
nię te go od da li 2 strza ły i zbie gli. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO i Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 24 sierp nia br. na te re nie biu ra hu ty „Zyg munt” w Ła giew ni kach k. By to mia
(Sta li no gród) ujaw nio no wy ko na ny od ręcz nie na pis o tre ści szka lu ją cej rząd Pol ski Lu -
do wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w By to miu.

Dnia 29 sierp nia br. w bu dyn ku Pre zy dium Pow[ia to wej] Ra dy Na ro do wej w Ko sza -
li nie ujaw nio no wy ko na ny od ręcz nie na pis o tre ści wzy wa ją cej chło pów, by nie wstę po -
wa li do spół dziel ni pro duk cyj nych. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 28 sierp nia br. o godz. 21.30 w m. Gro dzisz cze pow. Ząb ko wi ce (Wro cław)
wybuchł po żar w spół dziel ni pro duk cyj nej (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go
spło nę ła sto do ła ze zbo żem. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b By ło: Za le sian ka.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 343



Pra ca apa ra tu
Dnia 28 sierp nia br. De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

w Wą brzeź nie (Byd goszcz) za trzy ma ła dwie ak tyw ne człon ki nie sek ty świad ko wie
Jeho wy, a mia no wi cie:

1) lat 17, po cho dze nia ro bot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy, zam[iesz ka ła] w El -
blą gu – pio nier ka spe cjal na sek ty;

2) lat 18, po cho dze nia chłop skie go, bez sta łe go miej sca pra cy, zam[iesz ka ła] w pow.
Człu chów (Ko sza lin) – pio nier ka spe cjal na sek ty.

Wy mie nio ne przy by ły na te ren Wą brzeź na i roz po wszech nia ły wro gą li te ra tu rę sek -
ty oraz pro wa dzi ły agi ta cję na rzecz sek ty. W cza sie prze pro wa dzo nej re wi zji u ww. zna -
le zio no więk szą ilość li te ra tu ry pt. „Stra żni ca”.

Dnia 26 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra gar ni zo no we go Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał dwie oso by,
a mia no wi cie:

1) pra cow ni ka Szcze ciń skie go Ze spo łu Bu do wy Prze my słu Drob ne go, po cho dze nia
ro bot ni cze go, lat 30;

2) pra cow ni ka PKP, po cho dze nia chłop skie go, lat 28.
Wy mie nie ni aresz to wa ni zo sta li za to, że od mó wi li sta wie nia się na woj sko wą ko mi -

sję le kar ską, skła da jąc pi sem ne oświad cze nia, iż są wy znaw ca mi sek ty świad ko wie
Jeho wy i w woj sku słu żyć nie bę dą.

Dnia 27 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał miesz kań ca pow.
Strzel ce Opol skie, lat 18, za trud nio ne go w pia skow ni w Py sko wi cach w cha rak te rze ślu -
sa rza – za to, że w miej scu pra cy wer bo wał człon ków do utwo rzo nej przez sie bie nie le -
gal nej or ga ni za cji o cha rak te rze re wi zjo ni stycz ny m1.

Dnia 27 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał pra cow ni ka Spół -
dziel ni Pra cy „Fo to graf” w Go rzo wie, lat 20 – za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad -
ko wie Je ho wy. W cza sie re wi zji u aresz to wa ne go zna le zio no sze reg no te sów z no tat ka -
mi do ty czą cy mi dzia łal no ści sek ty.

Dnia 31 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał osob ni ka lat 44, ukry wa ją ce go
się pod przy bra nym na zwi skiem na te re nie mia sta Gry fi no (Szcze cin). Aresz to wa ny
w la tach 1944–1945, peł niąc kie row ni czą funk cję w or ga ni za cji WiN na te re nie Świl -
czy, do ko nał kil ku mor derstw na tamt[ej szej] lud no ści.

Dnia 30 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie aresz to wał miesz kan kę Słup ska,
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 19, z za wo du księ go wa, bez sta łe go miej sca pra cy. Wy -
mie nio na po da wa ła się za pra cow ni ka Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go], le gi ty mu jąc i prze słu chu jąc na ró żne oko licz no ści miesz kań ców mia sta Słup ska.

Dnia 29 sierp nia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie aresz to wał miesz kań ca pow. Zło -
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1 Cho dzi o Ja na Mroh sa; zob. Biu le tyn nr 42/55, przy pis 1.
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tów, po chodz[enie] in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 62, z za wo du na uczy ciel. Aresz to wa -
ny w dniu 3 sierp nia br., bę dąc na st[acji] kol[ejo wej] w Zło to wie, wro go wy po wia dał
się o kie row nic twie rzą du PRL i ZSRR, przy jaź ni pol sko -ra dziec kiej i spół dziel czo ści
pro duk cyj nej.

Na wią zu jąc do po da nej w sierp niu br. in for ma cji od no śnie [do] li kwi da cji ban dy pn.
Bia łe Or ły dzia ła ją cej na te re nie pow. Opa tów (Kiel ce), w to ku śledz twa ujaw nio no,
a na stęp nie w dniu 27 i 30 sierp nia br. za kwe stio no wa no 13 tys. szt[uk] amu ni cji ka ra -
bi no wej oraz 12 gra nat ni ków.

Wy rok
Dnia 29 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu wy dał wy rok ska zu ją cy dwie

oso by na 1,5 i 3 la ta wię zie nia za prze cho wy wa nie wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa -
tły.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 89–92.
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Nr 101

1955 wrze sień 3, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 87/55

Komitet Warszawa, dnia 3 IX 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 87[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 31 sierp nia br. o godz. 15.00 na dwor cu ko le jo wym w Pa won ko wie pow. Lu -

bli niec (Sta li no gród) przez 4 nie usta lo nych do tych czas osob ni ków zo stał za strze lo ny
z bro ni krót kiej funk cjo na riusz Ko men dy Pow[ia to wej] MO w Lu bliń cu. Do cho dze nie
pro wa dzi Ko men da Pow[ia to wa] MO wspól nie z Po wia to wym Urzę dem [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia l wrze śnia br. o godz. 8.43 w le sie na dro dze mię dzy gro ma dą No wi ny1 [i] An -
toniów pow. Tar no brzeg (Rze szów) 3 uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na ka sje -
ra Gmin nej Ka sy Spół dziel czej prze wo żą ce go ro we rem pie nią dze, któ re go ster ro ry zo -
wa li, za bie ra jąc mu 53 600 zł. Po do ko na nym na pa dzie ban dy ci zwią za li wy mie nio ne go
ka sje ra oraz prze je żdża ją ce go w tym cza sie miesz kań ca gro ma dy An toniów, po czym
zbie gli w kie run ku pow. San do mierz. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO.

Dnia 31 sierp nia br. o godz. 11.00 na szo sie pro wa dzą cej z m. Za krzów pow. Kra -
ków do Ochma no wa pow. Boch nia 3 uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na prze -
wo żą ce go pie nią dze in ka sen ta Gmin nej Ka sy Spół dziel czej, któ re mu zra bo wa li oko ło
70 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

Dnia 30 sierp nia br. o godz. 19.40 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du
na sklep GS we Fran ko wie2 pow. Ni dzi ca (Olsz tyn), skąd zra bo wa li 3 tys. zł. Po do ko -
na niu na pa du ban dy ci skry li się w sto gu zbo ża na po lu PGR Miel no, skąd zo sta li
wypło sze ni przez do zor ców noc nych. W cza sie uciecz ki je den z ban dy tów od dał strzał
z pi sto le tu, ra niąc ro bot ni ka PGR (czł[on ka] PZPR). W to ku wstęp ne go do cho dze nia
usta lo no, że na pa du po wy ższe go do ko na ło dwóch zna nych ban dy tów, któ rzy po dej rza -
ni są rów nież o do ko na nie mor der stwa i ob ra bo wa nie oby wa te la po wia tu Mrą go wo
w lip cu br. oraz o roz bro je nie mi li cjan ta w pow. Bar cze wob. W cza sie re wi zji prze pro -
wa dzo nej u ro dzi ny jed ne go z ban dy tów zna le zio no ze ga rek na le żą cy do żo ny za mor -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Tak w tek ście. Bar cze wo by ło w la tach 1950–1957 sie dzi bą władz po wia tu olsz tyń skie go.
1 Gro ma da No wi ny ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Ra do myśl nad Sa nem.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Frąk no wo.
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do wa ne go. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] i MO.

Dnia 31 sierp nia br. o godz. 21.40 trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du
na go spo dę GS w Pie ko szo wie pow. Kiel ce, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu i klien -
tów zra bo wa li 3 tys. zł. Po do ko na niu na pa du ban dy ci od je cha li sa mo cho dem PKS
w kie run ku Kielc. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] i KP MO.

W no cy z 26 na 27 sierp nia br. nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li czę ścio we -
go znisz cze nia po mni ka ku czci bo ha te rów Ar mii Ra dziec kiej cw Śre mie (Po znań)c. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy
po mo cy Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 22 sierp nia br. na stat ku ry bac kim „Cza pla” prze by wa ją cym na ło wi skach
Morza Pół noc ne go na stą pi ła awa ria win dy na sku tek prze do sta nia się do me cha ni zmu
ka wał ka że la za. W związ ku z po wy ższym w dniu 30 sierp nia br. sta tek zmu szo ny był
przy pły nąć do por tu w Świ no uj ściu. Prze rwa w eks plo ata cji stat ku trwać bę dzie oko ło
20 dni. Wy ni ki wstęp ne go do cho dze nia wska zu ją na ce lo we spo wo do wa nie awa rii. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy
po mo cy Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Dnia 28 sierp nia br. na od cin ku li nii ko le jo wej So kół ka–Kuź ni ca (Bia ły stok), gdzie
bu do wa ne są obiek ty spe cjal ne, nie usta le ni do tych czas spraw cy znisz czy li na staw nię
wy ko naw czą, po tłu kli izo la to ry i zde mo lo wa li po miesz cze nie. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO w Bia łym sto ku.

Dnia 30 sierp nia br. na od cin ku PKP Mu sza ki–Ni dzi ca (Olsz tyn) stwier dzo no po tłu -
cze nie 30 szt[uk] izo la to rów prze wo dów ko le jo wych. Jest to dru gi wy pa dek po tłu cze -
nia izo la to rów na tym od cin ku w bie żą cym ro ku. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KW MO.

Dnia 26 sierp nia br. na stą pi ło uszko dze nie pa ro wo zu PKP w Lesz nie (Po znań). W to -
ku wstęp ne go do cho dze nia usta lo no, że awa ria po wsta ła na sku tek wrzu ce nia do szto -
ke ra prę tu że la zne go dłu go ści 30 cm. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W dniach 29 i 31 sierp nia br. trzej człon ko wie PZPR, przo dow ni cy pra cy ko pal ni
„Sta lin”3 w So snow cu (Sta li no gród), otrzy ma li pocz tą ano ni my z po gró żka mi wy ko na -
ne na ma szy nie w for mie ostrze że nia nr 1, z pod pi sem: „Pod ziem na Or ga ni za cja An ty -
ko mu ni stycz na «Krzyż» Ugru po wa nie Po łu dnie”4. Au tor ano ni mów w imie niu or ga ni -
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c–c Za zna czo no od ręcz nie.
3 Mo wa o KWK „So sno wiec”, no szą cej w la tach 1949–1956 na zwę „Sta lin”.
4 Or ga ni za cja za ło żo na w czerw cu 1955 r. w So snow cu przez Ry szar da Ko zie lew skie go ps. „Gryf”, któ rej człon -
ko wie zaj mo wa li się kol por ta żem ulo tek, wy sy ła niem li stów z po gró żka mi do ak ty wi stów ko mu ni stycz nych, gro -
ma dze niem bro ni i ma te ria łów wy bu cho wych, pla no wa li ta kże wy sa dza nie po mni ków Ar mii Ra dziec kiej. Człon ków
or ga ni za cji aresz to wa no w mar cu 1956 r. w ra mach roz pra co wa nia ope ra cyj ne go wsz czę te go w paź dzier ni ku 1955 r.
przez MUdsBP w So snow cu pod nad zo rem WUdsBP w Ka to wi cach oraz przy współ pra cy KW MO w So snow cu.
Sąd Wo je wódz ki w Ka to wi cach 26 wrze śnia 1956 r. ska zał m.in. Sta ni sła wa Mar czew skie go na 15 lat wię zie nia,
Zdzi sła wa Cha cho ła – na 5 lat (obu da ro wa no ka rę na mo cy amne stii) oraz Ta de usza Ole sia – na 6 lat wię zie nia.
AIPN, 0174/37, Pod ziem na Or ga ni za cja An ty ko mu ni stycz na w Pol sce – Krzyż, Cha rak te ry sty ka nr 36. Zob. Biu -
le tyn nr 68[/56], przy pi sy 2 i 3.
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za cji POA „Krzyż” gro zi w[yżej] wym[ie nio nym] kon se kwen cja mi za wy daj ną pra cę
na rzecz Pol ski Lu do wej oraz ja ko przo dow ni ków pra cy na zy wa ich „zdraj ca mi na ro du
pol skie go”. Do cho dze nie pro wa dzi [Miej ski] Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu -
blicz ne go] w So snow cu.

Dnia 3l sierp nia br. na jed nym z bu dyn ków miesz czą cych się na te re nie ko pal ni wę -
gla „Ko ściusz ko No wa” w Ja worz nie (Kra ków) nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy ko -
nał od ręcz nie na pis w for mie ode zwy o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i kle ry kal nej, z pod -
pi sem: „P.O.M.Ch. – kpt. Czar ny”. Do cho dze nie pro wa dzi Re fe rat Ochro ny Ja worz no -I.

Dnia 29 sierp nia br. na te re nie Fa bry ki Wo do mie rzy w To ru niu (Byd goszcz) ujaw -
nio ny zo stał wro gi na pis skie ro wa ny prze ciw ko ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na ad res prze wod ni czą ce go Pre zy dium Ra dy Na ro do wej m.st. War sza wy wpły nę ła
pocz tą nada na w Ho lan dii ilu stro wa na ulot ka, wy da na w związ ku z 10. rocz ni cą ist nie -
nia Pol ski Lu do wej, o tre ści szka lu ją cej przy jaźń pol sko -ra dziec ką.

Pra ca apa ra tu
W dniach 29–31 sierp nia br. w wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki

Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał 6 osob ni ków
(w tym 3 czł[on ków] ZMP), w wie ku 25–27 lat, któ rzy w 1949 r. za mor do wa li człon -
ka eg ze ku ty wy KP PZPR w Śre mie. Spo śród aresz to wa nych 5 jest po cho dze nia chłop -
skie go i 1 ro bot ni cze go. Po dej rza ni w cza sie śledz twa przy zna li się do za bój stwa i wska -
za li miej sca, gdzie ukry li broń pal ną, któ rą po słu gi wa li się w cza sie mor der stwa. W dniu
1 wrze śnia br. w cza sie prze pro wa dzo nej re wi zji w za bu do wa niach jed ne go z mor der -
ców zna le zio no 3 pi sto le ty i 50 szt[uk] amu ni cji.

dW dniach 25 i 26 sierp nia br.d Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Kro to szy nie (Po znań) za trzy mał 6 człon ków nie le gal nej or ga ni za cji pn. Zwią -
zek Mło dych Or łow có w5. Or ga ni za cja ta po wsta ła w koń cu 1952 r. z ini cja ty wy ucznia,
lat 19, tzw. ma łe go se mi na rium du chow ne go i sta wia ła so bie za cel m.in. zdo by cie bro -
ni. Jak wy ni ka ze śledz twa w 1953 r. or ga ni za cja za nie cha ła swo jej dzia łal no ści, któ ra
ogra ni cza ła się do od by wa nia ze brań i zło że nia przy się gi. Po prze słu cha niu za trzy ma ni
zo sta li zwol nie ni, na to miast spra wa za ło ży cie la or ga ni za cji po uzgod nie niu z pro ku ra -
to rem zo sta nie prze ka za na do są du.

Dnia 31 sierp nia br. w wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku za trzy mał 13 człon ków sek ty
świad ko wie Je ho wy w trak cie od by wa nia przez nich ze bra nia. Pro ku ra tor wo je wódz ki
w sto sun ku do 5 ak tyw nych człon ków tej sek ty za sto so wał areszt, po zo sta łych zaś zwol -
nio no. Aresz to wa ny mi są: 

1) lat 45, po cho dze nie chłop skie, cze lad nik rzeź ni w Gdy ni, or ga ni za tor od by wa nej
na ra dy sek ty;
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d–d Pod kre ślo no od ręcz nie.
5 We dług In for ma to ra or ga ni za cja dzia ła ła w la tach 1952–1953 w Koź mi nie, w powiecie kro to szyń skim, li czy ła
7 człon ków. Przy wód cą był Sta ni sław Gę stwa. W spra woz da niu WUdsBP w Po zna niu po da no na to miast, że or ga ni -
za cja po wsta ła w 1953 r. Po nie waż nie pod ję ła żad nej dzia łal no ści ni ko go z człon ków nie aresz to wa no, a jej 
orga ni za tor – Jó zef Frąc ko wiak, miał od po wia dać przed są dem z wol nej sto py. AIPN, 1583/180, Spra woz da nie
WUdsBP w Po zna niu za III kwar tał 1955 r., k. 36; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 339.
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2) lat 51, po cho dze nie ro bot ni cze, pra cow nik Spół dziel ni Pra cy „Izo la tor” w Gdy ni,
słu ga gru py. Cór ka je go ukry wa się i jest pio nier ką sek ty;

3) lat 43, po cho dze nie ro bot ni cze, bez za ję cia, zam[iesz ka ły] w Gdy ni, słu ga gru py;
4) lat 24, po cho dze nie ro bot ni cze, bez za ję cia, na na ra dę sek ty przy był z Po zna nia;
5) lat 18, po cho dze nie ro bot ni cze, bez za ję cia, przy był na na ra dę ze Sta li no gro du.
W cza sie re wi zji za kwe stio no wa no sze reg do ku men tów świad czą cych o zor ga ni zo -

wa nej dzia łal no ści.
Dnia 2 wrze śnia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

w Kra ko wie prze pro wa dził czę ścio wą re ali za cję pro wa dzo ne go roz pra co wa nia, aresz tu -
jąc 2 oso by, a mia no wi cie:

1) lat 33, po cho dze nie ro bot ni cze, wy kszt[ał ce nie] wy ższe, kie row nik Re jo no wej
Spółdz[iel ni] Pra cy Usług Mo to ry za cyj nych w Kra ko wie;

2) lat 32, po cho dze nie in te lig[en cja] prac[ują ca], wy kszt[ał ce nie] śred nie, za trud nio -
na w ww. spół dziel ni na sta no wi sku głów nej księ go wej.

Aresz to wa ni do pu ści li się po wa żnych nad użyć fi nan so wo -go spo dar czych oraz pro -
wa dzi li an ty spo łecz ną po li ty kę go spo dar czą, po le ga ją cą na po pie ra niu pry wat nej ini cja -
ty wy na ryn ku. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Dnia 2 wrze śnia br. na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał pra cow ni ka Ba zy
Trans por tu i Sprzę tu Bu dow nic twa Prze my sło we go nr 1 we Wro cła wiu za roz po wszech -
nia nie wro giej pro pa gan dy re wi zjo ni stycz nej w miej scu pra cy. Aresz to wa ny jest w wie -
ku 35 lat, po cho dze nie ro bot ni cze, ka ra ny w 1950 r. za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro -
cze nia gra ni cy z Pol ski do ZSRR.

Dnia 29 sierp nia br. w wy ni ku oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrow cu (Kiel ce) za trzy mał osob ni ka
lat 25, któ ry po szu ki wa ny był przez Ko men dę Mia sta MO w Ska rży sku ja ko po dej rza -
ny o do ko ny wa nie na pa dów. Za trzy ma ne go prze ka za no jed no st ce po szu ku ją cej.

Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD Woj ska Ochro -
ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze miesz kań ca po wia tu Ko ło (Po znań), po cho -
dze nia chłop skie go, lat 22 (oj ciec po sia da 27 ha zie mi). Wy mie nio ny w to ku wstęp ne go
prze słu cha nia ze znał, iż za mie rzał zbiec do Nie miec Za chod nich w ce lu po lep sze nia
sobie wa run ków by to wych. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki
Dnia 29, 30 sierp nia i 1 wrze śnia br. Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie wy dał wy ro ki

ska zu ją ce:
1) za udzie la nie po mo cy ban dzie 6 osób, ez te goe: na 2, 5, 6, 7 i 8 lat wię zie nia;
2) za działalność w sekcie świadkowie Jehowy 2  oso by, ez te goe jed ną na pół to ra

roku, a dru gą na 3 la ta wię zie nia;
3) za pro wa dze nie szep ta nej pro pa gan dy – 1 oso bę na rok wię zie nia.
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e–e Tak w tek ście.
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Dnia 31 sierp nia br. Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by,
z te go jed ną na rok, a dru gą na 2 la ta wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 93–98.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 350



Nr 102

1955 wrze sień 7, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 88/55

Komitet Warszawa, dnia 7 IX 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 88[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na te re nie Hu ty im. Le ni na w dniu 5 wrze śnia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca

wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści pro wo jen nej. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w No wej Hu cie.

Na przy stan ku PKS w Zło to ryi (Wro cław) w no cy z dnia 4 na 5 wrze śnia br. nie usta -
lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił dwie ulot ki o tre ści szka lu ją cej ZSRR i PRL oraz na -
wo łu ją cej do prze ciw sta wia nia się wła dzy lu do wej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na ad res dy rek cji ZBM No wa Hu ta wpły nął pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie,
któ re go au tor rze ko mo w imie niu ro bot ni ków za trud nio nych w bu dow nic twie No wej
Hu ty do ma ga się pod wy żki płac o 60 proc., a w prze ciw nym wy pad ku gro zi straj -
kiem. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] No -
wa Hu ta.

Na ad res re dak cji „Sło wa Pol skie go” we Wro cła wiu w dniu 3 wrze śnia br. wpły nął
pocz tą ano nim, w któ rym au tor w spo sób wro gi wy ra ża się o trud no ściach w za opa trze -
niu i ce nach nie któ rych ar ty ku łów spo żyw czych.

Na te re nie Za kła dów Che micz nych w Pa bia ni cach (Łódź) w dniach 29 i 30 sierp nia
br. ujaw nio no 2 na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i glo ry fi ku ją -
cej gen. An der sa. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go].

W Szpi ta lu Miej skim w To ru niu (Byd goszcz) na pla ka cie przed sta wia ją cym wnę trze
Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w dniu 31 sierp nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy ko nał
od ręcz nie na pis o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W PGPb Woj ta szy ce pow. No wo gard (Szcze cin) w no cy z 2 na 3 wrze śnia br. wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła część bu dyn ku, w któ rym mie ścił się ma ga zyn
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Tak w tek ście. Praw do po dob nie po win no być: PGR.
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z ma te ria ła mi bu dow la ny mi. Stra ty wy no szą oko ło 80 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi
gru pa ope ra cyj na.

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w So kół ce (Bia ły stok) dnia 2  wrze śnia br. aresz to wał chło pa, po sia da -
ją ce go 21 ha zie mi, lat 63, ostat nio ukry wa ją ce go się. Aresz to wa ny współ pra co wał
z nie le gal ną or ga ni za cją pn. Na ro do wy Zwią zek Pa trio tów Pol skich (zli kwi do wa na),
któ rej człon ko wie m.in. w stycz niu br. za mor do wa li funk cjo na riu sza MO w No wym
Dwo rze.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia 2 wrze śnia br. aresz to wał miesz kań ca po wia tu
Świe bo dzin, po cho dze nia chłop skie go, czł[onek] ZMP, lat 19, z za wo du sto larz.
Wymie nio ny w la tach 1953–1955 był człon kiem nie le gal nej or ga ni za cji pn. Le gion Par -
ty zan tów Zie mi Lu bu skiej, któ ra zli kwi do wa na zo sta ła w sierp niu br.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra snym sta wie (Lu -
blin) w dniu 4 wrze śnia br. za trzy mał 7 człon ków sek ty świad ko wie Je ho wy w trak cie
od by wa nia przez nich ze bra nia. Wśród za trzy ma nych jest słu ga ob wo du sek ty, ukry wa -
ją cy się przed słu żbą w WP. Wszy scy za trzy ma ni są po cho dze nia chłop skie go. W cza -
sie re wi zji zna le zio no 20 egz. ró żnych bro szur oraz no tat ki i spra woz da nia spo rzą dzo ne
szy frem, świad czą ce o ich wro giej, zor ga ni zo wa nej dzia łal no ści.

Wła dze NRD prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Zie lo nej Gó rze miesz kań ca War sza wy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 18,
z za wo du mu rarz, któ ry w dniu 1 wrze śnia br. nie le gal nie prze kro czył gra ni cę z Pol ski
do NRD. Za trzy ma ny w to ku wstęp ne go prze słu cha nia ze znał, iż zbiegł z Pol ski z za -
mia rem prze do sta nia się do Fran cji i wstą pie nia do Le gii Cu dzo ziem skiej. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie w dniu 31 sierp nia br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną

oso bę na 6 lat wię zie nia za współ pra cę z ban dą ra bun ko wą.
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie w dniach 2 i 3 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce

3 oso by:
1) za roz po wszech nia nie ulo tek po cho dze nia za gra nicz ne go – jed ną oso bę na 3 la ta

wię zie nia,
2) za kra dzież urzą dzeń i zde mo lo wa nie świe tli cy w Star gar dzie – 2 oso by na rok

i 10 m[ie się]cy oraz na 3 la ta wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy na se sji wy jaz do wej w Świe ciu w dniu 2 wrze śnia

br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by:
1) [za] kolportaż wrogich broszur prowokatora Światły na 6 m[iesię]cy więzienia

(aresz to wa ny w mar cu br.),
2) za kol por taż wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły na 6 m[ie się]cy wię zie nia

(aresz to wa ny w kwiet niu br.).
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Sąd Wo je wódz ki dla m. Ło dzi w dniu 31 sierp nia br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną
oso bę na 3 la ta wię zie nia za dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 99–101.
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Nr 103

1955 wrze sień 9, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 89/55

Komitet Warszawa, dnia 9 wrze śnia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 89[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W gro ma dzie Ka mion ka1 pow. Chełm (Lu blin) dwóch uzbro jo nych ban dy tów

w dniu 5 wrze śnia br. do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy. Ban dy ci po ster ro ry zo wa -
niu per so ne lu i 3 klien tów zra bo wa li 2 tys. zł oraz część ar ty ku łów spo żyw czych, na to -
miast po zo sta ły to war znisz czy li przez ob la nie naf tą. Po do ko na niu na pa du ban dy ci
zmu si li jed ne go z miesz kań ców wym[ie nio nej] gro ma dy do od wie zie nia ich do la su.
Do cho dze nie pro wa dzi KP MO i Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej w Za gór czu pow. Gry fi ce (Szcze cin) w dniu 4 wrze śnia
br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę za tru te zo sta ły pszczo ły azo tok sem. Na to -
miast w dniu 5 wrze śnia br. w tej spół dziel ni wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne),
w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią 10 t sia na oraz 70 szt[uk] owiec znaj -
du ją cych się w te jże sto do le. Na le ży nad mie nić, iż w chwi li wy bu chu po ża ru w gro ma -
dzie tej od by wa ła się za ba wa ta necz na, zaś prze wod ni czą cy tamt[ej szej] GRN, któ ry
jechał ro we rem by po wia do mić te le fo nicz nie o po ża rze, ob rzu co ny zo stał ka mie nia mi
przez nie usta lo nych spraw ców. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.

Na sta cji ko le jo wej Ząb ko wi ce Ślą skie (Wro cław) w dniu 6 wrze śnia br. nie usta lo ny
do tych czas spraw ca przy po mo cy ło mu że la zne go skrę cił pęd nię se ma fo ro wą, unie moż -
li wia jąc po da nie sy gna łu wjaz do we go. Do cho dze nie pro wa dzi Re jo no wa Ko men da MO
i Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Kłodz ku.

W par ku miej skim w Tu szy nie pow. Łodź w dniach 6 i 7 wrze śnia br. zna le zio no
3 ulot ki z ha sła mi skie ro wa ny mi prze ciw ko PZPR i ZMP oraz jed ną ulot kę (ode zwa)
o tre ści wzy wa ją cej ro bot ni ków i chło pów do wal ki z ustro jem PRL. Wszyst kie ww.
ulot ki wy ko na ne by ły ręcz ną dru kar ką. Nad mie nia się, że ulot ki roz rzu co ne w ma ju br.
na te re nie m. Tu szy na wy ko na ne by ły tą sa mą dru kar ką. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia -
to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

354

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Nie usta lo no. Być mo że gro ma da Ka mień.
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W Gdy ni w jed nej ze skrzy nek pocz to wych w dniu 5 wrze śnia br. zna le zio no ulot kę
o tre ści szka lu ją cej ist nie ją ce sto sun ki pol sko -ra dziec kie. Ulot ka wy ko na na by ła na ma -
szy nie, pod pi sa na: „Pro wier ny 1939–1944”. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdy ni.

W Słup sku (Ko sza lin) na jed nym z do mów w dniu 6 wrze śnia br. nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej
i pro wo jen nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go].

Prze wod ni czą cy GRN w Ko nec ku pow. Alek san drów Ku jaw ski (Byd goszcz), czł[o -
nek] PZPR, w dniu 3 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim pi sa ny od ręcz nie, w któ rym
au tor wzy wa go do za prze sta nia dal szej pra cy spo łecz nej, a w prze ciw nym wy pad ku
gro zi mu kon se kwen cja mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go].

Na ad res pro ku ra to ra m. Ło dzi w dniu 29 sierp nia br. wpły nął pocz tą ano nim o tre -
ści an ty se mic kiej, wy ko na ny na ma szy nie, pod pi sa ny: „Or ga ni za cja WiN”. Do cho dze -
nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W bu dyn ku dru żyn kon duk tor skich PKP w Karsz ni cach (Łódź) w dniu 2 wrze śnia
br. ujaw nio no na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą du
PRL i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go].

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] we Wro cła wiu w dniu 7 wrze śnia br. aresz to wał pra cow ni ka PGR Mie cho -
wi ce2 i pra cow ni ka Pań stwo we go Tar ta ku w So bót ce, obaj po cho dze nia chłop skie go,
w wie ku po 18 lat. Wy mie nie ni aresz to wa ni zo sta li za kol por taż wro gich bro szur pro -
wo ka to ra Świa tły.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał pra cow ni ka PGR Ma ria nó w k. Wro cła wia, lat
25, za na pi sa nie w lip cu br. dwóch ano ni mów po gró żko wych skie ro wa nych pod adre -
sem kie row ni ka i bry ga dzi sty te goż PGR – przo dow ni ków pra cy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kłodz ku (Wro cław) aresz to wał ak tyw ne go czł[on ka] sek ty świad ko wie
Je ho wy za roz po wszech nia nie pro wo jen nej pro pa gan dy oraz na ma wia nie po bo ro wych
do nie peł nie nia słu żby w woj sku.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] m.st. War sza wy w dniu 6 wrze śnia br. aresz to wał miesz kań ca z po wia tu Brze zi ny
(Łódź), poch[od ze nia] drob no miesz czań skie go, wy kszt[ał ce nie] śred nie, bez sta łe go
miej sca pra cy (za trud nio ny do ryw czo w go spo dar stwie swe go ku zy na – księ dza). Wy -
mie nio ny jest po dej rza ny o udzie la nie ak tyw nej po mo cy w okre sie oku pa cji swe mu
szwa gro wi – kon fi den to wi ge sta po – w wy kry wa niu i od da wa niu w rę ce ge sta po człon -
ków pod ziem nych or ga ni za cji.
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W związ ku z in for ma cją za miesz czo ną w Biu le ty nie nr 87[/55] w spra wie aresz to -
wa nia 6 spraw ców mor du do ko na ne go na oso bie człon ka eg ze ku ty wy KP PZPR w Śre -
mie (Po znań) w 1949 r. – po da je się, iż aresz to wa ni by li człon ka mi nie le gal nej or ga ni -
za cji, po wsta łej na ba zie b[yłe go] ZHP. Do spra wy tej Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu w dniu 2 wrze śnia br. aresz to wał po nad to
pra cow ni ka Pre zy dium Pow[ia to wej] Ra dy Na ro do wej w Śre mie, poch[od ze nia] ro bot -
ni cze go, lat 41, któ ry do star czył jed ne mu ze spraw ców mor der stwa broń krót ką, jak
rów nież do ra biał mu amu ni cję do pi sto le tu.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie w dniu 31 sierp nia br. wy dał wy rok ska zu ją cy

jed ną oso bę na 5 lat wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 102–104.
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Nr 104

1955 wrze sień 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 90/55

Komitet Warszawa, dnia 12 wrze śnia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 90[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Do kie row ni ka szko ły w gro ma dzie Rze za wa pow. Boch nia w dniu 5 wrze śnia br.

przy szło oko ło 30 miej sco wych ko biet, do ma ga jąc się ze zwo le nia na na ucza nie re li gii
w szko le. W cza sie wy ja śnia nia ko bie tom przez kie row ni ka szko ły da ło się sły szeć
wśród ko biet dość obu rza ją ce gło sy, a jed na z nich wy ra zi ła się, że je śli do piąt ku nie
bę dzie przy wró co na na uka re li gii, to nie po ślą dzie ci do szko ły. Nad mie nia się, że ksiądz
tamt[ej szej] pa ra fii, któ ry pro wa dził na ukę re li gii, zna ny jest z ne ga tyw ne go sto sun ku
do obec nej rze czy wi sto ści.

Do kie row ni ka Wy dzia łu Oświa ty Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Boch -
ni (Kra ków) w dniu 7 wrze śnia br. przy szły dwie de le ga cje miej sco wych szkół – nr. 2
i 4, któ re upo rczy wie do ma ga ły się ze zwo le nia księ żom na ucza nia re li gii w wy mie nio -
nych szko łach. Jed na z ko biet de le ga cji szko ły nr 4, żo na eme ry ta ko le jo we go, któ ra
wy stę po wa ła w ro li or ga ni za tor ki, oświad czy ła kie row ni ko wi wy dzia łu w for mie po -
gróż ko wej, że w związ ku z ta ką sy tu acją mo gą na stą pić pu blicz ne de mon stra cje. O po -
wyż szym po wia do mio no se kre ta rza Ko mi te tu Pow[ia to we go] PZPR w Boch ni.

Na uli cach m. Ko ni na (Po znań) w dniu 9 wrze śnia br. zna le zio no 7 ulo tek wy ko na -
nych od ręcz nie o tre ści na wo łu ją cej do obro ny wia ry ka to lic kiej. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na ad res kie row ni ka Wy dzia łu Oświa ty Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
w Kut nie (Łódź) w dniu 5 wrze śnia br. wpły nął pocz tą ano nim z po gró żka mi wy ko na -
ny na ma szy nie. Au tor ano ni mu rze ko mo w imie niu miesz kań ców Kut na żą da od ad re -
sa ta wpro wa dze nia w szko łach na uki re li gii, gro żąc mu kon se kwen cja mi. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W hu cie „Sta lo wa Wo la” (Rze szów) na jed nym z wy dzia łów w dniu 7 wrze śnia br.
zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści wzy wa ją cej stra żni ków Stra ży Prze my -
sło wej do za nie dby wa nia się w obo wiąz kach słu żbo wych i słu cha nia au dy cji ra dio wych
państw ka pi ta li stycz nych. Ulot ka koń czy się sło wa mi: „Niech ży je USA”. Do cho dze nie
pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta lo wej Wo li.
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W PGR Wi tro goszcz pow. Wy rzysk (Byd goszcz) w dniu 5 wrze śnia br. nie usta lo ny
do tych czas spraw ca przez wrzu ce nie śru by do skrzy ni bie gów uszko dził trak tor mar ki
Ur sus. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] i KP MO.

Pra ca apa ra tu
Wła dze NRD w dniu 7 wrze śnia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze agen ta wy wia du ame ry kań skie go,
lat 31, zam[iesz ka łe go] ostat nio na te re nie NRF. Przy za trzy ma nym zna le zio no: sfał szo -
wa ny do wód oso bi sty, ksią żecz kę woj sko wą, le gi ty ma cję słu żbo wą i za świad cze nie
stwier dza ją ce o ko rzy sta niu z urlo pu oraz 10 tys. zł i 2 ze gar ki. W to ku wstęp ne go śledz -
twa ze znał on, że w sierp niu br. zo stał za wer bo wa ny do wy wia du ame ry kań skie go i po
przej ściu 2-ty go dnio we go prze szko le nia szpie gow skie go zo stał skie ro wa ny do Pol ski
z za da niem wy wia dow czym.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach w dniu 8 wrześ -
nia br. aresz to wał kie row cę PKS, lat 30 – po dej rza ne go o bra nie udzia łu w do ko na nym
na pa dzie na go spo dę GS w Pie ko szo wie w dniu 31 sierp nia br. Śledz two pro wa dzi
Woje wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie w dniu
9 wrześ nia br. aresz to wał ukry wa ją ce go się or ga ni za to ra (do wód cę) b[yłej] nie le gal nej
or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Zwią zek Mło dych Pa trio tó w1, zli kwi do wa nej na po cząt ku
1954 r. Aresz to wa ny jest po cho dze nia chłop skie go, wy kształ ce nie śred nie, lat 25.

W m. Bo ja no wo pow. Ra wicz (Po znań) przez pa trol mi li cji w dniu 8 wrze śnia br. zo -
stał za trzy ma ny po szu ki wa ny przez or ga na bez pie czeń stwa słu ga ob wo du sek ty świad -
ko wie Je ho wy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 31, bez sta łe go miej sca pra cy, ostat nio
zam[iesz ka ły] na te re nie woj. zie lo no gór skie go. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wolsz ty nie (Po znań)
przy współ udzia le MO w dniu 6 wrze śnia br. za trzy mał de zer te ra z WP wraz z po sia da -
nym przy so bie au to ma tem.

Wła dze NRD w dniu 5 wrze śnia br. prze ka za ły do Wo jew[ódz kie go] Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze miesz kań ca Za brza,
poch[od ze nie] ro bot ni cze, lat 17, z za wo du pie karz, któ ry nie le gal nie prze kro czył gra -
ni cę z Pol ski do NRD. Za trzy ma ny w to ku wstęp ne go prze słu cha nia ze znał, że zbiegł za
gra ni cę w ce lu po lep sze nia so bie wa run ków by to wych. Sank cję na areszt wy dał pro ku -
ra tor wo je wódz ki.

Wła dze CSR[S] prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Sta li no gro dzie miesz kań ca Je le niej Gó ry, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 26,
ka ra ne go są dow nie w 1953 r. na 2 la ta wię zie nia (zwol nio ny w ma ju br.), któ ry w dniu
21 lip ca br. nie le gal nie prze kro czył gra ni cę z Pol ski do Cze cho sło wa cji. W to ku wstęp ne -
go prze słu cha nia ze znał on, iż ce lem je go uciecz ki był za miar prze do sta nia się do Ho lan -
dii, gdzie za miesz ku je je go ciot ka. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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1 Dwu dzie sto oso bo wa or ga ni za cja, dzia ła ją ca w la tach 1953–1954 w po wia tach pa słę skim i mo rą skim. Do wód cą
był Eu ge niusz Bia ło brze ski ps. „Jó zef”, „Loy da”, a kie row ni kiem gru py pro pa gan do wej An na Krzy wo błoc ka
ps. „Han nik”. In for ma tor o nie le gal nych..., s. 90.
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W związ ku z in for ma cją za miesz czo ną w Biu le ty nie nr 87[/55] w spra wie aresz to -
wa nia 6 spraw ców mor du do ko na ne go na oso bie człon ka eg ze ku ty wy KP PZPR w Śre -
mie (Po znań) w 1949 r. – po da je się, że w wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa u jed ne go
z aresz to wa nych w cza sie re wi zji do mo wej zna le zio no: 5 ka ra bi nów, au to mat z dwo ma
ma ga zyn ka mi, 2 pi sto le ty, 2 gra na ty, 2000 szt[uk] ró żnej amu ni cji, proch i lont.

Do De le ga tu ry Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Strzy żo wie (Rze -
szów) w dniu 6 wrze śnia br. zgło si ło się 2 b[yłych] człon ków nie le gal nej or ga ni za cji
pn. De mo kra tycz na Ar mia Kra jo wa2, w wie ku 29 i 34 la ta, któ rzy od 1951 r. ukry wa li
się. Je den z wy mie nio nych w cza sie ujaw nia nia się zdał pi sto let. Po prze słu cha niu ich
w po ro zu mie niu z pro ku ra to rem wo je wódz kim zo sta li zwol nie ni z uwa gi, iż prze stęp -
stwo ich pod le ga amne stii.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie w dniu 6  wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy 1 oso -

bę na 5 lat wię zie nia za udzie la nie po mo cy ban dzie Cie śli.
Sąd Wo je wódz ki dla m. Ło dzi. w dniu 8 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce dwie

oso by:
1) za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły na 1 rok i 6 m[ie się]cy wię -

zie nia,
2) za współ pra cę z oku pan tem na 4 la ta wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie w dniu 7 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną

oso bę na 3 la ta wię zie nia za dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 105–108.
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2 Mło dzie żo wa or ga ni za cja nie pod le gło ścio wa na wią zu ją ca do przed wo jen ne go har cer stwa i Ar mii Kra jo wej.
Dzia ła ła na te re nie powiatu strzy żowskiego w województwie rze szow skim i powiatu by tomskiego w wojewódz-
twie ka to wic kim w okre sie od sierp nia 1949 r. do kwiet nia 1950 r. Kie ro wa ła nią dzi się cio oso bo wa ra da, któ rej
orga nem wy ko naw czym był sztab. Na czel ni kiem ra dy był Jan Pro ko po wicz ps. „Kram ski”, sze fem szta bu Eu ge -
niusz Szcze pań skie wicz ps. „Żak”, je go za stęp cą Ta de usz No wak ps. „Brzo za”. Or ga ni za cję two rzy ły czte ry gru py
do wo dzo ne przez: Igna ce go Szur le ja ps. „Sze ter”, Sta ni sła wa Wró bla ps. „Czołg”, Ste fa na Mni cha ps. „Ko stec ki”
i Je rze go Ze gle ja ps. „Za ko piań ski”. Or ga ni za cja li czy ła oko ło 30 człon ków. AIPN, 0183/30, De mo kra tycz na Armia
Kra jo wa, Cha rak te ry sty ka nr 32; AIPN, 0189/101, De mo kra tycz na Ar mia Kra jo wa, Cha rak te ry sty ka nr 101; In for -
ma tor o nie le gal nych..., s. 314.
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Nr 105

1955 wrze sień 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 91/55

Komitet Warszawa, dnia 14 wrze śnia 1955 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 91[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Do prze wod ni czą ce go Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Łań cu cie (Rze -

szów) w dniu 13 wrze śnia br. przy szło oko ło 60 ko biet z miej sco wo ści Ko si na z żą -
da niem wy wie sze nia krzy ży w tam tej szej szko le, któ re zo sta ły zdję te w cza sie wa ka -
cji. Po roz mo wie prze pro wa dzo nej z ni mi przez prze wod ni czą ce go PPRN ko bie ty
ro ze szły się. W ce lu usta le nia in spi ra to rów po wy ższe go do miej sco wo ści Ko si na
wyje chał prze wod ni czą cy PPRN i pra cow ni cy Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go].

W Kró lo wym Mo ście pow. Bia ły stok w no cy z dnia 7 na 8 bm. nie usta le ni do tych -
czas spraw cy do ko na li wła ma nia do lo ka lu Pre zy dium GRN, gdzie z Re fe ra tu Woj sko -
we go zra bo wa li pie czę cie słu żbo we i wszel ką do ku men ta cję oraz z po ko ju re fe ren ta
sku pu zra bo wa li do ku men ta cję dot[yczą cą] obo wiąz ko wych do staw za br. Do cho dze nie
pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W grom. No sko wo pow. Sław no (Ko sza lin) w dniu 4 wrze śnia br. nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca roz rzu cił 4 kart ki z na pi sem „strajk” pod miesz ka nia mi ro bot ni ków PGR.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na bu dyn ku Fa bry ki Ma szyn Żniw nych w Płoc ku (W[ar sza]wa) w dniu 12 wrze ś -
nia br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo ne zo sta ły 2 ulot ki o tre ści
an ty pań stwo wej, wy ko na ne od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) w dniu 10 wrze śnia br. ujaw nio no 2 na pi sy
wyko na ne od ręcz nie o tre ści an ty ra dziec kiej, na wo łu ją ce do wal ki z ko mu ni zmem. Do -
cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Świd ni ku.

W Opo lu w bu dyn ku Tech ni kum Bu dow la ne go dnia 10 wrze śnia br. ujaw nio no rewi -
zjo ni stycz ne na pi sy, wy ko na ne od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].
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W spół dziel ni pro duk cyj nej Na go dzi ce pow. By strzy ca (Wro cław) w dniu 8 wrze śnia
br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca uszko dził trak tor, sta no wią cy wła sność POM -u, przez
wło że nie dwóch ka mie ni pod po kry wę ko ła za ma cho we go i prze bi cie chłod ni cy. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Bie drzy ko wi ce1 pow. Na my słów (Opo le) w dniu 10 wrześ -
nia br. o godz. 22.15 w cza sie od by wa ją cych się uro czy sto ści do żyn ko wych wy buchł
po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią 13 t zbo ża. Po dej rza nym
o do ko na nie po ża ru jest b[yły] prze wod ni czą cy wym[ie nio nej] spół dziel ni. Do cho -
dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Na -
my sło wie.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Psa ry pow. Chrza nów (Kra ków) w dniu 12 wrze śnia br.
wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią oko ło 80 t zbo ża. Do -
cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go].

W PGR Rot man kab pow. Gdańsk w dniu l wrze śnia br. wy buchł po żar, w wy ni ku
któ re go spło nę ła obo ra z za war to ścią 70 t ko ni czy ny. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu -
ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz czu.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy w dniu 10 wrze śnia br. aresz to wał ro bot ni ka Za kła -
dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go w Byd gosz czy, lat 42 – po dej rza ne go o na pi sa -
nie w mar cu br. ano ni mu po gró żko we go do kie row ni ka Wydz[ia łu] Pa ro wo zo we go
wy mie nio nych za kła dów, czł[on ka] PZPR. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor woje -
w[ódz ki] w Byd gosz czy, któ ry prze jął spra wę do dal sze go pro wa dze nia.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 10 wrze śnia br. aresz to wał księ dza, po cho dze nie in te -
li genc[kie], wy kształ ce nie śred nie, lat 50 – za na kła nia nie pra cow ni ków PKP do udzie -
le nia mu po mo cy w pla no wa nej uciecz ce za gra ni cę. Wy mie nio ny w ro ku 1952 był kara -
ny są dow nie na 2 la ta i 6 m[ie się]cy wię zie nia za wy sła nie wia do mo ści szka lu ją cych
PRL do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa.

Do Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie
w dniu 12 wrze śnia br. zgło sił się czło nek b[yłej] ban dy Rzę sy, lat 37, któ ry od 1947 r.
ukry wał się. Po prze słu cha niu go w uzgod nie niu z pro ku ra tu rą wo je wódz ką zo stał zwol -
nio ny.

Wy ro ki 
Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku w dniu 9 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy 1 oso bę

na 15 lat wię zie nia za współ udział w do ko na niu mor der stwa funkcj[ona riu sza] MO
w mar cu br. na te re nie m. Gdy ni.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie w dniu 9 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce: jed ną
oso bę na 2 la ta wię zie nia oraz dwie oso by po 2 la ta po by tu w do mu wy cho waw czym za
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b By ło: Rot man ki.
1 Praw do po dob nie Bie strzy ko wi ce.
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przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Sę py i kol por taż wro -
gich ulo tek na te re nie m. Dział do wa w przeded niu świę ta 1 Ma ja br.

Sąd Wo je wódz ki w Opo lu w dniu 7 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy 1 oso bę na
8 m[ie się]cy wię zie nia za prze sy ła nie do Nie miec Za chod nich wia do mo ści szka lu ją cych
ustrój i go spo dar kę Pol ski Lu do wej.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 109–111.
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Nr 106

1955 wrze sień 17, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 92/55

Komitet Warszawa, dnia 17 wrze śnia [19]55 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr ...  

Biu le tyn nr 92[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Ode cho wie pow. Ra dom (Kiel ce) w dniu 14 wrze śnia br. dwóch uzbro jo nych ban -

dy tów do ko na ło na pa du na ple ba nię, żą da jąc od księ dza wy da nia pie nię dzy, w wy ni ku
cze go otrzy ma li 200 zł. Z ry so pi sów wy ni ka, iż na pa du te go do ko nał zna ny ban dy ta
ukry wa ją cy się na tamt[ej szym] te re nie. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ -
udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Pra cow nik Po wia to we go Za rzą du Rol nic twa w Wy so kiem Maz[owiec kiem] (Bia ły -
stok), czł[onek] PZPR, w dniu 10 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od -
ręcz nie, któ re go au tor wzy wa go do za prze sta nia dal szej ak tyw nej pra cy spo łecz nej,
a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Nad mie nia się, że wym[ie nio ny] pra cow -
nik w sze re gu wy pad kach przy czy nił się do ujaw nie nia zie mi u ku ła ków, z któ rych nie
opła ca li na le żno ści dla pań stwa. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Se kre tarz Ko mi te tu Za kła do we go PZPR przy Ko pal nic twie Naf to wym w Gor li cach
(Rze szów) dnia l4 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim z po gró żka mi wy ko na ny od -
ręcz nie, któ re go au tor wzy wa go do za prze sta nia dal szej pra cy spo łecz nej. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gor li cach.

W Ku jaw skich Za kła dach Na pra wy Sa mo cho dów w Sol cu Ku jaw skim pow. Byd -
goszcz w dniu 5 wrze śnia br. w cza sie spa wa nia czę ści przy sa mo cho dzie za pa lił się roz -
la ny w po bli żu hy drol. Do ga sze nia ognia uży to ga śni cy te tro wej, lecz po ze tknię ciu się
pły nu za war te go w ga śni cy ogień jesz cze bar dziej po czął się roz prze strze niać. W to ku
do cho dze nia usta lo no, że ga śni ca te tro wa na peł nio na by ła ben zy ną za miast spe cjal ną
cie czą prze zna czo ną do te go ro dza ju ga śnic. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

W PGR Łącz na pow. No wa Ru da (Wro cław) w dniu 15 wrze śnia br. wy buchł po żar
(przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią oko ło 100 t
psze ni cy i owsa. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W PGR Mrocz ki pow. Moń ki (Bia ły stok) w dniu 12 wrze śnia br. oko ło godz. 3.30
wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta zbo ża i mło car nia. Z wstęp ne go do -
cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO.
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Do kie row ni ka Wy dzia łu Oświa ty Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Sta -
szo wie (Kiel ce) w dniu 13 wrze śnia br. przy szło oko ło 30 ko biet z żą da niem wpro wa -
dze nia w szko łach na uki re li gii oraz wy wie sze nia krzy ży. Po roz mo wie prze pro wa dzo -
nej z ni mi przez kie row ni ka Wy dzia łu Oświa ty PPRN i wy ja śnie niu im, iż ksiądz
tamt[ej szej] pa ra fii otrzy mał ze zwo le nie na na ucza nie re li gii w szko łach – ko bie ty
oświad czy ły, że w ta kim ra zie zo sta ły wpro wa dzo ne w błąd przez księ dza. O po wy ż -
szym po wia do mio no KW PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra w wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia De le ga -

tu ra [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] nr 6 w Po zna niu w dniu 16 wrześ nia
br. aresz to wa ła pra cow ni ka Za kła dów Prze my słu Me ta lo we go im. J[óze fa] Sta li na
w Po zna niu, po cho dze nia ro bot ni cze go, czł[on ka] PZPR, lat 53. Wym[ie nio ny] aresz to -
wa ny zo stał za kol por taż an ty pań stwo wych ulo tek na te re nie mia sta Po zna nia. W to ku
wstęp ne go prze słu cha nia aresz to wa ny przy znał się do po peł nio ne go prze stęp stwa wy ja -
śnia jąc, że na prze strze ni [lat] 1953–1955 (ostat nio w m[ie sią]cu lip cu br.) roz kol por to -
wał oko ło 100 wro gich ulo tek.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra i w uzgod nie niu z se kre ta rzem KW PZPR Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie w dniu 15 wrześ -
nia br. aresz to wał miesz kań ca No we go Drez den ka (Zie lo na Gó ra), po cho dze nia ro bot -
ni cze go, czł[on ka] PZPR, lat 48. Wym[ie nio ny] w la tach 1933–1936 był kon fi den tem
Eks po zy tu ry Sa mo dziel ne go Re fe ra tu DOK V w Biel sku i na pod sta wie je go ma te ria -
łów aresz to wa nych zo sta ło kil ku człon ków Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski.

Czło nek OR MO, pra cow nik PKP w Je le niej Gó rze (Wro cław), dnia 8 wrze śnia br.
do star czył do MO ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści na wo łu ją cej do wal ki z wła dzą
lu do wą, któ rą ode brał swej sio strze (uczen ni cy kla sy VII, lat 15). W to ku wstęp ne go
prze słu cha nia wy żej wy mie nio na przy zna ła się do zre da go wa nia ulot ki wspól nie z kole -
żan ką szkol ną (rów nież za trzy ma na) oraz wy ja śni ła, iż są człon ki nia mi an ty pań stwo wej
or ga ni za cji, któ rej ce lem jest kol por taż wro gich ulo tek i wer bu nek no wych człon ków.
Dal sze wy ja śnie nia spra wy pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał śred nio rol ne go chło pa, lat 56. Wy mie nio ny
do ro dzi ny za miesz ka łej na te re nie NRF prze sy łał wia do mo ści szka lu ją ce ist nie ją ce sto -
sun ki w Pol sce Lu do wej, któ re wy ko rzy sty wa ne by ły w au dy cjach ra dio wych.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie w dniu 13 wrze śnia br. aresz to wał ukry wa ją ce go się od 1947 r.
człon ka b[yłej] ban dy ra bun ko wo -ter ro ry stycz nej, któ ra w okre sie swej dzia łal no ści za -
mor do wa ła soł ty sa wsi Ża bień ko1 pow. Draw sko oraz do ko na ła 4 zbroj nych na pa dów
ra bun ko wych. Aresz to wa ny jest po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 35, ostat nio za trud nio ny
był w tar ta ku w cha rak te rze pa la cza.
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De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zam bro wie (Bia ły -
stok) w dniu 15 wrze śnia br. za trzy ma ła b[yłe go] do wód cę ba ta lio nu NZW, lat 43, któ -
ry ukry wał się od 1946 r. przed od po wie dzial no ścią kar ną za współ udział w mor der -
stwach i nie le gal ne po sia da nie bro ni.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Olsz ty nie w dniu 13 wrze śnia br. aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 9 ha
zie mi, lat 50. Wy mie nio ny w la tach 1941–1944 był ko men dan tem po ste run ku po li cji
nie miec kiej w Ho ro dysz czach, gdzie brał udział w ak cjach p[rze ciw]ko par ty zan tom
radziec kim i w aresz to wa niach lud no ści cy wil nej.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ło dzi w dniu 15 wrze śnia br. aresz to wał ro bot ni ka Miej skie go Przed -
się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Śro dzie Ślą skiej (Wro cław), po cho dze nia chłop -
skie go, lat 49. Wym[ie nio ny] po dej rza ny jest o przy na le żność w okre sie oku pa cji do SA
i znę ca nie się nad lud no ścią pol ską.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dwóch ro bot ni ków PGR Orla
Ju cha pow. Ełk, po cho dze nia ro bot ni cze go, obaj w wie ku po 20 lat, któ rzy nie le gal nie
prze kro czy li gra ni cę z Pol ski do CSR[S]. Ze wstęp ne go prze słu cha nia wy ni ka, iż za mie -
rza li oni zbiec do Nie miec Za chod nich w ce lu unik nię cia słu żby woj sko wej.

Wła dze NRD za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze ma ry na rza że glu gi śród lą do wej na Od rze,
pocho dze nia ro bot ni cze go, lat 21, któ ry w dniu l0 wrze śnia br. nie le gal nie prze kro czył
gra ni cę z Pol ski do NRD. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk 

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 112–115.
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Nr 107

1955 wrze sień 20, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 93/55

Komitet Warszawa, dnia 20 wrze śnia [19]55 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr 65  

Biu le tyn nr 93[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Dzierz kó wek pow. Ra dom (Kiel ce) w dniu 17 wrze śnia br. uzbro jo ny ban dy -

ta do ko nał na pa du na sklep GS, ra bu jąc pie nią dze z dzien ne go utar gu oraz część to wa -
ru. Na le ży nad mie nić, że jest to dru gi zbroj ny na pad do ko na ny na te re nie pow. Ra dom
we wrze śniu br. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] i MO.

Na bu dyn ku szpi ta la w Owcza rach pow. Ol kusz (Kra ków) w dniu 17 wrze śnia br.
wy wie szo no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie, któ rej au tor gro zi spa le niem wszyst kich za bu -
do wań spół dziel ców w Owcza rach. W dniu 18 wrze śnia br. o godz. 24.00 w grom.
Owcza ry pod pa lo ne zo sta ły za bu do wa nia człon ka PZPR, któ ry w 1952 r. pod pi sał
dekla ra cję do spół dziel ni pro duk cyj nej. W wy ni ku po ża ru spło nę ła sto do ła ze zbo żem.
Nad mie nić na le ży, że w gro ma dzie Owcza ry nie ma spół dziel ni pro duk cyj nej, a je dy nie
w 1952 r. był ko mi tet za ło ży ciel ski. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na te re nie m. Szcze ci na w dniu 18 wrze śnia br. zna le zio no 10 ulo tek wy ko na nych
ręcz ną dru kar ką o tre ści przy po mi na ją cej apod pi sa nie umo wy mię dzy Rib ben tro pem
a mi ni strem Mo ło to wem w dniu 17 wrze śnia 1939 r.a1 Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na bu dyn ku Są du Po wia to we go w Słup sku (Ko sza lin) w dniu 15 wrze śnia br. ujaw -
nio no ulot kę wy ko na ną ręcz ną dru kar ką o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].
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a–a Tak w tek ście.
1 In for ma cja błęd na. W dniu 17 wrze śnia 1939 r. Zwią zek So wiec ki do ko nał agre sji, wkra cza jąc na zie mie
wschod nie Rzecz po spo li tej. Zbroj na na paść Ar mii Czer wo nej na Pol skę by ła re zul ta tem po ro zu mie nia za war te go
mię dzy Hi tle rem i Sta li nem. W dniu 23 sierp nia 1939 r. zo stał pod pi sa ny przez mi ni strów spraw za gra nicz nych
Joachi ma von Rib ben tro pa i Wia cze sła wa Mo ło to wa Pakt o nie agre sji mię dzy Niem ca mi i ZSRR wraz z taj nym
pro to ko łem do dat ko wym. Na to miast 28 wrze śnia 1939 r. zo stał pod pi sa ny układ o przy jaź ni i gra ni cy mię dzy
III Rze szą a Związ kiem So wiec kim. Au to rzy ulot ki, pi sząc o 17 wrze śnia 1939 r., z pew no ścią mie li na my śli za -
rów no zbroj ną agre sję na Pol skę, jak i po ro zu mie nia nie miec ko -so wiec kie. Błęd na da ta tych po ro zu mień po da na
w ulot ce wy ni ka z nie wie dzy jej au to rów.    
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Czło nek PZPR – ak ty wi sta gro ma dy Żu ro wa pow. Ja sło (Rze szów), otrzy mał pocz -
tą ano nim, któ re go au tor wzy wa do za prze sta nia ak tyw nej pra cy spo łecz nej w związ ku
z ak cją sku pu, gro żąc mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ja śle.

Na te re nie cu krow ni w Ra ci bo rzu (Opo le) w dniu 16 wrze śnia br. ujaw nio no swa sty -
ki na ma lo wa ne far bą. W wy ni ku do cho dze nia usta lo no, iż swa sty ki wy ko na ne zo sta ły
przez pra cow ni cę wy mie nio nej cu krow ni, człon ki nię PZPR, któ ra w cza sie prze słu cha -
nia przy zna ła się do po peł nio ne go prze stęp stwa wy ja śnia jąc, że do ko na ła po wy ższe go
nie świa do mie. Spra wę skie ro wa no do Pro ku ra tu ry Po wia to wej w Ra ci bo rzu.

Na te re nie Warsz ta tów Pa ro wo zo wych Za kła dów Me ta lo wych w El blą gu (Gdańsk)
w dniu 16 wrze śnia br. ujaw nio no dwa na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej
ustrój PRL i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go].

W Pań stwo wych Za kła dach Wy twór czych Apa ra tu ry Ni skie go Na pię cia w To ru niu
(Byd goszcz) w dniu 16 wrze śnia br. ujaw nio no an ty ra dziec ki na pis wy ko na ny od ręcz -
nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Two rzy ja nów pow. Świd ni ca (Wro cław) w dniu 19 wrześ -
nia br. o godz. 0.30 pod czas od by wa ją cej się za ba wy do żyn ko wej wy buchł po żar (przy -
czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nął ga raż, sa mo chód cię ża ro wy, 2 trak to ry,
mło car nia oraz in ne na rzę dzia rol ni cze. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na,
w skład któ rej wcho dzą funkcj[ona riu sze] Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go], MO i pro ku ra tu ry.

W spół dziel ni pro duk cyj nej w Lę bor ku (Gdańsk) w dniu 19 wrze śnia br. o godz. 2.00
wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem,
ma szy ny i na rzę dzia rol ni cze oraz 8 ko ni. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Lę bor ku.

Do Wy dzia łu Oświa ty Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Gor li cach (Rze -
szów) w dniach 13, 14 i 15 wrze śnia br. z miej sco wo ści Ro pa, Stró żów ka i Gli nik Ma -
riam pol ski przy by ły trzy de le ga cje w skła dzie od 20 do 100 ko biet, któ re do ma ga ły się
ze zwo le nia na na ucza nie re li gii. W jed nym wy pad ku usta lo no, że in spi ra to rem był miej -
sco wy ksiądz, któ ry w cza sie ka za nia za le cał tę for mę in ter wen cji, po wo łu jąc się na
kon sty tu cję. O po wy ższych fak tach po wia do mio no KW PZPR.

Na cmen ta rzu w Pa bia ni cach (Łódź) nie usta le ni do tych czas spraw cy po wy ry wa li
krzy że z 424 gro bów żoł nie rzy nie miec kich po le głych w 1914 r. i uło ży li je w jed nym
miej scu. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Ła sku i Ko men da MO w Pa bia ni cach.

Pra ca apa ra tu
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie

w dniu 14 wrze śnia br. aresz to wał 4 miesz kań ców Py sko wic, za trud nio nych w in sty tu -
cjach pań stwo wych, po dej rza nych o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji
o cha rak te rze re wi zjo ni stycz ny m2. O aresz to wa niu za ło ży cie la wy mie nio nej or ga ni za cji
in for mo wa no w Biu le ty nie nr 86[/55] z dnia 1 wrze śnia br.
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2 Cho dzi o Deut sche Ju gend; zob. Biu le tyn nr 42/55, przy pis 1.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] m.st. War sza wy w dniu 16 wrze śnia br. aresz to wał ro bot ni ka Za kła dów Sie ci Ener -
ge tycz nej w Lę bor ku (Gdańsk), po cho dze nie ro bot ni cze, lat 43. Wy mie nio ny w okre sie
oku pa cji pra co wał w dy rek cji po li cji kry mi nal nej (kri po) brał udział w aresz to wa niach
człon ków pod ziem nych or ga ni za cji oraz pro wa dził śledz two z oso ba mi aresz to wa ny mi
przez ge sta po, nad któ ry mi znę cał się.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie w dniu
16 wrze śnia br. aresz to wał 1 oso bę (rol nik, go spo da ru ją cy in dy wi du al nie, lat 38) za współ -
pra cę z oku pan tem na te re nie ZSRR.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie w dniu 13 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce:

3 oso by na 2, 5 i 6 lat wię zie nia oraz 1 oso bę na umiesz cze nie w za kła dzie po praw czym.
Wy mie nie ni ska za ni zo sta li za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Zwią -
zek Mło dzie ży Za chod nio -Nie miec kiej w Pol sce, zli kwi do wa nej w kwiet niu br. 

Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie w dniu 14 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso -
by na 12 i 15 lat wię zie nia za przy na le żność do ban dy, któ ra do 1954 r. gra so wa ła na
tere nie pow. łu kow skie go, do ko nu jąc sze re gu zbroj nych na pa dów ra bun ko wych na skle -
py spół dziel cze i oso by pry wat ne.

Sąd Wo je wódz ki w[e] Wro cła wiu w dniu 14 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy
1 oso bę na 15 lat wię zie nia za przy na le żność do ban dy, za bój stwo i nie le gal ne po sia da -
nie bro ni.

Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach w dniu 16 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy 1 oso bę
na 6 lat wię zie nia za kol por taż wro gich ulo tek na te re nie pow. Ko zie ni ce w la tach
1952–1954.

Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie w dniu 15 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy 1 oso bę
na rok i 6 m[ie się]cy wię zie nia za prze sy ła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa wia -
do mo ści szka lu ją cych wa run ki by to we w PRL oraz przy jaźń pol sko -ra dziec ką. Ska za ny
aresz to wa ny zo stał w czerw cu br.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 116–119.
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Nr 108

1955 wrze sień 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 94/55

Komitet Warszawa, dnia 22 IX 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 94[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W War sza wie przy ul. Wil czej w dniu 22 wrze śnia br. o godz. 5.15 w cza sie le gi ty -

mo wa nia przez pa trol MO sie dzą cych w sa mo cho dzie (tak sów ce) 2 osob ni ków – je den
z le gi ty mu ją cych się od dał kil ka strza łów z pi sto le tu, za bi ja jąc jed ne go funk cjo na riu sza
MO, a dru gie go ra nił. W wy ni ku zor ga ni zo wa ne go po ści gu je den ze spraw ców zo stał
uję ty przez MO (pra cow nik Do mu Ksią żki w War sza wie, lat 24), zaś dru gi (bli ski krew -
ny uję te go) wraz z pi sto le tem zbiegł. Za trzy ma no rów nież kie row cę tak sów ki, któ rą
ucie ka li ban dy ci. Śledz two w to ku.

W le sie mię dzy Go dzię ci nem a Lip ni cą pow. Wo łów (Wro cław) w dniu 18 wrześ -
nia br. zna le zio no zwło ki kie row ni ka i woź ni cy PGR w Go dzię ci nie. Usta lo no, że
wymie nie ni za mor do wa ni zo sta li w dniu 15 wrze śnia br. po uprzed nim zra bo wa niu
im oko ło 37 tys. zł, któ re prze wo zi li na wy pła tę po bo rów dla ro bot ni ków. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie
z KP MO.

W Cho rzo wie (Sta li no gród) w dniu 17 wrze śnia br. o godz. 20.30 czte rech nie usta -
lo nych do tych czas osob ni ków do ko na ło na pa du na ja dą ce go ro we rem funk cjo na riu sza
MO, któ re mu zra bo wa li pi sto let słu żbo wy i zbie gli. Do cho dze nie pro wa dzi Ko men da
Mia sta MO i Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cho rzo wie.

W m. Rep ty Ślą skie pow. Tar now skie Gó ry (Sta li no gród) w dniu 20 wrze śnia br.
2 uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so -
ne lu zra bo wa li 4 tys. zł i część to wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na MO
przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Tar now skich Gó rach.

W Cho rzo wie (Sta li no gród) w dniu 17 wrze śnia br. w no cy nie usta le ni do tych czas
spraw cy po uprzed nim wła ma niu się zde mo lo wa li lo kal Od dzia ło wej Or ga ni za cji Par -
tyj nej PZPR przy Za kła dach Azo to wych im. Fe lik sa Dzie rżyń skie go. Do cho dze nie pro -
wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le MO
w Cho rzo wie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Na te re nie m. Szcze ci na zna le zio no dal sze 10 ulo tek o tre ści przy po mi na ją cej pod -
pi sa nie umo wy mię dzy Rib ben tro pem a mi ni strem Mo ło to wem w dniu 17 wrze ś nia
1939 r. O zna le zie niu 10 ulo tek tej tre ści in for mo wa no w po przed nim Biu le ty nie
nr 93[/55]. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go].

Jed na z miesz ka nek gro ma dy Lu bo mi no pow. Lidz bark War miń ski (Olsz tyn) w ubie -
głym ty go dniu otrzy ma ła cza so pi smo „Rol nik Pol ski”, we wnątrz któ re go znaj do wa ła
się ulot ka „list Bo ży”, wy ko na na od ręcz nie przez kal kę, o tre ści gro żą cej kon se kwen -
cja mi za wy ko ny wa nie prac po lo wych w nie dzie le i świę ta. Do cho dze nie pro wa dzi
Dele ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lidz bar ku War miń skim.

W le sie mię dzy miej sco wo ścią Osi nia k1 a Ni da pow. Mrą go wo (Olsz tyn) zna le zio no
2 ulot ki o tre ści re wi zjo ni stycz nej wy ko na ne od ręcz nie w ję zy ku pol skim i nie miec kim.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz nego].

Na te re nie Za kła dów Apa ra tu ry Po mia ro wej w Kra ko wie dnia 20 wrze śnia br. ujaw -
nio no wy ko na ny od ręcz nie na pis, któ re go spraw ca rze ko mo w imie niu ro bot ni ków żąda
pod wy żki płac, gro żąc straj kiem. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Ma li nów ka pow. Ełk (Bia ły stok) w dniu 20 wrze śnia br.
wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to -
ścią zbo ża i ko ni czy ny. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa z aresz to wa ny mi agen ta mi wy wia du ame ry kań -

skie go Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz -
to wał pra cow ni ka Gmin nej Spół dziel ni w Do łu ga ch2 pow. Szcze cin, po chodz[enie] inte -
li genc[ja] prac[ują ca], lat 32. Wy mie nio ny nie le gal nie prze cho wy wał 3 pi sto le ty
z amu ni cją, z któ rych je den pi sto let prze ka zał aresz to wa ne mu agen to wi wy wia du ame -
ry kań skie go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie w wy ni ku
przed się wzięć ope ra cyj nych w dniu 19 wrze śnia br. za trzy mał ro bot ni ka GS, czł[on ka]
PZPR oraz 2 chło pów, po sia da ją cych po 3 ha zie mi, wszy scy w wie ku od 22 do 39 lat.
Wy mie nie ni w dniu 4 wrze śnia br. do ko na li zbroj ne go na pa du na miesz kan kę z po wia -
tu Pu ła wy, któ rej zra bo wa li 1700 zł oraz po le ci li jej przy go to wać 4000 zł rze ko mo na
ce le nie le gal nej or ga ni za cji.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie miesz kań ca z pow. Wo ło min
(War sza wa), lat 20, z za wo du na uczy ciel, któ ry nie le gal nie prze kro czył gra ni cę z Pol ski
do CSR[S] w dniu 12 wrze śnia br. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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1 Praw do po dob nie Osi niak -Pio tro wo.
2 Praw do po dob nie Do łu je.
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Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie w dniu 16 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce:

6 osób na 5–7 lat wię zie nia i 1 oso bę na umiesz cze nie w za kła dzie po praw czym w za -
wie sze niu na okres 2 lat za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji na te re nie
Zabrza. Wy mie nie ni aresz to wa ni zo sta li w kwiet niu br.

Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie w dniu 21 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso -
by na 5 i 6 lat wię zie nia za udzie la nie po mo cy ban dzie Sa ła pat ka.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 120–122.
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Nr 109

1955 wrze sień 24, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 95/55

Komitet Warszawa, dnia 24 wrze śnia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a66a

Biu le tyn nr 95[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na ad re sy: KP PZPR, Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej, sze fa Pro ku ra tu ry

Po wia to wej i kie row ni ka Po wia to we go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
w Go rzo wie (Zie lo na Gó ra) w dniu 21 wrze śnia br. wpły nę ły pocz tą ano ni my, w któ -
rych au tor wzy wa do za prze sta nia dzia łal no ści po li tycz no -spo łecz nej, gro żąc śmier cią.
Ano ni my wy ko na ne by ły od ręcz nie przez kal kę, pod pi sa ne: „Sę dzia po lo wy”. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na ad res Wy dzia łu Wy znań Pre zy dium WRN w Rze szo wie w dniu 19 wrze śnia br.
wpły nął pocz tą ano nim, któ re go au tor rze ko mo w imie niu miesz kań ców gro ma dy Noz -
drzec i Wa ra1 pow. Brzo zów gro zi spa le niem PGR i opo rem w obo wiąz ko wych do sta -
wach, je że li do dnia 1 paź dzier ni ka br. nie zo sta nie przy wró co na na uka re li gii w tamt[ej -
szej] szko le. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Brzo zo wie.

Prze wod ni czą cy GRN w Ra dzi szo wie pow. Kra ków w dniu 20 wrze śnia br. otrzy mał
pocz tą ano nim z po gró żka mi wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu kon se kwen -
cja mi za ka ra nie chło pów opor nych w obo wiąz ko wych do sta wach. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) w dniu 20 wrze śnia br. ujaw nio no 3 na pi sy wy -
ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej przy ja zne sto sun ki mię dzy Pol ską a Związ kiem
Ra dziec kim. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go].

Na te re nie Za kła dów Re mon to wo -Mon ta żo wych w Opo lu w dniu 16 wrze śnia br.
ujaw nio no 2 na pi sy o tre ści re wi zjo ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na te re nie hu ty „Ma ła pa new” w Ozim ku pow. Opo le w dniu 14 wrze śnia br. ujaw nio -
no na pis o tre ści re wi zjo ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Re fe rat Ochro ny w Ozim ku
przy współ udzia le Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz ne go].
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Gro ma da Wa ra ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Noz drzec.
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Na te re nie Za kła du Do sko na le nia Rze mio sła w Szcze ci nie w dniu 21 wrze śnia br.
ujaw nio no na pis o tre ści szka lu ją cej tow[arzy sza] Sta li na. Do cho dze nie pro wa dzi Woje -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Wiel gie pow. Lip no (Byd goszcz) w no cy 15 wrze śnia br.
nie usta lo ny do tych czas spraw ca po prze ci nał opo ny trak to ra m[ar]ki Ur sus. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ -
udzia le MO.

W Za kła dach Prze my słu Ba weł nia ne go im. Re wo lu cji 1905 r. w pow. Łask (Łódź)
w Od dzia le Dru kar ni Tka nin – w no cy z 22 na 23 wrze śnia br. – nie usta lo ny do tych czas
spraw ca przy po mo cy ostre go na rzę dzia uszko dził dwa wał ki mie dzia ne przy ma szy nie
dru kar skiej. W związ ku z po wy ższym nie wy ko na ny zo stał plan asor ty men to wy. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ła sku.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Ła będź pow. Ko ło (Po znań) w dniu 18 wrze śnia br. wy -
buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta zbo ża. Nad mie -
nić na le ży, że jest to 9. z ko lei po żar w wy mie nio nej spół dziel ni. Do cho dze nie pro wa -
dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO.

W Fi lii Ośrod ka Ma szy no we go Ra do mi ce pow. Lwó wek (Wro cław) w dniu 21 wrześ -
nia br. o godz. 22.00 wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nął
bu dy nek z na rzę dzia mi rol ni czy mi, jak: 4 sno po wią zał ki, 3 żni wiar ki, 2 siew ni ki i roz -
trzą sacz ka oraz 9 t sia na. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Lwów ku Ślą skim.

W m. Wie lo wieś pow. Gli wi ce (Sta li no gród) w dniu 19 wrze śnia br. wy buchł po żar
w za bu do wa niach człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do -
ła ze zbo żem. Ze wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

We wsi Kłaj pow. Boch nia (Kra ków) w dniu 2l wrze śnia br. o godz. 20.00 wy buchł
po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem na szko dę in dy wi du al nie go spo da -
ru ją ce go chło pa. Ze wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa -
le nia. Nad mie nia się, że jest to trze ci z ko lei po żar w wy mie nio nej gro ma dzie. Do cho -
dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na De le ga tu ry Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] i KP MO.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -

blicz ne go] w Lu bli nie za trzy mał chło pa, po sia da ją ce go 5 ha zie mi, lat 25, b[yłe go] czł[on -
ka] AK. Wy mie nio ny wcho dził w skład ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej utwo rzo nej
w po ło wie 1954 r. przez ban dy tę ps. „An drzej”, ukry wa ją ce go się do tych czas w pow. Kra -
śnik. Ban da ta la tem 1954 r. za mor do wa ła se kre ta rza POP PZPR oraz do ko na ła sze re gu
na pa dów ra bun ko wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go. O aresz to wa niu 4 człon ków
wy mie nio nej ban dy in for mo wa no w Biu le ty nie nr 40/55 z dnia 29 kwiet nia br.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa z aresz to wa ny mi spraw ca mi do ko na ne go mor -
der stwa na oso bie czł[on ka] eg ze ku ty wy KP PZPR w Śre mie (Biu le tyn nr 87[/55] z dnia
3 wrze śnia br.) Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu
aresz to wał 2 oso by:

1) zoo tech ni ka PGR Za le sie, po chodz[enia] chłop skie go, lat 38 (oj ciec po sia da 46 ha
zie mi),
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2) sto la rza Po znań skie go Zjed no cze nia Prze my sło wo -Bu dow la ne go, po chodz[enia]
drob no miesz czań skie go, lat 44.

Wy mie nie ni po dej rza ni są o współ pra cę i prze cho wy wa nie bro ni po by łej ban dzie
„Dziel ne go”.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach w dniu
22 wrze śnia br. aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 4,5 ha zie mi, lat 32 – po dej rza ne go
o przy na le żność do ban dy pn. Bia łe Or ły, któ ra gra so wa ła na te re nie po wia tu Opa tów.
O aresz to wa niu 6 człon ków wy mie nio nej ban dy in for mo wa no w Biu le ty nach
nr. 75[/55], 76[/55] i 78[/55].

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku w dniu
22 wrze śnia br. za trzy mał miesz kan kę Gdy ni, po cho dze nia chłop skie go, wy kszt[ał ce -
nie] śred nie, lat 28, bez sta łe go miej sca pra cy – po dej rza ną o współ pra cę z aresz to wa -
ny mi agen ta mi wy wia du an giel skie go i han del ob cą wa lu tą.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz czu (Gdańsk)
w dniu 21 wrze śnia br. za trzy ma ła in spek to ra tech nicz ne go Re jo nu Prze my słu Le śne go
w Gdań sku, po cho dze nia chłop skie go, wy kształ ce nie śred nie, lat 37 – po dej rza ne go
o roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy, szka lo wa nie przed sta wi cie li rzą du PRL i na -
ma wia nie ofi ce rów Woj ska Pol skie go do de zer cji.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie w dniu
19 wrze śnia br. za trzy mał ro bot ni ka PGR Bia ły Bó r2 pow. Sław no, po cho dze nia chłop -
skie go, lat 27 – za sze rze nie an ty pań stwo wej i na cjo na li stycz nej pro pa gan dy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Świ no uj ściu (Szcze cin) aresz to wał ro bot ni ka cen tra li zło mu, lat 45
– za wro gie wy po wie dzi w miej scu pu blicz nym. Nad mie nia się, ze żo na ww. od by wa
ka rę wię zie nia, zaś dzie ci są umiesz czo ne w PDD.

W wy ni ku za sto so wa nych przed się wzięć ope ra cyj nych przez Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach przed wła dza mi Ge ne ral nej Pro ku -
ra tu ry w dniu 22 wrze śnia br. ujaw nił się ukry wa ją cy się od 1952 r. czło nek b[yłej] nie -
le gal nej or ga ni za cji pn. Mło de Bia łe Or ły3.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach w dniu 22 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce:

d[owód]cę ban dy Dy nu sa na ka rę śmier ci, 1 ban dy tę na do ży wot nie wię zie nie oraz
4 ban dy tów na 3, 10, 12 i 15 lat wię zie nia. Wy mie nie ni w la tach 1951–1954 na te re nie
pow. Ję drze jów i Włosz czo wa do ko na li sze re gu na pa dów ter ro ry stycz no -ra bun ko wych
oraz za mor do wa li człon ka OR MO.
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2 Miej sco wość nie usta lo na lub cho dzi o Bia ły Bór w pow. szcze ci nec kim.
3 Or ga ni za cja dzia ła ła na te re nie San do mie rza od sierp nia 1951 r. do czerw ca 1952 r., kie ro wa na przez tzw. Cen -
trum, w skła dzie: ko men dant, za step ca ko men dan ta, se kre tar ka i kol por ter or ga ni za cyj ny. Ko men dan tem li czą cej
15 człon ków or ga ni za cji był Wik tor Ćmie low ski vel Chmie lew ski. AIPN, 0173/342, Mło de Bia łe Or ły, Cha ra k te -
ry sty ka nr 441; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 320.
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Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie w dniu 21 wrze śnia br. wy dal wy rok ska zu ją cy jed ną
oso bę na 6 lat wię zie nia za udzie la nie po mo cy ban dzie ter ro ry stycz no -ra bun ko wej
„Bystre go”.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kie row nik Sek cji In form[acji] GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 123–127.
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Nr 110

1955 wrze sień 27, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 96/55

Komitet Warszawa, dnia 27 IX 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a66a

Biu le tyn nr 96[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Skier nie wi cach (Łódź) w dniu 26 wrze śnia br. o godz. 17.40 ban dy ta Pa ra mo now1

(za bój ca funkcj[ona riu sza] MO w War sza wie) wraz z dru gim ban dy tą do ko na li na pa du
na sklep spół dziel czy, skąd po ster ro ry zo wa niu pi sto le tem per so ne lu zra bo wa li 2800 zł
i zbie gli. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO i Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Skier nie wi cach.

W Zło to wie (Ko sza lin) na jed nej z głów nych ulic ujaw nio no ulot kę wy ko na ną od -
ręcz nie o tre ści na wo łu ją cej do straj ku. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zło to wie.

Na ad res za wia dow cy sta cji PKP w Gro dzi sku Maz[owiec kim] (War sza wa) – czł[on -
ka] PZPR, wpły nął pocz tą ano nim z po gró żka mi wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

Prze wod ni czą cy Za rzą du Szkol ne go ZMP przy Li ceum Pe da go gicz nym w To ru niu
(Byd goszcz) w dniu 22 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ -
re go au tor zwra ca mu uwa gę na po stę po wa nie w sto sun ku do uczniów wie rzą cych, gro -
żąc kon se kwen cja mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w To ru niu.

Na te re nie Wy twór ni Da chó wek w Nie mo dli nie (Opo le) w dniu 22 wrze śnia br.
ujaw nio no 2 an ty ra dziec kie i an ty ko mu ni stycz ne na pi sy wy ko na ne od ręcz nie. Do cho -
dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Nie mo -
dli nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Je rzy Pa ra mo now był po szu ki wa ny przez or ga na bez pie czeń stwa na te re nie ca łe go kra ju. W dniu 1 paź dzier ni -
ka 1955 r. Wy dział III WUdsBP w Szcze ci nie otrzy mał „do nie sie nie oby wa tel skie”, że pod wska za nym ad re sem
prze by wa ucho dzą cy przed po ści giem Pa ra mo now, któ ry przy był do Szcze ci na z za mia rem uciecz ki za gra ni cę.
W wy ni ku dzia łań ope ra cyj nych do ko na no taj ne go za trzy ma nia po dej rza ne go, ale pod czas śledz twa oka za ło się,
że nie jest to Pa ra mo now. Aresz to wa ny zo stał wów czas by ły pra cow nik PGR z te re nu wo je wódz twa wro cław skie go,
po szu ki wa ny za mor der stwo kie row ni ka i trak to rzy sty te go PGR oraz kra dzież ok. 40 tys. zł prze zna czo nych na wy pła -
ty dla ro bot ni ków. Spra wa J. Pa ra mo no wa od bi ła się sze ro kim echem w ca łej Pol sce. Był to je den z pierw szych
powo jen nych za bój ców kry mi nal nych, o któ rym pi sa no na pierw szych stro nach ga zet. AIPN, 1583/129, Spra woz -
da nie WUdsBP w Szcze ci nie z pra cy za IV kwar tał 1955 r., k. 93.
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Na li nii Wro cław–Mu cho bór w dniu 25 wrze śnia br. przez nie usta lo ne go spraw cę
został prze cię ty pod ziem ny ka bel te le fo nicz ny 100-pa ro wy, z któ re go czę ścio wo ko rzy -
sta ły lot ni cze jed nost ki woj sko we. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

W gro ma dzie Za skro dzie pow. Kol no (Bia ły stok) w dniu 25 wrze śnia br. wy buchł
po żar, w wy ni ku któ re go spło nął bu dy nek GRN wraz z ca łą do ku men ta cją. Ze wstęp ne -
go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi
gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Gu ty Sta re2 pow. Pisz (Olsz tyn) w dniu 22 wrze śnia br.
wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią oko ło 200 t sia na
i chlew nia. Usta lo no, iż przy czy ną po ża ru by ło spię cie w prze wo dach elek trycz nych. Na
mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go, ja ko po dej rza ny o spo wo do wa nie po -
ża ru aresz to wa ny zo stał miesz ka niec War sza wy, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 33, któ ry
bę dąc w od wie dzi nach u spół dziel ców na pra wiał w tym cza sie świa tło. Śledz two pro -
wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Pra ca apa ra tu
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wo ło mi nie (War sza -

wa) aresz to wał 6 człon ków nie le gal nej or ga ni za cji pod na zwą Mło dzie żo wa Taj na
Orga ni za cja Pod ziem na3. Wszy scy aresz to wa ni są po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku:
od 13 do 16 lat – trzech i od 17 do 19 – trzech. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia usta -
lo no, że wy mie nio na or ga ni za cja utwo rzo na zo sta ła w 1954 r. i sta wia ła so bie za za da -
nie pro wa dze nie wro giej dzia łal no ści prze ciw ko Pol sce Lu do wej po przez sze rze nie
wro giej pro pa gan dy, do ko ny wa nie ak tów dy wer sji oraz zdo by cie bro ni. Przy za trzy ma -
nych za kwe stio no wa no: pi sto let, in struk cję szko le nia woj sko we go oraz tekst przy się gi.
W uzgod nie niu z pro ku ra to rem spra wa prze ciw ko dwóm za trzy ma nym (or ga ni za to rom)
prze ka za na zo sta nie do są du po wszech ne go, zaś prze ciw ko po zo sta łym – do są du dla
nie let nich.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bar to wie (Lu blin) usta lił i za trzy mał 4 uczniów szko ły pod sta -
wo wej dla do ro słych, w wie ku od 12 do 15 lat, któ rzy kil ka krot nie roz rzu ci li wro gie
ulot ki na te re nie mia sta Lu bar to wa je sie nią 1954 r. i wio sną 1955 r. Wy mie nie ni w cza -
sie prze słu cha nia przy zna li się do zor ga ni zo wa nia nie le gal nej or ga ni za cji pod na zwą
An ty ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży Pol skie j4, któ ra sta wia ła so bie za za da nie
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2 Właśc. Sta re Gu ty.
3 Or ga ni za cja dzia ła ła w la tach 1954–1955 na te re nie Wo ło mi na, jej za ło ży cie lem i do wód cą był Jan Za chaj,
następ nie Mie czy sław Woj ty na. Li czą ca 8 człon ków or ga ni za cja mia ła na ce lu sze rze nie an ty ko mu ni stycz nej pro -
pa gan dy oraz pro wa dze nie dy wer sji, m.in. roz krę ca nie to rów ko le jo wych, na pad na po ste ru nek MO. Pol skie pod -
zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie war szaw skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 267;
Infor ma tor o nie le gal nych..., s. 324. 
4 Or ga ni za cja dzia ła ła od je sie ni 1953 r. do wrze śnia 1955 r., jej za ło ży cie la mi by li ucznio wie lu bar tow skiej Szko -
ły Ogól no kształ cą cej – Je rzy Goł kow ski i Boh dan Mróz. Człon ka mi na to miast wy cho wan ko wie wspo mnia nej
szko ły oraz Szko ły dla Pra cu ją cych, w wie ku od 12 do 14 lat (Je rzy Goł kow ski, Boh dan Mróz, Zdzi sław Ka czor,
Mie czy sław Bu rzyń ski, Ja nusz Zie liń ski, Wal de mar Bez ak), mi ni stran ci przy ko ście le ka pu cy nów w Lu bar to wie.
Na prze ło mie 1954 r. i 1955 r. roz kle ili oni w mie ście krót kie ulot ki: „Precz z ZMP!”, „Chce my re li gii”, po nad to
przy go to wa li ga zet kę pt. „Na dzie ja”. Za trzy ma ni przez PUdsBP w Lu bar to wie zo sta li po sta wie ni przed Są dem
Woje wódz kim w Lu bli nie – Wy dział dla Nie let nich, któ ry roz pa trzył ich spra wę 5 paź dzier ni ka  1955 r. Po pro ce sie 
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kolpor taż wro gich ulo tek. Nad mie nić na le ży, że za trzy ma ni są mi ni stran ta mi oraz że
utrzy my wa li kon takt z oo. ka pu cy na mi w Lu bar to wie. Za trzy ma ni po prze słu cha niu
zosta li prze ka za ni do są du dla nie let nich.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 24 wrze śnia br. aresz to wał stu den ta Wy ższej
Szko ły Pe da go gicz nej w Szcze ci nie, po cho dze nie chłop skie, lat 21, czł[onek] PZPR.
Aresz to wa ny w lu tym br., bę dąc pra cow ni kiem Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie, usi -
ło wał utwo rzyć an ty pań stwo wą or ga ni za cję mło dzie żo wą, gdzie w tym ce lu pro po no -
wał wstą pie nie do or ga ni za cji dwóm pra cow ni kom wy mie nio nej wy twór ni. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie w dniu 24 wrze śnia br. aresz to wał gór ni ka ko pal ni „No wy
Ląd” pow. Lwó wek Ślą ski (Wro cław), czł[on ka] PZPR, lat 31. Wy mie nio ny ja ko czło -
nek NSZ ukry wał się pod przy bra nym na zwi skiem i był po szu ki wa ny przez or ga na
bez pie czeń stwa od 1946 r. za do ko ny wa nie na pa dów i udział w mor der stwie
funkcj[ona riu sza] Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa i funkcj[ona riu sza] MO
w Rze szo wie.

Gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Świe ciu przy
współ udzia le KP MO w Gru dzią dzu (Byd goszcz) w dniu 22 wrze śnia br. aresz to wa ła
miesz kań ca Gru dzią dza, po cho dze nie drob no miesz czań skie, wy kształ ce nie śred nie,
lat 25, bez sta łe go miej sca pra cy, ka ra ny są dow nie na 2 la ta wię zie nia za nad uży cia (wa -
run ko wo zwol nio ny w kwiet niu br.). Wy mie nio ny jest po dej rza ny o do ko na nie wspól -
nie z dwo ma in ny mi osob ni ka mi wy stę pu ją cy mi w mun du rach WP dwóch zbroj nych
na pa dów ra bun ko wych w sierp niu br. W to ku wstęp ne go śledz twa aresz to wa ny przy znał
się do na ma wia nia pod ofi ce rów i żoł nie rzy jed no stek WP sta cjo nu ją cych na te re nie
Gru dzią dza do bra nia z nim udzia łu w na pa dach. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor na
mia sto i po wiat Gru dziądz.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 23 wrze śnia br. aresz to wał dwie oso by, a mia no wi -
cie:

1) chłop kę, po sia da ją cą 3,5 ha zie mi, lat 48 – po dej rza ną o pi sa nie ulo tek o tre ści
podże ga ją cej do pod pa la nia za bu do wań człon ków spół dziel ni pro duk cyj nej w Psa rach
pow. Chrza nów;

2) ro bot ni ka GOM w Psa rach, lat 25 – po dej rza ne go o in spi ro wa nie w[yżej] wy mie -
nio nej do pi sa nia ulo tek i udział w pod pa le niach.

Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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zo sta li zwol nie ni i od da ni pod nad zór ro dzi ców. W związ ku z po ja wie niem się w War sza wie ulo tek pod pi sa nych
„An ty ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej” UdsBP m.st. War sza wy za ło żył spra wę agen tu ral no -śled czą
krypt. „Jo dła”, w ra mach któ rej pod ję to dzia ła nia w ce lu usta le nia au to ra ulo tek. Po ba da niach w CLE uzy ska no
eks per ty zę wska zu ją cą na jed ną z ma szy ni stek (człon ki nię PZPR) za trud nio nych w Przed się bior stwie Geo de zyj -
nym „Geo pro jekt” w War sza wie. Po nie waż prze pro wa dzo na roz mo wa nie da ła po twier dze nia wy su nię tych po dej -
rzeń, pod trzy ma no z nią kon takt ofi cjal ny w ce lu usta le nia, kto z jej współ pra cow ni ków – ko rzy sta ją cych z tej
samej ma szy ny do pi sa nia – mógł być au to rem ulo tek kol por to wa nych w la tach 1954–1955. AIPN, 1583/132, Spra -
woz da nie UdsBP m.st. War sza wy za I kwar tał 1956 r., k. 19; ibi dem, Spra woz da nie UdsBP m.st. War sza wy
za II kwar tał 1956 r., k. 37; J.W. Wo ło szyn, op. cit., s. 377.
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Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta ra cho wi cach (Kiel -
ce) dnia 17 wrze śnia br. za trzy mał miesz kan kę Ra do mia, po cho dze nie ro bot ni cze, wy -
kształ ce nie śred nie, lat 21, bez sta łe go miej sca pra cy. Wy mie nio na zo sta ła za trzy ma na
we wsi Cie pie lów w trak cie pro wa dze nia agi ta cji i kol por to wa nia wro giej li te ra tu ry sek -
ty świad ko wie Je ho wy. Pod czas re wi zji zna le zio no przy niej li te ra tu rę sek ty oraz no tat -
ki o wro giej tre ści.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrow cu (Kiel ce)
w dniu 24 wrze śnia br. za trzy mał pra cow ni ka Hu ty im. M[ar ce le go] No wot ki w Ostrow -
cu, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 48 – po dej rza ne go o sze rze nie an ty pań stwo wej i an ty ra -
dziec kiej pro pa gan dy w miej scu pra cy. Pod czas re wi zji do mo wej u za trzy ma ne go zna -
le zio no 48 bro szur pt. „Stra żni ca” oraz sze reg in nych bro szur i no ta tek świad czą cych
o dzia łal no ści w[yżej] wym[ie nio ne go] w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Opo lu w dniu 24 wrze śnia br. aresz to wał st. in spek to ra Wo jew[ódz kie -
go] Za rzą du Spół dziel ni Pra cy w Opo lu, po cho dze nie chłop skie, lat 21, czł[onek]
ZMP – za sze rze nie wro giej pro pa gan dy w miej scu pra cy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Opo lu w dniu 24 wrze śnia br. aresz to wał ro bot ni ka Po wia to we go
Związ ku Gmin nych Spół dziel ni w Ra ci bo rzu, lat 28 – za śpie wa nie w ję zy ku nie miec -
kim pro hi tle row skich pio se nek w miej scu pu blicz nym.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Strze li nie (Wro cław) aresz to wa ła bu chal te ra PGR, lat 21, wy kształ ce -
nie śred nie – za na pi sa nie wro gie go li stu do Pol skie go Ra dia szka lu ją ce go ustrój PRL
oraz za nad uży cia w miej scu pra cy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Opo lu w dniu 25 wrze śnia br. aresz to wał pra cow ni ka ko pal ni „Lu dwik”
w Za brzu, lat 31, po chodz[enie] in te lig[en cja] prac[ują ca], czł[onek] PZPR. Wy mie nio -
ny w la tach 1942–1943 w woj. Char ków (ZSRR) peł nił słu żbę w po li cji nie miec kiej.
Z chwi lą wy zwo le nia tamt[ej szych] te re nów zbiegł do Pol ski, ukry wa jąc się do chwi li
aresz to wa nia pod przy bra nym na zwi skiem. Po nad to przy własz czył so bie sto pień na uko -
wy in ży nie ra, nie po sia da jąc wy ma ga nych w tym za kre sie stu diów.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w War sza wie w dniu 24 wrze śnia br. aresz to wał miesz kań ca z wo je wódz -
twa byd go skie go, lat 60 – po dej rza ne go o współ pra cę z oku pan tem i wy da nie w rę ce
gesta po kil ku oby wa te li pol skich.

W związ ku z in for ma cją za miesz czo ną w Biu le ty nie nr 89[/55] w spra wie skrę ce nia
pęd ni se ma fo ro wej na sta cji PKP Ząb ko wi ce Ślą skie (Wro cław) wy ja śnia się, iż w wy -
ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia usta lo no, że po wy ższe go do ko na ły dzie ci w wie ku
szkol nym.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie w dniu 23 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną

oso bę na 2 la ta wię zie nia za sze rze nie wro giej pro pa gan dy.
Sąd Wo je wódz ki dla m.st. War sza wy w dniu 24 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją -

cy jed ną oso bę na 1 rok wię zie nia za prze sła nie wro gie go ano ni mu do „Fa li 49”.
Wymie nio ny aresz to wa ny zo stał w czerw cu br.
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Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie w dniu 23 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną
oso bę na 8 mie się cy wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 128–133.
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Nr 111

1955 wrze sień 30, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 97/55

Komitet Warszawa, dnia 30 IX 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a66a

Biu le tyn nr 97[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Tu cza py pow. Hru bie szów (Lu blin) w dniu 26 wrze śnia br. dwóch uzbro jo nych

ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, skąd zra bo wa li ma te ria ły tek styl ne na
nie usta lo ną do tych czas su mę. Po do ko na niu na pa du spraw cy od je cha li wo zem w kie -
run ku po bli skie go la su. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Hru bie szo wie.

W miej sco wo ści Cie cie rzyn pow. Lu bar tów (Lu blin) w dniu 26 wrze śnia br. wie czo -
rem nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li naj ścia na miesz ka nie prze wod ni czą ce go
GRN – czł[on ka] PZPR, któ re go po bi li ki ja mi. W wy ni ku do zna nych ob ra żeń ww. prze -
wie zio ny zo stał do szpi ta la. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Lu bar to wie.

Na ad res Ko men dy Wo je wódz kiej MO we Wro cła wiu w dniu 24 wrze śnia br. wpły -
nął pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor w spo sób wro gi wy po wia da się
o Pol sce Lu do wej i ZSRR, od gra ża się funk cjo na riu szom bez pie czeń stwa i MO oraz
tym, któ rzy bio rą udział w bu dow nic twie so cja li zmu.

Pra cow nik do spraw sku pu przy GRN w Ja ku bo wi cach pow. Lu blin – czł[onek]
PZPR, w dniu 13 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go
autor gro zi mu śmier cią w wy pad ku, je że li nie prze sta nie ka rać chło pów opor nych
w obo wiąz ko wych do sta wach. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

Se kre tarz POP PZPR przy Za kła dach im. J[óze fa] Sta li na w Po zna niu otrzy mał
pocz tą ano nim z po gró żka mi, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] nr 6 w Po zna niu.

Na ad res re dak cji „Ku rie ra Szcze ciń skie go” w Szcze ci nie wpły nął pocz tą ano nim
o tre ści an ty ra dziec kiej, wy ko na ny od ręcz nie i pod pi sa ny: „Miesz kań cy do 1939 r. zza
Bu ga – Kre sy Wschod nie”. Nad mie nić na le ży, że treść ano ni mu ma zwią zek z ulot ka mi
roz rzu co ny mi na te re nie m. Szcze ci na (Biu le ty ny nr. 93[/55] i 94[/55]), któ re na wią zy -
wa ły do pod pi sa nia umo wy mię dzy Rib ben tro pem a mi ni strem Mo ło to wem w 1939 r.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].
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Na te re nie Za kła dów Me ta lo wych w Ska rży sku (Kiel ce) w dniu 26 wrze śnia br.
ujaw nio no na pis szka lu ją cy ustrój Pol ski Lu do wej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ska rży sku.

W Fa bry ce im. J[óze fa] Klu ski w Biel sku (Sta li no grod) w dniu 25 wrze śnia br.
o godz. 8.40 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ły trzy pię tra bu dyn ku fa brycz ne -
go, 2600 m tka ni ny oraz czę ścio wo ma szy ny i urzą dze nia. W wy ni ku pro wa dzo ne go
docho dze nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Biel sku
aresz to wał 3 pra cow ni ków wy mie nio nej fa bry ki, po dej rza nych o spo wo do wa nie po ża ru:

1) d[owód]cę war ty Stra ży Prze my sło wej, po cho dze nie chłop skie, lat 41, czło nek
PZPR;

2) stra żni ka Stra ży Prze my sło wej, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 29;
3) stra ża ka Stra ży Po żar nej, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 25.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
W Hu cie im. Le ni na w dniu 24 wrze śnia br. pod czas prac mon ta żo wych przy jed nym

z agre ga tów w otwo rze cen tral ne go sma ro wa nia ło żysk ujaw nio no opił ki że la zne, któ re
wsy pa ne zo sta ły przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę. Strat w pro duk cji nie ma.
Docho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w No wej Hu cie.

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie w dniach 27 i 28 wrze śnia br. zo sta ły aresz to wa ne
dwie oso by:

1) księ go wy Za kła dów Wy ro bów Ognio trwa łych w No wej Hu cie, po cho dze nie
chłop skie, lat 33;

2) ro bot nik „Mo sto sta lu” w No wej Hu cie, po cho dze nie chłop skie, lat 30.
Wy mie nie ni zo sta li aresz to wa ni ja ko po dej rza ni o przy na le żność do nie le gal nej or ga -

ni za cji po zo sta ją cej na usłu gach wy wia du an giel skie go oraz pla no wa nie wspól nie z in -
ny mi do ko na nia zbroj ne go na pa du na Fi lię Na ro do we go Ban ku Pol skie go w Gło go wie.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 26 wrze śnia br. aresz to wał ma ło rol ne go chło pa z pow.
Tar nów, lat 20, czł[on ka] ZMP – za prze sy ła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa
listów szka lu ją cych sto sun ki w Pol sce Lu do wej.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku w dniu
27 wrze śnia br. aresz to wał miesz kan kę Gdy ni, po cho dze nie in te lig[en cja] prac[ują ca],
wy kształ ce nie śred nie, lat 31 – po dej rza ną o utrzy my wa nie kon tak tów z agen tem wywia -
du an giel skie go i han del de wi za mi.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach w dniu 28 wrze śnia br. aresz to wał wła ści cie la warsz ta tu odlew -
ni cze go, po cho dze nie drob no miesz czań skie, lat 44 – za roz po wszech nia nie wro giej bro -
szu ry pro wo ka to ra Świa tły.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Wą brzeź nie (Byd goszcz) w dniu 26 wrze śnia br. za trzy ma ła chło -
pa, po sia da ją ce go 9,5 ha zie mi, lat 47, po dej rza ne go o ak tyw ną dzia łal ność w sek cie
świad ko wie Je ho wy i kol por taż wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie w dniu
25 wrze śnia br. za trzy ma ła dwóch ak tyw nych człon ków sek ty świad ko wie Je ho wy:
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1) elek tro mon te ra Szcze ciń skie go Zjed no cze nia Ener ge tycz ne go, lat 53;
2) miesz kań ca Szcze ci na, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 39.
Pod czas re wi zji zna le zio no przy nich więk szą ilość li te ra tu ry. Po uzgod nie niu spra -

wy z pro ku ra tu rą na m. i pow. Szcze cin za trzy ma ni wraz z ak ta mi prze ka za ni zo sta li do
dys po zy cji te jże pro ku ra tu ry.

Ko men da Po wia to wa MO Ża gań za trzy ma ła i prze ka za ła do Wo je wódz kie go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze miesz kan kę Wał brzy cha
(Wro cław), po cho dze nie in te li genc[kie], lat 31, z za wo du kraw co wa – za usi ło wa nie
nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia
za trzy ma na ze zna ła, iż za mie rza ła prze kro czyć gra ni cę z za mia rem uciecz ki do Nie miec
Za chod nich. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 22 wrze śnia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dwie oso by:

1) ka sje ra PKP w Miel cu (Rze szów), po cho dze nie chłop skie, lat 19;
2) miesz kan kę z pow. By tów (Ko sza lin), po cho dze nie chłop skie, lat 40, bez sta łe go

miej sca pra cy.
Wy mie nie ni za trzy ma ni zo sta li za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze -

cho sło wa cji.
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] we Wło cław ku (Byd goszcz) w dniu 27 wrze śnia br. aresz to wał chło pa,
posia da ją ce go 5 ha zie mi, lat 29 – po dej rza ne go o pod pa le nie ster ty sło my w spół dziel ni
pro duk cyj nej Grab ko wo we wrze śniu br.

W związ ku z in for ma cją za miesz czo ną w Biu le ty nie nr 95[/55] w spra wie po prze ci -
na nia opon przy trak to rze w spół dziel ni pro duk cyj nej Wiel gie pow. Lip no (Byd goszcz)
wy ja śnia się, iż w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia usta lo no, że po wy ższe go do ko -
nał trak to rzy sta POM, czł[onek] ZMP, lat 20, któ ry ob słu gi wał wspo mnia ny trak tor.
Czy nu te go do ko nał na tle nie po ro zu mień z kie row nic twem POM. W związ ku z po wyż -
szym spra wę do dal sze go pro wa dze nia prze ka za no Ko men dzie Po wia to wej MO.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie w dniu 24 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną

oso bę na 6 lat wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy i wy łu dza nie pie nię -
dzy od miej sco wej lud no ści za rze ko me udzie le nie po mo cy w wy jeź dzie do Nie miec
Za chod nich.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 134–138.
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Nr 112

1955 paź dzier nik 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 98/55

Komitet Warszawa, 4 paź dzier ni ka 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a66a

Biu le tyn nr 98[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W grom. Ra ko szów ka pow. Hru bie szów (Lu blin) w dniu 29 wrze śnia br. ban dy ta

uzbro jo ny w broń krót ką do ko nał na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so -
ne lu zra bo wał część to wa rów. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Hru bie szo wie.

Na ad res Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze -
ci nie w dniu 29 wrze śnia br. wpły nął pocz tą nada ny w Ko sza li nie ano nim o tre ści szka -
lu ją cej przed sta wi cie li par tii i rzą du PRL, wy ko na ny od ręcz nie, za ty tu ło wa ny „Do
człon ków KC PZPR – Pol ska – War sza wa” i pod pi sa ny: „Le nard”. Do cho dze nie pro wa -
dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Fa bry ce Płyt Pil śnio wych w Świe ra do wie-Zdro ju pow. Lwó wek Ślą ski (Wro cław)
w dniu 29 wrze śnia br. na biur ko jed ne go z maj strów wym[ie nio nej] fa bry ki nie usta lo -
ny do tych czas spraw ca pod rzu cił wro gą bro szu rę pro wo ka to ra Świa tły. Do cho dze nie
pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lwów ku Ślą -
skim.

Funk cjo na riusz Po ste run ku MO Do bre pow. Alek san drów Ku jaw ski (Byd goszcz)
w dniu 29 sierp nia br. otrzy mał pocz tą ano nim z po gró żka mi wy ko na ny od ręcz nie i pod -
pi sa ny: „PSL”. Au tor ano ni mu zwra ca uwa gę wym[ie nio ne mu] funk cjo na riu szo wi
na su mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków słu żbo wych, przy czym po le ca mu opu ścić
miej sce pra cy i za miesz ka nia, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi śmier cią. Ano nim w dniu
25 wrze śnia br. zo stał prze ka za ny do Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Alek san dro wie, któ ry pro wa dzi do cho dze nie w tej spra wie.

Kie row nik PGR Tur no pow. Wło da wa (Lu blin), czło nek PZPR, otrzy mał pocz tą ano -
nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu po bi ciem, o ile nie za prze sta nie „gnę -
bić” pra cow ni ków PGR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go].

Na te re nie Dru kar ni im. Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej w War sza wie w dniu 30 wrze ś -
nia br. ujaw nio no 3 na pi sy o tre ści an ty ra dziec kiej i glo ry fi ku ją cej USA, wy ko na ne

384

a–a Wpi sa no od ręcz nie.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 384



odręcz nie w ję zy ku pol skim, nie miec kim i fran cu skim. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

W Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie (Byd goszcz) w dniu 28 wrze śnia br. na jed nym
z agre ga tów zna le zio no za pał kę, któ ra w ra zie prze do sta nia się do we wnę trza apa ra tu
pod czas pro duk cji mo gła spo wo do wać wy pa dek. Za zna cza się, że wno sze nie za pa łek na
te ren wym[ie nio ne go] obiek tu jest wzbro nio ne. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łę gno wie.

W m. Ka ra sie wo pow. Lip no (Byd goszcz) w no cy z dnia 27 na 28 wrze śnia br.
uszko dzo ny zo stał sil nik elek trycz ny przy kom ple cie omło to wym, na le żą cym do GOM
Ra do wi ce1. Po dej rza ny mi o do ko na nie po wy ższe go są dwaj wła ści cie le kom ple tów
omło to wych, któ rzy kil ka dni przed uszko dze niem wym[ie nio ne go] sil ni ka czy ni li
różne go ro dza ju prze szko dy me cha ni ko wi, ob słu gu ją ce mu kom plet omło to wy GOM.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
i KP MO w Lip nie.

W PGR Wól ka Tar now ska pow. Chełm (Lu blin) w no cy z 28 na 29 wrze śnia br. spło -
nę ły 2 ster ty zbo ża. W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia przez gru pę ope ra cyj ną
Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i KP MO w Cheł mie usta lo no
i w dniu 30 wrze śnia br. za trzy ma no spraw cę pod pa le nia – chło pa, po sia da ją ce go 5 ha
zie mi, lat 35, któ ry od kwiet nia 1954 r. do czerw ca 1955 r. pra co wał w wym[ie nio nym]
PGR ja ko trak to rzy sta, zwol nio ny z pra cy za wy stą pie nia chu li gań skie. W to ku wstęp -
ne go prze słu cha nia za trzy ma ny przy znał się do pod pa le nia wy ja śnia jąc, iż był wów czas
w sta nie nie trzeź wym.

W Tar ta ku Pań stwo wym w Kła ju pow. Boch nia (Kra ków) w no cy z 1 na 2 paź dzier -
ni ka br. wy buchł po żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nął dach nad
kotłow nią i sto lar nią. Po żar gro ził spa le niem ca łe go za kła du. Do cho dze nie pro wa dzi
gru pa ope ra cyj na.

W PGR Mo ro szy n2 pow. Gło gów (Zie lo na Gó ra) w dniu 28 wrze śnia br. wy buchł po -
żar (przy czy ny nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią ok. 54 t
zbo ża. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go] i MO.

W PGR Trzcian ka (Po znań) w dniu 13 wrze śnia br. o godz. 19.30 wy buchł po żar,
w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią gro chu ze bra ne go z 12 ha. W tym
samym PGR w dniu 14 wrze śnia br. o godz. 21.30 spło nę ła ster ta zbo ża. Z pro wa dzo -
ne go do cho dze nia wy ni ka, iż w obu wy pad kach po żar po wstał wsku tek ce lo we go pod -
pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Trzcian ce wspól nie z MO.

Pra ca apa ra tu
Przez gru pę ope ra cyj ną Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Rze szo -

wie przy po mo cy wojsk KBW w dniu 30 wrze śnia br. w pow. Ja sło uję ty zo stał do wód -
ca ban dy Cie śla ps. „To pór” i „Ksią żę”, gra su ją cy na tam tej szym te re nie od kil ku lat.
Ban dy ta w cza sie okrą że nia usi ło wał zbiec, ostrze li wu jąc się z pi sto le tu. Z po sia da nych
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ma te ria łów wy ni ka, że ban dy ta Cie śla brał bez po śred ni udział w 6 mor der stwach, 2 wy -
pad kach po strze le nia, 5 wy pad kach po bi cia ak ty wi stów i ok. 30 na pa dach. Śledz two
w to ku.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku w wy ni -
ku pro wa dzo ne go śledz twa dnia 30 wrze śnia br. aresz to wał 15 współ pra cow ni ków
b[yłej] ban dy Ro giń skie go ps. „Lis”. (Zli kwi do wa na w sierp niu br.). Aresz to wa ni są z za -
wo du rol ni ka mi, go spo da ru ją cy mi in dy wi du al nie, z któ rych je den po sia da 50 ha zie mi,
5 po sia da od 15 do 19 ha, 7 po sia da śred nio rol ne go spo dar stwa i 2 ma ło rol ne. Aresz to -
wa ni m[ię dzy] inn[ymi] udzie la li in for ma cji ban dzie o mo żli wo ści do ko na nia na pa dów
na skle py spół dziel cze, za co otrzy my wa li od ban dy pie nią dze, względ nie ko rzy sta li ze
zra bo wa ne go mie nia. Sank cje na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pi szu (Olsz tyn) w dniu
1 paź dzier ni ka br. aresz to wał 2 oso by:

1) ka sje ra GKS, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 25;
2) pra cow ni cę skle pu spół dziel cze go, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 19 – za współ -

pra cę z ban dą Ro giń skie go ps. „Lis”.
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu w dniu 29 wrze śnia br. aresz to wał po dej rza ne go o kol -
por taż wro gich ulo tek i wy sy ła nie do roz gło śni Ra dia Wol na Eu ro pa li stów o tre ści
szka lu ją cej PRL. W to ku prze słu cha nia aresz to wa ny przy znał się do wy żej wspo mnia -
ne go prze stęp stwa oraz po dał, że w ro ku 1952 pod wpły wem au dy cji ra dio wych Wol na
Eu ro pa po sta no wił zor ga ni zo wać nie le gal ną or ga ni za cję pn. Zwią zek Mło dych Wro gów
Ko mu ni zmu3, sta wia jąc so bie za za da nie kol por taż wro gich ulo tek – m.in. bro szur pro -
wo ka to ra Świa tły – na te re nie pow. Zło to ry ja oraz zdo by cie bro ni pal nej. W skład or ga ni -
za cji wcho dzi ło 20 człon ków. Na pod sta wie po wy ższych ze znań za trzy ma nych zo sta ło
15 człon ków wym[ie nio nej] or ga ni za cji, z te go: 5 poch[od ze nia] ro bot ni cze go,
9 – chłop skie go, 1 – in te li gen cja pra cu ją ca, wszy scy za trud nie ni w in sty tu cjach pań -
stwo wych, w wie ku od 15 do 19 lat. Wśród za trzy ma nych jest 6 człon ków ZMP. Sank -
cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie w dniu 30 wrze śnia br. aresz to wał księ dza z pa ra fii Her ma -
no wi ce pow. Prze myśl, lat 39 – za pi sa nie i prze sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do po -
stę po wych księ ży za miesz ka łych na te re nie woj. rze szow skie go i wro cław skie go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie w dniach
28 i 29 wrze śnia br. aresz to wał 2 oso by:

1) miesz kań ca pow. Pisz, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 41 – po dej rza ne go o prze -
sła nie w czerw cu br. ano ni mu po gró żko we go do prze wod ni czą ce go GRN w Ska rzy nieb;

2) pra cow ni ka Okr[ęgo we go] Za rzą du Mły nów Go spo dar czych w Gdań sku,
poch[od ze nia] bu rżu azyj ne go, wy kształ ce nie śred nie, lat 53 – za roz po wszech nia nie
wro giej pro pa gan dy za czerp nię tej z au dy cji ra dio wych państw ka pi ta li stycz nych.
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Na pod sta wie eks per ty zy pi sma De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Wą brzeź nie (Byd goszcz) w dniu 29 wrze śnia br. za trzy ma ła chło pa,
posia da ją ce go 10 ha zie mi, lat 61. Wy mie nio ny w ma ju 1953 r. wy ko nał i prze słał do
KP PZPR i Pre zy dium GRN w Wą brzeź nie dwa ano ni my o tre ści szka lu ją cej przed sta -
wi cie li par tii i rzą du PRL. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu za trzy mał 4 oso by:

1) ro bot ni ka PGR Klo no wiec pow. Lesz no, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 20, kan dy -
dat PZPR;

2) chło pa, po sia da ją ce go 15 ha zie mi, lat 30;
3), lat 21 (oj ciec po sia da 15 ha zie mi);
4) ro bot ni ka PKP Lesz no, lat 18 (oj ciec po sia da 15 ha zie mi).
Wszy scy za miesz ka li w gro ma dzie Klo no wi ec pow. Lesz no. Wy mie nie ni za trzy ma ni

zo sta li za ce lo we pod pa le nie szo py oraz do ko na nie ak tów dy wer sji w PGR Klo no wi ec
pow. Lesz no w ma ju br. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma ni przy zna li się do
po peł nio ne go prze stęp stwa oraz wska za li in spi ra to ra (b[yły] pra cow nik PGR, któ ry po -
rzu cił pra cę, prze no sząc się do in nej miej sco wo ści).

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ło dzi w dniu 28 wrze śnia br. aresz to wał miesz kań ca pow. Lu bie ń4

(Wro cław), na ro do wo ści nie miec kiej, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 45. Wy mie nio ny
został aresz to wa ny ja ko po dej rza ny o współ pra cę z ge sta po w okre sie oku pa cji i bra nie
udzia łu w śledz twie z aresz to wa ny mi Po la ka mi, znę ca jąc się nad ni mi.

W związ ku z in for ma cją za miesz czo ną w Biu le ty nie nr 85[/55] w spra wie uszko dze -
nia trak to ra mar ki Ur sus w PGR Przy wo dzie pow. Py rzy ce (Szcze cin) wy ja śnia się, że
w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia usta lo no i za trzy ma no spraw cę po wy ższe go –
trak to rzy stę wy mie nio ne go PGR, lat 29. Z ze znań ww. wy ni ka, że czy nu te go do ko nał
na tle nie po ro zu mień z trak to rzy stą ob słu gu ją cym wspo mnia ny trak tor. W związ ku z po -
wy ższym za trzy ma ny wraz z ak ta mi spra wy prze ka za ny zo stał do dys po zy cji pro ku ra -
to ra po wia to we go w Py rzy cach.

W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia w dniu 30 wrze śnia br. Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie za trzy mał ucznia za sad ni czej
szko ły za wo do wej w Ka zi mie rzu Dol nym pow. Pu ła wy, po cho dze nie chłop skie,
czł[onek] ZMP, lat 16 – za na pi sa nie ano ni mu po gró żko we go do dy rek to ra wy mie nio -
nej szko ły w czerw cu br. W to ku prze słu cha nia za trzy ma ny przy znał się do na pi sa nia
ano ni mu wy ja śnia jąc, że kie ro wał się ze mstą oso bi stą w sto sun ku do dy rek to ra.
Po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny. O spra wie tej po in for mo wa no KP PZPR i Pow[ia -
to wy] Za rząd ZMP.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie w dniu 28 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy 1 oso bę

na 6 lat wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni i usi ło wa nie do ko na nia za bój stwa kie-
row ni ka i ma ga zy nie ra PGR Żel mo wo pow. Ło bez w dniu 24 mar ca br.
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4 Praw do po dob nie mo wa o powiecie lu biń skim. Lu bień jest wsią w powiecie le gnic kim.
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Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Szcze ci nie w dniu 30 wrze śnia br. wy dał wy rok ska -
zu ją cy 1 oso bę na 5 lat wię zie nia za uchy la nie się od słu żby woj sko wej i prze cho wy wa -
nie wro giej li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy. Wy mie nio ny aresz to wa ny zo stał
w sierp niu br.

Sąd Wo je wódz ki w Opo lu w dniu 19 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy 1 oso bę
na rok wię zie nia za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy w Pol ski do CSR[S].

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 139–144.
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Nr 113

1955 paź dzier nik 5, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 99/55

Komitet Warszawa, dnia 5 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 99[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Mi cha ło wi ce1 pow. Sta ra cho wi ce (Kiel ce) w dniu 1 paź dzier ni ka br.

o godz. 18.00 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc
6 tys. zł. Po do ko na nym ra bun ku ban dy ci uda li się w kie run ku szo sy, skąd od je cha li
samo cho dem. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] i KP MO w Sta ra cho wi cach.

W Na kle pow. Wy rzysk (Byd goszcz) o godz. 21.30 w dniu 3 paź dzier ni ka br. dwóch
osob ni ków w sta nie pod chmie lo nym na pa dło na ja dą ce go ro we rem pra cow ni ka Po wia -
to wej De le ga tu ry Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wy rzy sku, któ re -
go do tkli wie po bi li oraz zra bo wa li mu pi sto let słu żbo wy. Ci sa mi spraw cy po do ko na -
niu po wy ższe go na pa du uda li się do miesz ka nia pra cow ni ka miej sco wej cu krow ni,
któ re go po bi li i upro wa dzi li w kie run ku miej sco wo ści Ol szew ka. Po dro dze osob ni cy ci
ster ro ry zo wa li zra bo wa nym pi sto le tem i po bi li kil ku in nych na po tka nych oby wa te li.
W wy ni ku na tych mia sto we go po ści gu zor ga ni zo wa ne go przez Ko mis[ariat] MO w Na kle
obaj spraw cy zo sta li uję ci. Są to ro bot ni cy za trud nie ni w Wy dzia le Bu dow nic twa Wiej -
skie go przy Pre zy dium Pow[ia to wej] Ra dy Na ro do wej w Wy rzy sku, w wie ku 25 i 26
lat. Śledz two pro wa dzi KP MO wspól nie z pro ku ra to rem i De le ga tu rą Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Kiel cach w dniu 2 paź dzier ni ka br. na jed nej z ulic w pro mie niu 10 m roz rzu co -
ne zo sta ły 72 wro gie ulot ki wy ko na ne od ręcz nie, o tre ści wul gar nej, skie ro wa nej prze -
ciw ko PRL i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go].

We wsi Owcza ry pow. Ol kusz (Kra ków) w dniu 4 paź dzier ni ka br. ujaw nio na zo sta -
ła ulot ka wy ko na na od ręcz nie, któ rej au tor gro zi spa le niem za bu do wań miesz kań ców
wsi Owcza ry. O ujaw nie niu ta kich sa mych ulo tek i pod pa le niu za bu do wań człon ków
spół dziel ni pro duk cyj nej po da wa li śmy w Biu le ty nach nr. 84[/55] i 93[/55] z m[ie sią]ca
sierp nia i wrze śnia br. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez -
pie czeń stwa [Pu blicz ne go].
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
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W gro ma dzie Wo la Ja sie nic ka2 pow. Brzo zów (Rze szów) w dniu 2 paź dzier ni ka br.
ujaw nio no 2 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie, na wo łu ją ce miesz kań ców gro ma dy, by nie po -
sy ła li dzie ci do szko ły, do pó ki nie zo sta nie wpro wa dzo na na uka re li gii. Do cho dze nie
pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Brzo zo wie.

Dy rek tor Gim na zjum im. J[an ka] Kra sic kie go w Cie cha no wie (War sza wa)
– czł[onek] PZPR, w ostat nich dniach wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim z po gró żka -
mi. Po nad to w dniu 29 wrze śnia br. o godz. 21.20 nie usta lo ny do tych czas spraw ca przez
rzu ce nie ka mie niem roz bił okno w je go miesz ka niu. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cie cha no wie.

Dy rek tor pań stwo we go li ceum w Trze mesz nie pow. Mo gil no (Byd goszcz) – czł[o -
nek] PZPR, w dniu 29 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie. Au -
tor ano ni mu rze ko mo w imie niu uczniów te go li ceum żą da od ad re sa ta, aby za nie chał
do tych cza so we go sys te mu na ucza nia, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi kon se kwen cja mi
i spa le niem bu dyn ku szkol ne go. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mo gil nie.

W Świe bo dzi nie (Zie lo na Gó ra) w dniu 1 paź dzier ni ka br. na ogro dze niu ujaw nio no
na pis o tre ści an ty ko mu ni stycz nej, wy ko na ny far bą. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świe bo dzi nie.

Na te re nie ra dziec kie go po li go nu woj sko we go w pow. Bo le sła wiec (Wro cław)
w dniu 2 paź dzier ni ka br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę po cię ty zo stał
w 29 miej scach ka bel pod ziem ny łą czą cy Le gni cę z Ber li nem, użyt ko wa ny przez woj -
ska ra dziec kie. Nad mie nić na le ży, że jest to już trze ci wy pa dek uszko dze nia te goż
kabla. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] i MO w Bo le sław cu.

W gro ma dzie Bó br ka pow. Le sko (Rze szów) w dniu 3 paź dzier ni ka br. wy buchł
pożar w do mu człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej, w wy ni ku któ re go spło nę ło ca łe go spo -
dar stwo. Nad mie nić na le ży, że jest to go spo dar stwo po ukra iń skie, któ re po szko do wa na
otrzy ma ła 1 paź dzier ni ka br. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le Pro ku ra to ra i MO.

W PGR Kosz to mi n3 pow. Ło bez (Szcze cin) w dniu 2 paź dzier ni ka br. wy buchł pożar,
w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem, mło car nia i 2 wo zy. W wy ni ku wsz czę -
te go do cho dze nia przez Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Łob zie w tym sa mym dniu zo stał usta lo ny i za trzy ma my spraw ca po ża ru, któ rym oka -
zał się ro bot nik wy mie nio ne go PGR, wy kształ ce nie śred nie, lat 26, ka ra ny są dow nie
w 1952 r. na 2,5 ro ku wię zie nia za nad uży cia. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia ze znał,
iż po żar spo wo do wał przez nie ostro żne ob cho dze nie się z ogniem.

W PGR Oko po le4 pow. Gó ro wo (Olsz tyn) wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas
nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią zbo ża i pa szy. Do cho dze -
nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gó ro wie.
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2 Gro ma da Wo la Ja sie nic ka ist nia ła do li sto pa da 1954 r., na step nie we szła w skład gro ma dy Ja sie ni ca Ro siel na.
3 Miej sco wość nie usta lo na.
4 Miej sco wość nie usta lo na.
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Pra ca apa ra tu
Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy w dniu 4 paź dzier ni ka br. zli kwi do wał 4-oso bo -
wą ban dę aresz tu jąc:

1) ro bot ni ka Okrę go wych Za kła dów Prze my słu Mle czar skie go, po cho dze nie ro bot -
ni cze, lat 23, ka ra ny są dow nie w 1952 r. na 5 lat wię zie nia za przy na le żność do nie le -
gal nej or ga ni za cji;

2) mat kę ww., lat 43, bez sta łe go miej sca pra cy, ka ra na są dow nie na 1 rok wię zie nia
za kra dzież;

3) ro bot ni ka Cen tra li Han dlo wej Prze my słu Drzew ne go w Byd gosz czy, po cho dze nie
ro bot ni cze, lat 38, ka ra ny są dow nie w 1952 r. na 6 mie się cy wię zie nia za kra dzież;

4) ro bot ni ka Cen tra li Han dlo wej Prze my słu Drzew ne go w Byd gosz czy, po cho dze -
nie ro bot ni cze, lat 31, ka ra ny są dow nie w 1954 r. na 6 mie się cy wię zie nia za chu li gań -
stwo.

Pod czas re wi zji u aresz to wa nych zna le zio no 3 pi sto le ty TT wraz z amu ni cją. Ze
wstęp ne go śledz twa wy ni ka, iż wy mie nie ni sta no wi li or ga ni zu ją cą się ban dę ter ro ry -
stycz no -ra bun ko wą, któ ra pla no wa ła do ko na nie na pa du na sklep spół dziel czy. Śledz two
w to ku.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go] w Rze szo wie w dniu 30 wrze śnia br. aresz to wa ła chło pa, po sia -
da ją ce go pół to ra ha zie mi, lat 41 – za współ pra cę z ban dą Cie śli. O aresz to wa niu ban -
dy ty Cie śli in for mo wa no w po przed nim Biu le ty nie nr 98[/55]. Aresz to wa ny w to ku
prze słu cha nia przy znał się do współ pra cy z ban dą wy ja śnia jąc, iż od 1952 r. do chwi li
obec nej udzie lał po mo cy w ukry wa niu się i wy ży wie niu, jak rów nież prze cho wy wał
przed mio ty po cho dzą ce z ra bun ku.

Dnia 3 paź dzier ni ka br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Po zna niu za trzy mał le śni ka gro ma dy Ra ta je pow. Cho dzież, lat 53, po cho dze nie
robot ni cze, czł[onek] PZPR, któ ry po dej rza ny jest o nie le gal ne po sia da ni bro ni i udzie -
la nie po mo cy ban dy cie ukry wa ją ce mu się na tamt[ej szym] te re nie.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 1 paź dzier ni ka br. prze ka za ły do Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy ro bot ni ka kop[al ni]
wę gla w Gli wi cach, po cho dze nie ro bot ni cze, na ro do wo ści wło skiej, oby wa tel stwa pol -
skie go, lat 33, czł[onek] PZPR oraz je go żo nę, lat 24. Wy mie nie ni w dru giej po ło wie
wrze śnia br. nie le gal nie prze kro czy li gra ni cę z Pol ski do Cze cho sło wa cji, gdzie zo sta li
za trzy ma ni. Za trzy ma ni po dej rza ni są o upra wia nie przed uciecz ką wro giej pro pa gan dy
i prze sy ła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa li stów szka lu ją cych PRL.

W związ ku z in for ma cją za miesz czo ną w Biu le ty nie nr 94[/55] w spra wie do ko na -
ne go mor der stwa kie row ni ka i woź ni cy PGR Go dzię cin pow. Wo łów (Wro cław) i zra -
bo wa nia im 37 tys. zł – wy ja śnia się, że w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Ko men -
da Mia sta MO Wro cław w dniu 27 wrze śnia br. za trzy ma ła jed ne go ze spraw ców
mor der stwa, lat 25, zam[iesz ka łe go] w Ko wa rach. Dru gi zaś spraw ca, lat 31, trak to rzy -
sta PGR Go dzię cin w dniu 1 paź dzier ni ka br. aresz to wa ny zo stał przez Wo jew[ódz ki]
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie, gdzie czy nił sta ra nia
w kie run ku nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy.
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Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu w dniu 29 wrze śnia br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce 2 oso by

na 5 i 9 lat wię zie nia oraz utra tę praw oby wa tel skich na okres 2 i 5 lat za przy na le żność
do nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pod na zwą Wol na Pol ska Wy mie nie ni aresz to -
wa ni zo sta li w kwiet niu br

.

Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie w dniach 29 i 30 wrze śnia oraz 3 paź dzier ni ka br. wydał
wy ro ki ska zu ją ce 8 osób:

– za współ pra cę z ban dą 6 osób od 1,5 [ro ku] do 8 lat wię zie nia,
– za prze cho wy wa nie wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły 1 oso bę na rok wię zie -

nia w za wie sze niu na okres 2 lat,
– za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy 1 oso bę na 1,5 ro ku wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 145–149.
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Nr 114

1955 paź dzier nik 8, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 100/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 8 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a66a

Biu le tyn nr 100[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Żar nów ka pow. Wa do wi ce (Kra ków) w dniu 5 paź dzier ni ka br. dwóch uzbro -

jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, skąd po ster ro ry zo wa niu per -
so ne lu i klien tów zra bo wa li część to wa rów. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO i Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wa do wi cach.

W gro ma dzie Przy by sła wi ce pow. Ol kusz (Kra ków) w dniu 5 paź dzier ni ka br. na słu -
pie te le fo nicz nym ujaw nio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie, któ rej au tor gro zi spa le niem
za bu do wań se kre ta rza POP PZPR w wy mie nio nej gro ma dzie. O roz kol por to wa niu ta -
kich sa mych ulo tek w woj. kra kow skim i pod pa le niu za bu do wań człon ków spół dziel ni
pro duk cyj nej po da wa li śmy w Biu le ty nach nr. 84[/55], 93[/55] i 99[/55]. Do cho dze nie
pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Kie row nik Eks po zy tu ry PKS w Cheł mie (Lu blin), czło nek Ko mi te tu Miej skie go
PZPR – w dniu 5 paź dzier ni ka br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re -
go au tor gro zi mu śmier cią za rze ko me „gnę bie nie” pra cow ni ków. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W PGR Li go ta Krap ko wic ka pow. Opo le w dniu 6 paź dzier ni ka br. wy buchł po żar,
w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem i pa szą oraz dwie ster ty sło my. Z ma te -
ria łów uzy ska nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek
pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] wspól nie z pro ku ra tu rą.

W PGR Brzeź ni ca pow. Ża gań (Zie lo na Gó ra) w dniu 3 paź dzier ni ka br. o godz.
23.30 spło nę ły dwie ster ty ze zbo żem i mło car nia. Za trzy ma no do zor cę te goż PGR, po -
dej rza ne go o pod pa le nie. Śledz two pro wa dzi KP MO i Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ża ga niu.

W PGR Li pa pow. Ząb ko wi ce (Wro cław) w dniu 5 paź dzier ni ka br. wy buchł po żar
(przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem
i mło car nia. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go] i MO.
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W PGR Wą se wo pow. Alek san drów Ku jaw ski (Byd goszcz) w dniu 5 paź dzier ni ka
br. o godz. 1.35 w no cy wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku
któ re go spło nę ła ster ta za wie ra ją ca 70 t sło my. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Alek san dro wie Kuj[aw -
skim].

Pra ca apa ra tu
Na pod sta wie da nych uzy ska nych w śledz twie Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach w dniu 3 paź dzier ni ka br. aresz to wał ma ło rol ne go
chło pa, lat 30, zam[iesz ka łe go] w pow. Ra dom – po dej rza ne go o przy na le żność do nie -
le gal nej or ga ni za cji pod na zwą Czar ny Le gion, zli kwi do wa nej w 1952 r. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki. Nad mie nia się, że brat aresz to wa ne go w 1952 r.
ska za ny zo stał na ka rę śmier ci (wy rok wy ko na ny) za przy na le żność do ww. or ga ni za cji.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie w dniu 4 paź dzier ni ka br. aresz to wał księ go we go Pań -
stwo we go Przed się bior stwa Ro bót Bu dow la nych w So snow cu, po cho dze nie ro bot ni cze,
lat 30 – za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji pod na zwą Le gion Wy zwo le nia.
Pod czas re wi zji do mo wej u aresz to wa ne go zna le zio no ad re sy by łych człon ków NSZ
i by łej ban dy Na nu sia1.

Ko mi sa riat MO w Ło dzi za trzy mał i prze ka zał do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku osob ni ka po cho dze nia in te lig[en cja] prac[ują -
ca], wy kształ ce nie wy ższe, lat 38, bez sta łe go miej sca za miesz ka nia. Wy mie nio ny był
po szu ki wa ny, ja ko po dej rza ny o współ pra cę z ob cym wy wia dem. Sank cję na areszt
wydał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] we Wło cław ku (Byd goszcz) w dniu 4 paź dzier ni ka br. za trzy mał
dwie oso by:

1) ucznia Pań stwo wej Śred niej Szko ły Rol ni czej w Sta rym Brze ściu Ku jaw ski m2,
po cho dze nie chłop skie, lat 16, czł[onek] ZMP (oj ciec po sia da 6,5 ha zie mi);

2) ucznia 7 klasy szkoły ogólnokształcącej, pochodzenie chłopskie, lat 16, czł[onek]
ZMP.

Za trzy ma ni w kwiet niu br. w m. Cho ceń roz kol por to wa li 76 an ty pań stwo wych ulo -
tek. Po nad to w lip cu br. prze sła li do re dak cji „Gro ma da” w War sza wie ano nim o tre ści
szka lu ją cej par tię i rząd PRL. W to ku prze słu cha nia wy mie nie ni ze zna li, iż prze stęp stwa
po wy ższe go do ko na li na tle ich wro gie go sto sun ku do wy tycz nych par tii i rzą du na od -
cin ku wiej skim.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku (Lu blin)
w dniu 4 paź dzier ni ka br. za trzy mał miesz kań ca gro ma dy Ka wę czyn, lat 31 – po dej rza -
ne go o nie le gal ne po sia da nie bro ni. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no ka ra bin.
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1 Cho dzi o dzia ła ją cy w okre sie od grud nia 1945 r. do wrze śnia 1946 r., na te re nie po wia tów bę dzińskiego i za -
wier ciańskiego, trzy dzie sto oso bo wy od dział do wo dzo ny przez Edwar da Na nu sia ps. „Śmia ły”, „Śmig ły”. Od dział
dzia łał w dwóch gru pach, któ ry mi kie ro wa li do wód ca i je go za stęp ca – Wła dy sław Ro jek ps. „Szcze ry”. W 1946 r.
„Śmia ły” zo stał za bi ty pod czas ob ła wy gru py ope ra cyj nej UB, do wódz two po nim prze jął „Szcze ry”.
AIPN, 0174/172, Ugru po wa nie „Śmi głe go”, Cha rak te ry sty ka nr 171; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 191. 
2 Praw do po dob nie cho dzi o Sta ry Brześć k. Brze ścia Ku jaw skie go.
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Ponad to z po sia da nych ma te ria łów wy ni ka, iż za trzy ma ny wraz ze swym bra tem (rów -
nież za trzy ma ny) po sia da li au to mat oraz czy ni li pró by zor ga ni zo wa nia zbroj nej ban dy.
Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na po le ce nie pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Gło go wie (Zie lo na Gó ra) w dniu 3 paź dzier ni ka br. za trzy mał trzy oso by:

1) li sto nosza, po cho dze nia chłop skie go, lat 36, zam[iesz ka łe go] w Kło bu czy nie;
2) rol ni ka, po sia da ją ce go śred nio rol ne go spo dar stwo, lat 46 oraz je go sy na – lat 16.
Wy mie nie ni zo sta li za trzy ma ni za nie le gal ne po sia da nie ka ra bi nu, któ ry we wrześ -

niu br. skra dli z woj sko we go sa mo cho du.
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Gli wi cach (Sta li no gród) w dniu 4 paź dzier ni ka br. aresz to wał dwie
osoby:

1) tech ni ka, za trud nio ne go w Za kła dach Me cha nicz nych im. J[óze fa] Sta li na w Ła -
bę dach, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 30;

2) ko bie tę, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 51, bez sta łe go miej sca pra cy, zam[iesz ka -
łą] w Ła bę dach.

Wy mie nie ni zo sta li aresz to wa ni za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan -
dy skie ro wa nej prze ciw ko ZSRR.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie w dniu 4 paź dzier ni ka br. aresz to wał ro bot ni ka Wy twór ni
Che micz nej w Sa rzy nie, po cho dze nie chłop skie, lat 20 – za roz po wszech nia nie wro giej
pro pa gan dy w miej scu pra cy i szka lo wa nie przed sta wi cie li rzą du PRL i ZSRR.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu w dniu 6 paź dzier ni ka br. aresz to wał słu gę okrę gu sek ty
świad ko wie Je ho wy, lat 29, zam[iesz ka łe go] w pow. No wy To myśl.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Głub czy cach (Opo le) w dniu 4 paź dzier ni ka br. aresz to wa ła dwie oso by:

– miesz kań ca Bo gu chwa ło wa, po cho dze nie chłop skie, lat 55, z za wo du mły narz 
oraz je go cór kę – lat 25, 
za prze cho wy wa nie i kol por to wa nie li te ra tu ry hi tle row skiej dru ko wa nej w ję zy ku

pol skim o tre ści an ty ra dziec kiej.
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku w dniu 5 paź -

dzier ni ka br. aresz to wał wła ści cie la pry wat ne go warsz ta tu, wy kształ ce nie śred nie, lat 49
– za współ pra cę z oku pan tem i bra nie udzia łu w mor der stwie oby wa te li pol skich na ro -
do wo ści ży dow skiej.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Tar no wie (Kra ków) w dniu 6 paź dzier ni ka br. aresz to wał ukry wa -
ją ce go się od 1949 r. b[yłe go] człon ka WiN, po cho dze nie chłop skie, lat 51. Wy mie nio -
ny w okre sie oku pa cji był człon kiem AK i brał udział w mor der stwie oby wa te li pol skich
na ro do wo ści ży dow skiej. Po wy zwo le niu ujaw nił się, a na stęp nie wstą pił do or ga ni za -
cji WiN. W cza sie li kwi da cji or ga ni za cji w koń cu 1948 r. zbiegł i ukry wał się do chwi -
li obec nej.

W dniu 5 paź dzier ni ka br. zgło sił się do Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar no wie w ce lu ujaw nie nia się b[yły] czło nek AK i WiN,
po cho dze nie ro bot ni cze, lat 55, ukry wa ją cy się od 1949 r. Wy mie nio ny w okre sie okupa cji
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na le żał do AK, pra cu jąc w ko mór ce wy wia dow czej. Po wy zwo le niu nie ujaw nił się,
a wstą pił do WiN, peł niąc funk cję kie row ni ka ko mór ki na Ob wód Tar now ski (Kra ków)
do 1948 r. oraz brał udział w mor der stwie funk cjo na riu sza Urzę du Bez pie czeń stwa
w Tar no wie.

W związ ku z in for ma cją za miesz czo ną w Biu le ty nie nr 92[/55] z wrze śnia br.
w spra wie po ża ru sto do ły ze zbo żem w PGR Łącz na pow. No wa Ru da (Kra kówb) – wy -
ja śnia się, że w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia przez gru pę ope ra cyj ną Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] usta lo no, iż po żar spo wo do wał 6-let ni syn
pra cow ni ka te goż PGR.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie w dniu 1 paź dzier ni ka br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed -

ną oso bę na 2 la ta wię zie nia za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej.
Wy mie nio ny aresz to wa ny zo stał w mar cu br.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk 

Za zgod ność:
referent Sekcji Informacji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor.  

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 150–154.
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b Tak w tek ście. Po wiat no wo rudz ki wcho dził w skład województwa wro cław skie go.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 396



Nr 115

1955 paź dzier nik 11, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 101/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 11 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 101[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W miej sco wo ści Ko sza ró w1 pow. Ży wiec (Kra ków) w dniu 8 paź dzier ni ka br. uzbro -

jo ny ban dy ta do ko nał na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wał
oko ło 4 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] i MO w Żyw cu.

W To ru niu (Byd goszcz) w dniu 9 paź dzier ni ka br. w po bli żu te atru i izby za trzy mań
zna le zio no 2 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i na wo łu ją cej mło -
dzież do wstę po wa nia w sze re gi pod ziem nych or ga ni za cji. Do cho dze nie pro wa dzi
Powia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu.

W Go sty niu (Po znań) w dniu 7 paź dzier ni ka br. przed bu dyn kiem KP PZPR zna le -
zio no ulot kę o tre ści an ty ra dziec kiej, wy ko na ną ręcz ną dru kar ką. Do cho dze nie pro wa -
dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go sty niu.

W Kęp nie (Po znań) w dniu 6 paź dzier ni ka br. w po bli żu dwor ca ko le jo we go zna le -
zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze -
nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kęp nie.

Na te re nie Dru kar ni im. Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej w War sza wie w dniu 6 paź dzier -
ni ka br. ujaw nio no na pis o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

Na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) w dniu 8 paź dzier ni ka br. ujaw nio no 7 na pi sów
wy ko na nych od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej PRL oraz po li ty kę za gra nicz ną ZSRR w sto -
sun ku do Pol ski. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

Na te re nie WSK Mie lec (Rze szów) w dniu 5 paź dzier ni ka br. ujaw nio no wro gie na -
pi sy o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Miel cu.

Na te re nie Pie szyc kich Za kła dów Prze my słu Ba weł nia ne go w Pie szy cach pow.
Dzie rżo niów (Wro cław) w dniu 7 paź dzier ni ka br. ujaw nio no 4 an ty ra dziec kie na pi sy.
Po nad to w dniach od 8 do 10 paź dzier ni ka br. na ty chże za kła dach po prze ci na na zo sta ła
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Ko sza ra wę.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 397



osno wa na pię ciu kro snach. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dzie rżo nio wie.

W Za kła dach Prze my słu Ba weł nia ne go im. Bo jow ni ków 1905 ro ku w Pa bia ni cach
(Łódź) w dniu 7 paź dzier ni ka br. na od dzia le dru kar ni tka ni ny uszko dzo ne zo sta ły wał -
ki dru kar skie. Przy czy ną uszko dze nia by ło wrzu ce nie na kręt ki że la znej. Nad mie nić
nale ży, że przy tej sa mej ma szy nie we wrze śniu br. po przez po ry so wa nie uszko dzo ne
zo sta ły wał ki dru kar skie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa bia ni cach.

W Pacz kow skich Za kła dach Sprzę tu Prze ciw po ża ro we go w Pacz ko wie pow. Ny sa
(Opo le) w no cy z 9 na 10 paź dzier ni ka br. wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie -
usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła ha la z na rzę dzia mi i ma szy na mi. Do cho dze nie
pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą funkcj[ona riu sze] Pow[ia to we go]
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.

W PGR Rot man ka pow. Gdańsk w dniu 7 paź dzier ni ka br. o godz. 18.00 wy buchł
po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ły dwie ster ty gro -
chu. Za zna czyć na le ży, że w wym[ie nio nym] PGR jest to już czwar ty wy pa dek po ża ru
w tym ro ku. Z prze pro wa dzo ne go do cho dze nia wy ni ka, iż w trzech pierw szych wy pad -
kach po ża ry po wsta ły wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na
Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Kra śni czy n2 pow. Kra śnik (Lu blin) w no cy z 7 na 8 paź -
dzier ni ka br. wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta zbo ża. Oko licz no ści po -
ża ru wska zu ją na pod pa le nie i spraw ca nie wąt pli wie li czył się ze spa le niem sto ją cych
obok 10 in nych stert ze zbo żem spół dziel czym. Nad mie nia się, że we wrze śniu 1953 r.
by ła rów nież pod pa lo na ster ta ze zbo żem. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

W gro ma dzie Ra ci bo ro wi ce pow. Bo le sła wiec (Wro cław) w dniu 9 paź dzier ni ka br.
wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem, na le żą ca do OZR przy
Za kła dach im. K[le men ta] Got twal da w Je le niej Gó rze. Z wstęp ne go do cho dze nia wy -
ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z MO.

Pra ca apa ra tu
Wła dze NRD w dniu 5 paź dzier ni ka br. prze ka za ły do Wo jew[ódz kie go] Urzę du

[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze oby wa te la pol skie go, po cho -
dze nia ro bot ni cze go, lat 28, z za wo du kie row ca sa mo cho do wy. Wy mie nio ny na po cząt -
ku 1955 r. zbiegł z Pol ski przez Cze cho sło wa cję do NRF, gdzie w kwiet niu br. za wer bo -
wa ny zo stał przez ośro dek wy wia du ame ry kań skie go. Po prze szko le niu wy wia dow czym
zo stał skie ro wa ny do Pol ski. W dro dze do kra ju zo stał za trzy ma ny przez wła dze NRD.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie w dniu 7 paź dzier ni ka br. aresz to wał pra cow ni ka elek trow -
ni szcze ciń skiej, lat 23, za nie mel do wa nie wła dzom o wia do mej mu dzia łal no ści szpie -
gow skiej agen ta wy wia du ame ry kań skie go (aresz to wa ny).

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku w dniu 7 paź dzier ni ka br. aresz to wał pra cow ni ka umy -
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2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Kra śni czyn w powiecie kra sno staw skim.
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sło we go Cen tra li Han dlu Za gra nicz ne go, po cho dze nie in te lig[en cja] prac[ują ca], wy -
kszt[ał ce nie] śred nie, lat 30 – za po peł nio ne nad uży cia w miej scu pra cy. Wy mie nio ny
po dej rza ny jest po nad to o utrzy my wa nie kon tak tów wy wia dow czych z aresz to wa nym
agen tem wy wia du an giel skie go.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
na m.st. War sza wę aresz to wał głów ne go in ży nie ra Za kła dów Ra dio wych im. Ka sprza -
ka (ostat nio za wie szo ny w czyn no ściach słu żbo wych), po cho dze nia ro bot ni cze go, lat
33, czł[onek] PZPR – za prze cho wy wa nie w swym miesz ka niu sze re gu do ku men tów
z w[yżej] wym[ie nio nych] za kła dów, sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą.

W na wią za niu do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 99[/55] w spra wie zli -
kwi do wa nia 4-oso bo wej ban dy w Byd gosz czy – po da je się, iż w wy ni ku pro wa dzo ne -
go śledz twa w po ro zu mie niu z Za rzą dem In for ma cji Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy za trzy mał 2 żoł nie rzy KBW, poch[od ze nia]
chłop skie go, obaj w wie ku po 21 lat, w tym je den ka ra ny są dow nie na 6 mies[ię cy] wię -
zie nia w za wie sze niu na okres 2 lat za po bi cie. Wym[ie nie ni] żoł nie rze skra dli 3 pi sto -
le ty TT z ma ga zy nu KW MO Byd goszcz, znaj du ją ce go się na te re nie pod le głym KBW,
któ re za wy na gro dze niem prze ka za li aresz to wa nym człon kom ban dy. W śledz twie
aresz to wa ni ban dy ci przy zna li się, że za mie rza li zbiec za gra ni cę i w tym ce lu pla no wa -
li zdo by cie więk szej ilo ści pie nię dzy po przez do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu w dniu 3 paź dzier ni ka br. aresz to wał ucznia Szko ły Gór ni -
czej w Bo le sław cu, lat 17 – za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej
pn. Zwią zek Mło dych Wro gów Ko mu ni zmu. O aresz to wa niu 16 człon ków w[yżej]
wym[ie nio nej] or ga ni za cji in for mo wa no w Biu le ty nie nr 98[/55].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie w dniu 10 paź dzier ni ka br. aresz to wał na uczy ciel kę, po cho -
dze nia chłop skie go, wy kształ ce nie śred nie, lat 41 – za udzie la nie po mo cy ukry wa ją cym
się w 1952 r. człon kom nie le gal nej or ga ni za cji WiN.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra ci bo rzu (Opo le)
w dniu 6 paź dzier ni ka br. za trzy mał miesz kań ca Sta li no gro du, po cho dze nia chłop skie -
go, lat 41, z za wo du ku piec – za pu blicz ne wy szy dza nie ko mu ni stów oraz na wo ły wa nie
do ich mor do wa nia. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w No wo gar dzie (Szcze cin) w dniu 7 paź dzier ni ka br. aresz to wa ła ro bot ni -
ka tu czar ni w Mo stach, lat 53. Wy mie nio ny w dniu 25 wrze śnia br., bę dąc w ko ście le,
wzno sił okrzy ki: „Precz z ko mu ni zmem”.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w No wej Ru dzie (Wro cław) w dniu 8 paź dzier ni ka br. aresz to wał ro bot ni -
ka ko pal ni „Piast”, lat 47, za roz po wszech nia nie wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu w dniu 6 paź -
dzier ni ka br. za trzy mał słu gę ob wo du sek ty świad ko wie Je ho wy, po cho dze nie chłop -
skie, lat 34, z za wo du ślu sarz, bez sta łe go miej sca pra cy, ostat nio za miesz ka ły w po wie -
cie So ko łów Pod la ski.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Bo le sław cu (Wro cław) w dniu 5 i 6 paź dzier ni ka br. aresz to wał
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5 spraw ców wy cię cia pod ziem ne go ka bla te le fo nicz ne go na te re nie ra dziec kie go po li -
go nu woj sko we go, o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 99[/55] z dnia 5 paź dzier ni -
ka br. Aresz to wa ni są:

1) miesz ka niec War sza wy, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 26, bez sta łe go miej sca pra -
cy, ka ra ny są dow nie za de zer cję z WP;

2) miesz ka niec Je le niej Gó ry, lat 28, bez sta łe go m[iej sca] pra cy;
3) miesz ka niec Puł tu ska (War sza wa), lat 24
oraz 2 rol ni ków z Lu bo szo wa pow. Bo le sła wiec.
W śledz twie dwaj aresz to wa ni przy zna li się do dwu krot ne go wy cię cia ka bli te le fo -

nicz nych.
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Tar no wie (Kra ków) w dniu 8 paź dzier ni ka br. aresz to wał ro bot ni ka
Zakła dów Me cha nicz nych w Tar no wie, lat 17, za wy łą cze nie prą du na ha li pro duk cyj nej
w wym[ie nio nych] za kła dach w dniu 4 paź dzier ni ka br. oraz za po dob ne wy pad ki spo -
wo do wa ne w okre sie wcze śniej szym.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie w dniu 7 paź dzier ni ka br. aresz to wał rol ni ka, po sia da ją ce go
1,5 mor gi zie mi, lat 25 – po dej rza ne go o pod pa le nie kil ku za bu do wań chłop skich we
wsi Wo la Ka li szow ska3 pow. Ol kusz.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w War sza wie w dniu 6 paź dzier ni ka br. aresz to wał ma ga zy nie ra
Zespo łu PGR Że le chów pow. Gar wo lin, lat 27, czł[onek] PZPR – po dej rza ne go o nie -
do peł nie nie obo wiąz ków słu żbo wych, w wy ni ku cze go do pu ścił do za tru cia 40 krów
w czerw cu br.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze ro bot ni ka Wal cow ni Dru tu
[i] Wy ro bów Dru cia nych w Gli wi cach, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 17 – za usi ło wa nie nie -
le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma ny ze znał, iż za -
mie rzał udać się na sta ły po byt w Au strii. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie w dniu 6 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce

dwie oso by na 8 lat wię zie nia i do ży wo cie za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -
-ra bun ko wej oraz bra nie udzia łu w sze re gu mor derstw i na pa dów ra bun ko wych.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 155–160.
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Nr 116

1955 paź dzier nik 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 102/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 14 paź dzier ni ka [19]55 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a66a

Biu le tyn nr 102[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Ra dzi łów pow. Gra je wo (Bia ły stok) w dniu 12 paź dzier ni ka br. ok. godz. 2.00

czte rech ban dy tów uzbro jo nych w broń au to ma tycz ną do ko na ło na pa du na sklep GS,
skąd – po ster ro ry zo wa niu noc ne go war tow ni ka oraz prze cho dzą ce go w tym cza sie
obok spół dziel ni kie row cy PKS – zra bo wa li to war na bli żej nie usta lo ną su mę. W ce lu
unie mo żli wie nia za mel do wa nia wła dzom o na pa dzie, ban dy ci prze cię li prze wo dy te le -
fo nicz ne. Z wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż na pa du do ko na ła ban da „Ry by”, gra su -
ją ca na tam tej szym te re nie. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W m. Wrze lo wi ce1 pow. Opo le (Lu blin) dnia 9 paź dzier ni ka br. w go dzi nach wie -
czor nych trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na go spo dę GS, skąd
– po ster ro ry zo wa niu per so ne lu i klien tów – zra bo wa li 2000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi
KP MO i De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

W dniu 10 paź dzier ni ka br. nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li wła ma nia do
świe tli cy PKP na sta cji w Kwi dzy niu (Gdańsk), gdzie zde mo lo wa li lo kal oraz po tłu kli
po pier sia przy wód ców ru chu ro bot ni cze go. W tym sa mym dniu na te re nie Pa ro wo zow -
ni PKP Mal bork ujaw nio no na pi sy an ty pań stwo we, wy ko na ne od ręcz nie. Po dob ne na -
pi sy ujaw nio no w dniu 12 paź dzier ni ka br. na. te re nie sta cji PKP w Tcze wie. Do cho dze -
nia w po wy ższych wy pad kach pro wa dzą urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa
[pu blicz ne go] wspól nie z MO.

W Kiel cach w dniu 12 paź dzier ni ka br. na jed nym z zie leń ców roz rzu co ne zo sta ły
52 wro gie ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści wul gar nej, skie ro wa nej prze ciw ko PRL
i ZSRR. O po ja wie niu się ulo tek tej sa mej tre ści na te re nie m. Kiel ce in for mo wa no
w Biu le ty nie nr 99[/55] z dnia 5 paź dzier ni ka br.

W To ru niu (Byd goszcz) w dniu 9 paź dzier ni ka br. w kil ku punk tach mia sta zna le zio -
no 4 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i na wo łu ją cej mło dzież
do wstę po wa nia w sze re gi pod ziem nych or ga ni za cji. O po ja wie niu się ulo tek tej sa mej
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tre ści na te re nie m. To ru nia in for mo wa no w Biu le ty nie nr 101[/55]. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu.

Prze wod ni czą cy Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Ra cią żu pow. Sierpc (War sza wa)
w dniu 28 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro -
zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sierp cu.

Ase sor Pro ku ra tu ry Po wia to wej w Żyw cu (Kra ków) w dniu 8 paź dzier ni ka br. otrzy -
ma ła pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi jej kon se kwen cja mi, je że li nie za prze sta nie
wy da wać orze czeń kar nych. Wy mie nio na oraz pre zes Są du Po wia to we go w Żyw cu
przed 3 mie sią ca mi otrzy ma li ano ni my tej sa mej tre ści. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Żyw cu.

Na te re nie Przed się bior stwa Ro bót Ko le jo wych w War sza wie w dniu 12 paź dzier ni -
ka br. ujaw nio no na pis o wro giej tre ści, wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

W Ra dio sta cji War sza wa II, w jed nym z po koi dnia 11 paź dzier ni ka br. wy buchł po -
żar, któ ry w za rod ku zo stał zli kwi do wa ny, nie wy rzą dza jąc żad nych strat. Ze wstęp ne -
go do cho dze nia wy ni ka, że po żar zo stał spo wo do wa ny przez do tych czas nie usta lo ne go
spraw cę, na co wska zu ją zna le zio ne szma ty zmo czo ne w oli wie i za pał ki. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

W związ ku z od by wa ją cym się pro ce sem po ka zo wym w So kół ce (Bia ły stok) prze -
ciw ko aresz to wa nym człon kom nie le gal nej or ga ni za cji pn. Na ro do wy Zwią zek Pa trio -
tów Pol skich w dniu 12 paź dzier ni ka br. w go dzi nach ran nych nie usta lo ny do tych czas
spraw ca w ce lu spo wo do wa nia spię cia za rzu cił drut kol cza sty na prze wo dy sie ci elek -
trycz nej, pro wa dzą ce do bu dyn ku, w któ rym od by wa ła się roz pra wa. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w So kół ce.

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Gdań sku w dniu 9 paź dzier ni ka br. aresz to wał pra cow ni ka PGR Mie -
szyn ki2 pow. Wej he ro wo, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 28, wy kształ ce nie śred nie
– podej rza ne go o dzia łal ność dy wer syj no -sa bo ta żo wą i usi ło wa nie zor ga ni zo wa nia siat -
ki szpie gow skiej.

Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi w dniu 12 paź dzier ni ka br. za trzy mał jed ną oso bę,
poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 30 – za nie le gal ne po sia da nie 2 pi sto le tów. W cza sie
wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma ny po nad to przy znał się do przy własz cze nia
130 000 zł z pocz ty w Oświę ci miu, gdzie uprzed nio był za trud nio ny.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu w dniu 8 paź dzier ni ka br. aresz to wał miesz kań ca So po tu,
poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 50, bez sta łe go miej sca pra cy – za nie le gal ne prze cho -
wy wa nie pi sto le tu.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ni dzi cy (Olsz tyn) w dniu 9 paź dzier ni ka br. aresz to wa ła pra cow ni ka
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PGR Pie trzy ko wo, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 28 – za roz po wszech nia nie wro gich
bro szur pro wo ka to ra Świa tły. Jest on rów nież po dej rza ny o two rze nie nie le gal nej or ga -
ni za cji.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta ro gar dzie (Gdańsk)
w dniu 10 paź dzier ni ka br. aresz to wał:

1) wła ści ciel kę re stau ra cji, poch[od ze nia] drob no miesz czań skie go, lat 38;
2) ro bot ni ka Ze spo łu PGR Sta ro gard, lat 34
za prze cho wy wa nie i kol por to wa nie wro gich ulo tek po cho dze nia za gra nicz ne go,

dru ko wa nych w ję zy ku pol skim i nie miec kim.
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Nie mo dli nie (Opo le) aresz to wa ła pra cow ni ka warsz ta tu Po wia to wej
Wie lo bra nżo wej Spół dziel ni Pra cy w Nie mo dli nie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 56,
z za wo du szewc – za roz po wszech nia nie wro giej pro wo jen nej pro pa gan dy oraz szka lo -
wa nie ustro ju PRL w miej scu pra cy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie w dniu 10 paź dzier ni ka br. aresz to wał b[yłe go] człon ka
OUN -UPA, ukry wa ją ce go się pod przy bra nym na zwi skiem, po cho dze nia chłop skie go,
na ro do wo ści ukra iń skiej, lat 42, ostat nio za trud nio ne go w Gli wic kim Prze my sło wym
Zjed no cze niu Bu dow la nym w cha rak te rze ro bot ni ka.

Do Pro ku ra tu ry Po wia to wej w Ło dzi w dniu 6 paź dzier ni ka br. zgło sił się w ce lu
ujaw nie nia b[yły] czło nek nie leg[al nej] or ga ni za cji pn. Ruch Opo ru Ar mii Kra jo we j3,
po szu ki wa ny przez or ga na bez pie czeń stwa w War sza wie, do kąd zo stał prze ka za ny.
Ponad to w dniu 12 paź dzier ni ka br. do De le ga tu ry Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Go sty ni nie (War sza wa) zgło sił się w ce lu ujaw nie nia dru gi b[yły] czło -
nek wy mie nio nej or ga ni za cji. Wy mie nie ni w la tach 1946–[19]47 do ko na li sze re gu na -
pa dów na po ste run ki MO i funk cjo na riu szy B[ez pie czeń stwa] P[ublicz ne go] (w ce lu
zdo by cia bro ni). W cza sie jed ne go z na pa dów za mor do wa ny zo stał funk cjo na riusz
Powia to we go Urzę du [Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go sty ni nie. Na mo cy po sta no -
wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go zo sta li oni aresz to wa ni.
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3 Ruch Opo ru Ar mii Kra jo wej – or ga ni za cja utwo rzo na z tej czę ści struk tur po akow skich, któ re nie mia ły kon tak -
tu z DSZ, a co za tym idzie nie zo sta ły roz for mo wa ne lub prze ję te przez WiN. RO AK po wsta wał od la ta do jesie-
ni 1945 r., a je go struk tu ry ist nia ły naj dłu żej w powiatach war sza wskim, bło ńskim i prusz kowskim do po cząt -
ku 1947 r., kie dy zo sta ły roz bi te przez aresz to wa nia UB. Znacz na licz ba żoł nie rzy RO AK ujaw ni ła się pod czas
amne stii w 1947 r. Część żoł nie rzy Ob wo du „Me wa” pod do wódz twem por. Fran cisz ka Ma jew skie go ps. „Sło ny”
kon ty nu owa ła jed nak wal kę do paź dzier ni ka 1947 r., kie dy to moc no osła bio ny ob wód wszedł w skład 11. Gru py
Ope ra cyj nej NSZ por. Ste fa na Bro nar skie go ps. „Liść”, „Ro man”. RO AK nie mia ła cen tral ne go ośrod ka kie row ni -
cze go, ani wy od ręb nio nej wy raź nie struk tu ry te re no wej. Kon ty nu owa ła jed nak bez po śred nio or ga ni za cyj ne wzo ry
akow skie: kon spi ra cyj ne ob wo dy -po wia ty (np. w In spek to ra cie Ma zo wiec kim), ob wo dy sku pia ją ce po kil ka po wia -
tów („Me wa”, „Ry bi twa”), od dzia ły dy wer syj no -par ty zanc kie z luź nym za ple czem te re no wym (ba ta lion „Znicz”),
a ta kże luź ne gru py kon spi ra cyj ne i od dzia ły par ty zanc kie. Ide owo RO AK był bli ski WiN, ale nie za kła dał re zy -
gna cji z wal ki zbroj nej, zwłasz cza par ty zanc kiej. Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie war szaw -
skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 232–234; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 150–151. 
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Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach w dniu 10 paź dzier ni ka br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed -

ną oso bę na 1 [i] 1/2 ro ku wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho -
wy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 161–165.
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Nr 117

1955 paź dzier nik 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 103/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 15 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a65a

Biu le tyn nr 103[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W ko pal ni „Tho rez” w Wał brzy chu (Wro cław) w dniu 9 paź dzier ni ka br. wsku tek

wrzu ce nia do na pę du ta śmo we go łań cu cha dłu go ści 80 cm zo sta ła ro ze rwa na skrzyn ka
bie gów sil ni ka. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Cie pło wo dy pow. Ząb ko wi ce (Wro cław) w dniu 12 paź -
dzier ni ka br. wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ły dwie sto do ły z za war to ścią
oko ło 100 t psze ni cy, ster ta ze sło mą i mło car nia. Ze wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż
po żar po wstał wsku tek pod pa le nia, po nie waż wszyst kie trzy obiek ty za czę ły się pa lić
jed no cze śnie oraz przed wro ta mi jed nej ze spa lo nych sto dół zna le zio no bu tel[k]ę
z reszt ka mi ro py. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go].

W PGR Malcz ko wo pow. Słupsk (Ko sza lin) w dniu 10 paź dzier ni ka br. wy buchł
pożar, w wy ni ku któ re go spło nę ła obo ra i ma ga zyn. W związ ku z po wy ższym na mo cy
po sta no wie nia pro ku ra to ra po wia to we go zo stał aresz to wa ny ro bot nik te goż PGR, na ro -
do wo ści nie miec kiej, po dej rza ny o spo wo do wa nie po ża ru. Śledz two pro wa dzi Po wia -
towy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Słup sku. Nad mie nić na le ży, że
w kwiet niu br. w wy mie nio nym PGR rów nież spło nę ła obo ra.

W Ze spo le PGR Przy je zie rze pow. Choj na (Szcze cin) w dniu 9 paź dzier ni ka br. na
drzwiach świe tli cy wy wie szo na zo sta ła ulot ka wy ko na na od ręcz nie o tre ści an ty pań -
stwo wej. Nad mie nić na le ży, że w świe tli cy prze by wa li żoł nie rze WP za trud nie ni przy
wy kop kach. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w Choj nie wspól nie z In for ma cją [Woj ska Polskiego].

W Pa bia ni cach (Łódź) w dniu 12 paź dzier ni ka br. zna le zio no ulot kę wy ko na ną
odręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ła sku i KM MO w Pa bia ni cach.
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W Za kła dach Me cha ni ki Pre cy zyj nej w Ska rży sku (Kiel ce) w dniu 11 paź dzier ni -
ka br. ujaw nio no na pis wy ko na ny od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. W tym sa mym
dniu na te re nie Za kła dów Ob ra bia rek w Ska rży sku ujaw nio no na pis o tre ści szka lu ją cej
tow[arzy sza] Sta li na. Nad mie nić na le ży, że na pi sy o po dob nej tre ści uka zy wa ły się już
na te re nie wy mie nio nych za kła dów. W oby dwu wy pad kach do cho dze nie pro wa dzi
Dele ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ska rży sku.

W Ślą skich Za kła dach Prze my słu Je dwab ni cze go w Le śnej pow. Lu bań (Wro cław)
w dniu 14 paź dzier ni ka br. na drzwiach po ko ju se kre ta rza Ko mi te tu Za kła do we go PZPR
ujaw nio no na pis o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Lu ba niu.

Pra ca apa ra tu
W na wią za niu do in for ma cji za miesz czo nej w po przed nim Biu le ty nie nr 102[/55]

w spra wie za trzy ma nia przez Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Ło dzi jed nej oso by za nie le gal ne po sia da nie dwóch pi sto le tów – po da je się, iż
w wy ni ku śledz twa dnia 13 paź dzier ni ka br. za trzy ma no dal szych 5 osób: 4 rol ni ków,
po sia da ją cych od 4 do 6 ha zie mi i 1 ro bot ni ka – za han del bro nią. Pod czas re wi zji u jed -
ne go z za trzy ma nych (rol nik, lat 70) zna le zio no ka ra bin, pi sto let i 150 szt[uk] amu ni cji.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lidz bar ku (Olsz tyn) w dniu 10 paź dzier ni ka br. aresz to wa ła dwóch
miesz kań ców wsi Smo laj ny, po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 17 i 20 lat – za nie le -
gal ne po sia da nie bro ni.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko ło brze gu (Ko sza lin) w dniu 11 paź dzier ni ka br. aresz to wał ro bot ni ka
PGR Bu dzi sto wo, po cho dze nia chłop skie go, lat 28, czł[on ka] ZMP – za prze sy ła nie
do „Fa li 49” ano ni mów szka lu ją cych ustrój PRL i ZSRR.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go w Szcze ci nie Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gry fi nie dnia 12 paź dzier ni ka br.
aresz to wał mu ra rza za trud nio ne go w ba zie re mon to wo -usłu go wej w Szcze ci nie, po cho -
dze nia ro bot ni cze go, lat 30, za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy wśród
ro bot ni ków.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta ra cho wi cach (Kiel ce) aresz to wał rol ni ka, po sia da ją ce go śred nio rol -
ne go spo dar stwo, lat 39 – po dej rza ne go o pod pa le nie za bu do wań spół dziel ni pro duk cyj -
nej w 1953 r.

Po ste ru nek MO w Ko rze nie wie pow. Ka lisz (Po znań) w dniu 13 paź dzier ni ka br. za -
trzy mał i prze ka zał do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Po zna niu osob ni ka, lat 19, przy któ rym pod czas re wi zji zna le zio no li te ra tu rę sek ty
świad ko wie Je ho wy, za szy fro wa ne spra woz da nia z dzia łal no ści sek ty oraz spra woz da -
nia fi nan so we. Śledz two w to ku.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta ra cho wi cach (Kiel -
ce) w dniu 12 paź dzier ni ka br. za trzy mał ukry wa ją ce go się od 1947 r. pod przy bra nym
na zwi skiem b[yłe go] człon ka AK, po cho dze nia chłop skie go, lat 31 – po dej rza ne go
o mor do wa nie człon ków AL oraz lud no ści ży dow skiej w okre sie oku pa cji hi tle row skiej.
Za trzy ma ne go wraz z ak ta mi spra wy prze ka za no do Po wia to wej Pro ku ra tu ry w Sta ra -
cho wi cach.
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Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku na se sji wy jaz do wej w So kół ce w dniu 12 paź dzier -

ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce 6 człon ków nie le gal nej or ga ni za cji pod na zwą Na ro do -
wy Zwią zek Pa trio tów Pol skich: do wód cę or ga ni za cji na ka rę śmier ci, zaś po zo sta łych
na ka ry od 5 do 12 lat wię zie nia. Wy mie nie ni w okre sie swej dzia łal no ści od 1953 r.
do stycz nia 1955 r. pro wa dzi li prze stęp czą dzia łal ność w for mie pi sa nia wro gich ulo tek,
do ko ny wa nia wła mań do Pre zy diów GRN itp. Po nad to sam do wód ca do ko nał mor der -
stwa funk cjo na riu sza MO w No wym Dwo rze w stycz niu br.

Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie w dniu 11 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu -
ją ce dwie oso by na 11 i 18 mie się cy wię zie nia oraz jed ną oso bę na 5 lat wię zie nia
za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji pod na zwą Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 166–169.
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Nr 118

1955 paź dzier nik 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 104/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 19 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 104[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Na pa dy
We wsi Nie dzia ło wi ce pow. Chełm (Lu blin) w dniu 17 paź dzier ni ka br. o godz. 16.30

trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc pie nią dze i część
to wa ru. Te go sa me go dnia o godz. 18.00 ci sa mi ban dy ci do ko na li na pa du na sklep GS
w m. Hu ta Nie dzia łow ska1 pow. Chełm, skąd zra bo wa li pie nią dze i część to wa ru. Zra -
bo wa ny to war ban dy ci za ła do wa li na fur man kę i od je cha li. W to ku wstęp ne go do cho -
dze nia usta lo no, iż w na pa dzie brał udział ukry wa ją cy się na tamt[ej szym] te re nie zna -
ny ban dy ta.

We wsi Boj ki Sta re2 pow. Moń ki (Bia ły stok) w dniu 14 paź dzier ni ka br. ok[oło]
godz. 20.00 trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, ra bu -
jąc część to wa ru. Przed do ko na niem na pa du ban dy ci wy bi li szy bę w oknie GRN i roz -
bi li apa rat te le fo nicz ny.

W dniu 15 paź dzier ni ka br. ok[oło] godz. 16.00 we wsi Mi le wo pow. Kol no (Bia ły -
stok) dwóch uzbro jo nych ban dy tów ster ro ry zo wa ło kie row cę sa mo cho du cię ża ro we go,
któ ry od wiózł ich do la su. Po go dzin nym po by cie w le sie (ko ło miej sco wo ści Sta wi ski)
ban dy ci wy sie dli, a kie row cy po le ci li po je chać do Pi sza i za mel do wać o po wy ższym
wła dzom. Zor ga ni zo wa ny po ścig za ban dą dał wy nik ne ga tyw ny.

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Ko ni nie w dniu 15 paź dzier ni ka br. aresz to wał 2 rol ni ków, po sia da ją -
cych 8,3 i 10 ha zie mi, w wie ku 20 i 48 lat – za usi ło wa nie po bi cia se kre ta rza POP PZPR
w Krzy mo wie, po wra ca ją ce go z po sie dze nia eg ze ku ty wy w dniu 30 wrze śnia br. Nad -
mie nić na le ży, że je den z aresz to wa nych jest opor ny w obo wiąz ko wych do sta wach
i chcąc unik nąć ka ry gro ził kon se kwen cja mi pra cow ni kom GRN. Wy mie nie ni do cza su
aresz to wa nia ukry wa li się.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Alek san drię Nie dzia łow ską bli sko Nie dzia ło wic.
2 Praw do po dob nie Baj ki Sta re.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie w dniu 14 paź dzier ni ka br. aresz to wał dwie oso by:
in ży nie ra za trud nio ne go na kie row ni czym sta no wi sku w Przed się bior stwie Geo de -
zyj nym w Ko sza li nie, poch[od ze nia] rze mieśl ni cze go, lat 55 i miesz kan kę War sza -
wy, poch[o dze nie] in te li gen cja prac[ują ca], lat 32, wy kszt[ał ce nie] śred nie, z za wo -
du kre ś larz – za szkod nic two go spo dar cze wy ra ża ją ce się w nie le gal nej sprze da ży
ró żnych ma te ria łów bu dow la nych, prze zna czo nych na bu dow nic two w woj. ko sza -
liń skim.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku w dniu 15 paź -
dzier ni ka br. aresz to wał miesz kań ca Prze my śla, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 48, bez
sta łe go miej sca pra cy – za han del de wi za mi i ze gar ka mi po cho dzą cy mi z prze my tu,
otrzy my wa ny mi m[ię dzy] inn[ymi] od oso by aresz to wa nej uprzed nio za współ pra cę
z wy wia dem an giel skim.

Na pod sta wie orze cze nia Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie w dniu 14 paź dzier ni ka br. aresz to -
wał fre ze ra WSK Świd nik, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 19 – za do ko na nie 3 wro gich
na pi sów na te re nie WSK szka lu ją cych po li ty kę za gra nicz ną ZSRR w sto sun ku do Pol -
ski. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Miel cu (Rze szów) w dniu 11 paź dzier ni ka br. aresz to wa ła człon ka sek -
ty świad ko wie Je ho wy, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 20, ostat nio zam[iesz ka ły] Ko lo -
nia Or łó w3 pow. Kra sny staw (Lu blin). Wy mie nio ny od 1953 r. przy je żdżał na te ren
Miel ca, gdzie ob słu gi wał ze bra nia wy znaw ców sek ty, pro wa dząc przy tym wro gą dzia -
łal ność. Pod czas re wi zji zna le zio no przy nim li te ra tu rę sek ty oraz no tat ki świad czą ce
o pro wa dze niu przez nie go wro giej dzia łal no ści.

W na wią za niu do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nach nr. 102[/55] i 103[/55]
w spra wie za trzy ma nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Ło dzi 6 osób za nie le gal ne po sia da nie i han del bro nią, w wy ni ku śledz twa,
w dniu 14 paź dzier ni ka br. za trzy ma no miesz kan kę Ło dzi, poch[od ze nia] ro bot ni cze go,
lat 24, za prze cho wy wa nie pi sto le tu.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i w dniu 14 paź dzier ni ka br. prze ka za ły do
Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie ro -
bot ni ka Pow[ia to we go] Przed się bior stwa Bu dow la ne go w My sło wie pow. Za wier cie,
poch[od ze nia] chłop skie go, lat 19. Wy mie nio ny w dniu 12 paź dzier ni ka br. prze kro czył
nie le gal nie gra ni cę z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem uciecz ki do Fran cji. Sank -
cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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3 Or łów Mu ro wa ny-Ko lo nia lub Or łów Drew nia ny-Ko lo nia.
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Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach w dniach 12 i 14 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu -

ją ce dwie oso by:
1) za udzie la nie po mo cy ban dy cie Dy nu so wi (ska za ny na ka rę śmier ci), prze cho wy -

wa nie bro ni, pi sa nie wro gich ulo tek i prze sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do ak ty wi -
stów wiej skich w pow. Ję drze jów – 1 oso bę na 12 lat wię zie nia;

2) za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły – 1 oso bę na 3 la ta wię zie nia.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 170–172.
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Nr 119

1955 paź dzier nik 21, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 105/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 21 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 105[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Suł ko wi cach pow. My śle ni ce (Kra ków) w dniu 18 paź dzier ni ka br. o godz. 17.40

trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu
per so ne lu skle po we go zra bo wa li oko ło 4000 zł i część to wa ru. W po ści gu za ban dy ta -
mi bio rą udział funkcj[ona riu sze] Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
i MO przy współ udzia le wojsk KBW.

Na te re nie m. So pot (Gdańsk) w dniu 18 paź dzier ni ka br. zna le zio no 12 ulo tek wyko -
na nych na ma szy nie o tre ści na wo łu ją cej do wal ki z ustro jem PRL i Związ kiem Ra dziec -
kim. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Gdań sku.

Na ad res Ko mi te tu Łódz kie go PZPR wpły nął ano nim szka lu ją cy oso bę I se kre ta rza
ko mi te tu w związ ku z pod ję tą de cy zją za mknię cia bo iska „Włók nia rza”. Od pis ano ni -
mu au tor wy słał rów nież do in nych władz. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Na te re nie Za kła dów Ma te ria łów Ognio trwa łych „Stel la” k. Chrza no wa (Kra ków)
w dniu 17 paź dzier ni ka br. ujaw nio no dwa na pi sy o tre ści szka lu ją cej par tię. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chrza no wie.

W dniu 17 paź dzier ni ka br. w ko pal ni „Bo le sław Chro bry” w Wał brzy chu (Wro cław)
stwier dzo no kra dzież 1 kg ma te ria łu wy bu cho we go, któ ry wsku tek awa rii po zo stał na
kil ka go dzin bez ochro ny. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Wał brzy chu.

Na te re nie bu do wy obiek tów spe cjal nych w Nie dźwie dziu pow. Mie chów (Kra ków),
w dniu 16 paź dzier ni ka br. w go dzi nach noc nych przez nie usta lo ne go do tych czas spraw -
cę uru cho mio na zo sta ła elek trycz na pom pa wod na, wsku tek cze go za to pio nych zo sta ło
6 zbior ni ków przy go to wa nych do pró by. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mie cho wie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Pra ca apa ra tu
W na wią za niu do in for ma cji za miesz czo nej w po przed nim Biu le ty nie nr 104[/55]

w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Ko sza li nie dwóch osób za szkod nic two go spo dar cze w bu dow nic twie – po da -
je się, iż w wy ni ku śledz twa aresz to wa no dal sze 3 oso by bio rą ce udział w nie le gal nej
sprze da ży ma te ria łów bu dow la nych. Aresz to wa ni są:

1) pra cow nik Wo je wódz kie go Za rzą du Bu dow nic twa w Ko sza li nie, za trud nio ny
na kie row ni czym sta no wi sku, po cho dze nia in te li genc kie go, wy kszt[ał ce nie] śred nie,
lat 59;

2) pra cow nik Po wia to we go Przed się bior stwa Bu dow la ne go w Bia ło gar dzie, za trud -
nio ny na kie row ni czym sta no wi sku, po cho dze nie rze mieśl ni cze, wy kształ ce nie śred nie,
lat 38;

3) hy drau lik za trud nio ny w Zjed no cze niu PGR Ko sza lin, po cho dze nie chłop skie,
lat 29. Pod czas re wi zji zna le zio no u nie go więk szą ilość skra dzio nych ma te ria łów.

Sank cję na areszt w[yżej] wy mie nio nych wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Koź lu (Opo le) dnia 18 paź dzier ni ka br. aresz to wał: dwóch rol ni ków,
posia da ją cych 4 i 10 ha zie mi oraz miesz kań ca osie dla Kę dzie rzyn, po cho dze nia ro bot -
ni cze go, z za wo du ślu sarz – wszy scy w wie ku od 30 do 32 lat – za śpie wa nie re wi zjo -
ni stycz nych pio se nek.

Ko mi sa riat MO w Sie mia ty czach (Bia ły stok) w dniu 13 paź dzier ni ka br. za trzy mał
i prze ka zał do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia -
łym sto ku czł[on ka] sek ty świad ko wie Je ho wy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 26, bez
sta łe go miej sca pra cy, zam[iesz ka łą] w War sza wie. Wy mie nio na kil ka krot nie przy je ż -
dża ła do wsi Miel nik pow. Sie mia ty cze w ce lu wer bo wa nia no wych człon ków do sek ty.
Pod czas re wi zji zna le zio no przy niej li te ra tu rę sek ty i in struk cje dot[yczą ce] spo so bu
wer bo wa nia człon ków. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor po wia to wy.

Mi li cja Oby wa tel ska w Ło dzi dnia 18 paź dzier ni ka br. za trzy ma ła i prze ka za ła do
Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi czł[on ki nię]
sek ty świad ko wie Je ho wy, lat 21, któ ra po sia da ła przy so bie więk szą ilość li te ra tu ry sek -
ty.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 18 paź -
dzier ni ka br. za trzy mał pra cow ni ka Spół dziel ni Che micz no -My dlar skiej w Gdy ni, pocho -
dze nia in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 34, z za wo du bak te rio log – za han del ze gar ka mi po -
cho dze nia za gra nicz ne go i utrzy my wa nie kon tak tu z osob ni kiem uprzed nio
aresz to wa nym za dzia łal ność szpie gow ską.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie w dniu 14 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce

4 oso by:
1) za udzie la nie po mo cy ban dzie Sa ła pat ka – 2 oso by na ka ry 5 lat oraz 6 lat i 6 m[ie -

się]cy wię zie nia,
2) za nie mel do wa nie wła dzom o oso bach zna nych mu z dzia łal no ści ban dyc kiej – 1 oso -

bę na ka rę 3 lat wię zie nia,
3) za kol por taż li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy – 1 oso bę na ka rę 3 lat wię zie -

nia.
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Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie w dniu 15 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce
dwie oso by na ka ry 13 i 9 lat wię zie nia za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji WiN
i nie le gal ne po sia da nie bro ni.

Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie na se sji wy jaz do wej w Kro śnie wy dał wy ro ki ska zu -
ją ce dwóch człon ków sek ty świad ko wie Je ho wy (oj ciec i syn) na ka ry 15 i 12 lat wię -
zie nia za mor der stwo księ dza z po wia tu Ja sło w 1954 r., roz bro je nie funkcj[ona riu sza]
MO oraz za in ne na pa dy ra bun ko we do ko na ne na skle py spół dziel cze i oso by pry wat -
ne.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie w dniu 14 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce
5 osób na ka ry od 2 lat i 6 m[ie się]cy do 6 lat wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek -
cie świad ko wie Je ho wy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 173–176.
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Nr 120

1955 paź dzier nik 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 106/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 22 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 106[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Osów ka pow. Sta ra cho wi ce (Kiel ce) w dniu 21 paź dzier ni ka br. o godz. 2.00

w no cy 6 uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS. Ban dy ci zra bo wa li
część to wa ru, a po zo sta ły znisz czy li. Po ścig za ban dą pro wa dzi gru pa ope ra cyj na,
w skład któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] i MO.

W m. Ob szan ka1 pow. Kra sny staw (Lu blin) w dniu 19 paź dzier ni ka br. o godz. 11.00
uzbro jo ny ban dy ta do ko nał na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra -
bo wał pie nią dze z dzien ne go utar gu. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Kra snym sta wie.

Prze wod ni czą cy GRN Mich ny pow. Kol no (Bia ły stok) oraz pra cow nik te jże GRN
– se kre tarz POP PZPR we wsi Dzię gie le, w dniu 20 paź dzier ni ka br. otrzy ma li pocz tą
ano ni my wy ko na ne od ręcz nie, któ rych au tor gro zi im śmier cią i spa le niem za bu do wań
za ak tyw ną pra cę po li tycz no -spo łecz ną. Nad mie nić na le ży, że se kre tarz POP na po cząt -
ku bm. otrzy mał ano nim tej sa mej tre ści, o któ rym nie mel do wał wła dzom. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kol nie.

Czło nek GRN w Ol bię ci nie2 pow. Szy dło wiec (Kiel ce) – czł[onek] PZPR, w dniu
15 paź dzier ni ka br. otrzy mał pocz tą ano nim z po gró żka mi, wy ko na ny od ręcz nie. Do -
cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szy -
dłow cu.

Dy rek tor Pań stwo we go Za kła du Zdro jo we go w Bu sku (Kiel ce) w dniu 20 paź dzier -
ni ka br. otrzy mał ano nim z po gró żka mi. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Na te re nie Na czel nej Dy rek cji Fun du szu Wcza sów Pra cow ni czych w War sza wie
dnia 18 paź dzier ni ka br. ujaw nio no na pis o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa -
dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Ol szan ka.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Gro ma da Ol bię cin znaj do wa ła się w powiecie kra śnic kim.
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W PGR Bo ga ty nia pow. Zgo rze lec (Wro cław) w dniu 20 paź dzier ni ka br. o godz.
23.10 wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła
sto do ła ze zbo żem ze bra nym z 34 ha. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zgo rzel cu.

Pra ca apa ra tu
Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Je le niej Gó rze (Wro cław) w dniu 21 paź dzier ni ka br. za trzy -
mał 3 pra cow ni ków Za kła du Cel wi sko za i pra cow ni ka PKP, po dej rza nych o przy na leż -
ność do nie le gal nej or ga ni za cji. Pod czas re wi zji do mo wej u jed ne go z za trzy ma nych
zna le zio no pi sto let ty pu Na gan. Z wstęp ne go śledz twa wy ni ka, że za trzy ma ni pla no wa -
li do ko nać na pa du na li stono sza w dniu 22 paź dzier ni ka br. i zra bo wać mu pie nią dze
oraz że ce lem or ga ni za cji by ło zdo by cie bro ni i pie nię dzy po przez do ko ny wa nie na pa -
dów, a na stęp nie uciecz ka za gra ni cę.

Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 21 paź dzier ni ka br. za trzy mał dwóch ban dy -
tów (ukry wa ją cych się od sierp nia br.), w wie ku po 20 lat, w tym je den b[yły] kan dy dat
PZPR i czł[onek] OR MO, przy któ rych pod czas re wi zji zna le zio no 2 gra na ty i pi sto let
nie zdat ny do użyt ku. Wy mie nie ni do ko na li dwóch na pa dów ra bun ko wych na pla ców ki
han dlu uspo łecz nio ne go w po wie cie Wa do wi ce. Do Wro cła wia przy by li z za mia rem do -
ko ny wa nia dal szych na pa dów.

Na pod sta wie da nych uzy ska nych w śledz twie z aresz to wa ny mi we wrze śniu br.
człon ka mi nie le gal nej or ga ni za cji o cha rak te rze szpie gow skim Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie w dniu 19 paź dzier ni ka br. aresz -
to wał do po wy ższej spra wy pra cow ni ka „Mo sto sta lu” w No wej Hu cie, po cho dze nie
chłop skie, lat 28. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie w dniu 19 paź -
dzier ni ka br. aresz to wał osob ni ka (ukry wa ją ce go się od 1952 r.), po cho dze nie chłop skie,
lat 30 – za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji, nie le gal ne po sia da nie bro ni
i do ko ny wa nie na pa dów w pow. Kra sny staw.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ża ga niu (Zie lo na Gó ra) w dniu 17 paź dzier ni ka br. aresz to wał miesz -
kań ca Dzie trzy cho wic, po cho dze nie chłop skie, lat 18 – za nie le gal ne po sia da nie ka ra -
binu.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 19 paź dzier ni ka br. aresz to wał pra cow ni ka pry wat ne go
za kła du fo to gra ficz ne go, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 28 – za ak tyw ną dzia łal ność
w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie w dniu 19 paź dzier ni ka br. aresz to wał ucznia Za sad ni -
czej Szko ły Gór ni czej w My sło wi cach, po cho dze nie chłop skie, czł[onek] ZMP, lat 17
– za prze cho wy wa nie i kol por to wa nie wro gich ulo tek po cho dze nia za gra nicz ne go.

Wy ro ki
Sąd Po wia to wy w Ko sza li nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce jed ną oso bę na ka rę 3 lat wię -

zie nia, dru gą oso bę na 3 la ta i 6 m[ie się]cy wię zie nia oraz dwie oso by na ka rę po by tu
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w do mu po praw czym za przy na le żność do nie le gal nej mło dzie żo wej or ga ni za cji pod na -
zwą Zwią zek Wal ki Wy zwo leń czej.

Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku w dniu 19 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu ją -
ce 3 oso by na ka ry od 8 mie się cy do 2 lat wię zie nia za nie mel do wa nie wła dzom o zna -
nej im dzia łal no ści człon ków ban dy Bu bień czy kab, wy stę pu ją cej pod na zwą Na ro do wy
Zwią zek Pa trio tów Pol skich.

Sąd Po wia to wy w Koź lu (Opo le) w dniu 14 paź dzier ni ka br. wy dał wy rok ska zu ją -
cy jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 177–180.
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b W tek ście: Du bień czy ka.
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Nr 121

1955 paź dzier nik 25, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 107/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 25 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 107[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Ka mion ka pow. Chełm (Lu blin) w dniu 21 paź dzier ni ka br. uzbro jo ny ban dy -

ta do ko nał na pa du na sklep GS, ra bu jąc 4 tys. zł i część to wa ru. Na zra bo wa ny to war
ban dy ta po zo sta wił po kwi to wa nie pod pi sa ne ps. „Bu ry”. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa
ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W m. Za wo je1 pow. Wa do wi ce (Kra ków) w dniu 21 paź dzier ni ka br. o godz. 20.00
dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, ra bu jąc oko ło
2500 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] i KP MO w Wa do wi cach.

Dnia 20 paź dzier ni ka br. o godz. 2.00 w no cy w m. La ta li ce pow. Po znań 4 nie usta -
lo nych do tych czas osob ni ków do ko na ło na pa du na miesz ka nie rad ne go GRN, czł[on ka]
PZPR. Na past ni cy do tkli wie po bi li wy mie nio ne go oraz zra bo wa li mu 12 000 zł. Do cho -
dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i KP MO w Po zna niu.

Na te re nie Fa bry ki Plu szu i Ak sa mi tu w Ka li szu (Po znań) w dniu 22 paź dzier ni ka br.
ujaw nio no ulot kę o tre ści an ty ra dziec kiej, wy ko na ną od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ka li szu.

W Słup sku (Ko sza lin) dnia 21 paź dzier ni ka br. na bu dyn ku Tech ni kum Fi nan so we -
go ujaw nio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty rzą do wej. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Słup sku.

Na te re nie m. Kro sno Od rzań skie (Zie lo na Gó ra) dnia 20 paź dzier ni ka br. ujaw nio -
no an ty pań stwo wy na pis wy ko na ny kre dą. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie Od rzań skim.

W PGR Lip ce pow. Świ dwin (Ko sza lin) w dniu 21 paź dzier ni ka br. wy buchł po żar
(przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem.
Docho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Świ dwi nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie po win no być Za wo ja.
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Pra ca apa ra tu
W na wią za niu do in for ma cji za miesz czo nej w po przed nim Biu le ty nie nr 106[/55]

w spra wie za trzy ma nia w Je le niej Gó rze (Wro cław) 4 osób po dej rza nych o przy na le ż -
ność do nie le gal nej or ga ni za cji w dniu 22 paź dzier ni ka br. za trzy ma no dal sze 2 oso by,
w wie ku 16 i 18 lat. W śledz twie usta lo no, że sta no wi li oni ban dę pn. Czar na Pe reł ka2,
któ rą utwo rzy li w sierp niu br. Prze pro wa dzi li oni kil ka ze brań or ga ni za cyj nych, na któ -
rych zło ży li przy się gę oraz uzgod ni li pla ny za mie rza nych na pa dów na funk cjo na riu szy
U[ds]B[P] i MO, wy sa dze nia w po wie trze po mni ka wdzięcz no ści ku czci Ar mii
Radziec kiej i Ko mi sa ria tu MO w Je le niej Gó rze. Pod czas re wi zji u za trzy ma nych zna -
le zio no pół ki lo gra ma ma te ria łu wy bu cho we go, lont i spłon ki gór ni cze.

W na wią za niu do in for ma cji za miesz czo nej w po przed nim Biu le ty nie nr 106[/55]
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] we Wro cła wiu 2 ukry wa ją cych się ban dy tów – w dniu 23 paź dzier ni ka br. w wy -
ni ku śledz twa – Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wa do wi -
cach (Kra ków) do spra wy tej aresz to wał dal sze go ban dy tę, po cho dze nia chłop skie go,
lat 18, czł[onek] ZMP i OR MO, kan dy dat PZPR. Nad mie nić na le ży, że aresz to wa ni ban -
dy ci w to ku śledz twa przy zna li się do do ko na nia sze re gu na pa dów ra bun ko wych w po -
wie cie Wa do wi ce i My śle ni ce. Śledz two p[rze ciw]ko aresz to wa nym pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Na pod sta wie wy ni ków Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mrą go wie (Olsz tyn) w dniu 20 paź dzier ni -
ka br. aresz to wał miesz kań ca Mrą go wa, lat 49 – za prze sła nie w lip cu br. 2 ano ni mów
z po gró żka mi do osób ak tyw nie udzie la ją cych się w pra cy po li tycz no -spo łecz nej. Wy -
mie nio ny w 1953 r. był ka ra ny są dow nie na 15 lat wię zie nia za przy na le żność do kontr -
re wo lu cyj nej or ga ni za cji pn. Zjed no czo ne Si ły Zbroj ne, zwol nio ny wa run ko wo z uwa -
gi na stan zdro wia.

Na pod sta wie wy ni ków eks per ty zy pi sma Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie w dniu 20 paź dzier ni ka br. aresz to wał spraw cę prze sła -
nia w 1953 r. do re dak cji „Gło su Ko sza liń skie go” 2 ano ni mów o wro giej tre ści skie ro -
wa nej p[rze ciw]ko Pol sce Lu do wej. Aresz to wa ny jest po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32,
bez sta łe go miej sca pra cy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ostrze szo wie (Po znań) w dniu 21 paź dzier ni ka br. aresz to wa ła by łe go
człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Kuź ni cy Dą brow skiej, lat 37 – za po bi cie w dniu
20 paź dzier ni ka br. z[astęp]cy prze wod ni czą ce go wy mie nio nej spół dziel ni i sa mo wol ne
za bra nie ze spół dziel ni 2 ko ni i ma szy ny do ko pa nia ziem nia ków.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 19 paź dzier ni ka br. za trzy ma ły i prze ka za ły
do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze
ma ga zy nie ra POM -u w Pia sto szy nie pow. Tu cho la (Byd goszcz), po cho dze nia ro bot ni -

418

2 Czar na Pe reł ka (Met zne ry) – or ga ni za cja mło dzie żo wa dzia ła ją ca w Je le niej Gó rze, o cha rak te rze zbroj nym
i pro pa gan do wym. Na cze le trzy na sto oso bo wej gru py stał Jan Met zner. Wcze śniej w la tach 1951–1952  ist nia ła
tu ośmio oso bo wa or ga ni za cja pro pa gan do wa o tej sa mej na zwie, kie ro wa na przez Ju lia na Wierz bic kie go ps. „Mści -
wy”. We dług au to rów In for ma to ra gru pa Wierz bic kie go dzia ła ła w okre sie 1952–1956 i li czy ła osiem na stu człon -
ków. Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie wro cław skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie -
mia..., s. 514;  In for ma tor o nie le gal nych..., s. 314.
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cze go, lat 17 – za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD z za -
mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je -
wódz ki.

Wy ro ki
Sąd Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go w Byd gosz czy na se sji wy jaz do wej w Gdań -

sku w dniu 22 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce 5 osób na ka ry od 5 do 7 lat wię -
zie nia za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du fran cu skie go.

Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie w dniu 21 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce: 
– za przy na le żność do ban dy UPA jed ną oso bę na ka rę 10 lat wię zie nia i utra tę praw

na okres 5 lat,
– za ukry wa nie w[yżej] wym[ie nio ne go] ban dy ty trzy oso by na ka ry od 1 ro ku i 6 m[ie -

 się]cy do 2 lat i 6 m[ie się]cy wię zie nia,
– za prze sła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa li stów o an ty pań stwo wej tre ści

jed ną oso bę na ka rę 10 m[ie się]cy wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 19 paź dzier ni ka br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed -

ną oso bę na ka rę 1 ro ku i 8 m[ie się]cy wię zie nia za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo -
ka to ra Świa tły.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In form[acji] GP
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 181–184.
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Nr 122

1955 paź dzier nik 27, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 108/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 27 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 108[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W grom. Ślad ków pow. Bu sko (Kiel ce) w dniu 26 paź dzier ni ka br. o godz. 17.00

dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu
per so ne lu skle po we go zra bo wa li ok. 2000 zł. Te go sa me go dnia o go dzi nie 19.30 ci sa -
mi ban dy ci do ko na li na pa du na sklep GS w Uni ko wie pow. Piń czów (Kiel ce), ra bu jąc
oko ło 2000 zł. Po ścig za ban dy ta mi pro wa dzą funk cjo na riu sze Urzę du [do spraw] Bez -
pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO przy współ udzia le wojsk KBW.

W no cy z dnia 22 na 23 paź dzier ni ka br. nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li
wła ma nia do ma ga zy nu spor to we go przy li ceum w Otwoc ku (War sza wa), skąd zra bo wa -
li 2 sztu ki bro ni spor to wej kbks i 250 sztuk amu ni cji do wym[ie nio nej] bro ni. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Otwoc ku.

Na ad res GRN w Tu czę pach pow. Bu sko (Kiel ce) w dniu 24 paź dzier ni ka br. wpły -
nął ano nim, któ re go au tor gro zi śmier cią pra cow ni kom tamt[ej szej] GRN w wy pad ku,
je że li nie za prze sta ną in ten syw nej pra cy na od cin ku obo wiąz ko wych do staw. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bu sku.

Na ad res prze wod ni czą ce go Pre zy dium Sto łecz nej Ra dy Na ro do wej w dniu 24 paź -
dzier ni ka br. wpły nął pocz tą (nada ny w Sta li no gro dzie) ano nim o tre ści an ty pań stwo wej
i an ty ra dziec kiej. Ano nim wy ko na ny był od ręcz nie, pod pi sa ny: „Na ród AL -AK”. 

Na te re nie Ze spo łu PGR Po sko wi na1 pow. Wo łów (Wro cław) w dniu 23 paź dzier ni -
ka br. ujaw nio no wro gi afisz wy ko na ny od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wo ło wie.

W Ze spo le PGR Li pin ki2 pow. Byd goszcz w dniu 24b paź dzier ni ka br. o godz. 16.00
wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła
ze zbo żem, mło car nia i przy le gła do sto do ły szo pa z na rzę dzia mi. Do cho dze nie pro wa -
dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą funkc[jo na riu sze] Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO.
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2 Miej sco wość nie usta lo na.
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W PGR Wa ple wo pow. Sztum (Gdańsk) dnia 25 paź dzier ni ka br. wy buchł po żar
(przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem i pa -
szą oraz mło car nia. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na De le ga tu ry Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO.

W spół dziel ni pro duk cyj nej War ni łęgc pow. Szcze ci nek (Ko sza lin) dnia 23 paź dzier -
ni ka br. oko ło godz. 21.00 wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni -
ku któ re go spło nę ły 2 sto do ły ze zbo żem. Nad mie nić na le ży, że człon ko wie spół dziel ni
w cza sie wy bu chu po ża ru by li na ze bra niu. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Szcze cin ku.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Brze zi ny3 pow. Kę trzyn (Olsz tyn) w dniu 20 paź dzier -
ni ka br. wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z pa szą. Ze wstęp ne go do -
cho dze nia wy ni ka, iż po dej rza nym o spo wo do wa nie po ża ru jest czło nek tej spół dziel ni,
wy da lo ny z sze re gów PZPR, któ ry no si się z za mia rem wy stą pie nia ze spół dziel ni.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kę trzy nie.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 24 paź dzier ni ka br. za trzy mał za przy na le żność do nie -
le gal nej or ga ni za cji pn. Mło da Gwar dia 4 oso by:

1) pra cow nik Za sad ni czej Szko ły Me ta lo wej, po cho dze nie ro bot ni cze, czł[onek]
ZMP, lat 20, zam[iesz ka ły] w Ło dzi;

2) pra cow nik Przed się bior stwa Le śne go, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 20, zam[iesz -
ka ły] w pow. Kro sno Od rzań skie (Zie lo na Gó ra), uprzed nio ka ra ny są dow nie za kra -
dzież i po bi cie;

3) pra cow nik Łódz kiej Fa bry ki Ma szyn Je dwab ni czych, poch[od ze nie] ro bot ni cze,
czł[onek] ZMP, lat 19, za wód to karz;

4) poch[od ze nie] ro bot ni cze, lat 18, zam[iesz ka ły] w Ło dzi. W 1949 r. był za trzy ma -
ny przez Wo je wódz ki Urząd [Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy za kol por taż
an ty pań stwo wych ulo tek [i] zwol nio ny ja ko mło do cia ny.

W to ku wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma ni ze zna li, iż or ga ni za cja ta sta wia ła so bie
za za da nie wal kę z ustro jem PRL. Przy zna li się rów nież, że w 1954 r. prze cię li ka bel te -
le fo nicz ny li nii Łódź–War sza wa. Sank cję na areszt wy mie nio nych wy dał pro ku ra tor.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie w dniu
20 paź dzier ni ka br. aresz to wał czte ry oso by:

1) miesz kań ca Szcze ci na, wy kształ ce nie wy ższe, lat 29, bez sta łe go miej sca pra cy;
2) pra cow ni ka Za kła dów Mle czar skich w Gry fi nie, lat 26;
3) miesz kan kę Gry fi na, lat 25, bez sta łe go miej sca pra cy;
4) miesz kan kę Szcze ci na, na ro do wo ści an giel skiej, obyw[atel stwa] pol skie go, lat 29,

bez sta łe go miej sca pra cy.
Wy mie nie ni sta no wi li gru pę, któ ra zaj mo wa ła się kra dzie żą do wo dów oso bi stych

i ró żnych le gi ty ma cji, pie czą tek z in sty tu cji pań stwo wych oraz pod ra bia niem do wo dów
oso bi stych dla in nych osób i po bie ra li pie nią dze z PKO na ksią żecz ki uprzed nio skra dzio ne.
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Pod czas prze pro wa dzo nej re wi zji u aresz to wa nych zna le zio no: 8 do wo dów oso bi stych,
20 ró żnych le gi ty ma cji, 3 kar ty mel dun ko we, 15 ksią że czek PKO. Z uwa gi na kry mi -
nal ny cha rak ter prze stęp stwa spra wę do dal sze go pro wa dze nia prze ka za no KW MO
w Szcze ci nie. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na to miast
inte re su je się wy ni ka mi śledz twa.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 25 paź dzier ni ka br. aresz to wał miesz kań ca Gdy ni,
poch[od ze nia] chłop skie go, lat 26, bez sta łe go miej sca pra cy – za han del de wi za mi
i utrzy my wa nie kon tak tów z oso ba mi uprzed nio aresz to wa ny mi za dzia łal ność szpie -
gow ską.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia
26 paź dzier ni ka br. za trzy mał rol ni ka, po sia da ją ce go 3 ha zie mi, lat 27, zam[iesz ka łe go]
w pow. Kro sno za udzie la nie po mo cy ban dzie Cie śli (zli kwi do wa na we wrze śniu br.).

W na wią za niu do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 106[/55] w spra wie
aresz to wa nia przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ża ga -
niu (Zie lo na Gó ra) jed nej oso by za nie le gal ne po sia da nie ka ra bi nu – w wy ni ku śledz twa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze
dnia 24 paź dzier ni ka br. do spra wy tej aresz to wał ro bot ni ka GOM w Dzie trzy cho wi -
cach, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 21. Wy mie nio ny po sia dał nie le gal nie ka ra bin, któ -
ry dnia 3 paź dzier ni ka br. prze ka zał na prze cho wa nie uprzed nio aresz to wa ne mu. Sank -
cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na pod sta wie wy ni ków Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chełm nie (Byd goszcz) w dniu 24 paź dzier -
ni ka br. za trzy ma ła pra cow ni ka skle pu MHD w Grub nie, pow. Chełm no, poch[od ze nia]
chłop skie go, czł[on ka] PZPR, lat 53. Wy mie nio ny w ma ju br. pod rzu cił wro gą bro szu -
rę pro wo ka to ra Świa tły do biur ka z[astęp]cy kie row ni ka Szko ły Rol ni czej w Grub nie,
a na stęp nie li stem ano ni mo wym po wia do mił Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu -
blicz ne go] o rze ko mym kol por to wa niu bro szur przez wy żej wspo mnia ne go. W to ku
wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma ny ze znał, że czy nu te go do ko nał na tle oso bi stych
nie po ro zu mień i z na mo wy b[yłe go] kie row ni ka wy mie nio nej szko ły, od któ re go otrzy -
mał bro szu rę. W związ ku z po wy ższym w dniu 25 paź dzier ni ka br. Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy za trzy mał b[yłe go] kie row ni ka
wy mie nio nej szko ły (obec nie z[astęp]ca dy rek to ra Tech ni kum Rol ni cze go w Gro no -
wie), poch[od ze nia] chłop skie go, lat 45, czł[onek] PZPR.

Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ino wro cła wiu (Byd goszcz) dnia 25 paź dzier ni ka br. za trzy mał
miesz kań ca Gniew ko wa, poch[od ze nia] drob no miesz czań skie go, wy kształ ce nie śred -
nie, lat 17 – za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły. W to ku wstęp ne go
prze słu cha nia za trzy ma ny ze znał, iż bro szu rę zna lazł w wa liz ce swe go bra ta, stu diu ją -
ce go w se mi na rium du chow nym w Gnieź nie. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je -
wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ryb ni ku (Sta li no gród) w dniu 17 paź dzier ni ka br. aresz to wał ro bot ni ka
kop[al ni] „Chwa ło wi ce”, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 23 – za śpie wa nie hi tle row -
skich pio se nek w lo ka lu Woj sko wej Ko mi sji Po bo ro wej.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie w dniu 24 paź dzier ni ka br. aresz to wał wła ści ciel kę pry wat -
ne go warsz ta tu, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 53 – za prze cho wy wa nie 5000 szt[uk]
nie le gal nej li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wa De le ga tu ra [Urzę du do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mo rą gu (Olsz tyn) dnia 22 paź dzier ni ka br. aresz to wa ła
pra cow ni ka Po wia to we go Za rzą du Łącz no ści w Mo rą gu, poch[od ze nie] in te li gen cja
pra cu ją ca, lat 17 – za prze cię cie in sta la cji ka blo wej w wy mie nio nym za rzą dzie w dniu
21 paź dzier ni ka br.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar no wie (Kra ków)
przy udzia le woj ska w dniu 25 paź dzier ni ka br. za trzy mał ukry wa ją ce go się od 1952 r.
de zer te ra Ofi cer skiej Szko ły Lot ni czej w Ra do miu, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 35.
W cza sie za trzy ma nia usi ło wał zbiec, wo bec cze go zo stał lek ko po strze lo ny. O po wyż -
szym po wia do mio no jed nost kę po szu ku ją cą, któ rej zo sta nie prze ka za ny.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 24 paź dzier ni ka br. prze ka za ły do Wo jew[ódz -
kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie 2 pra cow ni -
ków Stocz ni Szcze ciń skiej, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, w wie ku 19 i 25 lat – za nie le -
gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji w dniu 21 paź dzier ni ka br.
z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo -
je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 23 paź dzier ni ka br. za trzy ma ły i prze ka za ły do
Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze
miesz kań ca Świ no uj ścia (Szcze cin), poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 21 – za usi ło wa nie
nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku wy dał wy ro ki ska zu ją ce: 4 oso by na ka ry od 3 do

6 lat wię zie nia, 1 oso bę na rok wię zie nia w za wie sze niu, 1 oso bę na ka rę 9 mie się cy
aresz tu – za prze stęp czą dzia łal ność w ban dzie pn. Na ro do wy Zwią zek Pa trio tów Pol -
skich.

Sąd Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go w Byd gosz czy dnia 18 paź dzier ni ka br. wy -
dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na ka rę 7 lat wię zie nia za uciecz kę z Pol ski do Szwe -
cji i prze ka za nie ob ce mu wy wia do wi in for ma cji szpie gow skich. Wy mie nio ny ze Szwe -
cji de por to wa ny zo stał w lip cu br.

Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 25 paź dzier ni ka br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed -
ną oso bę na ka rę 3 lat wię zie nia za przy na le żność do sek ty świad ko wie Je ho wy i uchy -
la nie się od słu żby woj sko wej.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) Stec M[ie czy sław], mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 185–190.
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Nr 123

1955 paź dzier nik 29, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 109/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 29 X 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 109[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na te re nie ko pal ni „Bo brek” w By to miu (Sta li no gród) dnia 27 paź dzier ni ka br.

w jed nym z chod ni ków nie usta lo ny do tych czas spraw ca, po uprzed nim wy łą cze niu prą -
du, prze ciął ka ble elek trycz ne. Prze rwa w pro duk cji trwa ła 3 go dzi ny. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu.

W m. Ma je wo pow. So kół ka (Bia ły stok) dnia 28 paź dzier ni ka br. oko ło godz. 21.00
dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, ra bu jąc część
towa ru. W trak cie na pa du ban dy ci ze rwa li dru ty li nii te le fo nicz nej.

W m. Le żajsk pow. Łań cut (Rze szów) dnia 28 paź dzier ni ka br. oko ło godz. 21.00
dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, ra bu jąc to war.
Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO.

W Biel sku (Sta li no gród) dnia 25 paź dzier ni ka br. ujaw nio no 4 ulot ki wy ko na ne ręcz -
ną dru kar ką o tre ści szka lu ją cej kie row nic two par tii. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Biel sku.

Na ad res Ko men dy Po wia to wej MO w Haj nów ce (Bia ły stok) w dniu 25 paź dzier ni -
ka br. wpły nął pocz tą ano nim, któ re go au tor na wo łu je do wal ki z ko mu ni zmem oraz
szka lu je przed sta wi cie li rzą du PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Haj nów ce.

Na te re nie Za kła dów Wy twór czych Apa ra tu ry Grzej nej w War sza wie dnia 27 paź -
dzier ni ka br. ujaw nio no dwa wro gie na pi sy szka lu ją ce przy wód cę mię dzy na ro do we go
ru chu ro bot ni cze go. Na pis o po dob nej tre ści ujaw nio no na te re nie War szaw skich Za kła -
dów Fo to op tycz nych w dniu 28 paź dzier ni ka br. Do cho dze nie w oby dwu wy pad kach
pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

W biu rze Za kła dów Chłod ni czych w By to miu (Sta li no gród) dnia 26 paź dzier ni ka br.
na jed nym z biu rek ujaw nio no dwa wro gie na pi sy wy ko na ne kre dą, z któ rych je den sta -
no wił ty tuł hym nu hi tle row skie go, na to miast dru gi skie ro wa ny był prze ciw ko b[yłe mu]
se kre ta rzo wi Ko mi te tu Za kła do we go PZPR. Obok na pi sów na ry so wa na by ła swa sty ka.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w By to miu.
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Pra ca apa ra tu
Mi li cja Oby wa tel ska w Ło wi czu (Łódź) dnia 27 paź dzier ni ka br. za trzy ma ła i prze -

ka za ła do Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło wi czu
ukry wa ją ce go się od 1949 r. b[yłe go] człon ka ban dy „Mu ra ta”1, po cho dze nia chłop skie -
go, lat 42.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 26 i 27 paź dzier ni ka br. aresz to wał trzech rol ni ków,
posia da ją cych 1–4 ha zie mi, w wie ku od 45 do 57 lat – za udzie la nie po mo cy ban dzie
Cie śli (zli kwi do wa na we wrze śniu br.). Pod czas re wi zji do mo wej u jed ne go z aresz to -
wa nych zna le zio no nie le gal nie po sia da ną du bel tów kę.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w My śli bo rzu (Szcze -
cin) dnia 26 paź dzier ni ka br. za trzy ma ła ukry wa ją ce go się od lip ca br. de zer te ra WP (od -
by wał słu żbę w jed no st ce lot ni czej w Byd gosz czy), po cho dze nia chłop skie go, czł[on ka]
ZMP, lat 22. W cza sie za trzy ma nia wy mie nio ny usi ło wał zbiec ostrze li wu jąc się z pi sto -
le tu i w wy ni ku wy mia ny strza łów zo stał ran ny. O po wy ższym po wia do mio no Wy dział
In for ma cji Lot nic twa w Byd gosz czy.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wo li nie (Szcze cin)
zatrzy mał ro bot ni ka PGR w Uni nie, lat 18, któ ry w dniu 25 paź dzier ni ka br. w świe tli cy
PGR w obec no ści kil ku in nych ro bot ni ków roz bił po pier sie jed ne go z przy wód ców kla -
sy ro bot ni czej oraz wro go wy po wia dał się o przed sta wi cie lach rzą du PRL.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 25 paź -
dzier ni ka br. za trzy mał miesz kań ca Pień ko wa pow. Sław no, po cho dze nie ro bot ni cze,
naro do wość i oby wa tel stwo nie miec kie, lat 24, po dej rza ne go o prze cię cie prze wo dów
elek trycz nych do pro wa dza ją cych prąd do wy mie nio nej gro ma dy i miej sco we go ki na
oraz prze bi cia opon przy trak to rze.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Ra ci bo rzu (Opo le) dnia 26 paź dzier ni ka br. aresz to wał dwie oso by: robot -
ni ka Sta li no grodz kich Za kła dów Mły nar skich, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 20 i miesz kań -
ca Żer dzin, po cho dze nie ro bot ni cze, wy klu czo ny z sze re gów PZPR, lat 27 – za śpie wa nie
w miej scu pu blicz nym pio se nek hi tle row skich w ję zy ku nie miec kim.

Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Szpro ta wie (Zie lo na Gó ra) aresz to wa ła pra cow ni ka Po wia to we go
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1 Jan Ma ło lep szy ps. „Mu rat” (1906–1949), pod ofi cer WP. W cza sie kam pa nii wrze śnio wej wal czył w re jo nach
War ty i Wi daw ki, a na stęp nie Rów ne go, gdzie zo stał wzię ty do nie wo li przez So wie tów. Po uciecz ce z trans por tu
wró cił w ro dzin ne stro ny i roz po czął dzia łal ność kon spi ra cyj ną w sze re gach ZWZ -AK, w 1943 r. zo stał  kwa ter mi -
strzem Ob wo du Wie luń. Po za koń cze niu woj ny zor ga ni zo wał po ste ru nek MO w Oka le wie i zo stał je go ko men dan -
tem. W oba wie przed aresz to wa niem po wró cił w grud niu 1945 r. do pod zie mia, obej mu jąc obo wiąz ki  kwa ter mi strza
ba ta lio nu KWP „Tur bi na”. Już jed nak w kwiet niu 1946 r. zo stał aresz to wa ny, ale po pod pi sa niu „lo jal ki” – zwol nio -
ny. Po in for mo wa ł o tym fak cie Soj czyń skie go, po zo stał w od dzia le „Bły ska wi cy”. Po roz bi ciu tzw. II Ko men dy
KWP i ogło sze niu amne stii w 1947 r. zo stał ko men dan tem tzw. III Ko men dy, pod po rząd ko wu jąc so bie oca la łe gru py
i żoł nie rzy, któ rzy nie sko rzy sta li z usta wy amne styj nej. Aresz to wa ny 9 li sto pa da 1948 r. i ska za ny 4 mar ca 1949 r.
przez WSR w Ło dzi na czte ro krot ną ka rę śmier ci. Ma ło lep szy zo stał za mor do wa ny przez funk cjo na riu szy bez pie -
czeń stwa 14 mar ca 1949 r. w wię zie niu przy ul. An stad ta w Ło dzi, przed wy ko na niem wy ro ku są do we go. Miej sce
po chów ku „Mu ra ta” po zo sta je nie zna ne. T. To bo rek, Sta ni sław Soj czyń ski..., 187; K. Ja siak, Jan Ma ło lep szy
(1906–1949) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. III, s. 339–341; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je -
wódz twie łódz kim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 386.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 425



Za rzą du Rol nic twa, po cho dze nie chłop skie, lat 28 – za roz po wszech nia nie w miej scu
pu blicz nym an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan dy. Sank cję na areszt wy dał pro -
ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia 27 paź dzier ni ka br. aresz to wał ro bot ni ka Rejo nu
Dróg Pu blicz nych w Kro śnie Odrz[ań skim], po cho dze nie chłop skie, lat 54 – za ak tyw ną
dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy (słu ga gru py). Pod czas re wi zji do mo wej zna -
le zio no więk szą ilość nie le gal nej li te ra tu ry sek ty.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 25 paź dzier ni ka br. za trzy ma ły i prze ka za ły
do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze
pra cow ni ka Po wia to we go Związ ku Gmin nych Spół dziel ni w Par sku pow. Ko ścian,
pocho dze nie ro bot ni cze, lat 17 – za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z za -
mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 191–193.
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Nr 124

1955 li sto pad 2, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 110/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 2 li sto pa da [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 110[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W cu krow ni Ma ła Wieś pow. Płock (War sza wa) dnia 30 paź dzier ni ka br. uszko dzo -

na zo sta ła głów na tur bi na, któ rej re mont trwał bę dzie oko ło 6 dni. W związ ku z po wyż -
szym za in sta lo wa no za pa so wą tur bi nę, przy uru cha mia niu któ rej oka za ło się, że jest
rów nież ze psu ta. Przy spraw dza niu po szcze gól nych czę ści we wnątrz tur bi ny zna le zio -
no śru bę, co wska zu je na ce lo wą wro gą dzia łal ność. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

W gro ma dzie Lip ce pow. Le gni ca (Wro cław) dnia 18 paź dzier ni ka br. nie usta le ni do -
tych czas spraw cy prze cię li prze wód na po wietrz nej li nii te le fo nicz nej łą czą cej po szcze -
gól ne jed nost ki Ar mii Ra dziec kiej. W dniu 27 paź dzier ni ka br. po wtór nie prze rwa no
łącz ność te le fo nicz ną po mię dzy ra dziec kim jed nost ka mi woj sko wy mi, przy czym skra -
dzio no oko ło 120 m[e]tr[ów] ka bla te le fo nicz ne go. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Le gni cy.

W Za kła dach im. Kle men ta Got twal da w Je le niej Gó rze (Wro cław) w dniu 28 paź -
dzier ni ka br. stwier dzo no, że do ge ne ra to ra słu żą ce go do spa wa nia ace ty le nem nie usta -
lo ny do tych czas spraw ca za miast wo dy wlał ro py naf to wej. Nad mie nia się, że w wy pad -
ku nie zau wa że nia po wy ższe go w po rę i przy stą pie nia do spa wa nia na stą pił by wy buch
ge ne ra to ra, po wo du jąc wy pad ki śmier tel ne wśród za ło gi. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W Eks po zy tu rze PKS (to wa ro wa) w Cheł mie (Lu blin) dnia 27 paź dzier ni ka br. nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca spo wo do wał za nie czysz cze nie pod ziem ne go zbior ni ka
z ben zy ną o po jem no ści 2500 li trów przez wla nie pły nu o nie usta lo nym skła dzie che -
micz nym. Ben zy ną tą za tan ko wa no 5 sa mo cho dów cię ża ro wych, któ re w dro dze po od -
da le niu się od ba zy prze sta ły pra co wać. Do cho dze nie pro wa dzi MO przy współ udzia le
Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

W m. Ja ran to wicz ki pow. Wą brzeź no (Byd goszcz) na ogro dze niu jed ne go z do mów,
w któ rym cza so wo za kwa te ro wa ny zo stał ak tyw KP PZPR bio rą cy udział w agi ta cji chło -
pów do or ga ni zo wa nia spół dziel ni pro duk cyj nej, w dniu 28 paź dzier ni ka br. ujaw nio na
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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zo sta ła ulot ka o tre ści an ty spół dziel czej, wy ko na na od ręcz nie. W wy ni ku pro wa dzo ne go
do cho dze nia De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wą brzeź nie
usta li ła, iż spraw ca mi po wy ższe go są trzej bra cia w wie ku od 13 do 16 lat. Pod czas prze -
pro wa dzo nej z ni mi roz mo wy przy zna li się do wy ko na nia i wy wie sze nia ulot ki oraz po -
da li, iż po wy ższe go do ko na li z na mo wy oj czy ma (po sia da 8 ha zie mi). Dal sze do cho dze -
nie w to ku.

Na te re nie m. Wło cław ka (Byd goszcz) w dniu 22 paź dzier ni ka br. ujaw nio no dwie
ulot ki z an ty ko mu ni stycz ny mi ha sła mi, wy ko na ne od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi
Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło cław ku.

W By to miu (Sta li no gród) na klat ce scho do wej jed ne go z do mów w dniu 27 paź dzier -
ni ka br. zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie
pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na ad res Dy rek cji Sto łecz ne go Przed się bior stwa Ap tek wpły nął pocz tą ano nim
wyko na ny od ręcz nie, w któ rym au tor wro go wy po wia da się o przed sta wi cie lach rzą du
PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] m.st. War -
sza wy.

Ma ło rol ny chłop z gro ma dy Meł giew pow. Lu blin w dniu 27 paź dzier ni ka br. otrzy -
mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu śmier cią w wy pad ku, je że li nie za prze sta nie
się udzie lać w pra cy po li tycz no -spo łecz nej na wsi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

W bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym DOKP w Szcze ci nie dnia 28 paź dzier ni ka br. ujaw -
nio no na pis wy ko na ny od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej par tię i rząd PRL. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

W po bli żu gro ma dy Ser by [Sta re] pow. Gło gów (Zie lo na Gó ra) na mu rze nie czyn -
ne go trans for ma to ra znaj du ją ce go się na te re nie woj sko wym ujaw nio no na pis wy ko na -
ny od ręcz nie far bą o tre ści szka lu ją cej ustrój Pol ski Lu do wej. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gło go wie wspól nie z In -
for ma cją [Woj ska Pol skie go].

W No wym Tar gu (Kra ków) w dniu 29 paź dzier ni ka br. na par ka nie w po bli żu sta cji
ko le jo wej ujaw nio no an ty pań stwo we na pi sy wy ko na ne kre dą. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Tar gu.

W PGR Kru ko wo pow. Ko ło brzeg (Ko sza lin) dnia 27 paź dzier ni ka br. wy buchł po -
żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta sło my. Nad -
mie nić na le ży, że w tym sa mym PGR w li sto pa dzie ub.r. spło nę ła sto do ła ze zbo żem
i ma szy na mi rol ni czy mi. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej
wcho dzą funk cjo na riu sze Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO.

W PGR Gór czy na pow. Wscho wa (Zie lo na Gó ra) dnia 27 paź dzier ni ka br. wsku tek
pod pa le nia spło nął stóg sia na i ko ni czy ny. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Wscho wie.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 28 paź dzier ni ka br. za trzy mał dwóch miesz kań ców Ło -
dzi, po chodz[enie] in te lig[en cja] prac[ują ca], w wie ku 17 i 18 lat, bez sta łe go miej sca
pra cy – po dej rza nych o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej.
W to ku wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma ni ze zna li, że pro wa dzi li roz mo wy na te mat
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utwo rze nia nie le gal nej or ga ni za cji pn. Or lę ta, któ rej za da niem by ło by zbie ra nie in for -
ma cji z dzie dzi ny go spo dar czej kra ju oraz lot nic twa cy wil ne go i woj sko we go. Pod czas
re wi zji do mo wej u jed ne go z za trzy ma nych zna le zio no sze reg taj nych do ku men tów
pisa nych na ma szy nie, gdzie m.in. znaj do wa ły się mel dun ki spe cjal ne do ty czą ce miejsc
sta cjo no wa nia sa mo lo tów od rzu to wych. Nad mie nić na le ży, że wy mie nie ni w 1954 r.
byli za trzy ma ni przez WOP za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z za mia -
rem uciecz ki do An glii – zwol nie ni ze wzglę du na mło dy wiek.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 30 paź -
dzier ni ka br. za trzy mał i prze ka zał do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie miesz kań ca z pow. Łask, po chodz[enie] chłop skie,
lat 47, czł[onek] PZPR i OR MO, u któ re go pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no nie -
le gal nie po sia da ny pi sto let z amu ni cją po zo sta wio ną u nie go przez ban dy tę aresz to -
wa ne go przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze -
ci nie.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 29 paź dzier ni ka br. aresz to wał ukry wa ją ce go się
pod przy bra nym na zwi skiem b[yłe go] człon ka nie le gal nej or ga ni za cji NZW, po cho dze -
nie chłop skie, lat 40, ostat nio zam[iesz ka ły] w pow. Ra dom (Kiel ce), gdzie pra co wał
doryw czo ja ko mu rarz. Wy mie nio ny w la tach 1945–1947 do ko nał po nad 30 na pa dów
ter ro ry stycz no -ra bun ko wych na te re nie po wia tów: Zam brów, Wy so kie Maz[owiec kie]
i Ostrów Maz[owiec ka]. Pod czas amne stii nie ujaw nił się. Sank cję na areszt wy dał pro ku -
ra tor wo jew[ódz ki]

Na pod sta wie wy ni ków Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 28 paź dzier ni ka br.
aresz to wał pra cow ni ka Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Gli wi cach, po cho dze nie ro bot -
ni cze, lat 17, zam[iesz ka łe go] w Py sko wi cach – po dej rza ne go o na pi sa nie ulot ki w mar -
cu br. o tre ści wzy wa ją cej chło pów do boj ko to wa nia spół dziel czo ści pro duk cyj nej.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia 28 paź dzier ni ka br. aresz to wał miesz kań ca Po zna -
nia, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 34 – za udzie le nie po mo cy miesz kań co wi Świ no uj -
ścia usi łu ją ce mu nie le gal nie prze kro czyć gra ni cę z Pol ski do Nie miec. Wy mie nio ny
w 1950 r. przez Ko mi sję Spe cjal ną był ska za ny na 2 la ta obo zu pra cy za kil ka krot ne
prze kro cze nie gra ni cy oraz prze rzut lu dzi z Pol ski do Nie miec.

Mi li cja Oby wa tel ska za trzy ma ła i prze ka za ła do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze: ro bot ni ka Fa bry ki Wa go nów w Świd -
ni cy, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 23 i ro bot ni ka OZR w Tesz no wie1 pow. Koź le, po -
cho dze nie chłop skie, lat 22 – za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z za -
mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.
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1 Od 1945 r. Cie sz nów.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 429



Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie w dniu 27 paź dzier ni ka br. wy dał wy ro ki ska zu -

ją ce 8 osób na ka ry od 3 do 9 lat wię zie nia za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji
pod na zwą Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 194–198.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 430



Nr 125

1955 li sto pad 5, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 111/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 5 li sto pa da 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 111[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Sta lo wej Wo li (Rze szów) dnia 2 li sto pa da br. oko ło godz. 19.00 trzech uzbro jo -

nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sa mo chód, któ rym prze wo żo no 500 tys. zł, po cho -
dzą cych z utar gów w skle pach spół dziel czych, kon wo jo wa ny przez dwóch funk cjo na -
riu szy MO. W wy ni ku na pa du ban dy ci roz bro ili i po bi li jed ne go funk cjo na riu sza MO
prze by wa ją ce go w sa mo cho dzie oraz zra bo wa li oko ło 3 tys. zł, zaś dru gi funk cjo na riusz
MO prze by wa ją cy w tym cza sie w skle pie, przy któ rym za trzy mał się sa mo chód, rów -
nież na pad nię ty zo stał przez ban dy tów, jed nak wsku tek od da nia kil ku strza łów ban dy ci
zbie gli. Po ścig za ban dy ta mi pro wa dzi gru pa funk cjo na riu szy U[rzę du do spraw] B[ez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO przy współ udzia le wojsk KBW.

Dnia 3 li sto pa da br. o godz.12.00 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na
Gmin ną Ka sę Spół dziel czą w Beł dzie pow. Gra je wo (Bia ły stok), skąd po ster ro ry zo wa -
niu ka sje ra zra bo wa li oko ło 27 tys. zł. Po ścig za ban dy ta mi wsz czął funk cjo na riusz MO,
któ ry przy po mo cy lud no ści cy wil nej ujął jed ne go ze spraw ców na pa du (ku łak, lat 24,
zam[iesz ka ły] we wsi Szy ma nó w1 pow. Gra je wo), przy któ rym zna le zio no pi sto let
i 15 tys. zł po cho dzą cych z ra bun ku. Za dru gim ban dy tą (de zer ter WP) po ścig pro wa dzi
gru pa ope ra cyj na, któ ra zna la zła po rzu co ne przez ban dy tę oko ło 6 tys. zł i wła sne obu -
wie ban dy ty.

W m. Ku mów pow. Chełm (Lu blin) w no cy z 1 na 2 li sto pa da br. nie usta le ni do tych -
czas spraw cy do ko na li wła ma nia do GRN, skąd zra bo wa li kar to te kę i in ne do ku men ty
dot[yczą ce] obo wiąz ko wych do staw. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

W Bie la wie pow. Dzie rżo niów (Wro cław) dnia 3 li sto pa da br. o godz. 20.30 wy buchł
po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem sta no wią ca wła sność OZR przy
Za kła dach im. II Ar mii Woj ska Pol skie go. W go dzi nę póź niej wy buchł dru gi po żar,
w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z gro chem (zbio ry z 15 ha) i mło car nia na szko dę
OZR przy Za kła dach im. Dą browsz cza ków w Bie la wie. Z ma te ria łów uzy ska nych
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1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Szy ma ny.
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w toku wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, że w oby dwu wy pad kach po ża ry po wsta ły
wsku tek pod pa leń. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Pod ró żna pow. Zło tów (Ko sza lin) w no cy z 1 na 2 li sto -
pa da br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca po od kry wał ziem nia ki, któ re okry te by ły sło -
mą, w wy ni ku cze go oko ło 5 t ziem nia ków zmar z ło. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu -
ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zło to wie.

Czło nek Pre zy dium GRN w Nie dzie li skach pow. Za mość (Lu blin) – czł[onek]
PZPR, dnia 2 li sto pa da br. otrzy mał ano nim, któ re go au tor gro zi mu re pre sja mi za ak -
tyw ną dzia łal ność na rzecz obo wiąz ko wych do staw. Nad mie nić na le ży, że wy mie nio ny
na se sji GRN w dniu 23 paź dzier ni ka br. na pięt no wał chło pów opor nych w re ali za cji
obo wiąz ko wych do staw. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Za mo ściu.

Prze wod ni czą cy GRN w Ra decz ni cy pow. Za mość (Lu blin), czł[onek] PZPR, dnia
2 li sto pa da br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu śmier cią w wy pad ku,
jeże li nie zmie ni swe go po stę po wa nia w sto sun ku do lu dzi. Wy mie nio ny w mar cu br.
otrzy mał rów nież ano nim o po dob nej tre ści. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Głów ny księ go wy Tar no brze skiej Ba zy Re mon tu Ob ra bia rek w Tar no brze gu (Rze -
szów) dnia 30 paź dzier ni ka br. otrzy mał ano nim, któ re go au tor wzy wa go do po rzu ce -
nia pra cy, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar no brze gu.

W Sie mia ty czach (Bia ły stok) na uli cy, któ rą prze cho dzi ła pro ce sja z ko ścio ła na
miej sco wy cmen tarz w dniu 1 li sto pa da br. zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre -
ści przy po mi na ją cej, „że AK jesz cze ży je”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie mia ty czach.

Na te re nie Biu ra Sprze da ży Wy ro bów Me ta lo wych w Gli wi cach (Sta li no gród) dnia
2 li sto pa da br. zna le zio no ulot kę wy ko na ną na ma szy nie w ję zy ku nie miec kim, któ rej
au tor wzy wa do za nie dby wa nia się i opóź nia nia pra cy za wo do wej. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

Na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) w dniu 3 li sto pa da br. ujaw nio no na pis o tre ści
anty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Świd ni ku.

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Szcze ci nie w dniach 29 i 31 paź dzier ni ka br. aresz to wał dwie oso by:
wła ści cie la pry wat ne go warsz ta tu ko wal skie go, po cho dze nia ro bot ni cze go, na ro do wo -
ści i oby wa tel stwa nie miec kie go, lat 34, zam[iesz ka łe go] w Szcze ci nie i ma ry na rza za -
trud nio ne go na bar ce, po cho dze nia ro bot ni cze go, na ro do wo ści i oby wa tel stwa nie miec -
kie go, lat 33, zam[iesz ka łe go] w NRD – za dzia łal ność szpie gow ską.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 3 li sto pa da br. aresz to wał miesz kań ca Gdy ni, po cho dze -
nia in te lig[en cja] prac[ują ca], wy kształ ce nie wy ższe, lat 49, bez sta łe go miej sca pra cy
– za han del de wi za mi i przed mio ta mi po cho dze nia za gra nicz ne go oraz utrzy my wa nie
kon tak tów z oso bą uprzed nio aresz to wa ną za dzia łal ność szpie gow ską.
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W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia De leg[atu ra] Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Miel cu (Rze szów) dnia 3 li sto pa da br. aresz to wa ła to ka rza
zatrud nio ne go w WSK Mie lec, po cho dze nia chłop skie go, lat 20 – za wy ko na nie na te -
re nie WSK w sierp niu br. na pi su o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i wzy wa ją cej do wstę po -
wa nia w sze re gi or ga ni za cji WiN. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 4 li sto pa da br. aresz to wał pra cow ni ka Po wia to we -
go Za rzą du Łącz no ści w Rze szo wie, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kształ ce nie śred nie,
lat 40 – za roz po wszech nia nie fał szy wych wia do mo ści o ży ciu po li tycz nym i go spo dar -
czym kra jów obo zu po ko ju. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 2  li sto pa da br. aresz to wał człon ka spół dziel ni pro duk -
cyj nej w Grab ko wie pow. Wło cła wek, lat 25 – za to, że bę dąc w zmo wie ze spraw cą
pod pa le nia ster ty sło my w wy mie nio nej spół dziel ni (aresz to wa ny we wrze śniu br.),
prze słu cha ny w cha rak te rze świad ka, zło żył fał szy we ze zna nie.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gry fi nie (Szcze cin) dnia 30 paź dzier ni ka br. aresz to wał miesz kan kę
Rep to wa, lat 33, bez sta łe go miej sca pra cy – za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko -
wie Je ho wy.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku w dniach 2 i 3 li sto pa da br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– jed ną oso bę na ka rę śmier ci za bra nie udzia łu w za bój stwach osób cy wil nych i jeń -

ców wo jen nych w la tach 1942–1944 na te re nie Związ ku Ra dziec kie go i wo jew[ódz twa]
bia ło stoc kie go,

– jed ną oso bę na ka rę 4 lat wię zie nia za kol por taż an ty pań stwo wych ano ni mów
i ulo tek.

Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie w dniach 31 paź dzier ni ka i 3 li sto pa da br. wy dał wy -
ro ki ska zu ją ce:

– jed ną oso bę na ka rę 7 lat wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu,
– jed ną oso bę na ka rę pół to ra ro ku wię zie nia za udzie la nie po mo cy ban dzie Cie śli

(zli kwi do wa na).

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 199–202.
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Nr 126

1955 li sto pad 8, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 112/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 8 li sto pa da 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 112[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Tur na Ma ła pow. Sie mia ty cze (Bia ły stok) dnia 5 li sto pa da br. 3 uzbro jo nych

ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wa li
2 tys. zł i część to wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z Ko men dą Po wia to wą MO w Sie mia ty czach.

We wsi Mo ca rze pow. Ło mża (Bia ły stok) zna le zio no ulot kę, w któ rej au tor gro zi
śmier cią człon kom par tii i pra cow ni kom GRN (wy mie nia jąc na zwi ska 30 osób). Ulot -
ka wy ko na na by ła od ręcz nie, za ty tu ło wa na: „Wy rok śmier ci na ko mu ni stów”. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło mży.

Na te re nie m. Kra ko wa w skrzyn kach pocz to wych dnia 5 i 6 li sto pa da br. zna le zio -
no 54 ulot ki o wro giej tre ści do ty czą ce set nej rocz ni cy śmier ci Ada ma Mic kie wi cza.
Ulot ki wy ko na ne są na ma szy nie, za ty tu ło wa ne „Król duch” i skie ro wa ne na ad re sy am -
ba sad i po selstw, ró żnych in sty tu cji pań stwo wych oraz władz ko ściel nych na te re nie
Pol ski. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Kra ko wie.

Kie row nik Wy dzia łu Oświa ty Pre zy dium Pow[ia to wej] Ra dy Na ro do wej w Ra wie
Maz[owiec kiej] (Łódź) – czł[onek] PZPR, w dniu 3 li sto pa da br. otrzy mał pocz tą anonim
wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu śmier cią „za pro pa go wa nie spół dziel czo -
ści pro duk cyj nej i zwal cza nie wszel kich prze ja wów re li gij nych”. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra wie Maz[owiec -
kiej].

W gro ma dzie Sar no wob pow. Mła wa (War sza wa) dnia 7 li sto pa da br. ujaw nio no
5 an ty ko mu ni stycz nych na pi sów, któ re wy ko na ne by ły kre dą na bu dyn ku szkol nym,
dro go wska zie i par ka nach. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Mła wie.

W No wym Tar gu (Kra ków) dnia 5 li sto pa da br. ujaw nio no an ty ra dziec ki na pis wy -
ko na ny kre dą na ogro dze niu bo iska spor to we go. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Tar gu.
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Na te re nie żu py sol nej w Ino wro cła wiu (Byd goszcz) dnia 3 li sto pa da br. ujaw nio no
na pis o tre ści an ty pań stwo wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ino wro cła wiu.

W tkal ni Za kła dów Prze my słu Ba weł nia ne go im. II Ar mii Woj ska Pol skie go w Bie -
la wie pow. Dzie rżo niów (Wro cław) dnia 4 li sto pa da br. nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca prze ciął osno wy u 17 kro sien. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dzie rżo nio wie.

W bry kie tow ni ko pal ni „Lu bań” w Za rę bie Gór nej pow. Lu bań (Wro cław) dnia 7 li -
sto pa da br. o godz. 1.40 na stą pi ła eks plo zja (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy -
ni ku któ rej ze rwa ny zo stał dach nad chłod nią, zbu rzo na jed na ścia na oraz po wstał pożar.
Ofiar w lu dziach nie by ło. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na te re nie tar ta ku w Dłu go szy nie1 pow. Choszcz no (Szcze cin) dnia 4 li sto pa da br.
o godz. 22.40 wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go
spło nę ła ko tłow nia. Tar tak ten jest po ge ne ral nym re mon cie i w dniu 5 li sto pa da br. miał
być pod da ny prób ne mu roz ru cho wi. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład
któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
i MO.

W PGR Wą grow ni k2 pow. Szcze cin dnia 6 li sto pa da br. wy buchł po żar (przy czy ny
do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze sło mą i ko no pia mi. Do -
cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól -
nie z MO w Szcze ci nie.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Bo lę cin pow. Chrza nów (Kra ków) dnia 5 li sto pa da br.
o godz. 22.00 wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go
spło nę ła sto do ła (wy bu do wa na w 1952 r.) ze sło mą. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Chrza no wie.

W świe tli cy PGR Rud na pow. Lu bin (Wro cław) dnia 7 li sto pa da br. o godz. 3.30
po za koń cze niu za ba wy ta necz nej zor ga ni zo wa nej przez Ko ło ZMP wy buchł po żar,
w wy ni ku któ re go spło nął dach nad wym[ie nio ną] świe tli cą. Przy czyn po ża ru do tych -
czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go].

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 3 li sto pa da br. aresz to wał gór ni ka ko pal ni ru dy że la znej
w po wie cie Łę czy ca, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 31, kand[ydat] PZPR – za upra wia -
nie sa bo ta żo wej dzia łal no ści przy bu do wie szy bu w miej scu pra cy.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ło brze gu (Ko sza lin)
dnia 2 li sto pa da br. aresz to wał kie row ni ka Wiej skie go Do mu To wa ro we go w Po tę go wie
lat 36, któ ry wy stę po wał pod przy bra nym na zwi skiem i po dej rza ny jest o za bój stwo
funkcj[ona riu sza] Urzę du Bez pie czeń stwa w Ko ło brze gu we wrze śniu 1946 r.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz -
to wał rol ni ka, po sia da ją ce go 5 ha zie mi, lat 20, zam[iesz ka łe go] w Dzie trzy cho wi cach,
pow. Ża gań i trak to rzy stę PGR Dzie trzy cho wi ce, lat 25 – po dej rza nych o nie le gal ne prze -
cho wy wa nie dwóch jed no stek bro ni. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Choj nie (Szcze cin) dnia 4 li sto pa da br. aresz to wał 2 miesz kań ców ze wsi
Mięt ne3, w wie ku 18 i 23 la ta, za kra dzież pi sto le tu ofi ce ro wi WP w dniu 1  li sto pa da br.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Mo gil nie (Byd goszcz) dnia 4 li sto pa da br. aresz to wa ła miesz kań ca
Strzel na, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 66. Wy mie nio ny w la tach 1941–1942, pra cu jąc
w cha rak te rze kie row ni ka ko lum ny ro bo czej przy nie miec kim obo zie przej ścio wym dla
Ży dów i Po la ków, znę cał się nad prze by wa ją cy mi tam ludź mi.

W pow. Wo lin (Szcze cin) pa trol woj sko wy dnia 2 li sto pa da br. za trzy mał i prze ka zał
do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie
miesz kań ca z Le gni cy, lat 32, któ ry za mie rzał nie le gal nie prze kro czyć gra ni cę z za mia -
rem uciecz ki do Hisz pa nii.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 3 li sto pa da br. wy dał wy rok ska zu ją cy księ dza na

ka rę 8 lat wię zie nia i utra tę praw na 3 la ta za in spi ro wa nie do za ło że nia an ty pań stwo -
wej or ga ni za cji mło dzie żo wej.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 203–206.
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Nr 127

1955 li sto pad 10, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 113/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 10 li sto pa da 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 113[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W ko pal ni „Wi rek” pow. Cho rzów (Sta li no gród) stwier dzo no trzy krot ne za tka nie

szma ta mi ru ry ssą cej od pom py, co w wy pad ku nie zau wa że nia w po rę gro zi ło za to pie -
niem prze ko pu i spa le niem sil ni ków przy elek tro wo zach. Do cho dze nie w po wy ższej
spra wie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w Cho rzo wie.

Na te re nie Urzę du Te le fo nów Miej skich w Sta li no gro dzie dnia 6 li sto pa da br. nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca wy pu ścił olej z prąd ni cy. Wy pusz cze nia ole ju do ko na no
po za wia do mie niu przez miej sco wą elek trow nię o ma ją cej na stą pić prze rwie w do pły -
wie prą du, w związ ku z czym ko niecz ne by ło uru cho mie nie wspo mnia nej prąd ni cy.
Zazna czyć na le ży, że w wy mie nio nym urzę dzie po dob ny wy pa dek miał miej sce w ro ku
ubie głym. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz -
ne go] w Sta li no gro dzie.

W no cy z dnia 6 na 7 li sto pa da br. na tra sie Kiel ce–San do mierz i Kiel ce–Koń skie
nie usta le ni do tych czas spraw cy po przez za rzu ce nie lin ki ob cią żo nej ka mie nia mi uszko -
dzi li li nie te le fo nicz ne W -Cz. Do cho dze nie pro wa dzą Urzę dy [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go] i KP MO w Ostrow cu i Koń skich.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Przy sie ka pow. Mie chów (Kra ków) dnia 7 li sto pa da br.
oko ło godz. 23.00 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła część ster ty ze zbo żem.
Po dej rza nym o pod pa le nie jest je den z człon ków wy mie nio nej spół dziel ni, któ ry zło żył
po da nie o wy stą pie nie ze spół dziel ni pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mie cho wie.

W PGR Kru ko wo pow. Ko ło brzeg (Ko sza lin) dnia 8 li sto pa da br. oko ło godz. 17.30
wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła
z za war to ścią oko ło 150 t zbo ża. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do
spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

We wsi Brze zin ka pow. Gli wi ce (Sta li no gród) w no cy z dnia 31 paź dzier ni ka na 1 li sto -
pa da br. nie usta le ni do tych czas spraw cy z bu dyn ku Pre zy dium GRN ze rwa li i znisz czy li
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ga blo tę z fo to ga zet ką oraz ta bli cę z na pi sem: „Ko mi tet Fron tu Na ro do we go”. Do cho -
dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W Opo lu na ogro dze niu Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go w dniach 6 i 7 li -
sto pa da br. ujaw nio no dwa na pi sy wy ko na ne kre dą w ję zy ku nie miec kim: „Deutsch land
er wa che” (Niem cy obudź cie się). Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go].

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 8 li sto pa da br. aresz to wał:
1) wła ści ciel kę pry wat ne go skle pu pie kar ni cze go w Tar no wie, po cho dze nia ro bot ni -

cze go, lat 37;
2) woź ne go Do mu Stu denc kie go w Kra ko wie, po cho dze nia chłop skie go, lat 31;
3) rol ni ka, po sia da ją ce go 3,8 ha zie mi, lat 52, zam[iesz ka łe go] w pow. Mie chów;
4) rol ni ka, po sia da ją ce go 48 arów zie mi, lat 46, zam[iesz ka łe go] w Tar no wie.
Wy mie nie ni od wio sny 1953 r. do lu te go 1955 r. udzie la li sys te ma tycz nej po mo cy

(schro nie nia, wy ży wie nia i pie nię dzy) ukry wa ją cym się człon kom nie le gal nej or ga ni za -
cji WiN, aresz to wa nym przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Rze szo wie w czerw cu br. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 8 li sto -
pa da br. aresz to wał rol ni ka, po sia da ją ce go 0,9 ha zie mi, lat 28, zam[iesz ka łe go] we wsi
Wo la Ka li now ska pow. Ol kusz – za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu wraz z amu ni cją.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ra ci bo rzu (Opo le) dnia 9 li sto pa da br. aresz to wał miesz kań ca z gro ma -
dy Ma ków, po cho dze nia ro bot ni cze go (ka ra ny w 1953 r. za kra dzież), lat 35, z za wo du
elek tro mon ter – za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie za trzy ma -
ła rol ni ka in dy wi du al nie go spo da ru ją ce go, zam[iesz ka łe go] w gro ma dzie Mo kre (b[yły]
czł[onek] AK, uprzed nio ka ra ny są dow nie za ma ga zy no wa nie bro ni) – po dej rza ne go
o pod pa le nie w dniu 5 li sto pa da br. sto do ły człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej, czł[on ka]
PZPR.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 8 li sto pa da br. aresz to wał księ dza, po cho dze nia
chłop skie go, lat 49 – za zmu sza nie sze re gu osób do upra wia nia prak tyk re li gij nych.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 5 li sto pa da br. aresz to wał człon ka sek ty świad ko wie Je -
ho wy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 19, zam[iesz ka łe go] w Gdy ni, bez sta łe go miej sca
pra cy – za pro wa dze nie dzia łal no ści agi ta cyj nej i kol por taż wro giej li te ra tu ry. Pod czas
rewi zji zna le zio no przy nim kil ka bro szur oraz ró żne no tat ki dot[yczą ce] dzia łal no ści
sek ty.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 4 li sto pa da br. za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je -
wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze miesz -
kań ca Ko ścia na (Po znań), po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32, bez sta łe go miej sca pra cy
– za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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Na pod sta wie li stu goń cze go Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Opo lu dnia 7 li sto pa da br. aresz to wał i prze ka zał do Pro ku ra tu ry Po wia to wej
w Opo lu ukry wa ją ce go się od 1949 r. b[yłe go] dy rek to ra Ze spo łu Ma jąt ków Pań stwo -
wych na te re nie po wia tu Opo le, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kształ ce nie śred nie,
lat 53, z za wo du na uczy ciel – po dej rza ne go o szkod nic two go spo dar cze wy ra ża ją ce się
w de wa sta cji go spo darstw i nad uży ciach.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 8 li sto pa da br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce 17 osób,

z te go: 2 oso by na ka ry do ży wot nie go wię zie nia, po zo sta łe oso by na ka ry od 6 do 15 lat
wię zie nia za przy na le żność do zbroj nej ban dy, do ko nu ją cej na pa dów na pla ców ki han -
dlu uspo łecz nio ne go i roz bi ja nie spół dziel ni pro duk cyj nych na te re nie po wia tów Łu -
ków, Lu bar tów i Lu blin.

Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 7 li sto pa da br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– jed ną oso bę na ka rę 8 lat wię zie nia za przy na le żność do kontr re wo lu cyj nej ban dy

pn. Na ro do wy Zwią zek Pa trio tów Pol skich,
– jed ną oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia w za wie sze niu na 3 la ta za nie mel do wa nie wła -

dzom o wia do mym jej ist nie niu wy mie nio nej ban dy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 207–210.
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Nr 128

1955 li sto pad 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 114/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 12 li sto pa da [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 114[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W ostat nich dniach w Hu cie im. Mar ce le go No wot ki w Ostrow cu (Kiel ce) z przy -

czyn do tych czas nie usta lo nych urwa nych zo sta ło 7 wal ców, w związ ku z czym pro duk -
cja wal cow ni prze rwa na zo sta ła na okres kil ku dni. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W Fa bry ce Sa mo cho dów Cię ża ro wych w Sta ra cho wi cach (Kiel ce) dnia 9 li sto pa da br.
nie usta lo ny do tych czas spraw ca na ło żył kap tur z oli wą na za wór bu tli tle no wej o ci śnie -
niu 150 at mos fer. W wy pad ku nie zau wa że nia po wy ższe go w po rę gro zi ło eks plo zją but -
li. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sta ra cho wi cach.

W Za kła dach Che micz nych w Ska rży sku (Kiel ce) dnia 7 li sto pa da br. nie usta lo ny
do tych czas spraw ca na sy pał pia sku i opił ków me ta lo wych do la kie ru słu żą ce go do po -
le ro wa nia. Po wy ższe w po rę za uwa żo no, nie do pusz cza jąc do strat w pro duk cji. Do cho -
dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ska rży -
sku.

W PGR Mi le szyn Ze spół Czer ni ca pow. Gło gów (Zie lo na Gó ra) dnia 8 li sto pa da br.
wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła
z za war to ścią oko ło 35 t zbo ża i 10 t pa szy. Nad mie nić na le ży, że jest to trze ci wy pa dek
po ża ru w tym ze spo le na prze strze ni ostat nich 3 mie się cy. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Gło go wie.

W PGR Ka li no wo Ze spół Ryn pow. Gi życ ko (Olsz tyn) dnia 10 li sto pa da br o oko ło
godz. 23.30 wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło -
nę ła sto do ła ze zbo żem i pa szą oraz na rzę dzia rol ni cze. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga -
tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Gi życ ku.

W m. Kło cze w1 pow. Świ no uj ście (Szcze cin) dnia 7 li sto pa da br. zna le zio no dwie
ulot ki wy ko na ne od ręcz nie, za ty tu ło wa ne „Swo bo da”, o tre ści szka lu ją cej ustrój Związ -
ku Ra dziec kie go. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Świ no uj ściu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Koł cze wo.
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W m. Je zior na pow. Pia secz no (War sza wa) dnia 8 li sto pa da br. na ogro dze niu mły na
ujaw nio no na pis wy ko na ny kre dą o tre ści szka lu ją cej PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi
Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pia secz nie.

W Płoc ku (War sza wa) dnia 8 li sto pa da br. na jed nej z ulic ujaw nio no na pis wy ko na -
ny kre dą o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi KM MO w Płoc ku przy
współ udzia le Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W Opo lu na ogro dze niu Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go w no cy z 9 na
10 li sto pa da br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał na pi su w ję zy ku nie miec kim:
„Deutsch land er wa che” (Niem cy obudź cie się). O na pi sach tej sa mej tre ści wy ko na nych
na ogro dze niu wy mie nio nych za kła dów in for mo wa no w Biu le ty nie nr 113[/55]. Do cho -
dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na szo sie Woj sła wi ce–Chełm (Lu blin) dnia 9 li sto pa da br. uzbro jo ny ban dy ta do ko -
nał za trzy ma nia 5 rol ni ków. Po wia do mio ny o po wy ższym Po ste ru nek MO w Krzy wicz -
kach pow. Chełm zor ga ni zo wał po ścig, w wy ni ku któ re go ban dy ta (ma ło rol ny chłop, lat
28) zo stał po strze lo ny i uję ty wraz z po sia da nym pi sto le tem. W to ku wstęp ne go śledz -
twa ze znał, że za mie rzał do ko nać na pa du na sa mo chód z ma te ria ła mi tek styl ny mi.
Śledz two pro wa dzi Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu -
bli nie.

W no cy z 4 na 5 li sto pa da br. nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li wła ma nia do
bu dyn ku GRN w Łąc ku pow. Go sty nin (War sza wa), skąd zra bo wa li ka se tę me ta lo wą,
w któ rej znaj do wa ły się dwa do wo dy oso bi ste i 5 pie czą tek urzę do wych. Do cho dze nie
pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Pow[ia to we go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Go sty ni nie.

Pra ca apa ra tu
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 3 li -

sto pa da br. aresz to wał miesz kań ca Szcze ci na, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, lat
32, na ro do wo ści i oby wa tel stwa nie miec kie go, bez sta łe go miej sca pra cy – po dej rza ne -
go o utrzy my wa nie kon tak tów wy wia dow czych z agen tem ob ce go wy wia du. Sank cję na
areszt wy dał woj sko wy pro ku ra tor gar ni zo no wy.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 10 li sto -
pa da br. aresz to wał miesz kań ca z pow. Koń skie, po cho dze nia chłop skie go, lat 23 – po -
dej rza ne go o przy na le żność w la tach 1953–1954 do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 11 li -
sto pa da br. za trzy mał ma ło rol ne go chło pa, lat 28 – po dej rza ne go o bra nie udzia łu w na -
pa dach ra bun ko wych oraz nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu i gra na tu.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 11 li sto pa da br. aresz to wał ro bot ni ka No wej Hu ty, po -
cho dze nia chłop skie go, lat 28 – za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu, przy po mo cy któ re -
go pla no wał do ko nać na pa du.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ra ci bo rzu (Opo le) dnia 10 li sto pa da br. aresz to wał pra cow ni ka Przed -
się bior stwa Bu dow la ne go w Ra ci bo rzu, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 20 – za śpie wa -
nie w miej scu pu blicz nym pio se nek hi tle row skich w ję zy ku nie miec kim.

Przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia
9 li sto pa da br. zo sta li aresz to wa ni:

441

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 441



1) bry ga dzi sta trans por tu Stocz ni Gdań skiej, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 42;
2) ma ga zy nier Stocz ni Gdań skiej, po cho dze nie chłop skie, lat 35, czło nek PZPR;
3) maj ster bu dow la ny Zjed no cze nia Bu dow nic twa In ży nie ryj no -Mor skie go w Gdań -

sku, po cho dze nie ro bot ni cze, lat 45, czł[onek] PZPR;
4) kie row ca sa mo cho do wy za trud nio ny w Gdań skim Przed się bior stwie Trans por to -

wym Bu dow nic twa Prze my sło we go, po cho dze nie in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 31.
Wy mie nie ni, dzia ła jąc w zmo wie, kil ka krot nie do pu ści li się kra dzie ży na więk szą

ska lę ma te ria łów re gla men to wa nych ze Stocz ni Gdań skiej, nie zbęd nych do pro duk cji
jed no stek mor skich.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 3 li sto pa da br. wy dał wy rok ska zu ją cy człon ka

sek ty świad ko wie Je ho wy na ka rę 2 lat wię zie nia za uchy la nie się od słu żby w Woj sku
Pol skim.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 211–214.
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Nr 129

1955 li sto pad 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 115/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 15 li sto pa da 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 115[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na szo sie w po bli żu gro ma dy Cie cie rzyn pow. Lu bar tów (Lu blin) dnia 11 li sto pa da br.

ok. godz. 18.40 trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na funk cjo na riu sza MO,
któ re go zwią za li, a na stęp nie zra bo wa li mu pi sto let słu żbo wy i 200 zł. Do cho dze nie
prowa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bar to wie
przy współ udzia le WK MO.

W Bry ni cy pow. Opo le dnia 10 li sto pa da br. o godz. 22.00 nie usta le ni do tych czas
spraw cy usi ło wa li do stać się przez okno do miesz ka nia prze wod ni czą ce go GRN w Bry -
ni cy, lecz na sku tek wsz czę te go alar mu zbie gli. Te go sa me go dnia w go dzi nach noc nych
do ko na no na pa du na miesz ka nie pra cow ni ka Wo je wódz kie go Biu ra Pro jek tów w Opo -
lu, zam[iesz ka łe go] w Bry ni cy, gdzie na past ni cy po otwo rze niu drzwi od da li je den strzał
i nic nie ra bu jąc zbie gli. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W Wy twór ni Che micz nej w Sta rym Bie ru niu (Sta li no gród) dnia 12 li sto pa da br. na -
stą pił wy buch w ma ga zy nie ni tro gli ce ry ny, w wy ni ku któ re go zo stał za bi ty je den pra -
cow nik, cał ko wi cie znisz czo ny ma ga zyn oraz czę ścio wo uszko dzo ny bu dy nek, w któ -
rym od by wa się pro duk cja. Przy czyn wy bu chu do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro -
dzie.

W PGR Ram le wo Ze spół Ro ko so wo pow. Ko ło brzeg (Ko sza lin) dnia 13 li sto pa da br.
ok. godz. 10.30 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z za war to ścią zbo ża
i pa szy (zbio ry z 59 ha) oraz pra sa do sło my. W związ ku z po wy ższym za trzy ma no trak -
to rzy stę te goż PGR i ro bot ni ka, obaj na ro do wo ści nie miec kiej, w wie ku po 21 lat – po -
dej rza nych o ce lo we pod pa le nie. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Ka ro li nów pow. Chełm (Lu blin) w no cy z 10 na 11 bm.
nie usta le ni do tych czas spraw cy wy rwa li i zra bo wa li 60 szt[uk] mło dych drze wek
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owo co wych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Cheł mie.

W Pnie wie pow. Szcze ci nek (Ko sza lin) w no cy z 9 na 10 bm. nie usta le ni do tych czas
spraw cy do ko na li wła ma nia do bu dyn ku Pre zy dium GRM, skąd zra bo wa li ma szy nę do
pi sa nia i 300 zł. Do cho dze nie pro wa dzi MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze cin ku.

W Ło dzi na mu rze ota cza ją cym szpi tal Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych oraz na
te re nie Łódz kiej Fa bry ki Ma szyn Włó kien ni czych i na te re nie Za kła dów Wy twór czych
Ma szyn Elek trycz nych i Trans for ma to rów w Ży chli nie pow. Kut no (Łódź) w dniach
11 i 12 bm. ujaw nio no na pi sy o tre ści an ty par tyj nej i an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nia
w wy mie nio nych wy pad kach pro wa dzą urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne -
go].

Na te re nie sta cji ko le jo wej w Re jow cu pow. Chełm (Lu blin) dnia 11 bm. ujaw nio no
na pis o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

W pa ro wo zow ni Wał brzych Głów ny (Wro cław) dnia 11 li sto pa da br. na jed nym z pa -
ro wo zów wy wie szo na zo sta ła hi tle row ska fla ga z go dłem i swa sty ką oraz na pi sem w ję -
zy ku nie miec kim (Niem cy po wsta ną). Śledz two prze ciw ko usta lo ne mu spraw cy (ro bot -
nik wym[ie nio nej] pa ro wo zow ni, lat 45) pro wa dzo ne jest z wol nej sto py.

Do Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Alek san dro wie Ku jaw skim (Byd -
goszcz) dnia 9 li sto pa da br. wpły nął ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor, wy stę -
pu jąc w imie niu 100 osób za miesz ka łych w miej sco wo ści Przy wie cze rzyn, do ma ga się
wy da nia ze zwo le nia księ dzu na na ucza nie re li gii w miej sco wej szko le. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Alek san dro wie
Ku jaw skim.

Pra ca apa ra tu
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 11 li sto -

pa da br. za trzy mał dwóch rol ni ków (je den ku łak), za miesz ka łych we wsi Ma łysz czyn
pow. Sie mia ty cze, w wie ku 26 i 28 lat, in spi ra to rów mor der stwa prze wod ni czą ce go
GRN w Cza ja ch1 do ko na ne go w czerw cu br. Pod czas re wi zji zna le zio no pi sto let, któ -
rym uprzed nio aresz to wa ny ban dy ta do ko nał mor der stwa.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 11 li sto -
pa da br. za trzy mał rol ni ka, po sia da ją ce go śred nio rol ne go spo dar stwo, lat 41, b[yłe go]
czł[on ka] PSL, zam[iesz ka łe go] we wsi Ko wa la pow. Opo le Lu bel skie – po dej rza ne go
o udział w na pa dach ra bun ko wych i nie le gal ne po sia da nie bro ni.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 12 li sto pa da br. aresz to wał dwóch miesz kań ców (brat
i sio stra) z pow. Włosz czo wa, po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 26 i 29 lat – za ukry -
wa nie ban dy ty Dy nu sa (ska za ny na ka rę śmier ci).

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 11 li sto pa da br. aresz to wał miesz kań ca z pow. Kłodz -
ko, po cho dze nia chłop skie go, lat 31, za wód pa lacz ko tłow ni – za prze sła nie do KC PZPR
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i Cen tral ne go Za rzą du Spół dziel ni Pra cy w War sza wie li stów ano ni mo wych szka lu ją -
cych ustrój i przed sta wi cie li rzą du PRL.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 12 bm. aresz to wał rol ni ka, po sia da ją ce go 6 ha zie mi,
lat 56 – za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy za czerp nię tej z au dy cji ra dio wych
państw ka pi ta li stycz nych.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lidz bar ku dnia 10 bm. aresz to wa ła 1 oso bę, lat 21, po cho dze nia ro bot -
ni cze go, bez sta łe go miej sca za miesz ka nia i pra cy – za ak tyw ną wro gą dzia łal ność na
rzecz sek ty świad ko wie Je ho wy. Wy mie nio ny po nad to ukry wał się przed od by ciem
służ by w woj sku.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie na se sji wy jaz do wej w No wym Tar gu dnia 12 li sto pa -

da br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną oso bę na ka rę do ży wot nie go wię zie nia za przy na -
le żność do kontr re wo lu cyj nej ban dy i udział w zbroj nych na pa dach na te re nie wo je -
wódz twa kra kow skie go w la tach 1946–1955.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 215–218.
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Nr 130

1955 li sto pad 17, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 116/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 17 li sto pa da [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 116[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Czer ni ca-Wierz chó we k1 pow. Gło gów (Zie lo na Gó ra) dnia 12 li sto pa da br.

w go dzi nach wie czor nych przez nie usta lo nych do tych czas spraw ców zo stał po bi ty
robot nik Ze spo łu PGR Czer ni ca – czł[onek] PZPR (b[yły] se kre tarz OOP PZPR), któ ry
po prze wie zie niu do szpi ta la zmarł w dniu 13 bm. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Gło go wie.

W dniu 13 li sto pa da br. oko ło godz. 18.00 dwóch zna nych uzbro jo nych ban dy tów,
gra su ją cych na te re nie pow. Chełm (Lu blin), do ko na ło na pa du na miesz kań ca wsi Jan -
ko wi ce (śred nio rol ny chłop), któ re go do tkli wie po bi li i wsku tek od nie sio nych ran prze -
wie zio no go do szpi ta la. Ban dy ci po nad to od gra ża li się prze wod ni czą ce mu miej sco wej
spół dziel ni pro duk cyj nej, czł[on ko wi] PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

W Za kła dach Me cha nicz nych im. J[óze fa] Sta li na w Ła bę dach (Sta li no gród) na stą -
pi ło za cię cie pra sy pod czas jej prób ne go roz ru chu. W wy ni ku spraw dza nia zna le zio no
mię dzy try ba mi kil ka ka wał ków że la za (wg orze cze nia eks per tów praw do po dob nie
wrzu co ne zo sta ły ce lo wo), któ re spo wo do wa ły uszko dze nie try bów prze kład ni na pę do -
wej. Do cho dze nie w ce lu usta le nia kon kret nych przy czyn awa rii pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

W m. Do bre pow. Alek san drów (Byd goszcz) dnia 14 li sto pa da br. oko ło godz. 22.15
wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ły trzy ster ty lnu i ko no pi, na le żą ce do Włoc -
ław skie go Przed się bior stwa Su row ców Włó kien ni czych i Skó rza nych. Stra ty wy no szą
oko ło 500 tys. zł. Z ma te ria łów uzy ska nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, że
po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W PGR Li pa Gór na2 pow. Ja wor (Wro cław) dnia 14 li sto pa da br. o godz. 23.50 wy -
buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Nie usta lo no.
2 W okre sie po wo jen nym na zwa „Li pa Gór na” („Ober-Leipe”) wy szła z uży cia. W od nie sie niu zarówno do Pań -
stwo we go Go spo dar stwa Rol ne go, jak i miejscowości stosowano nazwy „Li pa” lub „Li pa Ja wor ska”.
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z za war to ścią zbo ża, sło my i pa szy oraz mło car nia, pra sa do sło my i ró żne na rzę dzia rol -
ni cze. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] wspól -
nie z MO.

W PGR Kol ki3 pow. Miast ko (Ko sza lin) dnia 15 li sto pa da br. ok. godz. 13.00 wy -
buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze
sło mą. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej w Ba ni ca ch4 pow. No wo gard (Szcze cin) dnia 5 li sto pa -
da br. nie usta le ni do tych czas spraw cy po ła ma li 30 drze wek owo co wych. Do cho dze nie
pro wa dzi KP MO wspól nie z De le ga tu rą Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w No wo gar dzie.

Do Po wia to we go Za rzą du Łącz no ści w Bo le sław cu (Wro cław) wpły nął pocz tą ano -
nim o tre ści po gró żko wej skie ro wa nej pod ad re sem se kre ta rza POP PZPR przy w[yżej]
wym[ie nio nym] za rzą dzie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Bo le sław cu.

W bu dyn ku Pre zy dium PRN w Cheł mie (Lu blin) na pla ka cie pro pa gan do wym ujaw -
nio no wro gi na pis skie ro wa ny prze ciw ko PZPR i obo wiąz ko wym do sta wom. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

Pra ca apa ra tu
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia

12 li sto pa da br. aresz to wał dwie oso by: ro bot ni ka POM -u w Szpro ta wie, po cho dze nia
robot ni cze go, lat 19 i ro bot ni ka cu krow ni w Gło go wie, poch[od ze nia] chłop skie go,
lat 19 – po dej rza nych o upro wa dze nie i za mor do wa nie człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej
w Ma łomi cach pow. Szpro ta wa, czł[on ka] PZPR, któ ry w dniu 5 li sto pa da wy szedł z do -
mu i do chwi li obec nej nie po wró cił. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku za sto so wa nych kom bi na cji ope ra cyj nych Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wa do wi cach (Kra ków) dnia 14 li sto pa da br. za trzy mał
2 miesz kań ców grom. Za wo ja pow. Wa do wi ce, po cho dze nia chłop skie go, w wie ku
17 i 18 lat (je den czło nek ZMP, dru gi czł[onek] OR MO) – po dej rza nych o do ko ny wa -
nie na pa dów ra bun ko wych. Pod czas re wi zji u wy mie nio nych zna le zio no pi sto let i część
to wa rów po cho dzą cych z ra bun ku. W to ku do tych cza so we go śledz twa za trzy ma ni przy -
zna li się do do ko na nia 3 na pa dów ra bun ko wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio ne go.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta ra cho wi cach (Kiel -
ce) wspól nie z KP MO dnia 15 li sto pa da br. za trzy mał miesz kań ca Sta ra cho wic, lat 20,
któ ry bę dąc w go spo dzie po strze lił się z nie le gal nie po sia da ne go ka ra bi nu. W wy ni ku
śledz twa za trzy ma no 3 ro bot ni ków (w tym 1 czł[onek] PZPR), któ rzy wspól nie z wy -
mie nio nym pla no wa li do ko nać na pa du ra bun ko we go na wspo mnia ną go spo dę.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 15 li sto pa da br. aresz to wał jed ną oso bę, po cho dze nia
chłop skie go, lat 36, kan dy dat PZPR, zam[iesz ka ły] w po wie cie Trzeb ni ca, b[yły]
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3 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Kołt ki.
4 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Bie ni ce.
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czło nek ban dy pn. Lu do wa Straż Bez pie czeń stwa – za udział w mor der stwach i na pa -
dach na człon ków AL w ro ku 1944 na te re nie wo jew[ódz twa] rze szow skie go.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 14 li sto pa da br. aresz to wał ro bot ni ka Za kła dów
Cyn ko wych w Trze bi ni, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 33 – za prze cię cie ta śmy przy
głów nym trans por te rze wym[ie nio nych] za kła dów w czerw cu br.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sław nie (Ko sza lin) dnia 12 li sto pa da br. aresz to wał chło pa, po sia da ją -
ce go 10 ha zie mi, lat 42 – za roz po wszech nia nie an ty spół dziel czej pro pa gan dy.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 11 li sto pa da br. za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo -
jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze ro bot -
ni ka PGR w Siel cu Sta rym pow. Ra wicz (Po znań), poch[od ze nia] chłop skie go, lat 40
– za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 14 li sto pa da br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu b[yłe go] pra cow ni ka
Za kła dów Cel wi sko za w Je le niej Gó rze, po cho dze nia chłop skie go, lat 21, któ ry we
wrze śniu br. nie le gal nie prze kro czył gra ni cę z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem
uciecz ki do Nie miec Za chod nich (za trzy ma ny zo stał przez wła dze CSR[S]).

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 12 li sto pa da br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce: jed ną

oso bę na ka rę do ży wot nie go wię zie nia, zaś dru gą na 4 la ta wię zie nia za do ko na nie za -
bój stwa człon ka Ko mi te tu Po wia to we go PZPR i Pow[ia to wej] Ra dy Na ro do wej w Dę -
bi cy w ma ju br.

Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie wy dał wy rok ska zu ją cy dwie oso by na ka ry po 5 lat
wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 219–222.
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Nr 131

1955 li sto pad 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 117/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 19 li sto pa da 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 117[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W gro ma dzie Pi łat ka1 pow. Kra śnik (Lu blin) dnia 16 li sto pa da br. o godz. 23.00

dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na miesz ka nie rol ni ka (po sia da śred nio -
rol ne go spo dar stwo), skąd po ster ro ry zo wa niu do mow ni ków zra bo wa li gar de ro bę co -
dzien ne go użyt ku. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra śni ku.

W m. Wo la Szczy gieł ko wa pow. Kiel ce dnia 17 li sto pa da br. oko ło godz. 17.30
trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc 1300 zł i część to -
wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] i PK MO w Kiel cach.

W War sza wie przy ul. Al. Je ro zo lim skie dnia 15 li sto pa da br. zna le zio no 22 ulot ki
o tre ści an ty pań stwo wej na wo łu ją cej do wal ki z ustro jem PRL i wstę po wa nia w sze re gi
pod ziem nej or ga ni za cji. Ulot ki wy ko na ne by ły na ma szy nie, za ty tu ło wa ne „Ode zwa I”
i pod pi sa ne: „Pol ska Par tia Praw dy i Spra wie dli wo ści Spo łecz nej w Kra ju”. Do cho dze -
nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

W Ło mży (Bia ły stok) dnia 11 li sto pa da br. na drzwiach in ter na tu Tech ni kum We te -
ry na ryj ne go zo sta ła wy wie szo na ulot ka wy ko na na od ręcz nie o tre ści gro żą cej pod pa le -
niem lub wy sa dze niem in ter na tu, o czym kie row nic two in ter na tu nie po wia do mi ło
Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go], wzgl[ęd nie] MO. W dniu 14 li sto pa -
da br. w wy mie nia nym in ter na cie nie usta lo ny do tych czas spraw ca pod pa lił sło mę w jed -
nym z sien ni ków. Ogień w po rę za uwa żo no i zli kwi do wa no. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło mży.

Na mo ście w Py sko wi cach pow. Gli wi ce (Sta li no gród) dnia 16 li sto pa da br. ujaw nio -
no na pis wy ko na ny od ręcz nie o tre ści an ty ra dziec kie j2. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa
ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Wrze ście pow. Lę bork (Gdańsk) dnia 14 li sto pa da br.
o godz. 14.00 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem (zbio ry

449

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
2 Na pis wy ko na li człon ko wie or ga ni za cji Deut sche Ju gend; zob. Biu le tyn nr 42/55, przy pis 1.
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z 20 ha zie mi), chlew nia oraz ró żne na rzę dzia i sprzęt rol ni czy. Z ma te ria łów uzy ska -
nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.
Docho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lę bor ku.

W PGR Gon decz pow. Byd goszcz dnia 16 li sto pa da br. o godz. 9.30 wy buchł po żar
(przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd -
gosz czy.

W m. No wa Wieś Wiel ka pow. Wło cła wek (Byd goszcz) dnia 16 li sto pa da br. o godz.
22.20 wy buchł po żar w go spo dar stwie na le żą cym do GS (przy czy ny do tych czas nie -
usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem, obo ra i szo pa. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO we Wło -
cław ku.

W dniu 15 li sto pa da br. mię dzy Bił go ra jem a San do mie rzem nie usta lo ny do tych czas
spraw ca prze ciął pod ziem ną li nię te le fo nicz ną, przy czym za brał ze so bą oko ło 2 m ka -
bla wraz z gło wi cą. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Bił go ra ju (Lu blin).

W gro ma dzie Grud ki3 pow. Pu ła wy (Lu blin) dnia 15 li sto pa da br. w go dzi nach wie -
czor nych dwóch osob ni ków przy po mo cy tę pe go na rzę dzia do ko na ło po bi cia prze wod -
ni czą ce go GRN, czł[on ka] PZPR. Spraw cy po wy ższe go, dwaj rol ni cy (po sia da ją po
5 ha zie mi), któ rzy uprzed nio by li ka ra ni za zło śli we uchy la nie się od obo wiąz ko wych
do staw zo sta li za trzy ma ni przez KP MO w Pu ła wach.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Lip nie (Byd goszcz) dnia 17 li sto pa da br. za trzy mał wła ści cie la
pry wat ne go kom ple tu omło to we go, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 33, za wód mły narz,
zam[iesz ka ły] w m. Po po wo – za ce lo we uszko dze nie we wrze śniu br. sil ni ka elek trycz -
ne go przy kom ple cie omło to wym GOM w Ra do mi cach, aby unie mo żli wić pro wa dze nie
omło tów przez GOM.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Le gni cy (Wro cław)
dnia 16 li sto pa da br. aresz to wał rol ni ka, po sia da ją ce go 6 ha zie mi, lat 47 – po dej rza ne -
go o usi ło wa nie pod pa le nia ba zy (ma ga zy nu) spół dziel ni pro duk cyj nej w Tyń cu Le gnic -
kim. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 17 li sto pa da br. aresz to wał rol ni ka ze wsi Chrzą sto wi -
ce4 pow. Ja sło, lat 48 – po dej rza ne go o udzie la nie po mo cy ban dzie Cie śli.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prud ni ku (Opo le) dnia
16 li sto pa da br. za trzy mał pra cow ni ka PKP w Kę dzie rzy nie, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 20, uprzed nio ka ra ne go za chu li gań stwo, przy któ rym pod czas re wi zji zna le zio no
nie le gal nie po sia da ny pi sto let wraz z amu ni cją.
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3 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Skrud ki.
4 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Chrzą stów ka.
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W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ja ro ci nie (Po znań) dnia 17 li sto pa da br. aresz to wał miesz kań ca
Pie szo wa5, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 35, bez sta łe go miej sca pra cy – za prze sła nie
w 1954 r. 3 wro gich ano ni mów do KP PZPR i zw[iąz ków] zaw[odo wych] w Ja ro ci nie.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za -
trzy ma ły i w dniu 16 li sto pa da br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu 3 oso by, w wie ku od 19 do 37 lat. Nad mie nić
na le ży, że 2 oso by uprzed nio by ły są dow nie ka ra ne (jed na za roz po wszech nia nie wro -
giej pro pa gan dy, dru ga za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy).

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 16 li sto pa da br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie b[yłą] pra cow ni cę
Szpi ta la Po wia to we go w Sta ra cho wi cach (Kiel ce), po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 25,
któ ra w czerw cu br. nie le gal nie prze kro czy ła gra ni cę z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za -
mia rem uciecz ki do Au stra lii. Ra zem z wy mie nio ną prze kro czył gra ni cę jej na rze czo ny,
któ ry pod czas za trzy ma nia ich przez wła dze CSR[S] po czął ostrze li wać się z nie le gal -
nie po sia da ne go pi sto le tu, w wy ni ku cze go zo stał ran ny i prze by wa w szpi ta lu na te re -
nie Cze cho sło wa cji. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 13 li sto pa da br. za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je -
wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze trak to -
rzy stę PGR Bar nim, pow. Py rzy ce (Szcze cin), po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 20 – za
usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD z za mia rem uciecz ki
do Nie miec Za chod nich. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 223–226.
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5 Miej sco wość nie usta lo na.
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Nr 132

1955 li sto pad 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 118/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 22 li sto pa da [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 118[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W gro ma dzie Ło pien ni k1 pow. Kra sny staw (Lu blin) dnia 17 li sto pa da br. 3 uzbro jo -

nych ban dy tów do ko na ło na pa du na miesz ka nie ma ło rol ne go chło pa, peł no moc ni ka
do spraw plan ta cji bu ra ków cu kro wych. Ban dy ci po wej ściu do miesz ka nia za żą da li
wy da nia pie nię dzy, któ re wy mie nio ny po brał z cu krow ni na wy pła tę dla plan ta to rów,
lecz wsku tek wsz czę te go alar mu przez do mow ni ków ban dy ci od da li je den strzał i nic
nie ra bu jąc zbie gli. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra snym sta wie.

W miej sco wo ści Pod pa ku le pow. Chełm (Lu blin) dnia 18 li sto pa da br. dwóch uzbro -
jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra -
bo wa li l000 zł i część to wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

W Koń czy cach pow. Ni sko (Rze szów) dnia 19 li sto pa da br. trzech uzbro jo nych ban -
dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, ra bu jąc to war na su mę ok. 4000 zł. Do -
cho dze nie pro wa dzi KP MO Ni sko.

W miej sco wo ści Strzyb ni ca pow. Tar now skie Gó ry (Sta li no gród) dnia 17 li sto pa da br.
pię ciu uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na pry wat ny sklep ze gar mi strzow ski,
skąd po ster ro ry zo wa niu do mow ni ków zra bo wa li 50 ze gar ków i 1500 zł. Wsku tek spło -
sze nia ich przez wła ści cie la skle pu, któ re mu uda ło się zbiec, ban dy ci od da li 3 strza ły
raniąc 2 oso by, po czym zbie gli. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W Hu cie im. Ko ściusz ko w Cho rzo wie (Sta li no gród) dnia 17 li sto pa da br. nie usta lo -
ny do tych czas spraw ca prze ciął prze wo dy głów ne go wy łącz ni ka w ka bi nie ste row ni czej
pie ca mar te now skie go. Ka bi na ta jest w trak cie bu do wy (na ukoń cze niu) i prze cię cie
prze wo dów znacz nie opóź ni uru cho mie nie pie ca. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Cho rzo wie.

W Kie lec kich Za kła dach Wy ro bów Me ta lo wych w Kiel cach dnia 18 li sto pa da br.
ok. godz. 23.40 wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go
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spło nę ła czę ścio wo la kier nia i su szar nia. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

W spół dziel ni pro duk cyj nej w Ta no wie pow. Szcze cin dnia 18 li sto pa da br. ok.
godz. l.00 wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło -
nę ła sto do ła ze zbo żem. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO wspól nie z De le ga tu rą Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

W Krusz wi cy pow. Ino wro cław (Byd goszcz) dnia 18 li sto pa da br. nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca roz rzu cił 30 ulo tek wy ko na nych od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej
i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ino wro cła wiu.

W skrzyn ce ko re spon den cyj nej Hu ty im. Ko ściusz ko w Cho rzo wie (Sta li no gród)
dnia 17 li sto pa da br. zna le zio no ano nim wy ko na ny od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej
i an ty ra dziec kiej oraz szka lu ją cej PZPR, z pod pi sem: „Sę dzia spra wie dli wy”. Do cho -
dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Cho rzo wie.

W bu dyn ku Do mu Kul tu ry Pań stwo wych Za kła dów Obu wia w Prud ni ku (Opo le)
dnia 20 li sto pa da br. ujaw nio no wy ko na ny od ręcz nie na pis o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.
Nad mie nić na le ży, że w dniu tym w wy mie nio nym bu dyn ku od by wa ła się po wia to wa
kon fe ren cja par tyj na. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Prud ni ku.

Na szo sie pro wa dzą cej z Py sko wic do Wie low si pow. Gli wi ce (Sta li no gród) dnia 18 lis to -
pa da br. ujaw nio no na pis o tre ści an ty ra dziec kiej oraz obok swa sty kę hi tle row ską.
Ponad to na 5 bu dyn kach grom. Pnió w2 ujaw nio no kil ka swa styk, wy ko na nych wap nem.
Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go].

Pra ca apa ra tu
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta ra cho wi cach (Kiel -

ce) za trzy mał miesz kań ca Siecz ko wa, po cho dze nia chłop skie go, któ ry wspól nie
z uprzed nio aresz to wa ny mi do ko nał na pa du na sklep GS w Mi cha ło wie oraz prze cho -
wy wał nie le gal nie ka ra bin.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 19 li -
sto pa da br. za trzy mał ro bot ni ka rol ne go, zam[iesz ka łe go] w po wie cie Opa tów, lat 43
– po dej rza ne go o przy na le żność do ban dy ra bun ko wej i nie le gal ne po sia da nie bro ni.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Żyw cu (Kra ków) dnia 19 li sto pa da br. aresz to wał osob ni ka lat 34,
ukry wa ją ce go się za współ pra cę z ban dą gra su ją cą na te re nie Biel ska woj. Sta li no gród.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach (Sta li no gród) dnia 17 li sto pa da br. aresz to wał ro bot ni -
ka ko pal ni „Gli wi ce”, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 21, czł[on ka] ZMP – za kol por taż
an ty pań stwo wych ulo tek. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa z uprzed nio aresz to wa nym ban dy tą Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 17 li sto pa da br. aresz -
to wał b[yłą] pra cow ni cę Fa bry ki Włó kien Sztucz nych w Je le niej Gó rze, poch[od ze nia]
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ro bot ni cze go, lat 22 – za nie mel do wa nie wła dzom o wia do mym jej nie le gal nym po sia -
da niu 2 jed no stek bro ni przez w[yżej] wym[ie nio ne go] ban dy tę. Sank cję na areszt wy -
dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 19 li sto pa da br. aresz to wał osob ni ka po cho dze nia ro bot -
ni cze go, lat 34, wykl[uczo ne go] z sze re gów PZPR. Wy mie nio ny w la tach 1941–[19]44,
peł niąc słu żbę w Schutz po li zei na te re nach ZSRR, brał udział w ak cjach prze ciw ko par -
ty zan tom ra dziec kim i aresz to wa niach osób cy wil nych.

Za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły
w dniach 17 i 18 li sto pa da br. i prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu 8 osób, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku
od 18 do 38 lat.

Na wią zu jąc do za miesz czo nej in for ma cji w biu le ty nie z dnia 2 li sto pa da br. w spra -
wie na la nia ro py naf to wej za miast wo dy do ge ne ra to ra słu żą ce go do spa wa nia ace ty le -
nem w Fa bry ce Włó kien Sztucz nych w Je le niej Gó rze in for mu je my, że spraw ca (ślu sarz
w[yżej] wym[ie nio nej] fa bry ki) zo stał usta lo ny, prze ciw ko któ re mu pro wa dzo ne jest
śledz two z wol nej sto py.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 16 li sto pa da br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną

oso bę na 5 lat i 6 mies[ię cy] wię zie nia za współ pra cę z ban dą.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) Drze wiec ki M[ichał], ppłk  

Za zgod ność:
re fe rent Sek cji In for ma cji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 227–230.
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Nr 133

1955 li sto pad 24, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 119/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 24 li sto pa da [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 119[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W dniu 21 li sto pa da br. w go dzi nach wie czor nych na dro dze z Mar ku szo wa do Przy -

by sła wic pow. Pu ła wy (Lu blin) nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li na pa du na
prze wod ni czą ce go spół dziel ni pro duk cyj nej w Wo li Przy by sław skiej – czł[on ka] PZPR,
któ re go do tkli wie po bi li (prze by wa w szpi ta lu) oraz zra bo wa li mu le gi ty ma cję par tyj ną,
do wód oso bi sty i 1000 zło tych. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO i Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pu ła wach.

W Za kła dach Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go w Po zna niu w dniu 18 li sto pa da br.
przez nie usta lo nych do tych czas spraw ców znisz czo ne zo sta ły wy łącz ni ki au to ma tycz ne
od wcią ga rek. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu.

W Fa bry ce Pa pie ru „So la li” w Żyw cu (Kra ków) dnia 21 bm. w cza sie przy go to wa nia
su row ca do ma szy ny zna le zio ny zo stał ma te riał wy bu cho wy (2 wo recz ki z pro chem
i umiesz czo ny mi w nich spłon ka mi). Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Żyw cu.

Na te re nie m. Płoc ka (War sza wa) w dniu 22 li sto pa da br. nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wy wie sił 4 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Płoc ku.

Miesz kan ka Po zna nia, w związ ku z za miesz cze niem w pra sie jej ar ty ku łu pięt nu ją -
ce go nad uży cia sprze daw ców kio sków MHD, w dniu 21 li sto pa da br. otrzy ma ła pocz tą
ano nim z po gró żka mi wy ko na ny od ręcz nie. Mię dzy wier sza mi ano ni mu na kle jo ne były
wy cin ki z ga ze ty, wzgl[ęd nie] ulot ki o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa -
dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu.

Na te re nie Eks po zy tu ry PKS w Tur ku (Po znań) dnia 17 li sto pa da br. ujaw nio no wro -
gi na pis wy ko na ny od ręcz nie. Nad mie nić na le ży, że na pi sy o po dob nej tre ści w po przed -
nim okre sie cza su po ja wi ły się dwu krot nie na te re nie w[yżej] wym[ie nio nej] eks po zy -
tu ry. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Tur ku.
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W sa li Do mu Kul tu ry KW MO w Ko sza li nie, gdzie zor ga ni zo wa no wy sta wę do rob -
ku spół dziel czo ści, dnia 19 li sto pa da br. nie usta le ni do tych czas spraw cy znisz czy li
popier sia Le ni na i Sta li na. Do cho dze nie pro wa dzi MO.

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 21 li sto pa da br. aresz to wał 3 miesz kań ców Ko ścia na, po -
cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku po 18 lat (1 czł[onek] ZMP) – po dej rza nych o usi ło -
wa nie utwo rze nia an ty pań stwo wej or ga ni za cji. Wy mie nie ni po nad to roz po wszech nia li
wro gą pro pa gan dę za czerp nię tą z au dy cji ra dio wych państw ka pi ta li stycz nych.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 22 li sto pa da br. aresz to wał 2 ban dy tów za miesz ka -
łych w pow. Ję drze jów, po cho dze nia chłop skie go (1 czł[onek] PZPR), w wie ku 33 i 48
lat (b[yłych] czł[on ków] BCh i AK), któ rzy w tym dniu za mie rza li do ko nać na pa du na
Spół dziel nię Szew ską w Krzcię ci cach pow. Ję drze jów. Pod czas re wi zji przy aresz to wa -
nych zna le zio no pi sto let z amu ni cją i du bel tów kę. Aresz to wa no rów nież miesz kań ca
Opa to wi c1 pow. Ję drze jów, któ ry wy po ży czył ban dy tom du bel tów kę, wie dząc o pla no -
wa nym przez nich na pa dzie.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lę bor ku (Gdańsk) dnia 22 li sto pa da br. aresz to wa ła miesz kan kę Bar sze -
wa2, po cho dze nia chłop skie go, lat 26, bez sta łe go miej sca pra cy – po dej rza ną o współ -
pra cę z ban dą UPA na te re nie To ma szo wa Lu bel skie go.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Bił go ra ju (Lu blin) dnia 21 li sto pa da br. aresz to wał śred nio rol ne go chło pa,
lat 27, za miesz ka łe go we wsi Krze szów – po dej rza ne go o prze cię cie w dniu 15 li sto pa -
da br. pod ziem nej li nii te le fo nicz nej mię dzy Bił go ra jem a San do mie rzem, o czym in for -
mo wa no w Biu le ty nie nr 117[/55]. Pod czas re wi zji u aresz to wa ne go zna le zio no narzę -
dzia, przy po mo cy któ rych do ko nał prze stęp stwa.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 21 li sto -
pa da br. aresz to wał miesz kań ca Byd gosz czy, po cho dze nia ob szar ni cze go, lat 34, za wód
zoo tech nik. Wy mie nio ny dnia 1 li sto pa da br. w PGR Mło dzie je wi ce pow. Wrze śnia wy -
wo łał awan tu rę z pra cow ni ka mi te goż PGR, stwier dza jąc, że ma ją tek ten jest je go i nie -
dłu go tam po wró ci oraz gro ził im za strze le niem. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 21 li sto pa da br. za trzy mał pra cow ni ka Przy mu -
so we go Zrze sze nia Pry wat nych Wła ści cie li Nie ru cho mo ści w Byd gosz czy, po cho dze nia
chłop skie go, lat 62, wy kształ ce nia śred nie, za wód dro gi sta. Wy mie nio ny po dej rza ny
jest o współ pra cę z nie miec ką pla ców ką SD w okre sie oku pa cji. Po nad to od r[oku] 1952
do chwi li za trzy ma nia trud nił się han dlem ob cą wa lu tą.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i w dniu 22 li sto pa da br. prze ka za ły do
Woje wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dwie
oso by:
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– miesz kań ca Kra ko wa, po cho dze nia chłop skie go, lat 31, bez sta łe go miej sca pra cy,
po dej rza ne go o usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy i dzia łal ność szpie gow -
ską. Nad mie nić na le ży, że w[yżej] wym[ie nio ny] w lip cu br. po wró cił do kra ju ja ko re -
pa triant z NRF;

– miesz kan kę z pow. By strzy ca, po cho dze nia chłop skie go, lat 54, któ ra nie le gal nie
prze kro czy ła gra ni cę z Pol ski do Cze cho sło wa cji. 

Sank cję na areszt wy mie nio nych wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
W miejsc[owo ści] Sta ro sie dle pow. Gu bin (Zie lo na Gó ra) dnia 19 li sto pa da br. Mi li -

cja Oby wa tel ska za trzy ma ła i prze ka za ła do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze 4 gór ni ków ko pal ni „No wa Ru da” (Wro cław),
po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku od 18 do 20 lat. Wy mie nie ni, bę dąc w zmo wie, usi -
ło wa li nie le gal nie prze kro czyć gra ni cę z Pol ski do NRD. Sank cję na areszt wy dał pro ku -
ra tor wo je wódz ki.

Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ża ga niu (Zie lo na Gó ra) za trzy mał pra cow ni ka spół dziel ni
szew skiej w Ru szo wie pow. Zgo rze lec, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 45 – za usi ło wa -
nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie dnia 23 li sto pa da br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce czte ry

oso by na ka ry od 1 [ro ku] do 4 lat wię zie nia za nie le gal ne prze cho wy wa nie bro ni pal -
nej.

Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li nie dnia 21 li sto pa da br. wy dał wy rok ska zu ją cy jed ną
oso bę na ka rę 1 [i] 1/2 ro ku wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
referent Sekcji Informacji GP
(–) R[yszard] Sa mo łów ka, chor. 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 231–234.
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Nr 134

1955 li sto pad 26, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 120/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 26 li sto pa da [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 120[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W ko pal ni „Sie mia no wi ce” (Sta li no gród) dnia 24 li sto pa da br. o godz. 2.30 na jed -

nym z od dzia łów z przy czyn do tych czas nie usta lo nych po wstał po żar obu do wy i ta śmy
trans por te ra. Ogień zlo ka li zo wa no o go dzi nie 4.00. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie i Okrę go wy Urząd
Gór ni czy.

Dnia 24 li sto pa da br. o go dzi nie 19.50 w po bli żu sta cji ko le jo wej Mła wa po ciąg oso -
bo wy zdą ża ją cy z War sza wy do Gdy ni na je chał na 2 słup ki be to we po ło żo ne na szy -
nach, w wy ni ku cze go uszko dzo ny zo stał pa ro wóz oraz na stą pi ło 2-go dzin ne opóź nie -
nie po cią gu. Wy pad ku wśród pa sa że rów i ob słu gi po cią gu nie by ło. Do cho dze nie w ce lu
usta le nia spraw ców po wy ższe go pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

W Fa bry ce Skle jek w Skier nie wi cach (Łódź) dnia 22 bm. nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca umie ścił w try bach ma szy ny (miej sca opan ce rzo ne) klucz i na kręt kę me ta lo wą. Przed -
mio ty te w po rę za uwa żo no, nie do pusz cza jąc do uszko dze nia ma szy ny. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Skier nie wi cach.

W PGR Płow na1 pow. Strze lin (Wro cław) dnia 25 li sto pa da br. o go dzi nie 9.15 wy -
buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze
zbo żem i mło car nia. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] i KP MO wspól nie z pro ku ra to rem po wia to wym.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Sta ry Przy lep pow. Py rzy ce (Szcze cin) dnia 23 li sto pa -
da br. o go dzi nie 14.00 wy buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku
któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem i pa szą oraz czę ścio wo obo ra. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO
w Py rzy cach.

Prze wod ni czą cej Za rzą du Szkol ne go ZMP przy Li ceum Pe da go gicz nym we Włoc -
ław ku (Byd goszcz) dnia 18 li sto pa da br. pod rzu co ny zo stał ano nim wy ko na ny od ręcz -
nie, któ re go au tor wzy wa ją do za nie cha nia dal szej pra cy spo łecz nej na te re nie szko ły,
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie Pław na.
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a w prze ciw nym wy pad ku gro zi jej śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło cław ku.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 24 li sto pa da br. aresz to wał 2 ukry wa ją cych się
człon ków zli kwi do wa nej w lip cu br. ban dy Pe reł ki, w wie ku 37 i 43 lat. Aresz to wa ni
w to ku wstęp ne go śledz twa przy zna li się do do ko na nia 4 na pa dów ra bun ko wych oraz
po da li miej sce ukry cia bro ni (au to ma tu).

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia 23 li sto pa da br. aresz to wał 3 oso by po dej rza ne
o udział w upro wa dze niu i za mor do wa niu człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Ma łomi -
cach pow. Szpro ta wa – czł[on ka] PZPR, któ ry w dniu 5 bm. wy szedł z do mu i do chwi li
obec nej nie po wró cił. Aresz to wa ni są:

1) rol nik, po sia da ją cy 3 ha zie mi, na ro do wo ści ukra iń skiej, lat 26;
2) ro bot nik za trud nio ny na lot ni sku woj sko wym, po cho dze nie chłop skie, lat 31;
3) pra cow nik Miej skie go Za rzą du Bu dow nic twa Miesz ka nio we go w Szpro ta wie,

pocho dze nie chłop skie, lat 23, czł[onek] ZMP.
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 24 li sto -

pa da br. aresz to wał osob ni ka, lat 44, bez sta łe go miej sca za miesz ka nia – po dej rza ne go
o pod pa le nie sto do ły w spół dziel ni pro duk cyj nej Bo lę cin w dniu 5 li sto pa da br.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Tar no wie (Kra ków) dnia 24 li sto pa da br. aresz to wał pra cow ni ka Za kła dów
Azo to wych w Tar no wie, lat 41, czł[on ka] PZPR – za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu.

Na pod sta wie wy ni ków Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 22 li sto pa da br. aresz to wał
pra cow ni ka PKP, po cho dze nia chłop skie go, lat 19 – za wy ko na nie an ty pań stwo we go
i an ty ra dziec kie go na pi su w bu dyn ku DOKP Szcze cin w sierp niu br. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu ska zał jed ną oso bę na ka rę 5 lat wię zie nia za przy na leż -

ność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji.
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 23 li sto pa da br. ska zał jed ną oso bę na 3 la ta

wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie 2 pi sto le tów.
Sąd Wo je wódz ki dla m.st. War sza wy ska zał dwie oso by na ka ry 7 i 6 lat wię zie nia

za współ pra cę z oku pan tem.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
ref[erent] Sek cji In for ma cji GP
(–) Sa mo łów ka R[yszard], chor.

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 235–237.
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Nr 135

1955 li sto pad 29, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 121/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 29 XI 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 121[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We Wro cła wiu dnia 25 li sto pa da br. o godz. 17.00 dwóch uzbro jo nych osob ni ków

za trzy ma ło po wra ca ją ce go z pra cy kie row ni ka wy dzia łu Pań stwo wej Fa bry ki Wa go nów
czł[on ka] PZPR, któ re mu gro zi li śmier cią w wy pad ku nie za prze sta nia ak tyw nej pra cy
spo łecz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu b licz -
ne go] we Wro cła wiu.

Se kre tarz POP PZPR w Wy so kiem Maz[owiec kiem] (Bia ły stok) dnia 22 li sto pa da
br. otrzy ma ła pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi jej śmier cią za
ak tyw ną pra cę spo łecz ną i par tyj ną. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wy so kiem Maz[owiec kiem].

Do se kre ta rza POP PZPR przy Za kła dach Prze my słu Drzew ne go w Bia łej Pod la skiej
(Lu blin) dnia 25 li sto pa da br. wpły nął ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor wzy -
wa go do ustą pie nia z zaj mo wa ne go sta no wi ska, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi śmier -
cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Bia łej Pod la skiej.

W So snow cu (Sta li no gród) na słu pie te le fo nicz nym dnia 26 li sto pa da br. nie usta lo -
ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę o tre ści na wo łu ją cej do do ko ny wa nia dy wer sji
i sa bo ta żu. Ulot ka wy ko na na by ła na ma szy nie, za ty tu ło wa na: b„Pod ziem na Or ga ni za -
cja An ty ko mu ni stycz na – Krzyż”b. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go] w So snow cu.

W Gli wi cach (Sta li no gród) dnia 25 li sto pa da br. na klat ce scho do wej jed ne go z do -
mów miesz kal nych roz rzu co ne zo sta ły ulot ki o wro giej tre ści, wy ko na ne od ręcz nie
w ję zy ku nie miec kim. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

Na te re nie Dru kar ni im. Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej w War sza wie dnia 25 li sto pa -
da br. ujaw nio no an ty pań stwo wy na pis wy ko na ny od ręcz nie. Nad mie nić na le ży, że wro -
gie na pi sy na te re nie wy mie nio nej dru kar ni no to wa no już kil ka krot nie. Do cho dze nie
pro wa dzi Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b W ory gi na le: Pod ziem na Or ga ni za cja An ty ko mu ni stycz na – Czyż.
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Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 25 li sto pa da br. aresz to wał 11 chło pów, po sia da ją -
cych in dy wi du al ne go spo dar stwa od 2 do 12,5 ha zie mi (w tym 3 b[yłych] współ pra -
cow ni ków ban dy i 2 b[yłych] czł[on ków] AK i WiN) – po dej rza nych o współ udział
w mor der stwie prze wod ni czą ce go GRN w Cza jach pow. Sie mia ty cze. Po nad to Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 26 li sto pa -
da br. aresz to wał i prze ka zał do Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku miesz kań ca z po wia tu Wo ło min, po cho dze nia ro bot ni cze -
go, lat 34 – cza prze ka za nie aresz to wa ne mu ban dy cie 2 pi sto le tów, któ ry za mor do wał
prze wod ni czą ce go GRN w Cza jachc. Sank cję na areszt wy mie nio nych wy dał pro ku ra -
tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 26 li sto -
pa da br. aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 15 ha zie mi, lat 41 – za współ pra cę z ban dą
Ro giń skie go ps. „Lis”. Nad mie nić na le ży, że wy mie nio ny był już uprzed nio ka ra ny są -
dow nie za współ pra cę z ban dą „Chrza na”.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 26 li sto pa da br. aresz to wał księ dza, po cho dze nia
chłop skie go (ku łac kie), lat 43 – zaj mu ją ce go ostat nio sta no wi sko kanc le rza ku rii włoc -
ław skiej. Wy mie nio ny ja ko pre fekt szkół śred nich, wi zy ta tor die ce zjal ny na uki re li gii
i pro wa dzą cy kom ple ty na ucza nia re li gii wśród mło dzie ży szkół śred nich we Wło cław -
ku od 1951 r. do chwi li obec nej opra co wał oko ło 100 bro szur o wro giej tre ści. Li te ra tu -
rę tę bez ze zwo le nia Urzę du Kon tro li Pra sy wy dru ko wał i kol por to wał wśród mło dzie -
ży szkół śred nich i wy ższych na te re nie Wło cław ka, To ru nia i Gdań ska. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 26 li sto pa da br. aresz to wał pra cow ni ka Po wia to -
we go Za rzą du Łącz no ści w Byd gosz czy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 41, wy klu czo ny
z sze re gów PZPR. Wy mie nio ny w dniu 7 li sto pa da br. bę dąc na aka de mii zor ga ni zo wa -
nej przez Wo je wódz ki Za rząd Łącz no ści, w związ ku z XXXVIII rocz ni cą re wo lu cji paź -
dzier ni ko wej, pod czas prze rwy znie wa żył słow nie Le ni na i Sta li na. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na pod sta wie sank cji pro ku ra to ra wo je wódz kie go dnia 25 li sto pa da br. Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał miesz kań ca po -
wia tu Ży wiec, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 24, w 1950 r. ka ra ny są dow nie na 9 lat
wię zie nia za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji, zwol nio ny wa run ko wo
w 1955 r. Wy mie nio ny po wyj ściu z wię zie nia na pi sał do KC PZPR i Pro ku ra tu ry Woj -
sko wej w Po zna niu 2 ano ni my o tre ści szka lu ją cej ustrój PRL.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 26 li sto pa da br. aresz to wał rol ni ka z po wia tu Gar -
wo lin, lat 19 – za na pi sa nie i prze sła nie do ak ty wi stów wiej skich 7 ano ni mów po gróż -
ko wych. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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c–c Tak w tek ście. 

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 461



Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Klucz bor ku (Opo le) dnia 25 li sto pa da br. aresz to wał chło pa, po sia da ją -
ce go 7,5 ha zie mi, lat 41 – za na pi sa nie i prze sła nie w 1953 r. do Eks po zy tu ry Pol skie -
go Ra dia w Opo lu ano ni mu o tre ści an ty pań stwo wej.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ra ci bo rzu (Opo le) dnia 25 li sto pa da br. aresz to wał ro bot ni ka Ra ci bor -
skich Za kła dów Be to niar skich i Żel be tu, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 53 – za roz po -
wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy dot[yczą cej] gra ni cy na Od rze i Ny sie.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lip nie (Byd goszcz) dnia 27 li sto pa da br. za trzy mał wła ści cie la
pry wat nej tak sów ki sa mo cho do wej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 39, czł[on ka] PZPR
– po dej rza ne go o współ pra cę z żan dar me rią hi tle row ską i udział w za bój stwie oby wa te -
la pol skie go ukry wa ją ce go się w okre sie oku pa cji.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 119[/55] o aresz to wa niu
osob ni ka za współ pra cę z oku pan tem i za han del w ostat nim okre sie ob cą wa lu tą Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy w dniach
23–26 li sto pa da br. za trzy mał dal szych 8 osób, w tym 3 oso by za trud nio ne w in sty tu cjach
pań stwo wych, po zo sta łe bez sta łe go miej sca pra cy, w wie ku od 43 do 63 lat – za han del
ob cą wa lu tą.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 24 li sto pa da br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu 5 osób, któ re nie le gal -
nie prze kro czy ły gra ni cę z Pol ski do NRD z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich.
Wśród za trzy ma nych jest 2 miesz kań ców Kielc, 1 miesz ka niec Olsz ty na, 1 Po zna nia
i 1 miesz ka niec woj. wro cław skie go. Nad mie nić na le ży, że dwóch spo śród za trzy ma -
nych by ło już uprzed nio ka ra nych są dow nie za nie le gal ne prze kro cze nia gra ni cy. Sank -
cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 23 li sto pa da br. za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je -
wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie ro bot ni ka
ko pal ni „Jan ko wi ce”, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 19 – za usi ło wa nie nie le gal ne go
prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za -
chod nich. Nad mie nić na le ży, że wy mie nio ny w 1953 r. był ka ra ny są dow nie na 6 m[ie -
się]cy wię zie nia za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 238–241.
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Nr 136

1955 gru dzień 1, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 122/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 1 XII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 122[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W ko pal ni „Mie cho wi ce” (Sta li no gród) dnia 18 li sto pa da br. na stą pi ło uszko dze nie

wrę biar ki pod czas jej uru cha mia nia. Przy czy ną uszko dze nia by ło wrzu ce nie mię dzy try -
by me ta lo wej śru by przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę. Na te re nie tej ko pal ni
w dniach 20–22 li sto pa da br. za no to wa no dwu krot ne prze cię cie ka bli przy wrę biar ce.
Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W PGR Pio tro wi ce pow. Ja wor (Wro cław) dnia 29 li sto pa da br. o godz. 17.00 wy -
buchł po żar (przy czy ny do tych czas nie usta lo ne), w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła
wraz ze zbo żem i pa szą. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Ko ście li ce1 pow. Chrza nów (Kra ków) dnia 29 li sto pa -
da br. o godz. 12.30 nie usta lo ny do tych czas spraw ca usi ło wał pod pa lić sto do łę przez
pod rzu ce nie za pa lo ne go lon tu gór ni cze go. Fakt po wy ższy za uwa ży li człon ko wie spół -
dziel ni nie do pusz cza jąc do po wsta nia po ża ru. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO wspól nie
z Po wia to wym Urzę dem [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chrza no wie.

Prze wod ni czą cy GRN w Ma ry no wie2 pow. No wy Dwór (Gdańsk) dnia 22 li sto pa -
da br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa go do za nie cha nia ak tyw nej pra cy
spo łecz nej i za wo do wej, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Dru gi ano nim
o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko wym[ie nio ne mu] prze wod ni czą ce mu prze sła ny zo stał
do Pre zy dium PRN w No wym Dwo rze. Do cho dze nie pro wa dzi De leg[atu ra] Urzę du [do
spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Prze wod ni czą cy GRN w Je zio rach Wiel kich pow. Mo gil no (Byd goszcz) dnia 24 li -
sto pa da br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu kon -
se kwen cja mi za uka ra nie chło pów, któ rzy nie wy wią za li się z obo wiąz ko wych do staw.
Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Mo gil nie.

Dnia 29 li sto pa da br. w Gdy ni nada nych zo sta ło 5 ulo tek wy ko na nych na ma szy nie
o tre ści na wią zu ją cej w spo sób wro gi do rocz ni cy śmier ci Ada ma Mic kie wi cza na ad re sy
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Ko ście lec.
2 Praw do po dob nie Ma ry no wy.
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re dak cji: „Try bu ny Lu du”, „Ży cia War sza wy”, „Gło su Wy brze ża”, „Szpi lek” i „Prze kro -
ju”. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Gdy ni.

W Su le jo wie pow. Piotr ków (Łódź) zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści
an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Piotr ko wie.

Na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) dnia 30 li sto pa da br. ujaw nio no 2 na pi sy o tre ści
an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świd ni ku.

W ko pal ni „Szom bier ki” w By to miu (Sta li no gród) dnia 24 li sto pa da br. na ta bli cy
ostrze gaw czej wy ko na ny zo stał kre dą na pis o tre ści re wi zjo ni stycz nej. Do cho dze nie
pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w By to miu.

Pra ca apa ra tu
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Łań cu cie (Rze szów) dnia 24 li sto pa da br. aresz to wał miesz kań ca Gliwic
(Sta li no gród), wy kształ ce nie śred nie, lat 39, czł[onek] PZPR – po dej rza ne go o udział
w na pa dach ter ro ry stycz no -ra bun ko wych i ma ga zy no wa nie więk szej ilo ści bro ni. W to -
ku śledz twa aresz to wa ny ze znał, iż w ro ku 1943 ja ko d[owód]ca gru py AK za mor do wał
dwóch oby wa te li pol skich i brał udział w zma ga zy no wa niu bro ni.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał, ukry wa ją ce go się od 1950 r., człon ka b[yłej]
nie le gal nej or ga ni za cji pn. Or ga ni za cja Związ ku Za chod nie go3, po cho dze nia chłop skie -
go, lat 36.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 29 li sto pa da br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu pra cow ni ka ko pal ni
„My sło wi ce” (Sta li no gród), po cho dze nia chłop skie go, lat 17 – za trzy ma ne go za usi ło -
wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je -
wódz ki.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach dnia 28 li sto pa da br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 3 lat

wię zie nia za za bój stwo funk cjo na riu sza Po wia to we go Urzę du [Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w San do mie rzu, do ko na ne w 1945 r.

Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 25 li sto pa da br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 2 lat
wię zie nia za do ko na nie wro gie go na pi su w bu dyn ku Wo je wódz kiej Szko ły Par tyj nej
w Szcze ci nie.

Sąd Wo je wódz ki w Opo lu dnia 21 li sto pa da br. ska zał jed ną oso bę na 2 la ta wię zie -
nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.
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3 Or ga ni za cja dzia ła ła w 1950 r. w po wia tach mi lickim i trzeb ni ckim. Li czą cą 30 (wg In for ma to ra 55) osób gru pą
kiero wa ła ośmio oso bo wa ra da, na cze le któ rej stał Jan Cha biń ski ps. „So wa”. Ochro ną or ga ni za cji zaj mo wa ła się „po -
li cja” (6 osób), któ rej pod le ga ły dru ży ny. OZZ pro wa dzi ła dzia łal ność zbroj ną. Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we
w wo je wódz twie wro cław skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 506; In for ma tor o nie le gal nych...s. 186. 
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Sąd Po wia to wy w Ra ci bo rzu (Opo le) dnia 18 li sto pa da br. ska zał jed ną oso bę na rok
wię zie nia w za wie sze niu na 3 la ta za szka lo wa nie ustro ju i przed sta wi cie li rzą du PRL.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 242–244.
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Nr 137

1955 gru dzień 3, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 123/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 3 grud nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 123[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Byd gosz czy w ró żnych punk tach mia sta dnia 30 li sto pa da br. nie usta lo ny do tych -

czas spraw ca wy wie sił 3 ulot ki wy ko na ne na ma szy nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra -
dziec kiej oraz na wo łu ją cej do prze ciw sta wia nia się pra cy ide olo gicz nej wśród mło dzie ży.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Za ko pa nem (Kra ków) w no cy z 30 li sto pa da na 1 grud nia br. nie usta le ni do tych -
czas spraw cy wła ma li się do gim na zjum ogól no kształ cą ce go, gdzie w jed nej z klas
znisz czy li 2 por tre ty przed sta wi cie li ru chu ro bot ni cze go oraz na ry so wa li na ścia nie
krzyż. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Za ko pa nem.

W PGR Li go ta Krap ko wic ka pow. Opo le dnia 30 li sto pa da br. oko ło godz. 17.00 wy -
buchł po żar, któ ry stra wił część sto do ły wraz ze zbo żem. Oko licz no ści wy bu chu po ża -
ru wska zu ją na pod pa le nie. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 2 grud nia br. za trzy mał pra cow ni ka Pań stwo wej
Cen tra li „Las” we Wro cła wiu, po cho dze nia chłop skie go, wy kształ ce nia śred nie go, lat
29 – za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du za chod nio nie miec kie go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie przy po -
mo cy wojsk KBW aresz to wał ukry wa ją ce go się na te re nie pow. Ni sko człon ka zli kwi -
do wa nej w mar cu 1955 r. an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Zwią zek Wol nej Mło dzie ży
Pol skiej, po cho dze nia chłop skie go, lat 29, czł[on ka] ZSL, wy kształ ce nia wy ższe go.
Przy aresz to wa nym zna le zio no 2 pi sto le ty wraz z amu ni cją i 1 gra nat. Wy mie nio ny
w ro ku 1946, uczęsz cza jąc do gim na zjum w Ni sku, za ło żył or ga ni za cję pn. Szkol na
Orga ni za cja Mło dzie żo wa, któ ra w związ ku z je go wy jaz dem na stu dia wy ższe do Kra -
ko wa za nie cha ła swej dzia łal no ści. W cza sie stu diów na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim
za ło żył dru gą nie le gal ną or ga ni za cję Zwią zek Wol nej Mło dzie ży Pol skiej. W cza sie jej
li kwi da cji zdo łał zbiec przed aresz to wa niem.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gli wi cach (Sta li no gród) dnia 30 li sto pa da br. aresz to wał ro bot ni ka
Fabry ki Kwa su Siar ko we go w Gli wi cach, lat 31 – po dej rza ne go o roz po wszech nia nie
w miej scu pra cy an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan dy.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lwów ku Śl[ąskim] (Wro cław) dnia 2 grud nia br. za trzy ma ła trzech
miesz kań ców Lwów ka Śl[ąskie go], w wie ku od 14 do 15 lat, w tym dwóch człon ków
ZMP, za roz kol por to wa nie w ma ju i sierp niu br. an ty pań stwo wych ulo tek. Wy mie nie ni
prze ka za ni zo sta ną do są du dla nie let nich w Je le niej Gó rze.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 30 li sto pa da br. aresz to wał 2 oso by: kie row ni ka i ma -
ga zy nie ra Przed się bior stwa Bu dow la ne go w Ko sza li nie za szkod ni czą dzia łal ność w bu -
dow nic twie.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 107[/55] z dnia 25 paź dzier -
ni ka br. w spra wie po bi cia i ob ra bo wa nia rad ne go GRN w La ta li cach pow. Po znań – czł[on -
ka] PZPR – po da je się, że w wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia aresz to wa ni zo sta li trzej
spraw cy na pa du – pra cow ni cy kop[al ni] „Po kój” w By to miu (Sta li no gród), w wie ku 17, 25
i 33 la ta.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu dnia 28 i 30 grud nia br. ska zał:
– za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej i nie le gal ne po sia da nie bro ni

4 oso by na ka ry: 15, 8, 7 i 5 lat wię zie nia,
– za pu blicz ne glo ry fi ko wa nie fa szy zmu 1 oso bę na ka rę 6 m[ie się]cy wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 21 li sto pa da br. ska zał 3 oso by na ka ry: 6, 5 i 3 la ta

wię zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą Sa ła pat ka.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 30 li sto pa da br. ska zał 2 kle ry ków se mi na rium

du chow ne go w Bia łym sto ku na ka ry 3 i 3,5 ro ku wię zie nia za re pro duk cję wro gie go
rysun ku o te ma ty ce re li gij nej i roz po wszech nia nie go wśród gro na kle ry ków i księ ży.

Sąd Wo je wódz ki w War sza wie dnia 1 grud nia br. ska zał dwie człon ki nie sek ty
świad ko wie Je ho wy na ka ry po pół to ra ro ku wię zie nia za kol por taż wro gich bro szur
i dzia łal ność agi ta cyj ną.

Sąd Po wia to wy dla Nie let nich we Wro cła wiu dnia 30 li sto pa da br. ska zał 5 nie let -
nich na umiesz cze nie w do mu po praw czym oraz 4 nie let nich prze ka zał pod do zór ro dzi -
ców – za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Zwią zek
Mło dych Wro gów Ko mu ni zmu.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 245–247.
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Nr 138

1955 gru dzień 6, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 124/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 6 grud nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 124[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na te re nie wo je wódz twa lu bel skie go w dniu 1 grud nia br. do ko na ne zo sta ły 3 na pa -

dy, a mia no wi cie:
– w miejsc[owo ści] An no pol pow. Kra śnik dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło

na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wa li 23 000 zł;
– w grom. Ucha nie pow. Hru bie szów dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa -

du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wa li 10 000 zł;
– w grom. Ol szan ka pow. Kra sny staw dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na -

pa du na miesz ka nie ma ło rol ne go chło pa, ra bu jąc odzież.
Do cho dze nie w po wy ższych wy pad kach pro wa dzą po wia to we urzę dy [do spraw

bez pie czeń stwa pu blicz ne go] wspól nie z MO.
W no cy z 4 na 5 grud nia br. nie usta le ni do tych czas spraw cy wła ma li się do lo ka lu

GRN w Go łę bie wie Sta rym pow. Kut no (Łódź), gdzie znisz czy li por tre ty przed sta wi cie -
li rzą du PRL, do ku men ta cję i sprzęt biu ro wy oraz do ko na li na pi su: „Tu by li AK -owcy”.
Nad mie nia się, że w tym sa mym po wie cie dnia 3 grud nia br. zo sta ło do ko na ne wła ma -
nie do lo ka lu GRN w Pod cza chach, skąd spraw cy zra bo wa li ka se tę z pie niędz mi w su -
mie 6110 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] i KP MO w Kut nie.

W gro ma dzie Maj dan Gór ny pow. To ma szów Lu bel ski w no cy z 1 na 2 grud nia br.
nie usta le ni do tych czas spraw cy wła ma li się do świe tli cy gro madz kiej, gdzie znisz czy li
por tre ty przed sta wi cie li rzą du PRL. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le
Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ma szo wie Lu bel -
skim.

W m. Mia stecz ko [Kra jeń skie] pow. Wy rzysk (Byd goszcz) wsku tek roz krę ce nia szyn
przez nie usta lo nych do tych czas spraw ców dnia 3 grud nia br. o godz. 23.00 na stą pi ło
wy ko le je nie po cią gu oso bo we go, zdą ża ją ce go z War sza wy do Ko ło brze gu. W wy ni ku
po wy ższe go pa ro wóz sto czył się z na sy pu, wa gon ba ga żo wy uległ roz bi ciu oraz 4 in ne
wa go ny zo sta ły wy ko le jo ne. Spo śród za ło gi po cią gu 4 oso by zo sta ły ran ne. Wśród
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pasaże rów wy pad ków nie by ło. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ -
rej wcho dzą funk cjo na riu sze Wo je wódz kich Urzę dów [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Byd gosz czy i Gdań sku.

W PGR Malcz ko wo pow. Słupsk (Ko sza lin) dnia 4 grud nia br. oko ło godz. 7.00 wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ły dwie sto do ły wraz ze zbo żem i ma szy na mi rol -
ni czy mi. Nad mie nić na le ży, że jest to już trze ci po żar w wy mie nio nym PGR na prze -
strze ni bie żą ce go ro ku (w kwiet niu i paź dzier ni ku spło nę ły dwie obo ry). Aresz to wa no
ma ga zy nie ra i bry ga dzi stę te goż PGR, w wie ku 33 i 43 la ta, obaj człon ko wie PZPR
– po dej rza nych o do ko na nie pod pa le nia.

W PGR Żół kiew ka pow. Kra sny staw (Lu blin) dnia 1 grud nia br. w go dzi nach wie -
czor nych nie usta lo ny do tych czas spraw ca pod pa lił ster tę sia na. Dzię ki na tych mia sto wej
ak cji ra tun ko wej ogień w za rod ku zlo ka li zo wa no. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy]
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO w Kra snym sta wie.

W PGR Pierz cha ły pow. Bra nie wo (Olsz tyn) dnia 2 grud nia br. o godz. 20.00 wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z sia nem, obo ra i część in wen ta rza
żywe go. Przy czy ny po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope -
ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] przy współ udzia le MO.

W Bia łym sto ku dnia 1 grud nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca prze ciął pod ziem -
ny ka bel te le fo nicz ny. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Lej ko wie pow. Sław no (Ko sza lin)
– czł[onek] PZPR, dnia 1 grud nia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ -
re go au tor wzy wa go do za nie cha nia ak tyw nej pra cy spo łecz no -po li tycz nej, gro żąc
w prze ciw nym wy pad ku śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go].

W gro ma dzie No wa Wieś Ksią żę ca pow. Kęp no (Po znań) wy wie szo na zo sta ła ulot -
ka wy ko na na od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kęp nie.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko aresz to wa nym człon kom ban dy Ro -

giń skie go ps. „Lis” Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia -
łym sto ku dnia 3 grud nia br. aresz to wał ukry wa ją ce go się człon ka ban dy i 8 współ pra -
cow ni ków. Wśród aresz to wa nych jest 8 rol ni ków, po sia da ją cych do 17 ha zie mi oraz
jed na pra cow ni ca umy sło wa PSS w Kol nie. Aresz to wa ni współ pra cow ni cy od 1954 r.
do sierp nia br. udzie la li in for ma cji ban dzie o mo żli wo ściach do ko ny wa nia na pa dów na
pla ców ki han dlu spół dziel cze go, nie jed no krot nie do pro wa dza jąc ban dę na miej sce prze -
stęp stwa, za co otrzy my wa li wy na gro dze nie w po sta ci zra bo wa nych to wa rów. Sank cję
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Li ma no wej (Kra ków) przy współ udzia le KP MO dnia 2 grud nia br.
aresz to wa ła 4 pra cow ni ków Cen tra li Prze my słu Naf to we go – Ba za w Sow li nach, w wie -
ku od 43 do 73 lat (je den czł[onek] PZPR) – za do ko na nie ak tu sa bo ta żu wy ra ża ją ce go
się w nie wła ści wym zmon to wa niu rur, w wy ni ku cze go wy cie kło 180 t naf ty, z któ rej
75 t ule gło znisz cze niu. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 2 grud nia br. aresz to wał kle ry ka se mi na rium du chow -
ne go w Gnieź nie, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, wy kształ ce nia śred nie go, lat 23
– za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły.

Za han del de wi za mi Wo je wódz ka Ko men da MO w Gdań sku dnia 5 grud nia br. za -
trzy ma ła i prze ka za ła do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] 3 oso by, w tym 2 za trud nio ne w in sty tu cjach pań stwo wych i 1 bez sta łe go miej sca
pra cy, w wie ku od 28 do 58 lat. Pod czas re wi zji u jed ne go z za trzy ma nych zna le zio no
więk szą su mę ob cej wa lu ty w zło cie i bank no tach.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
3 grud nia br. za trzy mał de zer te ra WP, ukry wa ją ce go się od 1953 r. pod przy bra nym na -
zwi skiem. Za trzy ma ny prze ka za ny zo stał do dys po zy cji In for ma cji [Woj ska Pol skie go]
Okrę gu Ślą skie go.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 248–251.
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Nr 139

1955 gru dzień 8, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 125/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 8 XII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 125[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W miej sco wo ści Łącz na pow. Kiel ce dnia 5 grud nia br. oko ło godz. 18.00 pię ciu

uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, skąd po ster ro ry zo wa -
niu per so ne lu i klien tów zra bo wa li 3 tys. zł oraz to war na su mę 25 tys. zł. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Za wi szyn pow. Ino wro cław (Byd goszcz) dnia 25 li sto -
pa da br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca na sy pał pia sku do ba ku z pa li wem przy trak to -
rze, w wy ni ku cze go zo stał on unie ru cho mio ny na okres 3 dni. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ino wro cła wiu.

W ba zie spół dziel ni pro duk cyj nej w Głusz czy1 pow. Wał brzych (Wro cław) dnia 5 grud -
nia br. wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła obo ra i więk sza ilość pa szy. In wen -
tarz ży wy zdo ła no ura to wać. Przy czyn po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wał brzy chu
wspól nie z MO.

Prze wod ni czą cy GRN w Prze cho dzie pow. Nie mo dlin (Opo le) – czł[onek] PZPR,
dnia 29 li sto pa da br. otrzy mał ano nim wy ko na ny od ręcz nie, gro żą cy mu śmier cią „za
przy czy nia nie się do wy sy ła nia mło dzie ży do ba ta lio nów ro bo czych WP2 i pra cy w ko -
pal niach”. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Nie mo dli nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Głu szy cę.
2 Woj sko we ba ta lio ny pra cy utwo rzo no na mo cy roz ka zu wi ce mi ni stra obro ny na ro do wej i sze fa GZP WP Edwar -
da Ocha ba z dn. 5 sierp nia 1945 r. Pierw sze czte ry ba ta lio ny po wsta ły 15 paź dzier ni ka 1949 r., prze zna czo ne głów -
nie do pra cy w gór nic twie i ka mie nio ło mach. Na pod sta wie roz ka zu marsz. Kon stan te go Ro kos sow skie go nr 008
z dn. 1 lu te go 1951 r. kie ro wa no do nich m.in.: mło dych lu dzi po cho dzą cych ze śro do wisk za mo żniej szych wła ści -
cie li ziem skich, przed się bior ców, kup ców, wła ści cie li nie ru cho mo ści i sy nów by łych funk cjo na riu szy „bez po śred -
nie go apa ra tu uci sku re żi mu przed wrze śnio we go”. Po nad to oso by uzna ne za wro go usto sun ko wa ne do Pol ski Lu -
do wej, utrzy mu ją ce kon takt z człon ka mi ro dzi ny prze by wa ją cy mi na Za cho dzie, a ta kże sy nów, któ rych krew ni by li
ka ra ni za prze stęp stwa po li tycz ne. Ba ta lio ny zo sta ły pod po rząd ko wa ne utwo rzo ne mu 15 paź dzier ni ka 1955 r. Woj -
sko we mu Kor pu so wi Gór ni cze mu (od 1956 r. woj sko we ba ta lio ny gór ni cze), a zo sta ły roz wią za ne 20 sier -
pnia 1959 r. W okre sie 1949–1959 słu ży ło w nich ok. 200 tys. żoł nie rzy -gór ni ków, z któ rych po nad 1000 zgi nę ło
na miej scu.  
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W Ło dzi dnia 3 grud nia br. zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści na wo łu -
ją cej do szu ka nia kon tak tów i wstę po wa nia w sze re gi pod ziem nych or ga ni za cji. Do cho -
dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

W bu dyn ku Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Ra wi czu (Po znań) dnia 6 grud nia br.
wy wie szo na zo sta ła ulot ka wy ko na na od ręcz nie o tre ści glo ry fi ku ją cej Dul le sa3. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra wi czu.

W miej sco wo ści Bo bo la4 pow. Tu rek (Po znań) dnia 4 grud nia br. wy wie szo ne zo sta -
ły dwie ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej miej sco wych ak ty wi stów spo -
łecz nych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Tur ku.

W Krap ko wi cach pow. Opo le dnia 7 grud nia br. na do mach miesz kal nych do ko na ne
zo sta ły trzy na pi sy o tre ści re wi zjo ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

W dniach od 2 do 6 grud nia br. na te re nie wo je wództw: kra kow skie go, sta li no grodz -
kie go, kie lec kie go, lu bel skie go, rze szow skie go i opol skie go spa dła więk sza ilość biu le -
ty nów in for ma cyj nych Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim prze rzu co nych ba lo na mi.

Na drzwiach miesz ka nia prze wod ni czą ce go GRN w Mar ko wej pow. Prze worsk
(Rze szów) – czł[onka] PZPR, dnia 5 grud nia br. za wie szo ny zo stał Biu le tyn In for ma -
cyj ny nr l5 Wol nej Eu ro py z li sto pa da 1955 r., w ko per cie z od ręcz nym na pi sem: „Uwa -
ga ko mu ni ści”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Prze wor sku.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach (Sta li no gród) przy po mo cy wojsk KBW dnia 6 grud -
nia br. aresz to wał ukry wa ją ce go się od 1952 r. de zer te ra WP, po cho dze nia ro bot ni cze go
(au to chton), lat 27. Pod czas re wi zji zna le zio no ka ra bin ma szy no wy, au to mat i oko ło
1700 szt[uk] amu ni cji.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 6 grud nia br. za trzy mał rol ni ka, po sia da ją ce go
7,8 ha zie mi, zam[iesz ka łe go] w pow. Pia secz no, lat 52, kand[yda ta] PZPR – za prze sy -
ła nie ano ni mów po gró żko wych do ak ty wi stów par tyj nych i spo łecz nych z te re nu po wia -
tu Pia secz no.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w My śli bo rzu (Szcze cin) dnia 6 grud nia br. aresz to wa ła trak to rzy stę POM
w Li pia nach, po cho dze nia ro bot ni cze go lat 19 – za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz -
nej pro pa gan dy.

472

3 Al len We lsh Dul les (1893–1969), dy plo ma ta, dy rek tor CIA. W la tach 1916–1926 w słu żbie dy plo ma tycz nej,
uczest nik kon fe ren cji po ko jo wej w 1919 r. Po przy stą pie niu w 1941 r. USA do woj ny w Biu rze Słu żb Stra te gicz -
nych, od no sząc sze reg suk ce sów w pra cy wy wia dow czej. Od 1948 r. wi ce dy rek tor w cen tra li wy wia du, od 1951 r.
w CIA. W okre sie od 1953 r. do 1961 r. dy rek tor CIA. Od szedł po klę sce w Za to ce Świń. Był ak tyw nym człon kiem
Ko mi sji War re na.
4 Miej sco wość nie usta lo na.
5 Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1, Wol na Eu ro pa, bmw, li sto pad 1955 r., 8 s. W nu me rze m.in. ar ty ku ły o sto sun kach
ZSRR z Ju go sła wią, opusz cza niu Au strii przez woj ska ra dziec kie, ukła dzie Bo le sła wa Pia sec kie go z Iwa nem Siero -
wem oraz po świę co ne spra wie po wro tu Po la ków do kra ju. We wstę pie za po wie dzia no wy da wa nie dal szych nu me -
rów biu le ty nu i prze sy ła nie ich do Pol ski dro gą po wietrz ną w ra mach ak cji „Spo tli ght”.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 472



W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 6 grud nia br. aresz to wał pra cow ni ka biu ra no ta rial ne -
go w Zduń skiej Wo li, po cho dze nia chłop skie go, lat 37 – po dej rza ne go o współ udział
w mor der stwie funkcj[ona riu sza] Urzę du Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Pa bia ni cach
w 1945 r.

Wy rok
Sąd Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go w Byd gosz czy dnia 27 li sto pa da br. ska zał

1 oso bę na ka rę 7 lat wię zie nia za dzia łal ność szpie gow ską.

Dy rek tor Ga bi ne tu Prze wod ni czą ce go
(–) M[ichał] Drze wiec ki, ppłk  

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 252–254.
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Nr 140

1955 gru dzień 10, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 126/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 10 grud nia [19]55 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 126[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W po bli żu miej sco wo ści Ka li ski1 pow. No wy Dwór (War sza wa) dnia 8 grud nia br.

o godz. 17.30 trzech nie usta lo nych do tych czas spraw ców do ko na ło na pa du na po wra ca -
ją ce go z te re nu in struk to ra rol ne go KP PZPR w No wym Dwo rze, któ re go do tkli wie po -
bi li, za da jąc mu ra ny cię te oraz zra bo wa li wszyst kie po sia da ne do ku men ty i ubra nie.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w War sza wie.

W Za gó rzu pow. Kiel ce dnia 7 grud nia br. o godz. 17.00 trzech uzbro jo nych ban dy -
tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wa li
3600 zł i część to wa ru. Nad mie nić na le ży, że roz po zna ny zo stał je den spo śród ban dy -
tów, któ ry brał udział rów nież w na pa dzie w dniu 5 grud nia br. na sklep spół dziel czy
w m. Łącz na pow. Kiel ce. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na dro dze m[ię dzy] wsią Je dwab ne a Przy tuł[y] pow. Ło mża (Bia ły stok) dnia 7 grud -
nia br. ok. godz. 15.40 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na prze wo żą cą
to war pra cow ni cę skle pu GS w Przy tu łach, któ rej zra bo wa li ma te ria ły tek styl ne na sumę
4000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] przy współ udzia le KP MO w Ło mży.

Na te re nie ra dio sta cji w Ła giew ni kach k. Ło dzi dnia 8 grud nia br. nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca od krę cił śru bę słu żą cą do skrę ca nia gór ne go od cią gu masz tu an te no -
we go, czym mógł spo wo do wać po wa żne uszko dze nie lub za wa le nie masz tu. Do cho dze -
nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na te re nie Za kła dów Kok so che mii w Bla chow ni Ślą skiej pow. Koź le (Opo le) dnia
8 grud nia br. na stą pi ła awa ria wsku tek prze rwa nia ka bla elek trycz ne go, po wo du jąc czę -
ścio we unie ru cho mie nie kok sow ni. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go].
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie Ka lisz ki.
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W miej sco wo ściach: Lu bia ny2, Ma sów, Bia dacz i Świer kły3 (po ło żo ne w bli skiej od -
le gło ści) pow. Opo le dnia 9 grud nia br. mię dzy godz. 18.00 a 21.00 pod pa lo ne zo sta ły
za bu do wa nia czte rech in dy wi du al nie go spo da ru ją cych rol ni ków, w wy ni ku cze go spło -
nę ło 5 sto dół ze zbo żem i sło mą. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład
której wcho dzą funk cjo na riu sze Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] i WK MO w Opo lu.

W Ra wi czu (Po znań) dnia 8 grud nia br. roz rzu co ne zo sta ły 3 ulot ki o tre ści an ty ra -
dziec kiej, wy ko na ne od ręcz nie i pod pi sa ne: „Za rząd PWK”. Do cho dze nie pro wa dzi
Dele ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra wi czu.

Na te re nie Za kła dów Pa pier ni czych w Pa bia ni cach (Łódź) dnia 8 grud nia br. zo sta -
ły do ko na ne dwa an ty ko mu ni stycz ne na pi sy. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa bia ni cach.

Pra ca apa ra tu
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 7 i 8 grud nia br. prze pro wa dził czę ścio wą re ali -
za cję spra wy, aresz tu jąc na te re nie Kłodz ka 5 człon ków an ty pań stwo wej or ga ni za cji
w wie ku od 19 do 23 lat, w tym dwóch po sia da wy kształ ce nie śred nie. Usta lo no, że orga -
ni za cja ta utwo rzo na zo sta ła w 1951 r. i sta wia ła so bie za za da nie zdo by cie bro ni
poprzez roz bra ja nie funk cjo na riu szy MO, kol por taż wro gich ulo tek oraz wer bo wa nie
no wych człon ków.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 8 grud nia br. aresz to wał rol ni ka zam[iesz ka łe go]
w po wie cie Ja wor, lat 33 – po dej rza ne go o prze sy ła nie do człon ków spół dziel ni pro duk -
cyj nych ano ni mów o wro giej, an ty spół dziel czej tre ści.

Na wią zu jąc do po da nej in for ma cji w Biu le ty nie nr 124[/55] w spra wie aresz to wa nia
kle ry ka se mi na rium du chow ne go w Gnieź nie – po da je się, że Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy w dniu 8 grud nia br. aresz to wał
dru gie go kle ry ka te goż se mi na rium, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kszt[ał ce nia] śred -
nie go, lat 24 – za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 2 grud -
nia br. aresz to wał miesz kań ca War sza wy, po cho dze nia chłop skie go, lat 34, bez sta łe go
miej sca pra cy – po dej rza ne go o usi ło wa nie do ko na nia na pa du wspól nie z uprzed nio
aresz to wa ny mi dwo ma osob ni ka mi na Fi lię Na ro do we go Ban ku [Pol skie go].

Za han del de wi za mi i przed mio ta mi po cho dzą cy mi z prze my tu Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 7 i 8 grud nia br. aresz to wał
7 pra cow ni ków Pol skich Li nii Oce anicz nych i jed ną miesz kan kę Gdy ni, bez sta łe go
miej sca pra cy. Wśród aresz to wa nych jest 4 człon ków PZPR, 1 czło nek ZMP.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
8 grud nia br. za trzy mał pra cow ni ka Spół dziel ni Wzo rów w Za mo ściu, po cho dze nia
chłop skie go, lat 45 – za współ pra cę z wy wia dem nie miec kim w okre sie oku pa cji i prze -
rzut agen tów na te ren Związ ku Ra dziec kie go.
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2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Łub nia ny.
3 Praw do po dob nie Świer kle.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
na m.st. War sza wę dnia 8 grud nia br. aresz to wał pra cow ni cę Głów nej Po rad ni Dzie cię -
cej Cho rób Psy chicz nych, po cho dze nia in te lig[en cja] pra cu ją ca, lat 44, wy kształ ce nie
śred nie, któ ra w la tach 1932–[19]33 ja ko stra żnicz ka wię zie nia znę ca ła się nad więź nia -
mi ska za ny mi za dzia łal ność ko mu ni stycz ną.

Wła dze CSR[S] za trzy ma ły i dnia 6 grud nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie oby wa te la pol skie go, po -
cho dze nia ro bot ni cze go, lat 28, bez sta łe go miej sca za miesz ka nia i pra cy, któ ry nie le -
gal nie prze kro czył gra ni cę pań stwo wą. Wy mie nio ny po dej rza ny jest po nad to
o dzia łal ność szpie gow ską i nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu. Sank cję na areszt wy dał
pro ku ra tor wo je wódz ki.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji GP

(–) Stec M[ie czy sław], mjr
Ro zesł[ano] wg rozdz[iel ni ka] nr 1
SR/WS

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 255–257.
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Nr 141

1955 gru dzień 13, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 127/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 13 grud nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 127[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Ska rży sku-Ka mien nej (Kiel ce) dnia 12 grud nia br. ok. godz. 17.30 dwóch uzbro -

jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na pocz tę, skąd zra bo wa li oko ło l40 000 zł. Po ścig
za ban dy ta mi pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] i MO przy po mo cy wojsk KBW.

W Fa bry ce Prze two rów Ziem nia cza nych w No wo gar dzie (Szcze cin) dnia 7 grud -
nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił do wi rów ki ka wa łek że la za i pa sa par cia -
ne go. Przed mio ty te, w wy pad ku nie zau wa że nia w po rę, mo gły spo wo do wać po wa żne
uszko dze nie ma szy ny i ob ni że nie pro duk cji o 50 proc. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu -
ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wo gar dzie.

W miej sco wo ści Czar no wą sy pow. Opo le dnia 11 grud nia br. o godz. 22.45 pod pa -
lo ne zo sta ły za bu do wa nia rol ni ka, po sia da ją ce go [7,]4 ha zie mi, w wy ni ku cze go spło -
nę ła sto do ła wraz ze zbo żem i ma szy na mi rol ni czy mi. Nad mie nić na le ży, że w dniu
9 grud nia br. w po bli żu wym[ie nio nej] miej sco wo ści pod pa lo ne zo sta ły za bu do wa nia
go spo dar skie czte rech rol ni ków, w związ ku z czym za trzy ma ny zo stał miesz ka niec pow.
Opo le – po dej rza ny o do ko na nie pod pa leń. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na,
w skład któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] i WK MO w Opo lu.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Mo krzycz ka pow. Świ no uj ście (Szcze cin) dnia 7 grud -
nia br. wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem, mło car nia i ele -
wa tor. Przy czyn po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy]
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świ no uj ściu.

Na te re nie mia sta Gli wi ce (Sta li no gród) dnia 9 grud nia br. wy wie szo ne zo sta ły
3 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie z ha sła mi o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ko mu ni stycz nej.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Gli wi cach.

W Szcze ci nie na drzwiach miesz ka nia funk cjo na riu sza MO dnia 3 grud nia br. wy wie -
szona zo sta ła ulot ka o tre ści szka lu ją cej jed ne go z przy wód ców ru chu ro bot ni cze go. Ulot ka

477

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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wyko na na jest od ręcz nie i pod pi sa na: „Ko mi tet Wal ki z Ko mu ni zmem”. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

Na te re nie Fa bry ki Płyt Pil śnio wych w Ni dzie pow. Pisz (Olsz tyn) dnia 9 grud nia br.
zna le zio no ano nim, któ re go au tor do ma gał się pod wy żki płac dla ro bot ni ków fi zycz -
nych, gro żąc wy sa dze niem w po wie trze fa bry ki. W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie usta lił i w po -
ro zu mie niu z se kre ta rzem KW PZPR za trzy mał au to ra po wy ższe go ano ni mu, któ rym
jest prze wod ni czą cy Za rzą du Za kła do we go ZMP, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 19,
z za wo du tech nik -elek tryk.

Kie row nik re fe ra tu Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ko ścia nie (Po znań) – czło nek
PZPR, dnia 9 grud nia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny na ma szy nie, pod pi sa ny „Pol -
ska Pod ziem na”, któ re go au tor gro zi mu śmier cią za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ścia nie.

Na ad res Są du Po wia to we go w Łob zie (Szcze cin) dnia l grud nia br. na de sła ny zo stał
ano nim, któ re go au tor gro zi śmier cią sę dziom, pro ku ra to ro wi i ko mor ni ko wi za „nie -
słusz ne ka ra nie lu dzi”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Łob zie.

Pra cow nik Dol no ślą skich Za kła dów Urzą dzeń Prze my sło wych w Ny sie (Opo le)
otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny na ma szy nie, któ re go au tor wzy wa go do opusz cze -
nia mia sta, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi śmier cią. Nad mie nić na le ży, że au tor ano -
ni mu po wo łu je się w tre ści na fakt do ko na ne go w lu tym br. mor der stwa oso by, któ ra nie
za sto so wa ła się do je go żą dań. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ny sie.

W Ja śle (Rze szów) na po mni ku żoł nie rzy Ar mii Ra dziec kiej dnia 11 grud nia br. do -
ko na ny zo stał na pis o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie  pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ja śle.

W Bę dzi nie (Sta li no gród) stwier dzo no, że we wnątrz opa ko wań z barw ni ka mi pro -
duk cji Za kła dów Che micz nych Prze my słu Te re no we go w War sza wie znaj du ją się na pi -
sy wzy wa ją ce mło dzież do uczęsz cza nia do ko ścio ła. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bę dzi nie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 8 grud nia br. aresz to wał dwóch ku ła ków, w wie ku 26 i 43
la ta, za miesz ka łych w Wól ce Tar now skiej pow. Chełm – za na ma wia nie pra cow ni ków
miej sco we go PGR do sys te ma tycz nej kra dzie ży zbo ża, pa li wa i in nych przed mio tów,
któ re na stęp nie sku py wa li, pła cąc za nie wód ką.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 126[/55] dnia 10 grud -
nia br. w spra wie aresz to wa nia 5 człon ków an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Od ro dzo na
Ar mia Kra jo wa1, dzia ła ją cej na te re nie Kłodz ka – po da je się, że Wo je wódz ki Urząd
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1 Or ga ni za cja dzia ła ła w Kłodz ku w okre sie od la ta 1951 r. do koń ca 1955 r., po cząt ko wo pod na zwą Zła ma ne
Skrzy dła Or ląt. Li czy ła 10 człon ków, jej przy wód cą był Ja nusz Kąc ki. Ce lem dzia łal no ści or ga ni za cji by ło gro ma -
dze nie bro ni po przez roz bra ja nie funk cjo na riu szy MO. Zo sta ła roz bi ta w grud niu 1955 r., a 13 kwiet nia 1956 r. Sąd
Wo je wódz ki we Wro cła wiu ska zał J. Kąc kie go na 5 lat wię zie nia. Po zo sta łych człon ków or ga ni za cji skazano
na kary od 3 lat do 1 ro ku wię zie nia. AIPN, 0179/358, Zła ma ne Skrzy dła Or ląt, Cha rak te ry sty ka nr 366.
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[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał miesz kań ca Kłodz -
ka, po cho dze nia chłop skie go, lat 19, któ ry wie dząc o ist nie niu or ga ni za cji nie mel do wał
wła dzom.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra do dys po zy cji Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Waw rze (War sza wa m.) dnia 9 grud nia br. aresz to wa ła
miesz kań ca Za sto wa, lat 23, bez sta łe go miej sca pra cy – po dej rza ne go o do ko ny wa nie
na pa dów na te re nie wo je wódz twa kie lec kie go.

Na po le ce nie Pro ku ra tu ry Po wia to wej w Dzie rżo nio wie (Wro cław) za trzy ma ni zo -
sta li trzej pra cow ni cy Za kła dów Prze my słu Ba weł nia ne go im. II Ar mii Woj ska Pol skie -
go w Bie la wie, w wie ku od 16 do 18 lat, w tym 2 człon ków ZMP – za nie le gal ne po sia -
da nie pi sto le tu i flo we ru.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 9 grud nia br. aresz to wał au to chton kę, zam[iesz ka -
łą] w po wie cie Bra nie wo, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, lat 55 (mąż jej po sia da
pry wat ny za kład den ty stycz ny) – za prze sy ła nie do NRF i NRD wia do mo ści szka lu ją -
cych ustrój Pol ski Lu do wej i Związ ku Ra dziec kie go. Pod czas re wi zji do mo wej zna le -
zio no 3 do ku men ty o wro giej tre ści oraz za kwe stio no wa no ma szy nę do pi sa nia. Sank -
cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Prusz ko wie (War sza wa) dnia 9 grud nia br. aresz to wał rol ni ka (po sia da -
ją ce go śred nio rol ne go spo dar stwo), lat 41 – za sys te ma tycz ne roz po wszech nia nie wro -
giej pro pa gan dy i szka lo wa nie przed sta wi cie li rzą du PRL.

Na wią zu jąc do in for ma cji po da nej w Biu le ty nie nr 126[/55] w spra wie aresz to wa -
nia 8 osób za han del de wi za mi – po da je się, że do spra wy tej Wo je wódz ki Urząd
[do praw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 10 grud nia br. aresz to wał pra -
cow ni ka Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 30, czł[on ka]
PZPR.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 9 grud nia br. aresz to wał miesz kań ca Ryb ni ka,
lat 61, wy kształ ce nia śred nie go, z za wo du kup ca, bez sta łe go miej sca pra cy i miesz kan -
kę Gli wic, na ro do wo ści nie miec kiej, lat 47, bez sta łe go miej sca pra cy – za prze rzut
ludzi dro gą nie le gal ną za gra ni cę. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia
7 grud nia br. aresz to wał miesz kań ca Sta szo wa pow. Ża ry, po cho dze nia chłop skie go,
lat 17 – za udzie le nie po mo cy dwóm oso bom (aresz to wa ni w sierp niu br.) w nie le gal -
nym prze kro cze niu gra ni cy z Pol ski do NRD.

Po ste ru nek MO w Ju sze2 pow. Ełk (Bia ły stok) dnia 9 grud nia br. za trzy mał i prze ka -
zał do Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto -
ku człon ka sek ty świad ko wie Je ho wy, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 24, któ ry ukry wał
się przed od by ciem słu żby woj sko wej.

479

2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Sta re Ju chy.
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Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i w dniu 7–9 grud nia br. prze ka za ły do Wo -
je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie 4 osoby,
w wie ku od 17 do 46 lat – za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski
do Cze cho sło wa cji. Sank cję na areszt wy mie nio nych wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza za trzy ma ły i dnia 8 grud nia br. prze ka za ły do Wo je -
wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu 1 oso bę po -
cho dze nia ro bot ni cze go, lat 17, bez sta łe go miej sca pra cy – za usi ło wa nie nie le gal ne go
prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 10 grud nia br. ska zał 2 oso by na ka ry 5 i 3 la -

ta wię zie nia i 2 oso by na ka ry po ro ku wię zie nia, w za wie sze niu na okres 2 lat – za przy -
na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji.

Sąd Wo je wódz ki w Opo lu dnia 7 grud nia br. ska zał 2 oso by na ka ry 4 la ta i 6 mie -
s[ię cy] i 4 la ta wię zie nia – za kol por taż an ty pań stwo wych ulo tek.

Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 7 grud nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 1 ro ku wię -
zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr  

Ro zesł[ano] wg rozdz[iel ni ka] nr 1
SR/WS

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 258–262.
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Nr 142

1955 gru dzień 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 128/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 15 grud nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 128[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W oko li cy wsi Ko stu sin pow. Sie mia ty cze (Bia ły stok) dnia 13 grud nia br. o godz.

4.15 dwaj uzbro je ni ban dy ci za trzy ma li idą ce go do przy stan ku au to bu so we go in struk -
to ra Po wia to we go Za rzą du ZMP w Sie mia ty czach – czł[on ka] PZPR, któ re go ude rzy li
pi sto le tem oraz za gro zi li mu śmier cią w wy pad ku, je że li po now nie zo ba czą go w wy -
mie nio nej oko li cy. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie mia ty czach.

W Ole cho wie pow. Sta ra cho wi ce (Kiel ce) dnia 12 grud nia br. ok. godz. 24.00 trzech
uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd zra bo wa li to war na su mę ok.
9000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] i KP MO w Sta ra cho wi cach.

W Cheł mie (Lu blin) dnia 13 grud nia br. w go dzi nach wie czor nych uzbro jo ny ban -
dy ta do ko nał na pa du na sklep MHD, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wał
4000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] i MO w Cheł mie.

W Byd gosz czy dnia 11 grud nia br. wy wie szo na zo sta ła ulot ka wy ko na na na ma szy -
nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej oraz na wo łu ją cej do prze ciw sta wia nia się
pra cy ide olo gicz nej wśród mło dzie ży. Nad mie nić na le ży, że ulot ki tej sa mej tre ści roz -
kol por to wa ne by ły na te re nie m. Byd gosz czy w dniu 30 li sto pa da br. Do cho dze nie pro -
wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

Prze wod ni czą cy GRN w Nie czaj nej pow. Dą bro wa Tar now ska (Kra ków) – czło nek
PZPR, otrzy mał ano nim, któ re go au tor gro zi mu kon se kwen cja mi za dal szą ak tyw ną
pra cę spo łecz ną. Do ano ni mu do łą czo ny był Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1 Wol nej Eu ro -
py. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Dą bro wie Tar now skiej.

Na te re nie woj. sta li no grodz kie go ze bra no 70 Biu le ty nów In for ma cyj nych nr 1 Wol -
nej Eu ro py w ję zy ku pol skim, prze rzu co nych ba lo na mi.
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Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 14 grud nia br. prze pro wa dził czę ścio wą re ali za cję
spra wy, aresz tu jąc na te re nie po wia tu Ko zie ni ce dwóch człon ków ban dy ter ro ry stycz no -
-ra bun ko wej, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 22 i 25 lat, w tym 1 b[yły] czł[onek]
WiN, ka ra ny są dow nie na 8 lat wię zie nia, zwol nio ny wa run ko wo po 5 la tach od by cia
ka ry. W to ku do tych cza so we go śledz twa usta lo no, że człon ko wie ban dy do ko na li
na tere nie woj. kie lec kie go 4 na pa dów ra bun ko wych na pla ców ki han dlu uspo łecz nio -
ne go i księ ży oraz że w wo je wódz twie kie lec kim, wro cław skim, łódz kim, po znań skim
do ko na li pro fa na cji gro bów, ra bu jąc kosz tow no ści. Usta lo no po nad to, że ban da ta pla -
no wa ła za mor do wać ko men dan ta po ste run ku MO oraz do ko ny wać dal szych na pa dów
na skle py spół dziel cze.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 13 grud nia br. aresz to wał 3 ban dy tów, któ rzy
na tere nie pow. Zwo leń do ko na li sze re gu na pa dów ra bun ko wych na pla ców ki han dlu
uspo łecz nio ne go. Aresz to wa ni są rol ni ka mi, w wie ku od 19 do 31 lat, w tym 2 człon -
ków ZMP. Aresz to wa no rów nież miesz kań ca po wia tu Ko zie ni ce, lat 33, b[yłe go]
czł[on ka] WiN, ka ra ne go są dow nie za na pa dy, któ ry po dej rza ny jest o in spi ro wa nie
wymie nio nych ban dy tów do do ko ny wa nia na pa dów.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 9 grud nia br aresz to wał 6 współ pra cow ni ków i me li nia -
rzy zli kwi do wa nej w lip cu br. ban dy Pe reł ki. Wśród aresz to wa nych jest b[yły] do wód -
ca od dzia łu AK (wła ści ciel 2 pen sjo na tów w Szczaw ni cy i ka mie ni cy) i b[yły] czł[onek]
NSZ, po zo sta li czte rej są to rol ni cy, po sia da ją cy od 0,5 do 4 ha zie mi, wszy scy za miesz -
ki wa li w pow. No wy Targ.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 12 grud nia br. aresz to wał rol ni ka, po sia da ją ce -
go 9 ha zie mi, lat 36, wy kształ ce nie wy ższe nie ukoń czo ne, zam[iesz ka łe go] w pow.
Moń ki – za prze sy ła nie oszczer czych wia do mo ści o sy tu acji w Pol sce do roz gło śni
radio wej Wol na Eu ro pa i osób za miesz ka łych w Sta nach Zjed no czo nych. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 14 grud nia br. aresz to wał pra cow ni ka Biu ra Pro jek -
tów Prze my słu „Erg” w Sta li no gro dzie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 29 – za roz po -
wszech nia nie an ty pań stwo wej pro pa gan dy.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ostró dzie (Olsz tyn) dnia 10 grud nia br. aresz to wał pra cow ni ka
GOM w Ka li sze wie1, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, lat 48 (do 1955 r. po sia dał
pry wat ny sklep) – za udział w zbio ro wym słu cha niu au dy cji ra dio wych państw ka pi ta -
li stycz nych i roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra -
tor wo je wódz ki.
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Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 126[/55] i 127[/55]
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Gdań sku 9 osób za han del de wi za mi – po da je się, że dnia 12 i 13 grud nia br.
aresz to wa no dal sze 3 oso by (za trud nio ne w PLO i Za rzą dzie Por to wym), w wie ku od 32
do 39 lat. Wśród aresz to wa nych jest je den czło nek PZPR.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 12 grud nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu po moc ni ka ma szy ni sty
PKP w Kę dzie rzy nie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 20, człon ka ZMP – po dej rza ne go
o usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej. Sank cję na areszt wy dał
pro ku ra tor po wia to wy w Lu ba niu.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 13 grud nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu miesz kań ca po wia tu
Lu blin, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 17, bez sta łe go miej sca pra cy – za usi ło wa nie nie -
le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod -
nich. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor po wia to wy w Lu ba niu.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 12 grud nia br. ska zał 7 osób na ka ry od 5 do 9 lat

wię zie nia za udzie la nie po mo cy człon ko wi ban dy OUN -UPA, aresz to wa ne mu w sier -
pniu br.

Kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
SR/WS 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 263–266.
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Nr 143

1955 gru dzień 17, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 129/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 17 grud nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 129/[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W grom. Sza le jów Gór nyb pow. Kłodz ko (Wro cław) dwóch uzbro jo nych ban dy tów

do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc 2500 zł i część to wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi
gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO.

W ko pal ni wę gla (od kryw ko wej) w No wym Lą dzie pow. Lwó wek Ślą ski (Wro cław)
dnia 14 grud nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca usi ło wał uszko dzić ko par kę i w tym
celu umie ścił w try bach ko par ki 6 śrub me ta lo wych, któ re w po rę usu nię to. Do cho dze nie
pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lwów ku Ślą skim.

Na te re nie ba zy trans por to wej Po wszech nej Spół dziel ni Spo żyw ców w Ryb ni ku
(Sta li no gród) dnia 8 grud nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca uszko dził sil ni ki przy
2 trak to rach. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Ryb ni ku.

Kie row nik Po wia to we go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ra ci bo -
rzu (Opo le) dnia 14 grud nia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go
au tor w imie niu rze ko mo ist nie ją cej na te re nie Ra ci bo rza an ty pań stwo wej or ga ni za cji
gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go].

Prze wod ni czą cy GRN (czło nek ZSL) w Gniew czy nie pow. Prze worsk (Rze szów)
oraz dwaj in ni człon ko wie ZSL, zam[iesz ka li] w tej sa mej miej sco wo ści, w dniach od
6 do 10 grud nia br. otrzy ma li pocz tą ano ni my, któ rych au tor gro zi im kon se kwen cja mi
za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Do ano ni mu prze sła ne go prze wod ni czą ce mu GRN do łą -
czo ne by ły wy cin ki z Biu le ty nu In for ma cyj ne go nr 1 Wol nej Eu ro py. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prze wor sku.

Se kre tarz GRN w Za bro dziu pow. So kół ka (Bia ły stok) – czł[onek] PZPR – i in ka -
sent GRN w Za bro dziu otrzy ma li pocz tą ano ni my wy ko na ne od ręcz nie, któ rych au tor
gro zi im śmier cią za dal szą ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w So kół ce.
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b By ło: Su le jów Gór ny.
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Na te re nie Za kła dów Ra dio wych w War sza wie dnia 15 grud nia br. do ko na ne zo sta -
ły na pi sy szka lu ją ce ustrój Pol ski Lu do wej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] na m.st. War sza wę.

W dniu 14 grud nia br. na dwóch cza so pi smach wy po ży czo nych z bi blio te ki Do mu
Że glarz przy Za kła dzie Koź le Port (Opo le) nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał
napi sów glo ry fi ku ją cych Hi tle ra. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Koź lu.

Na te re nie Kra kow skich Za kła dów Prze my słu Gu mo we go dnia 13 grud nia br. do ko -
na ny zo stał na pis o tre ści szka lu ją cej to wa rzy sza Sta li na. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Na te re nie wo jew[ódz twa] sta li no grodz kie go ze bra no 39 Biu le ty nów In for ma cyj -
nych nr 1 Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim, prze rzu co nych ba lo na mi.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 128[/55] w spra wie aresz -

to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel -
cach 2 ban dy tów – po da je się, że do spra wy tej dnia 15 grud nia br. aresz to wa no dal -
szych 2 ban dy tów i jed ne go współ pra cow ni ka, a mia no wi cie:

1) ro bot ni ka Cen tra li Mię snej w Gar bat ce pow. Ko zie ni ce, poch[od ze nia] ro bot ni -
cze go, lat 23;

2) ro bot ni ka Za kła dów im. 22 Lip ca w Ra do miu, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 19;
3) wła ści cie la pry wat ne go warsz ta tu ślu sar skie go w Gar bat ce – współ pra cow nik

ban dy, któ ry m.in. do ra biał amu ni cję do bro ni.
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 15 grud nia br. aresz to wał 3 pra cow ni ków Za kła dów Me cha -
ni ki Pre cy zyj nej w Ska rży sku, za trud nio nych na kie row ni czych sta no wi skach, w wie ku od
30 do 42 lat (przed aresz to wa niem wy da le ni z sze re gów PZPR) – za do ko na nie po waż nych
nad użyć (po nad 4 mln zł) w miej scu pra cy i zdra dę ta jem ni cy w pro duk cji spe cjal nej.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 106[/55] i 107[/55]
z paź dzier ni ka br. w spra wie aresz to wa nia na te re nie Je le niej Gó ry 6 człon ków an ty pań -
stwo wej or ga ni za cji pn. Czar na Pe reł ka – po da je się, że dnia 16 grud nia br. Wo je wódz -
ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał dal szych
4 człon ków wy mie nio nej or ga ni za cji, wszy scy po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku od
15–17 do 18 lat. Wśród aresz to wa nych jest 2 człon ków ZMP. Sank cję na areszt wy dał
pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 14 i 15 grud nia br. aresz to wał ro bot ni ka hu ty „Jed -
ność” i ro bot ni ka kop[al ni] „Mor ti mer” oraz miesz kań ca Szo pie nic, bez sta łe go miej sca
pra cy, wszy scy po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku od 25 do 28 lat – po dej rza nych
o przy na le żność do b[yłej] an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Le gion Wy zwo le nia.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 14 grud nia br. aresz to wał księ dza z pow. Strzy żów,
lat 68 oraz je go go spo dy nię, lat 67 – któ rzy od 1952 r. do je sie ni 1954 r. sys te ma tycz nie
udzie la li po mo cy ban dzie Cie śli w po sta ci wy ży wie nia i noc le gów. Po nad to w tym
samym dniu aresz to wa ny zo stał współ pra cow nik ban dy Cie śli – rol nik, po sia da ją cy 8 ha
zie mi, lat 42, za miesz ka ły w po wie cie Ja sło.
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W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 15 grud nia br. za trzy mał pra cow ni ka Ro bot ni czej
Spół dziel ni Odzie żo wej w Cheł mży, po cho dze nia chłop skie go, lat 53, z za wo du li te rat
(w 1950 r. ka ra ny na 8 lat wię zie nia za wro gą pro pa gan dę) – za prze sła nie do oso by
zamiesz ka łej we Fran cji in for ma cji szka lu ją cych ustrój Pol ski Lu do wej oraz usi ło wa nie
prze sła nia po dob nych in for ma cji do Sta nów Zjed no czo nych. Pod czas re wi zji do mo wej
u wy mie nio ne go zna le zio no kil ka ksią żek o tre ści an ty ra dziec kiej oraz za kwe stio no wa -
no 2 ma szy ny do pi sa nia.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 15 grud nia br. aresz to wał go spo da rza do mu ss. Elżbie ta nek
w Ny sie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 66 – za prze sy ła nie do ró żnych in sty tu cji
w NRF i Au strii oszczer czych wia do mo ści o sy tu acji w Pol sce oraz za prze cho wy wa nie
wro giej li te ra tu ry, otrzy my wa nej z NRF.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 10 grud nia br. aresz to wał rol ni ka, po sia da ją ce go 10 ha
zie mi, lat 23, za miesz ka łe go w po wie cie Lidz bark – za sze rze nie re wi zjo ni stycz nej pro -
pa gan dy. Wy mie nio ny w bie żą cym ro ku ka ra ny był 6-mies[ięcz nym] aresz tem za nie -
wy wią zy wa nie się z obo wiąz ko wych do staw.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 126[/55] i 128[/55]
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Gdań sku 9 osób za han del de wi za mi – po da je się, że do spra wy tej dnia 15 grud -
nia br. aresz to wa no miesz kań ca So po tu, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, lat 23,
z za wo du de ko ra tor, bez sta łe go miej sca pra cy.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 15 grud nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie tka cza Biel skich
Zakła dów Ba weł nia nych, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 24 – za prze kro cze nie gra ni cy
do Cze cho sło wa cji z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich. Nad mie nić na le ży,
że wy mie nio ny w li sto pa dzie br. po wró cił do kra ju ja ko re pa triant z NRF.

Po ste ru nek MO w Grodź cu pow. Ko nin (Po znań) dnia 15 grud nia br. za trzy mał
poszu ki wa ne go przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Po zna niu słu gę ob wo du sek ty świad ko wie Je ho wy, lat 51. Przy za trzy ma nym zna le -
zio no 184 bro szu ry pt. „Stra żni ca” oraz sze reg ró żnych no ta tek i za szy fro wa nych ra por -
tów. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu dnia 13 grud nia br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 5 lat wię -

zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
SR/WS 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 267–271.
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Nr 144

1955 gru dzień 20, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 130/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 20 XII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 130[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Mar cin ko wie pow. Sta ra cho wi ce (Kiel ce) dnia 16 grud nia br. oko ło godz. 17.00

dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu
per so ne lu i klien tów zra bo wa li pie nią dze z dzien ne go utar gu i to war na su mę oko ło
5 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] wspól nie z KP MO w Sta ra cho wi cach.

Prze wod ni czą cy GRN w Ło pien ni ku1 pow. Kra sny staw (Lu blin) – czł[onek] PZPR,
dnia 16 grud nia br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu śmier cią za ak tyw -
ną pra cę za wo do wą i spo łecz ną. Ano nim wy ko na ny był od ręcz nie, pod pi sa ny: „Re jo no -
we Do wódz two Taj nej Dy wer syj nej Or ga ni za cji AK”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra snym sta wie.

Na te re nie Wal cow ni Me ta li w Cze cho wi cach pow. Biel sko (Sta li no gród) dnia 12 grud -
nia br. zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Biel sku.

Na te re nie WSK Dę bi ca (Rze szów) dnia 15 grud nia br. do ko na ny zo stał na pis o tre -
ści szka lu ją cej PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Dę bi cy.

Na te re nie kra ju w dal szym cią gu no tu je się fak ty zna le zie nia Biu le ty nów In for ma -
cyj nych nr 1 Wol nej Eu ro py:

– w miej sco wo ści Za gó rze pow. Lu blin dnia 16 grud nia br. zna le zio no 1 ba lon wraz
z 19 egz[em pla rza mi] biu le ty nu;

– w miej sco wo ści Spa ła pow. Ra wa Maz[owiec ka] (Łódź) zna le zio no 1 ba lon i 41
egz[em pla rzy] biu le ty nu;

– w po wie cie Biel sko (Sta li no gród) zna le zio no 31 egz[em pla rzy] biu le ty nu.
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1 Zob. Biu le tyn nr 118/[/55], przy pis 1. 
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Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa pu blicz ne go
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 129[/55] w spra wie aresz -

to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach
trzech pra cow ni ków Za kła dów Me cha ni ki Pre cy zyj nej w Ska rży sku za nad uży cia
i zdra dę ta jem ni cy w pro duk cji spe cjal nej – po da je się, że do spra wy tej dnia 19 grud -
nia br. aresz to wa no kie row ni ka dzia łu i st[ar sze go] kon struk to ra, za trud nio nych w wy -
mie nio nych za kła dach, w wie ku 44 i 50 lat.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ska rży sku-Ka mien nej (Kiel ce) dnia 17 grud nia br. aresz to wa ła na uczy -
cie la szko ły za wo do wej w Koń skich, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 24, czł[on ka] PZPR
– po dej rza ne go o udział w na pa dzie na Urząd Pocz to wy w Ska rży sku w dniu 12 grud -
nia br.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 129[/55] w spra wie aresz -
to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła -
wiu czte rech człon ków an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Czar na Pe reł ka – po da -
je się, że dnia 17 grud nia br. za trzy ma no dal sze go człon ka tej or ga ni za cji, po cho dze nia
ro bot ni cze go, lat 18, czł[on ka] ZMP, za trud nio ne go w Za kła dach Cel wi sko za w Je le niej
Gó rze.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał 1 oso bę, bez sta łe go miej sca za miesz ka nia,
pocho dze nia chłop skie go, lat 31 – za kol por taż wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 16 grud nia br. za trzy mał księ dza za miesz ka łe go
w pow. Ra dzyń, lat 58 – za prze sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do ak ty wi stów par tyj -
nych.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Koź lu (Opo le) dnia 18 grud nia br. aresz to wał ukry wa ją ce go się od
1954 r. de zer te ra Woj ska Pol skie go (au to chton) lat 24 – któ re go prze ka za no do Zarzą du
In for ma cji Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go we Wro cła wiu.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Koź lu (Opo le) dnia 17 grud nia br. aresz to wał pra cow ni ka Przed się bior -
stwa Mon ta żu Elek trow ni, lat 20 (au to chton) – za wzno sze nie fa szy stow skich okrzy ków
w ję zy ku nie miec kim w miej scu pu blicz nym.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Bar cze wie (Olsz tyn) dnia 14 grud nia br. aresz to wał au to chto na
(syn b[yłe go] ko men dan ta obo zu kon cen tra cyj ne go w Kró lew cu, człon ka SS), lat 21
– za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy.

W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia 17 grud nia br. za trzy mał ukry wa ją ce go się
robot ni ka PGR Mil ków, po cho dze nia chłop skie go, lat 18 – po dej rza ne go o pod pa le nie
sto do ły ze zbo żem w PGR Mi le szyn pow. Gło gów w li sto pa dzie br.
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Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach w dniach od 14 do 19 grud nia br. ska zał:
– za współ pra cę z ge sta po 2 oso by na ka ry 6 i 5 lat wię zie nia,
– za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy 2 oso by na ka ry 2,5 ro ku i 1,5

ro ku wię zie nia.

Kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
SR/WW 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 272–274.
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Nr 145

1955 gru dzień 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 131/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 22 XII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go [Egz. nr] a67a

Biu le tyn nr 131[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W ko pal ni „Mi chał” w Mi chał ko wi cach (Sta li no gród) dnia 17 i 19 grud nia br.

powsta ły dwa ogni ska po ża ro we. Zo sta ły one w za rod ku zli kwi do wa ne. Do cho dze nie
w kie run ku usta le nia przy czyn pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go] w Sta li no gro dzie.

Se kre tarz POP PZPR we wsi Ma łyn ka pow. Bia ły stok dnia 20 grud nia br. otrzy mał
pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu śmier cią za pra cę par tyj ną.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Bia łym sto ku.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 21 grud -

nia br. za trzy mał po szu ki wa ne go przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze i Lu bli nie ban dy tę Jan czu ra, któ ry do ko nał sze re gu
zbroj nych na pa dów i mor der stw1.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 21 grud nia br. aresz to wał płat ne go ko re spon den ta roz gło -
śni ra dio wej Wol na Eu ro pa, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, lat 47. Pod czas re wi zji
zna le zio no sze reg li stów i ad re sów osób za miesz ka łych w kra ju i za gra ni cą, ma ją cych
zwią zek z dzia łal no ścią wy mie nio ne go oraz za kwe stio no wa no ma szy nę do pi sa nia.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
20 grud nia br. aresz to wał, ukry wa ją ce go się od 1953 r. de zer te ra z Woj ska Pol skie go,
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Uję cie Ja na Jan czu ry by ło wy ni kiem ope ra cji PUdsBP w Go rzo wie. Po uzy ska niu w dniu 13 grud nia in for ma cji
o pla no wa nym na pa dzie na ka sje ra PSS „Spo łem” zor ga ni zo wa no za sadz kę, któ ra jed nak nie do pro wa dzi ła do za -
trzy ma nia Jan czu ry. Do pie ro za sto so wa nie „kom bi na cji ope ra cyj nej” przez Wy dział III WUdsBP w Zie lo nej Gó rze
umo żli wi ło uzy ska nie in for ma cji o je go miej scu po by tu i do ko na nie aresz to wa nia. W trak cie śledz twa usta lo no,
że Jan czu ra do pu ścił się w ma ju 1954 r. mor der stwa Wi śniew skie go w powiecie lu bel skim i od te go cza su ukry wał
się. Do na pa du na ka sę Za kła dów Me cha nicz nych „Ur sus” w Go rzo wie Jan czu ra nie przy znał się, ale ze znał, że na -
pad na ka sje ra PSS in spi ro wa ny był przez Wła dy sła wa Py cha za miesz ka łe go w po wie cie go rzow skim, któ ry rów nież
zo stał aresz to wa ny. AIPN, 1583/188, Spra woz da nie WUdsBP w Zie lo nej Gó rze za IV kwar tał 1955 r., k. 75.
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przy któ rym zna le zio no pi sto let i 20 szt[uk] amu ni cji. Aresz to wa ne go prze ka za no do
Za rzą du In for ma cji Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go we Wro cła wiu.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 17 grud nia br. aresz to wał jed ną oso bę, lat 30, bez sta -
łe go miej sca pra cy – po dej rza ną o współ pra cę z ob cym wy wia dem oraz za usi ło wa nie
prze rzu ce nia za gra ni cę sze re gu osób za mie rza ją cych zbiec z kra ju.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 20 grud nia br. aresz to wał za prze sła nie ano ni mu
z po gró żka mi do dy rek to ra Za kła du Uzdro wi sko we go w Bu sku pra cow ni ka te goż za kła -
du, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 61. Wy mie nio ny po dej rza ny jest po nad to o współ -
udział w kil ka krot nym pod pa la niu bu dyn ków uzdro wi sko wych w Bu sku.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 20 grud nia br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie
pisto le tu miesz kań ca po wia tu Zgo rze lec, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 58, z za wo du
kra wiec.

Wy ro ki są dów
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach dnia 20 grud nia br. ska zał 8 osób na ka ry od 5 do 10 lat

wię zie nia za przy na le żność do ban dy i dzia łal ność ter ro ry stycz no -ra bun ko wą.
Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu dnia 16 grud nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 6 lat wię -

zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni.
Sąd Wo je wódz ki w War sza wie dnia 17 grud nia br. ska zał 1 oso bę na 7 mie się cy wię -

zie nia za pi sa nie wro gich ano ni mów i ulo tek.

Kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
SR/WW 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 275–276.
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Nr 146

1955 gru dzień 24, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 132/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 24 grud nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 132[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Łu ko wie (Lu blin) dnia 23 grud nia br. o godz. 18.00 trzej uzbro je ni ban dy ci do ko -

na li na pa du na ka sje ra pocz ty, któ re mu zra bo wa li 100 tys. zł oraz za strze li li kon wo jen ta,
czł[on ka] PZPR. Po ścig za ban dą pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą
funk cjo na riu sze Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO.

W Świ drach Wiel kich pow. Otwock (War sza wa) dnia 22 grud nia br. 4 ban dy tów
(w tym 2 uzbro jo nych) do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc 2000 zł i część to wa ru.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
i KP MO.

23 grud nia br. o godz. 20.00 w m. Prze wrot ne pow. Rze szów dwóch nie usta lo nych
osob ni ków (je den uzbro jo ny w pi sto let) usi ło wa ło do ko nać na pa du na kie row ni ka skle -
pu Gmin nej Spół dziel ni. Po ścig za spraw ca mi pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie wraz z KP MO.

Prze wod ni czą cy GRN (czł[onek] PZPR) w Umul to wie pow. Po znań otrzy mał pocz tą
2 ano ni my, w któ rych au tor wzy wa go do wy stą pie nia z par tii oraz ustą pie nia ze sta no -
wi ska prze wod ni czą ce go GRN, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu.

Pra cow ni ca Gu biń skich Za kła dów Prze my słu Te re no we go w Gu bi nie (Zie lo na Gó -
ra) – czł[on ki ni] PZPR, w dniu 21 grud nia br. otrzy ma ła pocz tą ano nim, w któ rym autor
gro zi jej śmier cią za pra cę spo łecz ną, pod pi sa ny: „Wol na Or ga ni za cja Pod ziem na”.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na te re nie Za kła du WSK Rze szów nie usta lo ny do tych czas spraw ca w dniu 21 grud -
nia br. do ko nał kil ku na pi sów o tre ści an ty ra dziec kiej oraz szka lu ją cej przy wód ców
PZPR.

W pow. Lu bań i Zło to ryja (Wro cław) w dniach 22 i 23 grud nia br. zna le zio no 1 ba lon
oraz oko ło 1050 egz[em pla rzy] Biu le ty nów In for ma cyj nych nr 1 Wol nej Eu ro py.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w War sza wie w dniu 22 grud nia br. aresz to wał 4 spraw ców na pa du
na Po ste ru nek MO w Ka mień czy ku w 1952 r. (za mor do wa li 1 funk cjo na riu sza MO
i zra bo wa li broń), wszy scy po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 29, 30, 33 i 48 lat. Sank -
cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w War sza wie w dniu 21 i 22 grud nia br. aresz to wał 3 oso by po dej -
rza ne o do ko na nie mor der stwa czł[on ka] PPR i par ty zan tów ra dziec kich w okre sie oku -
pa cji: rol ni ka, lat 44, zam[iesz ka łe go] w pow. Wo ło min; rol ni ka, lat 44, zam[iesz ka łe go]
w pow. Wę grów i 1 oso bę po cho dze nia drob no miesz czań skie go, lat 40, zam[iesz ka łą]
w Gdań sku. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 22 grud nia br. aresz to wał rol ni ka, lat 33 – za re -
da go wa nie i prze sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do ak ty wi stów wiej skich w pow.
Prza snysz. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Urząd do spraw Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] m.st. War sza wy w dniu 21 grud nia br. aresz to wał za współ pra cę z Niem ca mi
w okre sie oku pa cji i wy da nie Nie mo com człon ka par tii, któ ry zo stał za strze lo ny – pra -
cow ni cę Prze my sło we go Zjed no cze nia Bu dow la ne go we Wro cła wiu, lat 33, po cho dze -
nia ro bot ni cze go. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor m.st. War sza wy.

Na wią zu jąc do po da nej in for ma cji w Biu le ty nie nr 130[/55] z dnia 20 grud nia br.
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Kiel cach 5 pra cow ni ków Za kła dów Me cha ni ki Pre cy zyj nej w Ska rży sku za
nad uży cia i zdra dę ta jem ni cy w pro duk cji spe cjal nej – po da je się, że do spra wy tej
w dniu 23 grud nia br. aresz to wa no wła ści cie la pry wat ne go warsz ta tu sto lar skie go (za -
trud niał 2 si ły na jem ne), po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 46, zam[iesz ka łe go] w Kiel cach.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 19 grud nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze 2 oso by za nie le gal -
ne prze kro cze nie gra ni cy pań stwo wej do NRD. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
woje wódz ki.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 20 grud nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę pół to ra

roku wię zie nia za wro gie wy stą pie nia w ko ście le.

Kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
SR/WS 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 277–279.
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Nr 147

1955 gru dzień 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 133/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 28 grud nia 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a67a

Biu le tyn nr 133[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W PGR Krze czy n1 pow. Lu bin (Wro cław) dnia 27 grud nia br. o godz. 2.00 wsku tek

pod pa le nia przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę spło nę ły dwie ster ty łu bi nu.
Docho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bi nie.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Ty mie niu pow. Ko sza lin
– czł[onek] PZPR, dnia 20 grud nia br. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie,
któ re go au tor gro zi mu śmier cią za ak tyw ną pra cę spo łecz ną i za wo do wą. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie.

Kie row nik Wy dzia łu Oświa ty Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Mię dzy -
cho dzie (Po znań) dnia 24 grud nia br. otrzy mał ano nim, któ re go au tor po le ca mu –
w związ ku z je go pra cą spo łecz ną i za wo do wą – opu ścić miej sce pra cy i za miesz ka nia,
a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mię dzy cho dzie.

Na ad res re dak cji „Try bu ny Ro bot ni czej” w Sta li no gro dzie dnia 20 grud nia br. wpły -
nął pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor szka lu je wa run ki by to we w Pol -
sce. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Bę dzi nie.

Na te re nie mia sta To ru nia (Byd goszcz) w dniach 22 i 23 grud nia br. zna le zio no
10 ulo tek wy ko na nych na po wie la czu o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej oraz
skie ro wa nej prze ciw ko or ga nom bez pie czeń stwa. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu.

W Ku rze lo wie pow. Włosz czo wa (Kiel ce) dnia 23 grud nia br. na ta bli cy ogło szeń
przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo na zo sta ła ulot ka wy ko na na od ręcz -
nie o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Włosz czo wie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Mo wa o Krze czy nie Wiel kim lub Krze czy nie Ma łym.
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Na te re nie Fa bry ki Tek tu ry w Tar nów ce pow. Zło tów (Ko sza lin) nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca dnia 21 grud nia br. do ko nał dwóch na pi sów o tre ści szka lu ją cej przed sta -
wi cie li rzą dów PRL i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zło to wie.

Na te re nie Eks po zy tu ry PKS w Ło mży (Bia ły stok) nie usta lo ny do tych czas spraw ca
w dniu 22 grud nia br. do ko nał kil ku na pi sów o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą du
Pol ski Lu do wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ło mży.

Na te re nie po wia tu Ostrów (Po znań) oraz Zło to ryja i Ja wor (Wro cław) w dniach 23
i 24 grud nia br. zna le zio no 1241 eg zem pla rzy Biu le ty nów In for ma cyj nych nr 1 Wol nej
Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 130[/55] w spra wie aresz -

to wa nia przez De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ska rży sku
(Kiel ce) na uczy cie la po dej rza ne go o do ko na nie na pa du na Urząd Pocz to wy w Ska rży -
sku – po da je się, że za współ udział w wy mie nio nym na pa dzie dnia 26 grud nia br. za trzy -
ma no pra cow ni ka Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Koń skich, po cho dze nia
drob no miesz czań skie go, lat 25. Pod czas re wi zji zna le zio no 110 500 zł, po cho dzą cych
z ra bun ku oraz dwie jed nost ki bro ni pal nej.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 129[/55], 130[/55]
i 132[/55] w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach 6 osób za nad uży cia i zdra dę ta jem ni cy w pro duk cji spe cjal -
nej Za kła dów Me cha ni ki Pre cy zyj nej w Ska rży sku – po da je się, że do spra wy tej aresz -
to wa no dal sze 3 oso by: by łe go pra cow ni ka wy mie nio nych za kła dów (ostat nio bez sta -
łe go miej sca pra cy), po cho dze nia chłop skie go, lat 47; wła ści cie la pry wat ne go warsz ta tu
sto lar skie go w Ska rży sku, lat 46 i pra cow ni ka Spół dziel ni Pra cy „Trak” w Kiel cach,
pocho dze nia chłop skie go, lat 38. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 131[/55] w spra wie aresz -
to wa nia ban dy ty Jan czu ra – po da je się, że za współ pra cę z nim w dniu 23 grud nia br.
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to -
wał miesz kań ca po wia tu Go rzów Wlkp., po cho dze nia chłop skie go, lat 28.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 23 grud nia br. aresz to wał za prze cho wy wa nie bro -
ni po zli kwi do wa nej w 1946 r. nie le gal nej or ga ni za cji Mło dzież Wiel kiej Pol ski2 rol ni -
ka z po wia tu Sa nok (po sia da 7 ha zie mi), lat 44. Pod czas re wi zji w za bu do wa niach
wy mie nio ne go zna le zio no 2 ręcz ne ka ra bi ny ma szy no we, 1 ka ra bin, 2 ma ga zyn ki
do au to ma tu, 1 lu fę do rkm i 1380 szt[uk] amu ni cji. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

495

2 Or ga ni za cja mło dzie żo wa Stron nic twa Na ro do we go po wsta ła w 1932 r. W cza sie woj ny re ak ty wo wa ła swą dzia -
łal ność, jej człon ko wie w więk szo ści na le że li do NOW. Za da niem MWP by ło or ga ni zo wa nie mło dzie ży szkol nej
i mło dzie ży pra cu ją cej. Po woj nie jej głów nym ce lem by ło pro wa dze nie pro pa gan dy an ty ko mu ni stycz nej. Or ga ni -
za cja po dzie lo na by ła na trzy dziel ni ce: Kra kow ską, Dol no ślą ską i Gór no ślą ską, te na to miast na okrę gi i ob wo dy.
MWP nie po sia da ła cen tral ne go kie row nic twa, a pra cą tej or ga ni za cji kie ro wał Wy dział Mło dzie żo wy przy Pre zy -
dium SN. Kie row ni kiem wy dzia łu był Wła dy sław Fur ka ps. „Emil”, jed no cze śnie czło nek pre zy dium. MWP zo sta -
ła roz bi ta przez apa rat bez pie czeń stwa do koń ca lat czter dzie stych. In for ma tor o nie le gal nych..., s. 217–219.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gi życ ku (Olsz tyn) dnia 21 grud nia br. aresz to wa ła za roz po wszech nia -
nie an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan dy ro bot ni ka Stocz ni Jach to wej w Gi życ -
ku, lat 49.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 23 grud nia br. aresz to wał za kol por taż ulo tek o tre -
ści szka lu ją cej dzia ła czy ru chu ro bot ni cze go i przed sta wi cie li rzą du PRL ro bot ni ka
kopal ni „By tom”, lat 30.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 22 grud nia br. aresz to wał za współ udział w kol -
por ta żu an ty pań stwo wych ulo tek miesz kań ca po wia tu Po znań, po cho dze nia chłop skie -
go, lat 20.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 24 grud nia br. ska zał na ka rę 15 lat wię zie nia

dowód cę b[yłej] ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej.

Kierownik Sekcji In for ma cji GP
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr  

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1 

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 280–283.
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Nr 148

1955 gru dzień 30, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 134/55

Ko mi tet War sza wa, dnia 30 XII 1955 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 134[/55]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na drzwiach do mu miesz kal ne go se kre ta rza POP PZPR przy PGR Wy la zło wo pow.

Lip no (Byd goszcz) dnia 26 grud nia br. wy wie szo ny zo stał ano nim (wy ko na ny od ręcz -
nie), któ re go au tor gro zi mu śmier cią, je że li na dal bę dzie pro wa dził pra cę par tyj ną.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lip nie.

Se kre tarz POP PZPR przy spół dziel ni pro duk cyj nej w Mar szo wi cach pow. Śro da
Ślą ska (Wro cław) dnia 27 grud nia br. otrzy mał ano nim z po gró żka mi. Do cho dze nie pro -
wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Śro dzie Ślą skiej.

Kie row nik szko ły pod sta wo wej w m. Ka cze1 pow. Bu sko (Kiel ce) otrzy mał ano nim,
któ re go au tor wzy wa go do za wie sze nia w szko le krzy ży i wpro wa dze nia na uki re li gii,
gro żąc kon se kwen cja mi w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia. Nad mie nić na le -
ży, że kie row nik wy mie nio nej szko ły otrzy mał ano nim o iden tycz nej tre ści w lu tym br.
Ano ni my z po gró żka mi wy ko na ne przez te go au to ra otrzy ma li rów nież prze wod ni czą -
cy (czł[onek] PZPR) i se kre tarz GRN w Gac kach pow. Bu sko, któ rym za rzu ca on rze -
ko mo nie su mien ne za ła twia nie in te re san tów. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bu sku.

W dniu 28 grud nia br. prze sła ne zo sta ły 3 ano ni mo we li sty z po gró żka mi (wy ko na -
ne na ma szy nie) do trzech księ ży za miesz ka łych w Lu bli nie. Au tor ano ni mów za rzu ca
im od stęp stwo od Ko ścio ła i roz bi ja nie je go jed no ści oraz wzy wa ich do za nie cha nia
dal szej dzia łal no ści spo łecz nej, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi kon se kwen cja mi.
Docho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bli nie.

Na ad res Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Po zna niu dnia 22 grud nia br. wpły nął
pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie) o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho -
dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
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W Ła ska rze wie pow. Gar wo lin (War sza wa) dnia 21 grud nia br. nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca wy wie sił ulot kę (wy ko na ną od ręcz nie) o tre ści wzy wa ją cej do wal ki
z komu ni zmem. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gar wo li nie.

Na te re nie Stocz ni Szcze ciń skiej dnia 27 grud nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca do ko nał na pi su o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie.

Na te re nie ko pal ni „Kle ofas” w Sta li no gro dzie dnia 23 grud nia br. nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca do ko nał kra dzie ży 10 kg ma te ria łu wy bu cho we go; 3 kg skra dzio ne go
ma te ria łu od na le zio no, ukry te obok szy bu. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Gro dzisz cze pow. Ząb ko wi ce Ślą skie (Wro cław) dnia
27 grud nia br. wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem. Za trzy ma -
no dwie oso by po dej rza ne o pod pa le nie. Nad mie nić na le ży, że w cią gu 1955 r. na te re -
nie te jże gro ma dy za no to wa no 9 wy pad ków po ża rów. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa
ope ra cyj na.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Dar go bądź pow. Wo lin (Szcze cin) dnia 26 grud nia br.
o godz. 23.30 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze sło mą. Do cho dze -
nie w ce lu usta le nia przy czyn po ża ru pro wa dzi KP MO wspól nie z Po wia to wym Urzę -
dem [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świ no uj ściu.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 28 grud nia br. aresz to wał za prze sy ła nie do roz gło śni
ra dio wej Wol na Eu ro pa wro gich wia do mo ści o Pol sce Lu do wej dwie oso by, po cho dze -
nia chłop skie go, w wie ku 22 i 27 lat. Je den z aresz to wa nych jest kan dy da tem PZPR
i człon kiem ZMP, dru gi – człon kiem ZSL i ZMP. Pod czas re wi zji zna le zio no bro szu rę
pro wo ka to ra Świa tły oraz in ne do ku men ty po twier dza ją ce pro wa dzo ną przez nich wro -
gą dzia łal ność. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go] m.st. War sza wy dnia 29 grud nia br. aresz to wał pra cow ni ka „Mia sto pro jekt – Sto li -
ca Po łu dnie”, po cho dze nia chłop skie go, lat 64, wy kształ ce nia śred nie go – po dej rza ne go
o współ pra cę z II Od dzia łem Szta bu Ge ne ral ne go w la tach 1930–1936 i dzia łal ność
szpie gow ską na te re nie ZSRR.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 27 grud nia br. aresz to wał za na pi sa nie w 1952 r.
ano ni mu o tre ści szka lu ją cej ustrój Pol ski Lu do wej i na wo łu ją cej rol ni ków do wal ki
z obec nym ustro jem pra cow ni ka umy sło we go Przed się bior stwa Ro bót Ko mu ni ka cyj -
nych w Bo le śnie2 Czę sto cho wa, po cho dze nia chłop skie go, lat 33. Sank cję na areszt
wydał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 28 grud nia br. aresz to wał za ujaw nie nie me tod pra cy
orga nów bez pie czeń stwa i MO funk cjo na riu sza MO, po cho dze nia chłop skie go, lat 32.
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2 Nie usta lo no. Być mo że cho dzi o dziel ni cę Czę sto cho wy Błesz no.
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Podej rza ny jest on rów nież o wy sy ła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa in for ma -
cji sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 29 grud nia br. aresz to wał war tow ni ka wię zie nia w Po -
zna niu, po cho dze nia chłop skie go, lat 23, po dej rza ne go o nie le gal ne prze cho wy wa nie
4 jed no stek bro ni pal nej.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 29 grud nia br. aresz to wał za kol por taż ulo tek po cho dze -
nia za gra nicz ne go i ksią żek o wro giej tre ści wśród stu den tów miesz kań ca Po zna nia,
pocho dze nia in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 32, wy kształ ce nia śred nie go, bez sta łe go
miej sca pra cy.

Na po le ce nie pro ku ra to ra wo je wódz kie go w Kra ko wie Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] dnia 28 grud nia br. aresz to wał ro bot ni ka zatrud nio ne go
w klasz to rze oo. Be ne dyk ty nów w Tyń cu, lat 55 – po dej rza ne go o współ pra cę z oku pan -
tem i do ko na nie kil ku mor derstw.

Na te re nie Dzie rżo nio wa (Wro cław) w dniu 23 grud nia br. za trzy ma ny zo stał de zer -
ter z WP, lat 21, przy któ rym zna le zio no broń i 90 szt[uk] amu ni cji.

Wła dze NRD w dnia 28 grud nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dwóch agen tów wy wia du ame ry kań -
skie go, oby wa te li pol skich, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 27 i 31 lat (je den trzy -
krot nie ka ra ny przez sąd pol ski za kra dzie że i usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia
gra ni cy). Wy mie nie ni dro gą nie le gal ną zbie gli z Pol ski do Nie miec Za chod nich, gdzie
za wer bo wa ni zo sta li przez ośro dek wy wia du ame ry kań skie go. Po prze szko le niu i otrzy -
ma niu za da nia wy wia dow cze go usi ło wa li prze do stać się na te ren Pol ski. Przy za trzy ma -
nych zna le zio no sfał szo wa ne pol skie do wo dy oso bi ste, ksią żecz ki woj sko we i in ne do -
ku men ty oraz kom pa sy, ze gar ki i pie nią dze pol skie. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/154, k. 284–287.
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Nr 149

1956 sty czeń 2, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 1/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 2 stycz nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 1[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W miej sco wo ści Do mat ków pow. Kol bu szo wa (Rze szów) dnia 30 XII [19]55 r.

o godz. 18.50 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy,
skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wa li oko ło 4000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi
KP MO Kol bu szo wa.

31 XII [19]55 r. o godz. 9.00 wy buchł po żar w bu dyn ku Pre zy dium GRN w Nie boc -
ku pow. Brzo zów (Rze szów), na sku tek któ re go spło nę ło 5 po miesz czeń, m.in. sa la ze -
brań, świe tli ca, biu ro de le ga ta do spraw sku pu. W cza sie po ża ru ule gła czę ścio we mu
znisz cze niu do ku men ta cja obo wiąz ko wych do staw. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Brzo zo wie.

Na od cin ku li nii ko le jo wej Ża gań–Bie niów (Zie lo na Gó ra) w dniu 30 XII [19]55 r.
wy cię to 450 m[e]tr[ów] li nii te le fo nicz nej, na le żą cej do jed nost ki ra dziec kiej. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ża ga niu.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Rud nie Wiel kiej pow. Rze szów,
czło nek PZPR, dnia 28 XII [19]55 r. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie),
któ re go au tor wzy wa do zrze cze nia się zaj mo wa ne go sta no wi ska, a w prze ciw nym wy -
pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Prze wod ni czą cy GRN w Szcze gli nie pow. Ko sza lin dnia 28 XII [19]55 r. otrzy mał
ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor wzy wa go do opusz cze nia do tych cza so -
we go miej sca za miesz ka nia, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze -
nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie.

Do Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Gu bi nie (Zie lo na Gó ra) wpły nął w dniu 31 XII
[19]55 r. ano nim po gró żko wy pod ad re sem kie row ni ka kadr Gu biń skich Za kła dów Prze -
my słu Te re no we go – człon ka PZPR, któ re mu au tor ano ni mu po le ca opu ścić miej sce
pra cy i za miesz ka nia, gro żąc w prze ciw nym wy pad ku kon se kwen cja mi. Nad mie nić na -
le ży, że jest to dru gi te go ro dza ju ano nim skie ro wa ny do człon ka PZPR w tym sa mym
za kła dzie w mie sią cu grud niu. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gu bi nie.
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W miej sco wo ści Łap czy na Wo la pow. Włosz czo wa (Kiel ce) w dniu 26 XII [19]55 r.
wy wie szo na zo sta ła od ręcz nie wy ko na na ulot ka, skie ro wa na prze ciw ko PZPR. Do cho -
dze nie pro wa dzą KP MO wspól nie z Po wia to wym Urzę dem [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Włosz czo wie.

W To ru niu (Byd goszcz) na jed nej z ulic dnia 23 XII [19]55 r. zna le zio no ulot kę wy -
ko na ną na po wie la czu, o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej oraz skie ro wa nej prze -
ciw ko or ga nom bez pie czeń stwa. O dzie się ciu ulot kach tej sa mej tre ści zna le zio nych
w To ru niu in for mo wa no w Biu le ty nie nr 133[/55] z dnia 28 XII [19]55 r. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu.

Na drzwiach wej ścio wych do Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Ru mach pow.
Szczyt no (Olsz tyn) w no cy z dnia 27 na 28 XII [19]55 r. nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca do ko nał na pi su o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szczyt nie.

We wsi Ma ków pow. Skier nie wi ce (Łódź) dnia 29 XII [19]55 [r.] nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca do ko nał dwóch an ty pań stwo wych na pi sów. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le MO
w Skier nie wi cach.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 30 i 31 XII [19]55 r. aresz to wał za przy na le żność do
nie le gal nej or ga ni za cji pn. Mło de Or lę ta 3 oso by, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku
od 15 do 16 lat, je den czło nek ZMP oraz – za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji
pn. Re zer wa Ar mii Kra jo we j1 – 2 oso by, w wie ku po 17 lat. Aresz to wa ni na te re nie m.
Ło dzi kol por to wa li an ty pań stwo we ulot ki i nisz czy li ga blot ki pro pa gan do we. Pod czas
re wi zji zna le zio no 2 ręcz ne dru kar ki, przy po mo cy któ rych dru ko wa li ulot ki oraz do ku -
men ty świad czą ce o współ pra cy wym[ie nio nych] or ga ni za cji w pro wa dze niu przez nie
wro giej dzia łal no ści. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor m. Ło dzi.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia
29 XII [19]55 [r.] aresz to wał księ dza za miesz ka łe go w Za ko pa nem (lat 36, wy kształ ce -
nie wy ższe), któ ry w okre sie ostat nich dwóch mie się cy ub[ie głe go] ro ku, re da gu jąc
ogło sze nia z za kre su dzia łal no ści Ko ścio ła ka to lic kie go uży wał w nich zwro tów szka -
lu ją cych or ga ny wła dzy pań stwo wej. W cza sie re wi zji u wy mie nio ne go zna le zio no kil -
ka no ta tek o wro giej tre ści. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 28 XII [19]55 r. aresz to wał za prze cho wy wa nie i roz -
po wszech nia nie tre ści wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły ro bot ni ka Za rzą du Por tu
Szcze cin, po cho dze nia chłop skie go, lat 23.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] na m.st. War sza wę dnia 31 XII [19]55 r. aresz to wał miesz kań ca Ur su sa, po cho -
dze nia ro bot ni cze go, lat 49, wy kształ ce nia wy ższe go, bez sta łe go miej sca pra cy, któ ry
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1 Or ga ni za cja dzia ła ła na te re nie Ło dzi od je sie ni 1953 r. do grud nia 1955 r. Do wód cą li czą cej 12 osób gru py był
Zyg munt Ży lis. RAK pro wa dzi ła dzia łal ność pro pa gan do wą i tzw. ma ły sa bo taż. Pol skie pod zie mie nie pod le gło -
ścio we w wo je wódz twie łódz kim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 414.
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dzia ła jąc wspól nie z in ny mi oso ba mi do ko nał po wa żnych nad użyć na szko dę War szaw -
skich Za kła dów Mię snych. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 29 XII [19]55 r. aresz to wał za współ pra cę z ge sta po rol -
ni ka, po sia da ją ce go 1 [i] 1/2 ha zie mi, lat 58, za miesz ka łe go w pow. Pisz woj. Olsz tyn.

27 XII [19]55 r. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia -
łym sto ku aresz to wał za współ pra cę z ge sta po bry ga dzi stę trak to ro we go POM w Łob zie
(lat 31, po cho dze nie ro bot ni cze). Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia
28 XII [19]55 r. aresz to wał ukry wa ją ce go się od 1946 r. współ pra cow ni ka ge sta po, po -
cho dze nia ro bot ni cze go, lat 44, bez sta łe go miej sca pra cy i za miesz ka nia. Aresz to wa ne -
go prze ka za no do dys po zy cji Pro ku ra tu ry Po wia to wej w Bę dzi nie.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 30 XII [19]55 r. ska zał: 1 oso bę na ka rę do ży wot -

nie go wię zie nia, 4 oso by na ka ry od 5 do 12 lat wię zie nia i 3 oso by na ka ry od 8 mie -
się cy do 3 lat wię zie nia za do ko na nie sze re gu zbroj nych na pa dów ra bun ko wych na tere -
nie wo je wódz twa lu bel skie go w 1954 r.

Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu dnia 31 XII [19]55 r. ska zał 6 osób na ka ry od 3 do
8 lat wię zie nia za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Zwią zek Mło dych
Wro gów Ko mu ni zmu.

Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie ska zał:
– za kol por taż wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły 2 oso by na ka ry 3 lat i 1 ro ku

wię zie nia,
– za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy jed ną oso bę na ka rę 1 ro ku

wię zie nia.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
RS/WS

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 1–4.
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Nr 150

1956 sty czeń 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 2/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 4 stycz nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 2[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Sta rym Wie li sła wiu pow. Kłodz ko (Wro cław) dnia 2 stycz nia br. o godz. 17.45

trzech uzbro jo nych i za ma sko wa nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po
ster ro ry zo wa niu bę dą cych w skle pie osób zra bo wa li to war na su mę oko ło 700 zło tych.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
wspól nie z MO w Kłodz ku.

W miej sco wo ści Grze bie nie pow. So kół ka (Bia ły stok) dnia 1 I [19]56 r. o godz.
21.30 spło nę ła sto do ła na szko dę człon ka ko mi te tu za ło ży ciel skie go spół dziel ni pro duk -
cyj nej – czł[on ka] PZPR, po sia da ją ce go 4-h[ek ta ro we] go spo dar stwo. W wy ni ku wstęp -
ne go do cho dze nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] aresz to -
wał rol ni ka (po sia da 7 ha zie mi), któ ry w śledz twie ze znał, że pod pa le nia do ko nał
z ze msty oso bi stej.

W wal cow ni hu ty „Bo brek” w By to miu (Sta li no gród) dnia 1 I [19]56 r. z przy czyn
do tych czas nie usta lo nych na stą pi ło uszko dze nie klat ki wal cow ni czej, po wo du jąc oko ło
24-go dzin ny po stój wal cow ni. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu.

W świe tli cy Do mu Mło de go Gór ni ka przy ko pal ni „Sie mia no wi ce” (Sta li no gród)
dnia 31 XII [19]55 r. znisz czo ne zo sta ło go dło pań stwo we oraz por tre ty przed sta wi cie -
li rzą du PRL. W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia przez Miej ski Urząd [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wa ni zo sta li dwaj spraw cy po -
wy ższe go – ro bot ni cy ko pal ni „Sie mia no wi ce”, w wie ku 18 i 20 lat.

Na te re nie mia sta Bia łe go sto ku dnia l I [19]56 r. zna le zio ne zo sta ły 2 ulot ki (wy ko -
na ne na ma szy nie) o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku.

W miej sco wo ści Łąc ko pow. No wy Sącz (Kra ków) dnia 31 XII [19]55 r. na ta bli cy
ogło szeń nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił 3 ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie w for -
mie ha seł) o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i glo ry fi ku ją cej USA. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Są czu.
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W Boj szo wie pow. Gli wi ce (Sta li no gród) w no cy z 31 XII [19]55 [r.] na 1 I [19]56 r.
na bu dyn ku, w któ rym mie ści się pocz ta i GRN nie usta lo ny do tych czas spraw ca na ry -
so wał kre dą kil ka hi tle row skich swa styk. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

Na ad re sy trzech wy ższych uczel ni kra kow skich, Wo je wódz kiej Ko mi sji Pla no wa -
nia Go spo dar cze go w Kra ko wie oraz Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne go i Szko ły
Głów nej Słu żby Za gra nicz nej w War sza wie wpły nę ły pocz tą (nada ne w An glii) Biu le -
ty ny In for ma cyj ne nr 1 Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 2 I [19]56 r. za trzy mał za roz kol por to wa nie wro -
gich ulo tek na te re nie mia sta Wą brzeź na w lip cu 1954 r. pra cow ni ka Po wia to we go
Zarzą du Łącz no ści w Byd gosz czy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 40.

Na pod sta wie orze cze nia Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gry fi cach (Szcze cin) dnia 30 XII [19]55 r.
aresz to wał spraw cę wro gie go na pi su do ko na ne go w bu dyn ku PZGS, ro bot ni ka Okrę go -
wych Zakł[ad ów] Re mon to wo -Mon ta żo wych w Gry fi cach, poch[od ze nia] chłop skie go,
lat 22. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Wał czu (Ko sza lin) dnia 30 XII [19]55 r. za trzy ma ła po dej rza ne go o szkod -
nic two go spo dar cze w bu dow nic twie PGR tech ni ka bu dow la ne go, za trud nio ne go w Ze spo -
le PGR Lub no, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 43 (wy klu czo ny z sze re gów PZPR).

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Piń czo wie (Kiel ce) dnia 2 I [19]56 r. aresz to wał ma ło -
rol ne go chło pa, lat 23, za miesz ka łe go w Jur ko wie, któ ry bę dąc w sta nie nie trzeź wym
w dniu 26 XII [19]55 r. strze lał do prze chod niów z nie le gal nie po sia da ne go pi sto le tu.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia
30 XII [19]55 r. za trzy mał pra cow ni ka umy sło we go POM w Ko wa le wie pow. Wą brzeź -
no, po cho dze nia chłop skie go, lat 25 – za spo wo do wa nie aresz to wa nia 1 oso by za kol -
por taż wro giej bro szu ry świa tło wskiej, któ rą pod rzu cił do miesz ka nia tej oso by, a na -
stęp nie zło żył do nie sie nie do Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Pro ku ra tu ra m.st. War sza wy dnia 2 I [19]56 r. prze ka za ła do Urzę du [do spraw] Bez -
pie czeń stwa [Pu blicz ne go] na m. War sza wę po dej rza ne go o nie le gal ne prze kro cze nie
gra ni cy pań stwo wej w grud niu [19]55 r. oby wa te la pol skie go, po chodz[enie] in te li gen -
cja pra cu ją ca, lat 20, bez sta łe go miej sca pra cy i za miesz ka nia.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
RS/WS

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 5–7.
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Nr 151

1956 sty czeń 7, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 3/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 7 stycz nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 3/[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W m. Do bry nin pow. Mie lec (Rze szów) dnia 4 stycz nia br. o godz. 17.30 dwaj uzbro -

je ni ban dy ci do ko na li na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu i klien -
tów zra bo wa li 1000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Miel cu.

W gro ma dzie Bu kow no1 pow. Na my słów (Opo le) dnia 4 stycz nia br. o godz. 18.00
wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze sło mą na szko dę prze wod ni czą -
ce go spół dziel ni pro duk cyj nej. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do -
cho dze nie pro wa dzi KP MO wspól nie z De le ga tu rą Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Na my sło wie.

Na od cin ku li nii ko le jo wej Ża gań–Bie niów (Zie lo na Gó ra) w dniu 3 stycz nia br. nie -
usta le ni do tych czas spraw cy wy cię li 100 me trów li nii te le fo nicz nej, na le żą cej do jed -
nost ki woj sko wej. Nad mie nić na le ży, że na tym sa mym od cin ku li nii ko le jo wej w dniu
30 XII 1955 r. wy cię te zo sta ło 450 metrów prze wo du te le fo nicz ne go. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ża ga niu.

In ka sent Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Ra czy nie2 pow. Prze worsk (Rze szów)
– czł[onek] ZSL, dnia 29 XII 1955 r. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie),
któ re go au tor gro zi mu oraz in ne mu pra cow ni ko wi GRN śmier cią w wy pad ku, je że li nie
spo wo du ją prze pro wa dze nia po now nej kla sy fi ka cji zie mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prze wor sku.

Prze wod ni czą cy GRN w Owiń skach pow. Po znań dnia 3 stycz nia br. otrzy mał ano -
nim, któ re go au tor gro zi mu kon se kwen cja mi za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Wy mie nio -
ny prze wod ni czą cy otrzy mał ano nim o po dob nej tre ści w kwiet niu 1954 r. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu.

Na ad res dy rek to ra F[abry]ki Płyt Pil śnio wych w Ni dzie pow. Pisz (Olsz tyn) dnia
2 stycz nia br. wpły nął pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor po wo łu jąc się
na po przed ni ano nim do ma ga się pod wy żki płac dla ro bot ni ków fi zycz nych, a w wy padku

505

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o gro ma dę Bu ko wa.
2 Praw do po dob nie Rą czy na.
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nie za sto so wa nia się dy rek cji do po wy ższe go gro zi kon se kwen cja mi i wy sa dze niem
w po wie trze fa bry ki. Nad mie nić na le ży, że dy rek cja fa bry ki w dniu 9 XII 1955 r. otrzy -
ma ła po dob ny ano nim. W wy ni ku do cho dze nia aresz to wa ny zo stał au tor te goż ano ni mu,
o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 127[/55] z dnia 13 XII [19]55 r. Do cho dze nie pro -
wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie.

Na te re nie POM w Na my sło wie (Opo le) dnia 4 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas
spraw ca do ko nał na pi su o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu -
ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Na my sło wie.

W jed nym z od dzia łów hu ty „Bę dzin” w Bę dzi nie (Sta li no gród) dnia 2 stycz nia br.
nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał na pi su o tre ści re wi zjo ni stycz nej. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bę dzi nie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 1[/56] z dnia 2 stycz nia br.

w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Ło dzi 5 osób za przy na le żność do an ty pań stwo wych or ga ni za cji Mło de Or lę ta
i Re zer wa Ar mii Kra jo wej – po da je się, że w dniu 4 stycz nia br. za trzy ma no dal szych
3 człon ków wy mie nio nych or ga ni za cji, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku od 15 do 16 lat
(ucznio wie szkół śred nich). Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor mia sta Ło dzi.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 134[/55] z dnia 30 XII
1955 r. w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Po zna niu war tow ni ka wię zie nia po dej rza ne go o nie le gal ne prze cho wy -
wa nie 4 jed no stek bro ni pal nej – po da je się, że do spra wy tej w dniu 4 stycz nia br. aresz -
to wa no dal sze 3 oso by:

1) b[yłe go] hersz ta ban dy WSGO „War ta”3, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 41, wy -
kształ ce nia śred nie go, zam[iesz ka łe go] pow. Wolsz tyn;

2) rol ni ka, po sia da ją ce go 8 ha zie mi, lat 27, zam[iesz ka łe go] w pow. No wy To myśl;
3) stra żni ka Na ro do we go Ban ku Pol skie go w Gro dzi sku Wlkp., po cho dze nia ro bot -

ni cze go, lat 22, kand[ydat] PZPR.
Wy mie nie ni po dej rza ni są o nie le gal ne prze cho wy wa nie bro ni i kol por taż an ty pań -

stwo wych ulo tek na te re nie Gro dzi ska Wlkp. w 1954 r. Pod czas re wi zji u jed ne go
z aresz to wa nych zna le zio no ka ra bin i 24 szt[uki] amu ni cji. Sank cję na areszt wy dał pro -
ku ra tor wo jew[ódz ki].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 5 stycz nia br. aresz to wał za pi sa nie i roz po wszech nia nie

506

3 Wiel ko pol ska Sa mo dziel na Gru pa Ochot ni cza „War ta” – naj więk sza po akow ska or ga ni za cja zbroj na dzia ła ją ca
na te re nie wo je wódz twa po znań skie go od ma ja do li sto pa da 1945 r. Li czy ła ok. 7 tys. człon ków. Do wód cą or ga ni za -
cji był ppłk An drzej Rze wu ski ps. „Hań cza”, or ga ni za tor struk tur De le ga tu ry Sił Zbroj nych w Po znań skiem. „Hań -
cza” zo stał aresz to wa ny przez NKWD w li sto pa dzie 1945 r., po dwóch nie uda nych pró bach – po peł nił sa mo bój -
stwo 20 ma ja 1946 r. w wię zie niu w Po zna niu. Roz pra co wa nie WSGO „War ta” przez or ga ny bez pie czeń stwa
pro wa dzo ne by ło na szcze blach po wia to wych urzę dów bez pie czeń stwa i WUBP w Po zna niu, w ra mach spraw krypt.
„Ro dzeń stwo” i „Mer kur”. Mi mo że ter min li kwi da cji Ko men dy WSGO „War ta” wy zna czo no na dru gą po ło wę listo -
pa da 1945 r., roz pra co wy wa nie te go śro do wi ska pod ję to na no wo w 1949 r., a w te re nie – za koń czo no do pie ro
na prze ło mie 1955/1956 r. Osta tecz nie ma te ria ły z roz pra co wa nia WSGO „War ta” prze ka za no do ar chi wum po znań -
skich or ga nów bez pie czeń stwa do pie ro w 1959 r. Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. XXIII; A. Łu czak, Roz pra -
co wa nie Wiel ko pol skiej Sa mo dziel nej Gru py Ochot ni czej „War ta” przez Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go w Po zna niu, „Pa mięć i Spra wie dli wość”, 2004, nr 1(5), s. 61–80; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 154–157.   
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li stów o wro giej tre ści re li gij nej in spek to ra Zjed no cze nia Bu dow nic twa Miej skie go
w Po zna niu, lat 69 i ma szy nist kę wy mie nio ne go zjed no cze nia, po cho dze nia ro bot ni cze -
go, lat 48.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 3 stycz nia br. aresz to wał za prze cho wy wa nie i roz po -
wszech nia nie wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły ro bot ni ka Za rzą du Por tu Szcze cin,
po cho dze nia chłop skie go, lat 19, czł[on ka] ZMP.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu dnia 5 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 3 lat wię -

zie nia za roz po wszech nia nie bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 8–10.
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Nr 152

1956 sty czeń 10, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 4/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 10 stycz nia [19]56 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 4[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W miejsc[owo ści] Umia no wi ce pow. Piń czów (Kiel ce) dnia 5 stycz nia br. o godz.

17.00 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc 1000 zł
i część to wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] wspól nie z KP MO w Piń czo wie.

Kie row nik Wy dzia łu Po li tycz ne go POM w Ry nie pow. Gi życ ko (Olsz tyn) – czł[o -
nek] PZPR, dnia 5 stycz nia br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu śmier -
cią za ak tyw ną pra cę przy or ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nych. Do cho dze nie pro -
wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gi życ ku.

Kie row nik Dzia łu Kadr Za kła dów Na praw czych Ma szyn Elek trycz nych w Gli wi -
cach (Sta li no gród) – czł[onek] PZPR, otrzy mał ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go
au tor gro zi mu śmier cią za ak tyw ną pra cę za wo do wą i spo łecz ną. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

Pra cow nik Za kła dów Prze my słu Azo to we go w Kę dzie rzy nie (Opo le) – czło nek PZPR
(b[yły] z[astęp]ca prze wod ni czą ce go MRN w Kę dzie rzy nie), dnia 4 stycz nia br. otrzy -
mał pocz tą ano nim po gró żko wy. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Koź lu.

Ma ło rol ny chłop z po wia tu Ja sło (Rze szów) – czło nek PZPR, dnia 5 stycz nia br.
otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor wzy wa go do wy stą pie -
nia z par tii, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ja śle.

W Gli wi cach (Sta li no gród) w po bli żu bu dyn ku MRN dnia 7 stycz nia br. wy wie szo -
na zo sta ła ulot ka wy ko na na od ręcz nie w ję zy ku nie miec kim o tre ści wzy wa ją cej
wszyst kich tych, któ rzy po bie ra ją ni skie eme ry tu ry do za wia do mie nia li stow nie o tym –
po przez krew nych i zna jo mych za miesz ka łych w Niem czech Za chod nich – Nie miec ki
Czer wo ny Krzyż. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gli wi cach.
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Na te re nie Przed się bior stwa Ro bót Ele wa cyj nych w Ło dzi dnia 5 stycz nia br. przez
nie usta lo ne go do tych czas spraw cę do ko na ny zo stał na pis o tre ści an ty pań stwo wej. Do -
cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Do Za kła du Eko no mi ki So cja li stycz nej Przed się biorstw Rol nych Wy ższej Szko ły
Rol ni czej, Se mi na rium Hi sto rii Go spo dar czej i Ze spo łu Ka tedr Eko no mii Po li tycz nej
UJ w Kra ko wie oraz do Bi blio te ki Wy ższej Szko ły Eko no micz nej w Ło dzi wpły nę ły li -
sty z An glii, za wie ra ją ce Biu le ty ny In for ma cyj ne nr 1 Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

W PGR Że le chów pow. Świe bo dzin (Zie lo na Gó ra) dnia 5 stycz nia br. w go dzi nach
wie czor nych wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z pa szą (zbio ry z 43 ha)
oraz szo pa drew nia na. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze -
nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO
w Świe bo dzi nie.

W PGR Lę dzie cho wo pow. Lę bork (Gdańsk) dnia 7 stycz nia br. o godz. 22.00 wybuchł
po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z pa szą. Ze wstęp ne go do cho dze nia wyni ka,
że po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Lę bor ku.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 7 stycz nia br. aresz to wał za udzie la nie po mo cy i me li -
no wa nie hersz ta b[yłej] nie le gal nej or ga ni za cji pn. Zwią zek Wol nej Mło dzie ży Pol skiej
miesz kań ca grom. Pysz ni ca, lat 49, poch[od ze nia] chłop skie go (po sia da 4,5 ha zie mi).

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 7 stycz -
nia br. za trzy mał za me li no wa nie ban dy ty Mrocz ki ps. „Sum” rol ni ka, po sia da ją ce go
5 ha zie mi, lat 49, za miesz ka łe go w po wie cie Prze myśl. W cza sie re wi zji zna le zio no po -
zo sta wio ne przez ban dy tę rze czy, po cho dzą ce z ra bun ku.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał w dniu 7 stycz nia br. dy rek to ra Tech ni kum Ce ra -
micz ne go w For do nie (Byd goszcz), poch[od ze nie] in te li gen cja pra cu ją ca, czł[onek]
PZPR, lat 35. Aresz to wa ny w la tach 1944–[19]45, ja ko herszt bo jów ki dy wer syj nej LSB
brał udział w do ko ny wa niu mor derstw na te re nie pow. Brzo zów. Po dej rza ny jest rów -
nież o nie le gal ne prze cho wy wa nie bro ni.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chrza no wie (Kra ków)
dnia 6 stycz nia br. aresz to wał po dej rza ne go o usi ło wa nie pod pa le nia sto do ły spół dziel -
czej w Ko ściel cu pow. Chrza nów miesz kań ca Kar nio wic, lat 30, poch[od ze nia] ro bot ni -
cze go, po sia da ją ce go 2 ha zie mi. Wy mie nio ny w la tach 1945–1946 na le żał do ban dy,
któ ra do ko ny wa ła pod pa leń za bu do wań ak ty wi stów par tyj nych i spo łecz nych.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tur ku (Po znań) dnia
5 stycz nia br. aresz to wał za prze sła nie 2 ano ni mów o wro giej tre ści do re dak cji „Gro -
ma da” w 1952 r. rol ni ka, po sia da ją ce go 14 ha zie mi, lat 501. Sank cję na areszt wy dał
pro ku ra tor wo je wódz ki.

509

1 Aresz to wa no wów czas za miesz ka łe go w Woj cie cho wie Fran cisz ka Pi li chow skie go (ur. 1905). Za trzy ma nia do ko -
na no po uzy ska niu eks per ty zy ano ni mów prze pro wa dzo nej przez CLE. W cza sie śledz twa Pi li chow ski przy znał się
do po peł nio ne go „prze stęp stwa”. AIPN, 1583/180, Spra woz da nie WUdsBP w Po zna niu za I kwar tał 1956 r., k. 79.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 4 stycz nia br. aresz to wał za nie le gal ne prze cho wy -
wa nie pi sto le tu elek tro tech ni ka za trud nia ne go w ko pal ni „Ma ko szo wy” w Za brzu,
poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 26.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostro wi Ma zo wiec kiej (War sza wa) dnia 8 stycz nia br.
aresz to wał za współ pra cę z oku pan tem osob ni ka ukry wa ją ce go się od 1950 r., po cho -
dze nia chłop skie go, lat 57.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie prze jął od
or ga nów MO w dniu 3 stycz nia br. za trzy ma ne go za wy łu dza nie pie nię dzy od lud no ści
nie miec kiej na rze ko me umo żli wie nie le gal ne go wy jaz du z Pol ski do Nie miec osob ni -
ka na ro do wo ści nie miec kiej, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy
i za miesz ka nia, ka ra ne go kil ka krot nie przez są dy PRL za na pa dy ra bun ko we, pa ser stwo
i kra dzie że. Wy mie nio ny po dej rza ny jest po nad to o dzia łal ność szpie gow ską. Sank cję
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu prze jął
od or ga nów MO po dej rza ne go o roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy w miej scu
publicz nym ro bot ni ka Za kła dów Je dwab ni czych w Ka li szu, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 25. Pod czas re wi zji przy za trzy ma nym zna le zio no 2 li sty o wro giej tre ści, któ re
zamie rzał prze słać do „Fa li 49”. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniu 5 stycz nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie miesz kań ca po wia tu
So kół ka (Bia ły stok), po cho dze nia chłop skie go, lat 21, bez sta łe go miej sca pra cy i ro bot -
ni ka ZBM Biel sko, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 20 – za nie le gal ne prze kro cze nie gra -
ni cy pań stwo wej. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku dnia 4 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 1 ro ku i 2 mie -

s[ię cy] wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 11–15.
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Nr 153

1956 sty czeń 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 5/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 12 I 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 5[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na jed nym z od dzia łów ko pal ni „Kle ofas” w Sta li no gro dzie dnia 8 stycz nia br.

z przy czyn do tych czas nie usta lo nych wy buchł po żar na sta rych wy ro bi skach. W ak cji
ra tow ni czej bio rą udział dru ży ny ra tow ni cze z ko palń: „Kle ofas”, „My sło wi ce”, „Sta li -
no gród” i „Wu jek”. Prze rwy w pro duk cji nie ma. Na miej sce po ża ru wy je cha li przed -
sta wi cie le Mi ni ster stwa Gór nic twa, OUG i pro ku ra tu ry. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Dar go bądź pow. Wo lin (Szcze cin) dnia 9 stycz nia br.
o go dzi nie 18.00 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła z pa szą. Przy czyn
po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Nad mie nić na le ży, że w wy mie nio nej spół -
dziel ni w dniu 26 XII 1955 r. rów nież z przy czyn do tych czas nie usta lo nych spło nę ła sto -
do ła ze sło mą. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] wspól nie z KP MO w Świ no uj ściu.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Ra dło1 pow. No wo gard (Szcze cin) dnia 10 stycz nia br.
o godz. 16.30 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła owczar nia i chlew nia. Przy -
czyn po wsta nia po ża ru nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w No wo gar dzie.

Kie row nik szko ły im. Ko nop nic kiej w Tar no wie (Kra ków) w dniu 10 stycz nia br.
otrzy mał ano nim po gro żko wy w związ ku z de cy zją pod ję tą przez ko mi tet ro dzi ciel ski
o znie sie niu na uki re li gii w tej szko le. W dniu na stęp nym więk sza gru pa sfa na ty zo wa -
nych ma tek przy szła do Ko mi te tu Miej skie go PZPR w Tar no wie, żą da jąc wy ja śnie nia
w tej spra wie. Do cho dze nie w ce lu usta le nia au to ra ano ni mu i in spi ra to rów wy stą pie nia
pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Tar no wie.

Se kre tarz POP PZPR osie dla wiej skie go Ple szów pow. No wa Hu ta2 otrzy mał pocz tą
ano nim (wy ko na ny od ręcz nie) o tre ści po gró żko wej. Ano ni my o po dob nej tre ści pi sa ne
przez tę sa mą oso bę otrzy my wał już kil ka krot nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]3 w No wej Hu cie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie Re dło.
2 W 1951 r. Ple szów wraz z No wą Hu tą przy łą czo ne zo sta ły do Kra ko wa ja ko dziel ni ce.
3 Właśc. Miej ski Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Apa rat bez pie czeń stwa..., t. I, s. 259.
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Na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) dnia 11 stycz nia br. przez nie usta lo ne go do tych -
czas spraw cę do ko na ne zo sta ły 3 na pi sy o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą dów
PRL i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Świd ni ku.

Na te re nie wo je wództw: Po znań, Wro cław, Łódź i Opo le w dniach 10 i 11 stycz nia
br. zna le zio no 904 egz[em pla rze] Biu le ty nów In for ma cyj nych nr 1 Wol nej Eu ro py w ję -
zy ku pol skim.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 10 stycz -

nia br. aresz to wał na te re nie po wia tów Strzy żów, Kro sno i Dę bi ca 11 me li nia rzy by łej
ban dy Cie śli (9 rol ni ków, po sia da ją cych go spo dar stwa rol ne o po wierzch ni od 2 do 9 ha
zie mi oraz 2 ro bot ni ków). Trzech spo śród aresz to wa nych jest człon ka mi ZSL i je den
czł[on kiem] OR MO. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ryb ni ku (Sta li no gród) dnia 9 stycz nia br. aresz to wał za
roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan dy wła ści cie la pry wat ne -
go warsz ta tu na praw cze go, lat 34.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 10 stycz nia br. aresz to wał po dej rza ne go o sa bo taż
w bu dow nic twie miej skim miesz kań ca No we go Tar gu (Kra ków), bez sta łe go miej sca
pra cy, lat 40. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor woj[ewódz ki].

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 7 stycz nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze po dej rza ne go o usi ło wa nie nie -
le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD ro bot ni ka POM w Ła pach woj. Bia ły -
stok, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 21. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze dnia 7 stycz nia br. ska zał 7 osób na ka ry od

2 do 10 lat wię zie nia za przy na le żność do an ty pań stwo wej mło dzie żo wej or ga ni za cji
pn. Le gion Par ty zan tów Zie mi Lu bu skiej.

Sąd Wo jew[ódz ki] w Sta li no gro dzie dnia 5 i 9 stycz nia br. ska zał: 
– za przy na le żność do ban dy ra bun ko wej 2 oso by na ka ry 8 i 4 lat[a] wię zie nia,
– za prze cho wy wa nie ma te ria łu wy bu cho we go – 4 oso by na ka ry od pół to ra do 6 lat

wię zie nia.
Sąd Wo jew[ódz ki] w Kiel cach dnia l0 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 2 lat wię -

zie nia za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły.
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 30 XII 1955 r. ska zał 1 oso bę na ka rę 3 lat wię -

zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 16–18.
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Nr 154

1956 sty czeń 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 6/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 14 stycz nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 6[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Przy tu lan ka pow. Moń ki (Bia ły stok) dnia 13 stycz nia br. o godz. 1.00 czte -

rech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du ra bun ko we go na sklep spół dziel czy, ra bu -
jąc ar ty ku ły spo żyw cze na nie usta lo ną do tych czas su mę. Spraw cy po na pa dzie od je cha -
li sa nia mi. Na miej sce wy pad ku wy je cha ła gru pa ope ra cyj na z Po wia to we go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO.

W PGR Ka mie niec pow. Wy rzysk (Byd goszcz) dnia 9 stycz nia br. o godz. 17.00 wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła obo ra. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas
nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Czer ni ca pow. Wro cław dnia 12 stycz nia br. o godz.
17.20 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem. Przy czyn po wsta -
nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Anio ło wie pow. Pa słęk (Olsz tyn)
– czł[onek] PZPR otrzy mał ano nim, któ re go au tor wzy wa go do za nie cha nia dal szej ak tyw -
nej pra cy spo łecz nej i za wo do wej, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho -
dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa słę ku.

W bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go
w Ostro wie Wlkp. (Po znań) dnia 12 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko -
nał na pi sów o tre ści wro go ko men tu ją cej plan 5-let ni oraz po gró żko wej, skie ro wa nej
prze ciw ko I i II se kre ta rzo wi Ko mi te tu Za kła do we go PZPR i dy rek to ro wi wy mie nio -
nych za kła dów. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go] w Ostro wiu Wlkp.

Na te re nie Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go w Ła pach (Bia ły stok) dnia
11 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał 2 na pi sów o tre ści szka lu ją cej
przed sta wi cie la rzą du ZSRR i po gró żko wej, skie ro wa nej prze ciw ko dy rek to ro wi wy -
mie nio nych za kła dów, człon ko wi PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ła pach.

513

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Na te re nie Za kła dów Me cha nicz nych im. No wot ki w War sza wie dnia 13 stycz nia br.
do ko na ny zo stał ry su nek o wro giej tre ści. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

Na te re nie wo je wództw: Opo le, Łódź, Zie lo na Gó ra, Wro cław, Ko sza lin, Byd goszcz,
Bia ły stok i War sza wa w dniach od 11 do 13 stycz nia br. ze bra no 1447 eg zem pla rzy Biu -
le ty nów In for ma cyj nych nr 1 Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie dl cach (War sza wa) dnia 11 stycz nia br. prze pro wa dził
likwi da cję an ty pań stwo wej or ga ni za cji1 – w wy ni ku któ rej aresz to wa ni zo sta li:

1) słu chacz Ofi cer skiej Szko ły MO, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 23, wy kształ ce -
nie śred nie;

2) kie row nik Gmin nej Ka sy Spół dziel czej w Ło si cach, lat 28;
3) in struk tor Pow[ia to we go] Za rzą du ZMP w Sie dl cach, poch[od ze nia] chłop skie go,

lat 25;
4) in struk tor Pow[ia to we go] Za rzą du ZMP w Sie dl cach, kan dy dat PZPR, poch[o dze -

nia] chłop skie go, lat 24, wy kszt[ał ce nie] śred nie.
Pod czas re wi zji do mo wej u jed ne go z aresz to wa nych zna le zio no: re wol wer, 6 le gi -

ty ma cji ZMP in blan co, wzo ry pie czę ci Pow[ia to we go] Za rzą du ZMP, ma pę szta bo wą
oraz 2 li sty dot[yczą ce] spraw or ga ni za cyj nych. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo -
je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie w dniu 12 stycz nia br. za trzy mał 2 ku ła ków, zam[iesz ka -
łych] we wsi Rud no pow. Par czew, w wie ku 38 i 60 lat. Wy mie nie ni na prze strze ni [lat]
1953–1955 pro wa dzi li wro gą dzia łal ność prze ciw ko spół dziel czo ści pro duk cyj nej.
Za po mo cą gróźb i szan ta żu usi ło wa li przy tym pod po rząd ko wać so bie człon ków GRN.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia
13 stycz nia br. aresz to wał 7 współ pra cow ni ków i me li nia rzy b[yłej] ban dy Pe reł ki,
w tym 4 rol ni ków, po sia da ją cych od 1 do 2 ha zie mi i 3 ro bot ni ków. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Miast ku (Ko sza lin) dnia
10 stycz nia br. aresz to wa ła kie row ni ka roz lew ni mle ka w Pust ko wie, poch[od ze nia] chłop -
skie go, lat 38. Aresz to wa ny w la tach 1944–1945, ja ko herszt ban dy ter ro ry stycz no -ra bun -
ko wej do ko nał sze re gu zbroj nych na pa dów oraz mor derstw pra cow ni ków słu żby bez pie -
czeń stwa ZSRR, ak ty wu par tyj ne go i spo łecz ne go na te re nie pow. Wo ło szy n2 (BSRR).
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1 Or ga ni za cja bez na zwy, w li te ra tu rze wy stę pu ją ca ja ko gru pa Ko siń skie go. Zo sta ła za ło żo na w 1952 r. w By to -
wie przez na uczy cie la Ry szar da Ko siń skie go. Naj wię cej człon ków po sia da ła w Sie dl cach, By to wie, Lu bli nie i War -
sza wie, łącz nie li czy ła 25 osób. Ko siń ski wer bo wał no wych lu dzi ta kże w ośrod ku szko le nio wym MO w Szczyt nie.
Przy naj mniej od 1954 r. gru pa pla no wa ła ak cje ulot ko we, na pa dy na po ste run ki MO, wy sa dza nie po cią gów – w rze -
czy wi sto ści or ga ni za cja dzia łal no ści nie pod ję ła. Jed nym z aresz to wa nych in struk to rów Po wia to we go Za rzą du ZMP
był Sta ni sław Koł tun. Na pod sta wie usta wy o amne stii Sąd Wo je wódz ki w War sza wie umo rzył spra wę prze ciw ko
Ko siń skie mu i 11 za trzy ma nym człon kom or ga ni za cji. AIPN, 1583/186, Spra woz da nie WUdsBP w War sza wie
za I kwar tał 1956 r., k. 9; ibi dem, Spra woz da nie WUdsBP w War sza wie za II kwar tał 1956 r., k. 27; Pol skie pod zie -
mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie szcze ciń skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 454.
2 Mo wa o przed wo jen nym po wie cie wo ło żyń skim, obec nie re jon wo ło żyń ski w obwodzie miń skim (Bia ło ruś).
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Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu (Byd goszcz) dnia 12 stycz nia br. za trzy mał za nie le -
gal ne po sia da nie pi sto le tu wraz z amu ni cją jed ną oso bę, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 27. Wy mie nio ny w 1951 r. zo stał ska za ny na ka rę 10 lat wię zie nia za dzia łal ność
szpie gow ską, a od kwiet nia 1955 r. ko rzy stał z prze rwy w od by wa niu ka ry ze wzglę du
na cho ro bę.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 11 stycz nia br. aresz to wał za do ko na nie w kwiet niu
1954 r. na te re nie miej sca pra cy na pi su o tre ści an ty pań stwo wej pra cow ni ka Dy la kow -
skich Za kła dów Przem[ysłu] Poń czosz ni cze go w Dy la kach, lat 19, poch[od ze nia] ro bot -
ni cze go. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 12 stycz -
nia br. aresz to wał za do ko na nie na te re nie za kła du pra cy wro gie go na pi su mo de la rza hu -
ty „Ma ła pa new”, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 20. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ra dom sku (Łódź) dnia 11 stycz nia br. za trzy mał po dej rza ne go
o współ pra cę z oku pan tem ro bot ni ka PKP, lat 45, czł[on ka] PZPR.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 11 stycz nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu ro bot ni ka ko pal ni „Zie -
mo wit” w Lę dzi nach, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 23 – po dej rza ne go o usi ło wa nie
nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za -
chod nich.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie osob ni ka w wie ku lat 49, poch[od ze nia]
robot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy – za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy pań stwo -
wej. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki w Sta li no gro dzie.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w War sza wie dnia 30 XII [19]55 r. ska zał 1 oso bę na ka rę śmier ci

za współ pra cę z oku pan tem.
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu dnia 11 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 5 lat wię zie nia

za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
RS/WS

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 19–22.
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Nr 155

1956 sty czeń 17, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 7/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 17 stycz nia [19]56 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

Biu le tyn nr 7[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W dniu 14 stycz nia br. zna le zio no zwło ki II se kre ta rza POP Za kła dów Gar bar skich

w Sko czo wie pow. Cie szyn (Sta li no gród) w ka na le ście ko wym na te re nie za kła du. Do -
cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Szpi ko ło sy pow. Hru bie szów (Lu blin) dnia 14 stycz -
nia br. oko ło godz. 21.00 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta ze zbo żem.
Ze wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Hru bie szo wie.

W spół dziel ni pro duk cyj nej w Mi ło szo wie pow. Lu bań (Wro cław) dnia 14 stycz nia br.
z przy czyn do tych czas nie usta lo nych wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do -
ła z za war to ścią ok. 35 t sło my oraz owczar nia wraz z 43 owca mi. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu ba niu przy współ -
udzia le KP MO.

Rol nik z po wia tu Rze szów, czło nek PZPR, dnia 14 stycz nia br. otrzy mał pocz tą ano -
nim (wy ko na ny na ma szy nie), któ re go au tor wzy wa go do za nie cha nia dal szej pra cy
przy or ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nych, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu
śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Rze szo wie.

Czło nek za rzą du spół dziel ni pro duk cyj nej w Ko wa le wie pow. Szu bin (Byd goszcz)
dnia 11 stycz nia br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu pod pa le niem do -
mu miesz kal ne go. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Szu bi nie.

Se kre tarz Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Ny sie (Opo le) – czło nek PZPR,
dnia 14 stycz nia br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny na ma szy nie), któ re go au tor
gro zi mu śmier cią za ak tyw ną pra cę spo łecz ną. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ny sie.

Maj ster Od dzia łu Pro duk cji Skó rza nej Ślą skich Za kła dów Obu wia w Otmę cie (Po lak
miej sco we go po cho dze nia) otrzy mał w dniu 6 stycz nia br. od ręcz nie wy ko na ny ano nim,
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w któ rym au tor gro zi mu śmier cią w wy pad ku dal szej ak tyw nej pra cy za wo do wej. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Strzel cach Opol skich.

Kie row nik szko ły pod sta wo wej w Bo rzę ci nie pow. Brze sko (Kra ków) – czło nek ZSL,
dnia 4 stycz nia br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor gro zi
mu kon se kwen cja mi za przy czy nie nie się do znie sie nia na uki re li gii w szko le. Do cho -
dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Rad ny Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Sta rym Mie ście pow. Mo rąg (Olsz tyn) dnia
11 stycz nia br. otrzy mał ano nim o tre ści po gró żko wej. Do cho dze nie pro wa dzi Dele ga -
tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mo rą gu.

Do re dak cji „Try bu ny Ro bot ni czej” w Sta li no gro dzie wpły nął w dniu 14 stycz nia br.
od ręcz nie wy ko na ny list ano ni mo wy o tre ści an ty pań stwo wej, mó wią cej o „fa szy za cji
Pol ski”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Sta li no gro dzie.

W miejsc[owo ści] Łąc ko pow. No wy Sącz (Kra ków) dnia 15 stycz nia br. na słu pach
te le fo nicz nych nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił 8 ulo tek wy ko na nych od ręcz -
nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. W tej sa mej miej sco wo ści dnia 31 XII [19]55 r. wy wie -
szo ne by ły 3 ulot ki o po dob nej tre ści. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Są czu.

Na te re nie wo je wództw: Byd goszcz, Opo le, Łódź, Olsz tyn, Ko sza lin, Kiel ce,
Warsza wa i Lu blin ze bra no 1295 eg zem pla rzy Biu le ty nów In for ma cyj nych nr 1 Wol nej
Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 14 stycz -

nia br. za trzy mał za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej 2 ku ła ków
i 2 śred nio rol nych chło pów z po wia tu Łu ków, w wie ku od 26 do 32 lat. Aresz to wa ni
w grud niu ub[ie głe go] ro ku w Łu ko wie do ko na li na pa du na ka sje ra pocz ty, któ re mu zra -
bo wa li 115 000 zł oraz za strze li li kon wo jen ta.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 13 stycz nia br. aresz to wał za współ pra cę z ban dą i nie le -
gal ne prze cho wy wa nie bro ni miesz kań ca Cheł ma, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 50.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 127[/55] z dnia 13 XII [19]55 r.
o aresz to wa niu przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bli nie dwóch ku ła ków za na ma wia nie pra cow ni ków PGR do kra dzie ży mie nia pań -
stwo we go – po da je się, iż do spra wy tej aresz to wa no dal sze 9 osób. Aresz to wa ni są
w wie ku od 19 do 31 lat i je den 61 lat, w tym 2 ku ła ków, 2 śred nio rol nych chło pów,
2 trak to rzy stów PGR, bry ga dzi sta i 2 ma ga zy nie rów (je den czł[onek] PZPR). Wymie -
nie ni bra li udział w sys te ma tycz nej kra dzie ży zbóż, pa li wa i in nych rze czy, sta no wią -
cych wła sność PGR Wól ka Tar now ska pow. Chełm. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 1[/56] z dnia 2 stycz nia br.
w spra wie aresz to wa nia przez Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] m.st.
War sza wy miesz kań ca Ur su sa za współ udział w do ko na niu po wa żnych nad użyć na
szko dę War szaw skich Za kła dów Mię snych – po da je się, że do spra wy tej w dniu
14 stycz nia br. aresz to wa no dal sze 2 oso by:
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– in ży nie ra za trud nio ne go w Zjed no cze niu Przem[ysłu] Mię sne go w War sza wie,
pocho dze nia ro bot ni cze go, lat 35;

– in ży nie ra, b[yłe go] pra cow ni ka Zakł[ad ów] Mię snych w War sza wie, po cho dze nia
ro bot ni cze go, lat 30.

Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor m.st. War sza wy.
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Kra ko wie w dniach 11, 12 i 13 stycz nia br. aresz to wał za do ko na nie po -
wa żnych nad użyć w Związ ku In wa li dów w Kra ko wie:

– pre ze sa wym[ie nio ne go] związ ku, poch[od ze nia] drob no miesz czań skie go, lat 48,
wy kształ ce nie śred nie;

– w[ice]pre ze sa wym[ie nio ne go] związ ku, lat 63, wy kształ ce nie wy ższe (b[yły] ma -
jor KOP, w okre sie oku pa cji puł kow nik AK);

– człon ka za rzą du wym[ie nio ne go] związ ku, po cho dze nia drob no miesz czań skie go,
lat 49;

– w[ice]dy rek to ra Pań stwo we go Przed się bior stwa Tar go wisk w Kra ko wie, po cho -
dze nia drob no miesz czań skie go, lat 45, wy kształ ce nie wy ższe;

– pra cow ni ka Opie kuń cze go Za kła du Chłop ców w Kra ko wie, po cho dze nia miesz -
czań skie go, lat 44, wy kształ ce nie wy ższe;

– wła ści cie la pry wat nej wy twór ni ba ke li tu, po cho dze nia ob szar ni cze go, lat 42, wy -
kształ ce nie wy ższe.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 13 stycz -
nia br. aresz to wał miesz kań ca Szklar skiej Po rę by, lat 17, człon ka nie le gal nej or ga ni za -
cji pn. Czar na Pe reł ka, zli kwi do wa nej w paź dzier ni ku ub[ie głe go] ro ku.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 13 stycz nia br. aresz to wał za roz po wszech nia nie wro -
giej tre ści za war tej w bro szu rze pro wo ka to ra Świa tły 2 pra cow ni ków PKP we Wro cła -
wiu, w wie ku 34 i 33 lat (obaj człon ko wie PZPR).

Na pod sta wie orze cze nia Cen tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrow cu (Kiel ce) dnia 14 stycz nia br. aresz -
to wał po dej rza ną o prze sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do ak ty wi stów spo łecz nych
w la tach 1950–1955 miesz kan kę Ostrow ca, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 46, czł[on ki -
nię] PZPR. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 13 stycz -
nia br. aresz to wał za zdra dę ta jem ni cy pań stwo wej kre śla rza WSK Świd nik (Lu blin),
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 26, czł[on ka] ZMP.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 16 stycz -
nia br. za trzy mał dwóch po dej rza nych o nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej – trak to rzy -
stę POM Ty cho wo pow. Bia ło gard i trak to rzy stę PGR Ram le wo pow. Ko ło brzeg, obaj
na ro do wo ści nie miec kiej, w wie ku 19 i 25 lat.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 16 stycz -
nia br. aresz to wał po dej rza nych o udział w pod pa le niu za bu do wań PGR Ram le wo pow.
Ko ło brzeg w grud niu ub[ie głe go] ro ku dwóch ro bot ni ków wy mie nio ne go PGR, na ro do -
wo ści nie miec kiej, w wie ku 20 i 22 la ta.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 117[/55] z dnia 19 XI [19]55 r.
o aresz to wa niu przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz ne go] w Lip -
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nie (Byd goszcz) wła ści cie la pry wat ne go kom ple tu omło to we go za celo we uszko dze nie
we wrze śniu 1955 r. sil ni ka elek trycz ne go przy kom ple cie omło to wym GOM w Ra do -
mi cach – po da je się, że w dniu 13 stycz nia br. te nże urząd aresz to wał dru gie go wła ści -
cie la pry wat ne go kom ple tu omło to we go (lat 39, po cho dze nie robot ni cze), któ ry wspól -
nie z uprzed nio aresz to wa nym do ko nał uszko dze nia wym[ie nio ne go] sil ni ka1.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 10 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 12 lat

wię zie nia za współ pra cę z ge sta po.
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach dnia 14 stycz nia br. ska zał na ka rę 7 lat wię zie nia

człon ka ban dy Ku ba sie wi cza.
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 12 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 4 lat i 6

mies[ię cy] wię zie nia z po zba wie niem praw pu blicz nych i ho no ro wych na okres 3 lat
za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji WiN i udział w do ko na niu kil ku mor derstw
w la tach 1944–1945.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro zesł[ano] wg roz dziel ni ka nr 1
SR/WS

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 23–27.
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1 Pierw szy zo stał aresz to wa ny Eu ge niusz Ki jew ski. W wy ni ku śledz twa pro wa dzo ne go przez Wy dział VII
WUdsBP w Byd gosz czy prze ciw ko Ki jew skie mu, ja ko dru gi zo stał aresz to wa ny Ta de usz Ko złow ski. AIPN, 1583/201,
Spra woz da nie WUdsBP w Byd gosz czy za I kwar tał 1956 r., b.p. 
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Nr 156

1956 sty czeń 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 8/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 19 I 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 8[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W po bli żu miej sco wo ści Szcze brze szyn pow. Za mość (Lu blin) dnia 16 stycz nia br.

dwóch nie usta lo nych do tych czas osob ni ków do ko na ło na pa du na in struk to ra KP PZPR
w Za mo ściu, któ re go kil ka krot nie ude rzy li w twarz oraz za gro zi li mu kon se kwen cja mi
w wy pad ku dal szej pra cy przy or ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nych. Do cho dze nie
pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W gro ma dzie Ma ry si n1 pow. Chełm (Lu blin) dnia 16 stycz nia br. dwaj uzbro je ni
ban dy ci do ko na li na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so ne lu zra bo wa li
800 zł i kil ka bu te lek spi ry tu su. Ze wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż na pa du do ko na -
ła gra su ją ca ban da Pa ku ły2. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 7[/56] z dnia 17 stycz nia
br. w spra wie po ża ru ster ty ze zbo żem w spół dziel ni pro duk cyj nej Szpi ko ło sy pow. Hru -
bie szów (Lu blin) – po da je się, że w dniu 17 stycz nia br. w wy mie nio nej spół dziel ni pod -
pa lo ne zo sta ły dal sze dwie ster ty ze zbo żem. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj no -
-śled cza Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W Pań stwo wym Ośrod ku Ma szy no wym Wło sto wo Wiel kie pow. Go styń (Po znań)
dnia 13 stycz nia br. o godz. 3.00 w no cy wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła
część ma ga zy nu z ma te ria ła mi (opo ny, dęt ki, far by), po wo du jąc stra ty oko ło 100 000 zł.
W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia przez gru pę ope ra cyj ną Urzę du [do spraw] Bez -
pie czeń stwa [Pu blicz ne go] – ja ko po dej rza ni o do ko na nie pod pa le nia – dnia 15 stycz -
nia br. aresz to wa ni zo sta li 4 pra cow ni cy wy mie nio ne go POM, w wie ku od 19 do 29 lat
(je den jest czł[on kiem] PZPR). Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor po wia to wy.

520

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie cho dzi o gro ma dę Ma ry nin.
2 Ser giusz Pa ku ła ps. „Iskra”. Po de zer cji z WP w sierp niu 1950 r. zwią zał się z ugru po wa niem Ka zi mie rza
Krasow skie go ps. „Głu szec” w województwie bia ło stoc kim. Pod ko niec te go ro ku prze niósł się do powiatu chełm -
skie go. W ma ju 1956 r. zgło sił się do Gene ral nej Pro ku ra tu ry. AIPN, 1583/123, Spra woz da nie WUdsBP w Lu bli -
nie za I kwar tał 1956 r., k. 29–30; AIPN, 0177/64, Ugru po wa nie „Głusz ca”, k. 42 – Kwe stio na riusz oso bo wy Ser -
giu sza Pa ku ły.
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W Pań stwo wej Stad ni nie Ko ni w Chwał ko wie pow. Go styń woj. Po znań dnia
15 stycz nia br. o godz. 2.10 w no cy wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła
z za war to ścią oko ło 30 t owsa i 20 t sia na. Ze wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar
po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go] wspól nie z MO. Nad mie nić na le ży, że w po wie cie Go styń na prze strze ni
ostat nie go pół ro cza za no to wa no 7 wy pad ków pod pa leń.

W bu dyn ku Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Parz nie pow. Piotr ków (Łódź) dnia
17 stycz nia br. o godz. 21.30 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nął dach bu dyn ku.
Za cho dzi po dej rze nie ce lo we go pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Piotr ko wie.

W ma ga zy nie ro szar ni lnu w Eł ku (Bia ły stok) dnia 16 stycz nia br. o godz. 13.00 wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ło oko ło 30 t włók na lnia ne go war to ści 300 tys. zł.
Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W PGR Krzyc ko Ma łe Ze spół Lesz no (Po znań) dnia 16 stycz nia br. nie usta le ni do -
tych czas spraw cy ce lem ob ni że nia udo ju mle ka oka le czy li 5 krów. Do cho dze nie pro wa -
dzi MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Lesz nie.

Na te re nie m. Tar no wa (Kra ków) w no cy z 17 na 18 stycz nia br. wy wie szo nych
zosta ło 14 ulo tek o tre ści an ty pań stwo wej, an ty ra dziec kiej i kle ry kal nej, wy ko na nych na
ma szy nie, pod pi sa nych: „Wol na Pol ska”. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar no wie.

W m. Kro ścien ko pow. No wy Targ (Kra ków) dnia 18 stycz nia br., w po bli żu skle -
pu GS, nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści
wro go ko men tu ją cej plan 5-let ni w Pol sce i ZSRR oraz glo ry fi ku ją cej USA. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym
Tar gu.

W Wę gro wie (War sza wa) dnia 10 stycz nia br. zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz -
nie o tre ści an ty pań stwo wej oraz skie ro wa nej prze ciw ko or ga nom MO. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wę gro wie.

Na te re nie wo je wództw: Gdańsk, Opo le, Olsz tyn i Sta li no gród ze bra no 1684 egz[em -
pla rzy] ulo tek w ję zy ku pol skim pt. „Gło sy ze świa ta”3 oraz na te re nie wo je wództw: Sta -
li no gród, Gdańsk, Wro cław, Byd goszcz, Olsz tyn i Bia ły stok ze bra no 757 egz[em pla rzy]
Biu le ty nu In for ma cyj ne go nr 1 Wol nej Eu ro py.

W gro ma dzie Są siad ka pow. Za mość (Lu blin) dnia 17 stycz nia br. przez nie usta lo ne -
go do tych czas spraw cę zo stał wy wie szo ny Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1 Wol nej Eu ro py
w ję zy ku pol skim z od ręcz nym do pi skiem wzy wa ją cym do dal sze go kol por to wa nia wy -
mie nio nej ulot ki. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Za mo ściu.
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3 Mo wa o wy da nym od dziel nie, bez da ty i nu me ru, do dat ku do Biu le ty nu In for ma cyj ne go Wol nej Eu ro py, za wie -
ra ją cym stresz cze nia ar ty ku łów pra sy za chod niej o ży cze niach świą tecz nych pre zy den ta USA dla kra jów pod oku -
pa cją ra dziec ką oraz o re ak cji na nie Chrusz czo wa.
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Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 6[/56] z dnia 14 stycz -

nia br. w spra wie aresz to wa nia przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Sie dl cach (War sza wa) 4 człon ków an ty pań stwo wej or ga ni za cji – po da je
się, że w dniu 17 stycz nia br. do spra wy tej aresz to wa no dal szych 3 człon ków: stu den ta
Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go w Lu bli nie, lat 23 oraz 2 miesz kań ców By to wa
(Ko sza lin), bez sta łe go miej sca pra cy, lat 22 i 27. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki w War sza wie4.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 16 stycz nia br. aresz to wał za przy na le żność do an ty -
pań stwo wej or ga ni za cji pn. Or ga ni za cja Związ ku Za chod nie go, dzia ła ją cej na te re nie
pow. Mi licz i Trzeb ni ca w 1950 r., miesz kań ca Bo le sław ca, lat 29.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 5[/56] z dnia 12 stycz nia
br. w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Rze szo wie 11 me li nia rzy b[yłej] ban dy Cie śli – po da je się, że do spra wy
tej w dniu 16 stycz nia br. aresz to wa ny zo stał dal szy me li niarz ban dy – rol nik, po sia da -
ją cy 3[–]4 ha zie mi, lat 48. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w So kół ce (Bia ły stok) dnia 17 stycz nia br. aresz to wał za na pi sa nie ano ni -
mu po gró żko we go do ko men dan ta Po ste run ku MO w No wym Dwo rze w li sto pa dzie
ub[ie głe go] ro ku rol ni ka, po sia da ją ce go 6 ha zie mi, lat 23.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 17 stycz nia br. aresz to wał au to ra ano ni mów po gró żko -
wych i szka lu ją cych przed sta wi cie li rzą dów PRL i ZSRR, prze sła nych do prze wod ni -
czą ce go Wo jew[ódz kiej] Ra dy Na ro do wej w Opo lu – pra cow ni cę Wo je wódz kie go
Za rzą du Przed się biorstw i Urzą dzeń Ko mu nal nych, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 50,
czł[on ki nię] PZPR. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 17 stycz nia br. aresz to wał za roz po wszech -
nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy w miej scu pu blicz nym rol ni ka, po sia da ją ce go 2,5
ha zie mi, lat 50.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 134[/55] z dnia 30 XII [19]55 r.
w spra wie kra dzie ży 10 kg ma te ria łu wy bu cho we go z te re nu ko pal ni „Kle ofas” w Sta li -
no gro dzie – po da je się, iż w wy ni ku do cho dze nia Miej ski Urząd [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał spraw cę kra dzie ży, ro bot ni ka wy mie nio -
nej ko pal ni, lat 20. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 16 stycz nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie ro bot ni ka Wo je wódz -
kie go Przed się bior stwa Prze my słu Ga stro no micz ne go w Sta li no gro dzie, po cho dze nia
ro bot ni cze go, lat 34 – za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy pań stwo wej. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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4 Zob. Biu le tyn nr 6[/56], przy pis 1.
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Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 16 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę śmier -

ci, 1 oso bę na do ży wot nie wię zie nie i 4 oso by na ka ry od 6 do 15 lat wię zie nia za współ -
pra cę z ge sta po.

Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 14 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 7 lat
wię zie nia za szka lo wa nie ustro ju PRL.

Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 14 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 8 lat
wię zie nia za przy na le żność do ban dy UPA i nie le gal ne po sia da nie bro ni.

Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku dnia 16 stycz nia br. ska zał dwie oso by na ka ry 3 la ta
i 6 m[ie się]cy wię zie nia i 2 la ta wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Sąd Wo je wódz ki w War sza wie dnia 13 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 5 lat
i 6 m[ie się]cy wię zie nia za współ pra cę z oku pan tem.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie dnia 14 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 1 ro ku wię -
zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie dnia 12 stycz nia br. ska zał księ dza na ka rę 10 mie się -
cy wię zie nia w za wie sze niu na okres 3 lat za znę ca nie się nad dzieć mi w cza sie na uki
re li gii.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 28–32.
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Nr 157

1956 sty czeń 21, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 9/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 21 stycz nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 9[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 7[/56] i 8[/56] z dnia

17 i 19 stycz nia br. w spra wie po ża ru trzech stert ze zbo żem w spół dziel ni pro duk cyj nej
Szpi ko ło sy pow. Hru bie szów (Lu blin) – po da je się, że w dniu 18 stycz nia br. w wy mie -
nio nej spół dziel ni pod pa lo na zo sta ła sto do ła i ster ta ze zbo żem. Do cho dze nie pro wa dzi
gru pa ope ra cyj no -śled cza Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na czel nik pa ro wo zow ni w To ru niu (Byd goszcz) – czło nek PZPR, dnia 13 stycz -
nia br. otrzy mał pocz tą ano nim o tre ści po gró żko wej wy ko na ny na ma szy nie, pod pi sa -
ny: „Ko mi tet wy ko naw czy przy pa ro wo zow ni w To ru niu”. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w To ru niu.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Umulto wie pow. Po znań dnia 17 stycz -
nia br. otrzy mał ano nim (wy ko na ny na ma szy nie) o tre ści po gró żko wej. Do cho dze nie
pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na ad res re dak cji „Try bu ny Ro bot ni czej” w Sta li no gro dzie dnia 17 stycz nia br.
wpły nął pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie) o tre ści szka lu ją cej ustrój Pol ski Lu do -
wej i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

W Le gni cy (Wro cław) dnia 18 stycz nia br. wy wie szo ne zo sta ły 3 ulot ki wy ko na ne
ręcz ną dru kar ką o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Le gni cy.

Na te re nie wo je wództw: Ko sza lin, Byd goszcz, Lu blin, Kiel ce, Kra ków, Sta li no gród
i Olsz tyn ze bra no ogó łem 844 egz[em pla rze] ulo tek po cho dze nia za gra nicz ne go dru ko -
wa nych w ję zy ku pol skim.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa pu blicz ne go
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 19 stycz -

nia br. aresz to wał 2 oso by po dej rza ne o dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du
angiel skie go – me cha ni ka okrę to we go za trud nio ne go w Pol skiej Że glu dze Mor skiej
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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w Szcze ci nie, po chodz[enie] in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 48 i żo nę je go, po chodz[enie]
in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 42.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 6[/56]  i 8[/56] z dnia
14 i 19 strycz nia br. w spra wie aresz to wa nia przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie dl cach (War sza wa) 7 człon ków an ty pań stwo wej or ga ni za -
cji1 – po da je się, że do spra wy tej aresz to wa no dal szych trzech człon ków:

1) słu cha cza Ofi cer skiej Szko ły MO, wy kształ ce nia śred nie go, lat 20;
2) pracownika Powiatowego Zarządu LPŻ w Bytowie, lat 22;
3) stu den ta Uni wer sy te tu War szaw skie go, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 24.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 18 stycz nia br. aresz to wał po dej rza ne go o nie le gal -
ne po sia da nie pi sto le tu i pla no wa nie do ko na nia za bój stwa miesz kań ca po wia tu Kiel ce,
czł[on ka] PZPR – pra cow ni ka Cen tra li Prze my słu Naf to we go w Le gni cy, po cho dze nia
chłop skie go, lat 42, b[yłe go] czł[on ka] AK. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je -
wódz ki w Kiel ca ch2.

W wy ni ku pro wa dzo nych roz pra co wań Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 19 stycz nia br. aresz to wał 2 kwa li fi ko wa nych ro bot ni -
ków Za kła dów Wi -Fa -Ma, po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 17 i 19 lat – za do ko na -
nie na pi sów na te re nie wy mie nio nych za kła dów o tre ści wzy wa ją cej do wstę po wa nia
w sze re gi nie le gal nej or ga ni za cji Bia ły Orzeł i szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą du ZSRR
w lip cu i grud niu ub[ie głe go] ro ku3. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor m. Ło dzi.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 7[/56] z dnia 17 stycz nia
br. w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Ko sza li nie 2 ro bot ni ków PGR Ram le wo pow. Ko ło brzeg po dej rza nych
o udział w pod pa le niu za bu do wań wym[ie nio ne go] PGR – po da je się, że do tej spra wy
aresz to wa no 1 ro bot ni ka PGR Ram le wo i ro bot ni ka PGR Szchwa li n4 pow. Szcze ci nek,
obaj na ro do wo ści nie miec kiej, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 24 i 27 lat. Sank cję
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Bił go ra ju (Lu blin) dnia 18 stycz nia br. aresz to wał ukry wa ją ce go
się od 1945 r. pod przy bra nym na zwi skiem współ pra cow ni ka ge sta po, po cho dze nia
chłop skie go, lat 47, bez sta łe go miej sca pra cy, ostat nio zam[iesz ka łe go] w Ska rży sku.
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1 Zob. Biu le tyn nr 6[/56], przy pis 1.
2 Aresz to wa ny to Sta ni sław Jan tu ra (ur. 1912). W cza sie oku pa cji w AK, po woj nie po zo stał w pod zie miu. Za trzy -
ma ny w 1947 r. przez WUBP w Kiel cach za nie le gal ne po sia da nie bro ni, zbiegł w cza sie trans por tu i za miesz kał
w Le gni cy pod przy bra nym na zwi skiem Jan Ka ta ra siń ski. Po now nie aresz to wa ny w stycz niu 1956 r. w wy ni ku rea -
li za cji spra wy agen tu ral ne go spraw dze nia krypt. „Za mach”, zwol nio ny z po wo du cho ro by, miał od po wia dać z wol -
nej sto py. W związ ku z tą spra wą aresz to wa ny zo stał rów nież Wie sław Gło gow ski, po dej rza ny o fał szy we oska rże -
nie Jan tu ry o pla no wa nie za bój stwa Bo le sła wa Do ma ga ły, człon ka PZPR, za miesz ka łe go w Sit ków ce w powiecie
kie lec kim. AIPN, 1583/118, Spra woz da nie WUdsBP w Kiel cach za I kwar tał 1956 r., k. 28; AIPN Ki, 013/1750, t. 1,
Ak ta śled cze Sta ni sła wa Jan tu ry i Wie sła wa Gło gow skie go; ibi dem, t. 2, Spra wa agen tu ral ne go spraw dze nia krypt.
„Za mach”.
3 Mo wa o fi gu ran cie spra wy krypt. „Pi sarz” Zdzi sła wie Ka ba cie i praw do po dob nie fi gu ran cie spra wy „Wól -
ka” – Sta ni sła wie Ma kow skim. AIPN, 1583/124, Spra woz da nie WUdsBP w Ło dzi za I kwar tał 1956 r., k. 120.
4 Za pew ne cho dzi o Sta ry Chwa lim lub No wy Chwa lim.
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Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 18 stycz nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu 2 miesz kań ców Wał -
brzy cha i miesz kan kę pow. Zgo rze lec, w wie ku od 18 do 28 lat – za nie le gal ne prze kro -
cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 17 stycz nia ska zał:
– za przynależność do nielegalnej organizacji rewizjonistycznej na terenie Pyskowic5

2 oso by na ka ry 4 i 2 la ta wię zie nia,
– za kol por taż an ty pań stwo wych ulo tek 1 oso bę na ka rę pół to ra ro ku wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy dnia 16 stycz nia br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 4 lat

wię zie nia za współ pra cę z oku pan tem.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1
RS/RS

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 33–36.

526

5 Cho dzi o Deut sche Ju gend; zob. Biu le tyn nr 42/55, przy pis 1.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 526



Nr 158

1956 sty czeń 24, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 10/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 24 I 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 10[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W gro ma dzie Gde szyn pow. Hru bie szów (Lu blin) dnia 21 stycz nia br. o godz. 13.30

trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd zra bo wa li 8 tys. zł.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
wspól nie z KP MO w Hru bie szo wie.

W Za kła dach Prze my słu Ba weł nia ne go w Zam bro wie (Bia ły stok) dnia 14 stycz -
nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca usi ło wał wznie cić po żar przez owi nię cie nie do -
pał ka pa pie ro sa ba weł ną i wrzu ce nie do ko sza z od pad ka mi ba weł ny. Ogień w po rę za -
uwa żo no i zlo ka li zo wa no. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go] w Zam bro wie.

W ce giel ni Wi ta szy ce pow. Ja ro cin (Po znań) w no cy z 18 na 19 stycz nia br. z przy -
czyn do tych czas nie usta lo nych wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła
z narzę dzia mi rol ni czy mi, drze wem i pa szą. Nad mie nić na le ży, że w wy mie nio nej miej -
sco wo ści jest to już  4. po żar na prze strze ni ostat nich 4 mie się cy. Do cho dze nie pro wa -
dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Po wia to we go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Ja ro ci nie.

W Zam bro wie (Bia ły stok) dnia 21 stycz nia br. mię dzy go dzi ną 21.00 a 23.00 nie -
usta le ni do tych czas spraw cy zrzu ci li na zie mię gór ną część po mni ka wznie sio ne go ku czci
Ar mii Ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Zam bro wie.

W Mrą go wie (Olsz tyn) w po bli żu sta cji ko le jo wej dnia 21 stycz nia br. nie usta lo ny
do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści wzy wa ją cej lud ność
miej sco we go po cho dze nia do wal ki z wła dzą Pol ski Lu do wej. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie.

Na te re nie mia sta Kęp na (Po znań) dnia 17 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas
spraw ca roz kol por to wał 3 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej. Do cho -
dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kęp nie.
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Dwaj śred nio rol ni chło pi z po wia tu Łu ków (Lu blin) – człon ko wie ZSL, w dniu 18 stycz -
nia br. otrzy ma li pocz tą ano ni my (wy ko na ne od ręcz nie), któ rych au tor wzy wa ich do za -
nie cha nia dal szej ak tyw nej pra cy przy or ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nej,
a w prze ciw nym wy pad ku gro zi im śmier cią. Nad mie nić na le ży, że ad re sa ci ja ko pierw si
wy ra zi li chęć przy stą pie nia do spół dziel ni pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia -
to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łu ko wie.

Prze wod ni czą cy Po wia to wej Ra dy Na ro do wej, ko men dant po wia to wy MO i na czel -
nik szpi ta la ra dziec kie go w No wej So li (Zie lo na Gó ra) otrzy ma li w dniu 16 stycz nia br.
ano ni my o wro giej tre ści wraz z za łą czo ny mi Biu le ty na mi In for ma cyj ny mi nr 21 Wol -
nej Eu ro py. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w No wej So li.

Na te re nie dy rek cji Przed się bior stwa Ro bót Ko le jo wych nr 7 w War sza wie ujaw nio -
no w dniu 21 stycz nia br. na pi sy wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej. Do cho -
dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza -
wie.

Na te re nie Po wia to we go Za rzą du Rol nic twa w Wał czu (Ko sza lin) dnia 18 stycz -
nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał na pi su o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko
przed sta wi cie lom rzą du PRL. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wał czu.

W Bi blio te ce Miej skiej w Kiel cach, w jed nej z ksią żek Gor kie go ujaw nio no na
8 stro nach na pi sy szka lu ją ce Zwią zek Ra dziec ki do ko na ne przez nie usta lo ne go do tych -
czas czy tel ni ka. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Na te re nie wo je wództw: lu bel skie go, opol skie go, kra kow skie go, rze szow skie go,
olsz tyń skie go i gdań skie go ze bra no ogó łem 2067 egz[em pla rzy] biu le ty nów in for ma -
cyj nych i ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie przy po mo cy wojsk KBW dnia 21 stycz nia br. aresz to wał
dwóch człon ków ban dy gra su ją cej na te re nie po wia tu To ma szów Lu bel ski. Aresz to wa -
nym ode bra no 6 jed no stek bro ni pal nej, 120 szt[uk] amu ni cji i ar chi wum or ga ni za cyj ne2.
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1 Praw do po dob nie po mył ka. Biu le tyn In for ma cyj ny nr 2 uka zał się do pie ro w lu tym lub mar cu 1956 r. Być mo -
że cho dzi tu o wy da nie spe cjal ne biu le ty nu ze stycz nia 1956 r.
2 Jed nym z aresz to wa nych był Ste fan Ko bos ps. „Wrzos” (ur. 1900). Od 1916 r. w le gio nach Jó ze fa Pił sud skie go,
w 1920 r. uczest nik walk o Wil no. Brał udział w kam pa nii wrze śnio wej, od grud nia 1939 r. w ZWZ -AK – do wód -
ca II plu to nu V Re jo nu (gmi ny Be łżec i Na rol). Od 1945 r. czło nek WiN – m.in. uczest nik ak cji na PUBP w To ma -
szo wie Lu bel skim w li sto pa dzie 1945 r., za stęp ca do wód cy 1. kom pa nii, na stęp nie do wód ca Sa mo dziel ne go Ob wo -
du WiN To ma szów Lu bel ski. Roz pra co wy wa ny przez kil ka lat przez PUBP w To ma szo wie, m.in. w ra mach
ope ra cji krypt. „Pa so ży ty”. Okrą żo ny przez gru pę ope ra cyj ną UB -KBW w Brze zi nach w po wie cie to ma szow skim
zo stał aresz to wa ny 21 stycz nia (m.in. wsku tek dzia łań TW „Szcze ry”) i ska za ny we wrze śniu 1956 r. przez Sąd Wo -
je wódz ki w Lu bli nie na 15 lat wię zie nia. Wy szedł na wol ność w po ło wie lat sześć dzie sią tych. Dru gim z aresz to wa -
nych był Eu ge niusz Szcze pań ski ps. „Tur ski”. J. Ko piń ski, Roz pra co wa nie struk tur kon spi ra cyj nych AK -WiN
na przy kła dzie dzia łań ope ra cyj nych WUBP w Lu bli nie w la tach 1944–1956 [w:] Wo bec ko mu ni zmu. Ma te ria ły
z se sji na uko wej pt. „Lu bel skie i po łu dnio we Pod la sie wo bec ko mu ni zmu 1918–1989. Ra dzyń Pod la ski 2 IX 2005,
pod red. D. Ma gie ra, Ra dzyń Pod la ski 2006, s. 192–207; H. Pa jąk, „Bur ta” kon tra UB, Lu blin 1992, s. 13, 65, 143,
154–156, 164, 177–178; Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. 261; t. II, s. 541; Pol skie pod zie mie nie pod le głościo we
w wo je wódz twie lu bel skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 120.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 20 stycz nia br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie bro ni
pal nej i usi ło wa nie utwo rze nia nie le gal nej or ga ni za cji dwóch ma ło rol nych chło pów i ro -
bot ni ka, w wie ku od 29 do 48 lat, za miesz ka łych w po wie cie Kra śnik.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 5[/56] z dnia 12 stycz nia br.
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Lu bli nie miesz kań ca No we go Tar gu po dej rza ne go o sa bo taż w bu dow nic twie miej -
skim – po da je się, że do spra wy tej dnia 20 stycz nia br. aresz to wa no 7 osób: 6 pra cow ni -
ków Zjed no cze nia In sta la cji Sa ni tar nej i Elek trycz nej oraz pra cow ni ka Zjed no cze nia
Bu dow nic twa Woj sko we go w Lu bli nie, wszy scy w wie ku od 23 [do] 36 lat. Wy mie nie -
ni na prze strze ni [lat] 1954–1955 upra wia li sa bo ta żo wą dzia łal ność na od cin ku bu dow -
nic twa miej skie go po le ga ją cą na tym, że za miast ma te ria łów re gla men to wa nych prze zna -
czo nych do bu dów uży wa li ma te ria łów o znacz nie gor szej ja ko ści, zaś wła ści wy ma te riał
sprze da wa li pry wat nym na byw com. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 19 stycz -
nia br. aresz to wał za współ udział w kra dzie ży ma te ria łów re gla men to wa nych ze Stocz -
ni Gdań skiej, nie zbęd nych do pro duk cji jed no stek mor skich, pra cow ni ka Przed się bior -
stwa Geo de zyj ne go Go spo dar ki Ko mu nal nej w Gdań sku, po cho dze nia chłop skie go, lat
41. O aresz to wa niu 4 osób w tej spra wie in for mo wa no w Biu le ty nie nr 114[/55] z dnia
12 XI 1955 r.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 6[/56], 8[/56] i 9[/56]
w spra wie aresz to wa nia przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Sie dl cach (War sza wa) 10 człon ków an ty pań stwo wej or ga ni za cji – po da je się, że
do spra wy tej aresz to wa no 2 człon ków or ga ni za cji – miesz kań ca Za brza (Sta li no gród),
lat 23, wy kształ ce nia śred nie go i ar ty stę Pań stwo we go Przed się bior stwa Im prez Es tra -
do wych w Lu bli nie, lat 21. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 21 stycz nia br. aresz to wał za prze sła nie ano ni mu
po gró żko we go do prze wod ni czą ce go MRN w Ra cią żu pow. Sierpc we wrze śniu ub.r.
miesz kan kę Ra cią ża, po cho dze nia ob szar ni cze go, lat 44. Sank cję na areszt wy dał pro -
ku ra tor wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 123[/55] z dnia 30 XII 1955 r.
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Rze szo wie człon ka an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Zwią zek Wolnej Mło dzie -
ży Pol skiej, zli kwi do wa nej w mar cu ub.r. – po da je się, że dnia 20 stycz nia br. za udzie -
la nie po mo cy wy mie nio ne mu i nie le gal ne po sia da nie au to ma tu aresz to wa no 2 rol ni ków,
po sia da ją cych po 4 ha zie mi, w wie ku 32 i 41 lat. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 21 stycz nia br. aresz to wał me li nia rza b[yłej] ban dy Cie -
śli – rol ni ka, po sia da ją ce go 1,9 ha zie mi, lat 39, zam[iesz ka łe go] w pow. Ja sło.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go le nio wie (Szcze cin) dnia 18 stycz nia br. aresz to wa -
ła za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan dy miesz kań ca
Szcze ci na, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 44 (wy klu czo ny z PZPR).
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 20 stycz nia br. aresz to wał po dej rza ne go o współ -
udział w mor der stwie prze wod ni czą ce go GRN w Cza jach-Wól ce re fe ren ta do spraw
sku pu przy wy mie nio nej GRN, po cho dze nia chłop skie go (po sia da 2 ha zie mi), lat 25,
kand[ydat] PZPR.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 8[/56] z dnia 19 stycz nia br.
w spra wie po ża ru w ma ga zy nie ro szar ni lnu w Eł ku (Bia ły stok), gdzie spło nę ło oko ło
30 t włók na lnia ne go – po da je się, że w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Eł ku aresz to wał za nie do peł nie nie
obo wiąz ku słu żbo we go ma ga zy nie ra wy mie nio nej ro szar ni, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 31 (w 1952 r. ska za ny był na 3 la ta wię zie nia za po peł nio ne nad uży cia). Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor po wia to wy.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 8[/56] z dnia 19 stycz nia
br. w spra wie po ża ru bu dyn ku GRN w Parz nie pow. Piotr ków (Łódź) – po da je się, iż
w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Ko men da Pow[ia to wa] MO dnia 19 stycz nia br.
aresz to wa ła re fe ren ta sku pu GRN w Parz nie, lat 25, kand[ydat] PZPR (oj ciec po sia da
5 ha zie mi), któ ry do ko nał pod pa le nia wy mie nio ne go bu dyn ku w ce lu ukry cia po peł nio -
nych przez sie bie nad użyć. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor po wia to wy.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
21 stycz nia br. prze jął od Za rzą du In for ma cji Wojsk Lot ni czych w War sza wie po dej rza -
ne go o przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji pn. Zła ma ne Skrzy dła Or lą t3 żoł nie rza,
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 20.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi dnia 19 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę do ży wot nie go

wię zie nia za współ pra cę z oku pan tem.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 19 stycz nia br. ska zał za udzie la nie po mo cy

ban dzie 1 oso bę na ka rę 6 lat wię zie nia i 1 oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia w za wie sze niu
na okres 3 lat.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 37–41.
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3 Zob. Biu le tyn nr 127[/55], przy pis 1.
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Nr 159

1956 sty czeń 27, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 11/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 27 I 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 11[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Chy tra pow. Haj nów ka (Bia ły stok) dnia 19 stycz nia br., po za koń cze niu zebra -

nia człon ków spół dziel ni pro duk cyj nej, 6 miej sco wych chu li ga nów na pa dło i do tkli wie
po bi ło in struk to ra Ko mi te tu Po wia to we go PZPR i prze wod ni czą ce go wy mie nio nej
spół dziel ni (se kre ta rza POP). W cza sie zaj ścia na past ni cy wzno si li an ty ko mu ni stycz ne
okrzy ki. Spraw cy za trzy ma ni zo sta li przez KP MO w Haj nów ce.

W spół dziel ni pro duk cyj nej No cia chy1 pow. Par czew (Lu blin) dnia 17 stycz nia br.
nie usta lo ny do tych czas spraw ca uszko dził sil nik spa li no wy i mło car nię sze ro kom łot ną
oraz skradł 2 pa sy trans mi syj ne od tej mło car ni. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

Stu dent ka Po li tech ni ki Łódz kiej na ro do wo ści ko re ań skiej dnia 23 stycz nia br. otrzy -
ma ła ano nim, któ re go au tor szka lu je ustrój ko mu ni stycz ny, na rze ka na wa run ki by to we
w Pol sce Lu do wej oraz glo ry fi ku je USA. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Na te re nie li ceum ogól no kształ cą ce go w Ra cią żu pow. Sierpc (War sza wa) dnia
18 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał wro gich na pi sów o tre ści an ty -
ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Sierp cu.

W szko le pod sta wo wej w Dzie rże ni nie pow. Puł tusk (War sza wa) dnia 15 stycz nia br.
nie usta lo ny do tych czas spraw ca znisz czył por tret przed sta wi cie la ru chu ro bot ni cze go
oraz do ko nał na pi su o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Puł tu sku.

Na te re nie wo je wódz twa byd go skie go, łódz kie go i sta li no grodz kie go ze bra no ogó -
łem 357 egz[em pla rzy] ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie cho dzi o Nie tia hy.
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Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 24 stycz nia br. aresz to wał 5 człon ków an ty pań stwo -
wej or ga ni za cji mło dzie żo wej – 2 pra cow ni ków Gdań skich Za kła dów Gra ficz nych, pra -
cow ni ka Za kła dów Me cha ni ki Pre cy zyj nej w Gdań sku, ucznia Tech ni kum Bu do wy
Okrę tów i ucznia Tech ni kum Łącz no ści, w wie ku od 18 do 19 lat, 1 czł[onek] ZMP.
Pod czas re wi zji do mo wej u aresz to wa nych zna le zio no: 4 jed nost ki bro ni pal nej wraz
z amu ni cją, 4 za pal ni ki od gra na tów, 2 ma szy ny do pi sa nia, więk szą ilość czcio nek dru -
kar skich, od bit ki pie czą tek Wo je wódz kiej Ko men dy MO i Ru chu Ewi den cji Lud no ści.
W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, że człon ko wie or ga ni za cji kil ka krot nie roz kol por -
to wa li na te re nie Trój mia sta wro gie ulot ki. Or ga ni za cja ta bmia ła za miar wy stę po waćb

pod na zwą An ty ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży Pol skie j2.
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 19 stycz nia br. aresz to wał za przy na le żność do an ty -
pań stwo wej or ga ni za cji pn. Le gion Wy zwo le nia (zli kwi do wa nej w paź dzier ni ku ub.r.)
miesz kań ca Su ko wa k. Kielc, po cho dze nia chłop skie go, lat 29, bez sta łe go miej sca pra cy.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w War sza wie dnia c25c stycz nia br. aresz to wał za usi ło wa nie do ko na -
nia za bój stwa b[yłe go] rad ne go GRN w Kło cze wie pow. Gar wo lin, czł[on ka] PZPR
– dwóch rol ni ków z pow. Gar wo lin, po sia da ją cych 11 i 3 ha zie mi, w wie ku 32 i 48 lat.
Pod czas re wi zji do mo wej u jed ne go z aresz to wa nych zna le zio no ka ra bin. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki3.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 21 stycz nia br. aresz to wał śred nio rol ne go chło pa z po wia -
tu To ma szów Lu bel ski, lat 54 – za me li no wa nie w swych za bu do wa niach ban dy tów
„Wrzo sa” i „Pień ka”, o aresz to wa niu któ rych in for mo wa no w Biu le ty nie nr 10[/56]
z dnia 24 stycz nia br.4 Aresz to wa ni ban dy ci na prze strze ni swej dzia łal no ści do ko na li
sze re gu na pa dów ra bun ko wych i ak tów ter ro ru.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 25 stycz nia br. aresz to wał za współ pra cę z ban dy tą Po la -
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b−b Tak w tek ście. Na zwa ist nia ła już w 1954 r.
c Da ta dzien na sła bo czy tel na. Mo że być ta kże: 23.
2 Ist nie ją ca od 1954 r. na te re nie Gdań ska or ga ni za cja za ło żo na i kie ro wa na przez pra cow ni ka Gdań skich Za kła -
dów Gra ficz nych (uczeń -ze cer) Ada ma Mur czyń skie go (Mor czyń skie go?). Człon ko wie gru py: Jan Kan ka, Sta ni -
sław Kli ma la, Jan Cho do wiec i Jó zef Ja nu le wicz dru ko wa li i kol por to wa li ulot ki pod pi sy wa ne „O.N.” na te re nie
Trój mia sta, gro ma dzi li ta kże broń. Roz pra co wa ni przez Wy dział III WUdsBP w Gdań sku w ra mach spra wy agen -
tu ral no -śled czej krypt. „Dru karz” zo sta li aresz to wa ni w stycz niu 1956 r. i po sta wie ni w stan oska rże nia (wg In for -
ma to ra or ga ni za cja dzia ła ła do 1954 r.). Na mo cy amne stii z kwiet nia 1956 r. spra wa prze ciw ko nim zo sta ła przez
Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku umo rzo na 25 ma ja 1956 r. AIPN, 0175/19, An ty ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży
Pol skiej, Cha rak te ry sty ka nr 11A; AIPN, 1583/112, Spra woz da nie WUdsBP w Gdań sku za I kwar tał 1956 r., b.p.;
In for ma tor o nie le gal nych..., s. 311.
3 We dług Spra woz da nia WUdsBP w War sza wie za I kwar tał 1956 r. w ce lu usta le nia spraw cy od da nia strza łu
do człon ka PZPR Ry giel skie go zo sta ła za ło żo na spra wa o krypt. „Na przód”.  W jej wy ni ku aresz to wa no trzech
podej rza nych: Lon gi na Kac per skie go (lat 33), Zdzi sła wa Za rę bę (lat 32) i Alek san dra Bed nar czu ka (lat 31). Broń,
z któ rej od da no strzał zna le zio no w za bu do wa niach Bed nar czu ka. AIPN, 1583/186, k. 10.
4 Ste fa na Ko bo sa ps. „Wrzos” i Eu ge niu sza Szcze pań skie go ps. „Tur ski”, „Pie niek” ukry wał oj ciec ostat nie go
z wy mie nio nych – Ed mund Szcze pań ski. J. Ko piń ski, op. cit., s. 204.
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kow ski m5 (aresz to wa ny w grud niu 1955 r.) – 4 śred nio rol nych chło pów z po wia tu
Chełm, w wie ku od 38 do 53 la t6. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 7[/56] z dnia 17 stycz nia br.
w spra wie mor der stwa se kre ta rza POP przy Za kła dach Gar bar skich w Sko czo wie pow.
Cie szyn (Sta li no gród) – po da je się, iż w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia gru pa ope -
ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] dnia 21 stycz nia br. aresz to -
wa ła po dej rza ne go o współ udział w za bój stwie pra cow ni ka wy mie nio nej gar bar ni,
pocho dze nia chłop skie go, lat 24, czł[on ka] PZPR, wy kszt[ał ce nia] śred nie go. Sank cję
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 25 stycz nia br. aresz to wał za współ udział w kol por ta żu an ty -
pań stwo wych ulo tek, wspól nie z człon ka mi b[yłych] nie le gal nych or ga ni za cji mło dzie -
żo wych pn. Taj ny Zwią zek Mło de Or lę ta7 i Re zer wa Ar mii Kra jo wej – miesz kań ca Ło -
dzi, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 17, czł[on ka] ZMP. O li kwi da cji wy mie nio nych
or ga ni za cji in for mo wa no w Biu le ty nie nr 1[/56] z dnia 2 stycz nia br.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ostro wie (Po znań) dnia 21 stycz nia br. aresz to wał za prze sła nie
ano ni mu po gró żko we go do ak ty wi sty spo łecz ne go w 1953 r. rol ni ka, za miesz ka łe go
w Przy by ło wi ca ch8, lat 26. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie dnia 23 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 7 lat wię -

zie nia za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Zwią zek Mło dych Pa trio -
tów.

Sąd Wo je wódz ki w Opo lu dnia 16 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 2 lat i 6 mie -
się cy wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Źródło: AIPN, 1583/155, k. 42–45.
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5 An to ni Po la kow ski (ur. 1923), ro bot nik. Przy naj mniej od stycz nia 1946 r. prze by wał w aresz cie, skąd kil ka krot nie
(m.in. w stycz niu 1946 r. i w lu tym 1947 r.) uda wa ło mu się zbiec. Ska za ny w 1947 r. przez WSO w Lu bli nie z art. 1
§ 1 MKK na 15 lat wię zie nia i osa dzo ny w wię zie niu chełm skim. W cza sie od by wa nia ka ry otrzy mał urlop zdro wot -
ny (ma rzec–wrze sień 1955 r.), po za koń cze niu któ re go za czął się ukry wać. Zo stał za trzy ma ny w Stru pi nie Du żym
pod czas na pa du ra bun ko we go 9 li sto pa da 1955 r. i aresz to wa ny. AIPN Lu, 012/646, t. 1–2, Fe liks Ada miec i in ni.
6 Za trzy ma ni zo sta li: Bo le sław Gą sio row ski (ur. 1903) i Ka zi mierz Pa rasz czuk (ur. 1913) – m.in. za udzie la nie
schro nie nia Po la kow skie mu oraz Fe liks Ada miec (ur. 1918) i Sta ni sław Olek siej czuk (ur. 1914) – obaj po dej rza ni
o do star cze nie Po la kow skie mu bro ni. AIPN Lu, 012/646, t. 1–2, Feliks Adamiec i inni..
7 Właśc. Taj ny Zwią zek Mło dych Or ląt – or ga ni za cja dzia ła ją ca w Ło dzi w okre sie od je sie ni 1954 r. do 28 grud -
nia 1955 r. Do wód ca mi li czą cej 5 człon ków gru py by li Bog dan Grzy na i An drzej Jóź wiak. Or ga ni za cja pro wa dzi -
ła dzia łal ność pro pa gan do wą. Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie łódz kim 1945–1956 [w:] Atlas
pol skie go pod zie mia..., s. 414.
8 Praw do po dob nie Przy by sła wi ce.
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Nr 160

1956 sty czeń 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 12/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 28 I 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 12[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Za kła dach Prze my słu Azo to we go w Kę dzie rzy nie pow. Koź le (Opo le) dnia

25 stycz nia br. na stą pi ło wy łą cze nie sit ob ro to wych z pro duk cji. Po ro ze bra niu sit we -
wnątrz zna le zio no mło tek spa wal ni czy, któ ry – jak wy ni ka z[e] wstęp ne go do cho dze -
nia – wrzu co ny zo stał ce lo wo przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę. W tych sa mych
za kła dach dnia 27 stycz nia br. z przy czyn do tych czas nie usta lo nych ule gły pęk nię ciu
gło wi ce przy dwóch kom pre so rach. Do cho dze nie w oby dwu wy pad kach pro wa dzi RO
wspól nie z Wo je wódz kim Urzę dem [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

W no cy z 24 na 25 stycz nia br. w gro ma dzie Ru da-Hu ta pow. Chełm (Lu blin) na
drzwiach do mu miesz kal ne go prze wod ni czą ce go Ra dy Za kła do wej hu ty szkła – czł[on ka]
PZPR, wy wie szo ny zo stał ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor wzy wa go do
za nie cha nia ak tyw nej pra cy spo łecz nej i za wo do wej, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi
mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Cheł mie.

Dnia 25 stycz nia br. na te re nie Za kła dów Prze my słu Azo to we go w Kę dzie rzy nie
(Opo le) do skrzyn ki dys ku syj nej na te mat pla nu 5-let nie go nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wrzu cił ano nim o tre ści szka lu ją cej ustrój Pol ski Lu do wej i ZSRR, glo ry fi ku -
ją cej fa szyzm. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W bu dyn ku Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Kiel cach dnia 26 stycz nia br.
nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał wro gich na pi sów i ka ry ka tur, szka lu ją cych
przed sta wi cie li par tii i rzą du Pol ski Lu do wej i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

W Zię bi cach pow. Ząb ko wi ce (Wro cław) w dniach 25 i 26 stycz nia br. nie usta lo ny
do tych czas spraw cą wy wie sił dwie ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej, wy ko na ne od ręcz -
nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ząb ko wi cach.
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Na te re nie wo je wództw: sta li no grodz kie go, byd go skie go i łódz kie go ze bra no ogó -
łem 1772 egz[em pla rze] ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Pra cow ni ko wi Za kła dów Bu do wy Nad wo zi Sa mo cho do wych w Ny sie (Opo le),
czł[on ko wi] PZPR, dnia 22 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca pod rzu cił ulot kę
Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ny sie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie dnia

26 stycz nia br. aresz to wał człon ka an ty pań stwo wej or ga ni za cji, po cho dze nia ro bot ni cze -
go, lat 21, czł[on ka] ZMP, wy kszt[ał ce nia] śred nie go (ostat nio od by wał słu żbę w woj sku).
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki. O aresz to wa niu 12 człon ków te jże or ga -
ni za cji in for mo wa no w po przed nich Biu le ty nach nr. 6[/56], 8[/56], 9[/56] i 10[/56].

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia
26 stycz nia br. aresz to wał za współ pra cę z b[yłą] ban dą Ro giń skie go ps. „Lis” 8 rol ni -
ków, po sia da ją cych od 6 [do] 15 ha zie mi, za miesz ka łych w po wie cie Kol no.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 25 stycz nia br. aresz to wał za kra dzież ma te ria łów
z Za kła dów Me ta lo wych Pil czy ce i WSK Psie Po le we Wro cła wiu in ży nie ra i fre ze ra
Za kła dów Me ta lo wych Pil czy ce oraz kie row ni ka kon tro li WSK Psie Po le, wszy scy
w wie ku od 26 do 33 lat, je den czł[onek] PZPR.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pi szu (Olsz tyn) dnia 25 stycz nia br. aresz to wał za szka -
lo wa nie przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go i Ar mii Ra dziec kiej au to -
chto na za trud nio ne go w Za kła dach Płyt Pil śnio wych w Ni dzie, po cho dze nia ro bot ni cze -
go, lat 39.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz to wał za udzie le nie po mo cy w nie le gal nym prze -
kro cze niu gra ni cy pań stwo wej 4 miesz kań ców po wia tu Gu bin, po cho dze nia chłop skie -
go, w wie ku od 21 do 43 lat.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 26 stycz nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie miesz kań ca po wia tu Cho -
dzież (Po znań), po cho dze nia chłop skie go, lat 341 – za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro -
cze nia gra ni cy z Pol ski do ZSRR. Nad mie nić na le ży, że wy mie nio ny w li sto pa dzie ub.r.
po wró cił do kra ju z Włoch ja ko re pa triant. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor po wia to -
wy w Cheł mie.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 23 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 3 lat

i 4 m[ie się]cy wię zie nia oraz utra tę praw na okres 3 lat za przy na le żność do an ty pań -
stwo wej or ga ni za cji i nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej.
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1 Za trzy ma ny to praw do po dob nie Jó zef Ła kom ski, któ ry w śledz twie ze znał, że za mie rzał od wie dzić miesz ka ją -
cą w Mo stach Wiel kich ro dzi nę. Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go w Lu bli nie 23 mar ca 1956 r.
zo stał zwol nio ny z aresz tu. AIPN, 1583/123, Spra woz da nie WUdsBP w Lu bli nie za I kwar tał 1956 r., k. 6, 8.
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Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 25 i 26 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 7 lat
wię zie nia za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji i nie le gal ne po sia da nie bro -
ni pal nej oraz 1 oso bę na ka rę 5 lat wię zie nia za udzie la nie po mo cy ban dzie Ro giń skie -
go ps. „Lis”.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 46–48.
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Nr 161

1956 sty czeń 31, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 13/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 31 I 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 13[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W spół dziel ni pro duk cyj nej Wo li ca Brzo zo wa pow. Hru bie szów (Lu blin) dnia

28 stycz nia br. o godz. 22.00 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta ze sło mą.
Z[e] wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Hru bie szo wie.

W War miń skim Przed się bior stwie Sku pu Su row ców Włó kien ni czych i Skó rza nych
w Pra bu tach pow. Iła wa (Olsz tyn) dnia 28 stycz nia br. o godz. 15.30 wy buchł po żar,
w wy ni ku któ re go spło nę ła ha la dłu go ści 55 × 30 m, 45 t sło my lnia nej, 3 ma szy ny,
3 mo to ry elek trycz ne i 3 wa gi. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól -
nie z KP MO w Iła wie.

Trzech chło pów ze wsi Ko nop ni ca pow. Wie luń (Łódź), po sia da ją cych od 3 [do] 4 ha
zie mi, 1 czł[onek] PZPR, któ rzy wy ra zi li chęć przy stą pie nia do no wo zor ga ni zo wa nej
spół dziel ni pro duk cyj nej, w dniu 27 stycz nia br. otrzy ma ło pocz tą ano ni my z po gró żka -
mi. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Wie lu niu.

Dnia 25 stycz nia br. w gro ma dzie Wę ży ska pow. Kro sno Od rzań skie (Zie lo na Gó ra)
na słu pie te le fo nicz nym nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę o tre ści an ty -
ra dziec kiej, wy ko na ną od ręcz nie. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro śnie.

W War sza wie przy ul. Pięk nej na afi szu wy wie szo nym na ta bli cy ogło sze nio wej
dnia 27 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał na pi su o tre ści an ty pań -
stwo wej.

Na te re nie wo je wództw: sta li no grodz kie go, war szaw skie go i byd go skie go ze bra no
ogó łem 258 egz[em pla rzy] ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Wła ści ciel mły na i pra cow ni ca PPK „Ruch” w Ra dzy niu (Lu blin) w dniu 27 stycz -
nia br. otrzy ma li pocz tą (nada ne w kra ju) ulot ki Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.
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Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ra dzy niu.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 27 stycz nia br. aresz to wał za usi ło wa nie nie le gal ne go
prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich pra -
cow ni ka PSS w Bra nie wie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 23 (w ub[ie głym] ro ku po -
wró cił do kra ju ja ko re pa triant). Aresz to wa ny przed przy jaz dem do kra ju na te re nie Nie -
miec Za chod nich zo stał za wer bo wa ny przez wy wiad an giel ski.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mrą go wie (Olsz tyn) dnia 27 stycz nia br. aresz to wał za
or ga ni zo wa nie zbio ro we go słu cha nia au dy cji ra dio wych państw ka pi ta li stycz nych
i szkod nic two go spo dar cze w PGR b[yłe go] kie row ni ka PGR w Pust ni kach, po cho dze -
nia ro bot ni cze go, lat 33.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 29 stycz nia br. aresz to wał dal sze go człon ka an ty pań -
stwo wej or ga ni za cji, z za wo du na uczy cie la, po cho dze nia chłop skie go, lat 25, zam[iesz -
ka łe go] w pow. Miast ko (Ko sza lin). O aresz to wa niu 13 człon ków te jże or ga ni za cji infor -
mo wa no w po przed nich Biu le ty nach nr. 6[/56], 8[/56], 9[/56], 10[/56] i 12[/56].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 27 stycz nia br. aresz to wał za współ pra cę z ban dą ter ro ry -
stycz no -ra bun ko wą ma ło rol ne go chło pa, lat 44, zam[iesz ka łe go] w po wie cie Łu ków.
Pod czas re wi zji w za bu do wa niach aresz to wa ne go zna le zio no trzy jed nost ki bro ni pal -
nej, 66 szt[uk] amu ni cji, na le żą ce do ban dy. O aresz to wa niu 4 ban dy tów in for mo wa no
w Biu le ty nie nr 7[/56] z dnia 17 stycz nia br.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 28 stycz -
nia br. aresz to wał (na po le ce nie Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Bia łym sto ku) za współ pra cę z b[yłą] ban dą Ro giń skie go ps. „Lis” księ go -
wą Tech ni kum Ga stro no micz ne go, po cho dze nia chłop skie go, lat 24, zam[iesz ka łą]
w El blą gu. Śledz two prze ciw ko aresz to wa nej pro wa dzi Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 23 stycz nia br. aresz to wał po dej rza nych o pod -
pa le nie bu dyn ku GRN Za skro dzie pow. Kol no we wrze śniu ub[ie głe go] ro ku dwóch
robot ni ków ko pal ni „Dę bień sko” pow. Ryb nik (Sta li no gród), po cho dze nia chłop skie go,
w wie ku 19 i 20 lat, je den uprzed nio ka ra ny są dow nie na 1 rok wię zie nia za chu li gań -
stwo (ro dzi ce aresz to wa nych po sia da ją 5 i 8,5 ha zie mi).

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 12[/56] z dnia 28 stycz -
nia br. w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] we Wro cła wiu dwóch pra cow ni ków Za kła dów Me ta lo wych Pil czy ce i WSK
Psie Po le za kra dzież ma te ria łów z wym[ie nio nych] za kła dów – po da je się, że do spra -
wy tej dnia 28 stycz nia br. aresz to wa no księ go we go spół dziel ni „Ra dio tech ni ka” we
Wro cła wiu, lat 37. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w No wym Tar gu (Kra ków) dnia 28 stycz nia br. aresz to wał za po bi cie
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i roz bro je nie funkcj[ona riu sza] Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
dwóch chło pów, po sia da ją cych 2 i 5 ha zie mi, w wie ku 29 i 43 la ta.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 27 stycz nia br. aresz to wał, za de frau da cję
70 tys. zł na szko dę DOW Byd goszcz w 1953 r. i uchy la nie się od słu żby woj sko wej,
b[yłe go] pra cow ni ka zw[iąz ków] za wo do wych przy wy mie nio nym DOW, lat 24, wy -
kszt[ał ce nia] śred nie go. Wy mie nio ny po nad to po dej rza ny jest o nie le gal ne prze kro cze -
nie gra ni cy PRL i po byt w NRF.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 27 i 28 stycz nia br. aresz to wał wła ści cie la pry wat ne go
warsz ta tu kra wiec kie go w Dyd ni pow. Brzo zów i pra cow ni ka Re jo nu Prze my słu Le śne -
go w Gdań sku, obaj po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 44 i 50 lat. Aresz to wa ni w la -
tach 1944–1945, ja ko człon ko wie bo jów ki LSB, bra li udział w mor der stwach i na pa -
dach ra bun ko wych na te re nie pow. Brzo zów. O aresz to wa niu hersz ta bo jów ki
dy wer syj nej LSB in for mo wa no w Biu le ty nie nr 4[/56] z dnia 10 stycz nia br.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ostrow cu (Kiel ce) dnia 27 stycz nia br. i 28 stycz nia br. aresz to wał
za do ko na nie za bój stwa 5 osób na ro do wo ści ży dow skiej w 1943 r. z[astęp]cę pre ze sa
Spół dziel ni Che mi ków „Ar gon” w Ło dzi, wy kszt[ał ce nia] wy ższe go i chło pa z pow.
Opa tów, w wie ku 34 i 37 lat, obaj b[yli] czł[on ko wie] AK. Sank cję na areszt wy dał pro -
ku ra tor wo je wódz ki w Kiel ca ch1.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Tar no wie (Kra ków) dnia 28 stycz nia br. aresz to wał za współ pra cę
z ge sta po miesz kań ca By to mia, po cho dze nia rze mieśl ni cze go, lat 582.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 28 stycz nia br. aresz to wał za współ pra cę z oku pan tem
na te re nie BSRR, w wy ni ku któ rej kil ka dzie siąt osób zo sta ło aresz to wa nych i roz strze -
la nych, le śni cze go z pow. Szcze ci nek, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 48.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 27 stycz nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie kie row ni ka skle pu
PSS w Szcze ci nie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 40, za trzy ma ne go za nie le gal ne prze -
kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji z za mia rem uciecz ki do Włoch. Sank cję
na areszt wy dał pro ku ra tor.
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1 We dług Spra woz da nia WUdsBP w Kiel cach za I kwar tał 1956 r. aresz to wa no w tych dniach czte ry oso by (spra -
wa agen tu ral ne go roz pra co wa nia krypt. „Zbie gi”), na le żą ce w cza sie oku pa cji do AK. Opi sa ne wy żej wy da rze nie
z 1943 r. mia ło miej sce w Ko so wi cach, w powiecie opa tow skim. AIPN, 1583/118, k. 27–28.
2 Ru dolf Wal cza kow ski (ur. 1897). Po woj nie uciekł z Tar no wa, bę dąc po szu ki wa nym za współ pra cę z ge sta po
na te re nie te go mia sta. Roz pra co wy wa ny – co naj mniej od grud nia 1955 r. – w ra mach spra wy agen tu ral no -po szu -
ki waw czej krypt. „Mu zy kant”, pro wa dzo nej przez PUdsBP w Tar no wie i odszukany w By to miu. W trak cie do cho -
dze nia nie przy znał się do za rzu ca nych mu czy nów. W kwiet niu 1956 r. zo stał zwol nio ny z aresz tu, w związ ku
z umo rze niem śledz twa na mo cy amne stii. AIPN, 1583/122, Spra woz da nie WUdsBP w Kra ko wie za I kwar -
tał 1956 r., k. 13; AIPN Ka, 02/308, Spra wa agen tu ral no -po szu ki waw cza krypt. „Mu zy kant”; AIPN Kr, 07/2221,
Ak ta śled cze Ru dol fa Wal cza kow skie go.
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Wy ro ki są do we
Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Szcze ci nie dnia 25 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka -

rę 7 lat wię zie nia za współ pra cę z agen tem wy wia du ame ry kań skie go – Płat kie m3.
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 15 i 25 stycz nia br. ska zał:
– za przesłanie do rozgłośni radiowej Wolna Europa trzech anonimów szkalujących

stosunki społeczno-polityczne  w Pol sce 1 oso bę na ka rę 10 m[ie się]cy wię zie nia,
– za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej pro pa gan dy i za nie dby wa nie obo wiąz ków

słu żbo wych 1 oso bę na ka rę pół to ra ro ku wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach – Ośro dek w Ra do miu dnia 28 stycz nia br. ska zał

5 osób na ka ry od 7 mie się cy do pół to ra ro ku wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek -
cie świad ko wie Je ho wy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 49–53.
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3 Ju lian Pła tek vel Ri chard Franc man (1923–1963). W 1953 r. zbiegł do Nie miec, gdzie wy ra ził zgo dę na współ -
pra cę z ośrod kiem wy wia dow czym USA w Ber li nie Za chod nim. Prze szedł szko le nie w za kre sie roz po zna nia ro dza -
jów i ty pów bro ni, pro wa dze nia ob ser wa cji itp. Po otrzy ma niu ad re sów kon tak to wych w kra ju, pie nię dzy, fał szy -
wych do ku men tów i bro ni był w 1954 r. trzy krot nie prze rzu ca ny do Pol ski. Zbie rał in for ma cje i prze ka zy wał
je po po wro cie do ośrod ka, peł nił funk cję re zy den ta. Za trzy ma ny 7 grud nia 1954 r. przez wła dze NRD zo stał prze -
ka za ny do Pol ski. Wy ro kiem Są du POW z 20 stycz nia 1956 r. ska za ny na ka rę śmier ci, któ rą zła go dzo no na mo cy
amne stii do 15 lat wię zie nia. Prze by wał w za kła dach kar nych: Wro cław II, Byd goszcz, Strzel ce Opol skie, Wron ki.
In for ma tor o oso bach ska za nych za szpie go stwo w la tach 1944–1984, MSW Biu ro „C”, Lu blin 1994, s. 105.
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Nr 162

1956 lu ty 2, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 14/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 2 lu te go 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 14[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 27 stycz nia br. w gro ma dzie Kol[onia] Ob rób ki1 pow. Kra śnik (Lu blin) zo sta -

ło ze rwa ne ze bra nie gro madz kie w spra wie za ło że nia spół dziel ni pro duk cyj nej przez
dwóch chło pów, miesz kań ców tej gro ma dy. W związ ku z ich an ty pań stwo wy mi wy po -
wie dzia mi wsz czę te zo sta ło śledz two przez Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go].

W miej sco wo ści Wiel bark pow. Szczyt no (Olsz tyn) zo sta ło ze rwa ne ze bra nie gro -
madz kie, na któ rym oma wia no pro blem zor ga ni zo wa nia spół dziel ni pro duk cyj nej przez
żo nę człon ka PZPR, któ ra w spo sób pro wo ka cyj ny wy stą pi ła p[rze ciw]ko spół dziel czo -
ści pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szczyt nie.

W bu dyn ku Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ino wro cła wiu (Byd goszcz)
dnia 28 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz -
nie o tre ści an ty pań stwo wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ino wro cła wiu.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 30 stycz nia br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da -
nie bro ni pal nej 2 miesz kań ców po wia tu Dzie rżo niów, po cho dze nia chłop skie go, w wie -
ku 18 i 24 la ta, obaj bez sta łe go miej sca pra cy. Pod czas re wi zji u aresz to wa nych
zna le zio no re wol wer wraz z amu ni cją oraz imi ta cję pi sto le tu TT. W to ku wstęp ne go
śledz twa aresz to wa ni przy zna li się, że pla no wa li do ko nać na pa du na funk cjo na riu sza
MO w dniu 30 stycz nia br.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 1 lu te go br. aresz to wał za roz po wszech nia nie wro -
giej pro pa gan dy za czerp nię tej z au dy cji ra dio wych państw ka pi ta li stycz nych chło pa,

541

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na – brak w wy ka zach gro mad. Praw do po dob nie cho dzi o ko lo nię Ob ro ki.
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po sia da ją ce go 8 ha zie mi, lat 53, wy kształ ce nia śred nie go, zam[iesz ka łe go] w pow.
Rze szów. Aresz to wa ny po dej rza ny jest rów nież o prze sy ła nie do państw ka pi ta li stycz -
nych li stów [o] an ty pań stwo wej tre ści.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go przez De le ga tu rę [Urzę du
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa słę ku (Olsz tyn) dnia 28 stycz nia br. zo stał
aresz to wa ny za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej pro pa gan dy b[yły] kie row nik PGR
Rej sy ty, po cho dze nia ob szar ni cze go, lat 30, wy kształ ce nia śred nie go.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 29 stycz nia br. aresz to wał za prze sła nie do Ko mi -
te tu Cen tral ne go i „Fa li 49” dwóch ano ni mów o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej
w 1952 r. miesz kań ca pow. Kol no, po cho dze nia chłop skie go, lat 24. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 30 stycz nia br. aresz to wał za szkod nic two go spo -
dar cze w spół dziel czo ści pro duk cyj nej prze wod ni czą ce go spół dziel ni pro duk cyj nej
Pod ró żna pow. Zło tów, po cho dze nia chłop skie go, lat 30, b[yłe go] czł[on ka] PZPR.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go przez De le ga tu rę Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Draw sku (Ko sza lin) dnia 29 stycz nia br. zo -
stał aresz to wa ny za usi ło wa nie prze sła nia do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa li stu
o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pra cow nik GRN, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 23, czł[onek] ZMP2.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 30 stycz nia br. aresz to wał za roz po wszech nia nie an ty -
pań stwo wej pro pa gan dy wśród Po la ków prze by wa ją cych za gra ni cą ma ry na rza Pol skiej
Że glu gi Mor skiej w Szcze ci nie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 45, czł[on ka] PZPR.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go] w War sza wie dnia 31 stycz nia br. aresz to wał za pu blicz ne an ty pań stwo we wy po wie -
dzi ro bot ni ka War szaw skich Za kła dów Trans por to wych, po cho dze nia ro bot ni cze go,
oby wa tel stwa i na ro do wo ści nie miec kiej, lat 49 (ka ra ny są dow nie w 1947 r. na 3 la ta
i 7 m[ie się]cy wię zie nia za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy)3.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w No wym Tar gu (Kra ków) dnia 30 stycz nia br. aresz to wał za po bi cie
i roz bro je nie funk cjo na riu sza Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] chło pa,
za miesz ka łe go w gro ma dzie Kli ku szo wa, lat 23.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku za trzy ma ne go w dniu 30 stycz nia br. za usi ło wa -
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2 Mo wa o kie row ni ku świe tli cy GRN (brak na zwi ska, ini cja ły aresz to wa ne go – R.Z.). Przy go to wa ny do wy sła nia
list zna lazł se kre tarz ra dy, któ ry prze ka zał go Ko men dzie Po wia to wej MO. AIPN, 1583/120, No tat ka in for ma cyj -
na kie row ni ka PDdsBP w Draw sku Z. Ku ber skie go z 7 II 1956 r., k. 145–146.
3 Ma rian (Mar cin?) Gład kow ski (ur. 1909). Fi gu rant spra wy agen tu ral no -śled czej krypt. „Ze spół”, za ło żo nej
w stycz niu 1956 r. Zo stał za trzy ma ny 30 stycz nia te go ro ku „za ust ną pro pa gan dę an ty ko mu ni stycz ną”. Na mo cy
amne stii po stę po wa nie prze ciw nie mu zo sta ło umo rzo ne. AIPN, 1583/132, Spra woz da nie UdsBP m.st. War sza wy
za I kwar tał 1956 r., k. 14; AIPN, 0208/61, Spra wa agen tu ral no -śled cza. Gład kow ski Mar cin s. Fran cisz ka.
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nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej na stat ku NRF pra cow ni ka Ope ry
Bał tyc kiej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 19. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je -
wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 30 stycz nia br. ska zał dwóch człon ków b[yłej]

ban dy OUN -UPA na ka rę śmier ci, a me li nia rza na ka rę 7 lat wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 30 stycz nia br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 1 ro -

ku wię zie nia w za wie sze niu na okres 3 lat za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 31 stycz nia br. ska zał dwie oso by na ka ry 7 i 6

lat wię zie nia za udzie la nie po mo cy ban dzie Ro giń skie go ps. „Lis”.
Sąd Wo je wódz ki dla m. Ło dzi dnia 31 stycz nia br. ska zał za nie le gal ne po sia da nie

bro ni 7 osób: 1 na ka rę 13 lat wię zie nia i po zba wie nia praw na okres 3 lat, po zo sta łe
6 osób na ka ry od pół to ra ro ku do 5 lat i 6 m[ie się]cy wię zie nia.

Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy dnia 27 stycz nia br. ska zał pra cow ni ka To ruń skich
Za kła dów Fos fo ro wych na ka rę 3 lat wię zie nia za sys te ma tycz ne nisz cze nie siar cza nu
po przez wrzu ca nie do be czek z siar cza nem ob cych ciał (ołów, żu żel).

Sąd Wo je wódz ki dla m.st. War sza wy dnia 30 stycz nia br. ska zał jed ną oso bę na ka -
rę 9 lat wię zie nia za współ pra cę z oku pan tem.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 54–57.
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Nr 163

1956 lu ty 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 15/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 4 lu te go 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 15[/56]

In for ma cje o wro giej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Dnia 2 lu te go br. oko ło godz. 0.45 w Stocz ni Szcze ciń skiej wy buchł po żar, w wy ni -

ku któ re go spło nę ła ha la wy po sa że nia stocz ni wraz z urzą dze niem. Przy czyn po wsta nia
po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na, w skład któ -
rej wcho dzą funkcj[ona riu sze] Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] i KW MO w Szcze ci nie1.

W Wy twór ni Ace ty le nu we Wro cła wiu dnia 4 lu te go br. o godz. 0.45 z przy czyn do -
tych czas nie usta lo nych na stą pił wy buch bu tli z ace ty le nem, w wy ni ku cze go po wstał
po żar, któ ry ob jął ha lę pro duk cyj ną. W wy ni ku po ża ru i eks plo zji dal szych bu tli ha la
ule gła znisz cze niu. Ogień z ko lei prze niósł się na są sied ni za kład – Wy twór nię Bry kie -
tów Drzew nych, w wy ni ku któ re go spło nę ła ha la tar tacz na. Do cho dze nie pro wa dzi
grupa ope ra cyj na, w skład któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Wo jew[ódz kie go] Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KW MO we Wro cła wiu.

W Za kła dach Prze my słu Ba weł nia ne go w Za wier ciu (Sta li no gród) dnia 4 lu te go br.
o godz. 0.30 wy buchł po żar w po moc ni czym od dzia le od lew ni czo -mo de lar skim, w wy -
ni ku któ re[go] spło nę ła mo de lar nia i szat nia. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie
usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w Za wier ciu.

Na te re nie kok sow ni „Ma ko szo wy” w Za brzu (Sta li no gród) dnia 31 stycz nia br. nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca za tkał ru rę od pły wo wą od bie ral ni ka ba te rii kok sow ni czej,
usi łu jąc w ten spo sób spo wo do wać znisz cze nie ca łej ba te rii. Po wy ższe w po rę za uwa -
żo no i za po bie żo no na stęp stwom. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go] w Za brzu.

Na te re nie Hu ty im. Le ni na dnia 1 lu te go br. o godz. 24.00 spło nął pod ręcz ny ma ga -
zyn „Mo sto sta lu” wraz ze zma ga zy no wa ny mi w nim sil ni ka mi elek trycz ny mi, przy rzą -

544

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 W ra mach spra wy agen tu ral no -śled czej krypt. „Ha la 104” usta lo no, że po żar na stą pił z po wo du nie wy łą cze nia
pro wi zo rycz ne go pie cy ka elek trycz ne go. AIPN, 1583/118, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie za I kwar tał
1956 r., k. 112, 123–124, 129–130.
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da mi po mia ro wy mi i sma row ni czy mi. Przy czy ny wy bu chu po ża ru do tych czas nie usta -
lo no. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Publicz ne go] wspól nie z pro ku ra tu rą.

W Za kła dach Prze my słu Włó kien ni cze go w Zło cień cu pow. Draw sko (Ko sza lin)
dnia 28 stycz nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił śru bę do zgrze blar ki,
w wyni ku cze go zo sta ła ona uszko dzo na. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z MO w Draw sku.

W PGR Ra ci nie wo pow. Chełm no (Byd goszcz) dnia 2 lu te go br. o godz. 11.30 wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła obo ra i staj nia. Przy czyn po wsta nia po ża ru
dotych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Chełm nie.

W m. Cho dów pow. Mie chów (Kra ków) dnia 31 stycz nia br. o godz. 19.00 trzech
zama sko wa nych i uzbro jo nych osob ni ków do ko na[ło] na pa du na miesz ka nie po stę po -
we go księ dza (od zna czo ne go Me da lem X-le cia), któ re mu za rzu ca li współ pra cę z ko mu -
ni sta mi oraz zra bo wa li mu fu tro. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na2.

W Za brze gu pow. Biel sko (Sta li no gród) dnia 2 lu te go br. o godz. 21.50 dwóch uzbro -
jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na go spo dę spół dziel czą, skąd po ster ro ry zo wa niu
znaj du ją cych się tam os[ób] zra bo wa li 400 zł, pa pie ro sy i wód kę. Do cho dze nie pro wa -
dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Biel sku.

I se kre tarz Ko mi te tu Miej skie go PZPR w Ra dli nie pow. Wo dzi sław (Sta li no gród)
otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu śmier cią
za aktyw ną pra cę za wo do wą. W to ku wstęp ne go do cho dze nia usta lo no, że wy mie nio ny
se kre tarz, pra cu jąc po przed nio w Ko mi te cie Miej skim w Gli wi cach, otrzy mał rów nież
ano nim o tre ści po gró żko wej, a na stęp nie zo stał po bi ty przez nie zna nych mu osob ni -
ków, o czym nie mel do wał. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wo dzi sła wiu.

Te le fo nist ka Urzę du Pocz to we go w Za brzu (Sta li no gród), bez par tyj na, dnia 2 lu te -
go br. otrzy ma ła pocz tą ano nim o tre ści za stra sza ją cej i re wi zjo ni stycz nej, pod pi sa ny:
„Pol ski Zwią zek Za chod ni”. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go] w Za brzu.

Na ad res świe tli cy dwor co wej sta cji Szcza ko wa (Sta li no gród) wpły nął pocz tą ano -
nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor w od po wie dzi na ar ty kuł za miesz czo ny w „Ga -
ze cie Kra kow skiej” pt. To trud na wal ka, szka lu je po li ty kę go spo dar czą Pol ski Lu do wej.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sta li no gro dzie3.
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2 Spraw cy te go na pa du zo sta li aresz to wa ni 26 mar ca 1956 r. przez MUdsBP w So snow cu. Do ko na li oni ta kże  na pa du
w dniu 14 lu te go w Go ła cze wach, w powiecie ol ku skim, oraz kil ku na pa dów na księ ży na te re nie So snow ca, któ re go byli
miesz kań ca mi. AIPN, 1583/122, Spra woz da nie z pra cy WUdsBP w Kra ko wie za okres od 1 I do 31 III 1956 r., k. 8.
3 Au to rem wspo mnia ne go ano ni mu był praw do po dob nie Wi told Skrzy niarz; zob. Biu le tyn nr 34[/56], przy pis 6.
AIPN Kr, 07/3608, Ak ta śled cze Wi tol da Skrzy nia rza, k. 41, (ko per ta za adre so wa na: Szcza ko wa, Świe tli ca Sta cji
Ko le jo wej, na stem plu pocz to wym da ta 19 I [19]56), k. 67, 72 (fo to ko pia ano ni mu oraz wy cin ka z ga ze ty ze wspo -
mnia nym wy żej ar ty ku łem Ada ma Po lew ki). Oba do ku men ty pi sa ne by ły tym sa mym cha rak te rem pi sma, co in ne
ano ni my, któ rych au to rem był Skrzy niarz.
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Na te re nie wo je wództw: sta li no grodz kie go i lu bel skie go ze bra no ogó łem 612 egz[em -
pla rzy] ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu -

blicz ne go] m.st. War sza wy dnia 2 lu te go br. aresz to wał za kol por taż ulo tek i ano ni mów
o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej w la tach 1945–1955 księ go we go pry wat ne go
warsz ta tu tkac kie go, po cho dze nia miesz czań skie go, lat 46, b[yłe go] czł[on ka] PSL,
wykształ ce nie nie peł ne wy ższe.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Pa bia ni cach (Łódź) dnia 1 lu te go br. aresz to wał za or ga ni zo wa nie
zbio ro we go słu cha nia wro gich au dy cji ra dio wych państw ka pi ta li stycz nych pra cow ni ka
F[abry]ki Pa pie ru w Pa bia ni cach, po cho dze nia chłop skie go, lat 484. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ra wie Maz[owiec kiej] (Łódź) dnia 2 lu te go br. aresz to wał za sys -
te ma tycz ne roz po wszech nia nie an ty spół dziel czej pro pa gan dy chło pa, po sia da ją ce go
10 ha zie mi, lat 59. Sank cję na areszt wy dał wi ce pro ku ra tor mia sta Ło dzi.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia
30 stycz nia br. (na po le[ce]nie Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Bia łym sto ku) aresz to wał za współ pra cę z b[yłą] ban dą Ro giń skie go
ps. „Lis” tech ni ka za trud nio ne go w przed się bior stwie bu dow la nym, po cho dze nia chłop -
skie go, lat 27. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do Biu le ty nu nr 131[/55] z dnia 22 grud nia ub.r. w spra wie aresz to wa -
nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie jed -
nej oso by po dejrz[anej] o współ pra cę z ob cym wy wia dem oraz za usi ło wa nie prze rzu -
ce nia za gra ni cę osób za mie rza ją cych zbiec z kra ju – po da je się, że do spra wy tej dnia
31 stycz nia br. aresz to wa no miesz kan kę Kra ko wa, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 24,
bez sta łe go miej sca pra cy i miesz kan kę Szcze ci na, po cho dze nie in te lig[en cja] prac[ują -
ca], lat 25, wy kszt[ał ce nia] śred nie go. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia
31 stycz nia br. aresz to wał ro bot ni ka Za kła dów Fil co wych w Sko czo wie pow. Cie szyn,
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 44, czł[on ka] PZPR – za to, że bę dąc prze słu chi wa ny
w cha rak te rze świad ka za ta ił praw dę od no śnie [do] fak tów ma ją cych istot ne zna cze nie
w wy kry ciu spraw ców za bój stwa se kre ta rza POP przy Za kła dach Gar bar skich w Sko -
czo wie, o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 7[/56] i 11[/56]. Sank cję na areszt wy dał
pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 7[/56] z dnia 17 stycz nia br.
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Ko sza li nie dwóch osób na ro do wo ści nie miec kiej po dej rza nych o nie le gal ne
posia da nie bro ni pal nej – po da je się, że do spra wy tej dnia 30 stycz nia br. aresz to wa no
ro bot ni ka PGR Ram le wo pow. Ko ło brzeg, po cho dze nia ro bot ni cze go, oby wa tel stwa
i na ro do wo ści nie miec kiej, lat 53. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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4 Praw do po dob nie Igna cy Ra taj ski, roz pra co wa ny w ra mach spra wy krypt. „Fa la”. AIPN, 1583/124, Spra woz da -
nie WUdsBP w Ło dzi za I kwar tał 1956 r., k. 121.
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W wy ni ku śledz twa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Byd gosz czy dnia 1 lu te go br. aresz to wał, za kol por taż wro giej bro szu ry pro wo ka to ra
Świa tły, alum na Wy ższe go Se mi na rium Du chow ne go w Gnieź nie, po cho dze nia rze -
mieśl ni cze go, lat 225. Pod czas re wi zji do mo wej u aresz to wa ne go zna le zio no sze reg
skryp tów wy ko na nych na ma szy nie o an ty pań stwo wej tre ści. Sank cję na areszt wy dał
pro ku ra tor wo je wódz ki.

Za rząd In for ma cji Po mor skie go Okr[ęgu] Woj sko we go w Byd gosz czy dnia 2 lu te -
go br. prze ka zał do Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
we Wro cła wiu żoł nie rza, lat 21, za trzy ma ne go za przy na le żność do b[yłej] an ty pań -
stwo wej or ga ni za cji pn. Od ro dzo na Ar mia Kra jo wa, zli kwi do wa nej na te re nie Kłodz ka
w ub[ie głym] ro ku. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor woj sko wy w Byd gosz czy.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 31 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 3 lat wię -

zie nia za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 1 lu te go br. ska zał 1 oso bę na ka rę 2 lat wię -

zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą Ro giń skie go ps. „Lis”.
Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu dnia 28 stycz nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 3 lat

i 6 m[ie się]cy wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach – Ośro dek w Ra do miu dnia 31 stycz nia br. ska zał 1 oso -

bę na ka rę 7 m[ie się]cy wię zie nia za czyn ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 58–62.
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5 Ka zi mierz Smi giel (ur. 1933), alumn V kur su WSD w Gnieź nie. W śledz twie przy znał się do za rzu ca nych mu
czy nów. AIPN, 1583/201, Spra woz da nie WUdsBP w Byd gosz czy za I kwar tał 1956 ro ku, b.p.
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Nr 164

1956 lu ty 7, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 16/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 7 lu te go 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr 68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 16[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W no cy z 1 na 2 lu te go br. w po wie cie Rop czy ce (Rze szów) nie usta le ni do tych czas

spraw cy do ko na li 4 ko lej nych wła mań: do GRN Za go rzy ce i Na wsie, Gmin nej Spół -
dziel ni oraz do Punk tu Sku pu Jaj i Zle wu Mle ka, skąd ogó łem zra bo wa li 6350 zł, 4 pie -
cząt ki GRN w Na wsiu, roz bi li apa rat te le fo nicz ny, po roz rzu ca li do ku men ta cję słu żbo -
wą oraz ze skle pu GS zra bo wa li to war na su mę oko ło 6000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi
De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Rop czy cach.

Na cmen ta rzu żoł nie rzy ra dziec kich w By to miu (Sta li no gród) dnia 6 lu te go br. nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca znisz czył wień ce, zło żo ne z oka zji wy zwo le nia m. By to -
mia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w By to miu.

W ce giel ni Pa sym pow. Szczyt no (Olsz tyn) dnia 3 lu te go br. o godz. 21.00 wy buchł
po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła głów na ha la pro duk cyj na. Przy czyn po wsta nia po ża -
ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]1.

W Pań stwo wym Mły nie w Pruch ni ku pow. Ja ro sław (Rze szów) dnia 4 lu te go br.
o godz. 0.30 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ło 7 t zbo ża i ma szy ny. Przy czyn
po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO i pro ku ra tu rą w Ja ro sła wiu.

W spół dziel ni pro duk cyj nej w m. Li pie Gór ne2 pow. Strzel ce Kra jeń skie (Zie lo na
Gó ra) dnia 2 lu te go br. wy buchł po żar, w wy ni ku cze go spło nę ła chlew nia z za war to ścią
60 t pa szy dla by dła. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO
w Strzel cach.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 W wy ni ku spra wy agen tu ral no -śled czej krypt. „Ele wa tor” pro wa dzo nej przez Wy dział IV WUdsBP usta lo no,
że pod pa le nia do ko na no ce lo wo, po dej rza nym o to był me cha nik za trud nio ny w ce giel ni Fran ci szek Ko mi sa rek.
AIPN, 1583/127, Spra woz da nie WUdsBP w Olsz ty nie za I kwar tał 1956 r., k. 2–3.
2 Praw do po dob nie Li pie Gó ry.
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Kie row nik świe tli cy przy spół dziel ni pro duk cyj nej w Ma gnu sze wie pow. Ma ków
Maz[owiec ki] (War sza wa), kand[ydat] PZPR, dnia 31 stycz nia br. otrzy mał pocz tą ano -
nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor wzy wa go do wy stą pie nia z sze re gów par tii,
a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy]
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ma ko wie Maz[owiec kim].

W gro ma dzie Or łów Mu ro wa ny pow. Kra sny staw (Lu blin), dnia 5 lu te go br. pod czas
od by wa ją ce go się ze bra nia gro madz kie go w spra wie zor ga ni zo wa nia spół dziel ni pro -
duk cyj nej, nie usta lo ny do tych czas spraw ca wło żył do kie sze ni ma ło rol ne mu chło pu
bez par tyj ne mu ano nim, w któ rym gro zi mu śmier cią w wy pad ku nie za prze sta nia dal szej
ak tyw nej pra cy na rzecz spół dziel czo ści pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia -
to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra snym sta wie.

Na te re nie m. Byd gosz czy dnia 6 lu te go br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie -
sił 2 ulot ki, wy ko na ne na ma szy nie, o tre ści an ty pań stwo wej. Ulot ki tej sa mej tre ści
na te re nie m. Byd gosz czy roz kol por to wa ne zo sta ły w li sto pa dzie i grud niu ub.r. Do cho -
dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na te re nie wo je wództw opol skie go i sta li no grodz kie go ze bra no ogó łem 106 egz[em -
pla rzy] ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze prze -
jął za trzy ma ne go przez MO w dniu 1 lu te go br. za roz po wszech nia nie ulo tek po cho dze -
nia za gra nicz ne go ro bot ni ka PGR Byt ni ca, po cho dze nia chłop skie go, lat 29. Pod czas
rewi zji przy za trzy ma nym zna le zio no 6 egz[em pla rzy] ulo tek dru ko wa nych w ję zy ku
nie miec kim. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
W wy ni ku śledz twa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

w Lu bli nie dnia 4 lu te go br. aresz to wał po dej rza ne go o przy na le żność do an ty pań stwo -
wej or ga ni za cji miesz kań ca po wia tu Kra śnik, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 22.
O aresz to wa niu dwóch człon ków te jże or ga ni za cji in for mo wa no w Biu le ty nie nr 10[/56]
z dnia 24 stycz nia br. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 3 lu te go br. aresz to wał za do ko na nie za bój stwa pod ofi ce -
ra WP w 1946 r. chło pa, po sia da ją ce go śred nio rol ne go spo dar stwo w po wie cie Chełm,
lat 50, b[yły] czło nek AK -WiN.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 1 lu te go br. aresz to wał miesz kań ca pow. Lwó wek
(Wro cław), lat 33, któ ry w la tach 1944–1945 ja ko czło nek ban dy ter ro ry stycz no -ra bun -
ko wej wy stę pu ją cej pod na zwą Ar mia Kra jo wa brał udział w sze re gu zbroj nych na pa -
dów na funk cjo na riu szy słu żby bez pie czeń stwa ZSRR oraz ak tyw par tyj ny i spo łecz ny
na te re nie pow. Wo ło szyn (BSRR)3. O aresz to wa niu hersz ta ban dy in for mo wa no w Biu -
le ty nie nr 6[/56] z dnia 14 stycz nia br.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 15[/56] w spra wie aresz to -
wa nia przez Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy księ go we -
go pry wat ne go warsz ta tu tkac kie go za kol por taż ulo tek i ano ni mów o tre ści an ty pań stwo -
wej i an ty ra dziec kiej – po da je się, że w wy ni ku śledz twa aresz to wa no po nad to pra cow ni ka
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3 Zob. Biu le tyn nr 6/[56], przy pis 2.
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spół dziel ni in wa lidz kiej, po cho dze nia miesz czań skie go, lat 42, wy kształ ce nia wy ższe go.
Pod czas re wi zji do mo wej u wy mie nio nych zna le zio no: ma szy nę do pi sa nia, po wie lacz,
ma try ce oraz więk szą ilość ulo tek wy ko na nych na po wie la czu i od ręcz nie.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ny sie (Opo le) dnia 3 lu te go br. aresz to wał za roz kol por to wa nie
w czerw cu ub.r. na te re nie m. Ny sy ulo tek o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej
oraz wy sła nie ano ni mu szka lu ją ce go dzia ła czy ru chu ro bot ni cze go ro bot ni ka za kła du
wy cho waw cze go w Grod ko wie, lat 18.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 3 lu te go br. aresz to wał za prze sła nie do roz gło śni
ra dio wej Wol na Eu ro pa ano ni mu o tre ści szka lu ją cej sto sun ki w Pol sce Lu do wej chło -
pa, po sia da ją ce go 8 ha zie mi, lat 50, zam[iesz ka łe go] w pow. Re szel. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gry fi nie (Szcze cin) dnia 2 lu te go br. aresz to wał au to -
ra ano ni mu, w któ rym gro ził ko re spon den to wi „Gło su Szcze ciń skie go” w przy pad ku,
je że li ten nie za prze sta nie dal szej dzia łal no ści ja ko ko re spon dent – ogrod ni ka RZS Gry -
fi no, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 48, b[yły] czł[onek] PZPR.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 11[/56] z dnia 27 stycz nia br.
w spra wie uszko dze nia sil ni ka spa li no we go, mło car ni i kra dzie ży dwóch pa sów trans -
mi syj nych na szko dę spół dziel ni pro duk cyj nej No cia chy pow. Par czew (Lu blin) – po da -
je się, iż w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 4 lu te go br. za trzy mał spraw cę po wy ższe go
miesz kań ca gro ma dy No cia chy4, lat 16, czł[on ka] ZMP. Za trzy ma ny ze wzglę du na mło dy
wiek prze ka za ny zo stał do są du dla nie let nich.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li nie dnia 1 lu te go br. ska zał ku ła ka na ka rę 2 lat wię zie -

nia za roz po wszech nia nie an ty spół dziel czej pro pa gan dy.
Sąd Po wia to wy w Sław nie (Ko sza lin) dnia 3 lu te go br. ska zał 1 oso bę, oby wa tel stwa

i na ro do wo ści nie miec kiej, na ka rę 2 lat wię zie nia za ce lo we uszko dze nie opon trak to -
ro wych i prze cię cie ka bla do pro wa dza ją ce go prąd do gro ma dy Pień ko wo5.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie ska zał 1 oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia za nie le gal ne
prze kro cze nie gra ni cy pań stwo wej.

Sąd Wo jew[ódz ki] w Ło dzi dnia 4 stycz nia br. ska zał 6 osób na ka ry od 2 [do] 4 lat
wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 63–66.
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4 Zob. Biu le tyn nr 11/[56], przy pis 1. Brak w wy ka zach gro mad.
5 Gro ma da Pień ko wo ist nia ła do 1954 r., na stęp nie zo sta ła włą czo na do gro ma dy Po sto mi no.
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Nr 165

1956 lu ty 9, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 17/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 9 lu te go 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 17[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W gro ma dzie Tu ro wie c1 pow. Chełm (Lu blin) dnia 7 lu te go br. o godz. 15.00 dwóch

uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so -
ne lu zra bo wa li część to wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

Na te re nie Zjed no cze nia Bu dow nic twa Miej skie go w Ur su sie pow. Prusz ków (War -
sza wa) dnia 8 lu te go br. oko ło godz. 5.00 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nął ba -
rak miesz czą cy biu ra wy mie nio ne go zjed no cze nia. Stra ty wy no szą oko ło 300 000 zł.
Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no, za cho dzi po dej rze nie pod pa le nia.
Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz ko wie.

W gro ma dzie Dzia łyń pow. Par czew (Lu blin) dnia 7 lu te go br. oko ło godz. 22.00
spło nął bu dy nek, w któ rym mie ści ła się Gro madz ka Ra da Na ro do wa i sklep GS. Spa le -
niu ule gła rów nież i do ku men ta cja GRN. Przy czyn wy bu chu po ża ru do tych czas nie
usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Par cze wie.

W m. Ko wa lewsz czy zna pow. Ła py (Bia ły stok) dnia 3 lu te go br. o godz. 23.00 wy -
buchł po żar w bu dyn ku, w któ rym mie ści ła się Gro madz ka Ra da Na ro do wa i Agen cja
Pocz to wa. W wy ni ku po ża ru spło nął bu dy nek wraz z do ku men ta cją GRN oraz czę ścio -
wo do ku men ta cja Agen cji Pocz to wej. Przy czyn wy bu chu po ża ru do tych czas nie usta lo -
no. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ła pach.

W ko pal ni „Słu piec” w No wej Ru dzie (Wro cław) dnia 6 lu te go br. nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca prze ciął ta śmę trans por te ra. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wej Ru dzie.

W Byd gosz czy w ró żnych punk tach mia sta dnia 6 lu te go br. przez nie usta lo ne go
dotych czas spraw cę roz kol por to wa ne zo sta ły 4 ulot ki wy ko na ne na ma szy nie o tre ści
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nawo łu ją cej mło dzież do two rze nia an ty pań stwo wych or ga ni za cji i wal ki z ustro jem
Pol ski Lu do wej. O ulot kach tej sa mej tre ści, roz kol por to wa nych na te re nie m. Byd gosz -
czy, in for mo wa no w Biu le ty nie nr 16[/56] z dnia 7 lu te go br. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy.

Rad ny Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Bia łym sto ku, czł[onek] Ko le gium Orze ka -
ją ce go przy PRN Wy so kie Maz[owiec kie] – czł[onek] ZSL, dnia 4 lu te go br. otrzy mał
pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa go, by zrzekł się dal sze go peł nie nia wy mie nio nych
funk cji, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro zi mu kon se kwen cja mi.
Docho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Wy so kiem Maz[owiec kiem].

Na te re nie Za kła dów Prze my słu Ba weł nia ne go imie nia Mar chlew skie go w Ło dzi na
pla ka tach pro pa gu ją cych plan 5-let ni dnia 7 lu te go br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca
do ko nał na pi sów o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo -
je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa pu blicz ne go
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 8 lu te go br. aresz to wał człon ka ban dy „Wrzo sa”, pocho -
dz[enia] chłop skie go, lat 462. O aresz to wa niu 2 człon ków wym[ie nio nej] ban dy in for -
mo wa no w Biu le ty nie nr 10[/56] z dnia 24 stycz nia br.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 3 lu te go br. aresz to wał za prze sła nie w 1951 [r.]
i 1954 r. dwóch ano ni mów po gró żko wych do dzia ła czy par tyj nych śred nio rol ne go chło -
pa, lat 27 (b[yłe go] czł[on ka] SN i PSL).

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kol nie (Bia ły stok) dnia 6 lu te go br. aresz to wał za prze sła nie
w paź dzier ni ku 1955 r. ano ni mu po gró żko we go in ka sen to wi GRN w Mich nach in struk -
to ra LPŻ w Kol nie, po cho dze nia chłop skie go, lat 28, czł[on ka] ZSL. Sank cję na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 8 lu te go br. aresz to wał za współ udział w do ko na niu
powa żnych nad użyć na szko dę Za kła dów Me cha ni ki Pre cy zyj nej w Ska rży sku b[yłe go]
dy rek to ra tych za kła dów, a obec nie na czel ne go dy rek to ra Za kła dów Me ta lo wych
w Kra śni ku i b[yłe go] księ go we go tych za kła dów, a obec nie księ go we go spół dziel ni
sto la rzy w Kiel cach, w wie ku 36 i 39 lat. O aresz to wa niu 5 pra cow ni ków w[yżej] wy -
m[ie nio nych] za kła dów w Ska rży sku in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 129[/55] i 130[/55]
z dnia 17 i 20 grud nia [19]55 r.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 12[/56] i 13[/56]
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] we Wro cła wiu 2 pra cow ni ków Za kła dów Me ta lo wych Pil czy ce i WSK Psie Po le
oraz jed ne go pra cow ni ka spół dziel ni Ra dio tech ni ka we Wro cła wiu za kra dzież ma te ria -
łów z wy mie nio nych za kła dów – po da je się, że do spra wy tej dnia 8 lu te go br. aresz to -
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2 Mo wa o łącz ni ku „Wrzo sa” – Ka ro lu Żo łąd ku ps. „Chmiel”, któ ry sam zgło sił się do Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej
w Lu bli nie. J. Ko piń ski, op. cit., s. 205.
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wa no dal szych dwóch pra cow ni ków wy mie nio nej spół dziel ni, w wie ku 31 i 36 lat. Je -
den z aresz to wa nych jest czł[on kiem] PZPR. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je -
wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia
4 lu te go br. prze jął od władz NRD za trzy ma ne go za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy
pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Fran cji gór ni ka ko pal ni „Gli wi ce” (Sta li no gród),
pocho dze nia chłop skie go, lat 18. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach na se sji wy jaz do wej w San do mie rzu dnia 8 lu te go br.

ska zał 2 oso by na ka ry 15 i 7 lat wię zie nia za współ udział w pod pa le niu za bu do wań
prze wod ni czą ce go spół dziel ni pro duk cyj nej w Bo żę ci nie w 1953 r. i nie le gal ne po sia -
da nie bro ni.

Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy dnia 4 lu te go br. ska zał jed ną oso bę na ka rę pół to ra
ro ku wię zie nia za pod pa le nie za bu do wań spół dziel ni pro duk cyj nej w Stol nie pow.
Chełm nob.

Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu dnia 3 lu te go br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 1 ro ku wię -
zie nia za ukry wa nie hersz ta ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej.

Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi dnia 7 lu te go br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 3 lat wię zie -
nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze dnia 2 lu te go br. ska zał 3 oso by na ka ry od 2 do
3 lat wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 67–70.
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Nr 166

1956 lu ty 11, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 18/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 11 lu te go 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 18[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na te re nie bu du ją ce go się obiek tu spe cjal ne go w Bu chwa ło wie1 pow. So kół ka (Bia -

ły stok) dnia 8 lu te go br. o godz. 17.40 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nął głów -
ny ma ga zyn z ma te ria ła mi bu dow la ny mi, na rzę dzia mi i ubra nia mi ro bo czy mi. Stra ty
wy no szą oko ło 500 000 zł. Przy czyn wy bu chu po ża ru do tych czas nie usta lo no, za cho -
dzi po dej rze nie pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go].

Ko re spon dent ty go dni ka „Spół dziel nia Pro duk cyj na”, zam[iesz ka ły] w po wie cie
Sztum (Gdańsk), w ostat nich dniach stycz nia br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor
wzy wa [go] do za nie cha nia dal szej dzia łal no ści spo łecz nej. Treść ano ni mu po nad to
skie ro wa na jest p[rze ciw]ko spół dziel czo ści pro duk cyj nej oraz po li ty ce par tii i rzą du.
Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Sztu mie.

W bu dyn ku Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Draw sku (Ko sza lin) dnia 4 lu -
te go br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał na pi su o tre ści szka lu ją cej dzia ła cza
mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Draw sku.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za mo ściu (Lu blin)
został po wia do mio ny, że w Li ceum Pe da go gicz nym w Szcze brze szy nie w grud niu ub.r.
i stycz niu br. nie usta le ni do tych czas spraw cy znisz czy li 3 por tre ty przed sta wi cie li rzą -
du PRL. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Za mo ściu.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 8 lu te go br. aresz to wał za do ko na nie za bój stwa 5 osób
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naro do wo ści ży dow skiej w 1943 r. pra cow ni ka Zjed no cze nia Prze my słu Mle czar skie go
w Po zna niu, po cho dze nia ro bot ni cze go, czł[on ka] ZSL, lat 34. O aresz to wa niu 2 czł[on -
ków] AK, po dej rza nych o współ udział w do ko na niu wy żej wspo mnia ne go mor der stwa,
in for mo wa no w Biu le ty nie nr 13[/56] z dnia 31 stycz nia br.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie prze jął od
MO za trzy ma ne go w dniu 20 grud nia [19]55 r. ro bot ni ka Za kła dów Kok so che mii w Hu -
cie im. Le ni na, po cho dze nia chłop skie go, czł[on ka] PZPR, lat 33 – po dej rza ne go o przy -
na le żność w [la tach] 1945–1947 do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej na te re nie po wia -
tu Rze szów i udział w sze re gu na pa dów na ak ty wi stów par tyj nych i miej sco wą lud ność,
z cze go w okre sie amne stii nie ujaw nił się.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia
7 lu te go br. prze jął od władz NRD 2 za trzy ma nych za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni -
cy pań stwo wej miesz kań ców Wał brzy cha, po cho dze nia ro bot ni cze go, na ro do wo ści
i obywa tel stwa nie miec kie go, w wie ku 22 i 24 la ta. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu dnia 9 lu te go br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 3 lat

wię zie nia za prze sła nie w lip cu 1955 r. dwóch ano ni mów po gró żko wych do kie row ni ka
i bry ga dzi sty PGR Ma ria nów pow. Wro cław.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) Stec M[ie czy sław], mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 71–72.
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Nr 167

1956 lu ty 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 19/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 15 lu te go 1956 r.
[do spr]aw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 19[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W spół dziel ni pro duk cyj nej w Ole śni cy pow. Ole śni ca (Wro cław) dnia 13 lu te go br.

nie usta lo ny spraw ca pod pa lił ster tę z pa szą, któ ra spło nę ła. Do cho dze nie pro wa dzi De -
le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ole śni cy.

Na upa do wej ko pal ni „Gro dziec” w Iwi nach pow. Bo le sła wiec (Wro cław) dnia 13 lu -
te go br. nie usta lo ny spraw ca do ko nał kra dzie ży ka bla słu żą ce go do sy gna li za cji oraz
uszko dził ta bli cę roz dziel czą, wsku tek cze go wstrzy ma ny zo stał trans port urob ku przez
dwie zmia ny pro duk cyj ne. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Bo le sław cu.

W Za kła dach Prze my słu Ba weł nia ne go w Pa bia ni cach (Łódź) na od dzia le przę dzal -
ni dnia 13 lu te go br. nie usta lo ny spraw ca uszko dził ce lo wo zgrze blar kę, któ rej po stój
w pro duk cji po trwa oko ło 4 dni. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa bia ni cach.

Ma ga zy nier PGR Łę ki nia pow. Człu chów (Ko sza lin) – czło nek ZMP (przy był do
pra cy w ra mach za cią gu pio nier skie go w 1955 r.), dnia 10 lu te go br. otrzy mał ano nim
po gró żko wy, któ re go au tor żą da od nie go za prze sta nia ak tyw nej dzia łal no ści po li tycz -
nej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Człu cho wie.

W Za kła dach Prze my słu Gu mo we go w Kra ko wie ujaw nio no na pis o tre ści szka lu ją -
cej dzia ła cza ru chu ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia

9 lu te go br. aresz to wał 2 pra cow ni ków Za kła dów Gar bar skich w Sko czo wie pow. Cie -
szyn, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 18 i 26 lat, je den czł[onek] PZPR – po dej rza -
nych o współ udział w za bój stwie se kre ta rza POP przy wy mie nio nych za kła dach.
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O aresz to wa niu 2 osób do spra wy tej in for mo wa li śmy w Biu le ty nach nr. 11[/56]
i 15[/56] z dnia 27 stycz nia i 4 lu te go.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 9 lu te go br. aresz to wał pra cow ni ka PSS w Ża rach
i ro bot ni ka jed nost ki woj sko wej w po wie cie Gu bin, w wie ku 35 i 42 lat, któ rzy w la tach
1943–1944, ja ko człon ko wie gru py dy wer syj nej AK dzia ła ją cej na te re nie pow. Ję drze -
jów, do ko na li mor der stwa 7 osób sym pa ty zu ją cych z or ga ni za cja mi le wi co wy mi. Sank -
cję na areszt wy dał wi ce pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 12 lu te go br. aresz to wał za po peł nio ne zbrod nie na lud -
no ści pol skiej i ży dow skiej w cza sie słu żby w ge sta po w Sta ni sła wo wie in spek to ra
cukrow ni w Mal bor ku i kie row ni ka sto lar ni Za kła dów Pro duk cji Po moc ni czej w Gdań -
sku, obaj po cho dze nia ro bot ni cze go, wie ku 31 i 35 lat, człon ko wie PZPR.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 10 lu te go br. aresz to wał za współ pra cę z oku pan tem
pra cow ni ka Le śnic twa Ka ni wo1 pow. Lidz bark (Olsz tyn), po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 59, czł[onek] PZPR.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mrą go wie (Olsz tyn)
dnia 12 lu te go br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie bro ni miesz kań ca Mrą go wa,
pocho dze nia chłop skie go, lat 23, bez za ję cia, kan dy dat na czł[on ka] PZPR. Sank cję
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia wi ce pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 11 lu te go br. aresz to wał za
kol por taż wro gich bro szur pro wo ka to ra Świa tły, żoł nie rza od by wa ją ce go czyn ną służ bę
w woj sku, po cho dze nia chłop skie go, lat 20.

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Strzel cach Opol skich (Opo le) dnia 10 lu te go br. aresz to wał za
kol por taż ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim ro bot ni ka Za kła dów Wa pien nych
w Go go li nie, po cho dze nia chłop skie go, lat 28. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor woje -
wódz ki.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 7[/56] z dnia 17 I [19]56 r.
dot[yczą cej] aresz to wa nych 6 osób za do ko na nie po wa żnych nad użyć w Związ ku In wa -
li dów w Kra ko wie – po da je się, że 13 lu te go br. do spra wy tej Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał 2 oso by:

– naczelnika Wydziału Handlu WRN, pochodzenia inteligenckiego, wykszt[ałcenia]
wyższego, lat 66, wykluczony z PZPR;

– in spek to ra Wy dzia łu Han dlu w WRN, po cho dze nia ro bot ni cze go, wy kszt[ał ce nia]
wy ższe go, lat 31, czł[on ka] PZPR.

Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 7[/56] z dnia 17 I [19]56 r.

w spra wie aresz to wa nia przez Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na m.st.
War sza wę 3 osób za po wa żne nad uży cia na szko dę War szaw skich Za kła dów Mię s -
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nych – po da je się, że do spra wy tej 13 lu te go br. aresz to wa no b[yłe go] dy rek to ra tych
za kła dów, po cho dze nia chłop skie go, wy kszt[ał ce nia] śred nie go, lat 36, czł[on ka] PZPR.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor m.st. War sza wy.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 11[/56] z dnia 27 stycz -
nia br. w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w War sza wie 2 chło pów za usi ło wa nie do ko na nia za bój stwa b[yłe go] rad ne -
go GRN w Kło cze wie pow. Gar wo lin, czł[on ka] PZPR w 1952 r. – po da je się, że do
spra wy tej dnia 11 lu te go br. aresz to wa no chło pa, po sia da ją ce go 6 ha zie mi, zam[iesz -
ka łe go] w po wie cie Gar wo lin, lat 31. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki2.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 10 lu te go br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie za trzy ma ne go za nie le gal -
ne prze kro cze nie gra ni cy pań stwo wej gór ni ka ko pal ni „Jan ko wi ce”, po cho dze nia ro bot -
ni cze go, lat 32.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w War sza wie dnia 2 lu te go br. ska zał jed ną oso bę na ka rę do ży wot -

ne go wię zie nia za współ pra cę z oku pan tem.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 9 lu te go br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 6 lat

wię zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą ter ro ry stycz no -ra bun ko wą.
Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu dnia 7 i 10 lu te go br. ska zał:
– za rozpowszechnienie wrogiej propagandy na karę 3 lat więzienia księdza zakon-

nego i 2 oso by na ka ry 6 mies[ię cy] i 1 rok[u] wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w War sza wie dnia 11 II [19]56 r. ska zał 1 oso bę na ka rę 2 lat wię -

zie nia za pi sa nie ano ni mów po gró żko wych.
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 10 II 1956 r. ska zał za spo rzą dza nie an ty pań -

stwo wych na pi sów 1 oso bę na ka rę pół to ra ro ku wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu w dniach 31 stycz nia i 2 lu te go br. ska zał:
– za śpie wa nie re wi zjo ni stycz nych pio se nek 6 osób na ka ry od 1 ro ku do 5 lat wię -

zie nia,
– za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy 1 oso bę na ka rę 6 m[ie się]cy

wię zie nia.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 73–76.
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2 Zob. Biu le tyn nr 11[/56], przy pis 3.
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Nr 168

1956 lu ty 18, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 20/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 18 lu te go 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56/B 

Biu le tyn nr 20[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Go ła cze wy pow. Ol kusz (Kra ków) dnia 14 lu te go br. trzech uzbro jo nych

ban dy tów do ko na ło na pa du na księ dza, któ re go po bi li – ra bu jąc mu do wód oso bi sty,
pie nią dze i gar de ro bę. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ol ku szu1.

We wsi Hu ta Po raj ska pow. Piotr ków (Łódź) dnia 16 II [19]56 r. uzbro jo ny ban dy ta
do ko nał na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu eks pe dient ki zra bo wał 1000 zł.
Do cho dze nie pro wa dzi KP MO i Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Piotr ko wie.

[W] PGR Pru si no wo pow. Gry fi ce (Szcze cin) dnia 17 II [19]56 r. nie usta lo ny spraw -
ca pod pa lił ster tę z owsem, któ ra spło nę ła – stra ty wy no szą oko ło 50 tys. zł. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gry fi cach.

W ko pal ni wę gla „Vic to ria” w Wał brzy chu (Wro cław) dnia 15 lu te go br. z nie usta -
lo nych przy czyn wy buch po żar na skła dzie sor tow ni wę gla, wsku tek cze go na stą pi ła 
5-go dzin na prze rwa w pra cy. Stra ty wy do by cia wy no szą 1200 t wę gla. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wał brzy chu.

W Za kła dach Ro we ro wych w Byd gosz czy przy wy ła do wy wa niu wa go nów z wę -
glem zna le zio no dwie spłon ki, z któ rych jed na eks plo do wa ła w rę kach ro bot ni ka, któ ry
zo stał ran ny. Nad mie nić na le ży, że wę giel ten prze zna czo ny był do opa la nia pie ców
w wy mie nio nych za kła dach. Do cho dze nie w to ku.

Kie row nic two Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Ra do miu (Kiel ce) – 6 osób, otrzy -
ma ło ano ni my wy ko na ne na ma szy nie, szka lu ją ce człon ków rzą du PRL, Pol skie Ra dio
oraz fe sti wal w War sza wie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra do miu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Zob. Biu le tyn nr 15[/56], przy pis 2.
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Prze wod ni czą cy i se kre tarz Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Sierp cu (War -
sza wa) otrzy ma li ano ni my dro gą pocz to wą o tre ści po gró żko wej. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sierp cu.

Prze wod ni czą cy GRN w Lub czy nie pow. Go rzów Wlkp. dnia 1 lu te go br. otrzy mał
prze sła ny pocz tą ano nim, któ re go au tor żą da in ter wen cji w spra wie aresz to wa nych
przez MO 3 osob ni ków, gro żąc w prze ciw nym wy pad ku śmier cią. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go rzo wie.

W Sie ra dzu (Łódź) na par ka nie ogra dza ją cym jedn[ost kę] WP ujaw nio no wro gi na pis
o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z MO.

W po cze kal ni PKP Wil ków pow. Na my słów (Opo le) na roz kła dzie jaz dy nie usta lo -
ny do tych czas spraw ca wy ko nał ręcz nie na pis o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wa De le ga tu ra [Urzę du] ds. B[ez pie czeń stwa] P[ublicz ne go]
w Na my sło wie.

W stycz niu w PGR pod le głych Ze spo ło wi Lidz bark woj. Olsz tyn pa dło 113 sztuk
byd ła i trzo dy. W pod le głym wym[ie nio ne mu] ze spo ło wi PGR Szczu pli ny 70 proc. by -
dła i owiec cho ru je na gruź li cę, w PGR Wlew sk na ogól ny stan 1000 owiec – po wa żny
pro cent cho rych jest na gruź li cę. Zda niem miej sco we go zoo tech ni ka nie wie le z nich do
wio sny utrzy ma nych zo sta nie przy ży ciu – 30 sztuk (kie row nic two PGR stan ten tłu ma -
czy bra kiem od po wied niej pa szy, wo dy i sil ny mi mro za mi). O sy tu acji tej po wia do mio -
no KW PZPR w Olsz ty nie. Pow[ia to wa] De le ga tu ra [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] pro wa dzi do cho dze nie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia

13 lu te go br. aresz to wał za współ udział w two rze niu gru py ban dyc kiej pra cow ni ka
CHPD w Byd gosz czy, poch[od ze nia] ro bot ni cze go, lat 38.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 14 II [19]56 r. aresz to wał za współ pra cę z ban dą „Wrzo sa”
1 oso bę, poch[od ze nia] chłop skie go, lat 52.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 19[/56] z dnia 15 lu te go br.
dot[yczą cej] aresz to wa nia przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Mrą go wie jed nej oso by za nie le gal ne po sia da nie bro ni – po da je się, że do spra -
wy tej dnia 14 lu te go br. aresz to wa no miesz kań ca Mrą go wa, po cho dze nia chłop skie go,
lat 34. W cza sie re wi zji zna le zio no 164 szt[uki] amu ni cji. Sank cję na areszt wy dał pro -
ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kiel cach w dniu 14 lu te go br. aresz to wał za współ udział w po wa żnych
nad uży ciach do ko na nych na szko dę Za kła dów Me cha ni ki Pre cy zyj nej dwóch wła ści cie -
li warsz ta tu sto lar skie go w Kiel cach, poch[od ze nia] chłop skie go, w wie ku 34 i 54 lat.
O aresz to wa niu 7 osób do tej spra wy in for mo wa no w Biu le ty nie nr 17[/56] z dn. 9 lu -
te go br.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 14 i 16 II 1956 r. ska zał:
– za do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych z bro nią w rę ku 8 osób na ka ry od 9 [do]

15 lat wię zie nia,
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– za przy na le żność do ban dy NSZ jed ną oso bę na 4 la ta wię zie nia,
– za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy jed ną oso bę na 2 la ta wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 13 II [19]56 r. ska zał 2 oso by na ka ry po 5 lat

wię zie nia za współ pra cę z ban dą.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 77–79.
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Nr 169

1956 lu ty 21, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 21/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 21 II 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. Nr AE -B -30/56 

Biu le tyn nr 21[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W elek trow ni Wro cław dnia 10 lu te go ujaw nio no za tka nie koł kiem sta lo wym ru ro -

cią gu od wad nia ją ce go se pa ra tor tur bi ny nr 4. Za cho dzi przy pusz cze nie, że ru ro ciąg
zatka ny zo stał w stycz niu br., w cza sie re mon tu tur bi ny. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W pa pier ni For don pow. Byd goszcz pod czas spusz cza nia ma sy pa pier ni czej za uwa -
żo no w ma sie tej od wa żnik 1 kg. Do cho dze nie w ce lu wy ja śnie nia prze do sta nia się od -
wa żni ka do ma sy ce lu lo zo wej pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go].

W no cy 20 II [19]56 r. w Za kła dach Gu mo wych w Trze bi ni pow. Chrza nów (Kra -
ków) wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła ha la pro duk cyj na. Przy czy ny po ża ru
do tych czas nie zna ne. Na miej sce wy pad ku wy je cha ła gru pa ope ra cyj na1.

W PGR Bo brza ny pow. Szpro ta wa (Zie lo na Gó ra) dnia 17 lu te go br. z przy czyn do -
tych czas nie usta lo nych wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze sło mą
i mło car nią. Stra ty wy no szą oko ło 13 tys. zł. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i MO w Szpro ta wie.

W gro ma dzie Bra cie jo wi ce pow. Opo le Lu bel skie (Lu blin) dnia 18 lu te go br.
w godz[in ach] noc nych wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nął bu dy nek GRN wraz
z do ku men ta mi i sklep GS. Przy czyn po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro -
wa dzi MO i Del[ega tu ra] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu Lu -
bel skim.

W PGR Dą brów ka pow. Wą brzeź no (Byd goszcz) pa dło 20 sztuk świń (be ko ny),
a po zo sta łe 59 sztuk wy ka zu je ob ja wy cho ro bo we. Wstęp ne do cho dze nie wska zu je,
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 W wy ni ku śledz twa oraz orze czeń ko mi sji rze czo znaw ców usta lo no, że przy czy ną po ża ru by ło nie wy krę ce nie
bez piecz ni ków na ta bli cy roz dziel czej do pły wu prą du oraz brak in nych za bez pie czeń. W sto sun ku do trzech osób
wy stą pio no do pro ku ra tu ry z ak tem oska rże nia o ra żą ce na ru sze nie prze pi sów BHP. AIPN, 1583/122, Spra woz da -
nie WUdsBP w Kra ko wie za I kwar tał 1956 r., k. 9.
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iż trzo da pa dła na sku tek za tru cia pa szą. Do cho dze nie w ce lu stwier dze nia fak tycz nej
przy czy ny pad nię cia trzo dy pro wa dzi Po wia to wa De le ga tu ra [Urzę du do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mnie.

W Ze spo le PGR Ję drzy cho wo2 i Ry ko wo3 pow. Lę bork (Gdańsk) wsku tek za tru cia
pa szą pa dły 3 ko nie, 9 cie ląt oraz u 3 cie ląt za uwa żo no ob ja wy cho ro by. Śledz two pro -
wa dzą funk cjo na riu sze Po wia to wej De le ga tu ry [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] i Wy dzia łu IV Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go].

W bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym wal cow ni Hu ty im. Le ni na (Kra ków) dnia 18 lu te go br.
zna le zio na zo sta ła ulot ka za ty tu ło wa na „Bły ska wi ca” z pod pi sem „NSZ” o tre ści skie -
ro wa nej prze ciw ko XX Zjaz do wi KPZR, na wo łu ją cej ro bot ni ków do wal ki z ko mu ni -
zmem. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez piecz[eń stwa Pu blicz ne go]4 w No -
wej Hu cie5.

Na ad res Kom[ite tu] Pow[ia to we go] PZPR w Kęp nie (Po znań) w dniu 14 lu te go br.
wpły nę ły pocz tą 3 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko par tii.
Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wa] De le ga tu ra [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Kęp nie.

Se kre tarz KW PZPR w Zie lo nej Gó rze w dniu 17 lu te go br. otrzy mał pocz tą ano nim
wy ko na ny na ma szy nie o tre ści szka lu ją cej człon ków par tii i Zwią zek Ra dziec ki, pod -
pi sa ny: „Taj na Or ga ni za cja Wy wia du Ame ry kań skie go”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo -
jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Kie row nik Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej Pre zyd[ium] Pow[ia to wej] Ra dy Na ro -
do wej w Brod ni cy (Byd goszcz) otrzy mał pocz tą ano nim o tre ści po gró żko wej w zwią z -
ku z ak tyw ną dzia łal no ścią wym[ie nio ne go] na zaj mo wa nym sta no wi sku. Do cho dze nie
pro wa dzi Pow[ia to wa] De le ga tu ra [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W po miesz cze niu Wy dzia łu Oświa ty Prez[ydium] Pow[ia to wej] Ra dy Na ro do wej
w Au gu sto wie (Bia ły stok) zna le zio ny zo stał ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au -
tor gro zi kon se kwen cja mi kie row ni ko wi wy dzia łu (czł[on ko wi] PZPR) za rze ko me
„mę cze nie na uczy ciel stwa”. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wa] De le ga tu ra [Urzę du
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Ze spo le PGR Na st ko wo6 pow. Sław no (Ko sza lin) nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca wy ko nał od ręcz nie na pis szka lu ją cy człon ków rzą du PRL. Śledz two pro wa dzą funk -
cjo na riu sze Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sław nie.

Na te re nie War szaw skich Za kła dów Ra dio wych T -l ujaw nio no wro gie na pi sy wy ko -
na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej przy wód ców par tii.
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2 Miej sco wość nie usta lo na.
3 Miej sco wość nie usta lo na.
4 Właśc. De le ga tu ra nr 23 w No wej Hu cie (po wo ła na Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 012/org. z dnia 2 lu te -
go 1956 r.). Apa rat bez pie czeń stwa..., t. I, s. 259.
5 W spra woz da niu WUdsBP w Kra ko wie za I kwar tał 1956 r. znaj du ją się in for ma cje o trzech ulot kach, do ty czą -
cych zjaz du – zna le zio nych w wy mie nio nym bu dyn ku w po ło wie lu te go i pod pi sa nych przez Ko mi tet Wy zwo le nia
NSZ. W ce lu usta le nia spraw ców De le ga tu ra za ło ży ła spra wę agen tu ral no -śled czą krypt. „Bły ska wi ca”.
AIPN, 1583/122, k. 6.
6 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że No sko wo.
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W ko pal ni „Ro kit ni ca” w Za brzu (Sta li no gród) w dniu 17 lu te go br. o godz. 22.25
po wstał po żar, któ ry ob jął je den z od dzia łów ko pal ni. Spo śród 36 gór ni ków prze by wa -
ją cych na od dzia le – 15 ule gło śmier tel ne mu za tru ciu. We dług do tych cza so wych da nych
po żar po wstał na sta rym wy ro bi sku i roz sze rzył się na sku tek tąp nię cia. Do cho dze nie
pro wa dzi pro ku ra tor wo jew[ódz ki] przy współ udzia le Miej skie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za brzu.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na te re nie Ostro łę ki (War sza wa woj.) prze pro wa dzo no re ali za cję nie le gal nej or ga ni -

za cji mło dzie żo wej pn. Mści cie le7, któ ra po wsta ła w kwiet niu 1955 r. W skład or ga ni za -
cji wcho dzi ło 8 chłop ców, w wie ku 14–16 lat. Za kwe stio no wa no 3 sztu ki bro ni krót kiej.
Ce lem or ga ni za cji by ło zdo by wa nie bro ni po przez na pa dy do ko ny wa ne na funkc[jo na -
riu szy] MO. Wy stą pio no z wnio skiem do pro ku ra to ra o skie ro wa nie 3 czł[on ków]
wym[ie nio nej] or ga ni za cji do za kła du kar ne go dla nie let nich, po zo sta łych zwol nio no.

Dnia 17 lu te go br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we
Wro cła wiu aresz to wał 4 spraw ców pod pa le nia w dn. 19 XI [19]55 r. ga ra żu spół[dziel -
ni] pro dukc[yj nej] w Two rzy ja no wie pow. Świd ni ca (Wro cław), w wy ni ku któ re go spło -
nę ły 2 ster ty, sa mo chód, młoc kar nia i na rzę dzia rol ni cze:

– 2 kie row ców spółdz[iel ni] trans por to wej w Świd ni cy, poch[od ze nia] chłop skie go,
w wie ku 38 i 27 lat;

– ro bot ni ka F[abry]ki Wa go nów w Świd ni cy, poch[od ze nie] chłop skie, lat 19;
– człon ka spółdz[iel ni] w Two rzy ja no wie, poch[od ze nie] chłop skie, lat 17.
Wy mie nie ni spo wo do wa li po żar po do ko na niu kra dzie ży ben zy ny z wym[ie nio ne go]

ga ra żu. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał w dniu 20 lu te go br. za po peł nio ne zbrod nie na lud -
no ści ży dow skiej oraz czł[on kach] PPR i AL pra cow ni ka PSS w Bie la wie pow. Dzie rżo -
niów, lat 38, bez par tyj ny, wy kształ ce nie śred nie.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] m.st. War sza wa w dniu 17 lu te go br. aresz to wał elek tro mon te ra In wa lidz kiej Spół -
dziel ni Pra cy „Zo rza”, po chodz[enia] chłop skie go, wy kszt[ał ce nie] za wo do we, lat 488,
któ ry od 1955 r. do chwi li aresz to wa nia prze sy łał do Fran cji li sty szka lu ją ce ustrój PRL
i ZSRR oraz Ko mu ni stycz ną Par tię Fran cji i jej dzien nik „L’Hu ma nité”.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał ko le ja rza, lat 55, po cho dze nie chłop skie,
zam[iesz ka ły] w Tar no wie – za na pi sa nie i prze sła nie ano ni mu za stra sza ją ce go do kie -
row ni ka szko ły w Tar no wie.
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7 Or ga ni za cja za ło żo na przez uczniów szkół w Ostro łę ce w 1955 r. Za mia rem człon ków gru py by ło dzia ła nie
prze ciw ustro jo wi ko mu ni stycz ne mu w Pol sce i zdo by wa nie bro ni przez „do ko ny wa nie na pa dów na funk cjo na riu -
szy MO i OR MO” (zgro ma dzo no 3 sztu ki bro ni). Za ło ży cie lem i przy wód cą ośmio oso bo wej or ga ni za cji był Ja nusz
Stan kie wicz (ur. 1942). Po za Stan kie wi czem aresz to wa no Zdzi sła wa Wy kow skie go (lat 16) i Bog da na Mie rze jew -
skie go (lat 14) – wszy scy zo sta li zwol nie ni ze wzglę du na mło dy wiek. AIPN, 0180/107, t. 1–2; Mści cie le, Cha rak -
te ry sty ka nr 91; AIPN, 1583/186, Spra woz da nie WUdsBP w War sza wie za I kwar tał 1956 r., k. 10; Pol skie pod zie mie
nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie war szaw skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 264, In for ma tor
o nie le gal nych..., s. 298.
8 Al fons Żab ski (ur. 1908). Zwol nio ny z aresz tu ze wzglę du na „zni ko mą szko dli wość czy nu”, wy stą pio no też
z wnio skiem o umo rze nie śledz twa. AIPN, 1583/132, Spra woz da nie UdsBP m.st. War sza wy za I kwar tał 1956 r., k. 14.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał
dnia 17 lu te go br. pra cow ni cę ZBM w Po zna niu, poch[od ze nie] in te lig[en cja] prac[ują -
ca], wy kszt[ał ce nie] śred nie, lat 52, od zna czo na Me da lem X-le cia – po dej rza ną o kol -
por taż mo dli twy o wro giej tre ści. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra to r9.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał dnia 7 lu te go br. tech ni ka Przed się bior stwa
Bu dow la ne go Sie ci Elek trycz nych, poch[od ze nie] ro bot ni cze, lat 26 i in ży nie ra elek try -
ka te goż przed się bior stwa, lat 44 – po dej rza nych o sprze daż pry wat nym wła ści cie lom
ma te ria łów re gla men to wa nych, bę dą cych wła sno ścią przed się bior stwa.

Na po le ce nie pro ku ra to ra m. Po zna nia aresz to wa no dnia 15 lu te go br. in ży nie ra elek -
try ka, lat 44, zam[iesz ka łe go] w Byd gosz czy, któ ry ukry wał się pod fał szy wym na zwi -
skiem, za nad uży cia po peł nio ne w Gdań skim Okrę gu Bu do wy Sta cji i Li nii Elek trycz -
nych oraz w cu krow ni Ząb ko wi ce woj. sta li no grodz kie.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał 4 ak tyw nych człon ków sek ty św[iad ko wie]
Je ho wy, w tym 2 poch[od ze nia] ro bot ni cze go i 2 poch[od ze nia] chłop skie go, w wie ku
28–34 lat, któ rzy usi ło wa li zdo być fał szy we do wo dy oso bi ste.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu usta lił spraw cę mor der stwa czł[on ka] PZPR Szysz kow -
skie go Bo le sła wa10, do ko na ne go w 1951 ro ku. Jest nim de zer ter z WP, lat 27, po cho dze -
nia ro bot ni cze go, od by wa ją cy ka rę 15 lat wię zie nia za do ko na nie sze re gu na pa dów
ra bun ko wych i mor der stwo funkc[jo na riu sza] MO11.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 14 lu te go br. ska zał 3 oso by na ka ry od 3 do 8 lat

wię zie nia za zdra dę ta jem ni cy pań stwo wej oraz za to, że wie dząc o dzia łal no ści szpie -
gow skiej Płat ka Ju lia na nie po wia do mi ły o tym or ga nów bez pie czeń stwa.

Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie na se sji wy jaz do wej w Wa do wi cach dnia 13 i 14 lu te -
go br. ska zał 3 oso by na ka ry od 5 do 8 lat wię zie nia za przy na le żność do ban dy ra bun -
ko wej.
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9 W spra wie tej aresz to wa ne zo sta ły przez Wy dział IV WUdsBP trzy oso by, w tym in spi ra tor kol por to wa nia mo -
dli twy M. Dziu blic ki (ur. 1886). AIPN, 1583/180, Spra woz da nie WUdsBP w Po zna niu za I kwar tał 1956 r., k. 79.
10 Bo le sław Szysz kow ski (ur. 1891). We dług „Ga ze ty Po znań skiej” za trud nio ny w Za kła dach Prze my słu Cu kier -
ni cze go „Go pla na”, skie ro wa ny do ak cji sku pu zbo ża na te ren gmi ny Gro dzisk Wiel ko pol ski. Zo stał za bi ty przez
Zyg mun ta Wój ci ka mię dzy Sło ci nem a Gro dzi skiem Wiel ko pol skim pod czas awan tu ry 16 li sto pa da 1951 r. „Ga ze -
ta Po znań ska”, 28/29 IV 1956.
11 Zyg munt Wój cik (ur. 1929). Po woj nie aresz to wa ny za dzia łal ność an ty ko mu ni stycz ną, w 1950 r. po wo ła ny
do woj ska (skie ro wa ny do kom pa nii kar nej), skąd zde zer te ro wał w mar cu 1951 r. W czerw cu 1952 r. zo stał aresz -
to wa ny i ska za ny na 12 lat wię zie nia za de zer cję i nie le gal ne po sia da nie bro ni. Są dzo ny za za bi cie mi li cjan ta Sza -
łap skie go w Dzie rżo nio wie w paź dzier ni ku 1951 r. i ska za ny przez Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu w li sto pa -
dzie 1955 r. na ka rę śmier ci, za mie nio ną w wy ni ku amne stii na 15 lat wię zie nia. Za za bój stwo B. Szysz kow skie go
(spra wa agen tu ral no -śled cza krypt. „Zbo że”), do któ re go przy znał się w śledz twie, zo stał ska za ny w czerw cu 1956 r.
przez Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu na 15 lat wię zie nia i utra tę praw pu blicz nych. W stycz niu 1957 r. Sąd Wo je -
wódz ki w Po zna niu za wszyst kie po peł nio ne w okre sie od 1951 r. czy ny wy mie rzył mu łącz ną ka rę 15 lat wię zie -
nia. Po nad to w mar cu 1956 r. aresz to wa no Fran cisz ka Pocz to we go i Jó ze fa Adam cza ka, któ rzy po ma ga li ukry wa ją -
ce mu się Wój ci ko wi. AIPN, 1583/180, Spra woz da nie WUdsBP w Po zna niu za I kwar tał 1956 r., k. 74; AIPN Po,
76/180, Ak ta w spra wie kar nej Wój ci ka Zyg mun ta; „Ga ze ta Po znań ska”, 28/29 IV, 25 VI, 26 VI, 28 VI 1956.
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Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 17 lu te go br. wy dał wy rok ska zu ją cy 3 oso by
na ka ry 3, 6 i 7 lat wię zie nia za współ pra cę z ban dą Ro giń skie go.

Sąd Wo je wódz ki w Opo lu dnia 6 lu te go br. ska zał 1 oso bę za na pi sa nie i wy sła nie
ano ni mu o wro giej tre ści na 1 rok wię zie nia.

Sąd Wo je wódz ki dla woj. war szaw skie go ska zał 1 oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia
za szka lo wa nie ustro ju PRL.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 80–84.
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Nr 170

1956 lu ty 29, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 23/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 29 lu te go br.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. Nr AB -B -30/56

Biu le tyn nr 23[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na bu do wie elek tro cie płow ni w Ło dzi zo sta ły znisz czo ne kra ny i ze ga ry przy 2 lo ko -

mo bi lach, w związ ku z czym pra ca na nie któ rych od cin kach bu do wy wstrzy ma na zosta -
ła na okres 2 ty go dni. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W Za kła dach Me cha nicz nych w Tar no wie (Kra ków) w dniu 25 lu te go br. uszko dzo -
na zo sta ła wta czar ka, na sku tek prze do sta nia się do wnę trza ma szy ny opił ków że laz -
nych. Po wo ła no ko mi sję tech nicz ną w ce lu zba da nia przy czy ny awa rii. Do cho dze nie
pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar no wie.

Przed się bior stwo Hur tu Spo żyw cze go w Go rzo wie (Zie lo na Gó ra) otrzy ma ło
w dniu 24 lu te go br. z mły na Za kła dów Zbo żo wych w Wie przy cach ka szę, w któ rej
stwier dzo no za war tość opił ków że la znych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy po mo cy Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W Wy twór ni Che micz nej w Krup skim Mły nie w pow. Tar now skie Gó ry (Sta li no -
gród) na stą pił wy buch w la bo ra to rium, na sku tek cze go ule gły znisz cze niu przy rzą dy
labo ra to ryj ne. Za cho dzi po dej rze nie, iż wy buch na stą pił na sku tek nie od po wied nie go
za bez pie cze nia ma te ria łów. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W ce men tow ni „Od ra” w Opo lu w dniu 27 lu te go br. po wstał po żar, w wy ni ku któ -
re go spło nę ły dwie ko mo ry oraz 40 wor ków fil tro wych. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym wal cow ni Hu ty im. Le ni na (Kra ków) w dniu 25 lu te -
go br. zna le zio na zo sta ła ulot ka, któ rej treść skie ro wa na jest p[rze ciw]ko PRL i par tii,
na wo łu ją ca do wal ki z ko mu ni zmem. Ulot ka pod pi sa na by ła „Ko mi tet Wy zwol[enia]
NSZ”. Do cho dze nie pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w No wej Hu cie1.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Zob. Biu le tyn nr 21[/56], przy pis 4.
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Do Ko men dy Po wia to wej MO w Grod ko wie (Opo le) w dniu 24 lu te go br. wpły nął
ano nim, któ re go au tor ostrze ga – że bu dy nek, w któ rym mie ści się Kom[en da] Pow[ia -
to wa] MO i De le ga tu ra [Urzę du do spraw] B[ez pie czeń stwa] P[ublicz ne go] wy sa dzo ny
zo sta nie w po wie trze przez „lu dzi z pod zie mia”. Śledz two pro wa dzi Po wia to wa Dele -
ga tu ra [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy po mo cy Wo je w[ódz kie go]
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Czło nek spół dziel ni pro duk cyj nej w Mo dzu ro wie pow. Ra ci bórz (Opo le) w dniu 24 lu -
te go br. otrzy mał ano nim, w któ rym au tor gro zi mu kon se kwen cja mi za rze ko me przy -
czy nie nie się do prze nie sie nia księ dza na in ną pa ra fię. Tej sa mej tre ści ano nim otrzy mał
in ny chłop (krew ny wy mie nio ne go), zam[iesz ka ły] w pow. Koź le. Do cho dze nie pro wa -
dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra ci bo rzu.

W świe tli cy sa na to rium „Gryf” w Po łczy nie-Zdro ju pow. Świ dwin (Ko sza lin)
w dniu 22 lu te go br. znisz czo ne zo sta ły por tre ty przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu
ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wa De le ga tu ra [Urzę du do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go].

W ko pal ni „Za brze Wschód” (Sta li no gród) pod czas po rząd ko wa nia ba ra ku zna le zio -
no ukry tą fla gę hi tle row ską, 2 ma ga zyn ki do pi sto le tu i 16 sztuk amu ni cji. Do cho dze nie
pro wa dzi Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za brzu.

W bro wa rze Choj nów pow. Zło to ry ja (Wro cław) w dniu 25 lu te go br. wy buchł po -
żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sło dow nia oraz oko ło 800 t jęcz mie nia i sło du. W wy -
ni ku wstęp ne go do cho dze nia usta lo no, iż po żar po wstał od iskrze nia w ma szy nie od kieł -
kow ni cy, po zo sta wio nej chwi lo wo bez opie ki. Mi mo na tych mia sto wej ak cji ra tow ni czej
oka za ło się, że część ga śnic by ła nie czyn na, zaś Straż Po żar na wsku tek bra ku wo dy spo -
wo do wa nym za mar z nię ciem, nie mo gła sku tecz nie pro wa dzić ak cji ga sze nia po ża ru.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie przy

współ udzia le KBW prze pro wa dził w dniu 25 lu te go br. na te re nie pow. Strzy żów li kwi -
da cję ban dy Cie śli, w wy ni ku któ rej za bi to 1 ban dy tę, zaś 2 ran nych aresz to wa no.
Wszy scy ban dy ci są po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 37–45 lat. Przy ban dy tach zna -
le zio no 2 au to ma ty, 4 pi sto le ty i oko ło 300 sztuk amu ni cji2. Aresz to wa no rów nież me li -
nia rza ban dy tów, lat 55, po cho dze nia chłop skie go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie w dniu
28 lu te go br. aresz to wał za współ udział w ban dzie „Wrzo sa” 6 chło pów, w wie ku od
36 do 54 lat, zam[iesz ka łych] w pow. To ma szów Lu bel ski3. Po nad to zna le zio no za cho wa -
ne przez d[owód]cę ban dy w le sie: 1 ckm, 6 rkm, 6 au to ma tów, 43 ka ra bi ny, 22 pi sto le ty
i 1000 sztuk amu ni cji.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie przy po mo -
cy Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Star gar dzie (Szcze -
cin) aresz to wał ukry wa ją ce go się pod fał szy wym na zwi skiem hersz ta jed nej z b[yłych]

568

2 Pod czas ope ra cji WUdsBP i KBW do szło do okrą że nia kry jów ki gru py w miej sco wo ści Szuf na ro wa w powie-
cie strzy żow skim. W wal ce po legł Lu dwik Kut, ran ni zo sta li Wła dy sław Dzie dzic i Wła dy sław Za mor ski, któ rych
prze wie zio no do szpi ta la MSW. AIPN, 1583/182, Spra woz da nie WUdsBP w Rze szo wie za I kwar tał 1956 r., k. 11.
3 Te go dnia aresz to wa no sie dem osób: Al bi na Wiel go sza, Ja na Dra ga na, An tonie go Ku śmier czy ka, Jó ze fa Ja ro -
sza, Wła dy sła wa Ko wa la, Ja na Pi zu nia i Paw ła Ko man dow skie go. J. Ko piń ski, op. cit., s. 205.
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band NSZ, gra su ją cej na te re nie woj. lu bel skie go. Pod czas re wi zji w za bu do wa niach
wy mie nio ne go zna le zio no du bel tów kę, sze reg przed mio tów woj sko wych oraz ze szyt
z no tat ka mi taj ny mi dot[yczą cy mi] dzia łań woj sko wych.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie aresz to wał w dniu 23 lu te go br. osob ni ka, lat 36, poch[od ze -
nie] chłop skie, któ ry w la tach 1945–[19]47 był człon kiem ban dy NSZ i brał udział
w mor der stwach na te re nie pow. Chełm.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Lu bli nie w dniu 23 lu te go br. aresz to wał za wy sy ła nie do roz gło śni Wol -
na Eu ro pa li stów ano ni mo wych szka lu ją cych sto sun ki spo łecz no -po li tycz ne PRL
miesz kań ca Treb ni cy4 pow. Hru bie szów, lat 19, poch[od ze nia] chłop skie go, kan dy dat
PZPR.

Przez De le ga tu rę Pow[ia to we go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kra śni ku (Lu blin) za trzy ma ny zo stał w dniu 24 lu te go br. za po wa żne nad uży cia na
szko dę spół dziel ni pro duk cyj nej w pow. No wy Dwór osob nik lat 44, po cho dze nia
chłop skie go, po szu ki wa ny przez pro ku ra tu rę w No wym Dwo rze, do kąd zo stał prze ka -
za ny.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie aresz to wał
za wy sy ła nie do człon ków par tii i ak ty wi stów spo łecz nych oraz po stę po wych księ ży ano -
ni mów po gró żko wych – księ dza5, lat 45, któ ry ukry wał się od 1948 r. Wym[ie nio ny]
w okre sie oku pa cji peł nił funk cję pre ze sa SN na po wiat Prze worsk. Po wy zwo le niu
był on in spi ra to rem nie le gal nej or ga ni za cji pn. Li ga Wal ki Mło dych z Ko mu ni zme m6,
zlikwi do wa nej w 1948 r.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach w dniu 23 lu -
te go br. aresz to wał za współ udział w do ko na niu mor der stwa 5 oby wa te li na ro do wo ści
ży dow skiej w 1943 r. ślu sa rza, za trud nio ne go w Za kła dach im. Sta li na w Po zna niu,
poch[od ze nia] chłop skie go, lat 36. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
O aresz to wa niu 3 osób do spra wy tej in for mo wa no w Biu le ty nie nr 18[/56] z dnia 11 lu -
te go br.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu aresz to wał 2 oso by, w wie ku 36 i 58 lat (w tym ko ściel ne go),

569

4 Miej sco wość nie usta lo na, być mo że Te re bi niec.
5 Mie czy sław Rysz vel Fran ci szek Mak sym czuk ps. „Ka zi mierz Wiel ki” (ur. 1911), du chow ny ka to lic ki, ka te che -
ta w gim na zjum w Prze wor sku. Po woj nie prze wod ni czą cy Za rzą du Po wia to we go SN w Prze wor sku, dzia łacz So -
da li cji Ma riań skiej, po jej roz wią za niu za ło ży ciel Li gi Wal ki Mło dych z Ko mu ni zmem. Roz pra co wa ny w ra mach
spra wy agen tu ral no -po szu ki waw czej krypt. „Zryw”, aresz to wa ny 26 lu te go 1956 r. W śledz twie usta lo no, że wy -
słał oko ło 35 ano ni mów i li stów z pod pi sem: „Szef Są du Spe cjal ne go mjr «Lu cjan»” lub „Szef Są du Spe cjal ne go
mjr «Vis»”. Po sta no wie niem Są du Wo je wódz kie go w Rze szo wie z 5 ma ja 1956 r. zwol nio ny na mo cy usta wy
o amne stii. AIPN, 0183/41, k. 20; AIPN, 1583/182, Spra woz da nie WUdsBP w Rze szo wie za I kwar tał 1956 r.,
k. 11–13; AIPN Rz, 0172/1, Cha rak te ry sty ka nr 4, dot. Rze szow skie go Okrę gu SN, mf.
6 An ty ko mu ni stycz na or ga ni za cja ist nie ją ca od mar ca 1947 r. do 10 grud nia 1948 r. w prze wor skim gim na zjum,
któ rej dzia łal ność spro wa dza ła się do or ga ni zo wa nia ze brań i wy gła sza nia na nich od czy tów. Za ło ży ciel ka mi by ły:
Te re sa Szko da ps. „Sza rot ka”, He le na Ru si nek -Mo ty ka ps. „Brzo za” (ko men dant ka LWMzK), He le na Tom czy szyn
ps. „Ró ża”. Or ga ni za cja li czy ła 6 (wg Atla su 9) człon kiń, któ re po aresz to wa niu ska za ne zo sta ły wy ro kiem WSR
w Rze szo wie na ka ry 5–6 lat wię zie nia. AIPN, 0183/41, Li ga Wal ki Mło dych z Ko mu ni zmem, Cha rak te ry sty ka
nr 44; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie rze szow skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie -
mia..., s. 198.
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po dej rza ne o współ pra cę z człon ka mi b[yłej] nie le gal nej or ga ni za cji Czar na Pe reł ka, zli -
kwi do wa nej w ubie głym ro ku. Pod czas re wi zji u wym[ie nio nych] za kwe stio no wa no
sze reg ma te ria łów do wo do wych.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Mrą go wie (Olsz tyn) aresz to wał za ujaw nie nie ta jem ni cy pań stwo wej
tech ni ka Za kła dów Tech nicz nej Ob słu gi Rol nej, lat 19, czł[on ka] ZMP.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie w dniu 26 lu te go br. aresz to wał za szka lo wa nie w miej scu
pu blicz nym ustro ju PRL, ma ga zy nie ra GS So kol ni ki7 pow. Hru bie szów, lat 29, po cho -
dze nia ro bot ni cze go.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie za trzy mał do spra wy po dej rza ną o współ pra cę z ob cym
wy wia dem pra cow ni cę sta cji ko le jo wej w Szcza ko wej, lat 22.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał po dej rza ne go o nie le gal ne po sia da nie bro ni
wła ści cie la warsz ta tu szew skie go, lat 42, po cho dze nia chłop skie go.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
na m.st. War sza wę aresz to wał pra cow ni ka Dru kar ni Ak cy den so wej, lat 28, poch[od ze -
nie] in te li genc[ja] prac[ują ca], z za wo du che mi graf – po dej rza ne go o ofe ro wa nie współ -
pra cy wy wia dow czej am ba sa dzie ame ry kań skiej.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 24 lu -
te go br. prze jął z MO aresz to wa ną za nad uży cia kie row nicz kę skle pu MHD, poch[od ze -
nia] ro bot ni cze go, lat 31. Wy mie nio na po dej rza na jest o współ udział w wy łu dza niu pie -
nię dzy i po bie ra nie zo bo wią zań o współ pra cy z ob cym wy wia dem. O aresz to wa niu
3 osób do spra wy tej in for mo wa no w Biu le ty nie nr 131[/55] z dnia 22 XII [19]55 r.
i nr 15[/56] z dnia 4 II [19]56 r.

Przez Po wia to wą De le ga tu rę [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Draw sku (Ko sza lin) prze ję ty zo stał z Kom[en dy] Pow[ia to wej] MO za trzy ma ny kie -
row nik PGR, lat 46, po cho dze nia chłop skie go, któ ry w sta nie nie trzeź wym nie do pu ścił
do od by cia ze bra nia par tyj ne go, szka lu jąc pu blicz nie Ko mi tet Pow[ia to wy] PZPR oraz
usi ło wał po bić se kre ta rza Ko mi te tu Ze spo ło we go PZPR.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie ska zał 1 oso bę na ka rę 1 ro ku wię zie nia za sze -

rze nie wro giej re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 85–89.
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7 Miej sco wość nie usta lo na.
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Nr 171

1956 ma rzec 3, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 24/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 3 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -B -30/56 

Biu le tyn nr 24[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W po wie cie Ło si ce (daw niej Sie dl ce) w wo jew[ódz twie] war szaw skim dnia 29 lu te -

go br. dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło dwóch ko lej nych na pa dów na skle py GS,
ra bu jąc pie nią dze i to war. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO w Ło si cach.

W grom. Lip sko pow. Za mość (Lu blin) w no cy z 28 [na] 29 lu te go br. nie usta lo ny
spraw ca strze lił z du bel tów ki w okno do mu miesz kal ne go człon ka PZPR, pra cow ni ka
GS. Wy mie nio ny wraz z żo ną – na uczy ciel ką, rów nież czł[on kiem] PZPR, ak tyw nie
zaj mu ją się pra cą wy cho waw czą wśród mło dzie ży i za gad nie niem roz wo ju spół dziel -
czo ści pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Za mo ściu.

W grom. Wo la Sła wiń ska pow. Lu blin dnia 1 mar ca br. wy buchł po żar, w wy ni ku
któ re go spło nął bu dy nek wraz z ma ga zy nem zbo żo wym, na le żą cym do Po wia to wej
Wytwór ni Szcze pio nek i Su ro wic w Lu bli nie. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas
nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Pow[ia to we go] Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Piel grzy ni ce1 pow. Zło to ry ja (Wro cław) dnia 1 mar ca br.
wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem, mło car nia i sil nik elek -
trycz ny. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Zło to ryi.

W no cy z 27 [na] 28 lu te go br. we wsi Rut ki pow. Szczyt no (Olsz tyn) nie usta le ni do -
tych czas spraw cy wy wie si li ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty spół dziel czej
i skie ro wa nej prze ciw ko or ga ni za to rom ko mi te tu za ło ży ciel skie go. Nad mie nić na le ży,
że dnia 27 lu te go we wsi tej od by ło się ze bra nie w spra wie za ło że nia spół dziel ni pro -
duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Szczyt nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
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W bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym wal cow ni Hu ty im. Le ni na dnia 28 lu te go br. zna le -
zio no ulot kę o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko Zw[iąz ko wi] Ra dziec kie mu, człon kom
PZPR i or ga nom bez pie czeń stwa oraz na wo łu ją cej do wal ki z ko mu ni zmem. Nad mie -
nić na le ży, że ulot ki o po dob nej tre ści po ja wi ły się dwu krot nie w wy mie nio nym bu dyn -
ku w lu tym br., o czym in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 21[/56] i 23[/56]. Do cho dze nie
pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w No wej Hu cie2.

Na ad res Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Kęp nie (Po znań) dnia 25 lu te go br. prze -
sła ne zo sta ły pocz tą 3 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko PZPR.
Ulot ki te są po dob nej tre ści do otrzy ma nych przez wym[ie nio ny] ko mi tet w dniu 18 lu -
te go br., o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 21[/56]. Do cho dze nie w po wy ższej spra -
wie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W Ło dzi na bra mie Dy rek cji Fil mów Fa bu lar nych dnia 1 mar ca nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca wy wie sił ulot kę (wy ko na ną ręcz ną dru kar ką) o tre ści an ty pań stwo wej.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na ad res KP MO w Hru bie szo wie (Lu blin) dnia 25 lu te go br. wpły nął pocz tą ano -
nim, któ re go au tor, ja ko herszt nie le gal nej or ga ni za cji WiN, gro zi do ko na niem mor -
derstw na funk cjo na riu szach apa ra tu par tyj ne go, Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go] i MO. Po da je po nad to, że spa le nia stert zbo ża na szko dę spół dziel ni pro -
duk cyj nych Szpi ko ło sy i Wo li ca [Brzo zo wa] w lu tym br. do ko na ła je go or ga ni za cja.
Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Hru bie szo wie.

In struk tor Kom[ite tu] Pow[ia to we go] PZPR w Ko sza li nie dnia 27 lu te go br. otrzy -
mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor wzy wa go do za prze sta nia
aktyw nej dzia łal no ści po li tycz nej, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Do cho -
dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza -
li nie.

Prze wod ni czą cy Ko le gium Orze ka ją ce go przy Prez[ydium] Pow[ia to wej] Ra dy Na -
ro do wej w Alek san dro wie (Byd goszcz), czło nek PZPR dnia 25 lu te go br. otrzy mał
pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor gro zi mu kon se kwen cja mi w wy -
pad ku dal sze go kon ty nu owa nia ak tyw nej pra cy spo łecz nej i za wo do wej. Do cho dze nie
pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Alek san dro -
wie.

Czło nek PZPR, ma ło rol ny chłop z grom. Chłop kó w3 pow. Bił go raj (Lu blin), otrzy -
mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu re pre sja mi w wy pad ku nie za prze sta nia dal -
szej ak tyw nej pra cy spo łecz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bił go ra ju.

Chłop z pow. Ostrze szów (Po znań), któ ry pierw szy wy ra ził chęć przy stą pie nia do
spół dziel ni pro duk cyj nej dnia 29 lu te go br., otrzy mał ano nim z po gró żka mi. Do cho dze -
nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrze szo -
wie.
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2 Zob. Biu le tyn nr 21[/56], przy pis 4.
3 Gro ma da Chłop ków ist nia ła do 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Ję drze jów ka.
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Na ad res re dak cji „Ży cia War sza wy” dnia l mar ca br. wpły nął pocz tą ano nim wy ko -
na ny na ma szy nie o tre ści an ty ra dziec kiej. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

W po cze kal ni sta cji ko le jo wej w Trze bo rzu pow. Py rzy ce (Szcze cin) dnia 28 lu te go
br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca na pi sał an ty ko mu ni stycz ne ha sła, pod pi su jąc ini cja -
ła mi NTS. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Py rzy cach.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 28 lu te go br. aresz to wał ukry wa ją ce go się pod przy -
bra nym na zwi skiem pra cow ni ka Spół dziel ni Szew skiej „Ol gi na” we Wro cła wiu, po cho -
dze nia chłop skie go, lat 46. Wy mie nio ny w okre sie oku pa cji współ pra co wał z SD,
a od 1942 r. do koń ca 1943 na te re nie Ba ra no wicz (BSRR) był ko men dan tem obo zu kon -
cen tra cyj ne go4, gdzie w be stial ski spo sób znę cał się nad więź nia mi i brał udział w ich
roz strze li wa niu. W 1944 r. ja ko do wód ca kom pa nii bia ło ru skie go ba ta lio nu eks pe dy cyj -
ne go brał udział w ak cjach pa cy fi ka cyj nych prze ciw ko par ty zan to m5.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 27 lu te go br. aresz to wał za ce lo we pod pa le nie
w paź dzier ni ku 1955 r. ścia ny kor ko wej w ko mo rze chłod ni jed nost ki pły wa ją cej dwóch
pra cow ni ków Stocz ni Szcze ciń skiej, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 30 i 41 lat.
Sank cję na areszt wy da ła Pro ku ra tu ra Ge ne ral na.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 28 lu te go br. aresz to wał za roz po wszech nia nie an ty pań -
stwo wej pro pa gan dy w miej scu pu blicz nym i gro że nie śmier cią ak ty wi stom par tyj nym
star sze go in spek to ra BHP, za trud nio ne go w Za kła dzie Do sko na le nia Rze mio sła
w Szcze ci nie, po cho dze nia ob szar ni cze go, lat 33.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostró dzie (Olsz tyn) dnia 27 lu te go br. aresz to wał za or -
ga ni zo wa nie zbio ro we go słu cha nia wro gich au dy cji ra dio wych Wol nej Eu ro py ro bot ni -
ka Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go w Ostró dzie, po cho dze nia ro bot ni cze -
go, lat 37.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 28 lu te go br. aresz to wał za pod szy wa nie się pod funk -
cjo na riu sza MO i bez praw ne prze pro wa dza nie re wi zji miesz kań ca pow. Wa do wi ce,
poch[od ze nia] chłop skie go, lat 23, wy kształ ce nia śred nie go, bez sta łe go miej sca pra cy,
czł[on ka] ZMP.
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4 Mo wa o obo zie w Koł dy cze wie, od da lo nym o 16 km od Ba ra no wicz; zob. Biu le tyn nr 65[/56], przy pis 2.
5 Sier giej Bob ko (ur. 1910), ukry wa ją cy się pod na zwi skiem Ste fan Bu kow ski. Od 1941 r. czło nek Si cher he its -
dienst w Ba ra no wi czach, od je sie ni 1942 r. je den z or ga ni za to rów obo zu w Koł dy cze wie i ko men dant stra ży obo -
zo wej (do grud nia 1943). Od po cząt ku 1944 r. do wód ca 7. kom pa nii w 13. Schut zman n schaft der Si po Ba ta il lon
(bia ło ru ski), wraz z któ rym wy co fał się w tym ro ku z te re nów Bia ło ru si. Od sierp nia 1944 r. prze by wał w Po zna -
niu, w 1945 r. osie dlił się we Wro cła wiu; zob. Biu le tyn nr 65[/56], przy pis 2. AIPN, 1583/187, Spra woz da nie
WUdsBP we Wro cła wiu za I kwar tał 1956 r., k. 113; AIPN Wr, 039/9826, Ak ta śled cze Ser giu sza Bob ki; „Głos
Olsz tyń ski”, 21 V 1956.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 29 lu -
te go br. za trzy mał za udzie la nie po mo cy ma te rial nej człon kom ban dy „Wrzo sa” chło pa
z pow. Lu bar tów, lat 33.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 23[/56] z dnia 29 lu te go br.
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Rze szo wie ukry wa ją ce go się księ dza po dej rza ne go o wy sy ła nie do człon ków
par tii i ak ty wi stów spo łecz nych oraz po stę po wych księ ży ano ni mów po gró żko wych –
po da je się, że do spra wy tej dnia 29 lu te go br. za udzie la nie po mo cy wy mie nio ne mu
aresz to wa no pra cow ni cę la bo ra to rium den ty stycz ne go przy Wy dzia le Zdro wia
Prez[ydium] Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Prze wor sku, poch[od ze nia] drob no miesz -
czań skie go, lat 40. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 23 lu te go br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu za trzy ma nych za usi ło wa nie
prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich dwóch
gór ni ków ko pal ni „No wa Ru da” i gór ni ka kop[al ni] „Bo le sław Śmia ły”, po cho dze nia
ro bot ni cze go, w wie ku od 20 [do] 34 lat. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor po wia to wy.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie osob ni ka za trzy ma ne go w dniu 23 lu te go br.
za usi ło wa nie prze kro cze nia nie le gal nie gra ni cy z Pol ski do Zw[iąz ku] Ra dziec kie go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
24 lu te go br. prze jął od MO za trzy ma ne go osob ni ka po dej rza ne go o usi ło wa nie nie le -
gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej, po cho dze nia ro bot ni cze go, na rod[owo ści]
i obyw[atel stwa] nie miec kie go, lat 24, bez sta łe go miej sca pra cy. Sank cję na areszt wy -
dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu dnia 23 lu te go br. ska zał 1 oso bę na ka rę 3 lat wię zie -

nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 90–94.
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Nr 172

1956 ma rzec 6, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 25/56

Ko mi tet Warszawa, dnia 6 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -B/30/56 

Biu le tyn nr 25[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Je zior ki1 pow. Ło mża (Bia ły stok) dnia 29 lu te go br. czte rech uzbro jo nych

ban dy tów do ko na ło na pa du na miesz ka nie eks pe dien ta skle pu GS i po ster ro ry zo wa niu
do mow ni ków zmu si li go do otwo rze nia skle pu, ra bu jąc część to wa ru. Po do ko na nym
ra bun ku ban dy ci po now nie uda li się do miesz ka nia wy mie nio ne go eks pe dien ta i zra bo -
wa li oko ło 30 000 zł, po cho dzą cych z utar gu, po czym od je cha li sa nia mi w nie usta lo -
nym do tych czas kie run ku. Po ścig utrud ni ła za mieć śnie żna. Do cho dze nie pro wa dzi gru -
pa ope ra cyj na.

W no cy z 1 na 2 mar ca br. w po wie cie Ol kusz (Kra ków) nie usta le ni do tych czas spraw -
cy do ko na li trzech ko lej nych wła mań do bu dyn ków GRN i skle pu GS. Spraw cy wła mań
zra bo wa li: z GRN w Za bro żu2 odzież na su mę 45 000 zł, po cho dzą cą z eg ze ku cji u chło -
pów za le ga ją cych w obo wiąz ko wych do sta wach; z GRN w Wiel mo ży 24 zł go tów ki oraz
ze skle pu GS w Za bro żu ma te ria ły tek styl ne na su mę 7000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i KP MO w Ol ku szu.

Na sta cji ko le jo wej w Cze cho wi cach pow. Bielsk (Sta li no gród) dnia 23 lu te go br.
o godz. 11.37 ule gły wy ko le je niu i roz bi ciu 4 wa go ny ła do wa ne, wcho dzą ce w skład
pocią gu to wa ro we go zdą ża ją ce go z Cze cho wic do sta cji Czar no le sie. Przy czy ną wy ko -
le je nia wa go nów by ło nie wy ję cie pło zy ha mul co wej spod wa go nu ru sza ją ce go po cią gu.
W wy ni ku po wy ższe go ule gło znisz cze niu 13 urzą dzeń elek trycz nych wraz z urzą dze -
nia mi sy gna li za cyj ny mi przy zwrot ni cach, 2 igli ce oraz pę kła jed na szy na. Na uwa gę
zasłu gu je fakt, że w dniu 29 lu te go br. na ad res za wia dow cy sta cji Cze cho wi ce wpły nął
pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor zwra ca się, by nie ka rać lu dzi
za po wy ższy wy pa dek, gdyż do ko na ny on zo stał przez lu dzi po krzyw dzo nych, a w wy -
pad ku nie za sto so wa nia się do po wy ższe go ostrze że nia gro zi po dob nym wro gim ak tem.
Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Biel sku.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o wieś gro madz ką Je zior ko.
2 Praw do po dob nie Za dro że.
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Pra cow nik do spraw sku pu i kon trak ta cji przy GRN w Lu bie sze wie pow. Draw sko
(Ko sza lin) – kan dy dat PZPR, dnia 29 lu te go br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od -
ręcz nie), któ re go au tor gro zi mu kon se kwen cja mi w wy pad ku dal sze go pu bli ko wa nia
w pra sie swych ar ty ku łów na te mat ma te ria li stycz ne go po glą du na świat. Do cho dze nie
pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Draw sku.

Kie row nik Dzia łu Za trud nie nia i Or ga ni za cji War szaw skie go Zjed no cze nia In sta la -
cji Prze my sło wych – czł[onek] PZPR, dnia 5 mar ca br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re -
go au tor gro zi mu wy ko na niem wy ro ku śmier ci. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

Śred nio rol ny chłop z gro ma dy Go ła szyn pow. Łu ków (Lu blin) dnia 3 mar ca br.
otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa go do za nie cha nia dal szej ak tyw nej dzia -
łal no ści spo łecz nej na rzecz obo wiąz ko wych do staw, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi
mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Łu ko wie.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrze szo wie
(Poznań) dnia 3 mar ca br. otrzy ma ła pocz tą ano nim o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko
spół dziel czo ści pro duk cyj nej. Wsz czę to do cho dze nie.

Prze wod ni czą cy GRN w Wa rzy nie pow. Ję drze jów (Kiel ce) – czł[onek ZSL, dnia
24 lu te go br. otrzy mał ano nim z po gró żka mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ję drze jo wie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Ko men da Po wia to wa MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez -

pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie (Lu blin) dnia 5 mar ca br. aresz to wa ła 2 ban dy tów,
w wie ku po 22 la ta, któ rzy w dniu 7 lu te go br. do ko na li zbroj ne go na pa du ra bun ko we -
go na sklep GS w pow. Chełm, a w dniu 29 lu te go br. do ko na li na pa du na sklep GS
w grom. Zie nie pow. Ło si ce (War sza wa), o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 24[/56].
Pod czas re wi zji przy jed nym z aresz to wa nych ban dy tów zna le zio no pi sto let. Nad mie -
nić na le ży, że aresz to wa ni ban dy ci w grud niu ub.r. po wró ci li z wię zie nia, gdzie od by -
wa li ka rę za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji. Śledz two p[rze ciw]ko aresz to wa -
nym pro wa dzi KW MO w Lu bli nie.

W wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa p[rze ciw]ko aresz to wa nym człon kom ban dy
„Wrzo sa” dnia 4 mar ca br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bli nie aresz to wał za współ udział w ma ga zy no wa niu bro ni na le żą cej do ban dy
miesz kań ca po wia tu Wo ło min (War sza wa), po cho dze nia chłop skie go, lat 41. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 22[/56] z dnia 21 lu te go br.
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Sta li no gro dzie 2 osób, w tym gór ni ka ko pal ni „Śląsk” w Świę to chło wi cach, po -
dej rza nych o prze cho wy wa nie ma te ria łów wy bu cho wych i pi sto le tu – po da je się, że do
spra wy tej dnia 29 lu te go br. Miej ski Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Cho rzo wie aresz to wał miesz kań ca pow. Wło da wa (Lu blin), po cho dze nia chłop skie -
go, lat 18, czł[on ka] ZMP, bez sta łe go miej sca pra cy. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra -
tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 2 mar ca br. aresz to wał za roz po wszech nia nie tre ści wro giej
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ulot ki za gra nicz nej ro bot ni ka Po wia to we go Przed się bior stwa Bu dow la ne go w Strzel -
cach Opol skich, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 31.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 1 mar ca br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie bro ni
pal nej i po bi cie kie row ni ka PGR w pow. Świ dwin chło pa, po sia da ją ce go 3 ha zie mi,
lat 29, zam[iesz ka łe go] w pow. Ło bez woj. Szcze cin.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 3 mar ca br. aresz to wał za pu blicz ne szka lo wa nie przed -
sta wi cie li rzą du PRL ro bot ni ka ko pal ni wę gla „Bo le sław Śmia ły”, po cho dze nia ro bot -
ni cze go, lat 26, zam[iesz ka łe go] w Ła zi skach Gór nych.

W Biu le ty nie nr 23[/56] z dnia 29 lu te go br. za miesz czo no in for ma cję o otrzy ma niu
ano ni mów przez człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Mo dzu ro wie pow. Ra ci bórz (Opo -
le) i je go krew ne go, któ rym au tor ano ni mów gro ził kon se kwen cja mi za rze ko me przy -
czy nie nie się do prze nie sie nia księ dza na in ną pa ra fię. W wy ni ku pro wa dzo ne go do cho -
dze nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra ci bo rzu usta lił
au to ra ano ni mów, któ rym jest ro bot ni ca PGR, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 39. Śledz -
two p[rze ciw]ko wy mie nio nej pro wa dzo ne jest z wol nej sto py.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 29 lu te go br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 7 lat

wię zie nia za nie le gal ne ma ga zy no wa nie bro ni.
Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie ska zał dwie oso by na ka ry 1 ro ku i 1 ro ku i 2 m[ie -

się]cy wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni.
Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li nie dnia 5 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 2 lat wię -

zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie Je ho wy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 95–98.
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Nr 173

1956 ma rzec 9, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 26/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 9 III 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 26[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Tar now skich Za kła dach Kru szy wa w Ko mo ro wie (Kra ków) w no cy z 4 na 5 mar -

ca br. nie usta le ni do tych czas spraw cy prze cię li dwie ta śmy gu mo we przy trans por te rach
oraz je den trans por ter opu ści li na wa go ny ko le jo we pod sta wio ne pod za ła du nek żwi ru,
któ ry w cza sie ru sza nia wa go nów uległ cał ko wi te mu znisz cze niu. Do cho dze nie pro wa -
dzi Pow[ia to wy] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar no wie.

W elek trow ni Sta lo wa Wo la (Rze szów) dnia 7 mar ca br. o godz. 6.15 z przy czyn do -
tych czas nie usta lo nych na stą pi ła eks plo zja wy łącz ni ka eks pan syj ne go na pod sta cji
6 KW, w wy ni ku cze go na okres jed nej go dzi ny unie ru cho mio na zo sta ła ca ła elek trow -
nia. Do cho dze nie pro wa dzi De leg[atu ra] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Sta lo wej Wo li.

W po bli żu Hu ty im. Bo le sła wa Bie ru ta w Czę sto cho wie1 (Sta li no gród) dnia 6 mar -
ca br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca po przez wy mon to wa nie 30 bez piecz ni ków ze
skrzy nek ka blo wych uszko dził na po wietrz ną li nię te le fo nicz ną W -Cz i spe cjal ną War -
sza wa–Sta li no gród. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Czę sto cho wie.

W PGR Ję drze jo wo pow. Czarn ków (Po znań) dnia 6 mar ca br. oko ło godz. 22.50
wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze znaj du ją cą się w niej pa szą
i siecz kar nią. Ze wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.
Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
przy współ udzia le KP MO w Czarn ko wie.

W m. Przed świt pow. Ostrów Maz[owiec ka] (War sza wa) w no cy z 2 na 3 mar ca br.
nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li wła ma nia do bu dyn ku GRN, skąd zra bo wa li
ka se tę z pie cząt ka mi. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] przy współ udzia le KP MO.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Tj. hu ta „Czę sto cho wa”. W kwiet niu 1952 r., z oka zji 60. rocz ni cy uro dzin Bo le sła wa Bie ru ta na zwa no je go
imie niem kil ka in sty tu cji i za kła dów (po za wspo mnia ną hu tą m.in. Uni wer sy tet Wro cław ski i Fa bry kę Sa mo cho -
dów Cię ża ro wych w Lu bli nie).
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Na te re nie li ceum ogól no kształ cą ce go w Wą brzeź nie (Byd goszcz) dnia 7 mar ca br.
nie usta le ni do tych czas spraw cy w jed nej z klas znisz czy li por tre ty przed sta wi cie li rzą -
du, a w dwóch in nych kla sach ze rwa li i znisz czy li pro gra my szko le nia ide olo gicz ne go
dla zet em pow ców. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Wą brzeź nie.

Na te re nie bu dow li przy ul. Brac kiej w War sza wie dnia 6 mar ca br. zna le zio no ulot -
kę wy ko na ną od ręcz nie, któ rej au tor – wska zu jąc na straj ki pro wa dzo ne przez ro bot ni -
ków w in nych kra jach – na wo łu je pra cow ni ków Zjed no cze nia Bu do wy Miej skie j2

do straj ku w ce lu osią gnię cia więk szych za rob ków i lep szych wa run ków pra cy. Do cho -
dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

Dwaj śred nio rol ni chło pi z gro ma dy Dy lą gów ka pow. Rze szów dnia 3 mar ca br.
otrzy ma li ano ni my z po gró żka mi, w któ rych au tor szka lu je go spo dar kę spół dziel czą
oraz wzy wa ich, by nie wstę po wa li do spół dziel ni pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Na te re nie WSK Rze szów dnia 3 mar ca br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę
do ko na ne zo sta ły wro gie na pi sy szka lu ją ce przed sta wi cie li mię dzy na ro do we go ru chu
ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Rze szo wie.

W gro ma dzie Sta nisz cze Ma łe pow. Strzel ce (Opo le) dnia 6 mar ca br. przez nie usta lo -
ne go do tych czas spraw cę na ry so wa ne zo sta ły (olej ną far bą) dwie swa sty ki hi tle row skie:
jed na na drzwiach bu dyn ku GSSCh, dru ga na mu rze obok skle pu. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Strzel cach Opol skich.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa pu blicz ne go
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go w Kiel cach dnia 6 mar ca br.

aresz to wa no głów ne go księ go we go za trud nio ne go w Spół dziel ni Pra cy Pół fa bry ka tów
Sto lar sko -Ta pi cer skich w Byd gosz czy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 36, ukry wa ją ce go
się od 1945 r. pod przy bra nym na zwi skie m3. Aresz to wa ny w okre sie oku pa cji pra co wał
w „dwój ce” NSZ w od dzia łach „Bo hu na”4 i „Żbi ka”5 na te re nie wo je wódz twa kie lec -
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2 Właśc. Zjed no cze nie Bu dow nic twa Miej skie go.
3 Edward Kacz mar ski vel Wa cław Dęb ski (ur. 1920). W cza sie oku pa cji czło nek BCh, na stęp nie NSZ (od dział
„Żbi ka”). W 1946 r. zo stał za trzy ma ny przez WUBP w Olsz ty nie i ska za ny przez WSR w Byd gosz czy 30 kwiet nia
te go ro ku na sześć lat wię zie nia, zwol nio ny na pod sta wie amne stii z 1947 r. W paź dzier ni ku 1954 r. pró bo wał zwer -
bo wać do bli żej nie okre ślo nej or ga ni za cji in for ma to ra „D -8” (na kon tak cie Wy dzia łu III WUBP w Byd gosz czy).
Od tej po ry był roz pra co wy wa ny w spra wie agen tu ral ne go spraw dze nia krypt. „Kłos” przez Wy dział III WUdsBP
w Byd gosz czy. Za trzy ma ny (wnio sek o aresz to wa nie z 27 lu te go 1956) i prze ka za ny do WUdsBP w Kiel cach.
AIPN, 1583/201, Spra woz da nie WUdsBP w Byd gosz czy za I kwar tał 1956 ro ku, b.p; AIPN, 01222/2746,
(mf 10331/2), t. 1–2, Spra wa agen tu ral ne go spraw dze nia [Kacz mar ski Edward vel Dęb ski Wa cław].
4 An to ni Szac ki ps. „Bo hun”, „Dą brow ski” (1902–1992), płk. Od 1919 r. w 1. Puł ku Uła nów Kre cho wiec kich.
Brał udział w woj nie 1920 r., pod czas któ rej zo stał ran ny i do stał się do nie wo li bol sze wic kiej, zwol nio ny po pod -
pi sa niu po ko ju ry skie go. Od 1927 r. w 76. pp w Grod nie, we wrześniu 1939 r. w szta bie Ar mii „Pru sy”, od 1940 r.
w Związ ku Jasz czur czym, na stęp nie w NSZ – w la tach 1942–1944 szef szta bu Okrę gu Kiel ce. Od sierp nia 1944 r.
do wód ca Bry ga dy Świę to krzy skiej, wraz z któ rą w 1945 r. wy co fał się przez Śląsk do Czech, a na stęp nie po łą czył
się z 3. AA gen. G.S. Pat to na. Po woj nie na emi gra cji (w Niem czech do 1949 r., we Fran cji i od 1956 r. w Sta nach
Zjed no czo nych). Wła dze ko mu ni stycz ne uzna ły Szac kie go za zbrod nia rza wo jen ne go i w 1950 r. pod ję ły sta ra nia
o je go eks tra dy cję. W sierp niu 1950 r. od był się pro ces A. Szac kie go w Tu lu zie, ale sąd fran cu ski unie win nił go
od sta wia nych za rzu tów dzię ki wsta wien nic twu pol skie go rzą du emi gra cyj ne go, gen. W. An der sa, gen. S. Macz ka
i ró żnych śro do wisk po li tycz nych. Tym sa mym od mó wio no wy da nia Szac kie go i je go żoł nie rzy prze by wa ją cych
na Za cho dzie wła dzom w Pol sce. Z. Sie masz ko, Na ro do we Si ły Zbroj ne, War sza wa 1985, s. 196.
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kie go, za de nun cjo wał od dział AL z te re nu Dąb ca6, brał udział w aresz to wa niu i bi ciu
człon ków AL, w wy ni ku cze go kil ku alow ców zo sta ło roz strze la nych.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 6 mar ca br. aresz to wał za współ pra cę z ban dą „Ry -
by”, gra su ją cą na te re nie woj. bia ło stoc kie go – chłop kę, za miesz ka łą w po wie cie Gra je -
wo, lat 33.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 6 mar ca br. aresz to wał za udział w pod pa le niu za bu do wań
go spo dar skich 5 chło pów za miesz ka łych w po wie cie Opo le w grud niu 1955 r., miesz -
kań ca po wia tu Nie mo dlin, po cho dze nia chłop skie go, na ro do wo ści nie miec kiej, lat 22,
bez sta łe go miej sca pra cy. O po ża rach i aresz to wa niu po dej rza ne go o pod pa le nie in for -
mo wa no w Biu le ty nie nr 127[/55] z dnia 19 grud nia ub.r.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Py rzy cach (Szcze cin) dnia 3 mar ca br. aresz to wał – za prze cho wy -
wa nie wro giej ulot ki po cho dze nia za gra nicz ne go i ty go dni ków za wie ra ją cych fał szy we
wia do mo ści o ZSRR – księ go we go Cen tra li Za opa trze nia Rol nic twa w Szcze ci nie
– Pod od dział w Py rzy cach, po cho dze nia rze mieśl ni cze go, lat 56. Sank cję na areszt wy -
dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 29 lu te go br. aresz to wa ła za sys te ma tycz ne upra -
wia nie szkod nic twa go spo dar cze go w rol nic twie star sze go agro no ma Ze spo łu PGR
Szcze cin, po cho dze nia chłop skie go, lat 36, wy klu czo ne go z sze re gów PZPR, b[yłe go]
człon ka BCh i AK oraz kie row ni ka PGR Prze cław, po cho dze nia chłop skie go, lat 42,
b[yłe go] czł[on ka] AK i PSL. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 6 mar ca br. aresz to wał za do ko na nie nad użyć na szko -
dę Cen tral nej Hur tow ni Ma te ria łów Bu dow la nych w Ko sza li nie w 1954 r.:

1) kie row ni ka dzia łu han dlo we go w Ko sza liń skiej Hur tow ni Mat[eria łów] Bu dow la -
nych, po cho dze nia in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 24;

2) magazyniera Koszalińskiej Wytwórni Materiałów Budowlanych, pochodzenia ro bot -
ni cze go, lat 41;

3) chło pa, po sia da ją ce go 3,5 ha zie mi, zam[iesz ka łe go] w po wie cie No wy Targ (Kra -
ków), lat 32.

580

5 Wła dy sław Ko ła ciń ski (wg In for ma to ra błęd nie: Wło dzi mierz Ko ło ciń ski) vel Lesz czyń ski vel Ka niew ski
ps. „Żbik” (1911–1995). W kam pa nii wrze śnio wej w obro nie Wy brze ża, od sierp nia 1940 r. w OW SN (póź niej sza
NOW), na stęp nie w NSZ – ko men dant Okrę gu VI Czę sto chow skie go. W lip cu 1943 r. aresz to wa ny przez ge sta po,
zbiegł. Od lip ca 1944 r. w Bry ga dzie Świę to krzy skiej (do wód ca 4. kom pa nii I ba ta lio nu 204. pp). Na po cząt -
ku 1945 r. w związ ku z ofen sy wą Ar mii Czer wo nej roz wią zał od dział, na stęp nie od two rzył go w kwiet niu i do wo -
dził nim do wrze śnia 1945 r. We dług Atla su od dział „Żbi ka” ist niał od mar ca do lip ca 1945 r., li cząc po cząt ko -
wo 100–150 żoł nie rzy, by w czerw cu 1945 r. osią gnąć stan ok. 200 lu dzi. Ko ła ciń ski dzia łał głów nie na te re nie
po wia tów piotr kow skie go, ko nec kie go, włosz czow skie go, kie lec kie go i czę sto chow skie go. Na stęp nie prze do stał
się na Za chód do II Kor pu su gen. W. An der sa. W 1950 r. osiadł na sta łe w Sta nach Zjed no czo nych. Opu bli ko wał
zbiór wspo mnień pt. Mię dzy mło tem a swa sty ką. AIPN, 0173/3, Bry ga da Ja sno gór ska, Cha rak te ry sty ka nr 3; Pol -
skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie kie lec kim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 274;
In for ma tor o nie le gal nych..., s. 194.
6 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Dą bie.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 3 mar ca br. aresz to wał za nie le gal ną sprze daż to wa rów
re gla men to wa nych ko men dan ta ochro ny prze ciw po ża ro wej przy Zjed no cze niu Prze my -
słu Mle czar skie go w Olsz ty nie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia
6 mar ca prze jął od władz NRD osob ni ka po cho dze nia chłop skie go, na ro do wo ści pol -
skiej, lat 39, któ ry w po ło wie lu te go br. prze kro czył nie le gal nie gra ni cę z Pol ski do
NRD. W to ku do tych cza so we go śledz twa usta lo no, że aresz to wa ny w grud niu 1955 r.
prze kro czył gra ni cę z NRD do Pol ski i prze by wał nie le gal nie w kra ju przez okres 2 mie -
się cy. Pod czas za trzy ma nia zna le zio no przy nim 3 ma py Pol ski, kom pas, no ży ce do cię -
cia dru tu, no tat ki dot[yczą ce] cen ar ty ku łów pierw szej po trze by w kra ju oraz ta śmę fil -
mo wą, na któ rej znaj du ją się sfo to gra fo wa ne mo sty. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 2 mar ca br. za trzy ma ły i prze ka za ły do Wo je wódz -
kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze osob ni ka
pocho dze nia ro bot ni cze go, lat 21. W to ku śledz twa usta lo no, że wy mie nio ny w 1951 r.
zbiegł nie le gal nie z Pol ski do Nie miec Za chod nich, gdzie prze by wał do 1955 r., słu żył
w kom pa nii war tow ni czej oraz że pro po no wa no mu współ pra cę z wy wia dem ame ry kań -
skim, na co rze ko mo nie wy ra ził zgo dy. W paź dzier ni ku ub.r. prze kro czył nie le gal nie
gra ni cę z NRF do NRD, gdzie zgło sił się do władz pol skich i zo stał re pa trio wa ny do kra -
ju. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu -
blicz ne go] wspól nie z MO w Sta lo wej Wo li (Rze szów) prze pro wa dził re wi zję na stry chu
jed ne go z do mów miesz kal nych, w wy ni ku któ rej zna le zio no: 2 gra na ty, 11 ła dun ków
tro ty lu, 395 szt[uk] amu ni cji do ka ra bi nu, 2 za pal ni ki do gra na tów, 65 spło nek do
mat[eria łów] wy bu cho wych, 5 m lon tu i 6 rą czek do gra na tów za czep nych wraz z za pal -
ni ka mi. Dal sze do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Sta lo wej Wo li i MO.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo jew[ódz ki] w Bia łym sto ku dnia 7 mar ca br. ska zał 1 oso bę na ka rę 6 lat wię -

zie nia za współ pra cę z ban dą Ro giń skie go ps. „Lis”.
Sąd Wo jew[ódz ki] w Kiel cach – Ośro dek w Ra do miu dnia 3 mar ca br. ska zał 1 oso -

bę na ka rę pół to ra ro ku wię zie nia za kol por to wa nie wśród ro bot ni ków Hu ty im. Mar ce -
le go No wot ki wro giej li te ra tu ry sek ty świad ko wie Je ho wy.

Sąd Wo jew[ódz ki] w Ło dzi dnia 5 mar ca br. ska zał 1 oso bę na ka rę 10 mie się cy wię -
zie nia za do ko na nie an ty ra dziec kich na pi sów na te re nie za kła dów Wi -Fa -Ma w Ło dzi
w grud niu 1955 r.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 99–103.
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Nr 174

1956 ma rzec 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 27/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 12 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 27[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Na te re nie Po wia to we go Za rzą du Łącz no ści w Szcze cin ku i Tech ni kum Le śne go

w War ci nie pow. Miast ko (Ko sza lin) dnia 7 mar ca br. ujaw nio no wro gie na pi sy, szka lu -
ją ce ustrój Pol ski Lu do wej. Do cho dze nie w oby dwóch wy pad kach pro wa dzi Urząd
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W PGR Psa ry pow. Oła wa (Wro cław) w dniach od 6 do 8 mar ca br. wsku tek za tru -
cia bli żej nie zna nym środ kiem tru ją cym pa dły 4 ko nie, a po zo sta łe bwy ka zu ją prze ja wy
cho ro bo web. W związ ku z tym prób ki pa szy i za war to ści żo łąd ko wej pad nię tych ko ni
prze sła no do ana li zy la bo ra to ryj nej we Wro cła wiu. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Oła wie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa pu blicz ne go
W wy ni ku pro wa dzo ne go przez Ko mi tet [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]

roz pra co wa nia aresz to wa no w dniach od 28 lu te go do 7 mar ca br. 5 osób za kra dzież taj -
nych do ku men tów i pla nów obiek tów spe cjal nych z za mia rem prze ka za nia ich ośrod -
kom wy wia dow czym: 2 pra cow ni ków Cen tral ne go Za rzą du Ko le jo wych Za kła dów Ga -
stro no micz nych w War sza wie, pra cow ni ka Cen tral ne go Biu ra Pro jek tów Bu dow nic twa
Wiej skie go, pra cow ni ka Biel skich Za kła dów Prze my słu Drzew ne go i pra cow ni ka Cen -
tral ne go Za rzą du Prze my słu Kwa su Siar ko we go i Na wo zów Fos fo ro wych. Aresz to wa -
ni są w wie ku od 34 do 48 lat, dwóch po sia da wy kształ ce nie wy ższe, je den jest człon -
kiem PZPR. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor Ge ne ral nej Pro ku ra tu ry.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 7 mar ca br. aresz to wał za nie le gal ny prze myt
i han del ze gar ka mi ma ry na rza Pol skiej Że glu gi Mor skiej, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 52. Pod czas re wi zji zna le zio no 70 ze gar ków. Po dej rza ny jest on po nad to o współ pra -
cę z ob cym wy wia de m1.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Tak w tek ście.
1 Mo wa o za trud nio nym na stat ku „Wie czo rek” st. ma ry na rzu Ant ko wia ku – fi gu ran cie spra wy agen tu ral no -gru po -
wej krypt. „Bam bus”, pro wa dzo nej przez Wy dział Va WUdsBP w Szcze ci nie. Ant ko wiak po dej rza ny był rów nież 

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 582



Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prza sny szu (War sza wa) dnia 8 mar ca br. aresz to wa ła
za usi ło wa nie do ko na nia na pa du ra bun ko we go na GKS w po wie cie Puł tusk miesz kań -
ca Prza sny sza, lat 32, bez sta łe go miej sca pra cy. Przy aresz to wa nym zna le zio no 2 pi sto -
le ty i 7 szt[uk] amu ni cji2.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 16[/56] z dnia 7 lu te go br.
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Olsz ty nie chło pa za prze sła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa ano ni mu
szka lu ją ce go sto sun ki w Pol sce Lu do wej – po da je się, iż do spra wy tej dnia 7 mar ca br.
aresz to wa no sa ni ta riu sza we te ry na rii, za trud nio ne go w PGR Ra sząg pow. Bi sku piec,
po cho dze nia chłop skie go, lat 30, kand[yda ta] PZPR, któ ry in spi ro wał uprzed nio aresz -
to wa ne go do na pi sa nia ano ni mu. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Mię dzy rze czu (Zie lo na Gó ra)
dnia 8 mar ca br. aresz to wał za roz po wszech nia nie w miej scu pra cy pro pa gan dy re wi zjo -
ni stycz nej ro bot ni ka Pa ro wo zow ni PKP Zbą szy nek, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 54.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia przez De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Draw sku (Ko sza lin) dnia 9 mar ca br. zo stał aresz to wa ny za
pro wa dze nie wro giej dzia łal no ści w spół dziel ni pro duk cyj nej w Su li sze wie, wy ra ża ją -
cej się w na ma wia niu po szcze gól nych człon ków do wy stę po wa nia ze spół dziel ni oraz
roz po wszech nia nie an ty spół dziel czej pro pa gan dy – chłop, po sia da ją cy 8,6 ha zie mi,
lat 52. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor woj[ewódz ki].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 9 mar ca br. aresz to wał za przy na le żność w la tach
1944–1945 do b[yłej] kontr re wo lu cyj nej or ga ni za cji pn. Ar mia Kra jo wa i udział w na -
pa dzie na dwóch funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go ZSRR na te -
re nie po wia tu Wo ło żyn (BSRR)3 ro bot ni ka Za kła dów Prze my słu Włó kien ni cze go
w Zło cień cu pow. Draw sko, po cho dze nia chłop skie go, lat 32.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 26[/56] w spra wie aresz to -
wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie
trzech osób za do ko na nie nad użyć na szko dę Cen tral nej Hur tow ni Ma te ria łów Bu dow -
la nych – po da je się, iż do spra wy tej dnia 7 mar ca br. aresz to wa no ma ga zy nie ra Ko sza -
liń skiej Hur tow ni Ma te ria łów Bu dow la nych, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 36. Sank cję
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 8 grud nia br. aresz to wał za kra dzież ró żnych przed mio -
tów z ma ga zy nu jed nost ki woj sko wej chło pa, po sia da ją ce go 5 ha zie mi, lat 25,
zam[iesz ka łe go] w po wie cie So ko łów Podl[aski]. O aresz to wa niu dwóch osób do ww.
spra wy in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 19[/56] i 20[/56].
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o kon tak ty z ośrod kiem wy wia du an giel skie go w Szwe cji. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie
za I kwar tał 1956 r., k. 124; ibi dem, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie za III kwar tał 1956 r., k. 177.
2 Aresz to wa ny wów czas zo stał by ły funk cjo na riusz apa ra tu bez pie czeń stwa Jó zef Pię tek. Do nie sie nie o je go pla -
nach zło żył rów nież by ły funk cjo na riusz, któ re mu Pię tek wcze śniej pro po no wał współ udział w na pa dzie.
AIPN, 1583/186, Spra woz da nie WUdsBP w War sza wie za I kwar tał, k. 11.
3 Zob. Biu le tyn nr 6/[56], przy pis 2.
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Na po le ce nie pro ku ra to ra wo je wódz kie go zo stał aresz to wa ny przez Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie czło nek b[yłej] ban dy
NSZ, lat 32 – za do ko na nie sze re gu mor derstw, m.in. żoł nie rzy Ar mii Ra dziec kiej. Wy -
mie nio ny ukry wał się od [cza su] wy zwo le nia. Dnia 7 mar ca br. zgło sił się on do pro ku -
ra to ra wo je wódz kie go, zdał pi sto let i 2 gra na ty oraz po dał miej sce prze cho wy wa nia
dwóch au to ma tów.

Na po le ce nie pro ku ra to ra wo je wódz kie go Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach aresz to wał człon ka b[yłej] ban dy ter ro ry stycz nej za
współ udział w do ko na niu na pa dów i mor derstw w la tach 1945–1949. Wy mie nio ny
zgło sił się do pro ku ra tu ry w dniu 6 mar ca br.4

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie dnia 6 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 6 lat wię -

zie nia za spo wo do wa nie po ża ru w PGR Go sto min pow. Ło bez, nad uży cia i kra dzie że.
Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze dnia 9 mar ca br. ska zał jed na oso bę na ka rę 4 lat

wię zie nia za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej pro pa gan dy.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 8 mar ca br. wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– jed ną oso bę na ka rę 5c lat wię zie nia za udzie la nie po mo cy ban dzie Ro giń skie go,
– jed ną oso bę na ka rę 1 ro ku wię zie nia z za wie sze niem ka ry na 2 la ta za nie mel do -

wa nie wła dzom o wia do mym jej fak cie nie le gal ne go prze cho wy wa nia bro ni przez
2 oso by.

Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze dnia 6 mar ca br. ska zał 2 oso by na ka ry po dwa
i pół ro ku wię zie nia i jed ną oso bę na 3 la ta wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie
świad ko wie Je ho wy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 104–107.
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c Cy fra sła bo czy tel na. Mo że być ta kże: 3.
4 Jan Dy miń ski ps. „Sęp” (ur. 1927). Od 1944 r. w AK, w okre sie od paź dzier ni ka 1947 r. do mar ca 1948 r. w ugru -
po wa niu Ma ria na So wy ps. „Or licz”, a od mar ca do ma ja 1948 r. czło nek ugru po wa nia Alek san dra Ży ciń skie go
ps. „Wil czur”, na stęp nie ukry wał się. W dniu 5 mar ca 1956 r. zgło sił się do Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej i zdał broń. Aresz -
to wa ny, wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Kiel cach zo stał ska za ny – po za sto so wa niu usta wy o amne stii – na 5 lat
wię zie nia. AIPN, 1583/118, Spra woz da nie WUdsBP w Kiel cach za I kwar tał 1956 r., k. 29; AIPN, 0173/194, Ugru po -
wa nie bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 269, k. 77 – Kwe stio na riusz oso bo wy Dy miń skie go Ja na ps. „Sęp”.
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Nr 175

1956 ma rzec 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 28/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 14 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 28[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Świe cie [Ko ło brze skie] pow. Ko ło brzeg (Ko sza lin) dnia 12 mar ca br. o godz.

18.30 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo -
wa niu per so ne lu i klien tów zra bo wa li pie nią dze z dzien ne go utar gu i część to wa ru. Do -
cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ło brze gu.

Na te re nie ko pal ni „Kli mon tów” pow. Bę dzin (Sta li no gród) na po zio mie 420 
– nad obu do wą ha li trans for ma to rów – dnia 12 mar ca br. wy buchł po żar, któ ry zdo ła no
zlo ka li zo wać. W wy ni ku do ko na nych oglę dzin usta lo no, iż po żar po wstał wsku tek pod -
pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Bę dzi nie.

W ko pa ni wę gla bru nat ne go w Za rę bie pow. Lu bań (Wro cław) dnia 11 mar ca br.
o go dzi nie 5.00 po wstał po żar, któ ry w za rod ku zlo ka li zo wa no. Ze wstęp ne go do cho -
dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia, na co wska zu ją ka wał ki drze wa
i sło ma po zo sta wio ne na miej scu wy bu chu po ża ru. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu ba niu.

W Pań stwo wych Za kła dach Prze my słu Gu mo we go w Gru dzią dzu (Byd goszcz) dnia
9 mar ca br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił do mie szan ki prze zna czo nej na pro -
duk cję taśm izo la cyj nych ka wał ki ce gły. Do cho dze nie w ce lu usta le nia spraw cy pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gru dzią dzu

W gro ma dzie Skot ni ki1 pow. Kra ków na dzie dziń cu ko ścio ła dnia 11 mar ca br. przez
nie usta lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo na zo sta ła ulot ka o tre ści skie ro wa nej prze -
ciw ko spół dziel czo ści pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Pra cow nik Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Ko ni nie (Po znań) dnia 2 mar ca br. otrzy -
mał ano nim, któ re go au tor po le ca za nie chać or ga ni zo wa nia spół dziel ni pro duk cyj nej we
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na – brak w ofi cjal nych wy ka zach gro mad. Być mo że cho dzi o dzi siej sze osie dle Skot ni -
ki w Kra ko wie (w dziel ni cy Pod gó rze).
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wsi Mo dła, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro zi kon se kwen cja mi. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko ni nie.

Prze wod ni czą cy spół dziel ni pro duk cyj nej w Stró żka ch2 pow. Wrze śnia (Po znań)
dnia 6 mar ca br. otrzy mał ano nim, któ re go au tor gro zi mu kon se kwen cja mi w wy pad -
ku, je że li po now nie kan dy do wać bę dzie na prze wod ni czą ce go wy mie nio nej spół dziel -
ni. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
we Wrze śni.

Prze wod ni czą cy GRN w Za wa dachb pow. Ła py (Bia ły stok) dnia 9 mar ca br. otrzy -
mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu kon se kwen cja mi za su mien ne wy ko ny wa -
nie obo wiąz ków słu żbo wych. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ła pach.

Ko men da Głów na MO otrzy ma ła pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie o tre ści szka -
lu ją cej ustrój Pol ski Lu do wej i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

Ucznio wi szko ły TPD nr 9 w War sza wie (mat ka je go jest pro ku ra to rem) pod rzu co -
ny zo stał do ław ki ano nim o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej, wy ko na ny od ręcz -
nie, pod pi sa ny: „Wol na Pol ska”. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa pu blicz ne go
W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go] w Ple sze wie (Po znań) dnia 9 mar ca br. aresz to wa ła po dej rza ne go
o przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej ro bot ni ka Ple szew skich
Za kła dów Me cha nicz nych, po cho dze nia in te lig[en cja] prac[ują ca], lat l9, czł[on ka] ZMP.
Pod czas re wi zji do mo wej u aresz to wa ne go zna le zio no pi sto let nie na da ją cy się do użyt -
ku, gra nat bez za pal ni ka oraz 1 kg pro chu ar ty le ryj skie go. W śledz twie usta lo no, iż wy -
mie nio ny w ro ku 1951–1952 wspól nie z dwo ma in ny mi zor ga ni zo wał nie le gal ną or ga ni -
za cję pod na zwą Mło dzie żo wa Ar mia Kra jo wa3, do któ rej za wer bo wa li dal szych
9 człon ków w wie ku od 18 do 20 lat. Człon ko wie or ga ni za cji kol por to wa li na te re nie Ple -
sze wa an ty pań stwo we ulot ki oraz zry wa li afi sze pro pa gan do we. Śledz two jest to ku.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 10 mar ca br. aresz to wał za pi sa nie do swych zna jo -
mych w kra ju i za gra ni cą li stów szka lu ją cych ustrój Pol ski Lu do wej i ZSRR li sto nosza
pocz ty w Olsz ty nie, po cho dze nia chłop skie go (au to chton, b[yły] czł[onek] HJ), lat 31.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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b By ło: w Za wa dzie.
2 Miej sco wość nie usta lo na.
3 Właśc. Mło da Ar mia Kra jo wa – or ga ni za cja za ło żo na i kie ro wa na przez Sym fo ria na Plu tę ps. „So kół” w la -
tach 1951–1952 (wg Atla su dzia ła ła do mar ca 1956) na te re nie Ple sze wa. Dzia łal ność jej po le ga ła głów nie na spo -
rzą dza niu i kol por to wa niu ulo tek, wy ko ny wa niu an ty ko mu ni stycz nych na pi sów oraz gro ma dze niu bro ni; pla no wa -
no ta kże na wią za nie kon tak tów z ośrod ka mi emi gra cyj ny mi w Eu ro pie Za chod niej. Li czy ła 13 człon ków,
do naj ak tyw niej szych na le że li: Edward Ha łaj da ps. „Me wa”, Ju lian Ku biak ps. „Ja strząb”, Ta de usz Pie trzak
ps. „Jeż” i An to ni Ba na szak. Roz pra co wy wa na w ra mach spra wy agen tu ral ne go spraw dze nia krypt. „Wir”, aresz -
to wań do ko na no w mar cu 1956 r. Po sta no wie niem Są du Wo je wódz kie go w Po zna niu z 22 czerw ca 1956 r. spra wę
umo rzo no na pod sta wie usta wy amne styj nej. AIPN, 0185/152, Mło da Ar mia Kra jo wa, Cha rak te ry sty ka nr 152;
AIPN, 1583/180, Spra woz da nie WUdsBP w Po zna niu za I kwar tał 1956 r., k. 71; Pol skie pod zie mie nie pod le gło -
ścio we w wo je wódz twie po znań skim 1945–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 493.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 13 mar -
ca br. za trzy mał za han del de wi za mi 4 ma ry na rzy Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej
i miesz kań ca [Gdań ska-]Wrzesz cza, w wie ku od 25 do 46 lat. Wśród za trzy ma nych jest
4 człon ków PZPR.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 10 mar ca br. aresz to wał za szkod nic two go spo dar -
cze w rol nic twie i po peł nio ne nad uży cia b[yłe go] kie row ni ka i b[yłe go] bry ga dzi stę bu -
dow la ne go PGR Ka li no wo pow. Gi życ ko, po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 34 i 41 lat,
obaj wy klu cze ni z sze re gów PZPR. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go dnia 10 mar ca br. aresz to wa no
2 pra cow ni ków ko pal ni „Mi chał” w Mi chał ko wi cach (Sta li no gród), w wie ku 19 i 24 lat,
po dej rza nych o nie le gal ne prze cho wy wa nie ma te ria łów wy bu cho wych i spo wo do wa nie
wy bu chu pod oknem za stęp cy kie row ni ka Do mu Mło de go Gór ni ka przy w[yżej] wym[ie -
nio nej] ko pal ni w dniu 8 mar ca br. Pod czas re wi zji do mo wej u aresz to wa nych zna le zio no
44 spłon ki z lon tem i 50 m[e]tr[ów] dru tu strzel ni cze go. Śledz two p[rze ciw]ko aresz to -
wa nym pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li -
no gro dzie.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 8 mar ca br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu miesz kań ca Szo pie nic,
lat 39, za trzy ma ne go za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej.
Nad mie nić na le ży, że wy mie nio ny w li sto pa dzie 1955 r. po wró cił do kra ju ja ko re pa -
triant z Nie miec Za chod nich. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– jed ną oso bę na ka rę 2 lat i 6 m[ie się]cy wię zie nia za nie le gal ny han del de wi za mi,
– jed ną oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia za udzie la nie po mo cy w prze my cie,
– pięć osób na kary od 1 roku do 7 lat więzienia za aktywną działalność w sekcie

świadkowie Je ho wy.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 9 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 2 lat

wię zie nia za nie mel do wa nie wła dzom o wia do mym jej miej scu ukry wa nia się człon ków
ban dy.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie dnia 9 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 1 ro ku wię -
zie nia z za wie sze niem na okres 3 lat za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy.

Sąd dla nie let nich m. Ło dzi dnia 12 mar ca br. skie ro wał 5 nie let nich na po byt w do mu
po praw czym za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Taj ny
Zwią zek Mło dych Or ląt.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 108–111.
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Nr 176

1956 ma rzec 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 29/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 19 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 29[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Bu dy Czar noc kie pow. Ło mża (Bia ły stok) dnia 14 mar ca br. o godz. 21.00

dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na miesz ka nie eks pe dien ta skle pu GS
i po ster ro ry zo wa niu do mow ni ków zmu si li go do otwo rze nia skle pu, skąd zra bo wa li
towar na su mę oko ło 10 000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W miejsc[owo ści] Ły skor nia pow. Wie luń (Łódź) dnia 14 mar ca br. czte rech uzbro -
jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na księ dza, któ re mu zra bo wa li 2 ze gar ki, 2000 zł
i część odzie ży. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wie lu niu.

W Bo le sła wiec kich Za kła dach Ka mie nia Bu dow la ne go w Bo le sław cu (Wro cław)
dnia 16 mar ca br. o godz. 14.40 wy buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nął warsz tat me -
cha nicz ny. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Bo le -
sław cu.

Do li nii ra dio wę zła w Sie mia ty czach (Bia ły stok) dnia 14 mar ca br. nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca pod łą czył swój ra dio od bior nik, trans mi tu jąc z państw ka pi ta li stycz -
nych au dy cję w ję zy ku pol ski m1. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie mia ty czach.

W Mie cho wi ca ch2 k. By to mia (Sta li no gród) dnia 13 mar ca br. na po mni ku ku czci
Ar mii Ra dziec kiej nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę wy ko na ną od ręcz -
nie w ję zy ku nie miec kim o tre ści an ty pol skiej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w By to miu.

Dnia 12 mar ca br. w War sza wie przy uli cy Mar szał kow skiej na klat ce scho do wej
jed ne go z do mów miesz kal nych zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści an ty -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 By ła to roz po czę ta o godz. 23.15 i trwa ją ca przez oko ło 30 mi nut trans mi sja ra dia BBC. AIPN, 1583/108, Spra -
woz da nie WUdsBP w Bia łym sto ku za I kwar tał 1956 r., k. 10.
2 Od mar ca 1951 r. dziel ni ca By to mia.
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pań stwo wej. Nad mie nić na le ży, że ulot ki o iden tycz nej tre ści w ilo ści 25 sztuk zna le zio -
no na te re nie War sza wy w 1955 r. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy.

Czło nek Ra dy Za kła do wej przy Pa ro wo zow ni PKP w Cze cho wi cach pow. Biel sko
(Sta li no gród) – czło nek PZPR, dnia 12 mar ca br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny
od ręcz nie), któ re go au tor gro zi mu śmier cią za ak tyw ną pra cę spo łecz ną i za wo do wą.
Nad mie nić na le ży, że w dniu 29 lu te go br. ano nim o tre ści za stra sza ją cej otrzy mał
zawia dow ca sta cji PKP Cze cho wi ce, o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 25[/56].
Docho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Biel sku.

Czło nek PZPR, za miesz ka ły w po wie cie Rze szów, dnia 12 mar ca br. otrzy mał pocz -
tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor gro zi mu po bi ciem w wy pad ku, je że li
nie za prze sta nie or ga ni zo wa nia spół dziel ni pro duk cyj nej w Sło ci nie. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

W bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym Za kła dów Ga zow nic twa Okrę gu Po znań skie go dnia
16 mar ca br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę do ko na ny zo stał na pis o tre ści an -
ty pań stwo wej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Dnia 15 mar ca br. o godz. 9.00 do PGR Za wa dy pow. Człu chów (Ko sza lin) przy szło

dwóch uzbro jo nych w au to ma ty osob ni ków, któ rzy za żą da li wy da nia im śnia da nia,
a po spo ży ciu uda li się do la su. W wy ni ku na tych mia sto we go po ści gu zor ga ni zo wa ne -
go przez De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go], MO i KBW obaj
ban dy ci zo sta li uję ci. Są to de zer te rzy Woj ska Pol skie go.

Żoł nie rze Woj ska Pol skie go prze by wa ją cy w la sach pow. człu chow skie go woj. Ko -
sza lin dnia 15 mar ca br. na tra fi li na bun kier, w któ rym uję li dwóch ukry wa ją cych się
człon ków b[yłej] ban dy UPA, w wie ku 30 i 32 la ta. Przy ban dy tach zna le zio no dwa pi -
sto le ty i ka ra bin. Za trzy ma ni ban dy ci prze ka za ni zo sta li do Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go] w Człu cho wie3.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia 13 mar ca br. aresz to wał za do ko na nie zbroj -
ne go na pa du na funk cjo na riu sza MO w 1954 r. i usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia
gra ni cy pań stwo wej trzech pra cow ni ków Gu biń skich Za kła dów Prze my słu Te re no we go
i miesz kań ca pow. Gu bin (bez sta łe go miej sca pra cy), wszy scy po cho dze nia chłop skie -
go, w wie ku od 18 do 20 lat. Wśród aresz to wa nych jest 3 b[yłych] człon ków ZMP,
uprzed nio ka ra nych są dow nie za kra dzież i chu li gań stwo. Pod czas re wi zji u jed ne go
z aresz to wa nych zna le zio no 2 za pal ni ki do min i 2 zam ki do ka ra bi nów. Sank cję na
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 28[/56] w spra wie aresz to -
wa nia przez De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ple sze wie (Po -
znań) ro bot ni ka Ple szew skich Za kła dów Me cha nicz nych po dej rza ne go o przy na le żność
do an ty pań stwo wej or ga ni za cji – po da je się, iż do spra wy tej dnia 14 mar ca br. aresz -
to wa no dal sze 2 oso by: ro bot ni ka Ple szew skich Za kła dów Me cha nicz nych i ro bot ni ka
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3 Jed nym z za trzy ma nych był Mi chał Łow cza nin ps. „Se men ko”; zob. Biu le tyn nr 57[/56], przy pis 3.
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Za kła dów Me cha nicz nych i Od lew ni Że li wa, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 17 i 18
lat. Je den z aresz to wa nych jest człon kiem ZMP. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor woje -
wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 12 mar ca br. aresz to wał po dej rza ne go o wer bu nek
człon ków do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pra cow ni ka Stocz ni Szcze ciń skiej, po cho dze -
nia ro bot ni cze go, lat 24, człon ka PZPR, wy kształ ce nia śred nie go. Sank cję na areszt wy -
dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 15 mar ca br. aresz to wał po dej rza ne go o nie le gal ne prze -
cho wy wa nie bro ni pal nej i zwią zek z an ty pań stwo wą or ga ni za cją ro bot ni ka Za kła dów
Na praw czych w Gro dzi sku, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 25.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 14 mar ca br. aresz to wał człon ka b[yłej] ban dy ter ro ry -
stycz no -ra bun ko wej, lat 32, po cho dze nia ro bot ni cze go. Wy mie nio ny w la tach 1947–1949
na te re nie woj. byd go skie go do ko nał sze re gu zbroj nych na pa dów. W 1949 r. pod czas
likwi da cji ban dy zbiegł na te ren woj. rze szow skie go, ukry wa jąc się do ma ja 1955 r.
tj. do cza su ujaw nie nia się4.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 15 mar ca br. aresz to wał za przy na le żność w la tach
1944–1945 do zbroj nej ban dy LSB i bra nie udzia łu w mor der stwach i na pa dach na te -
re nie pow. Brzo zów pra cow ni ka Cen tral ne go Za rzą du Ma szyn w Hu cie im. Le ni na,
pocho dze nia chłop skie go, lat 36, b[yłe go] czł[on ka] BCh. O aresz to wa niu 2 człon ków
wy mie nio nej ban dy in for mo wa no w Biu le ty nie nr 13[/56] z dnia 31 stycz nia br.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostro wi Maz[owiec kiej] (War sza wa) dnia 12 mar ca br.
aresz to wa[ł] ukry wa ją ce go się b[yłe go] czł[on ka] ban dy NZW – gór ni ka ko pal ni
„Wikto ria” w Wał brzy chu, po cho dze nia chłop skie go, lat 30. Wy mie nio ny
w latach 1945–1946, ja ko czło nek ban dy NZW, do ko nał sze re gu na pa dów ra bun ko wych
na te re nie pow. Ostrów Maz[owiec ka] oraz brał udział w za bój stwie funk cjo na riu sza
MO5.
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4 Praw do po dob nie Wa len ty Ja rosz vel Edward Po ni kie wicz ps. „Mu rzyn” (ur. 1923). Od 1942 r. czło nek AK
na tere nie Ma la wy, po woj nie w oddziale Igna ce go Ku ny sza ps. „Roz ma ryn”. We dług kwe stio na riu sza oso bo we go
(AIPN Rz, 05/187, b.p.) w 1946 r. wy je chał do Byd gosz czy, choć z „kar ty na czyn prze stęp czy” (ta sa ma sy gna tu -
ra) wy ni ka, że jesz cze pod ko niec grud nia 1946 r. był w Ma la wie. W 1947 r. zgło sił się w PUBP w Rze szo wie i zdał
broń. Zo stał oska rżo ny m.in. o udział w za bój stwie za stęp cy wo je wódz kie go peł no moc ni ka ds. re for my rol nej Bro -
ni sła wa Ko zy, funk cjo na riu sza MO Bro ni sła wa Bal ce ra (Bel ce ra?) i Bro ni sła wa Bo ro wi na (Bo ro nia?) w grud -
niu 1944 r. AIPN, 1583/201, Spra woz da nie WUdsBP w Byd gosz czy za I kwar tał 1956 ro ku, b.p.; AIPN Rz, 05/187,
Ugru po wa nie bez na zwy [Igna cy Ku nysz „Roz ma ryn”], Cha rak te ry sty ka nr 166, b.p.; AIPN, 05/191, Ugru po wa nie
bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 170; AIPN, 05/42, mf; AIPN, 0172/24, Ugru po wa nia bez na zwy [b. Ob wód Rze -
szów AK], Cha rak te ry sty ka nr 23.
5 Cze sław Go łąb (ur. 1925). W la tach 1945–1946 czło nek NZW. Aresz to wa ny w wy ni ku re ali za cji spra wy agen -
tu ral no -po szu ki waw czej nr 27, m.in. w związ ku z je go udzia łem w za bój stwie mi li cjan ta Hen ry ka Szy la (Szy ta?)
w 1946 r. AIPN, 1583/186, Spra woz da nie WUdsBP w War sza wie za I kwar tał, k. 11; AIPN, 0207/6832, Tecz ka kon -
tro l no -ob ser wa cyj na. Go łąb Cze sław s. Jó ze fa [i in.]; AIPN, 0227/196, Ak ta śled cze [prze ciw ko Cze sła wo wi Go łą -
bo wi].
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ża ga niu (Zie lo na Gó ra) dnia 14 mar ca br. aresz to wał
za prze cho wy wa nie wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły i roz po wszech nia nie jej tre -
ści chło pa, po sia da ją ce go 10 ha zie mi, lat 42.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 16 mar ca br. aresz to wał za do ko ny wa nie nie le gal nych
trans ak cji ma te ria ła mi re gla men to wa ny mi, bę dą cy mi wła sno ścią Przed się bior stwa Bu -
do wy Sie ci Elek trycz nych w Po zna niu, kie row ni ka tech nicz ne go wy mie nio ne go przed -
się bior stwa, lat 32, wy kształ ce nia śred nie go (od lu te go br. ukry wał się bna te re nie sta li -
no grodz kie gob). O aresz to wa niu do spra wy tej 2 osób in for mo wa no w Biu le ty nie
nr 21[/56] z dnia 21 lu te go br.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 13 mar ca br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu b[yłe go] ro bot ni ka kop[al ni]
„Czer wo na Gwar dia”, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 31, za trzy ma ne go za usi ło wa nie
nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy do NRD.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 22[/56] i 25[/56] z dnia
21 lu te go br. i 6 mar ca br. w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie trzech osób po dej rza nych o nie le gal ne
prze cho wy wa nie ma te ria łów wy bu cho wych i pi sto le tu – po da je się, iż w dniu 9 mar -
ca br. w wy ni ku prze pro wa dzo nej re wi zji u jed ne go z aresz to wa nych zna le zio no: 8 gra -
na tów, 2 za pal ni ki, za mek do ka ra bi nu, lu fę do sztu ce ra i kil ka gro tów iglicz nych do
bro ni. W śledz twie usta lo no, że aresz to wa ni za mie rza li nie le gal nie prze kro czyć gra ni cę
pań stwo wą, a gra na ty mia ły im słu żyć do wal ki w wy pad ku za trzy ma nia ich przez WOP.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 13 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę pół -

to ra ro ku wię zie nia za nie mel do wa nie wła dzom o wia do mym jej miej scu ukry wa nia się
człon ków ban dy.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 112–116.
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b−b Tak w tek ście. Powinno być: na terenie województwa stalinogradzkiego.
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Nr 177

1956 ma rzec 21, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 30/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 21 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 30[/56] 

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W gro ma dzie Dą brów ka pow. Bił go raj (Lu blin) w no cy z 17 na 18 mar ca br. 3 uzbro -

jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu wła ści cie la bu -
dyn ku, w któ rym mie ści się sklep zra bo wa li to war na su mę oko ło 30 000 zł. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bił go ra ju.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Stru pin Du ży pow. Chełm (Lu blin) dnia 16 mar ca br.
oko ło godz. 21.00 spło nę ła ster ta ze sło mą. Z[e] wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po -
żar po wstał na sku tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le
Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

W Za kła dach Ce ra micz nych w Zię bi cach pow. Ząb ko wi ce Ślą skie (Wro cław) dnia
18 mar ca br. o godz. 3.15 wy buchł po żar w ha li pro duk cyj nej, któ ry zdo ła no w za rod ku
zlo ka li zo wać. Aresz to wa no stra ża ka stra ży prze ciw po ża ro wej, po dej rza ne go o pod pa le -
nie. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Ząb ko wi ca ch1.

Na drzwiach re mi zy stra żac kiej w miejsc[owo ści] Go telp pow. Choj ni ce (Byd -
goszcz) dnia 12 mar ca br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo na zo sta ła
ulot ka o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko spół dziel czo ści pro duk cyj nej i obo wiąz ko wym
do sta wom. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Choj ni cach.

Se kre tarz GRN w Za łu kach pow. Bia ły stok dnia 10 mar ca br. otrzy mał pocz tą ano -
nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor gro zi mu spa le niem za bu do wań, je że li nie za -

592

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 By ło to trze cie pod pa le nie w tych za kła dach w pierw szym kwar ta le 1956 r., do ko na ne przez tę sa mą oso bę. Wy -
mie nio ny stra żak w śledz twie przy znał się do pod pa leń, o któ rych na tych miast mel do wał prze ło żo nym, w ce lu – jak
tłu ma czył – uzy ska nia wy ró żnień i na gród. AIPN, 1583/187, Spra woz da nie WUdsBP we Wro cła wiu za I kwar -
tał 1956 r., k. 114.
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prze sta nie dal szej pra cy przy or ga ni zo wa niu spół dziel ni pro duk cyj nych. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku2.

Se kre tarz POP przy Za kła dach Che mi me tal w Za wier ciu (Sta li no gród) dnia 12 mar -
ca br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor wzy wa go do zanie -
cha nia dal szej ak tyw nej pra cy spo łecz nej i za wo do wej, a w wy pad ku nie za sto so wa nia
się do po le ce nia gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Za wier ciu.

Do kie row ni ka szko ły pod sta wo wej we wsi Rut ki-Za bo ro wo po wiat Ło mża (Bia ły -
stok), se kre ta rza POP PZPR, dnia 13 mar ca br. pod rzu co ny zo stał ano nim, w któ rym au -
tor gro zi mu śmier cią za ak tyw ną pra cę spo łecz no -po li tycz ną. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło mży.

Na te re nie hur tow ni che micz nej w Byd gosz czy dnia 17 mar ca br. ujaw nio no na pis
(wy ko na ny od ręcz nie) o tre ści na wo łu ją cej do wal ki zbroj nej z ko mu ni zmem. Do cho -
dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Na sta cji ko le jo wej PKP w Biel szo wi cach (Sta li no gród) dnia 14 mar ca br. przez nie -
usta lo ne go do tych czas spraw cę do ko na ny zo stał na pis o tre ści an ty pań stwo wej szka lu -
ją cej przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Gli wi cach.

Na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) dnia 19 mar ca br. ujaw nio no na pis o tre ści szka -
lu ją cej przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Świd ni ku.

Na tra sie ko le jo wej Gra cze–Szy dłów pow. Nie mo dlin (Opo le) dnia 17 mar ca br.
w jed nym z wa go nów nie usta le ni do tych czas spraw cy do ko na li sze re gu na pi sów o tre -
ści re wi zjo ni stycz nej i szka lu ją cej PZPR. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Nie mo dli nie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz cza nej w Biu le ty nie nr 29[/56] w spra wie za trzy -

ma nia 2 człon ków b[yłej] ban dy UPA, ukry wa ją cych się na te re nie po wia tu Człu chów
(Ko sza lin) – po da je się, że do spra wy tej Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 16 mar ca br. aresz to wał dal szych 3 ukry wa ją cych się
człon ków b[yłej] ban dy UPA i 2 współ pra cow ni ków (w tym je den kan dy dat na czł[on -
ka] PZPR), któ rzy udzie la li im po mo cy ma te rial nej. Aresz to wa ni są po cho dze nia chłop -
skie go, w wie ku od 24 do 58 lat. Sank cje na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Ge ne ral nej Pro ku ra tu ry Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 19 mar ca br. aresz to wał
za upra wia nie prze my tu ma ry na rza Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej, czł[on ka] PZPR
i miesz kań ca Gdy ni, bez sta łe go miej sca pra cy, w wie ku 28 i 29 lat. Aresz to wa ni po dej -
rza ni są po nad to o dzia łal ność szpie gow ską.

593

2 W spra wie tej PUdsBP w Bia łym sto ku wsz czął spra wę agen tu ral no -śled czą krypt. „Świa do my”. Do ko na no też
wer bun ku in for ma to ra ps. „Orzech” oraz wy sła no rę ko pi sy kil ku po dej rza nych osób do CLE w ce lu iden ty fi ka cji
au to ra. Ad re sa tem ano ni mu był Mi chał Sze re me ta. AIPN, 1583/108, Spra woz da nie WUdsBP w Bia łym sto ku
za I kwar tał 1956 r., k. 8; ibi dem, Spra woz da nie WUdsBP w Bia łym sto ku za II kwar tał 1956 r., k. 49–50.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 14 mar ca br. aresz to wał za prze sy ła nie ano ni mów
po gró żko wych do ak ty wi stów spo łecz nych na uczy cie la szko ły pod sta wo wej w Ło śniu
pow. Bę dzin, po cho dze nia chłop skie go, lat 45.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 20 mar ca br. aresz to wał ukry wa ją ce go się od 1947 r.
za nie le gal ne po sia da nie bro ni (pi sto let i 3 gra na ty) człon ka b[yłej] or ga ni za cji WiN,
pocho dze nia drob no miesz czań skie go, lat 33, wy kształ ce nia śred nie go.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 17 mar ca br. aresz to wał za nie le gal ne prze cho wy wa nie
pi sto le tu od 1946 r. ro bot ni ka Przed się bior stwa Trans por to we go Bu dow nic twa Prze my -
sło we go, po cho dze nia chłop skie go, lat 33.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 13 mar ca br. aresz to wał po dej rza ne go o spo wo do wa nie
po ża ru w ha li wy po sa że nio wej Stocz ni Szcze ciń skiej w dniu l lu te go br. elek try ka wy -
mie nio nej stocz ni, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 27. O spa le niu się ha li in for mo wa no
w Biu le ty nie nr 15[/56] z dnia 4 lu te go br.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Otwoc ku (War sza wa) dnia 19 mar ca br. aresz to wał
za pu blicz ne szka lo wa nie ustro ju Pol ski Lu do wej le ka rza, zam[iesz ka łe go] w Świ drze,
po cho dze nia miesz czań skie go, lat 453.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go przez De le ga tu rę Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia 17 mar ca br. zo stał
aresz to wa ny za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy w związ ku ze śmier cią
tow[arzy sza] Bie ru ta osob nik bez sta łe go miej sca za miesz ka nia, po cho dze nia ro bot ni -
cze go, lat 47.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 15 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 7 lat

wię zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą Ro giń skie go.
Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi dnia 19 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 6 lat wię zie -

nia za współ udział w mor der stwie funk cjo na riu sza or ga nów bez pie czeń stwa i do ko na -
nie na pa du na Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ła sku [w] 1945 r.

Sąd Wo je wódz ki w Opo lu dnia 3 mar ca br. ska zał go spo da rza do mu ss. Elżbie ta nek
w Ny sie na ka rę 3 lat i 6 mie się cy wię zie nia za prze sy ła nie do ró żnych in sty tu cji w NRF
i Au strii oszczer czych wia do mo ści o sy tu acji w Pol sce oraz za prze cho wy wa nie wro giej
li te ra tu ry, otrzy my wa nej z NRF.

594

3 Ja nusz Skór ski (ur. 1910). Aresz to wa ny 19 mar ca 1956 r. (po sta no wie nie o wsz czę ciu śledz twa z 27 lu te go)
za ko men ta rze po li tycz ne w miej scu pu blicz nym (w po cią gu) we wrze śniu 1955 r. W związ ku ze zna le zie niem
u nie go pod czas re wi zji do mo wej du bel tów ki wraz z na bo ja mi, oska rżo ny rów nież o nie le gal ne prze cho wy wa nie
bro ni. AIPN, 1583/186, WUdsBP w War sza wie za I kwar tał, k. 11; AIPN, 0207/6834, Ak ta śled cze prze ciw ko Skór -
skie mu Ja nu szo wi s. Wło dzi mie rza.
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Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie wy dał wy ro ki ska zu ją ce:
– jed ną oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia za ak tyw ną dzia łal ność w sek cie świad ko wie

Je ho wy,
– jed ną oso bę na ka rę 3 mie się cy aresz tu za prze sy ła nie do Nie miec Za chod nich

listów o wro giej tre ści.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) Stec M[ie czy sław], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 117–120.
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Nr 178

1956 ma rzec 24, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 31/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 24 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 31[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Je żo wie [Su dec kim] pow. Je le nia Gó ra (Wro cław) dnia 21 mar ca br. dwóch

uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc 100 zł i część to wa ru.
W tym sa mym dniu dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS w Ra -
dzie wi cach pow. Sy ców (Wro cław), skąd zra bo wa li 5000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] wspól nie z MO.

W miejsc[owo ści] Kar cze w1 pow. Ło si ce (War sza wa) dnia 19 mar ca br. przez nie -
usta lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo ne zo sta ły 3 ulot ki o tre ści na wo łu ją cej chło -
pów do nie wy wią zy wa nia się z obo wiąz ko wych do staw dla pań stwa. Ulot ki wy ko na ne
by ły od ręcz nie, pod pi sa ne: „Or ga ni za cja pod ziem na CZK”. Do cho dze nie pro wa dzi
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

We wsi Roz iń sko2 pow. Olec ko (Bia ły stok) dnia 21 mar ca br. przez nie usta lo ne go
do tych czas spraw cę roz rzu co ne zo sta ły ulot ki (wy ko na ne na ma szy nie) o tre ści an ty ko -
mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Publicz -
ne go] w Olec ku.

W Gry fo wie Śl[ąskim] pow. Lwó wek (Wro cław) w po bli żu przy stan ku PKS i sta cji
PKP dnia 21 mar ca br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo ne zo sta ły
2 ulot ki (wy ko na ne na ma szy nie) o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi
De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lwów ku Ślą skim.

Do Pre zy dium GRN w No win ce pow. Au gu stów (Bia ły stok) dnia 14 mar ca br. wpły -
nął ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor gro zi pod pa le niem la su pań stwo we go
za uka ra nie przez pre zy dium chło pów, któ rzy od mó wi li udzia łu przy wy wóz ce drze wa
z la su. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w Au gu sto wie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na lub mo wa o Kar cze wie w powiecie otwoc kim.
2 Miej sco wość nie usta lo na.
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Prze wod ni czą cy spół dziel ni pro duk cyj nej w Ma tyl do wie pow. So cha czew (War sza -
wa) dnia 19 mar ca br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor
gro zi mu śmier cią. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w So cha cze wie3.

Ra cjo na li za tor Alek san drow skich Za kła dów Prze my słu Poń czosz ni cze go w Alek -
san dro wie (Łódź) – czł[onek] PZPR, dnia 21 mar ca br. otrzy mał ano nim z po gró żka mi
w związ ku ze zgło sze niem wnio sku ra cjo na li za tor skie go, ma ją ce go na ce lu zwięk sze nie
wy daj no ści pra cy. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Do re dak cji „Ga ze ty Ku jaw skiej” we Wło cław ku (Byd goszcz) dnia 17 mar ca br.
wpły nął pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie) o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą -
dów Pol ski Lu do wej i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W dniach 21 i 22 mar ca br. nad te re nem wo je wódz twa: zie lo no gór skie go, kra kow -
skie go i wro cław skie go za no to wa no prze lot więk szej ilo ści ba lo nów z ulot ka mi Wol nej
Eu ro py. W do tych cza so wej ak cji po szu ki waw czej zna le zio no kil ka ba lo nów wraz
z ulot ka mi w ję zy ku cze cho sło wac kimb oraz 18 ulo tek w ję zy ku pol skim pt. „Orę dzie
wi gi lij ne pa pie ża Piu sa XII”4.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Ko sza li nie w dniach 18 i 21 mar ca br. aresz to wał miesz kan kę po wia tu
Zło tów i miesz kan kę po wia tu Pa słęk (woj. Olsz tyn), na ro do wo ści ukra iń skiej, w wie ku
31 i 53 la ta – za udzie la nie po mo cy ma te rial nej ukry wa ją cym się człon kom b[yłej] ban -
dy UPA, o aresz to wa niu któ rych in for mo wa no w Biu le ty nach nr. 29[/56] i 30[/56].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 21 mar ca br. aresz to wał za współ pra cę z b[yłą] ban dą
Cie śli 4 chło pów z po wia tu Kro sno, w wie ku od 26 do 40 lat.

Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 21[/56] z dnia 21 lu te go br.
w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Po zna niu spraw cy mor der stwa czł[on ka] PZPR Szysz kow skie go Bo le sła wa,
do ko na ne go w 1951 r. – po da je się, iż do spra wy tej dnia 22 mar ca br. aresz to wa no
dwóch chło pów, po sia da ją cych 6 i 10 ha zie mi, w wie ku po 43 la ta, je den jest b[yłym]
czł[on kiem] PSL, dru gi czł[on kiem] PZPR. Wy mie nie ni udzie la li po mo cy fi nan so wej
mor der cy oraz ukry wa li go w swych za bu do wa nia ch5. Sank cję na areszt wy dał pro ku -
ra tor wo je wódz ki.
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b Tak w tek ście.
3 List koń czył się sło wa mi: „[...] Oby wa te lu de mo kra ta, pro szę się na wszel ki wy pa dek przy szy ko wać i mieć
sumie nie czy ste, bo mo że to być dro ga bez pow rot na, bo nie dłu go się spo tka my, a wte dy spoj rzy my so bie w oczy
i po roz ma wia my o prze wod nic twie, ja kie obec nie ist nie je”. Po dob nej tre ści ano nim, wy sła ny praw do po dob nie
przez tę sa mą oso bę, otrzy mał wcze śniej kie row nik Wy dzia łu Rol ne go KP PZPR w So cha cze wie, na co za ło żo no spra -
wę agen tu ral no -śled czą krypt. „Du naj”. AIPN, 1583/186, Spra woz da nie WUdsBP w War sza wie za I kwar tał, k. 3.
4 Praw do po dob nie mo wa o wy da niu spe cjal nym ze stycz nia 1956 r. Biu le ty nu In for ma cyj ne go Wol nej Eu ro py,
zawie ra ją cym orę dzie wi gi lij ne Piu sa XII, list pa pie ża do ks. kard. Ste fa na Wy szyń skie go oraz De kret Świę te go
Offi cjum z 8 czerw ca 1955 r., po tę pia ją cy wy daw nic twa „ka to li ków po stę po wych” w Pol sce (Za gad nie nia istot ne
Bo le sła wa Pia sec kie go oraz cza so pi smo „Dziś i Ju tro”).
5 Zob. Biu le tyn nr 21[/56], przy pi sy 11 i 12.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 22 mar ca br. aresz to wał za do ko ny wa nie nie le gal nych
trans ak cji ma te ria ła mi re gla men to wa ny mi, bę dą cy mi wła sno ścią Przed się bior stwa Bu -
do wy Sie ci Elek trycz nych w Po zna niu, kie row ni ka bu do wy wy mie nio ne go przed się -
bior stwa, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 22 mar ca br. aresz to wał za roz po wszech nia nie wro giej
pro pa gan dy w związ ku ze śmier cią tow[arzy sza] Bie ru ta miesz kań ca po wia tu Słup ca6,
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 30.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 17 mar ca br. aresz to wał za pu blicz ne szka lo wa nie
tow[arzy sza] Bie ru ta ro bot ni ka Stocz ni Szcze ciń skiej, po cho dze nia drob no miesz czań -
skie go, lat 29.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 20 mar ca br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie ka ra -
bi nu wraz z amu ni cją ro bot ni ka Za kła dów Me ta lo wych w Tu ło wi cach pow. Nie mo dlin
i ro bot ni ka Le śnic twa Li go ta Prósz kow ska pow. Opo le, w wie ku 18 i 19 lat. Sank cję
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go] m.st. War sza wy dnia 21 mar ca br. aresz to wał za współ udział w do ko na niu po wa -
żnych nad użyć na szko dę War szaw skich Za kła dów Mię snych pra cow ni ka Przed się bior -
stwa Ko le jo wych Ro bót Bu dow la nych w War sza wie, po cho dze nia chłop skie go, lat 48.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 19 mar ca br. ska zał dwie oso by na ka ry po 15 lat

wię zie nia i jed ną oso bę na ka rę 10 lat wię zie nia za przy na le żność do ban dy, któ ra m.in.
za mor do wa ła se kre ta rza POP w Ra ta ju pow. Kra śnik w 1954 r.

Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach dnia 21 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 6 lat wię -
zie nia za strze la nie do prze chod niów z nie le gal nie po sia da ne go pi sto le tu.

Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 21 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 1 ro -
ku i 6 m[ie się]cy wię zie nia za nie mel do wa nie wła dzom o wia do mym jej miej scu ukry -
wa nia się ban dy ty.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 121–124.
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6 Po wiat słu pec ki zo stał utwo rzo ny na mo cy roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 12 li sto pa da 1955 r.
DzU PRL, 1955, nr 44, poz. 284.
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Nr 179

1956 ma rzec 27, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 32/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 27 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 32[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Kol nie (Bia ły stok) dnia 23 mar ca br. o godz. 23.00 dwóch uzbro jo nych ban dy tów

do ko na ło na pa du na kon wo jen ta prze wo żą ce go pocz tę z dwor ca do miej sco wej Agen cji
Pocz to wej. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu kon wo jen ta i fur ma na zra bo wa li 3700 zł. Do -
cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go].

W miej sco wo ści Mi ło ci ce pow. Mie chów (Kra ków) dnia 23 mar ca br. o godz. 24.00
trzech uzbro jo nych osob ni ków do ko na ło na pa du na miesz ka nie chło pa, któ re mu zra bo -
wa li bi żu te rię i część odzie ży na ogól ną su mę ok. 40 000 zł. Do cho dze nie pro wa dzi Po -
wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mie cho wie wspól nie z MO.

W miejsc[owo ści] Sar nów ka pow. Alek san drów (Byd goszcz) dnia 21 mar ca br. nie -
usta le ni do tych czas spraw cy wy bi li wszyst kie szy by w oknach do mu miesz kal ne go
kore spon dent ki „Gro ma dy – Rol nik Pol ski”. Wy mie nio na ja ko pierw sza wy ra zi ła chęć
przy stą pie nia do spół dziel ni pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Alek san dro wie1.

W PGR Ko żu chów (Zie lo na Gó ra) dnia 22 mar ca br. o godz. 17.00 spło nę ła sto do ła
wraz z pa szą i 2 ster ty sło my. Z wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku -
tek pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO.

W spół dziel ni pro duk cyj nej w Sta rym Da wi do wie2 po wiat Lu bań (Wro cław) dnia
23 mar ca br. o godz. 19.30 spło nę ła sto do ła wraz ze sło mą i na rzę dzia mi rol ni czy mi.
Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Lu ba niu.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Po szko do wa ną by ła Jó ze fa Hry cek, a po dej rza ny mi o wy bi cie szyb Adam Pie kar ski i Ta de usz Krzy ża now ski,
któ rzy – jak usta lo no w śledz twie – gro zi li jej spa le niem do mu za przy stą pie nie do spół dziel ni. AIPN, 1583/201,
Spra woz da nie WUdsBP w Byd gosz czy za I kwar tał 1956 ro ku, b.p.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Sta ry Za wi dów.
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W Drze ci nie pow. Słu bi ce (Zie lo na Gó ra) dnia 21 mar ca br. zna le zio no ano nim, któ -
re go au tor wzy wa chło pów, któ rzy za ło ży li spół dziel nię pro duk cyj ną do wy stą pie nia ze
spół dziel ni, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro zi im śmier cią. Do cho -
dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Słu bi -
cach.

Do Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy dnia 24 mar -
ca br. wpły nął pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor szka lu je przed sta wi -
cie li rzą dów Pol ski Lu do wej i ZSRR oraz or ga na bez pie czeń stwa. Do cho dze nie pro wa -
dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W Żar kach pow. Mysz ków (Sta li no gród) w no cy z 19 na 20 mar ca br. na bu dyn ku
Miej skiej Ra dy Na ro do wej i w po bli żu przy stan ku PKS nie usta lo ny do tych czas spraw -
ca wy wie sił 3 ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści an ty pań stwo wej, na wią zu ją cej
do śmier ci tow[arzy sza] Bie ru ta. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mysz ko wie.

Na ogro dze niu dwor ca ko le jo we go w No wym Tar gu (Kra ków) dnia 26 mar ca br. nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał sze reg na pi sów szka lu ją cych ustrój Pol ski Lu do -
wej. Nad mie nić na le ży, że od paź dzier ni ka 1955 r. jest to 13 wy pa dek po ja wie nia się
wro gich na pi sów w oko li cy dwor ca ko le jo we go. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Tar gu3.

Na te re nie Za kła dów Wy twór czych Elek tro tech ni ki Mo to ry za cyj nej w Świd ni cy
(Wro cław) dnia 20 mar ca br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę do ko na ne zo sta -
ły na pi sy o tre ści szka lu ją cej tow[arzy sza] Bie ru ta i ZSRR oraz glo ry fi ku ją cej ustrój
państw ka pi ta li stycz nych. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Świd ni cy.

W Opo lu na jed nym z bu dyn ków dnia 23 mar ca br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca
do ko nał na pi su o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W dniach od 21 do 23 mar ca br. na te re nie wo je wództw: wro cław skie go, szcze ciń -
skie go, opol skie go, łódz kie go, lu bel skie go i kra kow skie go zna le zio no 8 ba lo nów i 129
ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku cze cho sło wac kimb oraz 15 ulo tek w ję zy ku pol skim
pt. „Orę dzie wi gi lij ne pa pie ża Piu sa XII”.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 23 mar ca br. aresz to wał za przy na le żność w la tach
1945–1946 do b[yłej] ban dy ter ro ry stycz nej dzia ła ją cej na te re nie po wia tu Ostrów
Maz[owiec ka] i udział w mor der stwie funk cjo na riu sza MO ma ło rol ne go chło pa z po -
wia tu Wy so kie Maz[owiec kie], lat 364.
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b Tak w tek ście.
3 Po dob ne na pi sy po ja wi ły się 21 i 23 lu te go na par ka nie sta dio nu spor to we go. PUdsBP za ło żył w związ ku z tymi
wy pad ka mi spra wę agen tu ral no -śled czą krypt. „Sta dion”. Na pod sta wie ano ni mu, ja ki wpły nął do PUdsBP przy -
pusz cza no, że ak cja wy ko ny wa nia na pi sów jest dzie łem ja kiejś miej sco wej gru py mło dzie żo wej. AIPN, 1583/122,
Spra woz da nie WUdsBP w Kra ko wie za I kwar tał 1956 r., k. 7.
4 Praw do po dob nie Wi told Da wi do wicz; zob. Biu le tyn nr 29[/56], przy pis 5.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 600



W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 22 mar ca br. aresz to wał za roz kol por to wa nie wro gich
ulo tek na te re nie m. Opo la w kwiet niu 1955 r. miesz kań ca Opo la, po cho dze nia ro bot ni -
cze go, lat 18, czł[on ka] ZMP. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 21 mar ca br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie
bro ni ro bot ni ka PKP w Mo rą gu, po cho dze nia chłop skie go, lat 44. Pod czas re wi zji do -
mo wej u aresz to wa ne go zna le zio no: 1 gra nat, 1 ka ra bin, 73 sztu ki ró żnej amu ni cji
i przy rzą dy do czysz cze nia bro ni. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia
22 mar ca br. aresz to wał za współ pra cę z ukry wa ją cy mi się człon ka mi b[yłej] ban dy
UPA chło pa, po sia da ją ce go 10 ha zie mi, na ro do wo ści ukra iń skiej, zam[iesz ka łe go]
w po wie cie Gó ro wo (Olsz tyn) i ro bot ni ka PGR Ba nie Ma zur skie pow. Goł dap (Bia ły -
stok), w wie ku 26 i 49 lat. O aresz to wa niu b[yłych] człon ków ban dy UPA in for mo wa -
no w Biu le ty nach nr. 29[/56], 30[/56] i 31[/56].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go przez De le ga tu rę Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ka mie niu (Szcze cin) dnia 23 mar ca br. zosta li
aresz to wa ni za pu blicz ne szka lo wa nie tow[arzy sza] Bie ru ta: ro bot nik Zjed no cze nia Bu -
dow nic twa In ży nie ryj no -Mor skie go w Dziw no wie i ro bot nik PGR Mor go wo5, w wie ku
25 i 29 lat.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 25 mar ca br. aresz to wał za do ko ny wa nie nie le gal nych
trans ak cji ma te ria ła mi re gla men to wa ny mi dy rek to ra Ko sza liń skiej Hur tow ni Ma te ria -
łów Bu dow la nych, po cho dze nia chłop skie go, lat 31, wy kształ ce nia wy ższe go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 24 mar -
ca br. za trzy mał za nie le gal ny han del de wi za mi miesz kań ca Kra ko wa, po chodz[enie]
inte lig[en cja] prac[ują ca], lat 45.

W po wie cie Li ma no wa (Kra ków) przez funk cjo na riu szy MO dnia 24 mar ca br. za -
trzy ma ny zo stał ukry wa ją cy się od 1949 r. ban dy ta ps. „Głóg”6 (b[yły] czł[onek] BCh
i PSL), lat 55, po szu ki wa ny przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Li ma no wej. Przy ban dy cie zna le zio no pi sto let i 45 sztuk amu ni cji. Śledz two
p[rze ciw]ko za trzy ma ne mu pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] wspól nie z KP MO.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze gór ni ka ko pal ni „Roz bark” w Pie ka rach
Ślą skich (Sta li no gród) i miesz kań ca Pie kar Ślą skich, bez sta łe go miej sca pra cy, obaj
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5 Miej sco wość nie usta lo na.
6 Sta ni sław Olek sy ps. „Głóg” (ur. 1900). Przed woj ną czło nek SL, w cza sie oku pa cji w BCh. W 1945 r. ujaw nił
się w PUBP w Li ma no wej, ale w kwiet niu te go ro ku zo stał aresz to wa ny. Od bi ty przez ugru po wa nie Ja na Wą cha ły
ps. „Ła zik”. Po now nie ujaw nił się w mar cu 1947 r. i po now nie zo stał aresz to wa ny w 1949 r. za dzia łal ność
sprzed 1947 r. Wraz z nim aresz to wa ni zo sta li człon ko wie je go ugru po wa nia Wa len ty Bier nat ps. „Sta ry”, Zdzi sław
Bie droń ps. „Wi cher” i Cze sław Kru czek ps. „Ce siek”. W tym sa mym ro ku zbiegł z wię zie nia i ukry wał się do cza -
su aresz to wa nia w mar cu 1956 r. Na mo cy amne stii z kwiet nia 1956 r. śledz two prze ciw ko nie mu zo sta ło umo rzo -
ne. AIPN, 0172/131, Ugru po wa nie bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 131; AIPN, 1583/122, Spra woz da nie WUdsBP
w Kra ko wie za I kwar tał 1956 r., k. 12.
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pocho dze nia chłop skie go, w wie ku 18 i 25 lat – za trzy ma nych w dniu 21 mar ca br.
za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki
do Nie miec Za chod[nich]. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 23 mar ca br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu za trzy ma ne go za usi ło wa nie
nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej miesz kań ca Sta li no gro du, po cho dze nia
ro bot ni cze go, lat 34, bez sta łe go miej sca pra cy. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
woje wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 23 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 5 lat

wię zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą Ro giń skie go.
Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu dnia 20 mar ca br. ska zał 6 osób na ka ry od 1 ro ku

do 4 lat wię zie nia za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy pań stwo wej i nie le gal ne po sia da -
nie bro ni pal nej.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie ska zał jed ną oso bę na ka rę 6 m[ie się]cy wię zie nia za
roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy za czerp nię tej z au dy cji ra dio wych Wol nej
Euro py.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 125–129.
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Nr 180

1956 ma rzec 30, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 33/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 30 mar ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 33[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Ło je1 pow. Ło mża (Bia ły stok) dnia 27 mar ca br. o godz. 20.00 dwóch uzbro -

jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd zra bo wa li to war na nie usta lo ną
do tych czas su mę. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

Na te re nie Za kła dów Prze my słu Azo to we go w Kę dzie rzy nie pow. Koź le (Opo le)
dnia 25 mar ca br. o godz. 22.00 uległ wy ko le je niu po ciąg to wa ro wy, skła da ją cy się
z trzech wa go nów i lo ko mo ty wy. Z[e] wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż przy czy ną
wy ko le je nia by ło ce lo we wło że nie ka mie ni mię dzy zwrot ni cę przez nie usta lo ne go do -
tych czas spraw cę. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Opo lu.

Na słu pach te le fo nicz nych we wsi Ję drzy chów po wiat Lu bin Le gnic ki (Wro cław)
dnia 24 mar ca br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo ne zo sta ły 4 ulot ki
o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko spół dziel czo ści pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi
De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bi nie.

Czło nek ko mi te tu za ło ży ciel skie go spół dziel ni pro duk cyj nej w grom. Rak sza wa
pow. Łań cut (Rze szów) – czł[onek] ZSL, w dniach 8 i 13 mar ca br. otrzy mał 2 ano ni -
my (wy ko na ne od ręcz nie), któ rych au tor gro zi mu kon se kwen cja mi w wy pad ku nie za -
prze sta nia dal szej ak tyw nej pra cy na rzecz spół dziel czo ści pro duk cyj nej. Do cho dze nie
pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łań cu cie.

W skrzyn ce py tań Szko ły Mu zycz nej w By to miu (Sta li no gród) dnia 22 mar ca br.
zna le zio no ulot kę wy ko na ną od ręcz nie o tre ści re wi zjo ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa -
dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w By to miu.

We wsi Ró ża nó w2 pow. Łódź dnia 26 mar ca br. ujaw nio no na ścia nie w po cze kal ni
przy stan ku tram wa jo we go na pis wy ko na ny od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do -
cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o wieś gro madz ką Ło je Awis sa.
2 Miej sco wość nie usta lo na.
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Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kro to szy nie (Po znań) dnia 29 mar ca br. aresz to wał za
prze sła nie 3 ano ni mów do KP PZPR w Kro to szy nie w la tach 1954–1955 kie row ni ka
kio sku spół dziel cze go, po cho dze nia chłop skie go, lat 54, uprzed nio ka ra ne go są dow nie
na 2 la ta wię zie nia za nad uży cia.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu -
blicz ne go] m.st. War sza wy dnia 27 mar ca br. za trzy mał po dej rza ne go o nie le gal ne
posia da nie bro ni pra cow ni ka Za kła dów Wy twór czych Lamp Elek trycz nych im. R[óży]
Luk sem burg, po cho dze nia chłop skie go, lat 303. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no
pi sto let i 3 sztu ki amu ni cji.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 26 mar ca br. aresz to wał za pu blicz ne
szka lo wa nie w miej scu pra cy ustro ju Pol ski Lu do wej i tow[arzy sza] Bie ru ta ro bot ni ka
Za kła dów Do świad czal nych w Ostoi, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 29, uprzed nio kara -
ne go są dow nie na 6 m[ie się]cy wię zie nia za kra dzież.

Przez Ko men dę Po wia to wą MO wspól nie z Po wia to wym Urzę dem [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Hru bie szo wie (Lu blin) zo sta ło za trzy ma nych 11 człon ków
nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej WiN, uczniów szko ły ogól no kształ cą cej (sy no wie
ro bot ni ków i ma ło rol nych chło pów), w wie ku 15–19 lat. Pod czas prze pro wa dzo nej
rewi zji za kwe stio no wa no: wy kaz człon ków or ga ni za cji, tekst przy się gi, wro gą ulot kę,
na pi sa ny wy rok na funk cjo na riu sza MO i pi sto let. Usta lo no, że or ga ni za cja zo sta ła zor -
ga ni zo wa na w 1952 r. i sta wia ła so bie za za da nie wal kę p[rze ciw]ko za kła da niu spół -
dziel ni pro duk cyj nych i li kwi da cję ak ty wi stów. W stycz niu 1956 r. [za trzy ma ni] spa li li
trzy ster ty ze sło mą w spół dziel ni pro duk cyj nej w Szpi ko ło sach i Wo li cy Brzo zo wej
pow. Hru bie szów, w lu tym wy sła li ano nim po gró żko wy do KP MO w Hru bie szo wie,
a w mar cu skra dli ma szy nę do pi sa nia z LZS, któ rą za mie rza li wy ko rzy stać do pi sa nia
wro gich ulo tek i ano ni mów. W sto sun ku do or ga ni za to ra i dwóch ak tyw nych człon ków
tej or ga ni za cji sę dzia dla nie let nich po sta no wił za sto so wać aresz ty, zaś po zo sta łych po
ich prze słu cha niu i prze pro wa dze niu roz mów z ro dzi ca mi zwol nio no.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie za trzy ma ne go w dniu 23 mar ca br. za usi -
ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Au strii
miesz kań ca Czę sto cho wy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32, bez sta łe go miej sca pra cy.
Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 29 mar ca br. ska zał 6 osób na ka ry od 5 do 7 lat

wię zie nia za przy na le żność do ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej i do ko na nie sze re gu
na pa dów ra bun ko wych na te re nie woj. lu bel skie go.

604

3 Zyg munt Zwo liń ski (ur. 1925). Pod czas od by wa nia słu żby woj sko wej w paź dzier ni ku 1947 r. zo stał ska za ny
przez WSO w Byd gosz czy na 9 lat wię zie nia z art. 178 KK WP. Po za trzy ma niu w mar cu 1956 r. ska za ny w lu -
tym 1957 r. przez Sąd Po wia to wy dla m.st. War sza wy na 6 mie się cy wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni.
AIPN, 1583/132, Spra woz da nie UdsBP m.st. War sza wy za I kwar tał 1956 r., k. 15; AIPN, 0208/181, Spra wa agen -
tu ral ne go (ope ra cyj ne go) spraw dze nia. Zwo liń ski Zyg munt; AIPN, 0208/61, Spra wa ewi den cyj no -ob ser wa cyj na
nr 33; AIPN, 0235/999, Tecz ka kon tro l no -ob ser wa cyj na prze ciw ko Zwo liń skie mu Zyg mun to wi s. Fran cisz ka.
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Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 23 i 26 mar ca br. ska zał: 
– 6 osób (w tym jed ne go księ dza) na ka ry od 1 ro ku do 7 lat wię zie nia za współ pra -

cę z b[yłą] ban dą Cie śli,
– 1 oso bę na ka rę 4 lat wię zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą Mroczk[i].
Sąd Wo je wódz ki we Wro cła wiu dnia 28 mar ca br. ska zał 6 osób na ka ry od 4 do 9 lat

wię zie nia i 1 oso bę na umiesz cze nie w za kła dzie po praw czym do 21. ro ku ży cia za
przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Czar na Pe reł ka.

Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi dnia 28 mar ca br. ska zał 2 oso by na ka ry 3 lat i 3 lat i 6 m[ie -
 się]cy wię zie nia oraz 1 oso bę na umiesz cze nie w za kła dzie po praw czym na okres 2 lat za
przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Ruch Opo ru Ar mii Kra jo wej.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 130–132.
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Nr 181

1956 kwie cień 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 34/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 4 kwiet nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a72a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 34[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
We wsi Po pioł ki pow. Kol no (Bia ły stok) dnia 28 mar ca br. o godz. 24.00 trzech

uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, skąd zra bo wa li 1300 zł
oraz część to wa ru. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le Po wia to we go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kol nie.

We wsi Ko tli ce pow. To ma szów (Lu blin) dnia 30 mar ca br. uzbro jo ny ban dy ta do ko -
nał na pa du na sklep GS, skąd zra bo wał pie nią dze z 2-dnio we go utar gu i część to wa ru.
Do cho dze nie pro wa dzi KP MO w To ma szo wie Lu bel skim.

W grom. Kra sne Opo le1 pow. Głub czy ce (Opo le) dnia 30 mar ca br. o godz. 19.30
spło nę ła sto do ła i staj nia na szko dę czł[on ka] PZPR, któ ry przed kil ko ma dnia mi wy ra -
ził chęć przy stą pie nia do spół dziel ni pro duk cyj nej. Przy czyn wy bu chu po ża ru do tych -
czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Ró ży na pow. Brzeg (Opo le) dnia 31 mar ca br. o godz.
20.00 spło nął stóg ze sło mą (oko ło 15 t). Przy czy ny wy bu chu po ża ru do tych czas nie
usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi KP MO wspól nie z Po wia to wym Urzę dem [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Brze gu.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Za bie sze wo2 pow. Go le niów (Szcze cin) dnia 29 mar -
ca br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca na sy pał ko niom do żło bu za tru tą psze ni cę.
Docho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Go le nio wie.

W sto łów ce OZR przy ko pal ni „Kli mon tów” pow. Bę dzin (Sta li no gród) dnia 29 mar -
ca br. przez nie usta lo nych do tych czas spraw ców zrzu co ne zo sta ły ze ścia ny por tre ty
przed sta wi cie li rzą du Pol ski Lu do wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do
spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bę dzi nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie gromada Kra sne Po le.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że So bie sze wo.
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W War sza wie w no cy 30 mar ca br. nie usta le ni do tych czas spraw cy zde mo lo wa li
świe tli cę Ko lum ny Trans por tu Sa ni tar ne go, gdzie m.in. znisz czy li po pier sie Le ni na. Do -
cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] wspól nie z MO.

W skrzyn ce py tań umiesz czo nej na ze wnętrz nej stro nie bu dyn ku Ko mi te tu Miej skie -
go PZPR w Haj nów ce (Bia ły stok) w dniach od 20 do 27 mar ca br. zna le zio no 4 ulot ki
wy ko na ne od ręcz nie o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Haj nów ce.

We wsi Wał pow. Kra sny staw (Lu blin) dnia 30 mar ca br. ujaw nio no 2 ulot ki wy ko -
na ne od ręcz nie o tre ści szka lu ją cej kie row nic two KPZR i PZPR. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra snym sta wie.

W War sza wie przy uli cy Wa szyng tona dnia 1 kwiet nia br. przez nie usta lo ne go do -
tych czas spraw cę roz rzu co nych zo sta ło 25 ulo tek wy bor czych BBWR z 1930 r.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra dzie jo wie (Byd -
goszcz) dnia 28 mar ca br. zo sta ła po wia do mio na, że na po lach we wsi Osię ci ny dzie ci
zna la zły 3 ulot ki (wy ko na ne na ma szy nie) o tre ści wzy wa ją cej na uczy cie li do za wie sze -
nia krzy ży w szko le i wpro wa dze nia na uki re li gii. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra dzie jo wie3.

Kie row nik szko ły pod sta wo wej w Ca rżu4 pow. Chełm no (Byd goszcz) – czł[onek]
PZPR, dnia 29 mar ca br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), w któ rym au -
tor gro zi ad re sa to wi kon se kwen cja mi za ak tyw ną pra cę par tyj ną. Do cho dze nie pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chełm nie.

Pra cow ni ca Po wia to we go Za rzą du Łącz no ści we Wscho wie (Zie lo na Gó ra) – czł[on -
ki ni] PZPR, dnia 26 mar ca br. otrzy ma ła pocz tą ano nim (wy ko na ny na ma szy nie) o wro -
giej tre ści na wią zu ją cej do śmier ci tow[arzy sza] Bie ru ta. Do cho dze nie pro wa dzi De le -
ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wscho wie.

Do re dak cji „Try bu ny Opol skiej” w Opo lu dnia 23 mar ca br. wpły nął pocz tą ano nim
(wy ko na ny od ręcz nie) o tre ści szka lu ją cej pa mięć tow[arzy sza] Bie ru ta. Do cho dze nie
pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa pu blicz ne go
W dniu 23 mar ca br. przez MO wspól nie z Po wia to wym Urzę dem [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w So snow cu (Sta li no gród) aresz to wa nych zo sta ło 7 osób w wie -
ku od 18 do 45 lat, w tym 6 osób bez sta łe go miej sca pra cy – po dej rza nych o do ko ny -
wa nie na pa dów ra bun ko wych. Pod czas re wi zji u aresz to wa nych zna le zio no 3 pi sto le ty
wraz z amu ni cją, ma te riał wy bu cho wy uży wa ny w gór nic twie oraz ma szy nę do pi sa nia.
W to ku wstęp ne go prze słu cha nia usta lo no, iż aresz to wa ni są człon ka mi nie le gal nej or -
ga ni za cji pn. Krzy ż5, do ko na li sze re gu na pa dów ra bun ko wych, wy sy ła li ano ni my do
przo dow ni ków pra cy oraz kol por to wa li wro gie ulot ki. Śledz two p[rze ciw]ko aresz to wa -
nym pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no -
gro dzie.
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3 Wspo mnia ne ulot ki dzie ci prze ka za ły na uczy cie lo wi Ta de uszo wi Bur gar do wi, któ ry nie za mel do wał o tym wła -
dzom. O fak cie zna le zie nia ulo tek funk cjo na riu sze bez pie czeń stwa do wie dzie li się z tzw. oby wa tel skie go do nie sie -
nia. AIPN, 1583/201, Spra woz da nie WUdsBP w Byd gosz czy za I kwar tał 1956 ro ku, b.p.
4 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Cza rze.
5 Pod ziem na Or ga ni za cja An ty ko mu ni stycz na „Krzyż”; zob. Biu le tyn nr 87/[55], przy pis 4.
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 30 mar ca br. aresz to wał za prze sła nie w la tach
1952–1956 kil ku dzie się ciu ano ni mów o wro giej tre ści do ró żnych re dak cji dzien ni ków,
in sty tu cji pań stwo wych i osób na od po wie dzial nych sta no wi skach pań stwo wych – księ -
go we go Po wia to we go Za rzą du Rol nic twa [Pre zy dium PRN] w Ol ku szu, lat 60,
wykształ ce nia wy ższe go6. Pod czas re wi zji u aresz to wa ne go zna le zio no przy go to wa ny
do wy sła nia ano nim, szka lu ją cy ustrój ko mu ni stycz ny oraz przed sta wi cie li rzą dów Pol -
ski Lu do wej i ZSRR.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sław nie (Ko sza lin)
dnia 30 mar ca br. aresz to wał za pu blicz ne szka lo wa nie PZPR i rzą du Pol ski Lu do wej
wła ści cie la kuź ni, po cho dze nia chłop skie go, lat 59, b[yłe go] czł[on ka] PSL.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Ra dzy niu (Lu blin) dnia 30 mar ca br. za trzy mał ukry wa ją ce go się
od 1951 r. de zer te ra z Woj ska Pol skie go, lat 27.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 29 mar ca br. aresz to wał za do ko na nie po wa żnych
nad użyć kie row ni ka mły na pań stwo we go w Zbro sła wi ca ch7 pow. Za wier cie, po cho dze -
nia chłop skie go, czł[on ka] PZPR, lat 51.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze 2 za trzy ma nych w dniu 1 kwiet nia br. za
usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej:

1) ro bot ni ka Za kła dów nr 31 w Zgie rzu (Łódź), po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 63,
w 1955 r. po wró cił do kra ju ja ko re pa triant z Nie miec Za chod nich;

2) ro bot ni ka Łódz kie go Zjed no cze nia Elek tro mon ta żo we go – pla ców ka w Gli wi -
cach, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32.

Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze.
Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 29 mar ca br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę -

du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie miesz kań ca Sie mia no wic,
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 40, bez sta łe go miej sca pra cy – za trzy ma ne go w cza sie
usi ło wa nia nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo we go. Sank cję na areszt wy dał
pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku w dniach 26 i 30 mar ca br. ska zał 2 oso by na ka ry

6 lat i pół to ra ro ku wię zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą Ro giń skie go.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 29 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 2 lat

i 6 m[ie się]cy wię zie nia za nie mel do wa nie wła dzom o wia do mym jej miej scu ukry wa -
nia się człon ków ban dy Ro giń skie go.

Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 25 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 5 lat
wię zie nia za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy pań stwo wej i uchy la nie się od słu żby
woj sko wej.

608

6 Wi told Skrzy niarz, roz pra co wa ny przez Wy dział III WUdsBP w Kra ko wie w spra wie agen tu ral no -śled czej
krypt. „Ołó wek”. AIPN, 1583/122, Spra woz da nie WUdsBP w Kra ko wie za I kwar tał 1956 r., k. 12; AIPN Kr,
07/3608, Ak ta śled cze Wi tol da Skrzy nia rza.
7 Miej sco wość nie usta lo na. Może cho dzi o Zbro sła wi ce w powiecie tar no gór skim.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 608



Sąd Wo je wódz ki w Szcze ci nie wy dał wy rok ska zu ją cy dwie oso by na ka ry po 3 la -
ta wię zie nia za kol por to wa nie wro giej bro szu ry pro wo ka to ra Świa tły.

Sąd Wo je wódz ki w Opo lu ska zał:
– jedną osobę na karę 2 lat więzienia za rozpowszechnianie wrogiej, szep ta nej pro -

pa gan dy;
– jed ną oso bę na ka rę 1 ro ku i 6 m[ie się]cy wię zie nia za kol por taż wro giej bro szu ry

pro wo ka to ra Świa tły.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 133–136.
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Nr 182

1956 kwie cień 7, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 35/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 7 kwiet nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a72a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 35[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W Gdy ni w no cy z 5 na 6 kwiet nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca od dał strzał

do funk cjo na riu sza MO, któ re go cię żko ra nił, a na stęp nie zra bo wał mu pi sto let. Do cho -
dze nie pro wa dzi KW MO wspól nie z Wo je wódz kim Urzę dem [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku1.

W ko pal ni „Pa weł” pod le głej Rudz kie mu Zjed no cze niu Prze my słu Wę glo we go
(woj. Sta li no gród) dnia 2 kwiet nia br. o godz. 17.20 wy buchł po żar na jed nym z od dzia -
łów, w wy ni ku któ re go stra ty w wy do by ciu wy no szą oko ło 2 tys. t. Przy czyn wy bu chu
po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go] w Za brzu.

W ko pal ni „Pre zy dent” w Cho rzo wie (Sta li no gród) w jed nym z od dzia łów dnia 30 mar -
ca br. przez nie usta lo ne go do tych czas spra[wc]ę pod pa lo ny zo stał zwój gu my, we wnątrz
któ re go znaj do wał się pa pi[er]. Ogień uga szo no. Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Cho rzo wie.

W PGR Wól ka Pa słęc ka2 pow. Pa słęk (Olsz tyn) dnia 4 kwiet nia br. o godz. 13.00
spło nę ła sto do ła z pa szą. Przy czyn wy bu chu po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze -
nie pro wa dzi KP MO przy współ udzia le De le ga tu ry Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Pa słę ku.

W ce giel ni Grę bo cin pow. To ruń (Byd goszcz) dnia 31 mar ca br. nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca przez wrzu ce nie dwóch ka wał ków że la za usi ło wał uszko dzić pra sę słu żą -
cą do wy ra bia nia pu sta ków. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu.

610

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Wsku tek strze la ni ny w Gdy ni (dziel ni ca Wzgó rze No wot ki) zo stał ran ny mi li cjant Jan Kacz mar ski, któ ry
po prze wie zie niu do szpi ta la zmarł. We dług „Ga ze ty Kra kow skiej” spraw cę, u któ re go zna le zio no broń zra bo wa ną
Kacz mar skie mu, uję to 11 kwiet nia w Szcze ci nie. „Ga ze ta Kra kow ska”, 11 i 12 IV 1956.
2 Miej sco wość nie usta lo na.
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W Pań stwo wym Tar ta ku w Łu ko wie (Lu blin) dnia 4 kwiet nia br. przez nie usta lo ne -
go do tych czas spraw cę znisz czo ny zo stał em ble mat kla sy ków mark si zmu. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łu ko wie.

W War sza wie dnia 5 kwiet nia br. zna le zio no ulot kę (wy ko na ną od ręcz nie), któ rej au -
tor na wią zu jąc do XX Zjaz du [KPZR] szka lu je Zwią zek Ra dziec ki i Pol skę Lu do wą.
Do cho dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] na m.st. War -
sza wę.

Na na wierzch ni głów nej szo sy w miej sco wo ści Le ono wo pow. Wło cła wek (Byd -
goszcz) dnia 1 kwiet nia br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę do ko na ny zo stał
kre dą na pis o tre ści an ty pań stwo wej. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło cław ku.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia

4 kwiet nia br. aresz to wał za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji pn. Krzyż pra cow -
ni ka ko pal ni „Kli mon tów”, lat 18. O aresz to wa niu 7 człon ków wy mie nio nej or ga ni za -
cji in for mo wa no w Biu le ty nie nr 34[/56].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 5 kwiet nia br. aresz to wał za prze sła nie 3 wro gich ano ni -
mów do re dak cji „Try bu ny Lu du”, „Gło su Wy brze ża” i „Fa li 49” – pra cow ni ka PKP,
pocho dze nia drob no miesz czań skie go, wy kształ ce nia śred nie go, lat 50, wy klu czo ne go
z sze re gów PZPR.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie ro bot ni ka Za kła dów Azo to wych w Cho rzo -
wie, po cho dze nia chłop skie go, lat 32 – za trzy ma ne go w dniu 4 kwiet nia br. za nie le gal -
ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Są czu (Kra -
ków) w wy ni ku pro wa dzo ne go do cho dze nia usta lił spraw ców kol por ta żu 11 wro gich
ulo tek w miej sco wo ści Łąc ko w grud niu 1955 r. i stycz niu br. Są ni mi trzej ucznio wie
szko ły pod sta wo wej, zam[iesz ka li] w Łąc ku3. Z uwa gi na mło dy wiek prze pro wa dzo no
z ni mi roz mo wy w obec no ści ro dzi ców.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 137–139.
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3 Ucznio wie klas VI i VII szko ły pod sta wo wej w Łąc ku, roz pra co wa ni w spra wie agen tu ral no -śled czej krypt.
„Nie zna ni”. W Spra woz da niu WUdsBP w Kra ko wie za I kwar tał 1956 r. jest mo wa o 15 ulot kach. AIPN, 1583/122,
k. 7.
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Nr 183

1956 kwie cień 11, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 36/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 11 kwiet nia [19]56 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a72a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 36[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W miejsc[owo ści] Grud ki1 pow. Zwo leń (Kiel ce) dnia 8 kwiet nia br. o godz. 21.00

dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na księ dza, któ re mu zra bo wa li apa rat
fo to gra ficz ny i oko ło 2 kg srebr ne go bi lo nu. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO w Zwo le niu.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Zam bie rzy ce 2 pow. No wa Ru da (Wro cław) dnia 8 kwiet -
nia br. o godz. 4.30 spło nę ła czę ścio wo sto do ła i oko ło 5 t sło my. Przy czy ny wy bu chu
po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z MO w No wej Ru dzie.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Kło sów pow. Oła wa (Wro cław) dnia 9 kwiet nia br.
o godz. 20.00 spło nę ła czę ścio wo sto do ła, mło car nia i mo tor elek trycz ny. Przy czy ny
wy bu chu po ża ru do tych czas nie usta lo no. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z MO.

Na li nii ko le jo wej Cheb zie–Bo brek (Sta li no gród) dnia 7 kwiet nia br. o godz. 20.40
po ciąg to wa ro wy na je chał na uło żo ną pło zę ha mul co wą i pe tar dę woj sko wą, w wy ni ku
cze go pe tar da eks plo do wa ła, nie wy rzą dza jąc żad nych strat. Do cho dze nie pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

Prze wod ni czą cy GRN w Win cen ci nie pow. Wło da wa (Lu blin) – czł[onek] PZPR,
dnia 7 kwiet nia br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu śmier cią w wy pad -
ku nie za prze sta nia dal szej ak tyw nej pra cy spo łecz nej i za wo do wej. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wło da wie.

Prze wod ni czą cy spół dziel ni pro duk cyj nej w Nęt nie po wiat Draw sko (Ko sza lin)
– czł[onek] PZPR, dnia 4 kwiet nia br. otrzy mał pocz tą ano nim o tre ści za stra sza ją cej.
Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Draw sku.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Rud ki.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Wam bie rzy ce.
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I se kre tarz Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Bra nie wie (Olsz tyn) dnia 6 kwiet nia br.
otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie) o tre ści za stra sza ją cej. Do cho dze nie
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bra nie wie.

Do re dak cji „Ga ze ty Kra kow skiej” dnia 6 kwiet nia br. wpły nął pocz tą ano nim (wy -
ko na ny od ręcz nie) o tre ści szka lu ją cej PRL i ZSRR oraz wro go ko men tu ją cej śmierć
tow[arzy sza] Bie ru ta. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 6 kwiet nia br. aresz to wał za prze sła nie do roz gło śni
ra dio wej Wol na Eu ro pa 2 li stów szka lu ją cych PRL chło pa, po sia da ją ce go 20 ha zie mi,
lat 23, wy kształ ce nia śred nie go, zam[iesz ka łe go] w po wie cie So kół ka.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
9 kwiet nia br. aresz to wał ukry wa ją ce go się pod przy bra nym na zwi skiem człon ka b[yłej]
ban dy, gra su ją cej na te re nie woj. bia ło stoc kie go. Aresz to wa ne go prze jął Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Olsz ty nie dnia 5 kwiet nia br. aresz to wał ukry wa ją ce go się pod
przy bra nym na zwi skiem człon ka b[yłej] ban dy UPA, po cho dze nia chłop skie go, naro do -
wo ści ukra iń skiej, lat 333. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy dnia 9 kwiet nia br.
za trzy mał i prze ka zał do MO de zer te ra z Woj ska Pol skie go, po cho dze nia ro bot ni cze go,
wy kształ ce nia śred nie go, lat 23. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra tor.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 6 kwiet nia br. aresz to wał za do ko na nie
po wa żnych nad użyć kie row ni ka za opa trze nia Ze spo łu PGR Szcze cin, po cho dze nia
chłop skie go, lat 32. O aresz to wa niu do spra wy tej 2 pra cow ni ków wy mie nio ne go ze spo -
łu in for mo wa no w Biu le ty nie nr 26[/56] z dnia 9 mar ca br.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie prze jął
od KP MO w Dę bi cy za trzy ma ne go w dniu 17 mar ca br. de zer te ra z Woj ska Pol skie go,
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 25, ukry wa ją ce go się pod przy bra nym na zwi skiem
od 1951 r. Wy mie nio ny ostat nio za trud nio ny był na kie row ni czym sta no wi sku przy
budo wie obiek tu spe cjal ne go w Dę bi cy 4.
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3 An drzej No ga vel Dy mitr Żu raw ski ps. „Ły pa” (ur. 1923), luź no zwią za ny z kon tro lo wa ną przez apa rat bez pie -
czeń stwa gru pą Le ona Ła piń skie go „Ze no na”, AIPN, 1583/127, Spra woz da nie WUdsBP w Olsz ty nie za II kwar -
tał 1956 r., k. 31; AIPN Bi, 794/1–2, Ak ta śled cze No ga An drzej vel Żu raw ski Dy mitr; sze rzej zob. I. Ha ła gi da, Pro -
wo ka cja „Ze no na”. Ge ne za, prze bieg i skut ki ope ra cji MBP o kryp ti mie „C -1” prze ciw ko ban de row skiej frak cji
OUN i wy wia do wi bry tyj skie mu (1950–1954), War sza wa 2005, s. 210, 247, 249.
4 Praw do po dob nie Adam By czew ski (na zwi sko trud ne do od czy ta nia) (ur. 1930). W czerw cu 1951 r. zde zer te ro wał
z WP i za miesz kał w Dę bi cy pod przy bra nym na zwi skiem, praw do po dob nie Sta ni sław Do lczak (na zwi sko trud ne
do od czy ta nia). Za trud nio ny ja ko za stęp ca kie row ni ka bu do wy w ośrod ku spe cjal nym w Dę bi cy. Fi gu rant spra wy
agen tu ral no -po szu ki waw czej krypt. „To pie lec”. AIPN, 1583/118, Spra woz da nie WUdsBP w Kiel cach za II kwar -
tał 1956 r., k. 64.
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Wy ro ki są do we 
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 7 kwiet nia br. ska zał 6 osób na ka ry od 2 do

8 lat wię zie nia oraz jed ną oso bę na ka rę 1 ro ku i 5 m[ie się]cy wię zie nia z za wie sze niem
na okres 3 lat za współ pra cę z b[yłą] ban dą ter ro ry stycz no -ra bun ko wą.

Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach dnia 4 kwiet nia br. ska zał jed ną oso bę na ka rę 6 m[ie -
się]cy wię zie nia z za wie sze niem na okres 2 lat za przy na le żność do b[yłej] ban dy ra bun -
ko wej.

Sąd Po wia to wy w Sta szo wie (Kiel ce) dnia 29 mar ca br. ska zał jed ną oso bę na ka rę
pół to ra ro ku wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej szep ta nej pro pa gan dy.

Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 6 kwiet nia br. ska zał 4 oso by na ka ry od 5 do
6 lat wię zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą Cie śli.

Za zgod ność:
kierownik Sekcji In for ma cji
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 140–142.
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Nr 184

1956 kwie cień 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 37/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 14 kwiet nia [19]56 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a72a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 37[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W lo ka lu Pre zy dium Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej Mi lej czy ce pow. Sie mia ty cze

(Bia ły stok) dnia 11 kwiet nia br. ujaw nio no 2 ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie przez kal kę)
o tre ści szka lu ją cej człon ków miej sco wej spół dziel ni pro duk cyj nej oraz gro żą cej im
repre sja mi. Ulot ka o iden tycz nej tre ści wy wie szo na zo sta ła na bu dyn ku miesz kal nym
se kre ta rza POP, człon ka wy mie nio nej spół dziel ni pro duk cyj nej. Do cho dze nie pro wa dzi
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie mia ty czach.

Se kre tarz Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Księ żo mie rzu pow. Kra śnik (Lu blin)
– czł[onek] ZSL, dnia 10 kwiet nia br. otrzy mał ano nim, któ re go au tor wzy wa go do
zrzek nię cia się zaj mo wa ne go sta no wi ska, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce -
nia gro zi mu śmier cią i spa le niem za bu do wań. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra śni ku.

Do re dak cji „Try bu ny Ro bot ni czej” w Sta li no gro dzie wpły nę ły 3 ano ni my, w któ -
rych au tor szka lu je ustrój Pol ski Lu do wej i Związ ku Ra dziec kie go. Do cho dze nie pro -
wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie.

W grom. Win cen tów pow. Kra sny staw (Lu blin) dnia 11 kwiet nia br. ok. godz. 23.00
spło nę ła obo ra i sto do ła wraz z na rzę dzia mi rol ni czy mi na szko dę człon ka miej sco wej
spół dziel ni pro duk cyj nej. Z wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek
pod pa le nia. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] przy współ udzia le KP MO w Kra snym sta wie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nych w Biu le ty nach nr. 21[/56] i 31[/56]

w spra wie aresz to wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Po zna niu spraw cy mor der stwa czł[on ka] PZPR Szysz kow skie go Bo le sła wa,
do ko na ne go w 1951 r. – po da je się, iż do spra wy tej aresz to wa na zo sta ła chłop ka, po sia -
da ją ca 4 ha zie mi, lat 31, zam[iesz ka ła] w pow. No wy To myśl. Wy mie nio na udzie la ła
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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pomo cy ma te rial nej mor der cy oraz ukry wa ła go w swych za bu do wa niach. Po sta no wie -
nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor woj[ewódz ki].

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 5 kwiet nia br. aresz to wał za prze sła nie ano ni mu po gróż -
ko we go do Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Ja ro ci nie w 1953 r. in ży nie ra,
za trud nio ne go w PRN Ja ro cin, po cho dze nia in te lig[en cja] prac[ują ca], lat 44.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 8 kwiet nia br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie au to ma -
tu wraz z amu ni cją chło pa, po sia da ją ce go 13 ha zie mi, czł[on ka] ZSL, lat 40, za m[iesz ka -
łe go] w pow. Wolsz tyn.

Przez De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Haj nów ce (Bia -
ły stok) dnia 12 kwiet nia br. zo sta ło aresz to wa nych za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu
wraz z amu ni cją 2 miesz kań ców Haj nów ki, po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 17 i 18
lat. Wy mie nie ni za mie rza li do ko nać mor der stwa funk cjo na riu sza MO.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 11 kwiet nia br. aresz to wał za współ pra cę z b[yłą] ban dą
Pe reł ki ro bot ni ka Przed się bior stwa Bu dow la ne go w No wym Tar gu, po cho dze nia chłop -
skie go, lat 451.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa bia ni cach (Łódź)
dnia 8 kwiet nia br. za trzy mał 3 oso by za usi ło wa nie do ko na nia na pa du na ka sje ra Za -
kła dów Urzą dzeń Me cha nicz nych i zra bo wa nia mu pie nię dzy prze zna czo nych na wy -
pła tę dla pra cow ni ków:

– robotnika Zakładów Chemicznych w Pabianicach, pochodzenia, lat 25;
– ro bot ni ka Pań stwo we go Przed się bior stwa Trans por tu MHD, po cho dze nia ro bot ni -

cze go, lat 23 (b[yły] ofi cer WP zde mo bi li zo wa ny w ra mach re duk cji sił zbroj nych);
– ro bot ni ka w[yżej] wym[ie nio ne go] przed się bior stwa, po cho dze nia ro bot ni cze go,

lat 30, ka ra ny są dow nie za kra dzie że 2.
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 23[/56] w spra wie aresz to -

wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie
ukry wa ją ce go się od 1948 r. księ dza za wy sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do człon -
ków par tii i ak ty wi stów spo łecz nych – po da je się, iż do spra wy tej dnia 12 kwiet nia br.
aresz to wa no na uczy ciel kę, zam[iesz ka łą] w po wie cie Ja sło, po cho dze nia in te li genc kie -
go, lat 34. Wy mie nio na po ma ga ła mu w wy sy ła niu ano ni mów oraz udzie la ła po mo cy
ma te rial nej. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu 6 osób w wie ku od 16 do 34 lat za trzy ma nych

616

1 Woj ciech Za chwie ja (ur. 1911). Uczest nik kam pa nii wrze śnio wej, w la tach 1939–1945 w nie wo li nie miec kiej,
na stęp nie w II Kor pu sie PSZ. W 1947 r. wró cił do kra ju. Od je sie ni 1954 r. współ pra co wał z ugru po wa niem Sta ni -
sła wa Pe reł ki, za trzy ma ny w kwiet niu 1956 r. (wnio sek o aresz to wa nie i prze pro wa dze nie re wi zji z 9 kwiet nia).
W związ ku z amne stią śledz two prze ciw ko Za chwiei zo sta ło umo rzo ne 12 ma ja 1956 r. AIPN, 1583/122, Spra wo -
zda nie WUdsBP w Kra ko wie za II kwar tał 1956 r., k. 93; AIPN Kr, 07/3606, Ak ta śled cze Woj cie cha Za chwiei.
2 PUdsBP w Pa bia ni cach o za mia rze na pa du na ka sje ra zo stał po in for mo wa ny wcze śniej przez agen tu rę. W wy ni -
ku ob ser wa cji za trzy ma ni zo sta li po dej rza ni o pla no wa nie na pa du Eu ge niusz Ma nias (ur. 1932) oraz Ma rian Le sień
(ur. 1932), nie co póź niej na to miast Eu ge niusz Pie trzak (ur. 1925). AIPN, 1583/124, No tat ka in for ma cyj na nr 32/56
[WUdsBP w Ło dzi], k. 181.
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za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej w dniach od 4 do 9 kwiet -
nia br. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 9 kwiet nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie miesz kań ca pow. Ny -
sa, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 33 – za trzy ma ne go za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni -
cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Au strii. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 11 kwiet nia br. ska zał 3 oso by na ka ry od 8 do 10

lat wię zie nia i 1 oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia za do ko ny wa nie mor derstw i na pa dów
rabun ko wych w la tach 1944–[19]45 na te re nie pow. Brzo zów.

Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 12 kwiet nia br. ska zał 6 osób na ka ry od 5 do 7 lat
wię zie nia i utra tę praw pu blicz nych i ho no ro wych na okres 2 lat za przy na le żność do
b[yłej] ban dy ra bun ko wej.

Sąd Wo je wódz ki w Byd gosz czy dnia 9 kwiet nia br. ska zał 7 osób na ka ry od 5 do
8 lat wię zie nia za przy na le żność do b[yłej] ban dy ra bun ko wej.

Za zgod ność:
starszy ofi cer
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 143–145.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 617



Nr 185

1956 kwie cień 18, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 38/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 18 kwiet nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a72a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 38[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W no cy z 14 na 15 kwiet nia br. na szo sie w po bli żu miejsc[owo ści] Hu syn ne [i] Ho -

ry szów pow. Hru bie szów (Lu blin) przez nie usta lo ne go do tych czas ban dy tę za strze lo ny
zo stał funk cjo na riusz tam tej sze go Po ste run ku MO. Do cho dze nie pro wa dzi KW MO
przy współ udzia le Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bli nie.

Na sta cji ko le jo wej PKP w Trze bie ży pow. Szcze cin dnia 30 mar ca br. zna le zio no
ulot kę (wy ko na ną w for mie pla ka tu, od ręcz nie) o tre ści na wo łu ją cej do wal ki o „no wą
oj czy znę”. Ulot ka jest za ty tu ło wa na „Do miesz kań ców mia sta i wo je wódz twa Szcze -
cin”. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze ci nie.

Do skrzyn ki py tań przy li ceum ogól no kształ cą cym w Ma ria nów ce 1 pow. Przy su cha
(Kiel ce) dnia 16 kwiet nia br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę wrzu co na zo sta ła
ulot ka o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ko mu ni stycz nej, o pod ło żu re li gij nym. Do cho dze -
nie pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Przy su sze.

W miejsc[owo ści] Skrzyp ko wo pow. To ruń (Byd goszcz) dnia 14 kwiet nia br. pod
drzwi miesz ka nia kie row ni ka szko ły ogól no kształ cą cej, czł[on ka] PZPR, nie usta lo ny
do tych czas spraw ca pod rzu cił ulot kę i ano nim (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści re wi zjo ni -
stycz ne j2. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w To ru niu.

Na te re nie Do mu Mło de go Gór ni ka przy ko pal ni „Ja ni na” w Li bią żu pow. Chrza nów
(Kra ków) dnia 17 kwiet nia br. do ko na ny zo stał na pis szka lu ją cy wła dzę lu do wą oraz do -
ma ga ją cy się po pra wy wa run ków ma te rial nych, pod pi sa ny: „Or ga ni za cja mło dzie żo wa
ZWP”.

618

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
2 We dług Spra woz da nia WUdsBP w Byd gosz czy za I kwar tał 1956 r. cho dzi o kie row ni ka szko ły pod sta wo wej
Gra bow skie go. Ulot ka pod pi sa na by ła: „Nie miec ka par ty zant ka”. AIPN, 1583/201, b.p. Zob. Biu le tyn nr 42[/56],
przy pis 4 i Biu le tyn nr 51[/56], przy pis 6. 
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W bu dyn ku gim na zjum ogól no kształ cą ce go w Cie cho cin ku pow. Alek san drów
(Byd goszcz) dnia 14 kwiet nia br. przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę do ko na ny
został na pis o tre ści szka lu ją cej Zwią zek Ra dziec ki. Do cho dze nie pro wa dzi De le ga tu ra
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Alek san dro wie.

W sor tow ni ko pal ni ru dy „Sta szic” w Rud kach pow. Kiel ce dnia 12 kwiet nia br.
o godz. 1.00 wy buchł po żar, któ ry w za rod ku zdo ła no zlo ka li zo wać. Z ma te ria łów uzy -
ska nych w to ku wstęp ne go do cho dze nia wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.
Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kiel cach.

W PGR Brod ni ki pow. Gry fi ce (Szcze cin) dnia 11 kwiet nia br. do zbior ni ków z oli -
wą w dwóch trak to rach mar ki Ur sus nie usta lo ny do tych czas spraw ca na sy pał żwi ru.
Powy ższe w po rę za uwa żo no, nie do pusz cza jąc do uszko dze nia trak to rów. Nad mie nić
na le ży, że w dniu 10 kwiet nia br. za ło ga wy mie nio ne go PGR pod ję ła zo bo wią za nie
w związ ku ze świę tem 1 Ma ja. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gry fi cach.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia

12 kwiet nia br. aresz to wał agen ta wy wia du ame ry kań skie go, lat 30, któ ry 3 kwiet nia br.
nie le gal nie prze kro czył gra ni cę z NRD do Pol ski z za da niem szpie gow skim, otrzy ma -
nym z ośrod ka wy wia dow cze go we Frank fur cie. Pod czas re wi zji oso bi stej przy aresz to -
wa nym zna le zio no: pol ski do wód oso bi sty i ksią żecz kę woj sko wą, apa rat fo to gra ficz ny
z fil mem, na któ rym utrwa lo ne są obiek ty woj sko we, 2 ma py wo je wódz twa po znań skie -
go i bsz cze ciń sko -ko sza liń skie gob, no tat ki z nu me ra mi sa mo cho dów woj sko wych, 2 ze -
gar ki oraz oko ło 5000 zł. Usta lo no, że wy mie nio ny po prze do sta niu się do kra ju prze by -
wał na te re nie wo je wództw: po znań skie go, wro cław skie go i sta li no grodz kie go. Śledz two
pro wa dzi Ko mi tet [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]3.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza przy współ udzia le Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 11 kwiet nia br. za trzy ma ły w cza sie
prze kra cza nia gra ni cy z NRD do Pol ski agen ta wy wia du ame ry kań skie go, na ro do wo ści
pol skiej, lat 30. W to ku wstęp ne go śledz twa usta lo no, że za trzy ma ny w 1942 r. zo stał
wy wie zio ny na ro bo ty przy mu so we do Nie miec. W cza sie po by tu w Niem czech był
dwu krot nie ka ra ny są dow nie za prze stęp stwa kry mi nal ne. Ostat nio, po od by ciu ka ry
7 lat wię zie nia zo stał za wer bo wa ny przez ośro dek wy wia dow czy we Frank fur cie i prze -
szko lo ny w za kre sie dzia łal no ści szpie gow skiej na te re nie PRL. Po sta no wie nie na tym -
cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor woj sko wy.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy dnia 13 kwiet nia br. aresz to wał za wy sy ła nie wro gich
ano ni mów do przed sta wi cie li rzą du i ak ty wu par tyj ne go oraz do roz gło śni ra dio wej

619

b–b Tak w tek ście.
3 Ro man Ja rzą bek -Sy nus vel Sta ni sław Ku biak vel Ste fan Dąb kow ski (ur. 1926). W 1951 r. zbiegł do Ber li na Za -
chod nie go, gdzie zo stał zwer bo wa ny przez Ja na Hen kla do współ pra cy z wy wia dem USA. W la tach 1955–1956 dwu -
krot nie prze do sta wał się do Pol ski, zbie rał in for ma cje o cha rak te rze woj sko wym z te re nu województwa szcze ciń -
skie go. Aresz to wa ny 12 (13?) kwiet nia 1956 r., wy ro kiem Są du Wojsk Lot ni czych zo stał ska za ny na do ży wo cie,
zwol nio ny wa run ko wo 22 ma ja 1974 r. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie za II kwar tał 1956 r.,
k. 149–150; In for ma tor o oso bach..., s. 65.
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Wol na Eu ro pa kie row ni ka ce giel ni w Kcy ni pow. Szu bin, po cho dze nia ro bot ni cze go,
wy kształ ce nia wy ższe go, lat 62. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Iła wie (Olsz tyn) dnia 13 kwiet nia br. aresz to wał za roz po wszech -
nia nie wro giej pro pa gan dy ro bot ni ka Gdań skie go Zjed no cze nia In sta la cji Sa ni tar nej
i Elek trycz nej, po cho dze nia ro bot ni cze go (au to chton), lat 20. Po sta no wie nie na tym cza -
so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 11 kwiet nia br. aresz to wał za do ko ny wa nie nie le gal -
nych trans ak cji ma te ria ła mi re gla men to wa ny mi pra cow ni ka Pań stwo we go Przed się -
bior stwa Ko mis -Tar go wi sko w Słup sku, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 40.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 14 kwiet nia br. aresz to wał 2 oso by, po cho dze nia
chłop skie go, w wie ku 20 i 40 lat – za sys te ma tycz ne do ko ny wa nie kra dzie ży ma szyn
rol ni czych i in nych urzą dzeń na te re nie po wia tów: Kłodz ko, No wa Ru da, By strzy ca
Kłodz ka i Ząb ko wi ce.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 13 kwiet nia br. aresz to wał pra cow ni ka GS w Tar -
no wie Pod gór nym, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 48, któ ry w la tach 1940–1945, ja ko
agent ge sta po na te re nie po wia tu Łask (Łódź), brał udział w aresz to wa niach i znę cał się
nad oso ba mi aresz to wa ny mi. Pod czas re wi zji u aresz to wa ne go zna le zio no wro gą bro -
szu rę pro wo ka to ra Świa tły.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 12 kwiet nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie ro bot ni ka PGR Skan -
da wa pow. Kę trzyn (Olsz tyn), po cho dze nia ro bot ni cze go, na ro do wo ści nie miec kiej,
lat 25 i miesz kań ca woj. rze szow skie go, po cho dze nia drob no miesz czań skie go, lat 21,
bez sta łe go miej sca pra cy – za trzy ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia
gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Fran cji. Po sta no wie nie na tym cza so wy
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 12 i 13 kwiet nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu miesz kań ca By to -
mia, na ro do wo ści ukra iń skiej, lat 30 i miesz kań ca pow. So cha czew (War sza wa), lat 20
– za trzy ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej. Po sta -
no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
13 kwiet nia br. prze jął od MO 2 miesz kań ców Wro cła wia, w wie ku 16 i 18 la t4 – za trzy -
ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej i do ko na nie wła -
ma nia do kon su mu ofi cer skie go.

620

4 Mo wa o Ry szar dzie Wój to wi czu i Ste fa nie Rut kow skim – człon kach or ga ni za cji Ban da Bu re go Wil ka. Dwóm
in nym oso bom: Jó ze fo wi Zbo row skie mu i Zdzi sła wo wi Gna po wi uda ło się zbiec; zob. Biu le tyn nr 40[/56] przy -
pis 3.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 620



Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Opo lu ska zał:
– za prze sy ła nie do prze wod ni czą ce go WRN w Opo lu ano ni mów po gró żko wych

oraz szka lu ją cych przed sta wi cie li rzą dów PRL i ZSRR 1 oso bę na ka rę 4 lat wię zie nia,
– za do ko na nie an ty pań stwo we go na pi su na te re nie Dy la kow skich Za kła dów Prze -

my słu Poń czosz ni cze go 1 oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia.

Za zgod ność:
starszy ofi cer
(–) mgr J. Ra czyń ski, kpt.

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 146–149.
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Nr 186

1956 kwie cień 21, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 39/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 21 kwiet nia [19]56 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ściśle tajne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a72a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 39[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W miejsc[owo ści] Rze czy ca Dłu ga pow. Tar no brzeg (Rze szów) dnia 18 kwiet nia br.

o godz. 22.00 czte rech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc
5800 zł oraz to war na su mę oko ło 30 000 zł. Ban dy ci po bi li stró żów peł nią cych war tę
noc ną, od da li 2 strza ły z pi sto le tu oraz uszko dzi li li nię te le fo nicz ną. Do cho dze nie pro -
wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO
w Tar no brze gu.

Na drze wie obok szo sy bie gną cej z Sie mia tycz do Biel ska Pod la skie go (Bia ły stok)
dnia 19 kwiet nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca wy wie sił ulot kę (wy ko na ną
odręcz nie w for mie ode zwy, o roz mia rach 60 Í 38 cm) o tre ści na wo łu ją cej lud ność,
by nie pra co wa ła na rzecz obec ne go ustro ju oraz do wstę po wa nia w sze re gi par ty zant ki
z chwi lą wy bu chu woj ny. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie mia ty czach.

W Prusz ko wie (War sza wa) dnia 20 kwiet nia br. ok. godz. 22.20 w po bli żu szko ły
ogól no kształ cą cej i na klat ce scho do wej Ko mi sa ria tu MO przez nie usta lo nych do tych -
czas spraw ców roz rzu co nych zo sta ło 120 ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką) o tre -
ści: „My chce my Bo ga w ksią żce i szko le”. Do cho dze nie pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie.

W bu dyn ku Pre zy dium PRN w Łob zie (Szcze cin) dnia 14 kwiet nia br. nie usta lo ny
do tych czas spraw ca do ko nał na pi su o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą dów Pol ski
Lu do wej i ZSRR. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Łob zie.

W oko li cy Gdy ni-Or ło wa (Gdańsk) dnia 17 kwiet nia br. nie usta lo ny do tych czas
spraw ca wy ciął 4 m[e]tr[y] ka bla z woj sko wej pod ziem nej li nii te le fo nicz nej. Do cho -
dze nie pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Gdy ni wspól nie
z MO.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 19 kwiet -

nia br. aresz to wał po dej rza nych o do ko na nie za tru cia in wen ta rza ży we go w PGR Re ko -
wo pow. Lę bork w lu tym br. dwóch ro bot ni ków wy mie nio ne go PGR, w wie ku 30 i 49
lat, w tym 1 czł[onek] PZPR1. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 17 kwiet -
nia br. aresz to wał za do ko na nie nie le gal nej trans ak cji bu dow la ny mi ma te ria ła mi re gla -
men to wa ny mi kie row ni ka za opa trze nia PGR Gra pi ce pow. Słupsk, po cho dze nia ro bot -
ni cze go, lat 30.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 16 kwiet nia br. ska zał:
– za przy na le żność do b[yłej] ban dy OUN -UPA 1 oso bę na ka rę 15 lat więz[ie nia],
– za nie le gal ne po sia da nie bro ni i do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych 1 oso bę na

ka rę 12 lat wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach dnia 19 kwiet nia br. ska zał 2 oso by na ka ry 8 i 7 lat

wię zie nia za przy na le żność do ban dy i do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych oraz 3 oso -
by na ka ry od 4 m[ie się]cy do 2 lat wię zie nia za udzie la nie im po mo cy.

Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 17 kwiet nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę do ży -
wot nie go wię zie nia za przy na le żność do b[yłej] ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej,
doko ny wa nie na pa dów i nie le gal ne po sia da nie bro ni oraz 6 osób na ka ry od 6 do 9 lat
wię zie nia za współ pra cę z ban dą.

Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 17 kwiet nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 9 lat wię -
zie nia za udzie la nie po mo cy i me li no wa nie hersz ta b[yłej] nie le gal nej or ga ni za cji
pn. Zwią zek Wol nej Mło dzie ży Pol skiej.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 150–151.

623

1 W ra mach pro wa dzo nej przez Wy dział IV WUdsBP w Gdań sku spra wy krypt. „Trut ka” zo sta li tym cza so wo
aresz to wa ni: by ły kie row nik PGR Fran ci szek No wak i ma ga zy nier Sta ni sław Ma li szew ski (Ma lisz kie wicz?).
Następ nie (w czerw cu) aresz to wa no kie row ni ka PGR Jó ze fa Kul czy ka oraz ro bot ni ków Jó ze fa Zy ber ta i Ja na
Parczew skie go, na to miast No wa ka i Ma li szew skie go zwol nio no. AIPN, 1583/112, Spra woz da nie WUdsBP w Gdań -
sku za I kwar tał 1956 r., b.p.; ibi dem, Spra woz da nie WUdsBP w Gdań sku za II kwar tał 1956 r., b.p.
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Nr 187

1956 kwie cień 25, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 40/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 25 IV 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a72a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 40[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
[pu blicz ne go]

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
W po bli żu Po wia to we go Do mu Kul tu ry w Śro dzie (Po znań) dnia 21 kwiet nia br.

zna le zio no ulot kę, któ rej au tor w spo sób wro gi ko men tu je śmierć tow[arzy sza] Bie ru ta
oraz gro zi śmier cią se kre ta rzo wi Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Śro dzie. Do cho dze -
nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na te re nie m. Prusz ko wa (War sza wa) w no cy z 23 na 24 kwiet nia br. roz rzu co nych
zo sta ło oko ło 40 ulo tek (wy ko na nych od ręcz nie) o tre ści: „My chce my Bo ga w ksią żce
i w szko le”. O ulot kach tej sa mej tre ści i wy ko na nia roz kol por to wa nych w Prusz ko wie
in for mo wa no w Biu le ty nie nr 39[/56]. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz ko wie.

Na uczy ciel szko ły w Be lę ci nie No wym pow. Lesz no (Po znań) – czł[onek] PZPR, dnia
14 kwiet nia br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor na wią zu jąc do ar ty ku łu za miesz czo -
ne go w pra sie po znań skiej w spra wie aresz to wa nia w lu tym br. spraw cy (b[yłe go] czł[on -
ka] SN i PSL) na pi sa nia dwóch ano ni mów po gró żko wych do dzia ła czy par tyj nych
– szka lu je obec ny sys tem wy cho wa nia mło dzie ży przez szko łę. W dniu 19 kwiet nia br.
wpły nął pocz tą ano nim do KP PZPR w Lesz nie, w któ rym au tor na wią zu jąc do w[yżej]
wym[ie nio ne go] ar ty ku łu w pra sie szka lu je prze wod ni czą ce go Po wia to wej Ra dy Na ro do -
wej – se kre ta rza PKW ZSL i jed ne go z człon ków Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Po -
zna niu. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lesz nie.

Za stęp ca kie row ni ka Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Zgie rzu
(Łódź) dnia 20 kwiet nia br. otrzy mał list nada ny w Ka na dzie, wy ko na ny na ma szy nie,
któ re go au tor gro zi mu wy ko na niem wy ro ku śmier ci.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Dry ga ły No we 1 pow. Pisz (Olsz tyn) dnia 23 kwiet nia br.
o godz. 0.30 spło nę ła sto do ła wraz z na rzę dzia mi rol ni czy mi. Z ma te ria łów uzy ska nych
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Właśc. No we Dry ga ły.
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w to ku wstęp ne go śledz twa wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia. Śledz two
pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pi szu.

W miej sco wo ści Ła dzi no 2 pow. Wo lin (Szcze cin) w no cy z 21 na 22 kwiet nia br. nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał wła ma nia do bu dyn ku GRN i spa lił do ku men ta -
cję znaj du ją cą się w sza fie i w biur kach. Do cho dze nie pro wa dzi Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] wspól nie z KP MO.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nie nr 38[/56] w spra wie aresz to -

wa nia przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu
dwóch osób za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej i do ko na nie
wła ma nia do kon su mu ofi cer skie go – po da je się, iż do spra wy tej dnia 17 i 24 kwiet nia
br. aresz to wa no na uczy cie la i pra cow ni ka Do mu Ofi ce ra Ślą skie go Okr[ęgu] Woj sko -
we go, w wie ku 19 i 20 lat. Usta lo no, że aresz to wa ni wcho dzi li w skład nie le gal nej or -
ga ni za cji mło dzie żo wej pn. Ban da Bu re go Wil ka 3, utwo rzo nej w mar cu 1956 r. Człon -
ko wie or ga ni za cji sta wia li so bie za za da nie do ko ny wa nie na pa dów na funk cjo na riu szy
MO i ofi ce rów WP w ce lu zdo by cia bro ni, roz po wszech nia nie an ty pań stwo wych ulo tek,
a na stęp nie uciecz kę do Nie miec Za chod nich. Pod czas re wi zji u aresz to wa nych zna le -
zio no au to mat PPSz. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je -
w[ódz ki].

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 21 kwiet -
nia br. aresz to wał pra cow ni ka PGR Błot nik pow. Pruszcz, lat 59, po dej rza ne go o współ -
pra cę z wy wia dem an giel skim.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Słup cy (Po znań) dnia 16 kwiet nia br. aresz to wał za wy sła nie ano ni mu
o wro giej tre ści do „Fa li 49” w lip cu ub.r. miesz kan kę Mi cha li na, lat 30, za trud nio ną
na go spo dar stwie u swe go oj ca.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 20 kwiet nia br. aresz to wał jed ną oso bę, po cho dze nia
chłop skie go, lat 56 – za do ko ny wa nie kra dzie ży ma szyn rol ni czych z PGR i spół dziel -
ni pro duk cyj nych na te re nie pow. Kłodz ko, By strzy ca i No wa Ru da. O aresz to wa niu
do spra wy tej dwóch osób in for mo wa no w Biu le ty nie nr 38[/56].
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2 Praw do po dob nie Ła dzin.
3 Or ga ni za cja dzia ła ją ca na te re nie Wro cła wia od stycz nia do kwiet nia 1956 r., utwo rzo na i kie ro wa na przez Józe -
fa Zbo row skie go ps. „Bu ry”. Człon ko wie jej sta wia li so bie za cel spo rzą dza nie i roz po wszech nia nie ulo tek, po zy -
ski wa nie środ ków fi nan so wych na dzia łal ność, zdo by cie bro ni (więk szość z nich by ła zwią za na ze śro do wi skiem
woj sko wym) oraz emi gra cję na Za chód. Aresz to wań wśród człon ków or ga ni za cji do ko na no w dniach 6–13 kwiet -
nia 1956 r. w ra mach spra wy agen tu ral no -śled czej pro wa dzo nej przez Wy dzia ły III i VII WUdsBP we Wro cła wiu
przy współ pra cy od dzia łu WSW. Wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go we Wro cła wiu ska za ni zo sta li: Jó zef Zbo row -
ski – na 4 la ta wię zie nia, Ste fan Rut kow ski ps. „Szer szeń” – na 3 la ta i 6 mie się cy oraz Jó zef Bar to sze wicz (Bar to -
sie wicz?) ps. „Amor” – na 3 la ta (ka rę umo rzo no na pod sta wie amne stii). W sto sun ku do po zo sta łych osób: Ry szar -
da Wój to wi cza ps. „Pest ka”, Zdzi sła wa Gna pa ps. „Czar ny” i Jó ze fa Czyr ny ps. „AS” – po stę po wa nie umo rzo no
po za sto so wa niu usta wy o amne stii i z uwa gi na ich mło dy wiek. AIPN, 0179/369, Ugru po wa nie – Ban da Bu re go
Wil ka, Cha rak te ry sty ka nr 376; AIPN, 1583/187, Spra woz da nie WUdsBP we Wro cła wiu za II kwar tał 1956 r., k. 63
(ma te ria ły wy łą czo ne – od dziel na pa gi na cja); Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie wro cław -
skim 1945–1956 [w:] Atlas pod zie mia pol skie go..., s. 517
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Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 23 kwiet nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu ucznia Pań stwo we go
Li ceum Fel czer skie go w Cheł mie, lat 19 – za trzy ma ne go za usi ło wa nie nie le gal ne go
prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku -
ra tor po wia to wy w Kłodz ku.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 24 kwiet nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie ro bot ni ka Za kła dów
Kok so che micz nych w Wał brzy chu i trak to rzy stę za trud nio ne go w ZBM So sno wiec,
obaj po cho dze nia chłop skie go, w wie ku 19 i 36 lat – za trzy ma nych za usi ło wa nie nie -
le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Au strii i Fran cji.
Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Ło dzi dnia 21 kwiet nia br. ska zał jed ną oso bę na ka rę śmier ci za

do ko na nie mor der stwa na dwóch oso bach na ro do wo ści ży dow skiej w 1943 r.
Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu dnia 12 kwiet nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 2 lat

i 6 m[ie się]cy wię zie nia za wy sy ła nie wro gich li stów ano ni mo wych.
Sąd Wo je wódz ki w War sza wie dnia 17 kwiet nia br. ska zał 2 oso by na ka ry 1 ro ku

i 6 m[ie się]cy oraz 1 ro ku wię zie nia za prze sy ła nie ano ni mów po gró żko wych do pra -
cow ni ków rad na ro do wych.

Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach dnia 20 kwiet nia br. ska zał 2 oso by na ka ry po 5 lat
wię zie nia i po zba wie nie praw na okres 3 lat oraz 1 oso bę na ka rę 1 ro ku wię zie nia w za -
wie sze niu na okres 2 lat za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej i usi ło wa nie do ko na nia
na pa du na spół dziel nię w 1953 r.

Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie ska zał:
– za przesłanie wrogiej broszury prowokatora Świa tły 1 oso bę na ka rę 2 lat wię zie nia,
– za prze sła nie dwóch ano ni mów do KC PZPR i „Fa li 49” w 1952 r. 1 oso bę na ka rę

pół to ra ro ku wię zie nia.
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku dnia 19 kwiet nia br. ska zał: 1 oso bę na ka rę 5 lat

wię zie nia, 4 oso by na ka ry od 8 m[ie się]cy do 2 lat i 1 oso bę na ka rę 1 ro ku wię zie nia
w za wie sze niu na okres 3 lat za nie le gal ne prze cho wy wa nie bro ni pal nej.

Sąd Po wia to wy w Bia łym sto ku dnia 23 kwiet nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 6 lat wię -
zie nia za współ pra cę z oku pan tem.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 152–155.
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Nr 188

1956 kwie cień 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 41/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 28 IV 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 41[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
[pu blicz ne go]

Prze ja wy wro giej dzia łal no ści
Rad ny GRN w Świ nia rach pow. Wro cław – czł[onek] PZPR, (b[yły] czł[onek] spół -

dziel ni pro duk cyj nej), dnia 16 kwiet nia br. otrzy mał pocz tą ano nim o tre ści gro żą cej mu
śmier cią. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] we Wro cła wiu.

Ga jo wy Re jo nu La sów Pań stwo wych w Ra dzy niu (Lu blin) – czł[onek] PZPR, dnia
24 kwiet nia br. otrzy mał pocz tą ano nim (jest to już trze ci ano nim w br.), wy ko na ny od -
ręcz nie, któ re go au tor wzy wa go do opusz cze nia miej sca za miesz ka nia, a w wy pad ku
nie za sto so wa nia się do żą da nia gro zi mu śmier cią. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra dzy niu.

bNa wią zu jąc do in for ma cji za miesz czo nej w Biu le ty nach nr. 39[/56] i 40[/56] w spra -
wie roz kol por to wa nia ulo tek na te re nie m. Prusz ko wa (War sza wa) – po da je się, że w no -
cy z dnia 24 na 25 i z 25 na 26 kwiet nia br. na te re nie Prusz ko wa roz kol por to wa ne zo -
sta ło dal sze 300 ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką), za wie ra ją cych ha sła o tre ści:
„My chce my Bo ga w ksią żce i w szko le”, „Żą da my na uki re li gii w szko łach” oraz na -
wią zu ją cej do spra wy Wy szyń skie go. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Prusz ko wie przy współ udzia le Wo je wódz kie go Urzę -
du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]b.

Na te re nie Łódz kich Za kła dów Włó kien Sztucz nych w Ło dzi dnia 24 kwiet nia br.
nie usta lo ny do tych czas spraw ca do ko nał kil ku na pi sów o tre ści an ty ra dziec kiej. Śledz -
two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

W dniach od 24 do 27 kwiet nia br. na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, byd go -
skie go, gdań skie go i kie lec kie go, kra kow skie go, lu bel skie go, łódz kie go, rze szow skie go,
opol skie go, olsz tyń skie go, sta li no grodz kie go, wro cław skie go i War sza wa m[ia sto] opad -
ły ba lo ny z ulot ka mi Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim. Ogó łem zna le zio no 93 ba lo ny
i oko ło 38 tys. ulo tek pt. „Gło sy ze świa ta”, „Orę dzie wi gi lij ne pa pie ża Piu sa XII”

627

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Za zna czo no na le wym mar gi ne sie pio no wą li nią.
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i Biule tyn In for ma cyj ny nr. 1, 21, 32. W po wie cie Je le nia Gó ra (Wro cław) zna le zio no
balon, przy któ rym znaj do wał się 50 ki lo gra mo wy pa kiet ulo tek.

W ko pal ni „Mie cho wi ce” (Sta li no gród) dnia 25 kwiet nia br. z przy czyn do tych czas
nie usta lo nych wy buchł po żar w sta rym prze ko pie, w związ ku z czym na okres 2 dni
wstrzy ma no wy do by cie w 4 od dzia łach pro duk cyj nych. Stra ty w wy do by ciu wy no szą
oko ło 1600 t wę gla. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w By to miu.

W Słup skiej Fa bry ce Me bli (Ko sza lin) dnia 26 kwiet nia br. o godz. 23.50 wy buchł
po żar, któ ry ob jął ca ły za kład. Przy czyn po wsta nia po ża ru do tych czas nie usta lo no.
Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko -
sza li nie.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 23 kwiet -

nia br. aresz to wał pra cow ni ka Pań stwo wej Że glu gi Mor skiej w Szcze ci nie, po cho dze nia
in te lig[en cja] prac[ują ca], czł[on ka] PZPR, lat 30 – po dej rza ne go o współ pra cę z ob cym
wy wia dem. Pod czas re wi zji u aresz to wa ne go zna le zio no 100 ze gar ków po cho dzą cych
z prze my tu.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał
kie row ni ka PGR Re ko wo pow. Lę bork, po cho dze nia ro bot ni cze go, czł[on ka] PZPR,
lat 29 – po dej rza ne go o współ udział w do ko na niu za tru cia in wen ta rza ży we go w lu -
tym br. O aresz to wa niu do tej spra wy dwóch osób in for mo wa no w Biu le ty nie nr 39[/56].

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia
26 kwiet nia br. prze jął od MO za trzy ma ne go za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia
gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Nie miec Za chod nich ro bot ni ka ko pal ni
„Bo le sław Śmia ły”, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 18. Po sta no wie nie na tym cza so wy
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Olsz ty nie dnia 23 kwiet nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę pół to ra

roku wię zie nia za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy prze ciw ko PRL.

Za zgod ność:
(–) Stec M[ie czy sław], mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 156–158.
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1 Biu le tyn In for ma cyj ny nr 2, Wol na Eu ro pa, bmw, lu ty 1956, 8 s. Nu mer za wie ra m.in. ar ty kuł po świę co ny
gen. L. Oku lic kie mu (przy po mnie nie o po rwa niu i pro ce sie „szes na stu”), omó wie nie i ko men tarz do wy wia du K. Ro -
kos sow skie go na te mat po sta wy ZSRR wo bec po wsta nia war szaw skie go, udzie lo ne go dla „Le Mon de” w kwiet -
niu 1955 r. Po nad to ar ty ku ły do ty czą ce sy tu acji go spo dar czej w Pol sce i pew nych oznak „od wi lży” wśród wę gier skich
in te lek tu ali stów.
2 Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3, Wol na Eu ro pa, bmw, ma rzec 1956, 8 s. W nu me rze m.in. ar ty kuł po świę co ny uwię -
zio ne mu kard. S. Wy szyń skie mu, in for ma cje do ty czą ce sy tu acji go spo dar czej w Pol sce oraz pierw szych zwia stu -
nów „od wi lży” w na uce i li te ra tu rze.
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Nr 189

1956 maj 3, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 42/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 3 ma ja 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 42[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
[pu blicz ne go]

Kan dy dat PZPR zam[iesz ka ły] w po wie cie Rop czy ce (Rze szów) dnia 28 kwiet nia br.
otrzy mał ano nim, któ re go au tor rze ko mo w imie niu nie le gal nej or ga ni za cji ORP gro zi
mu śmier cią. Nad mie nia on rów nież, że w związ ku ze ska za niem na ka rę śmier ci ban -
dy ty Cie śli Jó ze fa 1 w ro ku 1956 zo sta nie roz strze lo nych 20 pra cow ni ków or ga nów bez -
pie czeń stwa, MO i OR MO. Ano nim o po dob nej tre ści wy mie nio ny ad re sat otrzy mał
w mar cu br. Śledz two pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go] w Rop czy cach.

Prze wod ni czą cy no wo po wsta łej spół dziel ni pro duk cyj nej w Gar dei pow. Kwi dzyn
(Gdańsk) dnia 26 kwiet nia br. otrzy mał ano nim po gró żko wy, któ re go au tor wzy wa go
do wy stą pie nia ze spół dziel ni. Śledz two pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Kwi dzy nie 2.

Czło nek no wo zor ga ni zo wa nej spół dziel ni pro duk cyj nej w Mi lej czy cach pow. Sie mia ty -
cze (Bia ły stok) dnia 25 kwiet nia br. otrzy mał pocz tą ano nim o tre ści za stra sza ją ce j3. Śledz -
two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sie mia ty czach.

Kie row nik Wy dzia łu Pre zy dium MRN w Kiel cach dnia 30 kwiet nia br. otrzy mał
ano nim o tre ści za stra sza ją cej. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach.

Do Pre zy dium GRN w Pod bie lu pow. Zam brów (Bia ły stok) dnia 16 kwiet nia br.
wpły nął pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi re pre sja mi prze wod ni czą ce mu GRN
(czł[onek] PZPR) za ak tyw ną pra cę na od cin ku obo wiąz ko wych do staw. Śledz two pro -
wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Zam bro wie.

629

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Jó ze fo wi Cie śli ka rę śmier ci za mie nio no na do ży wo cie, na stęp nie na 15 lat wię zie nia; zob. Biu le tyn Dzien ny
nr 296/54, przy pis 1.
2 W związ ku z ano ni mem za ło żo no spra wę agen tu ral no -śled czą krypt. „Tem po”. Na pod sta wie ana li zy cha rak te -
ru pi sma usta lo no, że au to rem wysłanego ano ni mu był Alek san der Her nysz. Ad re sa tem li stu był Jan Ma kow ski.
AIPN, 1583/112, Spra woz da nie WUdsBP w Gdań sku za II kwar tał 1956 r., b.p.
3 We dług Spra woz da nia WUdsBP w Bia łym sto ku za II kwar tał 1956 r. ano ni my te pod rzu co no w no cy z 24 na 25
kwiet nia dwóm oso bom: Ser giu szo wi Ada mo wi czo wi i Alek se mu Tyn kie wi czo wi. AIPN, 1583/108, k. 39.
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Pra cow nik Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Sierp cu (War sza wa) – czło -
nek PZPR, dnia 19 kwiet nia br. otrzy mał pocz tą ano nim po gró żko wy. Śledz two pro wa -
dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sierp cu.

Kie row nik szko ły w Skrzyp ko wie pow. To ruń (Byd goszcz) – czło nek PZPR oraz
dwaj in ni na uczy cie le tam tej szej szko ły dnia 21 kwiet nia br. otrzy ma li pocz tą ano ni my,
któ rych au tor gro zi im śmier cią. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ru niu 4.

De le gat do spraw sku pu i kon trak ta cji przy GRN w Lu bie sze wie pow. Draw sko (Ko -
sza lin) dnia 25 kwiet nia br. otrzy mał po raz trze ci pocz tą ano nim, któ re go au tor, na wią -
zu jąc do je go ar ty ku łu opu bli ko wa ne go przez „Głos Ko sza liń ski”, gro zi mu kon se kwen -
cja mi. Śledz two pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Draw sku.

Po ste ru nek MO w Stry ko wie pow. Brze zi ny (Łódź) dnia 21 kwiet nia br. otrzy mał
ano nim ad re so wa ny do ko men dan ta MO w Bia łej k. Zgie rza, któ re mu au tor ano ni mu
gro zi wy ko na niem wy ro ku śmier ci. Ano nim o iden tycz nej tre ści otrzy mał z[astęp]ca
kie row ni ka Po wia to we go Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Zgie rzu,
o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 40[/56].

Do ga bi ne tu dy rek to ra Za kła dów Me cha nicz nych „Ur sus” (War sza wa) dnia 27 kwiet -
nia br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca pod rzu cił kart kę z na pi sem (wy ko na nym od ręcz -
nie) o tre ści an ty se mic kiej. Śledz two pro wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Ur su sie.

W Haj nów ce (Bia ły stok) dnia 30 kwiet nia br. po za koń cze niu aka de mii zna le zio no
2 ulot ki wy ko na ne ręcz ną dru kar ką w for mie ha seł o tre ści an ty ko mu ni stycz nej. Ulot kę
tej sa mej tre ści zna le zio no dnia 1 ma ja br. na jed nej z ulic w Haj nów ce. Śledz two pro -
wa dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Haj nów ce.

W gro ma dzie Brze zi ce pow. Lu blin w dniach 30 kwiet nia i 1 ma ja br. przez nie usta -
lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo ne zo sta ły 3 ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści
na wo łu ją cej miej sco wą lud ność do nie bra nia udzia łu w ma ni fe sta cji. Śledz two pro wa -
dzi De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie.

W gro ma dzie Ka mion ka 5 pow. Chełm (Lu blin) dnia 1 ma ja br. na bu dyn ku spół dziel -
ni pro duk cyj nej wy wie szo na zo sta ła ulot ka (wy ko na na od ręcz nie) o tre ści an ty pań stwo -
wej oraz szka lu ją cej prze wod ni czą ce go te jże spół dziel ni. Śledz two pro wa dzi Po wia to -
wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie.

W po wie cie Strze lin dnia 30 kwiet nia br. w po bli żu to ru ko le jo we go przez nie usta -
lo ne go do tych czas spraw cę wy wie szo na zo sta ła swa sty ka hi tle row ska z na pi sem w ję -
zy ku nie miec kim. Śledz two pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]
w Kłodz ku (Wro cław).

W Ję drze jo wie (Kiel ce) na bu dyn ku li ceum ogól no kształ cą ce go dnia 1 ma ja br. przez
nie usta lo ne go do tych czas spraw cę do ko na ny zo stał na pis o tre ści na wo łu ją cej mło dzież
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4 We dług Spra woz da nia WUdsBP w Byd gosz czy za I kwar tał 1956 r. ano nim do kie row ni ka szko ły zo stał przy -
sła ny 25 kwiet nia. Au tor w li ście do ma gał się usu nię cia szko ły z bu dyn ku, w któ rym daw niej znaj do wał się ko ściół
ewan ge lic ki. AIPN, 1583/201, b.p.
5 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że gro ma da Ka mień.
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do wal ki z ko mu ni zmem. Śledz two pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu -
blicz ne go].

Na sta cji ko le jo wej w Ole cho wie k. Ło dzi dnia 2 ma ja br. ujaw nio no 2 wro gie na pi -
sy o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i na wią zu ją cej do spra wy Ka ty nia. Śledz two pro wa dzi
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi.

Na sta cji PKP Reń ska Wieś pow. Koź le (Opo le) dnia 24 kwiet nia br. przez nie usta -
lo ne go do tych czas spraw cę do ko na ny zo stał na pis o tre ści re wi zjo ni stycz nej oraz 2 swa -
sty ki hi tle row skie. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Publicz ne go] w Koź lu przy współ udzia le MO.

Z bu dyn ku pa ro wo zow ni w Mię dzy rze czu (Po znań)b dnia 30 kwiet nia br. przez nie -
usta lo nych do tych czas spraw ców zrzu co ne zo sta ły ha sła 1-ma jo we i por tre ty przed sta -
wi cie li rzą du.

W miej sco wo ści Czar na Wieś pow. Bia ły stok w no cy z 30 kwiet nia na 1 ma ja br.
przez nie usta lo nych do tych czas spraw ców ze rwa ne zo sta ły 2 fla gi z de ko ra cji 1-ma jo -
wej. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Bia łym sto ku.

Na te re nie wo je wództw: byd go skie go, kie lec kie go, lu bel skie go, łódz kie go, opol -
skie go, rze szow skie go, wro cław skie go i war szaw skie go zna le zio no 110 ba lo nów i 6875
egz[em pla rzy] ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim. Ogó łem na te re nie kra ju od
dnia 24 kwiet nia do dnia 3 ma ja br. zna le zio no 201 ba lo nów i oko ło 45 tys. ulo tek.

W miej sco wo ści Opacz k. Ur su sa (War sza wa) dnia 30 kwiet nia br. o godz. 21.00 nie -
usta le ni do tych czas spraw cy od da li 2 strza ły do funk cjo na riu sza MO. W tym sa mym
dniu oko ło godz. 23.00 w po bli żu Cy ta de li w War sza wie 4 nie usta lo nych do tych czas
spraw ców do ko na ło na pa du na funkcj[ona riu sza] MO. W cza sie wy mia ny strza łów
funk cjo na riusz zo stał ran ny. Do cho dze nie pro wa dzi Ko men da MO m.st. War sza wy przy
współ udzia le Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W elek trow ni „Vic to ria” w Wał brzy chu (Wro cław) dnia 27 kwiet nia br. nie usta lo ny
do tych czas spraw ca na sy pał pia sku do pa new ki ło ży ska wa łu zwrot ne go ta śmy do star -
cza ją cej wę giel do no wo bu do wa ne go ko tła, któ re go roz ruch wraz z in ny mi urzą dze nia -
mi miał na stą pić w dniu 1 ma ja br. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wał brzy chu.

W Wał brzy chu (Wro cław) dnia 28 kwiet nia br. przez nie usta lo ne go do tych czas
spraw cę zo stał prze cię ty 20-pa ro wy ka bel te le fo nicz ny, z któ re go czę ścio wo ko rzy stał
Miej ski Ko mi tet PZPR. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Wał brzy chu.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 27 kwiet nia br. aresz to wał gór ni ka, po cho dze nia
robot ni cze go, czł[on ka] PZPR, lat 55 – po dej rza ne go o do ko na nie za bój stwa ofi ce ra
Armii Ra dziec kiej w 1945 r.
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b Tak w tek ście. Mię dzy rzecz od 1950 r. wcho dził w skład województwa zie lo no gór skie go.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 30 kwiet -
nia br. za trzy mał za nie le gal ne po sia da nie bro ni miesz kań ca po wia tu Zło tów, po cho dze nia
rze mieśl ni cze go (au to chton), czł[onek] PZPR, lat, 25. Pod czas re wi zji u za trzy ma ne go
zna le zio no: 3 gra na ty, 2 za pal ni ki, 3 ra kie ty, 4 pe tar dy, 1 świe cę dym ną i oko ło 30 szt[uk]
amu ni cji do flo we ru.

MO w Le żaj sku (Rze szów) dnia 26 kwiet nia br. za trzy ma ła ukry wa ją ce go się groź ne -
go ban dy tę, po cho dze nia chłop skie go, lat 40, któ ry w la tach 1949–1954 do ko nał sze re gu
na pa dów ter ro ry stycz no -ra bun ko wych. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro -
ku ra tor wo je wódz ki. Śledz two p[rze ciw]ko wy mie nio ne mu pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 28 kwiet nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu ucznia IX kla sy, lat 18
– za trzy ma ne go za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej. Po sta -
no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 26 kwiet nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu za trzy ma nych za nie le -
gal ne usi ło wa nie prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki do Nie miec
Za chod nich: pra cow ni ka za kła dów kok so che micz nych, lat 36 (od 1945 r. prze by wał we
Fran cji, do kra ju po wró cił w 1955 r.) i ko bie tę, lat 19 (au to chton ka).

Wy ro ki są do we
Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Szcze ci nie dnia 25 kwiet nia br. ska zał 2 oso by na

ka ry 6 i 5 lat wię zie nia za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du Nie miec Za chod -
nich.

Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 28 kwiet nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę do ży wot -
nie go wię zie nia i 4 oso by na ka ry od 8 do 15 lat wię zie nia za przy na le żność do ban dy
ter ro ry stycz no -ra bun ko wej i do ko na nie sze re gu na pa dów w la tach 1953–1955.

Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 27 kwiet nia br. ska zał 4 oso by na ka ry po 5 lat
wię zie nia i 1 oso bę na ka rę pół to ra ro ku wię zie nia za współ pra cę z b[yłą] ban dą Cie śli.

Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li nie w dniu 24 kwiet nia br. ska zał 1 oso bę na ka rę 3 lat
wię zie nia za na pi sa nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa li stu szka lu ją ce go Pol skę
Lu do wą i ZSRR.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 159–164.
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Nr 190

1956 maj 7, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 43/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 7 ma ja 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 43[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

bW miejsc[owo ści] By to wa 1 pow. Ole śni ca (Wro cław) dnia 5 ma ja br. o godz. 1.15
nie usta lo ny do tych czas spraw ca wrzu cił do wnę trza mły na spół dziel cze go za pa lo ne
szma ty na sy co ne ro pą naf to wą, od któ rych za ję ła się kon struk cja drew nia na bu dyn ku.
W wy ni ku na tych mia sto wej ak cji po żar uga szo no. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] przy Współ udzia le KP MO w Ole śni cyb.

Na te re nie Sta lo wej Wo li (Rze szów) w dniu 30 kwiet nia i 3 ma ja br. zna le zio no
ok. 50 egz[em pla rzy] ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką) o wro giej tre ści oraz mó -
wią cej o po wsta niu pod ziem ne go ru chu do wal ki z ustro jem Pol ski Lu do wej. W za koń -
cze niu tre ści ulot ki jest ha sło 3-ma jo we oraz pod pis: „Zbroj na Or ga ni za cja – Kwiat
Wol no ści”2. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go].

Na te re nie m. Ra dom ska (Łódź) dnia 3 ma ja br. wy wie szo ne zo sta ły 2 ulot ki wy ko -
na ne na ma szy nie o tre ści an ty pań stwo wej. Usta le niem spraw cy zaj mu je się Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra dom sku.

We Wro cła wiu dnia 1 ma ja br. na słu pie ogło sze nio wym przez nie usta lo ne go do tych -
czas spraw cę wy wie szo na zo sta ła ulot ka wy ko na na w for mie pla ka tu o tre ści an ty pań -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Za zna czo no na le wym mar gi ne sie pio no wą li nią.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Zby to wa.
2 Or ga ni za cja po wsta ła w ma ju 1953 r. z ini cja ty wy Sta ni sła wa Cha mo ta ps. „Ryś” i Fe li cja na Kół ko ps. „Żbik”,
ja ko Pol skie Do wódz two Pod ziem ne. We wrze śniu te go ro ku zmie nio no na zwę na Wol ny Orzeł, w paź dzier ni ku na -
to miast na Kwiat Wol no ści – Pol ska Ar mia Kra jo wa. Dzia łal ność or ga ni za cji po le ga ła przede wszyst kim na spo rzą -
dza niu i roz po wszech nia niu ulo tek na te re nie kil ku po wia tów wo je wódz twa rze szow skie go, trwa ła do grud nia 1956 r.
We dług Atla su or ga ni za cja mia ła rów nież cha rak ter woj sko wy i li czy ła 10 człon ków. Do roz pra co wy wa nia gru py
przy stą pio no w stycz niu 1954 r. w ra mach spra wy agen tu ral no -śled czej krypt. „Klucz”, pro wa dzo nej przez rze szow -
ski WUBP/WUdsBP. W ma ju 1957 r. człon ko wie or ga ni za cji zo sta li aresz to wa ni, obaj przy wód cy w li sto pa dzie tego
ro ku ska za ni przez Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie na ka ry 3 lat i 1,5 ro ku wię zie nia, resz tę unie win nio no ze wzglę -
du na mło dy wiek. AIPN, 0183/127, Pol skie Do wódz two Pod ziem ne/Wol ny Orzeł/Kwiat Wol no ści – Pol ska Ar mia
Kra jo wa, Cha rak te ry sty ka nr 132; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie rze szow skim 1944–1956
[w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 198.
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stwo wej. Usta le niem spraw cy zaj mu je się Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go].

Ksiądz ze Szcze ci na (po stę po wy) dnia 25 kwiet nia br. otrzy mał 3 ano ni my (wy ko na -
ne na ma szy nie) o tre ści za stra sza ją cej. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W szko le pod sta wo wej w miejsc[owo ści] Ja sio na 3 pow. Kro sno (Rze szów) dnia
30 kwiet nia br. przez nie usta lo nych do tych czas spraw ców skra dzio ne zo sta ły 2 por tre ty
przed sta wi cie li mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go i fla ga z de ko ra cji 1-ma jo wej.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Dnia 5 ma ja br. na te re nie pow. Ry pin (Byd goszcz) w wy ni ku zor ga ni zo wa nej ak cji

przez or ga na bez pie czeń stwa, MO i jed nost kę woj sko wą uję ty zo stał z bro nią de zer ter,
lat 21, któ ry zde zer te ro wał z woj ska w dru giej po ło wie kwiet nia br., za bie ra jąc au to mat
i oko ło 3000 sztuk amu ni cji.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał ro bot ni ka GS w Ko cze wie 4 pow. Wo lin, czł[on -
ka] OR MO – za znisz cze nie de ko ra cji 1-ma jo wej na bu dyn ku GRN w Sie ro sła wiu 5.

W wy ni ku prze pro wa dzo nej w dniu 5 ma ja br. re wi zji w za bu do wa niach chło pa,
posia da ją ce go 48 arów zie mi, zam[iesz ka łe go] w miej sco wo ści Bła żo wa (Rze szów),
zna le zio no: 2 au to ma ty Berg ma ny, 4 pi sto le ty, 2 gra na ty i oko ło 100 sztuk amu ni cji (za -
cho wa ne od 1945 r.). Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Rze szo wie.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 3 ma ja br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu miesz kań ca Mrą go wa (Olsz -
tyn), po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 36, bez sta łe go miej sca pra cy – za trzy ma ne go
za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki
do Nie miec Za chod nich. Wy mie nio ny był dwukrot nie ka ra ny są dow nie za prze stęp stwo
gra nicz ne i wro gą pro pa gan dę. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 3 ma ja br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu 2 ro bot ni ków ko pal ni „Pa weł”
w Cheb ziu, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 18 i 19 lat – za trzy ma nych za usi ło wa -
nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej. Po sta no wie nie na tym cza so wy
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 28 kwiet nia br. prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie ro bot ni ka ko pal ni
„Igna cy”, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 18, wy kształ ce nia śred nie go – za trzy ma ne go
za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej z za mia rem uciecz ki
do Au strii. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.
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3 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Ja sion ka.
4 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Koł cze wo.
5 W spra wie tej aresz to wa ny zo stał Bo gu sław Wit kow ski. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie
za II kwar tał 1956 r., k. 147.
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Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 21 kwiet nia br. ska zał 3 oso by na ka ry do ży wot -

nie go wię zie nia i 3 oso by na ka ry od 14 do 15 lat wię zie nia za przy na le żność do ban dy
UPA i do ko na nie sze re gu mor derstw na te re nie pow. Hru bie szów w la tach 1945–1948.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 165–167.
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Nr 191

1956 maj 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 44/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 14 ma ja 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 44[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

W dniach od 7 do 14 ma ja br. na te re nie wo je wództw: lu bel skie go, bia ło stoc kie go, kra -
kow skie go i war szaw skie go ujaw nio no trzy wy pad ki kol por ta żu wro gich ulo tek i 2 wro gie
na pi sy. Na pod kre śle nie za słu gu je treść ulot ki zna le zio nej w woj. kra kow skim, w któ rej
autor szka lu je Zwią zek Ra dziec ki, na wią zu jąc do na pa ści w 1939 r., Ka ty nia i po wsta nia
war szaw skie go. Opi su je on nie do cią gnię cia i bra ki w Pol sce, ob cią ża jąc za nie Zwią zek
Ra dziec ki i PZPR. Au tor za po wia da dal szy kol por taż ulo tek, w któ rych za mie rza po dać
imien ne wy ka zy lu dzi „nie bez piecz nych”. O po dob nej tre ści by ła ulot ka zna le zio na w woj.
lu bel skim, któ rej au tor w za koń cze niu na wo ły wał w imie niu AK do wal ki z PRL.

W miej sco wo ści Mich niów pow. Kiel ce dnia 11 ma ja br. o godz. 21.30 trzech uzbro -
jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel ni za opa trze nia i zby tu, ra bu jąc
część to wa rów.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -

czeń stwa Pu blicz ne go] w Czę sto cho wie (Sta li no gród) dnia 4 ma ja br. aresz to wał za nie -
le gal ne prze cho wy wa nie bro ni pal nej miesz kań ca po wia tu Czę sto cho wa, po cho dze nia
chłop skie go, lat 34. Pod czas re wi zji w za bu do wa niach aresz to wa ne go zna le zio no ra dio -
sta cję oraz broń: 2 au to ma ty, 5 pi sto le tów, gra nat i 888 szt[uk] amu ni cji. Nad mie nić na -
le ży, że aresz to wa ny w dniu 2 ma ja br. na mo cy amne stii 1 zwol nio ny zo stał z wię zie nia,
gdzie od by wał ka rę za po peł nio ne nad uży cia fi nan so we. Po sta no wie nie na tym cza so wy
areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki 2.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Usta wa o amne stii zo sta ła przy ję ta przez sejm 27 kwiet nia 1956 r. Wśród zwol nio nych zna leź li się ska za ni
za prze stęp stwa prze ciw ko „po rząd ko wi pu blicz ne mu” i „bez pie czeń stwu we wnętrz ne mu” na pod sta wie MKK
z czerw ca 1946 r., de kre tu o wol no ści su mie nia i wy zna nia z sierp nia 1949 r. oraz o ochro nie ta jem ni cy pań stwo -
wej. Przy ję to za sa dę, że ka ry do 5 lat da ro wa no, wy ższe pro por cjo nal nie skra ca no, ka rę śmier ci za mie nia no na 15
lat wię zie nia, a do ży wo cie na 12 lat. Ogó łem na mo cy amne stii wy szło na wol ność 36 000 więź niów, w tym 4500
więź niów po li tycz nych, a dal sze 4500 ska za nych za prze stęp stwa po li tycz ne mia ło wy ro ki skró co ne.
2 Piotr Fogt man (ur. 1922). Wy mie nio ną broń, ra dio sta cję, a ta kże ar chi wum AK (praw do po dob nie Ob wo du Czę -
sto cho wa) Fogt man prze jął w 1954 r. od bra ci Je rze go i Ro ma na Lan dów na prze cho wa nie, na proś bę ukry wa ją ce -
go się u nie go Ja na Suł ka (ad iu tant do wód cy Ob wo du AK Czę sto cho wa Je rze go Kur piń skie go ps. „Po nu ry”). 
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Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 7 ma ja br. aresz to wał za kil ka krot ne roz kol por to wa -
nie wro gich ulo tek na te re nie Py sko wic w 1955 r. ro bot ni ka pia skow ni w Py sko wi cach,
po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 203.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia 9 ma ja br. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie bro -
ni pra cow ni ka PKP w Gu bi nie, lat 20. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no ka ra bin.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Cheł mie (Lu blin)
dnia 10 ma ja br. za trzy mał i prze ka zał do dys po zy cji Woj sko wej Pro ku ra tu ry miesz kań -
ca Maj da nu Le śniow skie go, po cho dze nia chłop skie go, lat 24, czł[on ka] sek ty świad ko -
wie Je ho wy, uchy la ją ce go się od słu żby woj sko wej.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Urząd do spraw Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go] m.st. War sza wy dnia 11 ma ja br. aresz to wał za spo wo do wa nie ka ta stro fy ko le jo wej
na te re nie wo je wódz twa wro cław skie go osob ni ka lat 31, ukry wa ją ce go się w War sza -
wie 4.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go przez De le ga tu rę Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go le nio wie (Szcze cin) dnia 9 ma ja br. zo stał
aresz to wa ny za świa do me spo wo do wa nie awa rii mły na w Pań stwo wych Za kła dach
Prze my słu Wa pien ne go w Czar no gło wiu 5 pra cow nik ww. za kła dów, po cho dze nia chłop -
skie go, lat 26, kand[ydat] PZPR6.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Szcze ci nie aresz to wał za prze stęp stwa de wi zo we pra cow ni ka Pol skiej
Że glu gi Mor skiej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 44.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 9 ma -
ja br. aresz to wał za współ udział w po peł nie niu po wa żnych nad użyć na szko dę Przed się -
bior stwa Bu do wy Sie ci Elek trycz nych wła ści cie la pry wat ne go warsz ta tu elek tro tech -
nicz ne go, lat 37. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w dniach 4 i 10 ma ja br. prze ka za ły do Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze miesz kań ca po -
wia tu Ole śni ca (Wro cław) po cho dze nia chłop skie go, lat 18, bez sta łe go miej sca pra cy
i pra cow ni ka MHD w Szcze ci nie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 24 – za trzy ma nych
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AIPN, 1583/113, Spra woz da nie WUdsBP w Sta li no gro dzie za II kwar tał 1956 r., k. 35; AIPN Ka, 03/108, Ak ta śled -
cze Pio tra i Le ona Fogt ma nów, Je rze go, Ro ma na i Hen ry ka Lan dów, Bo le sła wa Dyj skie go i in.
3 Praw do po dob nie cho dzi tu o Ru dol fa Żur ka; zob. Biu le tyn nr 42/55, przy pis 1.
4 Mo wa o wy pad ku, ja ki miał miej sce 12 paź dzier ni ka 1951 r. w powiecie trzeb nic kim na od cin ku Sko ko wa–Żmi -
gród. W wy ni ku na je cha nia po cią gu to wa ro we go na po spiesz ny śmierć po nio sło 5 osób, a 21 zo sta ło ran nych. Po -
nad to roz bi ty zo stał pa ro wóz i sześć wa go nów. Wi ną za ka ta stro fę obar czo no dy żur ne go ru chu sta cji Sko ko wa, któ -
ry po wy pad ku zbiegł i przez kil ka lat ukry wał się w oko li cach Prusz ko wa. Zi den ty fi ko wa ny przez pra cow ni ków
bez pie czeń stwa De le ga tu ry UdsBP we Wło chach zo stał za trzy ma ny przez funk cjo na riu szy WUdsBP z Wro cła wia.
AIPN, 1583/132, Spra woz da nie UdsBP m.st. War sza wy za II kwar tał 1956 r., k. 33; AIPN, 1583/187, Spra woz da -
nie WUdsBP we Wro cła wiu za II kwar tał 1956 r., (ma te ria ły wy łą czo ne – od dziel na pa gi na cja), k. 66; AIPN Wr,
039/9693, Ak ta kon tro l no -ob ser wa cyj ne. 
5 Praw do po dob nie Czar no gło wy.
6 Aresz to wa ny Wój cik (brak imie nia) przy znał się do za rzu ca ne go mu czy nu, choć dzień póź niej – 10 ma ja – do -
szło do uszko dze nia w po dob ny spo sób dru gie go mły na, w związ ku z czym śledz two pro wa dzo no na dal. W wy ni ku
spra wy agen tu ral no -śled czej krypt. „Dy wer sant” usta lo no, że awa rię dru gie go mły na spo wo do wa ła te ścio wa Wój ci -
ka, by od wró cić od nie go uwa gę. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie za II kwar tał 1956 r.,
k. 146, 152, 158.
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za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej. Po sta no wie nie na tym -
cza so wy areszt wy mie nio nych wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 168–170.
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Nr 192

1956 maj 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 45/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 19 ma ja 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 45[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

W dniach od 14 do 19 ma ja br. na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go i war szaw skie -
go oraz na te re nie m. War sza wy za no to wa no 5 wy pad ków kol por ta żu wro gich ulo tek.

W War sza wie wy wie szo ne zo sta ły 2 ulot ki (wy ko na ne na ma szy nie, pod pi sa ne
„Trój kąt”) o tre ści do ma ga ją cej się zwol nie nia Wy szyń skie go i na wo łu ją cej do wal ki
z „oku pa cją so wiec ką” o lep sze ju tro. Nad mie nić na le ży, iż w kwiet niu br. na te re nie
mia sta Prusz ko wa roz kol por to wa ne zo sta ło 460 egz[em pla rzy] ulo tek (wy ko na nych
ręcz ną dru kar ką i od ręcz nie) o tre ści do ma ga ją cej się wpro wa dze nia na uki re li gii
w szko łach i na wią zu ją cej do spra wy Wy szyń skie go.

W Prusz ko wie zna le zio no 1 ulot kę (wy ko na ną od ręcz nie) o tre ści pro te stu ją cej prze -
ciw ko usta wie o prze ry wa niu cią ży.

W Haj nów ce (Bia ły stok) zo sta ły wy wie szo ne 4 ulot ki (wy ko na ne ręcz ną dru kar ką)
o tre ści na wo łu ją cej mło dzież do wstę po wa nia w sze re gi pod ziem nych or ga ni za cji oraz
skie ro wa nej prze ciw ko przy jaź ni pol sko -ra dziec kiej. W po wie cie Ełk zna le zio no 2 ulot -
ki o tre ści wzy wa ją cej do wal ki z ko mu ni zmem, rów nież wy ko na ne ręcz ną dru kar ką.

Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Star gar dzie (Szcze cin)

dnia 10 ma ja br. aresz to wał pra cow ni ka Za kła dów Gra ficz nych w Szcze ci nie, po cho -
dze nia chłop skie go, lat 39, wy kształ ce nia śred nie go. Usta lo no, iż wy mie nio ny czy nił
przy go to wa nia w kie run ku utwo rze nia nie le gal nej or ga ni za cji w opar ciu o za ło że nia
b[yłej] or ga ni za cji pn. Miecz i Płu g1, któ rej za da niem by ło by kol por to wa nie na sze ro ką
ska lę ulo tek i li te ra tu ry o tre ści an ty pań stwo wej. Szcze gól nie in ten syw ne przy go to wa nia
do roz po czę cia an ty pań stwo wej dzia łal no ści czy nił w okre sie po XX Zjeź dzie. Pod czas
re wi zji do mo wej u aresz to wa ne go zna le zio no 8 ze sta wów dru kar skich, za wie ra ją cych
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Utwo rzo na przez dzia ła czy chrze ści jań sko -na ro do wych (m.in. ks. Le on Po eplau ps. „Wo lan”) w 1939 r. or ga ni -
za cja Ruch „Miecz i Pług”, prze mia no wa na na stęp nie na Zjed no czo ne Or ga ni za cje Ru chu „Miecz i Pług”. Dzia ła -
ła głów nie w War sza wie, na Pod la siu, Po mo rzu i w Kra kow skiem.
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tytu ły ulo tek or ga ni za cji Miecz i Pług i 6 pie czę ci me ta lo wych. Po sta no wie nie na tym -
cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki 2.

Dnia 12 ma ja br. przez MO zo stał aresz to wa ny i prze ka za ny do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie b[yły] czło nek WiN,
wcho dzą cy w skład kie row nic twa Okrę gu Dol no ślą skie go, ukry wa ją cy się od 1949 r.
Pod czas re wi zji przy aresz to wa nym zna le zio no 2 pi sto le ty i 21 szt[uk] amu ni cji. Po sta -
no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 10 ma ja br. aresz to wał za przy na le żność do zbroj -
nej nie le gal nej or ga ni za cji pn. Krzyż miesz kań ca Gi szow ca, po cho dze nia ro bot ni cze go,
lat 27, bez sta łe go miej sca pra cy. O aresz to wa niu 7 człon ków wy mie nio nej or ga ni za cji
in for mo wa no w Biu le ty nie z dnia 4 kwiet nia br.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku w dniach 11 i 17 ma ja br. ska zał:
– jed ną oso bę na ka rę 6 lat wię zie nia za współ pra cę z ban dą,
– chło pa, po sia da ją ce go 7 ha zie mi, na ka rę 5 lat wię zie nia za pod pa le nie sto do ły

nale żą cej do człon ka ko mi te tu za ło ży ciel skie go spół dziel ni pro duk cyj nej w po wie cie
Sokół ka.

Sąd Po wia to wy w Zwo le niu (Kiel ce) dnia 14 ma ja br. ska zał 5 osób na ka ry od
3 do 12 lat wię zie nia i utra tę praw pu blicz nych na okres od 2 do 5 lat za do ko ny wa nie
na pa dów ra bun ko wych na te re nie pow. Zwo leń w la tach 1953–1955.

Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 12 ma ja br. ska zał 3 oso by na ka ry od 8 do 10
lat wię zie nia i jed ną oso bę na ka rę 3 lat i 6 m[ie się]cy wię zie nia za przy na le żność do
nie le gal nej or ga ni za cji pn. Le gion Wy zwo le nia.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 171–172.
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2 Mo wa o aresz to wa nym 10 (11?) ma ja 1956 r. fi gu ran cie (brak na zwi ska) spra wy agen tu ral nej na oso bę krypt.
„Rach mistrz”. Zwol nio ny 4 czerw ca 1956 r. z aresz tu na po le ce nie Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej, 21 czerw ca na wią zał
kon takt z agen tem Wy dzia łu III szcze ciń skie go WUdsBP ps. „Kul czyc ki”, któ re go po in for mo wał, że pla nu je kon -
ty nu owa nie dzia łal no ści pod ziem nej oraz wy jazd w tym ce lu na ja kiś czas za gra ni cę; wzię ty po now nie pod ob ser -
wa cję. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie za I kwar tał 1956 r., k. 121, 127; ibi dem, Spra wo -
zda nie WUdsBP w Szcze ci nie za II kwar tał 1956 r., k. 151.
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Nr 193

1956 maj 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 46/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 28 ma ja 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 46[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

W dniach od 20 do 26 ma ja br. na te re nie wo je wództw łódz kie go i lu bel skie go za no -
to wa no 2 wy pad ki kol por ta żu wro gich ulo tek, a mia no wi cie:

– na te re nie Miej skie go Przed się bior stwa Ko mu ni ka cyj ne go w Ło dzi zna le zio no
3 ulot ki (wy ko na ne na ma szy nie) o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko PRL, wzy wa ją cej
w imie niu pod zie mia do do ko ny wa nia ak tów sa bo ta żu i za po wia da ją cej ry chłe „wy zwo -
le nie”;

– we wsi Pusz cza Sol ska pow. Bił go raj (Lu blin) na bu dyn ku przy ko ściel nym wy wie -
szo na zo sta ła ulot ka (wy ko na na od ręcz nie) o tre ści szka lu ją cej Zwią zek Ra dziec ki i glo -
ry fi ku ją cej uczest ni ków walk pod Mon te Cas si no.

Na te re nie woj. sta li no grodz kie go za no to wa no 3 wy pad ki prze sła nia ano ni mów
i 1 w woj. olsz tyń skim:

– prze wod ni czą cy Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Sta li no gro dzie otrzy mał pocz -
tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor, na wią zu jąc do amne stii, w „imie niu
gór ni ków” do ma ga się po wro tu księ ży zdję tych w ubie głych la tach za sta no wisk i wy -
sie dlo nych z tam tej szych te re nów;

– do re dak cji „Try bu ny Ro bot ni czej” w Sta li no gro dzie wpły nę ły 2 ano ni my (wy ko -
na ne od ręcz nie), w któ rych au tor szka lu je Zwią zek Ra dziec ki za układ z Hi tle rem, wy -
mor do wa nie przy wód ców KPP, de por ta cję Po la ków oraz na wią zu je do spra wy Ka ty nia
i po wsta nia war szaw skie go. Au tor wy chwa la dzia łal ność AK;

– re dak cja „Gło su Olsz tyń skie go” otrzy ma ła ano nim (wy ko na ny na ma szy nie, za ty -
tu ło wa ny „List otwar ty do ko mu ni stów”), w któ rym au tor w spo sób oszczer czy wy po -
wia da się o sto sun kach pa nu ją cych w Pol sce, szka lu je Zwią zek Ra dziec ki i przy wód -
ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go.

W po bli żu miej sco wo ści Dra wień pow. Szcze ci nek (Ko sza lin) dnia 24 ma ja br. prze -
cię ty zo stał nad ziem ny ka bel te le fo nicz ny, na le żą cy do ra dziec kiej jed nost ki woj sko wej.
Na miej scu prze stęp stwa spraw ca po zo sta wił kart kę z na pi sem o an ty ra dziec kiej tre ści.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Aresz ty do ko na ne przez or ga na bez pie czeń stwa
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu prze jął

za trzy ma ne go przez WOP agen ta wy wia du ame ry kań skie go bRy tlew skie go Cze sła wa b1,
lat 23, któ ry w dniu 22 ma ja br. prze kro czył gra ni cę z NRD do Pol ski. Pod czas re wi zji
oso bi stej przy za trzy ma nym zna le zio no: fał szy we do ku men ty pol skie i NRD, kom pas,
ma py i pie nią dze. Usta lo no, że za trzy ma ny zbiegł z kra ju we wrze śniu 1955 r. do Nie -
miec Za chod nich, gdzie zo stał za wer bo wa ny przez ośro dek wy wia du ame ry kań skie go
i po 5-ty go dnio wym prze szko le niu otrzy mał za da nie prze do sta nia się do Pol ski w ce lu
ze bra nia in for ma cji o sta cjo nu ją cych jed nost kach woj sko wych w Je le niej Gó rze. Po wy -
ko na niu za da nia miał po wró cić do Ber li na Za chod nie go.

Dnia 18 ma ja br. przez De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Kro śnie Od rzań skim (Zie lo na Gó ra) aresz to wa ny zo stał de zer ter, lat 21, któ ry zde zer -
te ro wał z woj ska 14 ma ja br. za bie ra jąc ze so bą au to mat wraz z amu ni cją. Wy mie nio ny
ze znał, iż za mie rzał zbiec za gra ni cę.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie na se sji wy jaz do wej w Łu ko wie dnia 21 ma ja br. ska -

zał: 1 oso bę na ka rę do ży wot nie go wię zie nia, 3 oso by na ka ry od 12 do 15 lat wię zie nia
i utra tę praw na okres 5 lat i prze pa dek mie nia na rzecz skar bu pań stwa oraz 5 osób
na ka ry od 2 do 5 lat wię zie nia, z któ rych 2 oso by po za sto so wa niu usta wy o amne stii
zo sta ły zwol nio ne. Wy mie nie ni wcho dzi li w skład ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej,
któ ra do ko na ła sze re gu zbroj nych na pa dów ra bun ko wych na te re nie wo je wódz twa lu -
bel skie go i sta li no grodz kie go. Mię dzy in ny mi w grud niu ub.r. ban da do ko na ła na pa du
na ka sje ra Po wia to we go Za rzą du Łącz no ści w Łu ko wie, ra bu jąc 116 tys. zł i za mor do -
wa ła kon wo jen ta.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 173–175.
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b–b Do pi sa no od ręcz nie
1 Cze sław Ry tlew ski (ur. 1933). W 1955 r. zbiegł przez Cze cho sło wa cję i Au strię do NRF, gdzie w 1956 r. zo stał
zwer bo wa ny przez wy wiad USA. Prze ka zał in for ma cje o pro duk cji Za kła dów Ce giel skie go w Po zna niu i Za kła dów
Włó kien Sztucz nych w Je le niej Gó rze. Prze szko lo ny we Frank fur cie nad Me nem i za opa trzo ny w fał szy we do ku -
men ty oraz sprzęt szpie gow ski miał udać się w oko li ce Je le niej Gó ry. Za trzy ma ny na gra ni cy przez WOP 23 ma -
ja 1956 r. Wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w War sza wie z 20 lip ca 1956 ska za ny z art. 7 i 6 MKK na 10 lat wię -
zie nia, zwol nio ny wa run ko wo 20 mar ca 1965 r. In for ma tor o oso bach..., s. 115.
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Nr 194

1956 czer wiec 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 47/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 4 czerw ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 47[/56]

W dniach od 27 ma ja do 4 czerw ca br. na te re nie kra ju za no to wa no 4 wy pad ki kol -
por ta żu wro gich ulo tek, 3 na pa dy ter ro ry stycz no -ra bun ko we i 2 wy pad ki prze sła nia
ano ni mów po gró żko wych. W okre sie tym urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz -
ne go] aresz to wa ły 2 oso by za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej i przy na le żność do an -
ty pań stwo wej or ga ni za cji, od or ga nów WOP prze ję to 15 za trzy ma nych za usi ło wa nie
prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej, w tym agen ta wy wia du ame ry kań skie go.

Z te re nu Kra ko wa nada nych zo sta ło po nad 40 wro gich ulo tek wy ko na nych na ma szy -
nie, za ty tu ło wa nych „Orę dzie du cha Pol ski do ca łej ludz ko ści” i „List otwar ty do bra ci
i sióstr Po la ków z PZPR, FN, LK, ZMP” na ad re sy: am ba sa dy tu rec kiej, różnych in sty -
tu cji pań stwo wych, or ga ni za cji spo łecz nych i władz ko ściel nych na te re nie Pol ski. Au tor
ulo tek w „Orę dziu” szka lu je dzia łal ność to wa rzy sza Bie ru ta oraz ide olo gię ko mu ni stycz -
ną. W „Li ście otwar tym” na wią zu je do trzechset nej rocz ni cy Ślu bów Ka zi mie rzow skich
i ka to lic kich tra dy cji na ro du, wzy wa do ze rwa nia z ide olo gią ko mu ni stycz ną. W dal szej
tre ści ulo tek przed sta wia wi zję przy szłej Pol ski oraz zwra ca się do człon ków par tii i or -
ga ni za cji spo łecz nych o spo wo do wa nie dys ku sji na ła mach pra sy i w ra dio, ce lem wy po -
wie dze nia się na te mat „Orę dzia” oraz prze pro wa dze nia po wszech ne go gło so wa nia, ce -
lem uzy ska nia od po wie dzi na py ta nie, ja ki ustrój pań stwo wy chce mieć u sie bie na ród
pol ski. Nad mie nić na le ży, iż w li sto pa dzie 1955 r. na te re nie mia sta Kra ko wa zna le zio no
54 wro gie ulot ki roz kol por to wa ne z oka zji 100. rocz ni cy śmier ci Ada ma Mic kie wi cza
przez te goż au to ra.

We wsi Al bi go wa po wiat Łań cut (Rze szów) wy wie szo ne zo sta ły 3 ulot ki wy ko na ne
od ręcz nie przez kal kę o tre ści: „Pre zy dium GRN dla uczcze nia 1 Ma ja pod ję ło zo bo wią -
za nie usu nię cia krzy ża ze ścia ny, gdzie plan zo stał wy ko na ny ku ra do ści ko mu ny”.
W dal szej tre ści ulo tek au tor gro zi ka rą człon kom GRN za do ko na nie po wy ższe go.

Na to rach ko le jo wych obok sta cji Skom nac ko 1 po wiat Ełk (Bia ły stok) roz rzu co nych
zo sta ło 15 ulo tek z ha sła mi o tre ści „Na przód do wal ki z ko mu ni zmem” oraz w Miel ni -
ku po wiat Sie mia ty cze zna le zio no jed ną ulot kę o tre ści szka lu ją cej przy wód ców Związ -
ku Ra dziec kie go.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie Sko mack Wiel ki.
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W dniach od 19 ma ja do 4 czerw ca br. na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, kie -
lec kie go, kra kow skie go, lu bel skie go, rze szow skie go i sta li no grodz kie go ze bra no 53 ba -
lo ny i 4260 eg zem pla rzy ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

W po bli żu wsi Ko wa le wo po wiat Pisz (Olsz tyn) dnia 30 ma ja br. oko ło go dzi ny
22.00 trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na pa trol, skła da ją cy się z funk -
cjo na riu sza MO i dwóch człon ków OR MO. Funk cjo na riusz MO i je den czło nek OR MO
zo sta li roz bro je ni, dru gie mu człon ko wi OR MO uda ło się zbiec.

W tym sa mym dniu oko ło go dzi ny 23.30 czte rech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło
na pa du na war tow ni ków peł nią cych słu żbę przy skle pie GS we wsi Chle biot ki pow.
Zam brów (Bia ły stok). Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu war tow ni ków i prze rwa niu li nii te -
le fo nicz nej zra bo wa li ze skle pu część to wa rów na su mę oko ło 20 000 zł.

W po bli żu wsi Łę żce pow. Koź le (Opo le) dnia 30 ma ja br. o godz. 12.00 trzech
[u]zbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na funk cjo na riu sza MO, ra bu jąc mu pi sto let.
We dług do tych cza so wych da nych ban dy ci pla no wa li do ko na nie na pa du na ka sje ra
PGR, któ ry w tym cza sie miał prze wo zić pie nią dze prze zna czo ne na wy pła tę dla ro bot -
ni ków.

Se kre tarz GRN Ko by lin-Bo rzy my po wiat Wy so kie Maz[owiec kie] (Bia ły stok) – czło -
nek KP PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa go do zrzek nię cia się zaj mo -
wa ne go sta no wi ska do dnia 15 czerw ca br., a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią.

Czło nek PZPR i OR MO, za miesz ka ły w po wie cie Ko ścian (Po znań) otrzy mał ano -
nim, któ re go au tor wzy wa go do za nie cha nia ak tyw nej dzia łal no ści i za zna cza, że nad -
szedł czas usu nię cia wszyst kich ak ty wi stów pod kre śla jąc, iż w wy ni ku ostat nich wy da -
rzeń po li tycz nych wie lu ak ty wi stów „uspo ko iło się”.

Aresz ty
Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 27 ma ja br. aresz to wał miesz kań ca po wia tu Ol kusz,
lat 292 – za przy na le żność do by łej nie le gal nej or ga ni za cji pn. Ar mia Pol ska 3. Wy mie -
nio ny ja ko czło nek wspo mnia nej or ga ni za cji do ko nał mor der stwa funk cjo na riu sza MO
w 1950 r.4 oraz na pa du na soł ty sa, któ re mu zra bo wał 75 000 zł (w sta rej wa lu cie).

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta ra cho wi cach (Kiel ce) dnia 29 ma ja br. aresz to wał
za do ko na nie trzech na pa dów ra bun ko wych na te re nie po wia tu Opa tów i nie le gal ne po -
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2 Wa cław Wój ci kow ski (ur. 1927). Czło nek or ga ni za cji Ar mia Pod ziem na (od koń ca 1949). Pod czas li kwi da cji AP
zbiegł (kwie cień 1950), ujaw nił się do pie ro 8 ma ja 1956 r. Aresz to wa ny 27 ma ja i ska za ny przez Wy dział IV Są du
Wo je wódz kie go w Kra ko wie 5 wrze śnia 1956 r. na 8 lat wię zie nia.
3 Właśc. Ar mia Pod ziem na – or ga ni za cja po wsta ła we wrze śniu 1948 r. w Wol bro miu z in spi ra cji nie usta lo ne go
bli żej płk. Sta ni sła wa Opol skie go vel No wa ka w ce lu pro wa dze nia wal ki z ko mu ni zmem po przez li kwi do wa nie je -
go zwo len ni ków. AP po sia da ła „trój ko wą” struk tu rę, wie lu jej człon ków wy wo dzi ło się z AK. Ist nia ły pla ców ki
w Łę czy cy (krypt. „Bły ska wi ca”) i w Szpro ta wie. Funk cję do wód cy peł nił Hen ryk Ada mus ps. „Ol don” (do sier -
pnia 1949), za stęp cą był Sta ni sław Ga jos ps. „Wi sła”, „Wy rąb”. Do ak tyw niej szych człon ków na le że li: Zdzi sław
Łup ka, Ta de usz Pod sia dło, Sta ni sław Bar czyk, Wa cław Gra biń ski, Ma ria Gra biń ska oraz księ ża Piotr Obor ski
i Zbigniew Ga dom ski. Or ga ni za cja zo sta ła zli kwi do wa na w kwiet niu 1950 r., łącz nie aresz to wa no 43 człon ków AP;
trzech z nich (m.in. Ada mus) zo sta ło wy ro kiem WSR w Kra ko wie ska za nych na śmierć, resz ta na wie lo let nie wię -
zie nie. AIPN, 0172/47, Ar mia Pod ziem na, Cha rak te ry sty ka nr 47; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je -
wódz twie kra kow skim 1944–1956 [w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 329.
4 Wła dy sław Ka mion ka, kpr., funk cjo na riusz MO w Wol bro miu, za strze lo ny 2 kwiet nia 1950 r. przez dwóch
człon ków Ar mii Pod ziem nej – Wa cła wa Wój ci kow skie go i Wa cła wa Pi wo war skie go.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 644



sia da nie bro ni pal nej miesz kań ca wy mie nio ne go po wia tu, lat 27 (oj ciec po sia da 8 ha
zie mi). Pod czas re wi zji do mo wej u aresz to wa ne go zna le zio no: au to mat, pi sto let, ka ra -
bin, 166 sztuk amu ni cji i sza blę.

W dniach od 15 ma ja do 4 czerw ca br. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do wo -
je wódz kich urzę dów [do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go] 15 osób w wie ku od
21 do 31 lat za trzy ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo -
wej. Spo śród za trzy ma nych 8 osób usi ło wa ło prze kro czyć gra ni cę do NRD, 6 – do Cze -
cho sło wa cji i 1 – do ZSRR. Czte rej obec nie za trzy ma ni by li uprzed nio ka ra ni są dow nie
za prze stęp stwa gra nicz ne; zwol nie ni zo sta li z wię zień na mo cy amne stii. Wśród za trzy -
ma nych znaj du je się agent wy wia du ame ry kań skie go, lat 30, któ ry w dniu 30 ma ja br.
usi ło wał prze kro czyć gra ni cę z Pol ski do NRD. Przy aresz to wa nym pod czas re wi zji oso -
bi stej zna le zio no: fał szy we do ku men ty pol skie i NRD oraz szki ce ko szar woj sko wych
znaj du ją cych się we Wro cła wiu. Usta lo no, że aresz to wa ny zbiegł z kra ju w 1948 r. do
Nie miec Za chod nich. W kwiet niu 1956 r. zo stał za wer bo wa ny przez ośro dek wy wia du
ame ry kań skie go we Frank fur cie i po 6-ty go dnio wym prze szko le niu otrzy mał za da nie
prze do sta nia się do Pol ski w ce lu ze bra nia in for ma cji o sta cjo nu ją cych jed nost kach woj -
sko wych we Wro cła wiu. Po prze kro cze niu gra ni cy w dniu 19 ma ja br. z NRD do Pol ski
prze by wał na te re nie Zgo rzel ca, Lu ba nia, Je le niej Gó ry i we Wro cła wiu. Po sta no wie nie
na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w War sza wie dnia 22 ma ja br. ska zał dwie oso by na ka ry po 5 lat

wię zie nia za usi ło wa nie do ko na nia za bój stwa człon ka PZPR w 1952 r. Na mo cy amne -
stii sąd ka ry zła go dził na 3 la ta i 4 mie sią ce wię zie nia.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr5

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 176–179.
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5 Ro man Py skło, mjr. Od 1 stycz nia 1947 r. do 15 kwiet nia 1949 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu do spraw Funk -
cjo na riu szy WUBP w Byd gosz czy; od 15 sierp nia 1950 r. do 1 lip ca 1951 r. za stęp ca na czel ni ka, a w okre sie
od kwiet nia do 1 lip ca 1951 r. jed no cze śnie p.o. na czel ni ka Wy dzia łu do spraw Funk cjo na riu szy WUBP w Lu bli -
nie. Apa rat bez pie czeń stwa..., t. I, s. 126, 272, 273.
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Nr 195

1956 czer wiec 9, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 48/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 9 czerw ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 48[/56]

W dniach od 4 do 9 czerw ca br. urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go]
wsz czę ły śledz twa w spra wach 7 wro gich ak tów: 2 kol por ta ży wro gich ulo tek, 2 ano ni -
mów po gró żko wych, 2 na pi sów i pod pa le nia la su pań stwo we go. Po nad to wspól nie
z MO przy stą pio no do usta la nia spraw cy 2 na pa dów ra bun ko wych.

W okre sie tym aresz to wa no 5 osób: 3 za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej i ra dio -
sta cji nadaw czej, 1 za prze sy ła nie wro gich ano ni mów, od WOP prze ję to za trzy ma ne go
w cza sie prze kra cza nia gra ni cy z NRD do Pol ski agen ta wy wia du ame ry kań skie go.

W po bli żu gro ma dy Maj dan Zbydniow ski pow. Tar no brzeg (Rze szów) roz rzu co nych
zo sta ło 108 ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką), mó wią cych o po wsta niu pod ziem ne -
go ru chu do wal ki z ustro jem Pol ski Lu do wej o „wol ność, rów ność i nie pod le głość Pol -
ski”. Ulot ki pod pi sa ne są „Zbroj na Or ga ni za cja – Kwiat Wol no ści”. 50 egz[em pla rzy]
ulo tek tej sa mej tre ści zna le zio no na te re nie Sta lo wej Wo li w dniach 30 kwiet nia i 3 ma -
ja br., o czym in for mo wa no w Biu le ty nie nr 43[/56]. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra -
cyj na 1.

W ró żnych punk tach mia sta Wro cła wia roz kol por to wa nych zo sta ło 21 egz[em pla -
rzy] wro gich ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką) o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra -
dziec kiej oraz szka lu ją cej przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go.

Na te re nie wo je wództw: kie lec kie go, kra kow skie go, łódz kie go, opol skie go, olsz tyń -
skie go i wro cław skie go ze bra no 50 ba lo nów i oko ło 8500 egz[em pla rzy] wro gich bro -
szur i ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim pt. Fol wark zwie rzę cy – an giel skie go
auto ra Geo r ge’a Or wel la, Biu le tyn In for ma cyj ny, „Gło sy ze świa ta” i „Orę dzie wi gi lij -
ne pa pie ża Piu sa XII”.

W miejsc[owo ści] Bie chów pow. Ny sa (Opo le) ba lon Wol nej Eu ro py eks plo do wał,
w wy ni ku cze go 3 ro bot ni cy PGR do zna li po pa rze nia 1 i 2 stop nia.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Zob. Biu le tyn nr 43[/56], przy pis 2. Ulot ki zna le zio ne 30 kwiet nia zo sta ły dzień wcze śniej wrzu co ne do skrzyn ki
pocz to wej w Sta lo wej Wo li (48 sztuk) i by ły na stę pu ją cej tre ści: „W bol sze wic kiej Pol sce zo stał utwo rzo ny pod ziem -
ny ruch nie pod le gło ścio wy do wal ki prze ciw dyk ta tu rze bol sze wic kiej, my Po la cy wal czyć bę dzie my o wol ność, rów -
ność, nie pod le głość Pol ski, precz z bol sze wi zmem, niech ży je Pol ska i ge ne rał An ders – 1956”. AIPN, 0183/127, Pol -
skie Do wódz two Pod ziem ne/Wol ny Orzeł/Kwiat Wol no ści – Pol ska Ar mia Kra jo wa, Cha rak te ry sty ka nr 132.
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Na te re nie por tu w Gdy ni przez ma ry na rzy ze stat ku NRF roz rzu co ne zo sta ły ulot ki
w ję zy ku nie miec kim. Tej sa mej tre ści ulot ki zna le zio no na te re nie Stocz ni im. Ko mu -
ny Pa ry skiej w Gdy ni.

Kie row nik per so nal ny Za kła du Mle czar skie go w Eł ku (Bia ły stok) – se kre tarz POP
PZPR, otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa go do za prze sta nia dal szej ak tyw -
nej pra cy spo łecz nej i za wo do wej oraz na pra wie nia „wy rzą dzo nych krzywd” ro bot ni kom,
a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią. Ano nim za opa trzo ny jest w na głó wek
„Obóz Po wstań czy Wy zwo le nia Na ro do we go”, pod pi sa ny: „mjr D[owód]ca Okrę gu 
– Pło mień”.

Dwaj pra cow ni cy Usłu go wej Spół dziel ni Kra wiec kiej we Wro cła wiu, na ro do wo ści
ży dow skiej, otrzy ma li pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor wzy wa wy -
mie nio nych do opusz cze nia te re nów Pol ski, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le -
ce nia gro zi im śmier cią. Ano nim pod pi sa ny jest „An ty se mi ci”.

W Brze gu (Opo le) na mu rach zbu rzo nych bu dyn ków w po bli żu Tech ni kum Han dlo -
we go do ko na ne zo sta ły 2 wro gie na pi sy skie ro wa ne p[rze ciw]ko PZPR oraz w Zwo le -
niu (Kiel ce) na jed nym z bu dyn ków ujaw nio no na pis o tre ści „Precz z ko mu ni zmem”,
wy ko na ny kre dą, pi smem tech nicz nym.

W dniu 3 czerw ca br. o godz. 11.30 nie usta le ni do tych czas spraw cy pod pa li li w 16
miej scach na prze strze ni 2 ki lo me trów las na le żą cy do Nad le śnic twa Zę bo wi ce pow.
Ole sno (Opo le). Ogień zo stał zlo ka li zo wa ny przez miej sco wą lud ność i straż po żar ną.

We wsi Choj no wo pow. Moń ki (Bia ły stok) dnia 5 czerw ca br. godz. 23.00 trzech
uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS. Ban dy ci w cza sie wła my wa nia
się do skle pu spo strze że ni zo sta li przez war tę noc ną, któ ra sta wi ła im opór, wsku tek cze -
go ban dy ci od da li strzał, ra niąc w no gi jed ne go z war tow ni ków (czł[on ka] PZPR, se kre -
ta rza POP). W wy ni ku po ści gu zor ga ni zo wa ne go przez funk cjo na riu szy Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go], MO i żoł nie rzy KBW dwaj ban dy ci zo sta li
uję ci, któ rym ode bra no ka ra bin i gra nat. Je den z aresz to wa nych ban dy tów po sia da 6 ha
zie mi i peł nił funk cję rad ne go GRN Choj no wo, dru gi ukry wał się na tam tej szym te re -
nie po do ko na niu za bój stwa w 1953 r.2

Aresz ty
W Biu le ty nie nr 44[/56] z dnia 14 ma ja br. in for mo wa li śmy o aresz to wa niu przez Po -

wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Czę sto cho wie miesz kań ca
te goż po wia tu, u któ re go pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no ra dio sta cję i kil ka jed no -
stek bro ni pal nej. Obec nie, w wy ni ku pro wa dzo ne go śledz twa, do spra wy tej Wo je -
wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz to wał
pra cow ni ka Zjed no cze nia Bu dow nic twa Miej skie go w Kra ko wie, wy kształ ce nia wyż -
sze go oraz bra ta je go, za trud nio ne go w Nad le śnic twie Zło ty Po tok pow. Czę sto cho wa,
wy kształ ce nia śred nie go, po cho dze nia in te lig[en cja] prac[ują ca], w wie ku 29 i 39 lat.
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2 We dług Spra woz da nia WUdsBP w Bia łym sto ku za II kwar tał 1956 r. za trzy ma ni zo sta li bra cia Ma rian i Zdzi -
sław Duch now scy (AIPN, 1583/108, k. 34). Z akt pro ku ra to ra wo je wódz kie go w Bia łym sto ku w spra wie M. Duch -
now skie go wy ni ka, że ukry wał się on od lu te go 1954 r. w związ ku z za bój stwem Ja na Grądz kie go (AIPN Bi, 3/21).
Po na pa dzie na sklep – o któ rym mo wa w biu le ty nie – zo stał aresz to wa ny,  ale zdo łał zbiec i po now nie się ukry wał
(wnio sek o wy sła nie li stów goń czych z 6 paź dzier ni ka 1956). M. Duch now ski uto nął 23 lu te go 1957 r. w Na rwi,
w oko li cach wsi Brze zi ny, pod czas po ści gu pro wa dzo ne go za nim przez MO.
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Usta lo no, iż broń i ra dio sta cję aresz to wa ni prze cho wy wa li z okre su oku pa cji. Po sta no -
wie nie na tym cza so wy areszt wy mie nio nych wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki w Sta li no -
gro dzie 3.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy za trzy -
ma ła stra żni ka Stra ży Prze my sło wej przy Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie, po cho -
dze nia chłop skie go, lat 36 – po dej rza ne go o nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej. Pod czas
re wi zji do mo wej u za trzy ma ne go zna le zio no pi sto let i 7 sztuk amu ni cji 4.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 7 czerw ca br. aresz to wał pra cow ni ka Wo je wódz kiej Ra dy
Na ro do wej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 28, wy kształ ce nia wy ższe go – za prze sy ła nie
rek to ro wi se mi na rium du chow ne go we Wro cła wiu ano ni mo wych li stów szka lu ją cych
ustrój Pol ski Lu do wej, przed sta wi cie li par tii i rzą du oraz za wie ra ją cych fał szy we wia do mo -
ści o sto sun ku władz PRL do ad mi ni stra cji ko ściel nej. Pod czas re wi zji do mo wej u aresz to -
wa ne go zna le zio no sze reg do ku men tów WRN, sta no wią cych ta jem ni cę słu żbo wą.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu prze jął
za trzy ma ne go przez WOP agen ta wy wia du ame ry kań skie go, lat 23, któ ry w dniu
3 czerw ca br. prze kro czył gra ni cę z NRD do Pol ski. Pod czas re wi zji oso bi stej przy za -
trzy ma nym zna le zio no: fał szy we do ku men ty pol skie i NRD, kom pas i pie nią dze. Usta -
lo no, że za trzy ma ny zbiegł z kra ju w 1950 r. do Nie miec Za chod nich. W po ło wie kwiet -
nia br. zo stał za wer bo wa ny przez ośro dek wy wia du ame ry kań skie go we Frank fur cie
i po 5-ty go dnio wym prze szko le niu otrzy mał za da nie prze do sta nia się do Pol ski w ce lu
ze bra nia in for ma cji o sta cjo nu ją cych jed nost kach woj sko wych na te re nie Po zna nia.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 180–183.
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3 Ro man Land (ur. 1927) i Je rzy Land (ur. 1917), by li człon ko wie AK Ob wo du Czę sto cho wa. AIPN, 1583/113,
Spra woz da nie WUdsBP w Sta li no gro dzie za II kwar tał 1956 r. k. 35; AIPN Ka, 03/108, Ak ta śled cze Pio tra i Le -
ona Fogt ma nów, Je rze go, Ro ma na i Hen ry ka Lan dów, Bo le sła wa Dyj skie go i in. Zob. Biu le tyn nr 44[/56], przy -
pis 2.
4 Bo le sław Ła buz (ur. 1920), fi gu rant spra wy agen tu ral ne go spraw dze nia krypt. „Bia ły”. AIPN, 1583/201, Spra -
woz da nie WUdsBP w Byd gosz czy za II kwar tał 1956 r., b.p.
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Nr 196

1956 czer wiec 16, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 49/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 16 VI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 49[/56]

W dniach od 10 do 15 czerw ca br. urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go]
wsz czę ły śledz twa w spra wach 8 wro gich ak tów: 3 kol por ta ży wro gich ulo tek, 2 ano ni -
mów, ce lo we go uszko dze nia ma szy ny i pod pa le nia sto do ły na le żą cej do spół dziel ni pro -
duk cyj nej. Po nad to wspól nie z MO przy stą pio no do usta la nia spraw ców 4 na pa dów ter -
ro ry stycz no -ra bun ko wych.

Na te re nie m. Wro cła wia zna le zio no 15 egz[em pla rzy] ulo tek (wy ko na nych ręcz ną
dru kar ką) o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej oraz szka lu ją cej przy wód ców mię -
dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go. O roz kol por to wa niu we Wro cła wiu 21 ulo tek tej
sa mej tre ści i wy ko na nia in for mo wa li śmy w po przed nim Biu le ty nie nr 48[/56].

Na te re nie WSK Świd nik (Lu blin) zna le zio no ulot kę (wy ko na ną od ręcz nie), któ ra
w tre ści swej mó wi o po wsta niu pod ziem ne go ru chu do wal ki z ustro jem Pol ski Lu do -
wej o „wol ność, rów ność i nie pod le głość” oraz glo ry fi ku je An der sa. Na od wrot nej stro -
nie ulot ki jest ha sło: „Niech ży je 3 Maj” oraz pod pis: „Zbroj na Or ga ni za cja – Kwiat
Wol no ści”. 158 egz[em pla rzy] ulo tek o tej sa mej tre ści i pod pi sie roz kol por to wa nych
zo sta ło na te re nie Sta lo wej Wo li i po wia tu Tar no brzeg (Rze szów) w dniach 30 kwiet nia,
3 ma ja i 2 czerw ca br.

Na te re nie wo je wództw: byd go skie go, gdań skie go, łódz kie go, ko sza liń skie go, olsz -
tyń skie go, po znań skie go, rze szow skie go i szcze ciń skie go ze bra no dal szych 85 ba lo nów
i oko ło 9000 egz[em pla rzy] wro gich bro szur i ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim
pt. Fol wark zwie rzę cy, Biu le tyn In for ma cyj ny, „Gło sy ze świa ta” i „Orę dzie wi gi lij ne
pa pie ża Piu sa XII”.

Po nad to w wo je wódz twie opol skim, wro cław skim i War sza wa m[ia sto] ze bra no
oko ło 200 egz[em pla rzy] wro gich bro szur pt. „Wy bra łem praw dę”1, któ re zrzu co ne
zosta ły po raz pierw szy na te ren Pol ski.

Kol por taż ulo tek Wol nej Eu ro py za no to wa no w trzech wy pad kach:
– na te re nie Pa ro wo zow ni PKP w Mię dzy rze czu (Zie lo na Gó ra) wy wie szo na zo sta -

ła ulot ka w ję zy ku pol skim, z od ręcz nym do pi skiem o tre ści an ty ra dziec kiej;
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Mo wa o prze rzu ca nym do Pol ski w ra mach ak cji „Spo tli ght” pierw szym roz dzia le ksią żki Se we ry na Bia le ra
Wybra łem praw dę (Mo na chium, Wy daw nic two Wol nej Eu ro py, [1956], 21 s.), w któ rym au tor m.in. ujaw nia nie -
ofi cjal ne in for ma cje do ty czą ce sto sun ków pol sko -ra dziec kich oraz uza sad nia swą de cy zję uciecz ki na Za chód. 
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– w Cen tral nym Par ku Kul tu ry w War sza wie na ław ce zna le zio no 5 bro szur pt. Fol -
wark zwie rzę cy;

– prze wod ni czą cy GRN w No wej Wsi pow. Strzy żów (Rze szów) otrzy mał pocz tą
list, w któ rym znaj do wa ły się 4 ulot ki w ję zy ku pol skim.

Na ad res Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Kiel cach wpły nął pocz tą (nada ny
we Wro cła wiu) list ano ni mo wy o tre ści an ty se mic kiej i szka lu ją cej człon ka Biu ra Po li -
tycz ne go KC PZPR.

W Szcze ciń skich Za kła dach Ce lu lo zo wo -Pa pier ni czych do ma szy ny pa pier ni czej
nie usta lo ny do tych czas spraw ca ce lo wo wrzu cił śru bę me ta lo wą, w wy ni ku cze go ma -
szy na ule gła uszko dze niu. Stra ty w pro duk cji, łącz nie z kosz ta mi na pra wy ma szy ny,
wy no szą oko ło 130 000 zł. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W Bra ni cach pow. Głub czy ce (Opo le) spło nę ła sto do ła na le żą ca do miej sco wej spół -
dziel ni pro duk cyj nej. Wy mie nio na sto do ła do 1954 r. by ła użyt ko wa na przez in dy wi du -
al nie go spo da ru ją ce go chło pa, a na wła sność spół dziel ni prze szła w dro dze wy mia ny
grun tów. Z do tych cza so we go śledz twa pro wa dzo ne go przez gru pę ope ra cyj ną wy ni ka,
iż po żar wy buchł wsku tek ce lo we go pod pa le nia.

W jed nym z po miesz czeń pod sta cji elek tro ener ge tycz nej w Kra ko wie zna le zio no
2 ra dio sta cje nadaw cze – krót ko fa lo we (kom plet ne). Po dej rza ni o za cho wa nie ra dio sta -
cji (po cho dzą cych praw do po dob nie z[e] [z]rzu tów w cza sie oku pa cji) są b[yli] czł[on -
ko wie] AK. Wy ja śnia niem po wy ższe go zaj mu je się Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W dniach od 7 czerw ca do 11 czerw ca br. na te re nie po wia tów Kiel ce i Opa tów uzbro -
jo na ban da skła da ją ca się z 3, w jed nym wy pad ku z 4 ban dy tów do ko na ła 4 ko lej nych
na pa dów na skle py spół dziel cze, ra bu jąc pie nią dze i to war na nie usta lo ną do tych czas
sumę. W ce lu uję cia ban dy na wy mie nio nym te re nie pra cu je gru pa ope ra cyj na, w skład
któ rej wcho dzą funk cjo na riu sze Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO.

Aresz ty
Urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go] aresz to wa ły 1 oso bę za de zer cję

z Woj ska Pol skie go i usta li ły dwóch spraw ców kol por ta żu wro gich ulo tek, od WOP
prze ję to 23 oso by za trzy ma ne za usi ło wa nie prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Trzeb ni cy (Wro cław)
dnia 11 czerw ca br. za trzy ma ła żoł nie rza, któ ry w dniu 31 ma ja br. zde zer te ro wał z jed -
nost ki woj sko wej, sta cjo nu ją cej na te re nie woj. zie lo no gór skie go. Usta lo no, iż wy mie -
nio ny no sił się z za mia rem uciecz ki za gra ni cę.

W Biu le ty nie nr 42[/56] z dnia 3 ma ja br. in for mo wa li śmy, iż w gro ma dzie Brze zi -
ce pow. Lu blin wy wie szo ne zo sta ły 3 ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści na wo łu ją cej
miej sco wą lud ność do nie bra nia udzia łu w ma ni fe sta cji 1-ma jo wej. Obec nie w wy ni ku
pro wa dzo ne go śledz twa De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Lu bli nie za trzy ma ła spraw ców kol por ta żu po wy ższych ulo tek, któ ry mi są dwaj
ucznio wie Li ceum Pe da go gicz ne go w Pia skach, po cho dze nia chłop skie go, w wie ku
po 17 lat, je den czł[onek] ZMP. W cza sie prze słu cha nia wy mie nie ni wy ja śni li, że czy nu
te go do pu ści li się pod wpły wem wro giej pro pa gan dy roz po wszech nia nej przez ró żne
oso by. Z uwa gi na mło dy wiek, po cho dze nie spo łecz ne i do brą opi nię, ja ką cie szy li się
do tych czas na te re nie szko ły – zo sta li po prze słu cha niu zwol nie ni. Śledz two pro wa dzo -
ne jest z wol nej sto py.
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W dniach od 4 do 15 czerw ca br. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do wo je -
wódz kich urzę dów [do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go] 23 oso by, w wie ku od 17
do 45 lat – za trzy ma ne za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej.
Spo śród za trzy ma nych 13 osób usi ło wa ło prze kro czyć gra ni cę do Cze cho sło wa cji, a 10
osób do NRD. Sied miu obec nie za trzy ma nych by ło uprzed nio ka ra nych są dow nie
za prze stęp stwa gra nicz ne, kra dzie że i in ne.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Zie lo nej Gó rze dnia 11 czerw ca br. ska zał 1 oso bę na ka rę do ży -

wot nie go wię zie nia i po zba wie nie praw oby wa tel skich na za wsze oraz 1 oso bę na ka rę
15 lat wię zie nia i po zba wie nie praw oby wa tel skich na okres 5 lat za do ko na nie
w li sto pa dzie 1955 r. za bój stwa człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Dzieć mia ro wi cach
pow. Szpro ta wa (czł[on ka] PZPR).

Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li nie dnia 6 czerw ca br. ska zał pra cow ni ka PGR Ram le wo
pow. Ko ło brzeg, na ro do wo ści nie miec kiej, na ka rę 6 lat wię zie nia za pod pa le nie sto do -
ły w wy mie nio nym PGR w li sto pa dzie ub.r. i nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 184–187.
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Nr 197

1956 czer wiec 21, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 50/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 21 czerw ca 1956 [r.]
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 50[/56]

W dniach od 16 do 21 czerw ca br. urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go]
wsz czę ły śledz twa w spra wach 5 wro gich ak tów: na pa du ter ro ry stycz ne go na se kre ta rza
GRN, kol por ta żu wro gich ulo tek i 3 ano ni mów po gró żko wych. Wspól nie z MO przy -
stą pio no do usta la nia spraw ców 4 na pa dów ra bun ko wych (Bia ły stok – 3, Lu blin – 1).

W grom. Grusz ka Za por ska 1 pow. Za mość (Lu blin) trzej nie usta le ni do tych czas
osob ni cy do ko na li na pa du na se kre ta rza GRN w Za kło dziu – czł[on ka] PZPR, któ re go
do tkli wie po bi li. Na past ni cy do ma ga li się od wy mie nio ne go, by zrzekł się zaj mo wa ne -
go sta no wi ska i roz pi sał grun ta nie któ rym chło pom z gro ma dy Grusz ka Za por ska, któ -
re uprzed nio zo sta ły im sca lo ne, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro zi li
mu śmier cią.

Na te re nie Zby dnio wa pow. Tar no brzeg (Rze szów) roz kol por to wa nych zo sta ło 11
egz[em pla rzy] ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką), mó wią cych o po wsta niu pod -
ziem ne go ru chu do wal ki z ustro jem PRL o „wol ność, rów ność i nie pod le głość Pol ski”,
pod pi sa nych: „Zbroj na Or ga ni za cja – Kwiat Wol no ści”. Są to dal sze eg zem pla rze ulo -
tek roz kol por to wa nych w dniach 30 kwiet nia, 3 ma ja, 2 czerw ca i 8 czerw ca br. na te -
re nie Sta lo wej Wo li, gro ma dy Maj dan Zby dniow ski pow. Tar no brzeg i WSK Świd nik.
Śledz two w ce lu wy kry cia spraw ców kol por ta żu ulo tek pro wa dzi gru pa ope ra cyj na
Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Sta lo wej Wo li.

Na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, gdań skie go, kie lec kie go, lu bel skie go, łódz -
kie go, ko sza liń skie go, szcze ciń skie go, opol skie go, wro cław skie go i zie lo no gór skie go
ze bra no dal sze 58 ba lo nów i oko ło 2200 egz[em pla rzy] wro gich bro szur i ulo tek Wol -
nej Eu ro py w ję zy ku pol skim pt. Fol wark zwie rzę cy, „Wy bra łem praw dę”, Biu le tyn In -
for ma cyj ny i „Gło sy ze świa ta”. Kol por taż ulo tek Wol nej Eu ro py za no to wa no w jed nym
wy pad ku na tar gu w Ra dzy niu (Lu blin).

W po bli żu wsi Je zio ro wo 2 pow. Prza snysz (War sza wa) eks plo do wał ba lon Wol nej
Eu ro py, w wy ni ku cze go trzej tam tej si miesz kań cy zo sta li po pa rze ni.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Gro ma da Grusz ka Za por ska ist nia ła do 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Za kło dzie.
2 Miej sco wość nie usta lo na.
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Dwaj człon ko wie PZPR za miesz ka li w Kiel cach otrzy ma li ano ni my (wy ko na ne od -
ręcz nie), któ rych au tor gro zi im wy ko na niem wy ro ku śmier ci, wy da ne go rze ko mo przez
„Sąd Wo jen ny Pol ski Pod ziem nej”, ja ko człon kom par tii i współ win nym w po peł nio -
nych zbrod niach na rzecz ko mu ni zmu.

Le karz szpi ta la w Zgie rzu (Łódź) otrzy mał ano nim o tre ści an ty se mic kiej i po gró ż -
ko wej. Au tor ano ni mu rze ko mo w imie niu miesz kań ców Zgie rza wzy wa wy mie nio ne -
go le ka rza do opusz cze nia miej sca pra cy, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu śmier cią
oraz do ma ga się po wro tu uprzed nio pra cu ją ce go w tym szpi ta lu le ka rza.

W Mrocz ko wie pow. Kiel ce dnia 7 czerw ca br., w związ ku z ma ją cym od być się
w dniu tym prze ka za niem bu dyn ku dla ośrod ka zdro wia, miej sco wa lud ność w licz bie
oko ło 200 osób (prze wa żnie ko bie ty i mło dzież) zor ga ni zo wa ła pro wo ka cyj ne wy stą -
pie nie, nie do pusz cza jąc do otwar cia ośrod ka. Oso by, bio rą ce udział w wy stą pie niu
wzno si ły okrzy ki szka lu ją ce par tię i rząd oraz do ma ga ły się wpro wa dze nia księ dza
do te go bu dyn ku. Usta lo no, że wła dze ko ściel ne od dłu ższe go cza su czy nią sta ra nia
o wy bu do wa nie no wej pa ra fii w Mrocz ko wie. Miej sco wa lud ność, nie zwa ża jąc na od -
mow ną de cy zję Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej przy stą pi ła do bu do wy z wła snych fun -
du szy bu dyn ku, któ ry za mie rza ła od dać na ple ba nię dla księ dza – przy szłe go pro bosz -
cza pa ra fii w Mrocz ko wie. Bu dy nek ten Pre zy dium GRN po sta no wi ło prze zna czyć
na ośro dek zdro wia oraz koń co we pra ce przy bu do wie bu dyn ku prze pro wa dzo no
na koszt pań stwa. Ośro dek zdro wia zo stał w tym bu dyn ku otwar ty w dniu 8 czerw ca br.
Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka usta la in spi ra to rów ce lem po cią gnię cia ich do od po wie dzial -
no ści.

Aresz ty
Urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go] aresz to wa ły 3 oso by za kol por taż

wro gich ulo tek, od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza prze ję to 4 za trzy ma nych za usi ło wa nie
prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 13 czerw ca br. aresz to wał kie row cę sa mo cho do we go,
za trud nio ne go w Do mu Han dlo wym „De li ka te sy” we Wro cła wiu i miesz kań ca
Wro cła wia, bez sta łe go miej sca pra cy, obaj po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku 20
i 24 la ta – po dej rza nych o roz kol por to wa nie w czerw cu br. na te re nie m. Wro cła wia
36 egz[em pla rzy] ulo tek o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej oraz szka lu ją cej
przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia 14 czerw ca br. aresz to wał za bra nie udzia łu w kol -
por ta żu an ty pań stwo wych ulo tek na te re nie Py sko wic ro bot ni ka pia skow ni w Py sko wi -
cach, lat 17.

W dniu 15 i 19 czerw ca br. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz -
kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu 4 oso by w wie ku
17, 22, 25 i 54 lat[a] – za trzy ma ne za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy
(do NRD i Cze cho sło wa cji). Je den z za trzy ma nych w paź dzier ni ku 1955 r. po wró cił
do kra ju ja ko re pa triant z Włoch. Do ma ja br. pra co wał w PGR Żło bi zna pow. Brzeg.
Z wy ja śnień wy mie nio ne go wy ni ka, iż po zwol nie niu się z pra cy w PGR wy je chał
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do Le gni cy, sta ra jąc się tam o pra cę w woj sko wych jed nost kach ra dziec kich. Po nie waż
pra cy nie otrzy mał, po sta no wił prze do stać się z po wro tem do Włoch.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 188–190.
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Nr 198

1956 li piec 13, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 51/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 13 lip ca [19]56 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 51[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

(Biu le tyn nie za wie ra wy pad ków i aresz tów zwią za nych z pro wo ka cją 1 po znań ską)

W okre sie od 21 czerw ca [do] 12 lip ca br. w po szcze gól nych wo je wódz twach za no -
to wa no 16 wro gich ak tów, z te go: w lu bel skim – 3, olsz tyń skim – 3, rze szow skim – 3,
bia ło stoc kim – 3, byd go skim, łódz kim, opol skim i war szaw skim po 1. Na szcze gól ne
pod kre śle nie za słu gu je fakt za mor do wa nia 2 osób (Bia ły stok, Łódź). Oko licz no ści
doko na nych mor derstw wska zu ją, iż mia ły cha rak ter po li tycz ny. Za no to wa no rów nież
du żą ilość ano ni mów po gró żko wych (8) skie ro wa nych przede wszyst kim do pra cow ni -
ków rad na ro do wych.

W tym sa mym okre sie urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne go] aresz to wa -
ły 16 osób (Lu blin – 7, Sta li no gród – 3, Olsz tyn – 2, Ko sza lin, Kra ków, Łódź i Szcze -
cin po 1). Po nad to prze ję to za trzy ma ne przez WOP 22 oso by za usi ło wa nie nie le gal ne -
go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej.

Bia ły stok
We wsi Cie szy my 2 pow. Wy so kie Ma zo wiec kie dnia 21 czerw ca br. oko ło godz.

22.00 dwóch uzbro jo nych i za ma sko wa nych ban dy tów do ko na ło na pa du na miesz ka nie
bra ci Zaj kow skich, po sia da ją cych 14 ha zie mi. Ban dy ci wy pro wa dzi li z miesz ka nia
do ogro du Zaj kow skie go Ka zi mie rza, a na stęp nie za strze li li go. Gru pa ope ra cyj na pro -
wa dzą ca śledz two w tej spra wie uzy ska ła da ne, że ban dy ci za mie rza li za mor do wać Zaj -
kow skie go Wa cła wa, za trud nio ne go w Gmin nej Ka sie Spół dziel czej na sta no wi sku
kasje ra (pod czas na pa du prze by wał on w miesz ka niu są sia da). W czerw cu 1955 r.
na wspo mnia ną ka sę dwaj ban dy ci do ko na li na pa du, z któ rych je den na zwi skiem Boj ko
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Po cząt ko wo (li piec−sier pień 1956) ofi cjal nie uży wa no ter mi no lo gii o ne ga tyw nym wy dźwię ku: „pro wo ka cja”,
„awan tu ry”, „spi sek im pe ria li stycz ny”, „ban dy tyzm”; po paź dzier ni ku 1956 r. we szło na trwa łe ła god niej sze okre -
śle nie – „wy pad ki” lub „wy da rze nia po znań skie”; w pra sie po lo nij nej kon se kwent nie uży wa no na zwy: „po wsta -
nie”. M.L. Woj cie chow ski, Po znań ski Czer wiec 1956: in su rek cja, re wol ta czy „wy pad ki”? [w:] Po znań ski Czer -
wiec 1956, red. S. Jan ko wiak, A. Ro gul ska, se ria: „Kon fe ren cje IPN”, War sza wa 2002, s. 91–94.
2 Właśc. Ko by lin -Cie szy my.
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zo stał roz po zna ny przez Zaj kow skie go Wa cła wa i na roz pra wie są do wej wy stę po wał
jako głów ny świa dek. Usta lo no, że prze by wa ją cy w wię zie niu ban dy ta Boj ko był do -
brym ko le gą ukry wa ją ce go się obec nie ban dy ty Za lew skie go 3 i w związ ku z tym za cho -
dzi po dej rze nie, że za mor do wał on Zaj kow skie go Ka zi mie rza.

Dwaj chło pi z po wia tu Wy so kie Ma zo wiec kie, po sia da ją cy 7 i 15 ha zie mi, bez par -
tyj ni, otrzy ma li pocz tą ano ni my (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści an ty pań stwo wej i an ty -
ko mu ni stycz nej. Au tor ano ni mów na wią zu je do wy pad ków w Po zna niu i rze ko mo
w imie niu pod ziem nej or ga ni za cji Pol ska Obro na Kra ju wzy wa wy mie nio nych do zło -
że nia we wska za nym cza sie i miej scu okre ślo nej su my pie nię dzy ja ko po życz ki na ce le
or ga ni za cyj ne. W wy pad ku od mo wy z ich stro ny au tor gro zi im, iż uwa ża ni bę dą
za „współ pra cow ni ków bol sze wic kich”. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] po czy nił przed się wzię cia ce lem wy kry cia au to ra ano ni mów.

Łódź
W Ło dzi przy uli cy Li ma now skie go (na po lu w ży cie) dnia 20 czerw ca br. zna le zio -

no zwło ki Wo del Fran cisz ka, czł[on ka] PZPR – b[yłe go] czł[on ka] KPP, któ ry ostat nio
za trud nio ny był w Przed się bior stwie Sprze da ży „Ba zar” na sta no wi sku kie row ni ka
kadr. Oglę dzi ny zwłok wy ka za ły, iż wy mie nio ny zo stał za mor do wa ny przez ude rze nie
tę pym na rzę dziem w gło wę, a na stęp nie ob ra bo wa ny. Spraw cy nie są do tych czas zna ni.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] dnia 11 lip ca br. aresz -
to wał za kol por to wa nie li te ra tu ry o tre ści an ty ra dziec kiej i an ty se mic kiej oraz pu blicz -
ne so li da ry zo wa nie się z wy pad ka mi po znań ski mi pra cow ni ka Cen tral ne go Za rzą du
Sku pu Su row ców w Ło dzi, czł[on ka] PZPR, lat 56.

Lu blin
W po wie cie Kra śnik w dniach od 23 do 27 czerw ca br. nie usta le ni do tych czas spraw -

cy do ko na li pię cio krot ne go prze cię cia prze wo dów na po wietrz nej li nii te le fo nicz nej,
nale żą cej do jed nost ki woj sko wej.

Pra cow nik Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Nu rzy nie pow. Łu ków – czł[onek] PZPR,
otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor za le ca mu zwol nie nie się
z pra cy w GRN i nie ścią ga nie po dat ków, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce -
nia – gro zi śmier cią.

W szko le pod sta wo wej w m. Na wóz pow. Za mość przez nie usta lo nych do tych czas
spraw ców znisz czo ne zo sta ły por tre ty przed sta wi cie li rzą du PRL.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] dnia 9 lip ca br. za trzy -
mał 4 miesz kań ców Bia łej Pod la skiej, w wie ku po 17 lat, wszy scy czł[on ko wie]
ZMP – za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Zwią zek Ty sią ca4, dzia ła -
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3 Jan Za lew ski ps. „Cy gan” (ur. 1920). Od stycz nia 1946 r. czło nek NZW w od dzia le PAS do wo dzo nym przez NN
ps. „Sta lo wy”. Ujaw nił się w kwiet niu 1947 r. w bia ło stoc kim PUBP, ale za dal szą dzia łal ność zo stał aresz to wa ny
i ska za ny w stycz niu 1948 r. przez WSR w Bia łym sto ku na 12 lat wię zie nia. Zwol nio ny wa run ko wo w lip cu 1954 r.,
zo stał po now nie aresz to wa ny w sierp niu 1955 r., zbiegł po czte rech mie sią cach. Aresz to wa ny w paź dzier ni ku 1956 r.
w ra mach spra wy agen tu ral no -po szu ki waw czej „Bu rza” pro wa dzo nej przez DUdsBP w Zam bro wie. Ska za ny przez
Sąd Wo je wódz ki w Bia łym sto ku na 15 lat wię zie nia i 5 lat po zba wie nia praw oby wa tel skich. AIPN, 0177/83, Ugru -
po wa nie „Cy ga na”, Cha rak te ry sty ka nr 83; AIPN, 1583/108, Spra woz da nie kwar tal ne WUdsBP w Bia łym sto ku
za I kwar tał 1956 r., k. 2; zob. też „Ga ze ta Bia ło stoc ka”, 14, 15 i 16 XII 1959, 16/17 I 1960.
4 Zwią zek Ty sią ca – or ga ni za cja dzia ła ją ca od czerw ca 1955 r. do lip ca 1956 r. w Bia łej Pod la skiej, za ło żo na przez
Alek se go Wo ro pa ja ps. „Czar ny” i Ta de usza Da nie lu ka ps. „Krót ki”. Li czy ła 12 człon ków w wie ku 16–18 lat. 
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ją cej na te re nie Bia łej Pod la skiej w la tach 1955–1956. Usta lo no, że człon ko wie or ga ni -
za cji od by wa li ze bra nia, na któ rych oma wia li pla ny na pa dów na funk cjo na riu szy MO
w ce lu zdo by cia bro ni pal nej oraz zry wa li fla gi, wy wie sza ne z oka zji świąt na ro do wych.
Pod czas re wi zji do mo wej u za trzy ma nych zna le zio no kil ka jed no stek bro ni zde kom ple -
to wa nej, nie na da ją cej się do użyt ku oraz ze szyt (pa mięt nik) z uwa ga mi do ty czą cy mi
dzia łal no ści po szcze gól nych człon ków or ga ni za cji. Za trzy ma ni zo sta li rów nież trzej
człon ko wie or ga ni za cji, któ rzy ze wzglę du na ma ły sto pień za an ga żo wa nia w or ga ni za -
cji i po cho dze nie spo łecz ne po prze słu cha niu zo sta li zwol nie ni.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] dnia 4 lip ca br. aresz to -
wał człon ka b[yłej] ban dy Pa ku ły i 2 współ pra cow ni ków wy mie nio nej ban dy; wszy scy
są po cho dze nia chłop skie go, w wie ku od 26 do 32 lat, zam[iesz ka li] w po wie cie Chełm.
Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor.

Olsz tyn
Na te re nie szko ły pod sta wo wej w Dą brów ce pow. Pisz zna le zio no ano nim (wy ko na -

ny od ręcz nie), któ re go au tor rze ko mo w imie niu an ty pań stwo wej or ga ni za cji gro zi
miesz kań co wi Dą brów ki – czł[on ko wi] OR MO, wy ko na niem wy ro ku śmier ci za zdra -
dę or ga ni za cji w 1950 r. Nad mie nia się, że w 1950 r. na te re nie pow. Pisz zo sta ła zli kwi -
do wa na nie le gal na or ga ni za cja pn. Dzwon, w li kwi da cji któ rej brał rów nież udział wy -
mie nio ny czło nek OR MO.

Prze wod ni czą cy no wo po wsta łej spół dziel ni pro duk cyj nej w Skow ro nach pow. Pa -
słęk otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor na zy wa go „wro giem
lu dzi” i gro zi mu śmier cią.

W PGR Li po wo pow. Ni dzi ca dnia 3 lip ca br. oko ło godz. 18.00 z przy czyn do tych -
czas nie usta lo nych spło nę ła sto do ła wraz z ma szy na mi rol ni czy mi, pa szą i na wo za mi
sztucz ny mi. Po żar po wstał we wnątrz sto do ły pod czas od by wa ją cej się na ra dy pro duk -
cyj nej pra cow ni ków wy mie nio ne go PGR.

Przez De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mo rą gu
i Dział do wie dnia 7 bm. aresz to wa ni zo sta li 2 de zer te rzy z WP, któ rzy zde zer te ro wa li
z Jed no stek Woj sko wych Nr. 2737 i 5889. Je den z aresz to wa nych po sia dał przy so bie
au to mat i 35 sztuk amu ni cji.

Rze szów
Na ad res Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Prze my ślu dnia 3 bm. wpły nę -

ły pocz tą 3 ano ni my o jed na ko wej tre ści, któ rych au tor gro zi kon se kwen cja mi prze wod -
ni czą ce mu i dwóm in nym człon kom pre zy dium za ich ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną.

Byd goszcz
W szko le pod sta wo wej w Skrzyp ko wie pow. To ruń, któ ra mie ści się w bu dyn ku

b[yłe go] ko ścio ła ewan ge lic kie go, nie usta le ni do tych czas spraw cy wy bi li szy by
w oknach oraz po zo sta wi li ano nim o tre ści do ma ga ją cej się usu nię cia szko ły z wy mie -
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Do Związ ku na le że li m.in. Ja nusz Ra dzi kow ski, Ge rard Cie siel ski, An drzej Dra ba rek, Hen ryk Ry piń ski, Bog dan Li -
pa now ski, Adam Pa wel czuk, Lu cy na Ró ża no wicz i Da nu ta Po wi łań ska. Człon ko wie or ga ni za cji zo bo wią za li się
wal czyć z ustro jem PRL i ko mu ni zmem, gro ma dzi li broń (pla no wa li na pa dy na funk cjo na riu szy MO), wy da wa li
i kol por to wa li ulot ki oraz nisz czy li de ko ra cje pierw szo ma jo we. AIPN Lu, 08/21, Zwią zek Ty sią ca. Spra wa obiek to -
wa; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 341; Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie lu bel skim 1944–1956
[w:] Atlas pol skie go pod zie mia..., s. 160.
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nio ne go bu dyn ku. Nad mie nić na le ży, że w kwiet niu br. kie row nik i dwaj na uczy cie le
wspo mnia nej szko ły otrzy ma li ano ni my o tre ści po gró żko wej i re wi zjo ni stycz ne j5.

Opo le
Mię dzy Strzel ca mi i Je miel ni cą na na wierzch ni szo sy przez nie usta lo nych do tych -

czas spraw ców na ry so wa nych zo sta ło 6 swa styk hi tle row skich.
War sza wa
W PGR Ła gu ny pow. Cie cha nów dnia 8 bm. o godz. 21.30 wy buchł po żar, w wy ni -

ku któ re go spło nę ła, sto do ła, szo pa i 22 t pa szy. Przy czyn wy bu chu po ża ru do tych czas
nie usta lo no. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

Sta li no gród
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Za brzu dnia 6 bm. za trzy mał za

przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pn. Obe rschle sie n6 i nie le gal ne po sia da -
nie bro ni pal nej 6 gór ni ków ko pal ni „Ro kit ni ca” i „Pre zy dent” oraz pra cow ni cę Za kła -
dów Odzie żo wych w By to miu, wszy scy po cho dze nia ro bot ni cze go, je den kan dy dat
PZPR, w wie ku od 19 [do] 27 lat. Czte rech spo śród za trzy ma nych po prze słu cha niu
zwol nio no, od po wia dać bę dą z wol nej sto py. Po zo sta li po sta no wie niem pro ku ra to ra
woj sko we go zo sta li aresz to wa ni.

Kra ków
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wym Są czu aresz -

to wał za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej ro bot ni ka Pań stwo we go Przed się bior stwa
Ro bót Ko mu ni ka cyj nych w Gry bo wie, lat 36. Pod czas re wi zji u wy mie nio ne go zna le -
zio no pi sto let i 8 sztuk amu ni cji. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor.

Szcze cin
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] aresz to wał za han del

de wi za mi i ze gar ka mi po cho dzą cy mi z prze my tu pra cow ni ka fir my „Po lcar go” w Gdy -
ni, po cho dze nia in te lig[en cja] prac[ują ca], czł[on ka] PZPR, lat 34. Po sta no wie nie
na areszt wy dał pro ku ra tor.

Ko sza lin
Przez De le ga tu rę Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Trzcian ce aresz -

to wa ny zo stał ro bot nik, zam[iesz ka ły] w Żni nie, lat 20, za na pi sa nie li stu ano ni mo we go
za wie ra ją ce go po gró żki pod ad re sem księ dza z po wia tu Wałcz.
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5 We dług Spra woz da nia WUdsBP w Byd gosz czy za II kwar tał 1956 r. (AIPN, 1583/201, b.p.) wy da rze nie to mia -
ło miej sce w no cy z 18 na 19 czerw ca. Pod jed nym z wy bi tych okien zna le zio no list o tre ści: „Precz ze szko łą
z nasze go ko ścio ła, precz z za ba wa mi z na sze go ko ścio ła” z pod pi sem „Nie miec ka par ty zant ka” i na ry so wa ny mi
czte re ma swa sty ka mi; zob. też Biu le tyn nr 38[/56], przy pis 2 oraz Biu le tyn nr 42[/56], przy pis 4.
6 Obe rschle sien (Gór ny Śląsk) – or ga ni za cja dzia ła ją ca w 1956 r. na te re nie Za brza. Li czy ła 9 osób, a jej przy -
wód cą był Ewald Kaw czyk (Kaf czyk). Obe rschle sien roz pra co wy wa no w ra mach spra wy agen tu ral no -gru po wej
krypt. „Ro ki ta” m.in. przez agen ta „Dę biń skie go”, po sia da ją ce go tak du że za ufa nie Kaw czy ka, że ten da wał mu
na prze cho wa nie broń. Wśród za trzy ma nych człon ków or ga ni za cji by li: Ewald Kaw czyk (ur. 1935), Hel mut Klin
(ur. 1935), Fran ci szek Lasz czyk (ur. 1920), Pa weł Skrzy piec (ur. 1930), Je rzy Po zim ski (ur. 1929), Pa weł Kaw czyk
(ur. 1937), He le na Li sek (ur. 1936) i Ger tru da Ka fel (ur. 1930). Wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach
Ewald Kaw czyk 6 grud nia 1956 r. zo stał ska za ny na rok wię zie nia. AIPN, 1583/113, Spra woz da nie WUdsBP w Sta -
li no gro dzie za II kwar tał 1956 r. k. 33, 40–41; ibi dem, Spra woz da nie WUdsBP w Sta li no gro dzie za III kwar -
tał 1956 r., k. 58; AIPN Ka, 03/138, [Kaw czyk Ewald i in.]; In for ma tor o nie le gal nych..., s. 275.
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Na te re nie wo je wództw: byd go skie go, gdań skie go, łódz kie go, kie lec kie go, ko sza liń -
skie go, olsz tyń skie go, szcze ciń skie go i zie lo no gór skie go ze bra no po nad 5000 egz[em -
pla rzy] wro gich ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim i ro syj skim.

W dniach od 20 czerw ca [do] 12 lip ca br. Wo je wódz kie Urzę dy [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie, Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze prze ję ły za trzy -
ma ne przez WOP 22 oso by, w wie ku od 18 do 49 lat – za usi ło wa nie nie le gal ne go prze -
kro cze nia gra ni cy pań stwo wej do NRD i Cze cho sło wa cji. Wśród za trzy ma nych jest
2 oby wa te li grec kich i 3 re pa trian tów, któ rzy po wró ci li do kra ju w bie żą cym ro ku z Bel -
gii i Szwe cji.

Za zgod ność:
(–) Stec M[ie czy sław], mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 191–196.
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Nr 199

1956 li piec 16, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 52/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 16 lip ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 52[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Na ad res Ko men dy MO w Gli wi cach (Sta li no gród) dnia 13 bm. wpły nął pocz tą ano -
nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor rze ko mo w imie niu or ga ni za cji AK za po wia -
da pod ję cie czyn nej wal ki o „wol ność na ro du” oraz zwra ca się do funk cjo na riu szy MO,
aby w wy pad ku wy stą pień nie sta wia li zbroj ne go opo ru.

Na te re nie ko pal ni „Vic to ria” (Sta li no gród) do ko na ny zo stał na pis o tre ści: „Po wtó -
rzy my wam Po znań”.

Czte rej in dy wi du al ni chło pi, zam[iesz ka li] we wsi Le śnie wo po wiat Kę trzyn (Olsz -
tyn), dnia 9 bm. otrzy ma li pocz tą ano ni my z po gró żka mi (wy ko na ne od ręcz nie), któ rych
au tor rze ko mo w imie niu Niem ców wzy wa wy mie nio nych, by opu ści li swe go spo dar -
stwa do dnia 1 paź dzier ni ka br. i wy je cha li z tam tej szych te re nów. W dal szej tre ści ano -
ni mów au tor szka lu je Po la ków.

Na sta cji PKP Mły na ry pow. Pa słęk (Olsz tyn) dnia 9 bm. na wa go nie to wa ro wym
ujaw nio no na pis o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i so li da ry zu ją cej się z wy pad ka mi po znań -
ski mi.

Na te re nie Za kła dów Che micz nych w Pa bia ni cach (Łódź) dnia 13 bm. do ko na ne
zosta ły 2 na pi sy o tre ści an ty pań stwo wej i so li da ry zu ją cej się z pro wo ka cją po znań ską.

Ksiądz z po wia tu Dę bi ca (Rze szów) dnia 13 bm. otrzy mał pocz tą ano nim (pod pi sa -
ny: „Zwią zek Mło dych Stu den tów”), któ re go au tor wzy wa do zło że nia we wska za nym
miej scu i cza sie 15 tys. zł na ce le or ga ni za cyj ne.

W Prze my ślu (Rze szów) dnia 12 bm. do ko na ny zo stał na pis o tre ści an ty ko mu ni -
stycz nej.

We wsi Or la Ju cha pow. Ełk (Bia ły stok) dnia 10 bm. oko ło godz. 2l.00 spło nę ła sto -
do ła sta no wią ca ma ga zyn GS. Spa le niu ule gła rów nież więk sza ilość ma szyn rol ni -
czych, na sion, na wo zów sztucz nych i sło my. Oko licz no ści wy bu chu po ża ru wska zu ją
na pod pa le nie. Nad mie nia się, iż wspo mnia na sto do ła by ła wła sno ścią tam tej szej ple ba -
nii, a ostat nio wy dzie rża wio na zo sta ła dla GS.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Na te re nie woj. sta li no grodz kie go, kra kow skie go, opol skie go, wro cław skie go i rze -
szow skie go w sze re gu za kła dach pra cy no to wa no spo ra dycz ne wy stą pie nia nie licz nych
grup ro bot ni ków, żą da ją cych wy ja śnień w spra wie za rob ków. We wszyst kich wy pad -
kach po in for mo wa no ko mi te ty par tii.

Aresz ty i za trzy ma nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 12 bm.

aresz to wał za prze cho wy wa nie bro szu ry zdraj cy Bia le ra1 i roz po wszech nia nie jej tre ści
oraz wro gie ko men to wa nie wy pad ków po znań skich pra cow ni ka han dlu uspo łecz nio ne -
go we Wro cła wiu, czł[on ka] PZPR, lat 33. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor
wo je wódz ki.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Słu bi cach (Zie lo na
Gó ra) dnia 12 bm. aresz to wał za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej pro pa gan dy
miesz kań ca Słu bic, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 52, bez sta łe go miej sca pra cy. Po sta -
no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pu ła wach (Lu blin)
dnia 12 bm. aresz to wał ukry wa ją ce go się od 1947 r. współ pra cow ni ka b[yłej] ban dy
„Żu ka”2, po cho dze nia chłop skie go, lat 37. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia
11 bm. aresz to wał za nie le gal ne po sia da nie pi sto le tu ro bot ni ka hu ty „Ła bę dy”, po -
chodze nia ro bot ni cze go, lat 18. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 197–199.
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1 Se we ryn Bia ler (ur. 1926), płk MO. Dzia łacz ko mu ni stycz ny, wię zień KL Au schwitz. Po woj nie na czel nik Wy -
dzia łu Po li tycz ne go Cen trum Wy szko le nia MO w Słup sku, póź niej na czel nik Wy dzia łu Po li tycz ne go w KG MO
w War sza wie. Na stęp nie pra cow nik In sty tu tu Kształ ce nia Kadr Na uko wych przy KC PZPR oraz lek tor KC PZPR,
pra cow nik Za kła du Na uk Eko no micz nych PAN. W stycz niu 1956 r. zbiegł do Ber li na Za chod nie go. Przez po nad
rok udzie lał w No wym Jor ku wy wia dów dla RWE, trans mi to wa nych do Pol ski. W Sta nach Zjed no czo nych stał się
eks per tem od za gad nień ko mu ni zmu, głów nie w Eu ro pie Wschod niej. Au tor m.in. Sta lin’s suc ces sors. Le ader ship,
sta bi li ty and chan ge in the So viet Union (Cam brid ge, 1980), The So viet pa ra dox: exter nal expan sion, in ter nal dec -
li ne (New York, 1987), współ au tor (wraz z Mi cha elem Man del bau mem) The glo bal ri vals (New York, 1988) oraz
wy daw ca wie lu prac do ty czą cych ZSRR i obo zu państw so cja li stycz nych.
2 Praw do po dob nie Zyg munt Wil czyń ski ps. „Żuk”. Od czerw ca 1946 r. ko men dant Ob wo du Pu ła wy In spek to ra -
tu Pu ław skie go Lu bel skie go Okrę gu WiN. W ra mach ope ra cji „Noc” roz pra co wa ny i aresz to wa ny przez lu bel ski
WUBP w paź dzier ni ku 1948 r., na stęp nie ska za ny przez WSR w War sza wie na ka rę śmier ci (wy rok wy ko na no
w paź dzier ni ku 1950). Zob. sze rzej L. Pie trzak, Zyg munt Wil czyń ski (1910–1950) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz -
ny..., t. I, s. 527–530.
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Nr 200

1956 li piec 19, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 53/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 19 lip ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 53[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Dnia 17 bm. w go dzi nach wie czor nych z przy czyn do tych czas nie usta lo nych powstał
po żar w sta rych wy ro bi skach ko pal ni „Bo że Da ry” pow. Ty chy (Sta li no gród), po łą czo ny
z sil nym wy bu chem. Spo śród za ło gi ko pal ni 18 osób po nio sło śmierć, 4 oso by zo sta ły ran -
ne – po pa rzo ne. W ak cji bio rą udział 4 dru ży ny ra tow ni cze. O lo sie trzech ro bot ni ków
dotych czas brak da nych. Do godz. 8.00 dnia 19 bm. nie zo sta li zna le zie ni.

W Ko no pi skach pow. Czę sto cho wa (Sta li no gród) dnia 14 o godz. 13.00 dwóch
uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na ka sjer kę ko pal ni ru dy „Ma ria”, któ ra w tym
cza sie do ko ny wa ła wy pła ty w biu rze. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu ka sjer ki i kil ku obec -
nych tam ko biet zra bo wa li 240 000 zł. Za ucie ka ją cy mi i ostrze li wu ją cy mi się ban dy ta -
mi zor ga ni zo wa ło po ścig kil ku na stu ro bot ni ków, któ rym uda ło się ode brać zra bo wa ne
pie nią dze. Ban dy ci zbie gli.

We wsi Hy żne pow. Rze szów dnia 16 bm. oko ło godz. 21.00 trzech uzbro jo nych
ban dy tów w mun du rach Stra ży Wię zien nej do ko na ło na pa du na miesz ka nie pra cow ni -
ka skle pu GS. Ban dy ci po ster ro ry zo wa niu do mow ni ków wy ła ma li drzwi do skle pu,
skąd zra bo wa li część to wa ru i 2000 zł. W tym dniu 4 uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło
na pa du na sklep GS w Zie lon ce pow. Kol bu szo wa (Rze szów), ra bu jąc część to wa ru
i oko ło 1000 zł.

W Po zna niu dnia 15 bm. oko ło godz. 3.00 uzbro jo ny ban dy ta do ko nał na pa du
na prze cho dzą ce go uli cą oby wa te la, któ re go po strze lił i zra bo wał mu do wód oso bi sty.

Na ad res Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Alek san dro wie Ku jaw skim
(Byd goszcz) wpły nął pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), w tre ści swej na wią zu ją cy
do wy pad ków po znań skich i za wie ra[ją cy] po gró żki pod ad re sem czte rech ak ty wi stów
Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Ossów ce.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy prze jął
ano nim ad re so wa ny do „Fa li 49”, szka lu ją cy ustrój Pol ski Lu do wej i so li da ry zu ją cy się
z wy pad ka mi po znań ski mi.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Ko mi tet Miej ski PZPR w Ostro wie Wiel ko pol skim (Po znań) otrzy mał ano nim,
w któ rym au tor pi sze w imie niu ro bot ni ków Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we -
go w Ostro wie so li da ry zu jąc się z uczest ni ka mi zajść w Po zna niu, rów no cze śnie ob cią -
ża jąc za wym[ie nio ne] wy pad ki wła dze pań stwo we.

Ko mi tet Po wia to wy PZPR w Ko ścia nie (Po znań) dnia 14 bm. otrzy mał pocz tą ano -
nim, któ re go au tor rze ko mo w imie niu miesz kań ców pow. Ko ścian gro zi zbroj nym wy -
stą pie niem na wzór Po zna nia. Treść ano ni mu koń czy się ha słem: „Niech ży je na ro do wa
re wo lu cja”, pod pis: „Ko mi tet Taj nej Or ga ni za cji Pod ziem nej w Ko ścia nie”.

Dy rek tor Za kła du Por ce li tu w Cho dzie ży (Po znań) dnia 12 bm. otrzy mał ano nim,
pod pi sa ny „pra cow ni cy fa bry ki Por ce li tu”, któ re go au tor do ma ga się po pra wy wa run -
ków ma te rial nych, a w prze ciw nym wy pad ku gro zi straj kiem. Po dob nej tre ści ano nim
otrzy mał dy rek tor hu ty szkła w Uj ściu pow. Cho dzież.

Na czel ny re dak tor „Dzien ni ka Za chod nie go” w Sta li no gro dzie w dniach 9 i 10 bm.
otrzy mał pocz tą trzy ano ni my o tre ści an ty ży dow skiej.

Rad ny Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Lu dwi no wie 1 pow. Be łży ce (Lu blin) – czło nek
PZPR, dnia 9 bm. otrzy mał pocz tą ano nim wy ko na ny od ręcz nie, któ re go au tor gro zi mu re -
pre sja mi, je że li nie za prze sta nie de ma sko wać chło pów opor nych w pła ce niu po dat ków.

Na te re nie wo je wództw: byd go skie go, kra kow skie go, rze szow skie go i sta li no grodz -
kie go w ró żnych za kła dach pra cy usta lo no w pię ciu wy pad kach wro gie na pi sy o tre ści
an ty pań stwo wej i so li da ry zu ją cej się z uczest ni ka mi zajść w Po zna niu. W jed nym wy -
pad ku – w Hu cie [im.] Le ni na – uka za ły się na pi sy m.in. na wo łu ją ce do straj ku.

Na te re nie woj. zie lo no gór skie go ze bra no oko ło 5000 egz[em pla rzy] wro gich ulo tek
NTS, dru ko wa nych w ję zy ku pol skim i ro syj skim – w tre ści swej dot[yczą cych] wy pad -
ków w Po zna niu.

Sy gna ły o na stro jach
Otrzy ma no dal sze mel dun ki, iż na nie któ rych za kła dach pra cy ob ser wu je się na stro -

je nie za do wo le nia i tak:
Wśród ko le ja rzy z Byd gosz czy zbie ra ne są pod pi sy pod pe ty cją o pod wy żkę płac,

ko le ja rze ze Szcze ci na i Lu bli na no szą się z za mia rem wy sła nia de le ga cji do War sza wy.
Pra cow ni cy bry gad ka blo wych Za kła dów Sie ci Elek trycz nej we Wro cła wiu za gro zi -

li straj kiem w wy pad ku nie otrzy ma nia pre mii za wy słu gę lat.
Do pra cy przy bu do wie no wej li nii ko le jo wej w pow. Sta ra cho wi ce (Kiel ce)

w dniu 16 lip ca br. nie zgło si ło się 30 ro bot ni ków, a w dniu 17 lip ca br. – 80 ro bot ni -
ków, któ rzy do ma ga ją się pod wy żki płac.

W Ra dom sku (Łódź) 30 ro bot ni ków Miej skie go Przed się bior stwa Bu dow la ne go
prze rwa ło pra cę na jed ną go dzi nę, do ma ga jąc się wy ższych za rob ków i przy spie sze nia
wy płat do dat ku ro dzin ne go.

W Po zna niu w nie któ rych za kła dach pra cy no tu je się wy po wie dzi, że ro bot ni cy po -
now nie prze rwą pra cę i bę dą straj ko wać aż do skut ku tj. do uzy ska nia pod wy żki płac
i uwol nie nia aresz to wa nych. We dług nie spraw dzo nych in for ma cji 22 lip ca ma być
dniem roz po czę cia straj ku2.
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1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o gro ma dę Lu dwi nów znaj du ją cą się w po wie cie chełm skim.
2 Po gło ski na te mat straj ków i roz ru chów, pla no wa nych na 22 lip ca 1956 r., sze rzy ły się w wie lu miej scach kraju.
W El blą gu i Kiel cach mó wio no wręcz o wy bu chu ogól no na ro do we go po wsta nia te go dnia, w Gdań sku na to miast
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Uzy ska no rów nież in for ma cje z woj. sta li no grodz kie go, że je den z pra cow ni ków
umy sło wych ko pal ni „Gen[erał] Za wadz ki” wy ra ził się, iż z chwi lą roz po czę cia się pro -
ce su w Po zna niu ro bot ni cy Za głę bia roz pocz ną ak cję pro te sta cyj ną, straj ku jąc. Ak cja ta,
zda niem wy mie nio ne go pra cow ni ka, jest przy go to wa na.

W m. Goł ko wi ce pow. No wy Sącz (Kra ków) gru pa mło dzie ży (10 osób) z za pa lo ny -
mi po chod nia mi de mon stro wa ła, wzno sząc okrzy ki: „My chce my chle ba, pra cy i pod -
wy żki płac”. Usta lo no in spi ra to rów. Są ni mi 3 sy no wie miej sco wych chło pów, za trud -
nie ni przy pra cach mo sto wych w Goł ko wi cach.

Aresz ty i za trzy ma nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał

4 oso by po dej rza ne o bra nie zbroj ne go udzia łu w pro wo ka cyj nych zaj ściach w Po zna -
niu:

– pra cow ni ka Po znań skich Za kła dów Ma szyn Żniw nych, lat 24,
– pra cow ni ka Po znań skiej Wy twór ni Ga zów Tech nicz nych, lat 24,
– pra cow ni ka Woj sko we go Przed się bior stwa Han dlo we go w Po zna niu, czł[on ka]

PZPR, lat 34,
– pra cow ni ka Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go w Po zna niu.
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w By to miu (Sta li no gród) dnia

16 bm. aresz to wał pra cow ni ka ko pal ni „Ła giew ni ki”, lat 28, ka ra ne go uprzed nio
na 10 lat wię zie nia za przy na le żność do kontr re wo lu cyj nej or ga ni za cji. Wym[ie nio ny]
po wy pad kach po znań skich, wśród miesz kań ców Do mu Mło de go Gór ni ka, wsz czął ak -
cję wer bun ko wą do or ga ni za cji AK oraz zo bo wią zał się do star czyć wer bo wa nym broń
pal ną, w ce lu do ko ny wa nia na pa dów ra bun ko wych. Sank cję na areszt wy dał pro ku ra -
tor wo je wódz ki.

W wy ni ku oby wa tel skie go po wia do mie nia Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku dnia 15 bm. za trzy mał ro bot ni ka Stocz ni Gdań skiej,
lat 23 – za pod szy wa nie się pod funk cjo na riu sza Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go] i wy łu dze nie pod groź bą aresz to wa nia pie nię dzy od oby wa te la.

Przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia
14 bm. zo stał aresz to wa ny za szka lo wa nie ustro ju Pol ski Lu do wej, glo ry fi ko wa nie fa -
szy zmu i wro gie ko men to wa nie wy pad ków po znań skich miesz ka niec Opo la Lu bel skie -
go (spe ku lant), lat 59. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go lu biu-Do brzy niu
(Byd goszcz) dnia 13 bm. aresz to wa ła ukry wa ją ce go się pod przy bra nym na zwi skiem
współ pra cow ni ka ge sta po, po szu ki wa ne go przez Pro ku ra tu rę Po wia to wą w Wa do wi -
cach.
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– o przy go to wa niach do wy stą pień za ło gi Stocz ni Gdań skiej. AIPN, 1583/112, Spra woz da nie WUdsBP w Gdań sku
za II kwar tał 1956 r., b.p.; P. Mach ce wicz, Pol ski rok 1956, War sza wa 1993, s. 132.
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MO w Sie ra dzu (Łódź) dnia 17 bm. za trzy ma ła więź nia Sta sia ka Hen ry ka, któ ry
zbiegł z wię zie nia w Po zna niu 3, gdzie od by wał ka rę 15 lat wię zie nia za przy na le żność
do an ty pań stwo wej or ga ni za cji.

Za zgod ność:
(–) J. Ra czyń ski, kpt.

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 200–203.
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3 Praw do po dob nie cho dzi o Cen tral ne Wię zie nie (obec nie Areszt Śled czy) przy ul. Młyń skiej w Po zna niu, na któ -
re de mon stran ci 28 czerw ca 1956 r. przy pu ści li szturm po tym, jak ro ze szła się po gło ska (fał szy wa) o aresz to wa -
niu de le ga tów ZI SPO. Uwol nio no ok. 260 więź niów, z któ rych więk szość jed nak w cią gu naj bli ższych dni wró ci -
ła do wię zie nia, część zo sta ła uję ta przez mi li cję i funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa. Do koń ca lip ca na wol no ści
po zo sta wa ło jesz cze oko ło 50 ucie ki nie rów. Na te mat roz bi cia po znań skie go wię zie nia i je go kon se kwen cji
zob. sze rzej: E. Ma kow ski, Po znań ski Czer wiec 1956. Pierw szy bunt spo łe czeń stwa w PRL, Po znań 2001,
s. 98–105; K. Be dyń ski, Wię zie nia i wię zien nic two w cza sie po znań skie go Czerw ca 1956 [w:] Po znań ski Czer -
wiec..., s. 42–46.
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Nr 201

1956 li piec 21, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 54/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 21 lip ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 54[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

W dniu 19 bm. w go dzi nach wie czor nych De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w No wej Hu cie (Kra ków) otrzy ma ła mel du nek, iż na wiel ki piec nr 2
Hu ty im. Le ni na przy szło trzech osob ni ków, któ rzy po da jąc się za funk cjo na riu szy
Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] do ma ga li się za pro wa dze nia ich
do ma szy now ni. Gdy ro bot ni cy za żą da li od nich prze pu stek oświad czy li oni, że nie
posia da ją, wów czas je den z osob ni ków pod groź bą pi sto le tu ka te go rycz nie za żą dał za -
pro wa dze nia ich do ma szy now ni, cze go jed nak ro bot ni cy nie uczy ni li. Wo bec zde cy do -
wa ne go opo ru za ło gi, wy mie nie ni osob ni cy opu ści li wiel kie pie ce, uda jąc się w nie wia -
do mym kie run ku. Zor ga ni zo wa ny po ścig nie dał po zy tyw nych re zul ta tów.

W ro szar ni lnu Mi ła ko wo pow. Mo rąg (Olsz tyn) w dniu 19 bm. o godz. 13.00 z przy -
czyn do tych czas nie usta lo nych wy buchł po żar w gór nej czę ści 20-me tro wej wie ży paź -
dzie rzo wej, któ ry zdo ła no w za rod ku zlo ka li zo wać. Pod czas ga sze nia ognia 7 ro bot ni -
ków ule gło sil ne mu po pa rze niu, z któ rych je den zmarł, po zo sta li prze wie zie ni zo sta li
do szpi ta la 1. Po za ist nia łym po ża rze w umy wal ni dla ro bot ni ków wym[ie nio nej] ro szar -
ni po ja wił się na pis o tre ści: „W ślad za brać mi Po zna nia”. Śledz two pro wa dzi gru pa
ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W Fa bry ce Cia stek i Wa fli w Wa do wi cach (Kra ków) dnia 17 bm. na noc nej zmia nie
uległ spa le niu sil nik elek trycz ny, uszko dzo na zo sta ła ma szy na oraz za tka ne zo sta ły ko -
mi ny pie ców, słu żą cych do wy pie ku cia stek. Czy ny po wy ższe no szą cha rak ter sa bo ta -
żu. Śledz two pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W grom. Pil chó w2 k. Roz wa do wa (Rze szów) dnia 20 bm. zna le zio no 3 ulot ki (wy -
ko na ne ręcz ną dru kar ką) o tre ści an ty pań stwo wej, na wią zu ją cej do wy pad ków w Po zna -
niu. W wy mie nio nej gro ma dzie po raz trze ci w tym ro ku roz rzu co ne zo sta ły ulot ki
w tym sa mym wy ko na niu tech nicz nym. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Zob. „Ży cie War sza wy”, 25 VII 1956.
2 Gro ma da Pil chów ist nia ła do 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Cha rze wi ce.
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Na ad res KW PZPR w Byd gosz czy wpły nął pocz tą ano nim, któ re go au tor rze ko mo
w imie niu pra cow ni ków Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go gro zi wy wo ła -
niem roz ru chów na wzór Po zna nia. Ano nim za wie ra roz dziel nik, z któ re go wy ni ka,
iż ano ni my o po dob nej tre ści prze sła ne zo sta ły do pre ze sa Ra dy Mi ni strów, am ba sa dy
Sta nów Zjed[no czo nych] i An glii w War sza wie.

Na ad res Po ste run ku MO w Świe bo dzi cach pow. Świd ni ca (Wro cław) dnia 20 bm.
wpły nął pocz tą ano nim o wro giej tre ści na wią zu ją cej do wy pad ków w Po zna niu.

W szko le pod sta wo wej w Ob ro wie pow. To ruń (Byd goszcz) w no cy z 18 na 19 bm.
przez nie usta lo nych do tych czas spraw ców znisz czo ne zo sta ły por tre ty przed sta wi cie li
rzą du PRL.

Na te re nie woj.: byd go skie go, gdań skie go, łódz kie go, po znań skie go, rze szow skie go,
war szaw skie go i zie lo no gór skie go w ró żnych za kła dach pra cy usta lo no w 9 wy pad kach
wro gie na pi sy o tre ści an ty pań stwo wej, an ty ra dziec kiej, so li da ry zu ją cej się z wy pad ka -
mi w Po zna niu. W dwóch wy pad kach – w Za kła dach Prze my słu Odzie żo we go w Ło dzi
i w War szaw skich Za kła dach Prze my słu Odzie żo we go nr 2 uka za ły się na pi sy m.in. na -
wo łu ją ce do straj ku.

W miej sco wo ści Sze li gi pow. Opa tów (Kiel ce) dnia 16 bm. o godz. 16.30 trzech
uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep spół dziel czy, skąd po ster ro ry zo wa -
niu per so ne lu skle po we go zra bo wa li oko ło 1000 zł go tów ki i część to wa ru. W dniu
18 bm. o godz. 16.50 dwaj uzbro je ni ban dy ci do ko na li na pa du na sklep GS w Zwo li pow.
Opa tów, ra bu jąc oko ło 2000 zł i część to wa ru. Śledz two pro wa dzi Urząd [do spraw] Bez -
pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Aresz ty i za trzy ma nia
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ino wro cła wiu (Byd -

goszcz) dnia 17 bm. aresz to wał za roz kol por to wa nie w dniu 29 czerw ca br. wro gich ulo -
tek w tre ści swej na wią zu ją cych do wy pad ków w Po zna niu ro bot ni ka Miej skie go Przed -
się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Ino wro cła wiu, po cho dze nia chłop skie go, lat 19.
Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Mię dzy rze czu (Zie lo -
na Gó ra) dnia 19 bm. za trzy ma ła za wy ko na nie i roz kol por to wa nie w dniu 30 czerw ca
br. ulo tek o tre ści so li da ry zu ją cej się z wy pad ka mi w Po zna niu pra cow ni cę mu zeum
w Mię dzy rze czu, po chodz[enia] in te lig[en cja] prac[ują ca], czł[onek] ZMP, lat 18, wy -
kształ ce nia śred nie go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał
2 oso by po dej rza ne o ak tyw ny udział w zbroj nych wy stą pie niach w Po zna niu.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 17 bm.
aresz to wał pra cow ni ka Spół dziel ni In wa li dów „Po kój” w Ny sie, po cho dze nia ro bot ni -
cze go, lat 35, któ ry w dniu 4 bm. na ma sów ce w spra wie wy pad ków po znań skich w spo -
sób pro wo ka cyj ny na wo ły wał do po dob nych roz ru chów na te re nie Ny sy. Po sta no wie nie
na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Tar no brze gu
(Rze szów) dnia 20 bm. za trzy ma ny zo stał za pu blicz ne na wo ły wa nie do wal ki z wła dzą
lu do wą pra cow nik spół dziel ni pra cy w Roz wa do wie, lat 49.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Świe bo dzi nie (Zie lo -
na Gó ra) dnia 17 bm. aresz to wa ła za roz po wszech nia nie wro gich wer sji na te mat

667

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 667



wypad ków po znań skich pra cow ni ka Stra ży Po żar nej przy Fa bry ce Me bli w Świe bo dzi -
nie, lat 38. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gło go wie (Zie lo na
Gó ra) dnia 19 bm. za trzy mał za fał szy we, pu blicz ne ko men to wa nie wy pad ków w Po -
zna niu ro bot ni ka pie kar ni PSS w Gło go wie, lat 48.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 12 bm.
aresz to wał miesz kań ca Świd ni cy, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 32, uprzed nio ka ra ne -
go są dow nie na 5 lat wię zie nia za współ pra cę z ban dą. Wym[ie nio ny] aresz to wa ny zo -
stał ja ko po dej rza ny o współ udział w wy mor do wa niu ro dzi ny Płoń skich i pod pa le niu
za bu do wań Wró blew skie go w po wie cie Wy so kie Ma zo wiec kie w 1947 r. Po sta no wie -
nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ol ku szu (Kra ków)
dnia 20 bm. aresz to wał dwóch de zer te rów WP (ba ta lio ny ro bo cze w Sta li no gro dzie),
w wie ku po 22 la ta, któ rzy ukry wa li się na tam tej szym te re nie.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 12 bm.
aresz to wał za han del ob cą wa lu tą i ze gar ka mi po cho dzą cy mi z prze my tu pra cow ni ka
Spół dziel ni „Hy dro wiert” w Kiel cach, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 33, wy kształ ce nia
wy ższe go. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

MO w Lip nie (Byd goszcz) dnia 15 bm. aresz to wa ła czte rech chu li ga nów. Aresz to -
wa ni w dniu 15 bm. w pro wo ka cyj ny spo sób za cze pi li znaj du ją cych się w kio sku dwóch
funk cjo na riu szy Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go], od gra ża jąc się im
za wy pad ki po znań skie i ubli ża jąc w wul gar ny spo sób, po czym po roz bi ja li na czy nia
z na po ja mi chło dzą cy mi. Funk cjo na riu sze, chcąc unik nąć pro wo ka cji opu ści li kiosk,
wów czas chu li ga ni po bi li ich. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor po wia to wy.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie, Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze 10 osób, w wie -
ku od 20 do 31 lat – za trzy ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy
pań stwo wej do NRD i Cze cho sło wa cji. Wśród za trzy ma nych 3 oso by są na ro do wo ści
i oby wa tel stwa nie miec kie go, uprzed nio ka ra ne są dow nie za prze stęp stwa gra nicz ne, je -
den z za trzy ma nych po wró cił do kra ju w lu tym br. ja ko re pa triant z Nie miec Za chod nich.

W wy ni ku oby wa tel skie go po wia do mie nia w dniu 18 bm. Po wia to wy Urząd
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Włosz czo wie (Kiel ce) prze pro wa dził re wi -
zję w ob rę bie cmen ta rza i w ka pli cy cmen tar nej przy ko ście le pa ra fii Na kło, w wy ni ku
któ rej zna le zio no: ar chi wum or ga ni za cyj ne NSZ oraz kil ka czę ści do bro ni pal nej i 384
sztu ki amu ni cji ka ra bi no wej. Wy mie nio ne czę ści do bro ni i amu ni cja by ły do brze za -
kon ser wo wa ne i na da ją się do użyt ku. Śledz two pro wa dzi Po wia to wy Urząd [do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i pro ku ra tor po wia to wy we Włosz czo wie.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 204–208.

668

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 668



Nr 202

1956 li piec 23, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 55/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 23 lip ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 55[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

21 bm. na li nii ko le jo wej Pław ty Wiel kieb–Pra bu ty (Gdańsk) uło żo no na to rze pry -
zmę ka mie ni. Ma szy ni sta za trzy mał przed prze szko dą po ciąg i usu nął ka mie nie z to ru.

Na jed nym z od cin ków ko le jo wych Susz–Pra bu ty zo sta ły pod ło żo ne 3 pe tar dy
w pew nych od le gło ściach od sie bie. Prze je żdża ją cy tą tra są po ciąg po śpiesz ny trzy krot -
nie za trzy my wał się dla usu nię cia prze szkód.

W dniu 20 lip ca br. gru pa 17 pra cow ni ków za trud nio na przy bu dow le dro gi w m.
Chełm no pow. Ko ło (Po znań) za straj ko wa ła, żą da jąc pod wy żki płac i ubrań ochron -
nych. Na za jutrz o godz. 6.00 ro bot ni cy przy stą pi li do pra cy po wy ja śnie niu, że żą da nia
ich o pod wy żkę płac przed sta wio ne zo sta ną czyn ni kom wo je wódz kim, na to miast spra -
wa ubrań ochron nych zo sta nie za raz za ła twio na. Usta lo no 2 pro wo dy rów wro gie go
wystą pie nia.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra wi czu (Po znań)
po da je, że dnia 18 lip ca br. w grom. Pa ko sław od by ło się ze bra nie gro madz kie, na któ -
rym mia no wrę czyć lud no ści na ka zy na obo wiąz ko we do sta wy zbo ża. Na ze bra niu tym
jed nak ża den chłop nie ode brał na ka zu i wy su nię to żą da nia no wej kla sy fi ka cji zie mi.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie po da je, że
na te re nie po wia tów: Wło da wa, Chełm i Bia ła Pod la ska krą żą ostat nio wer sje, że ma ją
tam po wró cić Ukra iń cy prze sie dle ni w cza sie ak cji „W”. Ele men ty wro gie sze rzą po gło -
ski, że Ukra iń cy bę dą mor do wać Po la ków, co wy wo łu je at mos fe rę bo jaź ni i nie pew no -
ści. Są wy pad ki, że chło pi trzy ma ją noc ne war ty i no szą się z za mia rem zor ga ni zo wa -
nia sa mo obro ny.

Ostat nio jed na z ko biet pow. to ma szow skie go do rę czy ła księ dzu kart kę o tre ści: „Nie
wy, ale my tu bę dzie my rzą dzić”. Sze reg osób w związ ku z sze rzo ną pro pa gan dą na cjo -
na li stycz ną zwra ca się do kle ru z proś bą o wy ja śnie nie im tych spraw.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] in for mu je po nad to, że
wro ga pro pa gan da przyj mu je się tym bar dziej, że są wy pad ki po wra ca nia na tamt[ej sze]
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te re ny z Ziem Za chod nich ro dzin ukra iń skich wzgl[ęd nie] od wie dza nia daw nych swo -
ich go spo darstw, za miesz ka łych przez lud ność pol ską1.

W po bli żu wsi Rost ki pow. Ełk Biel ski (Bia ły stok) dnia 19 bm. roz rzu co nych zo sta -
ło 15 szt[uk] ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru ka ren ką) o tre ści: „Na przód do wal ki z ko -
mu ni sta mi”. Nad mie nia się, że ulot ki o wro giej tre ści na tam tej szym te re nie uka za ły się
po raz trze ci w ro ku bie żą cym.

Na po dwó rzu spół dziel ni pro duk cyj nej w Mor tę gach pow. No we Mia sto (Olsz tyn)
dnia 21 bm. zna le zio no 7 egz[em pla rzy] ulo tek o tre ści an ty ra dziec kiej i na wo łu ją cej
do wal ki.

W Gli wi cach (Sta li no gród) na klat kach scho do wych do mów miesz kal nych zna le zio -
no 2 ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści: „Precz z gra ni cą na Od rze i Ny sie, od daj cie
Lwów i Wil no Po la kom” i „Wzy wa my do opo ru w pra cy i do wal ki o pod wy żkę płac”.

21 lip ca w no cy na sta cji ko le jo wej w Za gnań sku pow. Kiel ce ujaw nio no od ręcz nie
wy ko na ną ulot kę w for mie ode zwy do ro bot ni ków, chło pów i mło dzie ży. Au tor w tre ści
na wią zu je do rocz ni cy utwo rze nia PKWN su ge ru jąc, że „Pol ska 22 VII 1944 r. po now -
nie utra ci ła nie pod le głość, rzą dzi nią Zwią zek Ra dziec ki, a chłop i ro bot nik znów jest
wy zy ski wa ny”. Na stęp nie po le ca „ufać w po moc Bo żą, mo dlić się i cze kać na na dej ście
praw dzi wej wol no ści”. Ulot ka za koń czo na jest kil ko ma ha sła mi o tre ści an ty pań stwo -
wej i an ty ra dziec kie j2.

By ły in struk tor KP PZPR w Lesz nie (Po znań) dnia 21 bm. otrzy mał ano nim o tre ści
po gró żko wej.

Po zo sta łe 5 ano ni mów, ja kie wpły nę ły do in sty tu cji pań stwo wych i par tyj nych na te -
re nie kra ju no szą cha rak ter an ty pań stwo wy i an ty ra dziec ki oraz po chwa la ją cy wy pad ki
w Po zna niu (Szcze cin – 2, Łódź, Po znań i Zie lo na Gó ra).

Po nad to w wo je wódz twie byd go skim, po znań skim i sta li no grodz kim uka za ły się
4 wro gie na pi sy o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej.

W miejsc[owo ści] Ma ło mi ce pow. Szpro ta wa (Zie lo na Gó ra) dnia 20 bm. o godz.
9.00 dwóch uzbro jo nych osob ni ków do ko na ło na pa du na se kre ta rza POP PZPR przy
bla char ni w Ma ło mi cach, któ re mu ode bra li i znisz czy li le gi ty ma cję par tyj ną oraz do tkli -
wie po bi li go. Wy mie nie ni wy ra zi li się, iż są z Po zna nia i bę dą tak ro bić z człon ka mi
par tii. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Publicz ne go].

17 lip ca w no cy do do mu jed nej z miesz ka nek Młyn ko wa pow. Czarn ków (Po znań)
wła ma ło się 2 osob ni ków (je den uzbro jo ny), któ rzy żą da li wy da nia pro duk tów żyw no -
ścio wych.

Po dob ny wy pa dek miał miej sce 18 lip ca w m. Ko zie gło wy pow. Po znań. Do miesz -
ka nia tamt[ej sze go] oby wa te la we szło o godz. 22.15 dwóch osob ni ków, żą da jąc je dze -
nia. Je den z na past ni ków wy ra żał się przy tym, że „Po znań za czął, ale jak Wro cław za -
cznie, to bę dzie go rzej”.
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1 Na te mat po wro tów wy sie dlo nych pod czas ope ra cji „Wi sła” Ukra iń ców na te re ny wo je wództw lu bel skie go i rze -
szow skie go zob. m.in. No tat ka in for ma cyj na MSW w spra wie lud no ści ukra iń skiej w Pol sce da to wa na na maj 1956 r.
oraz Pro to kół po sie dze nia Ko le gium MSW z 5 czerw ca 1956 r. [w:] Ak cja „Wi sła”..., s. 755–777.
2 Po dej rza ny mi o na pi sa nie i wy wie sze nie ulot ki by li roz pra co wy wa ni w spra wie agen tu ral no -śled czej krypt.
„Mło dy” pra cow ni cy Pań stwo we go Tar ta ku w Za gnań sku, by li człon ko wie NSZ: Wik tor Bi mer i Jan Stę pień,
AIPN, 1583/118, Spra woz da nie WUdsBP w Kiel cach za III kwar tał 1956 r., k. 104.
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20 lip ca o godz. 21.30 zra nio ny zo stał przez ude rze nie w gło wę bu tel ką z pi wem
pracow nik Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kut nie.
Napast nik nie roz po zna ny zbiegł.

Aresz ty i za trzy ma nia
18 lip ca Po ste ru nek MO w Ko lum nie pow. Łask (Łódź) za trzy mał miesz kań ca Ło dzi,

lat 26, bez sta łe go miej sca pra cy, któ ry w dniu 28 czerw ca br. brał udział w na pa dach na
in sty tu cje pań stwo we w Po zna niu. Wym[ie nio ny] prze ka za ny zo stał do Po zna nia.

Na te re nie wo je wódz twa sta li no grodz kie go za trzy ma ni zo sta li więź nio wie Raj Ta de -
usz i Wy zuj Bog da n3, któ rzy zbie gli z wię zie nia w Po zna niu.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Wy so kiem Maz[o -
wiec kiem] (Bia ły stok) dnia 15 bm. aresz to wał au to ra ano ni mów (in for mo wa no w Biu -
le ty nie z 13 lip ca) – miesz kań ca Łu nie wa Ma łe go, po cho dze nia chłop skie go, lat 52,
ostat nio bez sta łe go miej sca pra cy. Wy mie nio ny od wy zwo le nia do 1955 r. pra co wał ja -
ko na uczy ciel szko ły pod sta wo wej w Łu nie wie, skąd zwol nił się na wła sną proś bę.
Przed 1939 r. słu żył on w Stra ży Gra nicz nej ja ko za wo do wy pod ofi cer. Po sta no wie nie
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki4.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie, Sta li no gro dzie, Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze
8 osób, w wie ku od 17 do 37 lat – za trzy ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro -
cze nia gra ni cy pań stwo wej do NRD i Cze cho sło wa cji. Wśród za trzy ma nych jest 1 kan -
dy dat PZPR.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu
dnia 21 bm. aresz to wał miesz kań ca pow. No wa Ru da, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 17,
bez sta łe go miej sca pra cy – za udzie le nie po mo cy w nie le gal nym prze kro cze niu gra ni -
cy 4 oso bom, przez po in for mo wa nie ich o spo so bie za cho wa nia środ ków ostro żno ści
przy prze kra cza niu gra ni cy i wska za nie im dro gi do gra ni cy. Po sta no wie nie na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 209–212.

671

3 Bog dan Wy zuj (ur. 1935), wy kształ ce nie: 10 klas. W 1953 r. ska za ny przez Sąd Po wia to wy w Go rzo wie Wiel ko pol -
skim na dwa la ta wię zie nia za nad uży cia. W 1955 r. roz pra co wy wa ny w ra mach spra wy agen tu ral ne go spraw dze nia
krypt. „Ma ry narz”, m.in. ja ko po dej rza ny o szpie go stwo i o pla no wa nie wy sa dze nia w po wie trze pa wi lo nu ZSRR
na XXIV Mię dzy na ro do wych Tar gach Po znań skich (spra wa za nie cha na w stycz niu 1957). Aresz to wa ny w stycz -
niu 1956 r. za udział w ra bun kach i ska za ny na 18 mie się cy wię zie nia. Uwol nio ny 28 czerw ca z Cen tral ne go Wię zie nia
przy ul. Młyń skiej przez de mon stran tów, 30 czerw ca udał się do Ro goź na Wiel ko pol skie go. Za trzy ma ny 13 lip ca 1956 r.
przez MO w Gli wi cach, aresz to wa ny 2 sierp nia 1956 r. i oska rżo ny o de mo lo wa nie wię zie nia oraz na paść na stra żni ka
wię zien ne go. Zwol nio ny – we dług nie któ rych źró deł – 21 wrze śnia 1956 r. (zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma -
kow ski, op. cit, s. 360), choć w wię zie niu prze by wał jesz cze w stycz niu 1957 r. AIPN Po, 04/2465; AIPN Po, 0186/2504.
4 Mo wa o Sta ni sła wie Łu niew skim (lat 52), któ ry wy mie nio ne ano ni my prze słał do Kon stan te go Ty miń skie go
i Ja na Ja czew skie go. AIPN, 1583/108, Spra woz da nie WUdsBP w Bia łym sto ku za III kwar tał 1956 r., k. 71.
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Nr 203

1956 li piec 25, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 56/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 25 lip ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 56[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

We wsi Mił ków pow. Je le nia Gó ra (Wro cław) dnia 22 lip ca br. wy wie szo ny zo stał
wro gi afisz (wy ko na ny od ręcz nie) o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej, na wo łu ją -
cej lud ność do po dob nych wy stą pień jak w Po zna niu.

Na sta cji ko le jo wej Za gnańsk k. Kielc w dniu 22 bm. ujaw nio no na ta bli cy ogło szeń
pla kat (wy ko na ny od ręcz nie) w tre ści swej na wo łu ją cy lud ność do wal ki z rzą dem i ko -
mu ni zmem.

We wsi No wy Chwa lim pow. Szcze ci nek (Ko sza lin) dnia 19 bm. roz rzu co no 3 ulot -
ki (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.

Na te re nie wo je wództw: olsz tyń skie go, sta li no grodz kie go i wro cław skie go, w róż -
nych za kła dach pra cy do ko na no 9 wro gich na pi sów o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra -
dziec kiej, so li da ry zu ją cej się z wy pad ka mi w Po zna niu.

W Za brzu (Sta li no gród) w dniu 22 bm. na bu dyn ku przy uli cy Kra siń skie go wy wie -
szo na zo sta ła fla ga nie miec ka, któ rą ze rwał i spa lił je den z miesz kań ców.

W Mo drzu pow. Po znań ze rwa no za wie szo ną przy bra mie po dwó rza spół dziel ni pro -
duk cyj nej fla gę czer wo ną.

Dnia 21 bm. w ko pal ni „Sie mia no wi ce” (Sta li no gród) w chod ni ku wen ty la cyj nym
Od dzia łu XIV pod pa lo na zo sta ła ta ma. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W tym sa mym dniu o go dzi nie 19.10 w ko pal ni „Mie cho wi ce” (Sta li no gród) z przy -
czyn do tych czas nie usta lo nych za pa li ła się ta śma trans por te ra. W wy ni ku na tych mia sto -
wej ak cji ra tow ni czej po żar w za rod ku zlo ka li zo wa no.

W POM Ku rów pow. Pu ła wy (Lu blin) dnia 21 bm. w kil ku ma szy nach żniw nych,
któ re by ły po ge ne ral nym re mon cie, nie usta le ni spraw cy wy mie ni li nie któ re czę ści.
Fakt ten zo stał spo strze żo ny przed roz po czę ciem prac żniw nych, przez co unik nię to
uszko dze nia ma szyn.
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Dnia 21 bm. oko ło godz. 22.00 trzej uzbro je ni osob ni cy, przed sta wia jąc się za funk -
cjo na riu szy bez pie czeń stwa, wtar gnę li do miesz ka nia oby wa te la zam[iesz ka łe go] w Łę -
ży cach pow. Opa tów (Kiel ce), gdzie po do ko na niu re wi zji za żą da li wy da nia 300 zło tych
na ce le pod ziem nej or ga ni za cji.

Aresz ty i za trzy ma nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu za trzy mał

pra cow ni ka Za rzą du Bu dow nic twa Miej skie go nr 2 w Po zna niu, któ ry w dniu 28 czerw -
ca br. brał czyn ny udział w de mo lo wa niu po miesz czeń biu ro wych PKP i na wo ły wał
do wy stą pień p[rze ciw]ko wła dzy lu do wej.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pi szu (Olsz tyn)
dnia 19 bm. aresz to wał za pu blicz ne po chwa la nie pro wo ka cji po znań skiej ro bot ni ka Za -
kła dów Płyt Pil śnio wych w Ni dzie, na ro do wo ści i oby wa tel stwa nie miec kie go, lat 26.
Posta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Przez Po wia to wą De le ga tu rę [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zło to wie
(Ko sza lin) dnia 20 bm. zo stał aresz to wa ny śred nio rol ny chłop z grom. Kieł pin, lat 35
– za po chwa la nie pro wo ka cji po znań skiej w obec no ści żoł nie rzy WP, roz gła sza nie tre -
ści ulo tek NTS i na ma wia nie żoł nie rzy do sprze da nia bro ni pal nej. Po sta no wie nie na
areszt wy dał pro ku ra tor po wia to wy.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrow cu (Kiel ce)
dnia 23 bm. za trzy mał chło pa, po sia da ją ce go 3 ha zie mi, lat 25, któ ry w dniu 22 bm.
w miejsc[owo ści] Gli nia ny pow. Opa tów swym pro wo ka cyj nym za cho wa niem prze -
szko dził w zor ga ni zo wa niu aka de mii w związ ku ze świę tem 22 Lip ca. Za trzy ma ny
został prze ka za ny do dys po zy cji pro ku ra to ra po wia to we go w Ostrow cu.

W dniu 23 bm. przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Dzie rżo nio wie (Wro cław) aresz to wa ny zo stał de zer ter z WP, któ ry przed kil ko ma
dnia mi zde zer te ro wał z Jed nost ki Woj sko wej Nr 2865. W cza sie za trzy my wa nia go usi -
ło wał strze lać z ra kiet ni cy.

W dniach 21 i 22 bm. Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze 4 oso -
by po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku od 18 do 57 lat – za trzy ma ne za usi ło wa nie nie -
le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do NRD. Wśród za trzy ma nych są 2 oso by
naro do wo ści i oby wa tel stwa nie miec kie go.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach dnia 20 bm. ska zał na ka rę śmier ci Stel mach Sta ni sła wa,

po cho dze nia chłop skie go, lat 421. Wy mie nio ny w okre sie oku pa cji ja ko czło nek orga ni za -
cji NSZ (Bry ga da Świę to krzy ska) brał udział w li kwi da cji od dzia łów par ty zanc kich GL
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1 Sta ni sław Stel mach (ur. 1914). Pod czas oku pa cji w NSZ – w od dzia le „Żbi ka”, od koń ca 1943 r. do wód ca dru -
ży ny. W 1945 r. prze szedł wraz z Bry ga dą Świę to krzy ską na te ren Cze cho sło wa cji. Po odej ściu z NSZ prze by wał
w Niem czech Za chod nich, na stęp nie we Wło szech – k. An ko ny (ba ta lion ko man do sów w II Kor pu sie) i po now nie
w Niem czech Za chod nich. W ma ju 1947 r. wró cił do Pol ski. W stycz niu 1949 r. zo stał aresz to wa ny i ska za ny przez
Sąd Okrę go wy w Kiel cach na pół to ra ro ku wię zie nia z art. 22 MKK, w lip cu 1954 r. po now nie aresz to wa ny i ska -
za ny w mar cu 1955 r. przez WSR w Lu bli nie na 8 lat. Na stęp nie ska za ny 20 lip ca 1956 r. nie pra wo moc nym wy ro -
kiem Są du Wo je wódz kie go w Kiel cach z art. 1 pkt „a” de kre tu z 31 sierp nia 1944 r.  na ka rę śmier ci, uchy lo ną przez
Sąd Naj wy ższy wy ro kiem z 29 kwiet nia 1957 r. AIPN, SWK 176, SWK 177.
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i AL. Po wy zwo le niu prze szedł prze szko le nie sa bo ta żo wo -dy wer syj ne na te re nie Nie miec
Za chod nich. Po prze do sta niu się do kra ju, na prze strze ni [lat] 1947–1949 brał udział w na -
pa dach ra bun ko wy ch.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 213–215.
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Nr 204

1956 li piec 28, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 57/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 28 lip ca 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 57[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

W PGR Ryb no pow. Mrą go wo (Olsz tyn) w no cy z 24 na 25 bm. nie usta le ni do tych -
czas spraw cy po uprzed nim do ko na niu wła ma nia do szo py uszko dzi li 5 trak to rów Ze -
tor, w któ rych po prze ci na li prze wo dy elek trycz ne, po tłu kli re flek to ry i za bra li aku mu la -
to ry. Trak to ry te w dniu 25 bm. mia ły być uży te do ak cji żniw nej.

Uzy ska no in for ma cję, iż w spół dziel ni pro duk cyj nej Ko wa le wo pow. Na my słów
(Opo le) pa nu je nie za do wo le nie wśród człon ków z po wo du złej or ga ni za cji pra cy.
Ośmiu człon ków zło ży ło po da nia o wy stą pie nie ze spół dziel ni. O po wy ższym po wia do -
mio no Ko mi tet Po wia to wy PZPR.

W dniu 25 bm. we wsi Krzyw ki-Brat ki pow. Żu ro min (War sza wa) zor ga ni zo wa no
ze bra nie po świę co ne za ło że niu spół dziel ni pro duk cyj nej z udzia łem miej sco we go ak ty -
wu par tyj ne go, na któ rym ku ła cy agi to wa li chło pów za nie wstę po wa niem do spół dziel -
ni. W to ku ze bra nia nie usta lo ny do tych czas spraw ca rzu cił ka mie niem w okno sa li,
wsku tek cze go chło pi ro ze szli się do do mów i ze bra nie zo sta ło prze rwa ne.

W Ze spo le PGR Ku ja wy w Gło gów ku pow. Prud nik (Opo le) dnia 25 bm. spło nął
ma ga zyn ma te ria ło wy. Z wstęp ne go do cho dze nia prze pro wa dzo ne go przez MO wy ni ka,
iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.

Na ad res Pre zy dium Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Biał kach pow. Ry ki (War sza -
wa) dnia 20 lip ca br. wpły nął pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa człon ków pre zy -
dium, by za nie cha li ścią ga nia od chło pów za le głych po dat ków i obo wiąz ko wych
dostaw. W wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro zi śmier cią.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w Mer cho wi ca ch1 pow. Mie chów
(Kra ków), czł[onek] ZSL – peł nią cy jed no cze śnie funk cję prze wod ni czą ce go spół dziel -
ni pro duk cyj nej w Dzia ło szy cach, dnia 23 bm. otrzy mał pocz tą ano nim, w któ rym au -
tor gro zi mu śmier cią za rze ko me przy czy nie nie się do aresz to wa nia chło pów z wy mie -
nio nej gro ma dy.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Praw do po dob nie Mar cho ci ce.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 675



Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 23 bm.
otrzy mał ano nim nada ny na po czcie w Po zna niu, ad re so wa ny do jed nej z miesz ka nek
po wia tu My śli bórz, któ re go au tor szka lu je przed sta wi cie li władz pań stwo wych i so li da -
ry zu je się z wy pad ka mi po znań ski mi. W koń co wej tre ści ano ni mu au tor zwra ca się
do ad re sat ki, by od pi sa ła wspo mnia ny ano nim w 10 egz[em pla rzach] i ro ze sła ła go
swym zna jo mym.

Na ad res Ra dy Za kła do wej Hu ty im. Le ni na wpły nął pocz tą ano nim (nada ny na po -
czcie w Po zna niu, wy ko na ny na ma szy nie w for mie wier sza), któ re go au tor na wo łu je
do po dob nych wy stą pień, jak w Po zna niu.

W wo je wódz twie: byd go skim, kra kow skim, łódz kim, szcze ciń skim, war szaw skim
i zie lo no gór skim na te re nie za kła dów pra cy usta lo no w 7 wy pad kach wro gie na pi sy
o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej oraz so li da ry zu ją cej się z wy pad ka mi po znań -
ski mi. W dwóch wy pad kach – w Za kła dach Gu mo wych w Wol bro miu pow. Ol kusz
(Kra ków) i w Za odrzań skich Za kła dach Prze my słu Me ta lo we go w Zie lo nej Gó rze uka -
za ły się na pi sy m.in. na wo łu ją ce do straj ku.

W miejsc[owo ści] Do ma słó w2 pow. Wro cław w no cy 21 bm. z bu dyn ku Do mu Lu -
do we go i skle pu GS zo sta ły ze rwa ne i znisz czo ne 2 fla gi czer wo ne.

Aresz ty i za trzy ma nia
Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opocz nie (Kiel ce)

dnia 26 bm. otrzy mał in for ma cję, że przez miejsc[owość] Ma le niec prze szło trzech
uzbro jo nych osob ni ków. W wy ni ku na tych miast zor ga ni zo wa ne go po ści gu za trzy ma no
2 de zer te rów z WP, któ rzy w no cy z 24 na 25 bm. zde zer te ro wa li z jed nost ki woj sko -
wej, sta cjo nu ją cej na te re nie pow. Koń skie. Za trzy ma nym ode bra no 2 au to ma ty i więk -
szą ilość amu ni cji.

Przez Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dzie rżo nio wie
(Wro cław) dnia 26 bm. aresz to wa ni zo sta li dwaj po szu ki wa ni de zer te rzy z WP, któ rzy
zde zer te ro wa li z Jed nost ki Woj sko wej Nr 3698.

Wy ro ki są do we
Sąd Wo je wódz ki w Ko sza li nie dnia 26 bm. ska zał na 12 lat wię zie nia Łow cza nin[a]

Mi cha ła, na ro do wo ści ukra iń skiej, po cho dze nia chłop skie go, lat 31. Wy mie nio ny w la -
tach 1944–1948 był człon kiem bo jów ki OUN -UPA. Po aresz to wa niu, w 1950 r. zbiegł
z aresz tu i ukry wał się na te re nie pow. Zło tów do mar ca br. Ukry wa jąc się, po sia dał broń
pal ną, przy po mo cy któ rej do ko nał sze re gu na pa dów ra bun ko wy ch3.
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2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Do ma nów.
3 Mi chał Łow cza nin (Liw cza nin) ps. „Se men ko” (1925–1996). Od 1946 r. w SB OUN -B, do wrze śnia 1948 r.
prze by wał w powiecie lu ba czow skim. Na stęp nie prze do stał się na te ren województwa szcze ciń skie go, gdzie się
ukry wał, utrzy mu jąc jed no cze śnie luź ne kon tak ty z in spi ro wa ną i kon tro lo wa ną przez UB siat ką Le ona Ła piń skie -
go „Ze no na”. Aresz to wa ny 7 czerw ca 1950 r., zbiegł. Łow cza nin był roz pra co wy wa ny w ra mach spra wy krypt.
„Le śnik” wraz z łącz nicz ką Ka ta rzy ną Dy ty niak (La cho wicz?) ps. „Ka tia”. Ukry wał się w bun krze w la sach mię -
dzy Zło to wem i Człu cho wem. Zo stał aresz to wa ny 15 mar ca 1956 r. po przy pad ko wym od kry ciu je go kry jów ki
przez ćwi czą cych na po bli skim po li go nie żoł nie rzy. AIPN, 1583/120, Spra woz da nie WUdsBP w Ko sza li nie
za II kwar tał; AIPN Rz, 046/1066, Kusz czak Grze gorz i in ni, k. 10, 12, 13. Zob. też: I. Ha ła gi da, Pro wo ka cja „Ze -
no na”..., s. 189, 201, 232, 246–247, 262; idem, Siat ka OUN w Pol sce w la tach 1950–1954 – pro wo ka cja Mi ni ster -
stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go o kryp ti mie C -1 [w:] Zwy czaj ny re sort..., s. 437–460.
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Sąd Wo je wódz ki w War sza wie ska zał Dy lew skie go Sta ni sła wa na ka rę 4 lat wię zie -
nia za udział w b[yłej] ban dzie ter ro ry stycz no -ra bun ko wej, dzia ła ją cej na te re nie pow.
Go sty nin w la tach 1945–19464.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 216–218.
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4 Sta ni sław Dy lew ski ps. „Kort” (ur. 1922). Od czerw ca 1946 r. w RO AK na te re nie gmin Czerm no i Słu bi ce, na -
stęp nie ukry wał się. W paź dzier ni ku 1955 r. zgło sił się w Po wia to wej Ko men dzie MO w Go sty ni nie, skąd zo stał
prze ka za ny do WUdsBP w War sza wie i aresz to wa ny. AIPN, 0227/54, Dy lew ski Sta ni sław; AIPN, 0207/6825, Dy -
lew ski Sta ni sław i in.
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Nr 205

1956 sier pień 1, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 58/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 1 sierp nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 58[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

W dniu 30 lip ca br. na te re nie ko pal ni „Słu piec” pow. No wa Ru da (Wro cław) przez
nie usta lo nych do tych czas spraw ców pod pa lo ne zo sta ły dwa ba ra ki, w któ rych mię dzy
in ny mi mie ścił się zbior nik sprę żo ne go po wie trza. Po żar po 2-go dzin nej ak cji ra tow ni -
czej uga szo no. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na.

W dniu 29 lip ca br. oko ło go dzi ny 22.00 wy buchł po żar w Pań stwo wym Tar ta ku
w Krze szo wi cach pow. Chrza nów (Kra ków), w wy ni ku któ re go spło nął ma ga zyn i dwa
ba ra ki, gdzie był zło żo ny par kiet prze zna czo ny na eks port. Za cho dzi po dej rze nie, iż po żar
po wstał wsku tek pod pa le nia. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw]
Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

W dniu 27 lip ca br. przez trzech in dy wi du al nie go spo da ru ją cych chło pów zo stał
napad nię ty i po bi ty w cza sie obo wiąz ków słu żbo wych prze wod ni czą cy spół dziel ni pro-
duk cyj nej w Cier pi cach pow. Strze lin (Wro cław), czło nek PZPR, ak ty wi sta roz wo ju
ruchu spół dziel cze go na tam tej szym te re nie. Spraw cy po bi cia za trzy ma ni zo sta li przez
KP MO Strze lin.

Otrzy ma no in for ma cję, iż na te le fon pry wat ne go miesz ka nia I se kre ta rza KP PZPR
w Strze li nie (Wro cław) w dniach od 20 do 25 lip ca br. nie usta lo ny do tych czas spraw ca
dzwo nił kil ka krot nie, wzy wa jąc wy mie nio ne go se kre ta rza do opusz cze nia do tych cza so -
we go miej sca za miesz ka nia. W wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro ził mu
śmier cią.

W dniach od 27 do 30 lip ca br. do ko na ne zo sta ły trzy na pa dy przez uzbro jo nych ban -
dy tów, w wy ni ku któ rych ban dy ci zra bo wa li:

– ro bot ni kom Przed się bior stwa Ro bót Ko le jo wych w Sta li no gro dzie 95 tys. zł prze -
zna czo nych na wy pła tę,

– 84 tys. zł z Gmin nej Ka sy Spół dziel czej w miej sco wo ści Zło ta pow. Piń czów
(Kiel ce) i 17 800 zł z GKS w miej sco wo ści No so ci ce pow. Gło gów (Zie lo na Gó ra).
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Śledz two w po wy ższych wy pad kach pro wa dzą urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa
[pu blicz ne go] wspól nie z MO.

W miej sco wo ści Włę ż1 pow. Ry ki (War sza wa) w no cy z 29 na 30 lip ca br. nie usta le -
ni do tych czas spraw cy do ko na li wła ma nia do bu dyn ku GRN, gdzie znisz czy li do ku -
men ta cję.

Funk cjo na riusz Wo je wódz kie go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
w Po zna niu, prze by wa ją cy obec nie w szpi ta lu na sku tek do zna nych ob ra żeń pod czas
wy pad ków po znań skich, dnia 27 lip ca br. otrzy mał pocz tą ano nim z po gró żka mi wy ko -
na ny od ręcz nie, nada ny na po czcie w Ło dzi. Au tor ano ni mu, wy stę pu jąc rze ko mo
w imie niu „gru py ope ra cyj nej”, od gra ża się ad re sa to wi, że po wyj ściu ze szpi ta la zo sta -
nie on za bi ty.

Na ad res funk cjo na riu sza MO z po wia tu Lwó wek Ślą ski (Wro cław) dnia 29 lip ca br.
wpły nął pocz tą ano nim z po gró żka mi wy ko na ny od ręcz nie. Treść ano ni mu utrzy ma na
jest w to nie na pa stli wym, an ty pań stwo wym i an ty ra dziec kim.

Prze wod ni czą cy spół dziel ni pro duk cyj nej w Mar szo wi cach pow. Śro da (Wro cław)
dnia 27 lip ca br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi śmier cią ad re sa to wi i je -
go ro dzi nie.

Na ad res Ra dy Za kła do wej ZI SPO w Po zna niu dnia 26 lip ca br. wpły nął pocz tą ano -
nim (wy ko na ny od ręcz nie, nada ny na po czcie w Szcze ci nie) o tre ści an ty ra dziec kiej,
nawią zu ją cej do wy pad ków po znań skich.

Na te re nie Fa bry ki Wo do mie rzy we Wro cła wiu w dniu 28 lip ca br. zna le zio no 4 ulot -
ki (wy ko na ne na ma szy nie), któ rych au tor – rze ko mo w imie niu ro bot ni ków – do ma ga
się wy pła ce nia pre mii, a w wy pad ku nie uwzględ nie nia tych po stu la tów gro zi wy sła niem
de le ga cji do War sza wy.

W Za kła dach Włó kien Sztucz nych we Wro cła wiu dnia 27 lip ca br. wy wie szo na zo -
sta ła ulot ka (wy ko na na od ręcz nie) w tre ści swej szka lu ją ca Zwią zek Ra dziec ki, do ma -
ga ją ca się pod wy żki za rob ków dla ro bot ni ków.

Na te re nie Choj no wa pow. Zło to ry ja (Wro cław) dnia 20 lip ca br. wy wie szo ne zo sta -
ły trzy ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej.

W wo je wódz twie: kra kow skim, rze szow skim, war szaw skim i wro cław skim na te re -
nie za kła dów pra cy usta lo no w 4 wy pad kach wro gie na pi sy o tre ści an ty pań stwo wej
i an ty ko mu ni stycz nej, so li da ry zu ją cej się z uczest ni ka mi wy pad ków po znań skich.

Dnia 27 lip ca br. we Wro cław skich Za kła dach Eks plo ata cji Kru szy wa w Koź lu Por -
cie bry ga da ko bie ca za trud nio na przy prze ła dun ku dźwi go wym nie przy stą pi ła do pra -
cy, żą da jąc pod wy żki płac. Ro bot ni cy, po prze pro wa dzo nej roz mo wie z kie row nic twem
za kła du, w dniu 28 lip ca br. przy stą pi li do pra cy.

Po dob nie na sta cji ko le jo wej w Kłodz ku w dniu 29 lip ca br. 6 ro bot ni ków, sta no wią -
cych gru pę za ła dun ko wą, prze rwa ło pra cę na okres 4 go dzin, do ma ga jąc się pod wy żki
płac za ro bo ty przy wy ła dun ku wę gla. O po wy ższym po wia do mio no ko mi te ty par tii.

Aresz ty i za trzy ma nia
Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] we Włosz czo wie (Kiel ce)

w dniu 27 lip ca br. otrzy mał in for ma cję, że na te re nie w[yżej] wy mie nio ne go po wia tu
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1 Praw do po dob nie Ułęż.
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po ja wi li się 4 uzbro je ni osob ni cy, któ rzy roz da ją lud no ści ulot ki o wro giej tre ści. W wy -
ni ku zor ga ni zo wa ne go po ści gu osob ni cy ci zo sta li uję ci; są to więź nio wie ska za ni
w 1954 r. na ka ry od 6 do 10 lat wię zie nia, któ rzy w dniu 20 lip ca br. zbie gli z wię zie -
nia w Strzel cach Opol skich, gdzie od by wa li ka ry za de zer cję z WP i usi ło wa nie nie le -
gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej oraz do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych.
Bro ni przy za trzy ma nych nie zna le zio no.

W wy ni ku pro wadb zo ne gob śledz twa Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Po zna niu za trzy mał za zbroj ny udział w pro wo ka cji po znań skiej ro bot -
ni ka Za kła dów Mle czar skich w Po zna niu, lat 172.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opocz nie (Kiel ce)
w dniu 28 lip ca br. aresz to wał de zer te ra z jed nost ki woj sko wej, sta cjo nu ją cej w po wie -
cie Koń skie. Aresz to wa ne mu ode bra no au to mat. O aresz to wa niu dwóch de zer te rów
z wy mie nio nej jed nost ki woj sko wej in for mo wa no w Biu le ty nie nr 57[/56].

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Łob zie (Szcze cin) dnia
27 lip ca br. aresz to wał za pu blicz ne szka lo wa nie przed sta wi cie li rzą du PRL ro bot ni ka
PGR w Cheł mie, lat 39, wy kształ ce nia śred nie go, uprzed nio ka ra ne go są dow nie na 3 la -
ta i 8 mie się cy wię zie nia za nad uży cia. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor wo je -
wódz ki.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie i we Wro cła wiu 4 oso by za trzy ma ne za usi -
ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji.

Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 27 lip ca br. ska zał na ka rę 6 lat wię zie nia Pi ku łę

Sta ni sła wa, lat 32, po sia da ją ce go 4 ha zie mi – za pod pa le nie za bu do wań spół dziel ni pro -
duk cyj nej w Du tro wie pow. To ma szów w 1955 r.3

Za zgod ność:
(–) J. Ra czyń ski, kpt.

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 219–222.

680

b−b Do pi sa no od ręcz nie.
2 Praw do po dob nie Mie czy sław Ma cie jew ski (ur. 1939), pra cow nik Za kła dów Mle czar skich. Aresz to wa ny 28 lip -
ca 1956 r. za „ban dy tyzm po li tycz ny”. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow ski, op. cit., s. 352.
3 Sta ni sław Pi ku ła (1923–1995). Od 1943 r. w AK, brał udział w wal kach z UPA. W kwiet niu 1945 r. przy dzie lo -
ny do Ba ta lio nu Sztur mo we go w Bił go ra ju, z któ rym zbiegł do la su. Po odłą cze niu się od od dzia łu wró cił do do -
mu. W stycz niu 1946 r. zgło sił się do RKU w Za mo ściu, ale mi mo to zo stał ska za ny przez Woj sko wy Sąd KBW
w Lu bli nie na rok wię zie nia za de zer cję. W czerw cu 1955 r. aresz to wa ny w związ ku z po dej rze niem o pod pa le nie
za bu do wań człon ka Spół dziel ni Pro duk cyj nej „Tę cza” w Du tro wie Ja na Mro za (spra wa agen tu ral no -śled cza krypt.
„Ogni sko”). Wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Lu bli nie z 27 lip ca 1956 r. zo stał ska za ny na 6 lat wię zie nia, zwol -
nio ny 1 grud nia 1956 r. na pod sta wie amne stii z 27 kwiet nia 1956 r. W grud niu 1998 r. na wnio sek wdo wy po Pi -
ku le Sąd Wo je wódz ki w Za mo ściu stwier dził nie wa żność de cy zji, uzna jąc po stę po wa nie Sta ni sła wa Pi ku ły za opór
prze ciw ko ko lek ty wi za cji wsi. AIPN Lu, 021/682, Tecz ka kon tro l no -ob ser wa cyj na nr 46/55 prze ciw ko Pi ku le Sta -
ni sła wo wi; AIPN Lu, 129/440, Ak ta w spra wie z wnio sku Ma rii Pi ku ła o unie wa żnie nie wy ro ku w spra -
wie IV K 270/56 dot. Sta ni sła wa Pi ku ły.
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Nr 206

1956 sier pień 4, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 59/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 4 sierp nia 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a68a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 59[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

Na tra sie Za rze cze–Trzasz cz1 pow. Beł cha tów (Łódź) w no cy dnia 3 bm. ban dy ci,
powra ca ją cy z na pa du na sklep GS w Kur no sie, na tknę li się na bę dą ce go w ob cho dzie
funk cjo na riu sza MO. W wy ni ku wy mia ny strza łów funk cjo na riusz zo stał za bi ty. Po ścig
za ban dy ta mi nie dał po zy tyw nych wy ni ków.

W no cy 3 bm. trzej uzbro je ni ban dy ci do ko na li na pa du na Agen cję Pocz to wą w Bia -
ło brze gach pow. So ko łów Pod la ski (War sza wa), skąd po ster ro ry zo wa niu kie row ni ka
zra bo wa li 3000 zł i pie cząt ki oraz znisz czy li do ku men ta cję. Po na pa dzie ban dy ci zmu -
si li kie row ni ka pocz ty i prze wod ni czą ce go GRN w Bia ło brze gach do uda nia się z ni mi
do biur GRN, gdzie zra bo wa li pie cząt ki, znisz czy li por tre ty i część do ku men ta cji oraz
zde mo lo wa li lo kal.

22 lip ca br. w Trze bia to wie pod czas za ba wy lu do wej awan tu ru ją cy się pi jak, któ re -
go funk cjo na riusz MO usi ło wał do pro wa dzić do po ste run ku, pod niósł krzyk, w związ -
ku z czym ze brał się tłum lu dzi. Z tłu mu pa da ły okrzy ki do ma ga ją ce się sa mo są du na
funk cjo na riu szu MO, któ re go ude rzo no przy tym ce głą w ple cy. Kil ku obec nych tam
żoł nie rzy uchro ni łob mi li cjan ta przed wzbu rzo nym tłu mem, do pro wa dza jąc go do po ste -
run ku. Przed bu dyn kiem po ste run ku MO po pew nym cza sie ze brał się po now nie tłum
lu dzi. W cza sie zajść mia ły miej sce wy pad ki pro wo ka cyj nych wy stą pień – do ma ga no
się pod wy żki płac, chle ba itp. Lud ność ro ze szła się po wy tłu ma cze niu jej nie ce lo wo ści
gro ma dze nia się.

W Świd ni cy (Wro cław) dnia 30 lip ca br. na cmen ta rzu ra dziec kim nie usta le ni do -
tych czas spraw cy znisz czy li 4 na grob ki, a przy bra mie wej ścio wej te goż cmen ta rza
zrzu ci li z po stu men tów dzia ła.

W wo je wódz twie: łódz kim, rze szow skim, zie lo no gór skim w trzech wy pad kach roz -
kol por to wa nych zo sta ło 12 wro gich ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką i od ręcz nie)
o tre ści an ty pań stwo wej, na wią zu ją cej do wy pad ków po znań skich. Ulot ki zna le zio ne
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Wy raz od ręcz nie po pra wio ny.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Trząs w gro ma dzie Ka sze wi ce.
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w Ło dzi ad re so wa ne by ły do ku rii bi sku pich w War sza wie, Po zna niu i Gnieź nie [i] pod -
pi sa ne: „Bia łe Or ły”.

Ro bot nik ZI SPO dnia 1 bm. otrzy mał pocz tą ano nim z po gró żka mi, w związ ku
z udzie le niem wy wia du dla „Ga ze ty Po znań skiej” na te mat wy pad ków z dnia 28 czerw -
ca br. Jest to już trze ci wy pa dek za stra sza nia osób z te re nu Po zna nia, któ re udzie la ły wy -
wia dów względ nie prze ma wia ły przed roz gło śnią Ra dia Po znań skie go.

Po za tym na te re nie kra ju wpły nę ło pocz tą 8 ano ni mów po gró żko wych do:
– se kre ta rza KM PZPR we Wło cław ku (Byd goszcz) – au tor w imie niu ro bot ni ków

Fa bry ki Ma szyn i Urzą dzeń „Wi sła” żą da pod wy żki płac dla ro bot ni ków i wy da -
nia im dwóch ubrań ro bo czych, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do żą dań gro zi
4-dnio wym straj kiem wszyst kich za kła dów prze my sło wych na te re nie Wło cław ka;

– Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Hru bie szo wie (Lu blin) – au tor w imie niu mło -
dzie ży po wia tu prze ciw sta wia się obo wiąz ko wym do sta wom, po chwa la wy pad ki
po znań skie i mó wi o pod ję ciu przez tam tej szą mło dzież wal ki z wła dzą lu do wą.
Ano nim pod pi sa ny jest li te ra mi „KWP -AK”;

– Pa -Fa -Wa gu i pra cow ni ka pocz ty we Wro cła wiu (3 li sty) – au tor za po wia da ry -
chły wy buch straj ku i wzy wa do so li da ry zo wa nia się ze straj ku ją cy mi;

– KC PZPR w War sza wie – na wią zu jąc do wy pad ków po znań skich au tor prze wi du -
je po wtó rze nie się pro wo ka cji w po wie cie Ra dzie jów (Byd goszcz), w związ ku
z nę dzą chło pów. Pod pis brzmi: „Ko mi tet Pod ziem ny”;

– Pre zy dium GRN w Mie czy sła wo wie pow. Ko ło (Po znań) – au tor wzy wa in ka sen -
ta GRN, by za prze stał zbie ra nia po dat ków od chło pów, gro żąc wy pad ka mi po -
znań ski mi;

– se kre ta rza Ko mi te tu Zakł[ado we go] PZPR przy F[abry]ce Wen ty la to rów w Ol ku -
szu (Kra ków) – w związ ku ze zdję ciem krzy ża z ha li fa brycz nej.

Na ogro dze niu Szko ły Rol ni czej w Szcze ci nie-Dą biu do ko na no kre dą trzech wro gich
na pi sów o tre ści wul gar nej i po chwa la ją cej wy pad ki po znań skie.

W dniu 28 lip ca br. w gro ma dzie Rasz kó w2 pow. Ra ci bórz (Opo le) na po mni ku Po -
wstań ców Ślą skich z 1921 r., któ ry miał być od sło nię ty w dniu 29 lip ca br., za ma za no
sma rem na pi sy.

Na te re nie wo je wództw: kie lec kie go, kra kow skie go, lu bel skie go, łódz kie go, olsz -
tyń skie go, opol skie go, rze szow skie go, szcze ciń skie go, sta li no grodz kie go, war szaw skie -
go i wro cław skie go ze bra no oko ło 600 egz[em pla rzy] wro gich bro szur i ulo tek Wol nej
Eu ro py w ję zy ku pol skim pt. „Prze mó wie nie Chrusz czo wa na taj nej se sji XX Zjaz du
KPZR”3, Biu le tyn In for ma cyj ny nr. 4 i 5, i ulot ki za wie ra ją ce ró żne ko men ta rze zdraj -
cy Bia le ra.
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2 Miej sco wość nie usta lo na.
3 W dniu 21 mar ca na VI Ple num KC PZPR pod ję to de cy zję o prze tłu ma cze niu re fe ra tu i udo stęp nie niu go niż -
szym ko mór kom par tyj nym (Pol ska by ła je dy nym kra jem blo ku wschod nie go, gdzie prze kła du do ko na no ofi cjal -
nie). Dru ka rze na wła sną rę kę do dru ko wa li kil ka ty się cy eg zem pla rzy, sprze da wa nych póź niej pół ofi cjal nie (na wet
na ba za rach) i krą żą cych wśród lu dzi. Tak więc treść do ku men tu prze nik nę ła do spo łe czeń stwa ta kże i tą dro gą. 
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Aresz ty i za trzy ma nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu aresz to wał

za czyn ny udział w wy pad kach po znań skich (mię dzy in ny mi na pad z bro nią na wię zie -
nie i gmach Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]) 3 oso by,
w wie ku 19, 22 i 29 lat – za trud nio ne w Po znań skich Za kła dach Prze my słu Pie kar ni cze -
go, w Pań stwo wym Przed się bior stwie Bu dow la nym i w Wo je wódz kim Za rzą dzie GSSCh
w Po zna niu.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 2 bm.
za trzy mał pra cow ni ka Za kła dów Mię snych w Po zna niu, lat 19 – po dej rza ne go o nie le -
gal ne po sia da nie bro ni pal nej.

W wy ni ku pro wa dzo ne go roz pra co wa nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Kę trzy nie (Olsz tyn) dnia 30 lip ca br. aresz to wał miesz kan kę gro -
ma dy Sro ko wo, po cho dze nia chłop skie go, lat 36 (oj ciec po sia da 9 ha zie mi). Aresz to -
wa na na prze strze ni od 1954 [r.] do 1956 r. spo rzą dzi ła i ro ze sła ła kil ka na ście wro gich
po gró żko wych ano ni mów do ak ty wu wiej skie go i GRN, któ ry pra co wał nad or ga ni zo -
wa niem spół dziel ni pro duk cyj ny ch4.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 2 bm.
aresz to wał ro bot ni ka WSK Świd nik, po cho dze nia chłop skie go, człon ka ZMP, lat 18,
któ ry w la tach 1955–1956 na te re nie wy mie nio nych za kła dów do ko nał 9 wro gich na pi -
sów o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Po sta no wie nie na tym cza so wy areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 1 bm.
aresz to wał za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy w miej scu pra cy ro bot -
ni ka Le śnic twa Rud ki 5 pow. Nie mo dlin, lat 19. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra -
tor wo je wódz ki.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Pa jęcz nie (Łódź) dnia
30 lip ca br. aresz to wa ła za roz po wszech nia nie wro giej pro pa gan dy o wy pad kach
poznań skich miesz kań ca Pa jęcz na, po cho dze nia chłop skie go, lat 43. Po sta no wie nie
na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ra wie Ma zo wiec kiej
(Łódź) dnia 31 lip ca br. aresz to wał miesz kań ca po wia tu Chełm Lu bel ski, po cho dze nie
in tel[igen cja] prac[ują ca], z za wo du agro tech nik, lat 34 i miesz kań ca War sza wy, po cho -
dze nia in tel[igen cja] prac[ują ca], wy kształ ce nia wy ższe go, lat 37 – po dej rza nych
o doko na nie za bój stwa żoł nie rza Ar mii Ra dziec kiej w 1945 r.6 Po sta no wie nie na areszt
wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 27 lip -
ca br. aresz to wał za upra wia nie prze my tu ma ry na rza za trud nio ne go w Pol skiej Że glu dze
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4 Ja ni na Ju re wicz, praw do po dob nie re pa triant ka z Wo ły nia, lat 36, za miesz ka ła w Le śnie wie grom. Sro ko wo.
Zosta ła roz pra co wa na w ra mach spra wy agen tu ral no -śled czej krypt. „Ano ni my”:  usta lo no, że od 1954 r. wy sła ła
ok. 30 ano ni mów. AIPN, 1583/127, Spra woz da nie WUdsBP w Olsz ty nie za III kwar tał 1956 r., k. 57.
5 Praw do po dob nie Rut ki.
6 Piotr Wal czak i Ka zi mierz Gru cha ła vel Gru chal ski. Do wspo mnia ne go za bój stwa do szło w stycz niu 1945 r.
w miej sco wo ści Ro kit ni ca-Ką ty w powiecie raw skim. AIPN, 1583/124, Spra woz da nie WUdsBP w Ło dzi za III kwar -
tał 1956 r., k. 197.
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Mor skiej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 34. W śledz twie usta lo no, że wy mie nio ny trud -
nił się prze my tem od 1953 r. i w okre sie tym prze my cił do kra ju oko ło 300 ze gar ków
oraz wy wiózł z kra ju 3000 do la ró w7.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze 4 oso by, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie -
ku od 17 do 34 lat – za trzy ma ne za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do NRD.
Wśród za trzy ma nychc są 2 oso by, któ re w 1946 r. po wró ci ły do kra ju ja ko re pa trian ci
z Fran cji, jed na oso ba by ła uprzed nio ka ra na są dow nie za prze stęp stwo gra nicz ne.

Za zgod ność:
(–) W. Sa wic ka, ppor.   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 226–230.
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c Wy raz od ręcz nie po pra wio ny.
7 Cho dzi o st. ma ry na rza PŻM Lesz ka Kró la, aresz to wa ne go na pod sta wie in for ma cji uzy ska nej pod czas pro wa -
dze nia spra wy agen tu ral no -gru po wej krypt. „Bam bus”. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie WUdsBP w Szcze ci nie
za II kwar tał 1956 r., k. 177. Zob. Biu le tyn nr 27[/56], przy pis 1.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 684



Nr 207

1956 sier pień 9, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 60/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 9 sierp nia 1956 ro ku
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a70a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 60[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

W miej sco wo ści Ja cie po wiat Ni sko (Rze szów) dnia 4 bm. o go dzi nie 20.00 ośmiu
uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, skąd po ster ro ry zo wa niu per so -
ne lu i klien tów zra bo wa li 4000 zł i część to wa ru. Po do ko na nym na pa dzie od je cha li
rowe ra mi w kie run ku po wia tu Kol bu szo wa.

W Ja no wie po wiat Czę sto cho wa (Sta li no gród) dnia 4 bm. o go dzi nie 13.10 dwóch
uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa du bna Gmin ną Ka sę Spół dziel czą, skąd zra bo wa -
li 47 000 złb.

Śledz twa pro wa dzą gru py ope ra cyj ne, w skład któ rych wcho dzą funk cjo na riu sze Urzę -
du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i MO.

W Sta lo wej Wo li (Rze szów) w dniach 5 i 6 bm. wy wie szo ne zo sta ły 2 ulot ki (wy ko -
na ne od ręcz nie) o tre ści na wo łu ją cej do straj ku i dal sze go kol por ta żu.

Na ogro dze niu ko szar woj sko wych we Wło cław ku (Byd goszcz) dnia 6 bm. wy wie -
szo ne zo sta ły 2 ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej. Ulot ki wy ko na ne by ły
od ręcz nie i pod pi sa ne: „NTS”.

W wo je wódz twie: lu bel skim, byd go skim i opol skim na te re nie za kła dów pra cy usta -
lo no 4 wro gie na pi sy o tre ści an ty pań stwo wej, an ty ra dziec kiej i re wi zjo ni stycz nej,
w tym dwa so li da ry zu ją ce się z wy pad ka mi po znań ski mi.

Pra cow nik DOKP w Szcze ci nie dnia 31 lip ca br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na -
ny od ręcz nie), za ty tu ło wa ny „An kie ta -re fe ren dum”, za wie ra ją cy 12 wro gich py tań skie -
ro wa nych pod ad re sem rzą dów Pol ski i Związ ku Ra dziec kie go. Au tor ano ni mu wzy wa
ad re sa ta, aby wy peł nił wspo mnia ną an kie tę ci prze słałc na ad res se kre ta ria tu Sej mu PRL
oraz prze pi sał treść an kie ty w 4 eg zem pla rzach i ro ze słał swym zna jo mym.

Dy rek tor Fa bry ki Urzą dzeń Trans por to wych w Je rzy cach Słup ski ch1 po wiat Słupsk
(Ko sza lin) dnia 2 bm. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor,
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Przy wier szu na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: V.
c Do pi sa no na ma szy nie nad wier szem.
1 Miej sco wość nie usta lo na.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 685



nawią zu jąc do wy pad ków po znań skich, wzy wa ad re sa ta do zrze cze nia się zaj mo wa ne -
go sta no wi ska, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro zi mu śmier cią.

Aresz ty i za trzy ma nia
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 3 bm.

za trzy mał jed ną oso bę, bez sta łe go miej sca pra cy, lat 20 – za zbroj ny udział w wy pad -
kach po znań skich.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 3 bm.
za trzy mał za wro gie ko men to wa nie wy pad ków po znań skich miesz kań ca po wia tu Kiel -
ce, po cho dze nia chłop skie go, lat 28. Pro ku ra tor wo je wódz ki wy dał po sta no wie nie
na areszt.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w War sza wie dnia 6 bm.
za trzy mał za pu blicz ne po chwa la nie wy pad ków po znań skich i na wo ły wa nie lud no ści
Miń ska Ma zo wiec kie go do po dob nych wy stą pień ro bot ni ka Za kła dów Na praw czych
Ta bo ru Ko le jo we go w Miń sku Ma zo wiec kim, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 35. Pro ku -
ra tor wo je wódz ki wy dał po sta no wie nie na aresz t2.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Go rzo wie (Zie lo na
Gó ra) dnia 5 bm. aresz to wał za do ko na nie na pa du ter ro ry stycz ne go na prze wod ni czą ce -
go spół dziel ni pro duk cyj nej w Brze zi nie ro bot ni ka Zjed no cze nia Bu dow nic twa Miej -
skie go w Bo le sław cu i ro bot ni ka Za rzą du Me lio ra cji w Dęb nie, obaj po cho dze nia ro bot -
ni cze go, w wie ku 18, 21 lat. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tur po wia to wy
w Go rzo wie. Z[e] wstęp ne go śledz twa wy ni ka, iż po bi cia wspo mnia ne go prze wod ni -
czą ce go aresz to wa ni do ko na li z ze msty za przy łą cze nie do are ału spół dziel ni zie mi mat -
ki jed ne go z aresz to wa nych.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy
dnia 6 bm. aresz to wał człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Tu szyn kach po wiat Świe cie,
lat 29 – za in spi ro wa nie ro bot ni ka le śne go do kol por ta żu wro gich ulo tek po cho dze nia
za gra nicz ne go. Po sta no wie nie na areszt wy dał pro ku ra tor wo je wódz ki,

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 5 bm.
aresz to wał za prze sła nie ano ni mu po gró żko we go do ka sje ra głów nej pa ro wo zow ni
w Ska rży sku-Kam[ien nej] w lip cu br. miesz kań ca po wia tu Kiel ce, po cho dze nia chłop -
skie go, lat 22, wy kształ ce nia śred nie go, ostat nio bez sta łe go miej sca pra cy. Pro ku ra tor
wo je wódz ki wy dał po sta no wie nie na areszt.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu
w dniu 4 bm. za trzy mał miesz kań ca po wia tu No wa Ru da, lat 21, bez sta łe go miej sca
pra cy – za czy nie nie przy go to wań do uciecz ki za gra ni cę. Pod czas re wi zji do mo wej
u za trzy ma ne go zna le zio no pi sto let i lu fę od ka ra bi nu. Pro ku ra tor wo je wódz ki wy dał
po sta no wie nie na areszt.
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2 Jan Pło choc ki (ur. 1921), sto larz w ZNTK w Miń sku Ma zo wiec kim. Aresz to wa ny – we dług spra woz da -
nia – w dniu 9 sierp nia. Ska za ny przez Sąd Wo je wódz ki m.st. War sza wy na 2 la ta więzienia w za wie sze niu na sześć
mie się cy. AIPN, 1583/186, Spra woz da nie WUdsBP w War sza wie za III kwar tał, k. 15. 
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Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrow cu (Kiel ce)
dnia 3 bm. aresz to wał miesz kań ca po wia tu Pisz woj. Olsz tyn, po cho dze nia chłop skie -
go, czł[onek] ZSL, lat 34 – po dej rza ne go o udział w za bój stwie dwóch Ży dów w po wie -
cie opa tow skim w 1943 r. Pro ku ra tor wo je wódz ki wy dał po sta no wie nie na areszt.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia 2 i 3
bm. aresz to wał chło pa, po sia da ją ce go 7 ha zie mi, lat 37, za miesz ka łe go w po wie cie My -
śli bórz (Szcze cin) i chło pa, po sia da ją ce go 7,3 ha zie mi, lat 37, za miesz ka łe go w po wie -
cie Tu rek (Po znań) – po dej rza nych o przy na le żność do by łej ban dy ter ro ry stycz no -ra -
bun ko wej w la tach 1944–1946 na te re nie po wia tu Kol bu szo wa, do ko ny wa nie na pa dów
i mor der stwo funk cjo na riu sza MO. Pro ku ra tor wo je wódz ki wy dał po sta no wie nie na
areszt.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia
26 lip ca br. za trzy mał pra cow ni ka Za kła dów Drzew nych w El blą gu, po cho dze nia ro bot -
ni cze go, lat 46, wy kształ ce nia śred nie go, ukry wa ją ce go się od 1946 r. pod fał szy wym
na zwi skiem w związ ku z przy na le żno ścią do AK -WiN. Wy mie nio ny w grud niu 1945 r.
z po le ce nia Ko men dy WiN Ob sza ru Lwów wy je chał na Śląsk, gdzie do koń ca 1946 r.
peł nił funk cję ko men dan ta Okrę gu WiN na te ren Gór ne go i Dol ne go Ślą ska 3. Pro ku ra -
tor wo je wódz ki wy dał po sta no wie nie na areszt.

Na pod sta wie oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go] w Gli wi cach (Sta li no gród) dnia l bm. za trzy mał gór ni ka ko pal -
ni „Gli wi ce”, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 27 – po dej rza ne go o nie le gal ne po sia da nie
pi sto le tu. Pro ku ra tor wo je wódz ki wy dał po sta no wie nie na areszt.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia
2 bm. aresz to wał in spek to ra Cen tral ne go Za rzą du Ce ra mi ki Bu dow la nej w Sta li no gro -
dzie, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 64 – za do ko na nie po wa żnych nad użyć fi nan so -
wych na szko dę Bę dziń skich Za kła dów Te re no we go Prze my słu Ma te ria łów Bu dow la -
nych, gdzie uprzed nio pra co wał na kie row ni czym sta no wi sku. Pro ku ra tor wo je wódz ki
wy dał po sta no wie nie na areszt.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza dnia 3 bm. prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du
[do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie i Zie lo nej Gó rze 5 osób,
w wie ku od 19 do 40 lat – za trzy ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra -
ni cy pań stwo wej. Je den z za trzy ma nych był uprzed nio ka ra ny są dow nie za prze stęp stwo
gra nicz ne. Pro ku ra tor wo je wódz ki wy dał po sta no wie nie na areszt.
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3 Bro ni sław Że glin ps. „Or don” (1910–1994). Na te re nie El blą ga ukry wał się pod na zwi skiem Bo le sław Prze ślak.
AIPN, 1583/188, Spra woz da nie WUdsBP w Zie lo nej Gó rze za I kwar tał 1956 r., k. 101; ibi dem, Spra woz da nie
WUdsBP w Zie lo nej Gó rze za III kwar tał 1956 r., k. 127–128; zob. sze rzej: T. Bal bus, Bro ni sław Że glin
(1910–1994) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. II, s. 574–579.
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Wy rok są do wy
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 4 bm. ska zał na ka rę 8 lat wię zie nia Adam ca Fe -

lik sa, lat 38, po sia da ją ce go śred nio rol ne go spo dar stwo – za do ko na nie za bój stwa pod -
ofi ce ra WP w 1945 r. Po za sto so wa niu usta wy o amne stii ka rę zła go dzo no do 3 lat
i 6 m[ie się]cy wię zie nia 4.

Za zgod ność:
(–) J. Ra czyń ski, kpt.

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 231–235.
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4 Fe liks Ada miec (ur. 1918), wy kształ ce nie: 4 kla sy, rol nik. Czło nek AK, ujaw nił się je sie nią 1945 r., za cho wu jąc
jed nak broń. Za trzy ma ny 25 stycz nia 1956 r. na 48 go dzin, zo stał na stęp nie aresz to wa ny pod za rzu tem prze ka za nia
bro ni An to nie mu Po la kow skie mu (zob. Biu le tyn nr 11/[56], przy pis 6). W trak cie śledz twa (roz pra co wy wa ny m.in.
przez agen ta cel ne go ps. „Wa lew ski”) Adam ca oska rżo no rów nież o za bi cie w kwiet niu 1945 r. w Zyn gie rów ce,
w powiecie chełm skim wachm. Do na ta Sa dow skie go. AIPN Lu, 012/646, t. 1–2.
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Nr 208

1956 sier pień 13, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 61/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 13 VIII 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a70a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 61[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i aresz tach

W gro ma dzie Szkla ry Dol ne pow. Lu bin Le gnic ki (Wro cław) dnia 7 sierp nia br. zna -
le zio no 3 ulot ki wy ko na ne od ręcz nie o tre ści na wo łu ją cej mło dzież do wal ki z ko mu ni -
zmem.

We wsi Pcim pow. My śle ni ce (Kra ków) dnia 8 i 10 sierp nia br. wy wie szo ne zo sta ły
2 ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie pi smem tech nicz nym) o tre ści: „Chło pi bierz cie przy kład
z Po zna nia – precz z ko mu ną”.

Na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, byd go skie go, gdań skie go, lu bel skie go,
łódz kie go, olsz tyń skie go, opol skie go, rze szow skie go, sta li no grodz kie go, szcze ciń skie -
go i wro cław skie go ze bra no oko ło 500 egz[em pla rzy] wro gich ulo tek Wol nej Eu ro py
w ję zy ku pol skim pt. „Wy bra łem praw dę”, „Prze mó wie nie Chrusz czo wa na taj nej sesji
XX Zjaz du KPZR”, Biu le tyn In for ma cyj ny nr. 4 i 5 i Fol wark zwie rzę cy.

Na ad res „PKP Dwo rzec Głów ny Szcze cin – Biu ro” dnia 3 sierp nia br. wpły nął pocz -
tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), w któ rym au tor na wo łu je do do ko ny wa nia ak tów
dywer sji i zbroj nych wy stą pień na te re nie Szcze ci na.

Czło nek spół dziel ni pro duk cyj nej we wsi Rzep ki pow. Łódź, czło nek PZPR,
dnia 7 sierp nia br. otrzy mał pocz tą ano nim o tre ści szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą dów
Pol ski Lu do wej i Związ ku Ra dziec kie go.

Na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, łódz kie go, ko sza liń skie go i opol skie go
usta lo no 4 wro gie na pi sy o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i szka lu ją cej przed sta wi cie li rzą -
du Pol ski Lu do wej. W jed nym wy pad ku – w Fa bry ce Pie ców w Dar ło wie (Ko sza lin)
uka zał się na pis o tre ści na wo łu ją cej ro bot ni ków do zwal nia nia się z pra cy w związ ku
z wy so ki mi nor ma mi pra cy.

W PGR Krzy ża no wo pow. Mal bork (Gdańsk) dnia 9 sierp nia br. o godz. 22.00 wy -
buchł po żar, w wy ni ku któ re go spło nę ły 2 sto do ły ze zbo żem i pa szą, obo ra i ma ga zyn
pod ręcz ny. Z ma te ria łów uzy ska nych w to ku wstęp ne go śledz twa wy ni ka, iż po żar po -
wstał wsku tek pod pa le nia. Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go].

689

a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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Aresz ty i za trzy ma nia
W wy ni ku pro wa dzo ne go przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -

blicz ne go] w Kra ko wie i De par ta ment Ko mi te tu [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] roz pra co wa nia dnia 1 sierp nia br. aresz to wa no za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz
wy wia du an giel skie go in ży nie ra za trud nio ne go w spół dziel ni miesz ka nio wej w Kra ko -
wie, po cho dze nia in te lig[en cja] prac[ują ca], czł[on ka] PZPR, lat 441. Pod czas re wi zji
do mo wej u aresz to wa ne go zna le zio no kal kę i wy wo ły wacz do taj no pi su oraz opi sy
tech no lo gicz ne z Hu ty im. Le ni na. Na pod sta wie ze znań po dej rza ne go w dniu 4 sier pnia
br. aresz to wa no pra cow ni ka Hu ty im. Le ni na, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 42, wy -
kszt[ał ce nia] wy ższe go i in ży nie ra hu ty „Sta lo wa Wo la”, po cho dze nia in te lig[en cja]
prac[ują ca], któ rzy udzie la li mu in for ma cji od no śnie pro duk cji spe cjal nej wspo mnia -
nych hut.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu dnia 7 sier -
pnia br. za trzy mał pra cow ni ka PKS Po znań, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 192 – za zbroj -
ny udział w na pa dach na Po ste run ki MO Czem piń i Mo si na w dniu 28 czerw ca br.3

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Rze szo wie dnia
7 sierp nia br. za trzy mał miesz kań ca po wia tu Su le chów (Zie lo na Gó ra), po cho dze nia
robot ni cze go, b[yłe go] czł[on ka] or ga ni za cji WiN – po dej rza ne go o za bój stwo
funkcj[ona riu sza] MO w Prud ni ku4 pow. Ja ro sław, nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej
i do ko ny wa nie na pa dów ra bun ko wych. Pro ku ra tor wo je wódz ki w Rze szo wie wy dał
posta no wie nie na areszt.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ostrow cu (Kiel ce)
dnia 8 sierp nia br. za trzy mał za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej miesz kań ca po wia tu
Opa tów, po cho dze nia chłop skie go, lat 22. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no: ka ra -
bin, du bel tów kę, za mek do ka ra bi nu i kil ka sztuk amu ni cji5.
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1 Ta de usz Ba bul ski (ur. 1912), inż. me ta lurg, za miesz ka ły w Kra ko wie. Zwer bo wa ny przez agen ta wy wia du
angiel skie go Je rze go Bau era, kon tak to wał się z ośrod kiem wy wia dow czym w Szwaj ca rii za po śred nic twem miesz -
ka ją cej w War sza wie Ma rii Bau er. W la tach 1950–1955 prze ka zy wał da ne do ty czą ce prze my słu me ta lur gicz ne go,
uzy ska ne m.in. od Edwar da Ma dej skie go (aresz to wa ne go 4 sierp nia 1956 i ska za ne go przez WSG w War sza wie
na 3 la ta wię zie nia) oraz bra ta Bo gu sła wa Ba bul skie go, za trud nio ne go w hu cie „Sta lo wa Wo la”. Roz pra co wy wa ny
w ra mach spra wy agen tu ral nej krypt. „Ban kier” zo stał aresz to wa ny w sierp niu 1956 r. Wy ro kiem WSG w War sza -
wie ska za ny w grud niu 1956 r. na 8 lat wię zie nia, ka rę od by wał w za kła dach kar nych we Wron kach i w War sza -
wie I (Mo ko tów). Zwol nio ny wa run ko wo w mar cu 1963 r., zmarł wkrót ce po wyj ściu z wię zie nia. W kwiet -
niu 1994 r., na wnio sek cór ki, Sąd WOW unie wa żnił wy rok z 1956 r. na pod sta wie usta wy z dnia 23 lu te go 1991 r.
o uzna niu za nie wa żne orze czeń wy da nych wo bec osób re pre sjo no wa nych za dzia łal ność na rzecz nie pod le głe go
by tu pań stwa pol skie go. Po nad to we wrze śniu te go ro ku za są dził od szko do wa nie dla ro dzi ny za do zna ne krzyw dy.
AIPN, 1583/122, Spra woz da nie WUdsBP w Kra ko wie za III kwar tał 1956 r., k. 117–118, 130–131; AIPN Kr,
304/27, Ba bul ski Ta de usz s. Wa cła wa, o unie wa żnie nie wy ro ku; In for ma tor o oso bach..., s. 143–145, 174; „Ga ze -
ta Kra kow ska”, 28 IX 1956.
2 Praw do po dob nie Sta ni sław Bor kow ski (ur. 1937), ślu sarz sa mo cho do wy w PKS w Po zna niu, za miesz ka ły
w Pusz czy ko wie. Aresz to wa ny przez WUdsBP 7 sierp nia 1956 r. za „na pa dy na po ste run ki MO”, zwol nio ny
24 wrze śnia 1956 r. Zob. E. Ma kow ski, op. cit., s. 132, 135; Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow ski, op. cit., s. 343.
3 Na te mat ata ków na pla ców ki MO w Po zna niu i oko li cach zob. sze rzej E. Ma kow ski, op. cit., s. 130–136.
4 Praw do po dob nie Pruch nik.
5 Bo gu sław Nie trz piel (ur. 1934), za miesz ka ły w Słu pi Sta rej, w powiecie opa tow skim. Ska za ny za nie le gal ne po -
sia da nie bro ni wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Kiel cach z 31 paź dzier ni ka 1956 r. na rok i sześć mie się cy wię -
zie nia w za wie sze niu na czte ry la ta. AIPN, 1583/118, Spra woz da nie WUdsBP w Kiel cach za III kwar tał 1956 r.,
k. 98; AIPN Ki, 013/1762, t. 2, Tecz ka kon tro l no -ob ser wa cyj na nr 27/56 prze ciw ko Nie trz pie lo wi Bo gu sła wo wi
s. Fran cisz ka.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie
dnia 9 sierp nia br. za trzy mał za prze sy ła nie ano ni mów o tre ści an ty pań stwo wej do re -
dak cji „Try bu ny Ro bot ni czej” i „Dzien ni ka Za chod nie go” pra cow ni ka Za kła dów Sie ci
Elek trycz nej w Biel sku, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 40. Pro ku ra tor wo je wódz ki wy -
dał posta no wie nie na aresz t6.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Star gar dzie (Szcze -
cin), dnia 6 sierp nia br. za trzy mał za wzno sze nie an ty pań stwo wych okrzy ków w miej -
scu pu blicz nym osob ni ka lat 21, po cho dze nia ro bot ni cze go, bez sta łe go miej sca pra cy
i za miesz ka nia. Wy mie nio ny w ma ju br. na mo cy amne stii zwol nio ny zo stał z wię zie -
nia, gdzie od by wał ka rę za przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za cji.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie, Szcze ci nie, Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze
18 osób, po cho dze nia ro bot ni cze go, w wie ku od 17 do 34 lat – za trzy ma nych za usi ło -
wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 223–225.

691

6 Cho dzi o Edwar da Wo łosz cza ka, któ ry pod pi sy wał li sty w imie niu or ga ni za cji Pol ski Mło dzie żo wy Ruch Wy -
zwo leń czy. Pod czas re wi zji zna le zio no u nie go przy go to wa ne do wy sła nia li sty do re dak cji „Po pro stu”.
AIPN, 1583/113, Spra woz da nie WUdsBP w Sta li no gro dzie za II kwar tał 1956 r., k. 41; ibi dem, Spra woz da nie
WUdsBP w Sta li no gro dzie za III kwar tał 1956 r., k. 58–59.
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Nr 209

1956 sier pień 23, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 61/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 23 VIII 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a70a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 61b[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

W Za kła dach Prze my słu Azo to we go w Kę dzie rzy nie (Opo le) dnia 11 sierp nia br.
przez nie usta lo ne go do tych czas spraw cę za tka ny zo stał prze wód wo do wska zu przy ko -
tle pa ro wym. Po wy ższe gro zi ło awa rią i wstrzy ma niem pro duk cji na od dzia le kwa su
azo to we go.

W dniu 11 sierp nia br. z te re nu ko pal ni „Wi rek” w No wym By to miu (Sta li no gród)
nie usta le ni do tych czas spraw cy skra dli 750 gram[ów] ma te ria łu wy bu cho we go i 10 spło -
nek gór ni czych.

W spół dziel ni pro duk cyj nej Su li mierz i Prąd nik pow. My śli bórz (Szcze cin) w dwóch
sno po wią zał kach wy krę co ne zo sta ły śru by re gu la cji au to ma tu wią żą ce go. Ma szy ny nie
ule gły znisz cze niu, gdyż fakt ten zo stał za uwa żo ny przez trak to rzy stę przed przy stą pie -
niem do pra cy.

Dnia 11 sierp nia br. w PGR Brzeź no pow. Świ dwin (Ko sza lin) nie usta lo ny do tych -
czas spraw ca wło żył do kar te ru trak to ra szta bę że la zną, na sku tek cze go mo tor w cza sie
uru cha mia nia zo stał po wa żnie uszko dzo ny.

We wsi Ło wiń pow. Świe cie (Byd goszcz) w dniach 11 i 12 sierp nia br. o go dzi nie
23.00, 2.00 i 15.00 pod pa lo ne zo sta ły 3 ster ty ze zbo żem na szko dę człon ka spół dziel ni
pro duk cyj nej, czł[on ka] PZPR i czł[on ka] ZSL.

W dniach 8–18 sierp nia br. wy sła nych zo sta ło 8 ano ni mów z po gró żka mi do:
– pra cow ni ków rad na ro do wych 5 (po 2 – Rze szów i Byd goszcz, 1 Ko sza lin),
– pra cow ni ków in sty tu cji państw[owych] 2 (Rze szów, Bia ły stok),
– pra cow ni ków spółdz[iel ni] pra cy 1 (Lu blin).
Dwa ano ni my pi sa ne by ły w imie niu or ga ni za cji pod ziem nych (Bia ły stok, Rze -

szów).
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Błęd na nu me ra cja biu le ty nu. Po wi nien być nr 62 i ko lej ne licz by po rząd ko we w na stęp nych biu le ty nach.
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Po nad to do re dak cji „Dzien ni ka Za chod nie go” w Sta li no gro dzie wpły nę ły 4 li sty
ano ni mo we: je den glo ry fi ku ją cy wy pad ki po znań skie, je den o tre ści an ty se mic kiej
i 2 po le mi zu ją ce w spo sób wy bit nie wro gi z ar ty ku ła mi za miesz czo ny mi ostat nio w pra -
sie.

Dnia 13 sierp nia br. na po lach PGR Zgo da pow. Bra nie wo (Olsz tyn) zna le zio no
7 ulo tek o tre ści an ty ra dziec kiej (wy ko na ne na ma szy nie do pi sa nia).

Jed ną ulot kę wy ko na ną rów nież na ma szy nie zna le zio no w dniu 16 sierp nia br. we wsi
Szcza wie c1 pow. Świe bo dzin (Zie lo na Gó ra).

W dniach od 13 do 15 sierp nia br. ujaw nio no w ró żnych miej sco wo ściach 6 wro gich
na pi sów wy ko na nych od ręcz nie. W trzech wy pad kach (Opo le i Lu blin) na pi sy na wią zy -
wa ły do wy pad ków po znań skich.

Wy kry ciem spraw ców po wy ższych wro gich ak tów za ję ły się urzę dy do spraw bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go.

Ulot ki po cho dze nia za gra nicz ne go w ję zy ku pol skim zna le zio no w wo je wódz twie
byd go skim (460 egz[em pla rzy], olsz tyń skim (205 egz[em pla rzy] plus 2 ba lo ny), łódz -
kim (5 egz[em pla rzy]), opol skim (l egz[em plarz]), na te re nie War sza wy (117 egz[em -
pla rzy] plus 1 ba lon).

Aresz ty i za trzy ma nia
W dniach 14 i 16 sierp nia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -

ne go] w Po zna niu aresz to wał:
– ro bot ni ka Za kła dów Mię snych, lat 26 – za udział z bro nią w rę ku w pro wo ka cji

poznań skie j2;
– miesz kań ca Po zna nia, nie pra cu ją ce go, lat 573 – za udział w pro wo ka cji po znań -

skiej (nisz cze nie fla gi przy KW PZPR). U wym[ie nio ne go] za kwe stio no wa no ulot kę
pocho dze nia za gra nicz ne go w ję zy ku nie miec kim oraz drze wiec od zdar tej fla gi;

– pie lę gniar kę miej sco we go szpi ta la, lat 304 – za ak tyw ny udział w na pa dzie na KW
PZPR5 i wię zie nie 6 w dniu 28 czerw ca br.

Gru pa ope ra cyj na funk cjo na riu szy MO i Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu -
blicz ne go] w Po zna niu uję ła w dniu 20 sierp nia br. trzech de zer te rów WP, któ rzy zbie -
gli ze swej jed nost ki z bro nią w dniu l6 sierp nia br.

W dniu 11 sierp nia br. zo stał za trzy ma ny przez WOP w trak cie prze kra cza nia gra ni -
cy pol sko -nie miec kiej w oko li cy Szcze ci na pra cow nik Po wia to we go Za rzą du Łącz no ści
w Su wał kach, prze ciw ko któ re mu pro wa dzo ne by ło śledz two z wol nej sto py w zwią z ku
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1 Praw do po dob nie Szcza niec.
2 Praw do po dob nie Hen ryk Skot nic ki (ur. 1929), pra cow nik Cen tra li Prze my słu Mię sne go, za miesz ka ły w Po zna -
niu. Aresz to wa ny 14 sierp nia 1956 r. za nie le gal ne po sia da nie bro ni. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow -
ski, op. cit., s. 356.
3 Praw do po dob nie Ja nusz Szulc (ur. 1899), wy kształ ce nie śred nie, han dlo wiec, nie pra cu ją cy, za miesz ka ły w Po zna -
niu. Aresz to wa ny 13 sierp nia 1956 r. za udział w wy pad kach po znań skich. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma -
kow ski, op. cit., s. 358.
4 Praw do po dob nie Ma ria Zie liń ska (ur. 1926), pie lę gniar ka, za trud nio na w Szpi ta lu Miej skim im. J. Stru sia.
Aresz to wa na z art. 29 MKK. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow ski, op. cit., s. 360.
5 Na te mat zdo by cia przez de mon stran tów 28 czerw ca sie dzi by Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR zob. E. Ma kow -
ski, op. cit., s. 74–77.
6 Zob. Biu le tyn nr 53[/56], przy pis 3.
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z wy sła niem za gra ni cę 40 li stów szka lu ją cych ustrój PRL. W cza sie re wi zji zna le zio no
u prze stęp cy ma pę, kom pas, na rzę dzia do prze ci na nia dru tów i we zwa nie Wo je wódz kie -
go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] na prze słu cha nie.

Na mo cy po sta no wie nia pro ku ra to ra wo je wódz kie go w Kra ko wie aresz to wa ny zo -
stał kie row ca sa mo cho do wy PKS w Wie lu niu, po dej rza ny o za mor do wa nie w la tach
oku pa cji ko men dan ta pla ców ki AL i oby wa te la na ro do wo ści ro syj skiej.

Wo je wódz kie Urzę dy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie, Sta li -
no gro dzie, Wro cła wiu, Zie lo nej Gó rze, Lu bli nie i Bia łym sto ku prze ję ły od Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza ogó łem 21 osób, któ re usi ło wa ły bądź też prze kro czy ły nie le gal nie
gra ni cę pań stwo wą.

Za trzy ma ny zo stał po nad to czło nek za ło gi ku tra Dar -20, któ ry za mie rzał zbiec wraz
z ku trem do Szwe cji.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 236–238.
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Nr 210

1956 sier pień 31, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 62/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 31a VIII 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr b69b

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 62[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i przed się wzię ciach or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go

24 sierp nia br. w miej sco wo ści Pil chów pow. Tar no brzeg (Rze szów) na szo sie obok
to ru ko le jo we go zna le zio no 73 szt[uki] ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką) na wią zu -
ją cych w tre ści swej do wy pad ków po znań ski ch1.

Ulot ki po cho dze nia za gra nicz ne go w ję zy ku pol skim zna le zio no na te re nie wo je -
wództw: byd go skie go (333 plus 1 ba lon), bia ło stoc kie go (226 plus 2 ba lo ny), łódz kie -
go (136 plus 3 ba lo ny), wro cław skie go (120 plus 4 ba lo ny), lu bel skie go (190), opol skie -
go (25), sta li no grodz kie go (24), kra kow skie go i zie lo no gór skie go (po 20), gdań skie go
i ko sza liń skie go (po 4).

Oprócz bro szur i ulo tek pt. „Wy bra łem praw dę”, Fol wark zwie rzę cy, „Prze mó wie nie
Chrusz czo wa na taj nej se sji XX Zjaz du”, „Po znaj praw dę” i „Orę dzie wi gi lij ne pa pie ża
Piu sa XII”  – wśród ulo tek znaj du ją się eg zem pla rze Biu le ty nu In for ma cyj ne go nr 6
z sierp nia br., któ re go treść do ty czy Po la ków prze by wa ją cych na te re nie ZSRR.

28 sierp nia br. na te re nie mia sta Szpro ta wy (Zie lo na Gó ra) roz kle jo ne zo sta ły (na kio -
skach i przy ko ście le) 4 egz[em pla rze] ulo tek RWE – Biu le tyn In for ma cyj ny nr 6.

28 sierp nia br. na te re nie mia sta Koź la woj. opol skie wy ko na ne zo sta ły na mu rach
ga zow ni, rzeź ni i na mo ście na pi sy w ję zy ku pol skim i nie miec kim o tre ści re wi zjo ni -
stycz nej.

W Świe bo dzi nie (Zie lo na Gó ra) na mu rze przy jed nej z ulic oraz na te re nie Za kła -
dów Gór ni czych w Bo le sław cu (Wro cław) wy ko na ne zo sta ły 2 wro gie na pi sy na wią zu -
ją ce do wy pad ków po znań skich.

W dniach od 17 do 24 sierp nia br. wpły nę ły dro gą pocz to wą 3 ano ni my po gró żko we do:
– se kre ta rza Ko mi te tu Zakł[ado we go] PZPR przy Ze spo le PGR w pow. po znań skim,
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a Po pra wio no od ręcz nie z: 30.
b–b Wpi sa no od ręcz nie.
1 Ta kie sa me ulot ki zna le zio no rów nież w po bli skich miej sco wo ściach: Aga tów ka (20 lip ca), Oboj nia (1 sierp nia)
i Tur bia (9 wrze śnia). Treść ich by ła na stę pu ją ca: „Po la cy, zbli ża ją się go dzi ny, kie dy skie ru je my lu fy ka ra bi nów
ma szy no wych na zdraj ców na ro du pol skie go – za Ka tyń i po wsta nie war szaw skie, za prze la ną krew w Po zna -
niu – Niech ży je Pol ska i gen. An ders!”. AIPN, 1583/182, Spra woz da nie WUdsBP w Rze szo wie za III kwar -
tał 1956 r., k. 50.
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– se kre ta rza KW PZPR w Sta li no gro dzie,
– prze wod ni czą ce go GRN w po wie cie Łu ków (Lu blin).
Aresz ty i za trzy ma nia
Za udział w zaj ściach w dniu 28 czerw ca br. w Po zna niu Wo je wódz ki Urząd [do spraw

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] aresz to wał:
– to ka rza z Przed się bior stwa Bu dow nic twa Woj sko we go,
– ro bot ni ka Po znań skiej Ba zy Re mon to wej,
– ucznia Tech ni kum Bu do wy Ta bo ru Ko le jo we go,
– ślu sa rza z Za kła dów Re mon to wo -Elek trycz nych,
– pra cow ni ka Po znań skich Za kła dów Wy ro bów Me ta lo wych,
– pra cow ni ka Ko le jo wych Za kła dów Ga stro no micz nych.
Aresz to wa ny zo stał rów nież stra żnik elek trow ni po znań skiej za roz po wszech nia nie

fał szy wych wia do mo ści o zaj ściach po znań skich.
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie aresz -

to wał ro bot ni ka ko pal ni „Sta li no gród” (re pa triant z NRF), któ ry w sierp niu br. dwu krot -
nie wy wie sił na te re nie miej sca pra cy ulot ki o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej.
W cza sie re wi zji do mo wej u wy mie nio ne go zna le zio no kil ka przy go to wa nych ulo tek
i brud no pis wy wie szo nej ulot ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi aresz to wał fre -
ze ra Łódz kich Za kła dów Ki no tech nicz nych – po dej rza ne go o roz po wszech nia nie ulo tek
po cho dze nia za gra nicz ne go. W cza sie re wi zji u w[yżej] wym[ie nio ne go] za kwe stio no -
wa no 3 ulot ki w ję zy ku pol skim i 2 ulot ki w ję zy ku nie miec ki m2.

Gru pa ope ra cyj na Po wia to wej De le ga tu ry [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Zam bro wie (Bia ły stok) aresz to wa ła współ pra cow ni ka 3 ban dy Za lew skie go Ja na. Pro -
ku ra tor za sto so wał areszt tym cza so wy.

Wo je wódz kie Urzę dy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie, Po zna -
niu i Rze szo wie aresz to wa ły 4 oso by po dej rza ne o nie le gal ne po sia da nie pi sto le tów
z amu ni cją.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza prze ka za ły do wo je wódz kich urzę dów [do spraw bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go] 15 osób, któ re usi ło wa ły bądź też prze kro czy ły nie le gal nie
gra ni cę pań stwo wą (Wro cław – 11, Zie lo na Gó ra – 2., Opo le i Sta li no gród po 1).

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 239–241.
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2 Ka zi mierz Bart ko wiak – fi gu rant spra wy agen tu ral nej na oso bę, za trzy ma ny przez Wy dział IV WUdsBP. W cza sie
śledz twa przy znał się do kol por ta żu li te ra tu ry. AIPN, 1583/124, Spra woz da nie WUdsBP za III kwar tał 1956 r., k. 196.
3 Praw do po dob nie Sta ni sław Gra bow ski (ur. 1936). W kwiet niu i ma ju 1956 r. ukry wał w swych za bu do wa niach
Ja na Za lew skie go. Aresz to wa ny 28 sierp nia 1956 r., zo stał ska za ny 25 lu te go 1957 r. przez Sąd Wo je wódz ki w Bia -
łym sto ku na rok wię zie nia w za wie sze niu na trzy la ta. AIPN, 0177/83, Ugru po wa nie „Cy ga na”, Cha rak te ry sty ka
nr 83, k. 10; zob. ta kże AIPN, 1583/108, Spra woz da nie WUdsBP w Bia łym sto ku za III kwar tał 1956 r., k. 70 (in -
for ma cja o aresz to wa niu 29 sierp nia 1956 r. dwóch współ pra cow ni ków Za lew skie go: Sta ni sła wa Gra bow skie go
i Fran cisz ka Po go rzel skie go).
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Nr 211

1956 wrze sień 6, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 63/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 6 IX 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a71a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 63[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i aresz tach

W po bli żu wsi Do brzy nie wo Ko ściel ne pow. Bia ły stok dnia 3 wrze śnia br. zna le zio -
no 6 ulo tek (wy ko na nych od ręcz nie) o tre ści na wo łu ją cej lud ność do wal ki z ko mu ni -
zmem.

Na te re nie kra ju w dniach od 31 sierp nia do 4 wrze śnia br. ze bra no 428 egz[em pla -
rzy] wro gich ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim pt. „Prze mó wie nie Chrusz czo wa
na taj nej se sji XX Zjaz du KPZR”, Biu le tyn In for ma cyj ny nr 61, „Wy bra łem praw dę”,
Fol wark zwie rzę cy i „Orę dzie wi gi lij ne pa pie ża Piu sa XII”.

W ró żnych za kła dach pra cy na te re nie wo je wództw: byd go skie go, gdań skie go
i opol skie go usta lo no 7 na pi sów o tre ści an ty pań stwo wej, an ty ra dziec kiej i re wi zjo ni -
stycz nej.

W dniach od 25 sierp nia do 4 wrze śnia br. wpły nę ły pocz tą 3 ano ni my po gró żko we do:
– se kre ta rza POP i człon ka PZPR, na czel ni ka Agen cji Pocz to wej w gro ma dzie Gra -

bo wiec pow. Hru bie szów (Lu blin), któ rym au tor ano ni mów gro zi śmier cią w wy pad ku
nie za prze sta nia ak tyw nej pra cy spo łecz nej i za wo do wej;

– człon ka za rzą du spół dziel ni pro duk cyj nej w Mir ko wie pow. Ole śni ca (Wro cław)
– czł[on ka] PZPR, któ re go au tor ano ni mu wzy wa do opusz cze nia tam tej sze go te re nu,
a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro zi mu śmier cią.

W PGR Bal ko wi ce Dol ne 2 pow. Lu bań Ślą ski (Wro cław) dnia 1 wrze śnia br. o godz.
20.30 spło nę ła sto do ła ze zbo żem ze bra nym z 66 ha. Oko licz no ści wy bu chu po ża ru
wska zu ją, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.

Aresz ty
W okre sie od 28 sierp nia do 4 wrze śnia br. urzę dy [do spraw] bez pie czeń stwa [pu -

blicz ne go] aresz to wa ły 12 osób.
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu za udział

w zaj ściach w dniu 28 czerw ca br. aresz to wał 4 oso by:
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Biu le tyn In for ma cyj ny nr 6, Wol na Eu ro pa, bmw, sier pień 1956, 8 s. Nu mer w ca ło ści po świę co ny sy tu acji Po -
la ków w ZSRR oraz sta ra niom o ich po wrót do Pol ski.
2 Miej sco wość nie usta lo na.
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– stu den ta Po li tech ni ki Po znań skie j3,
– ro bot ni ka Zjed no cze nia Bu dow nic twa Woj sko we go 4,
– wła ści cie la pry wat ne go warsz ta tu ko wal skie go 5,
– pra cow ni ka pry wat ne go warsz ta tu me cha nicz ne go 6.
Po nad to przez wy mie nio ny urząd zo sta ła aresz to wa na cór ka chło pa, po sia da ją ce go

5 ha zie mi, lat 25 – za prze sła nie ano ni mu z po gró żka mi do ko re spon den ta re dak cji
„Gro ma dy” w lip cu br. oraz pra cow nik Przed się bior stwa Ro bót Ko le jo wo -Elek trycz -
nych i pra cow nik Po znań skiej Wy twór ni Pa pie ro sów – po dej rza ni o nie le gal ne po sia da -
nie bro ni pal nej.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Gdań sku aresz to wał
na uczy cie la po szu ki wa ne go przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go] w Szcze ci nie po dej rza ne go o prze sy ła nie ano ni mów z po gró żka mi do człon -
ków PZPR i funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 3 wrześ -
nia br. aresz to wał chło pa (po sia da 5 ha zie mi) po dej rza ne go o prze cho wy wa nie i kol por -
to wa nie wro gich ulo tek po cho dze nia za gra nicz ne go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze aresz -
to wał miesz kań ca Je le niej Gó ry, bez sta łe go miej sca pra cy – po dej rza ne go o współ -
udział w do ko na niu 6 zbroj nych na pa dów ra bun ko wych w m[ie sią]cu sierp niu br.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi za trzy mał pra -
cow ni ka Cen tra li Prze my słu Lu do we go i Ar ty stycz ne go, czł[on ka] PZPR – po dej rza ne -
go o znę ca nie się w okre sie oku pa cji nad więź nia mi prze by wa ją cy mi w obo zie kon cen -
tra cyj nym, w któ rym peł nił funk cję blo ko we go.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to -
wał kie row cę sa mo cho do we go Przed się bior stwa Bu dow la ne go po dej rza ne go o do ko na -
nie za bój stwa żoł nie rza Ar mii Ra dziec kiej i oso by cy wil nej w 1941 r. na te re nie Związ -
ku Ra dziec kie go i słu żbę w na cjo na li stycz nej po li cji li tew skiej.

Wo je wódz kie Urzę dy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu i Zie -
lo nej Gó rze prze ję ły od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 5 osób za trzy ma nych za usi ło wa nie
bądź prze kro cze nie gra ni cy pań stwo wej do CSR[S] i NRD.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 242–244.
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3 Praw do po dob nie Je rzy Gra bus (ur. 1933), stu dent Po li tech ni ki Po znań skiej. Aresz to wa ny 1 wrze śnia 1956 r.
za „ban dy tyzm po li tycz ny”. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow ski, op. cit., s. 346.
4 Praw do po dob nie Ro man Pie cho wiak (ur. 1938), kie row ca w ZBW -23. Aresz to wa ny 1 wrze śnia 1956 r. za „ban -
dy tyzm po li tycz ny”. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow ski, op. cit., s. 354.
5 Praw do po dob nie Ste fan Woj cie chow ski (ur. 1911), ko wal, wła ści ciel warsz ta tu. Aresz to wa ny 31 sierp nia 1956 r.
za „ban dy tyzm po li tycz ny”. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow ski, op. cit., s. 359.
6 Praw do po dob nie Ze non Mru ga ła (ur. 1917), to karz, pra cow nik pry wat ne go warsz ta tu. Aresz to wa ny 31 sier -
pnia 1956 r. za „ban dy tyzm po li tycz ny”. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow ski, op. cit., s. 353.
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Nr 212

1956 wrze sień 15, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 64/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 15 IX 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a71a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 64[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i aresz tach

W miej sco wo ści Tur bia pow. Tar no brzeg (Rze szów) dnia 9 wrze śnia br. roz rzu co -
nych zo sta ło 14 ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką) o tre ści an ty pań stwo wej. Jest to
szó sty wy pa dek roz kol por to wa nia ulo tek o po dob nej tre ści i spo so bie wy ko na nia w po -
wie cie Tar no brzeg w bie żą cym ro ku. Śledz two w ce lu wy kry cia spraw ców kol por ta żu
ulo tek pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go].

Na bu dyn ku Stra ży Po żar nej w miej sco wo ści Brdów pow. Ko ło (Po znań) wy wie szo -
na zo sta ła ulot ka wy ko na na od ręcz nie o tre ści an ty pań stwo wej, na wią zu ją cej do wy pad -
ków po znań skich.

Na Gó rze Świę tej An ny pow. Strzel ce Opol skie zna le zio no ulot kę o tre ści re wi zjo -
ni stycz nej. Ulot ka wy ko na na jest od ręcz nie, pod pi sa na: „Kra jo wa De le ga tu ra PZZ
na Śląsk Gór ny i Opol ski”1.

W dniach od 6 do 15 wrze śnia br. na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, byd go -
skie go, gdań skie go, kie lec kie go, kra kow skie go i lu bel skie go, łódz kie go, olsz tyń skie go,
sta li no grodz kie go i war szaw skie go zna le zio no oko ło 6 tys. egz[em pla rzy] wro gich ulo -
tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim pt. „Wy bra łem praw dę”, Fol wark zwie rzę cy,
„Prze mó wie nie Chrusz czo wa na taj nej se sji XX Zjaz du”, „Po znaj praw dę” i „Orę dzie
wi gi lij ne pa pie ża Piu sa XII”.

W par ku Ła zien kow skim w War sza wie na jed nym z bu dyn ków w dniu 9 wrze śnia br.
do ko na ny zo stał na pis o tre ści an ty pań stwo wej i an ty se mic kiej oraz znak ko twi cy
przed sta wia ją cej ini cja ły „PW” (Pol ska Wal czą ca).

Gór nik ko pal ni „Ła giew ni ki” (Sta li no gród) dnia 10 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą list
ano ni mo wy (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor rze ko mo w imie niu pod ziem nej or ga -
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 W związ ku z tą spra wą za trzy ma ny zo stał Je rzy Ma ty sek (ur. 1916) – fi gu rant spra wy agen tu ral nej na oso bę
krypt. „Emi grant” (przy naj mniej od lu te go 1956). Ma ty sek po dej rza ny był o przy na le żność do nie le gal nej or ga ni -
za cji Pol ski Zwią zek Za chod ni i wy sy ła nie ano ni mów o tre ści an ty ra dziec kiej. Pod czas re wi zji zna le zio no u nie go
ta kie sa me czte ry ulot ki, jak zna le zio na w re jo nie Gó ry Świę tej An ny oraz przy go to wa ne do wy sła nia li sty ano ni mo -
we. Po 48 go dzi nach zo stał zwol nio ny i miał od po wia dać z wol nej sto py. Na pod sta wie amne stii z kwiet nia 1956 r.
spra wa zo sta ła umo rzo na. AIPN, 1583/113, Spra woz da nie WUdsBP w Sta li no gro dzie za III kwar tał 1956 r., k. 60;
AIPN Ka, 02/215, Spra wa agen tu ral no -śled cza krypt. „Emi grant”.
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ni za cji, dzia ła ją cej na te re nie ko palń „Ła giew ni ki” i „Wy zwo le nie”, po wia da mia wy -
mie nio ne go ad re sa ta o straj ku, któ ry roz po cząć się ma w dniu 16 wrze śnia br. W dal szej
tre ści ano ni mu au tor zwra ca się do ad re sa ta o prze ka za nie po wy ższej in for ma cji in nym
„za ufa nym” gór ni kom.

W miej sco wo ści Karcz mi ska pow. Ry ki (War sza wa) dnia 5 wrze śnia br. oko ło godz.
24.00 nie usta lo ny do tych czas spraw ca przez od da nie strza łu (nie cel ny) przez okno usi -
ło wał do ko nać za bój stwa rad ne go GRN w Gra bo wie Szla chec kim (czł[on ka] PZPR].

W PGR Li go ta Krap ko wic ka pow. Krap ko wi ce (Opo le) dnia 10 wrze śnia br. o godz.
20.15 z przy czyn do tych czas nie usta lo nych spło nę ła chlew nia i dwie sto do ły ze zbo żem
i pa szą. Nad mie nić na le ży, że w wy mie nio nym PGR w ro ku 1954 i 1955 rów nież spło -
nę ły dwie sto do ły ze zbo żem i obo ra. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Wo je wódz -
kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

W miej sco wo ści Czat ko wi ce pow. Chrza nów (Kra ków) dnia 10 wrze śnia br. o godz.
22.15 spło nę ła sto do ła z za war to ścią oko ło 20 t zbo ża i ma szy na mi rol ni czy mi, na le żą -
ca do Od dzia łu Za opa trze nia Ro bot ni cze go. Za cho dzi po dej rze nie, że po żar wy buchł
wsku tek pod pa le nia. Śledz two pro wa dzi gru pa ope ra cyj na Urzę du [do spraw] Bez pie -
czeń stwa [Pu blicz ne go].

W spół dziel ni pro duk cyj nej Stra dom no pow. Iła wa (Olsz tyn) dnia 6 wrze śnia br. nie -
usta le ni do tych czas spraw cy prze bi li opo ny i dęt ki przy dwóch trak to rach. Nad mie nić
na le ży, że człon ko wie wy mie nio nej spół dziel ni dą żą do jej roz wią za nia i w tym ce lu usi -
łu ją nie do pu ścić do ze spo ło wych orek.

W miej sco wo ści Pa pa rzyn pow. Chełm no (Byd goszcz) w cza sie kon tro li na po wietrz -
nej li nii te le fo nicz nej Mo skwa–Ber lin za uwa żo no pod łą czo ne dru ty w ce lu pro wa dze -
nia pod słu chów. Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Chełm -
nie przy stą pił do usta le nia osób, któ re za in sta lo wa ły i pro wa dzi ły pod słuch.

Aresz ty
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 13 wrze ś -

nia br. za trzy mał ukry wa ją ce go się człon ka b[yłej] ban dy, dzia ła ją cej w la tach 1947–1948
na te re nie po wia tu łu kow skie go, któ ry brał udział w sze re gu zbroj nych na pa dach ra bun -
ko wych.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 7 wrze ś -
nia br. aresz to wał za kol por taż wro gich ulo tek Wol nej Eu ro py ro bot ni ka Za kła dów Wy -
twór czych Wy łącz ni ków Ni skie go Na pię cia w Ło dzi, lat 542.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dzie rżo nio wie (Wro -
cław) dnia 10 wrze śnia br. za trzy mał żoł nie rza WP, lat 24, któ ry w dniu 18 sierp nia br.
zde zer te ro wał z Jed nost ki Woj sko wej Nr 2879.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 11 wrześ -
nia br. aresz to wał za upra wia nie na więk szą ska lę prze my tu de wiz i ze gar ków ma ry na rza
Pol skiej Że glu gi Mor skiej, po cho dze nia ro bot ni cze go, lat 23, czł[on ka] PZPR3.
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2 Jó zef Chrząsz czew ski, aresz to wa ny przez Wy dział IV WUdsBP. AIPN, 1583/124, Spra woz da nie WUdsBP
w Ło dzi za III kwar tał 1956 r., k. 197.
3 Zbi gniew Pa sek, wspól nik Lesz ka Kró la – fi gu ran ta spra wy „Bam bus”. AIPN, 1583/129, Spra woz da nie WUdsBP
w Szcze ci nie za III kwar tał 1956 r., k. 177–178. Zob. Biu le tyn nr 27[/56], przy pis 1 oraz Biu le tyn nr 59[/56], przy pis 5.
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Wo je wódz kie Urzę dy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]: w Sta li no gro dzie,
Szcze ci nie, Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze prze ję ły od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 13 osób
(w tym 4 na ro do wo ści nie miec kiej) za trzy ma nych za usi ło wa nie względ nie prze kro cze -
nie gra ni cy pań stwo wej do CSR[S] i NRD. Dwaj z za trzy ma nych po sia da li przy so bie
pi sto le ty.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku prze jął
od ra dziec kich wojsk ochro ny po gra ni cza miesz kań ca Wro cła wia, z za wo du in ży nie ra,
bez sta łe go miej sca pra cy – za trzy ma ne go za nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski
do ZSRR.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Kra ko wie dnia 5 wrze śnia br. ska zał b[yłe go] człon ka ban dy pn.

Ar mia Pod ziem na Wój ci kow skie go Wa cła wa na ka rę 8 lat wię zie nia za do ko na nie mor -
der stwa funk cjo na riu sza MO i udział w sze re gu zbroj nych na pa dach ra bun ko wych na
te re nie pow. Ol kusz w la tach 1948–19504.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 245–248.
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4 Zob. Biu le tyn nr 47[/56], przy pi sy 2–4.

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 701



Nr 213

1956 wrze sień 18, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 65/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 18 IX 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a71a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 65[/56]

In for ma cje o an ty pań stwo wej dzia łal no ści i aresz tach

W miej sco wo ści Gar de ja pow. Kwi dzyn (Gdańsk) dnia 15 wrze śnia br. mię dzy
godz. 13.00 a 14.00 uzbro jo ny ban dy ta do ko nał na pa du na ja dą cych sa mo cho dem dy -
rek to ra i ka sjer kę PGR Gar de ja, ra bu jąc 230 tys. zł. W wy ni ku zor ga ni zo wa ne go po ści -
gu spraw ca zo stał roz po zna ny na dwor cu PKP w Gru dzią dzu. W cza sie za trzy my wa nia
go przez funk cjo na riu sza bez pie czeń stwa ban dy ta użył bro ni, w związ ku z czym na stą -
pi ła wy mia na strza łów, w wy ni ku któ rej funk cjo na riusz oraz 5 in nych osób zo sta ło ran -
nych. (Jed na oso ba po prze wie zie niu do szpi ta la zmar ła 1). Wsku tek nie od po wied nio
zor ga ni zo wa nej ob sta wy dwor ca ko le jo we go ban dy cie uda ło się zbiec. Po ścig trwa. Per -
so na lia i ostat ni ad res za miesz ka nia ban dy ty zo sta ły usta lo ne.

Prze wod ni czą cy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej w No wym Świę to wie pow. Ny sa
(Opo le) – czł[onek] PZPR, dnia 15 wrze śnia br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny
na ma szy nie), któ re go au tor gro zi mu śmier cią za ak tyw ną pra cę spo łecz ną i za wo do wą.

Na te re nie mia sta Dą bro wa Tar now ska (Kra ków) dnia 15 wrze śnia br. wy wie szo -
nych zo sta ło 8 ulo tek (wy ko na nych od ręcz nie) o tre ści na wo łu ją cej do wal ki o przy wró -
ce nie na uki re li gii w szko łach.

Aresz ty
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 14 wrześ -

nia br. aresz to wał miesz kań ca po wia tu Ka lisz (Po znań), lat 28, czł[on ka] PZPR – po dej -
rza ne go o przy na le żność do b[yłej] ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej, gra su ją cej w la -
tach 1947–1948 na te re nie po wia tu Łu ków i bra nie udzia łu w na pa dach ra bun ko wych.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu
dnia 14 wrześ nia br. aresz to wał miesz kań ca po wia tu So kół ka, lat 41 – po dej rza ne go
o współ pra cę z oku pan tem hi tle row skim i bra nie udzia łu w ma so wym roz strze li wa niu
jeń ców ra dziec kich i Ży dów na te re nie obo zu kon cen tra cyj ne go w Koł dy cze wie 2.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Był to  Wie sław Bi liń ski z Gru dzią dza (lat 12). „Ga ze ta Kra kow ska”, 19 IX 1956.
2 Obóz w Koł dy cze wie (1942–1944) pod le gał pla ców ce SD w Ba ra no wi czach. Bez po śred ni nad zór nad obo zem
spra wo wał Fritz Jörn, na to miast za ło gę obo zu sta no wi li funk cjo na riu sze 13. Schut zman n schaft der Si po Ba ta il lon
(bia ło ru ski). Ko men dan tem stra ży obo zo wej był do 1943 r. Bia ło ru sin Ser giej Bob ko (za trzy ma ny we Wro cła wiu 
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W dniach od 11 do 13 wrze śnia br. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] we Wro cła wiu prze jął od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 6 osób, w wie ku
od 17 do 23 lat – za trzy ma nych za usi ło wa nie bądź prze kro cze nie nie le gal nie gra ni cy
pań stwo wej do CSR[S] i NRD.

Wy ro ki
Sąd Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go we Wro cła wiu w dniach 13 i 15 wrze śnia br.

ska zał Stan kie wi cza Ro mu al da 3 i Ko tow skie go Ta de usza 4 na ka ry po 10 lat wię zie nia
za dzia łal ność szpie gow ską na rzecz wy wia du ame ry kań skie go.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 249–250.
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w 1956), na stęp nie Mi ko łaj Kal ko. Wśród więź niów by li Po la cy, Bia ło ru si ni, Ży dzi, a ta kże par ty zan ci so wiec cy.
W dniach 27–28 czerw ca 1944 r. obóz zli kwi do wa no. Prze by wa ją cych tam więź niów (ok. 1000 osób) wy wie zio no
do la su i roz strze la no, za bu do wa nia obo zu spa lo no bądź zbu rzo no, a ca ły te ren zrów na no z zie mią. Łącz nie w obo -
zie za bi to co naj mniej 22 000 więź niów; zob. http://www.ipn.gov.pl/wai/pl/198/3385/Sledz twow_spra wie_zbrod -
ni_po pel nio nych_w_la tach_19421944_przez_funk cjo na riu szy_.html., z dn. 11 grudnia 2008 r. W biu le ty nie mo wa
o roz pra co wa nym przez Wy dział II WUdsBP we Wro cła wiu w ra mach spra wy agen tu ral no -po szu ki waw czej „Ła -
do ga” Alek san drze We ro ni ku (ur. 1915), po dej rza nym o to, że był człon kiem za ło gi obo zu koł dy czew skie go i brał
udział w roz strze li wa niu więź niów. AIPN, 1583/187, Spra woz da nie WUdsBP we Wro cła wiu za III kwar tał 1956 r.,
(ma te ria ły wy łą czo ne – od dziel na pa gi na cja), k. 87, 91; AIPN Wr, 039/9822, Ak ta kon tro l no -ob ser wa cyj ne prze -
ciw ko We ro ni ko wi Alek san dro wi s. Ba zy le go.
3 Ro mu ald Stan kie wicz vel An to ni Sło mian ka vel Hans Mol ler (ur. 1933). W la tach 1950–1956 prze by wał w NRF,
gdzie zo stał zwer bo wa ny przez wy wiad USA. Po prze szko le niu z za kre su zdo by wa nia in for ma cji woj sko wych udał
się do Pol ski, ale pod czas prze kro cze nia gra ni cy zo stał za trzy ma ny 6 czerw ca 1956 r. przez WOP. Wy ro kiem Woj -
sko we go Są du we Wro cła wiu w 1956 r. ska za ny na 8 lat wię zie nia z art. 6 i 7 MKK. Ka rę od by wał w ZK w For -
do nie,  zwol nio ny wa run ko wo 13 lip ca 1962 r. In for ma tor o oso bach..., s. 121.
4 Ta de usz Ko tow ski vel Ro man Bro dac ki vel Paul Krót ki (ur. 1926), ro bot nik bu dow la ny, za miesz ka ły we Frank -
fur cie n. Me nem. W kwiet niu 1956 r. zo stał zwer bo wa ny przez wy wiad USA, prze szko lo ny w za kre sie wy wia dow -
czym i prze rzu co ny w no cy z 18 na 19 ma ja 1956 r. do Pol ski. Aresz to wa ny 31 ma ja 1956 r., wy ro kiem Woj sko -
we go Są du we Wro cła wiu zo stał ska za ny na 10 lat wię zie nia. Zwol nio ny wa run ko wo 27 ma ja 1964 r. In for ma tor
o oso bach..., s. 74.
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Nr 214

1956 wrze sień 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 66/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 22 wrze śnia [19]56 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a71a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 66[/56]

W dniu 17 bm. do Wy dzia łu Oświa ty Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
w Dą bro wie Tar now skiej (Kra ków) przy szło oko ło 200 osób (prze wa żnie ko bie ty), któ -
re do ma ga ły się wpro wa dze nia na uki re li gii w szko le. Po prze pro wa dze niu z ze bra ny mi
roz mo wy przez prze wod ni czą ce go PRN oso by te ro ze szły się.

Po wy ższe wy stą pie nie zo sta ło po prze dzo ne roz kol por to wa niem w dniu 15 wrze ś -
nia br. na te re nie mia sta kil ku ulo tek, w któ rych au tor na wo ły wał lud ność do wal ki
o przy wró ce nie na uki re li gii w szko łach. W no cy z dnia 17 na 18 bm. zna le zio no dal sze
trzy ulot ki o tej sa mej tre ści. Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] przy stą -
pił do usta la nia au to ra ulo tek oraz in spi ra to rów po wy ższe go wy stą pie nia.

W Kra ko wie dnia 21 bm. o godz. 12.00 przed bu dyn kiem KW PZPR za trzy ma ny
został przez pa trol MO Cza ba now ski Grze gorz, lat 48. Niósł on trans pa rent z pro wo ka -
cyj ny mi ha sła mi w spra wie wy rów na nia krzywd i po pra wy wa run ków ma te rial nych.
Za trzy ma ny po stę po wa nie swe tłu ma czył cię żki mi wa run ka mi ma te rial ny mi w ja kich
się znaj du je, spo wo do wa ny mi gruź li cą płuc, na by tą w cza sie od by wa nia 7-mie sięcz ne go
wy ro ku w ośrod ku pra cy w 1953 r.

W Po zna niu dnia 20 bm. na jed nym z bu dyn ków przez nie usta lo ne go do tych czas
spraw cę do ko na ny zo stał na pis o tre ści an ty ra dziec kiej.

Na ad res Pre zy dium WRN w Lu bli nie dnia 13 bm. wpły nął pocz tą ano nim (wy ko -
na ny od ręcz nie, nada ny na po czcie w War sza wie), w któ rym au tor oczer nia prze wod ni -
czą ce go WRN oraz gro zi mu śmier cią.

Prze wod ni czą cy spół dziel ni pro duk cyj nej w Ro snów ku pow. Po znań – czł[onek]
ZSL, dnia 14 bm. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor wzy wa go, by zmie nił swe po -
stę po wa nie (nie po da je ja kie), a w prze ciw nym wy pad ku gro zi mu wy ko na niem wy ro -
ku śmier ci wy da nym rze ko mo przez pod ziem ną or ga ni za cję.

W PGR Ni ko lin pow. Nie mo dlin (Opo le) w no cy z 16 na 17 bm. wy buchł po żar,
w wy ni ku któ re go spło nę ła sto do ła ze zbo żem. Ma te ria ły uzy ska ne w to ku do tych cza -
so we go śledz twa wska zu ją, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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W no cy z 11 na 12 bm. w miej sco wo ści Grzę by pow. Ry pin (Byd goszcz) nie usta lo -
ny do tych czas spraw ca, przez na sy pa nie cu kru do ba ku z pa li wem, usi ło wał uszko dzić
mo tor spa li no wy od kom ple tu omło to we go, sta no wią ce go wła sność GOM -u.

Na tra sie PKP Gór ki–Jar sze wo pow. Ka mień (Szcze cin) dnia 14 bm. nie usta le ni do -
tych czas spraw cy roz krę ci li śru by przy szy nie na dłu go ści 7 m. Do wy pad ku nie do szło,
gdyż po wy ższe za uwa żo no przed prze jaz dem po cią gu.

Aresz ty
W dniu 17 bm. Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie -

lo nej Gó rze prze jął od władz NRD za trzy ma ne go agen ta wy wia du ame ry kań skie go, któ -
ry usi ło wał prze kro czyć gra ni cę do Pol ski. Przy za trzy ma nym zna le zio no do wód oso bi -
sty i in ne do ku men ty pol skie oraz 3000 zł. W to ku wstęp ne go prze słu cha nia za trzy ma ny
ze znał, iż do współ pra cy z wy wia dem zo stał za wer bo wa ny w sierp niu br. przez ośro dek
wy wia du ame ry kań skie go we Frank fur cie n. Me nem. W Niem czech prze by wał od cza -
su oku pa cji, do kąd wy wie zio no go na ro bo ty przy mu so we.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ło dzi dnia 18 bm.
za trzy mał po dej rza ne go o współ pra cę z ośrod kiem wy wia du ame ry kań skie go pra cow -
ni ka Przed się bior stwa Mon ta żu Ma szyn Włó kien ni czych w Ło dzi, czł[on ka] PZPR,
lat 49.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku
dnia 15 bm. aresz to wał po szu ki wa nych 2 b[yłych] człon ków band NZW i PAP, gra su ją -
cych w la tach 1944–1956 na te re nie po wia tów: Wy so kie Ma zo wiec kie, Bielsk Pod la ski
i Sie mia ty cze.

Przez Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Po zna niu
dnia 20 bm. aresz to wa ny zo stał kon duk tor MPK w Po zna niu, lat 18 – po dej rza ny
o zbroj ny udział w zaj ściach w dniu 28 czerw ca br.1

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie
dnia 14 bm. aresz to wał 5 osób, w wie ku od 21 [do] 36 lat, w tym dwóch czł[on ków]
PZPR – po dej rza nych o nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej i pla no wa nie do ko ny wa nia
na pa dów ra bun ko wych na ka sje rów i in ka sen tów.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Su lę ci nie (Zie lo na
Gó ra) dnia 15 i 16 bm. aresz to wa ła dwóch miesz kań ców Dłu go szy na (ma łżeń stwo),
w wie ku 22 i 25 lat, obo je bez sta łe go miej sca pra cy – po dej rza nych o nie le gal ne po sia -
da nie bro ni pal nej. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no dwa pi sto le ty.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie dnia 20 bm.
aresz to wał eme ry to wa ne go in ży nie ra -agro no ma, lat 65, któ ry od 1950 r. do cza su aresz -
to wa nia sys te ma tycz nie prze sy łał li sty ano ni mo we o wro giej tre ści do ró żnych in sty tu -
cji pań stwo wych, do re dak cji pism, Pol skie go Ra dia i roz gło śni ra dio wych państw ka -
pi ta li stycz nych. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no ko pie wy sy ła nych li stó w2.
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1 Praw do po dob nie Zyg munt Szym czak (ur. 1938), za trud nio ny w MPK. Aresz to wa ny 20 wrze śnia 1956 r. za nie -
le gal ne po sia da nie bro ni. Zob. Aneks III: Aresz to wa ni [w:] E. Ma kow ski, op. cit., s. 358.
2 Hen ryk Ni djol – roz pra co wa ny przez Wy dział III WUdsBP w ra mach spra wy agen tu ral no -śled czej „Ad ler”.
Usta lo no, że od 1950 r. wy słał oko ło 70 li stów, pod czas re wi zji zna le zio no ko lej ny list przy go to wa ny do wy sła nia
na VIII Zjazd Ko mu ni stycz nej Par tii Chin. AIPN, 1583/122, Spra woz da nie WUdsBP w Kra ko wie za III kwar -
tał 1956 r., k. 131.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
19 bm. aresz to wał ro bot ni ka Za kła dów Wy twór czych Apa ra tu ry Pre cy zyj nej w Świe bo -
dzi cach, czł[on ka] ZMP, lat 23, któ ry w lip cu br. na ad res ZI SPO w Po zna niu wy słał list
ano ni mo wy o tre ści an ty pań stwo wej i so li da ry zu ją cej się z wy pad ka mi po znań ski mi.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 17 bm.
aresz to wał za roz po wszech nia nie re wi zjo ni stycz nej pro pa gan dy miesz kań ca Gro szo -
wic, lat 31.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 251–253.
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Nr 215

1956 wrze sień 27, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 67/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 27 IX 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a71a

L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 67[/56]

W po wie cie Ra dom (Kiel ce), w po bli żu ka na łu Ka niów ka, w od le gło ści oko ło 300
me trów od szo sy War sza wa–Kra ków dnia 25 wrze śnia br. zna le zio no zwło ki za mor do -
wa ne go funk cjo na riu sza Ko men dy Po wia to wej MO w Ra do miu. Spraw cy mor der stwa
zra bo wa li pi sto let. Śledz two w ce lu usta le nia spraw ców mor du pro wa dzą Po wia to wy
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i Ko men da Po wia to wa MO w Ra do miu.

W miej sco wo ści Dzie żby1 pow. So ko łów Pod la ski (War sza wa) dnia 26 wrze śnia br.
mię dzy go dzi ną 24.00 a 1.00 trzej uzbro je ni ban dy ci po ster ro ry zo wa niu stró ża noc ne -
go, a na stęp nie prze wod ni czą ce go Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej i kie row ni ka pocz ty,
znisz czy li w Pre zy dium GRN por tre ty przed sta wi cie li rzą du i uszko dzi li apa rat te le fo -
nicz ny, w Urzę dzie Pocz to wym zra bo wa li 9125 zł i uszko dzi li cen tra lę te le fo nicz ną.
Prze wod ni czą ce mu GRN ode bra li le gi ty ma cję ZSL, a kie row ni ko wi pocz ty le gi ty ma cję
par tyj ną. Na stęp nie ban dy ci zmu si li kie row ni ka skle pu GS (miesz czą ce go się w bu dyn -
ku pocz ty) do otwar cia skle pu, skąd zra bo wa li 1 tys. zł i część to wa rów. Po do ko na niu
ra bun ku na drzwiach skle pu wy wie si li ulot kę o tre ści an ty ra dziec kiej, na wią zu ją cej
do zajść w Po zna niu i na wo łu ją cej do wal ki prze ciw ko ustro jo wi PRL. Ry so pi sy ban dy -
tów od po wia da ją spraw com do ko na nych dwóch na pa dów w m[ie sią]cu sierp niu i wrześ -
niu br. na sklep GS w Zasz ko wie pow. Ostrów Ma zo wiec ka oraz Agen cję Pocz to wą
i GRN w Bia ło brze gach pow. So ko łów Pod la ski. Wy kry ciem spraw ców wy mie nio nych
na pa dów zaj mu je się gru pa pra cow ni ków Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] i MO.

W dniach od 22 do 24 wrze śnia br. roz kol por to wa nych zo sta ło w 3 wy pad kach
57 wro gich ulo tek:

– w War sza wie 55 ulo tek (wy ko na nych ręcz ną dru kar ką) z ha sła mi „Po mścij my Po -
znań”,

– w Ło dzi 1 ulot ka (wy ko na na na ma szy nie) o tre ści an ty ra dziec kiej i wzy wa ją cej
mło dzież do wal ki,

– w My śli bo rzu (Szcze cin) 1 ulot ka wy ko na na w for mie ha sła o tre ści an ty ra dziec -
kiej.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Właśc. Dzierz by Szla chec kie lub Dzierz by Wło ściań skie.
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Na te re nie m. Sę pól na (Byd goszcz) w no cy z 25 na 26 wrze śnia br. przez nie usta lo -
nych do tych czas spraw ców do ko na ne zo sta ły 3 wro gie na pi sy o tre ści skie ro wa nej prze -
ciw ko Zw[iąz ko wi] Ra dziec kie mu.

Na ad res se kre ta rza KP PZPR w Lwów ku Śl[ąskim] (Wro cław) dnia 25 wrze śnia br.
wpły nął pocz tą ano nim, któ re go au tor – wy stę pu jąc rze ko mo w imie niu za ło gi Za kła -
dów Prze my słu Lniar skie go w Skart ko wie2 – do ma ga się zmia ny do tych cza so we go kie-
row nic twa wy mie nio nych za kła dów, a w wy pad ku nie speł nie nia po wy ższe go gro zi
doko na niem ak tu dy wer sji. Nad mie nić na le ży, że jest to dru gi ano nim, ja ki wpły nął
do KP PZPR w Lwów ku Śl[ąskim] w m[ie sią]cu wrze śniu br., do ma ga ją cy się zmia ny
kie row nic twa w wy mie nio nym za kła dzie.

Dwaj miesz kań cy Ło dzi na ro do wo ści ży dow skiej w dniach 18 i 25 wrze śnia br.
otrzy ma li pocz tą ano ni my (wy ko na ne od ręcz nie), któ rych au tor wzy wa wy mie nio nych
ad re sa tów do opusz cze nia te re nu Pol ski, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce -
nia gro zi im kon se kwen cja mi.

Aresz ty
Dnia 20 wrze śnia br. w m. Ro ki ta 3 pow. Ża ry (Zie lo na Gó ra) pod czas prze kra cza nia

gra ni cy z NRD do Pol ski or ga na bez pie czeń stwa za trzy ma ły agen ta wy wia du ame ry -
kań skie go, lat 20, oby wa tel stwa pol skie go, ostat nio za miesz ka łe go w Mo na chium.

Przez Wo jew[ódz ki] Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu
dnia 21 wrze śnia br. za trzy ma ny zo stał miesz ka niec Wro cła wia, lat 24, bez sta łe go miej -
sca pra cy – po dej rza ny o roz kol por to wa nie ulo tek o wro giej tre ści na te re nie Krze szo -
wa w ma ju br.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 20 wrześ -
nia br. za trzy mał za roz po wszech nia nie an ty pań stwo wej pro pa gan dy ro bot ni ka OZR
w Prze czy pow. Nie mo dlin, lat 38.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 20 wrześ -
nia br. za trzy mał pra cow ni ka spół dziel ni me ta lo wo -elek tro tech nicz nej w Kłodz ku, lat 28
– po dej rza ne go o współ udział w do ko na niu zbroj ne go na pa du ra bun ko we go na sklep
GS w Sza le jo wieb [Gór nym] w grud niu 1955 r.

De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 23 wrześ -
nia br. za trzy ma ła ga jo we go, lat 64, zam[iesz ka łe go] w po wie cie Lu blin – po dej rza ne go
o nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej. Pod czas re wi zji zna le zio no pi sto let Vis i 1 szt[ukę]
amu ni cji. Wy mie nio ny po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny, od po wia dał bę dzie z wol nej
sto py.

Wo je wódz kie Urzę dy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]: w Ko sza li nie, Sta li -
no gro dzie, Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze w dniach od 15 do 22 wrze śnia br. prze ję ły
od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 21 osób, w wie ku od 18 do 51 lat – za trzy ma nych za usi -
ło wa nie wzgl[ęd nie] nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy pań stwo wej do Cze cho sło wa cji
i NRD. Je den z za trzy ma nych był uprzed nio ka ra ny są dow nie na 15 lat wię zie nia
za przy na le żność do ban dy NSZ i 3 oso by ka ra ne by ły za prze stęp stwa gra nicz ne.
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b By ło: Sza le je wie.
2 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że cho dzi o Za kła dy Prze my słu Lniar skie go „Skarb ków” w Mir sku, w powiecie lwó -
wec kim.
3 Miej sco wość nie usta lo na.
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Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze
dnia 20 wrze śnia br. prze jął rów nież od WOP za trzy ma ne go miesz kań ca Gross Es sen
(NRF), na ro do wo ści i oby wa tel stwa nie miec kie go, lat 24, któ ry usi ło wał nie le gal nie
prze do stać się z te re nu NRD do Pol ski.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 254–256.
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Nr 216

1956 paź dzier nik 2, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 68/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 2 X 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a71a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 68[/56]

W oko li cy wsi Przy tu ły pow. Ło mża (Bia ły stok) dnia 26 wrze śnia br. o godz. 13.30
trzy oso bo wa uzbro jo na ban da „Ry by” do ko na ła na pa du na sa mo chód cię ża ro wy PSS
w Eł ku, któ ry po wra cał z tar gu w Je dwab nem z nie sprze da nym to wa rem i go tów ką.
Ban dy ci prze pro wa dzi li re wi zję u ośmiu osób ja dą cych sa mo cho dem, a na stęp nie zmu -
si li kie row cę, by od je chał z ni mi w stro nę wsi Ol szy ny, gdzie zra bo wa li z sa mo cho du
pie nią dze i kil ka bel to wa ru.

W dniu 26 wrze śnia br. o godz. 21.00 kil ku oso bo wa uzbro jo na ban da, po uprzed nim
ster ro ry zo wa niu war ty noc nej, do ko na ła wła ma nia do skle pu spół dziel cze go we wsi Ci -
bo ry Ga łec kie pow. Zam brów (Bia ły stok), ra bu jąc część to wa ru.

W le sie w oko li cy sta cji ko le jo wej Ku ła ki pow. Zam brów (Bia ły stok) dnia 28 wrześ -
nia br. o godz. 14.50 dwaj uzbro je ni ban dy ci do ko na li na pa du na li stono sza prze wo żą -
ce go pocz tę. Ban dy ci roz pru li wo rek pocz to wy i po stwier dze niu, że nie ma w nim pie -
nię dzy, zra bo wa li li stono szo wi 150 zł.

W tym sa mym dniu o godz. 19.30 we wsi Baj ki-Za le sie pow. Moń ki (Bia ły stok)
trzech uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło wła ma nia do skle pu spół dziel cze go. Ban dy ci
spło sze ni zo sta li przez miej sco wą lud ność, zra bo wa li je dy nie nie wiel ką ilość to wa ru.

W le sie w po bli żu miej sco wo ści Bryńsk pow. Dział do wo (Olsz tyn) dnia 22 wrze ś -
nia br. sze ściu uzbro jo nych ban dy tów za trzy ma ło 14-let nie go chłop ca, któ re mu za bra li
bo che nek chle ba i 4 zł go tów ki. Ban dy ci wy py ty wa li go o pa tro le MO. W dniu 23 wrześ -
nia br. ci sa mi ban dy ci wi dzia ni by li w miej sco wo ści Ko no pa ty 1.

Na te re nie szko ły TPD w Ło dzi dnia 28 wrze śnia br. roz rzu co ne zo sta ły 22 ulot ki
(wy ko na ne ręcz ną dru kar ką) o tre ści: „Mło dzie ży precz z ko mu ną”.

Na te re nie m.st. War sza wy w dniach 25 i 26 wrze śnia br. wy wie szo nych zo sta ło
5 ulo tek (wy ko na nych od ręcz nie w for mie wier sza) o tre ści an ty ra dziec kiej i szka lu ją -
cej przy wód ców mię dzy na ro do we go ru chu ro bot ni cze go.

W Cie cho cin ku pow. Alek san drów (Byd goszcz) dnia 27 wrze śnia br. wy wie szo na
zo sta ła ulot ka (wy ko na na od ręcz nie) o tre ści an ty pań stwo wej i an ty ra dziec kiej.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Mo wa o No wych lub Sta rych Ko no pa tach.
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Na te re nie wo je wództw łódz kie go i kra kow skie go w dniach od 16 wrze śnia do
1 paź dzier ni ka br. ze bra no 2281 egz[em pla rzy] wro gich ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy -
ku pol skim.

W dniu 1 paź dzier ni ka br. na pla cu Cen tral nym w No wej Hu cie do ko na ne zo sta ły
kre dą 4 na pi sy „strajk”.

Trzej człon ko wie spół dziel ni pro duk cyj nej w Ma ria no wie pow. Sza mo tu ły (Po znań)
otrzy ma li ano ni my o tre ści an ty spół dziel czej, wzy wa ją cej do wy stę po wa nia ze spół -
dziel ni.

Przo du ją cy rol nik gro ma dy Za po wied nia pow. Wrze śnia (Po znań) otrzy mał list ano -
ni mo wy, któ re go au tor ostrze ga go przed ak tyw nym udzia łem w re ali za cji obo wiąz ko -
wych do staw zbo ża dla pań stwa, a w wy pad ku nie za sto so wa nia się do po le ce nia gro zi
mu śmier cią.

Na te re nie wo jew[ództw] opol skie go i wro cław skie go w dniach 26, 29 i 30 wrze śnia
br. w póź nych go dzi nach wie czor nych wy bu chły po ża ry w czte rech spół dziel niach pro -
duk cyj nych, w wy ni ku któ rych spło nę ły: 4 sto do ły ze zbo żem, obo ra, ma ga zyn zbo żo -
wy i ga raż z na rzę dzia mi rol ni czy mi. Ma te ria ły uzy ska ne w to ku wstęp ne go śledz twa
wska zu ją, że wym[ie nio ne] po ża ry po wsta ły wsku tek pod pa le nia.

Aresz ty
De le ga tu ra Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w No wej Hu cie aresz -

to wa ła za znisz cze nie por tre tów przed sta wi cie li rzą du i de ko ra cji świe tli cy Hu ty im. Le -
ni na we wrze śniu br. dwóch pra cow ni ków wy mie nio nej hu ty, w wie ku 26 i 27 lat.

bMi li cja Oby wa tel ska w Dzie rżo nio wie dnia 26 wrze śnia br. za trzy ma ła dwóch pra -
cow ni ków Dol no ślą skiej Fa bry ki Kro sien, w wie ku 17 i 33 lat, któ rzy bę dąc w sta nie
nie trzeź wym za gro zi li po bi ciem ob[ywa te la] na ro do wo ści ży dow skiej w wy pad ku, je -
że li nie opu ści te re nu Pol skib. Pod czas re wi zji przy jed nym z za trzy ma nych zna le zio no
wro gą ulot kę Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim.

Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] m.st. War sza wy dnia 1 paź dzier ni -
ka br. prze jął od MO za trzy ma ne go w sta nie nie trzeź wym pra cow ni ka MPK w Ło dzi,
lat 46, przy któ rym pod czas re wi zji oso bi stej zna le zio no 3 wro gie ulot ki Wol nej Eu ro -
py w ję zy ku pol skim.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie i Wro cła -
wiu w dniach od 23 do 28 wrze śnia br. prze jął od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 4 oso by,
w wie ku od 20 do 37 lat – za trzy ma ne za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni -
cy z Pol ski do Cze cho sło wa cji i NRD.

Wy ro ki
Sąd Wo je wódz ki w Sta li no gro dzie dnia 23 wrze śnia br. wy dał wy rok ska zu ją cy

6 osób za przy na le żność do an ty pań stwo wej or ga ni za cji pod na zwą Krzy ż2, do ko na nie
sze re gu zbroj nych na pa dów ra bun ko wych, wy sy ła nie ano ni mów po gró żko wych
do przo dow ni ków pra cy i kol por taż wro gich ulo tek:
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b–b Przy aka pi cie na mar gi ne sie do pi sa na od ręcz nie ad no ta cja: T[owa rzysz] Nie miec przy śle [...] w dn. 16 X [19]56 r.
2 Cho dzi tu o in ną or ga ni za cję (bez na zwy), na cze le któ rej stał Ko zie lew ski rów no le gle z Pod ziem ną Or ga ni za -
cją An ty ko mu ni stycz ną w Pol sce „Krzyż”; zob. Biu le tyn nr 87[/55], przy pis 4.
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– Ko zie lew skie go Ry szar da c3 na 15 lat wię zie nia
– Szolc[a] Jó ze fa na 13       – „ –
– Wró blew skie go Ry szar da na 12       – „ –
– Nyg[ę] Her ber ta na 10       – „ –
– Buj ne go Bro ni sła wa na   8       – „ –
– Ole[sia] Ta de usza na   6  lat więzienia. 
Po nad to wy mie nie ni po zba wie ni ze sta li praw oby wa tel skich i pu blicz nych na okres

od 2 do 10 lat.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 257–260.
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c W ory gi na le: Ko ziel ski.
3 Ry szard Ko zie lew ski ps. „Gryf” (ur. 1927). W cza sie oku pa cji na przy mu so wych ro bo tach w Niem czech, skąd
zbiegł do Au strii, a po tem do Włoch. Na stęp nie w ar mii gen. An der sa, w 1946 r. wró cił do kra ju. W po ło wie 1951 r.
utwo rzył w powiecie pa słęc kim or ga ni za cję Ośro dek Wal ki Cy wil nej „Wy brze że” (po za Ko zie lew skim w jej skład
wcho dzi li Hen ryk Mo tyl, Jan An tosz i Ta de usz Mać ko wiak), któ rej dzia łal ność po le ga ła na spo rzą dza niu i kol por -
ta żu ulo tek oraz wy sy ła niu li stów z po gró żka mi do ak tyw nych dzia ła czy ko mu ni stycz nych. Aresz to wa ny w stycz -
niu 1953 r. i ska za ny przez Sąd Po wia to wy w Gdań sku na czte ry la ta wię zie nia. W lip cu 1955 r. Ko zie lew ski za ło -
żył or ga ni za cję ra bun ko wą, któ rej do cho dy prze zna czo ne by ły na fi nan so wa nie za ło żo nej i kie ro wa nej rów nież
przez nie go Pod ziem nej Or ga ni za cji An ty ko mu ni stycz nej w Pol sce „Krzyż”. Aresz to wa ny 26 mar ca 1956 r., zo stał
ska za ny przez Sąd Wo je wódz ki w Ka to wi cach łącz nie na 15 lat wię zie nia za dzia łal ność w obu or ga ni za cjach.
AIPN, 0174/36, Ugru po wa nie bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 35; AIPN, 0174/37, Pod ziem na Or ga ni za cja An ty ko -
mu ni stycz na w Pol sce – Krzyż, Cha rak te ry sty ka nr 36; AIPN, 0174/38, Ośro dek Wal ki Cy wil nej – Wy brze że, Cha -
rak te ry sty ka nr 37. Zob. Biu le tyn nr 87[/55], przy pis 4.
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Nr 217

1956 paź dzier nik 6, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 69/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 6 X 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a71a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 69[/56]

W dniu 29 wrze śnia br. Po ste ru nek MO w Dę bo łę ce pow. Wałcz (Ko sza lin) uzy skał
da ne o po ja wie niu się w te jże miej sco wo ści dwóch uzbro jo nych osob ni ków w mun du -
rach WP. W ślad za ni mi uda li się dwaj funk cjo na riu sze MO oraz czło nek OR MO. Ban -
dy ci od da li do zbli ża ją cych się funk cjo na riu szy dwie se rie strza łów, ra niąc śmier tel nie
funkcj[ona riu sza] MO. Czło nek OR MO zo stał po strze lo ny w no gę. Cię żko ran ne mu mi -
li cjan to wi ban dy ci zra bo wa li pi sto let. Z do tych cza so wych usta leń wy ni ka, że ban dy ta -
mi są de zer te rzy WP, któ rzy w dniu 25 wrze śnia br. zde zer te ro wa li z Jed nost ki Woj sko -
wej [Nr] 3316 w Świ dwi nie, za bie ra jąc ze so bą dwa pi sto le ty ma szy no we i 2500 sztuk
amu ni cji 1.

W dniu 29 wrze śnia br. o godz. 10.30 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa -
du na ka sje ra Ze spo łu PGR Ko tla pow. Gło gów (Zie lo na Gó ra), ra bu jąc 450 tys. zł i sa -
mo chód mar ki Ško da. Zra bo wa ne pie nią dze prze zna czo ne by ły na wy pła tę dla ro bot ni -
ków PGR. W wy ni ku zor ga ni zo wa ne go po ści gu przez or ga na B[ez pie czeń stwa]
P[ublicz ne go] i MO zna le zio no sa mo chód, któ rym ban dy ci po do ko na nym ra bun ku
odje cha li, po rzu ca jąc go w le sieb w oko li cy miej sco wo ści Go la pow. Wscho wa.

W tym sa mym dniu o godz.12.00 dwóch uzbro jo nych ban dy tów do ko na ło na pa dub

na ka sje ra tar ta ku w Ła go wie pow. Świe bo dzin (Zie lo na Gó ra), któ re mu zra bo wa li
27 tys. zł prze zna czo nych na wy pła tę dla ro bot ni ków.

W gro ma dzie Błę do wa Ty czyń ska pow. Rze szów dnia 4 paź dzier ni ka br. o godz.
1.00 sied miu uzbro jo nych i za ma sko wa nych ban dy tów ster ro ry zo wa ło war tę noc ną,
a na stęp nie do ko na ło wła ma nia do skle pu GS, ra bu jącb ty siąc zł i część to wa ru.

W dniach od 1 do 3 paź dzier ni ka br. roz kol por to wa nych zo sta ło w pię ciu wy pad kach
26 egz[em pla rzy] wro gich ulo tek:

– w szko le pod sta wo wej w Po zna niu 15 ulo tek o tre ści do ma ga ją cej się znie sie nia
ję zy ka ro syj skie go, a wpro wa dze nia na uki re li gii i ję zy ków za chod nich;
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Sło wo bar dzo sła bo czy tel ne.
1 Śmierć po niósł mi li cjant To kar ski, wspo mnia ni de zer te rzy to: Mie czy sław Dwor ni czak z Ja ro ci na i Jan Gli mas
z województwa kra kow skie go. Obaj prze szli na te ren województwa po znań skie go, dal szy po ścig za ni mi pro wa dzi -
ła KW MO w Po zna niu. AIPN, 1583/120, Spra woz da nie WUdsBP w Ko sza li nie za III kwar tał 1956 r., k. 175.
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– w gro ma dzie Dra ga ny 2 pow. Kra sny staw (Lu blin) 6 ulo tek (wy ko na nych od ręcz -
nie) o tre ści an ty ra dziec kiej i na wią zu ją cej do śmier ci tow[arzy sza] Bie ru ta;

– we wsi Rost ki pow. Ełk (Bia ły stok) 3 ulot ki (wy ko na ne ręcz ną dru kar ką) z ha sła -
mi na wo łu ją cy mi do wal ki z ko mu ni zmem; 

– w po miesz cze niu Klu bu Mię dzy na ro do wej Ksią żki i Pra sy w Lu bli nie 1 ulot kę (wy -
ko na ną od ręcz nie), któ rej au tor, na wią zu jąc do zajść po znań skich, wzy wa pra cow ni ków
po szcze gól nych za kła dów pra cy, by do ma ga li się pod wy żki płac. W dal szej tre ści do ma -
ga się wy co fa nia ze szkół ję zy ka ro syj skie go i wojsk ra dziec kich z te re nu Pol ski;

– w War sza wie 1 ulot ka (wy ko na na od ręcz nie) o tre ści an ty pań stwo wej i kle ry kal nej.
Na te re nie wo je wództw: bia ło stoc kie go, byd go skie go, gdań skie go, lu bel skie go, rze -

szow skie go, opol skie go, sta li no grodz kie go i wro cław skie go w dniach od 2 do 6 paź dzier -
ni ka br. ze bra no ogó łem 2023 egz[em pla rzy] wro gich ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku
pol skim. Więk szość ulo tek w spo sób wro gi oma wia przy czy ny i prze bieg wy pad ków po -
znań skich.

W No wej Hu cie dnia 3 paź dzier ni ka br. na słu pie te le fo nicz nym do ko na ny zo stał
kre dą na pis „strajk”. O po ja wie niu się w No wej Hu cie 4 iden tycz nych na pi sów in for -
mo wa no w Biu le ty nie nr 68[/56] [z] dnia 2 paź dzier ni ka br.

Re fe rent do spraw sku pu przy GRN Ce li ny pow. Łu ków (Lu blin) – czł[onek] PZPR,
dnia 25 wrze śnia br. otrzy mał ano nim, któ re go au tor gro zi mu re pre sja mi w wy pad ku
nie za prze sta nia kie ro wa nia spraw prze ciw ko chło pom do ko le gium orze ka ją ce go za nie -
wy wią zy wa nie się z obo wiąz ko wych do staw.

W po wie cie Słu bi ce (Zie lo na Gó ra) oraz w po wie cie Kra śnik i Hru bie szów (Lu blin)
w dniach 1 i 4 paź dzier ni ka br. w póź nych go dzi nach wie czor nych wy bu chły po ża ry
w 3 spół dziel niach pro duk cyj nych. W wy ni ku po ża rów spło nę ła sto do ła ze zbo żem
i 3 ster ty z psze ni cą, pa szą i ko no pia mi. Z ma te ria łów uzy ska nych w to ku wstęp ne go
śledz twa wy ni ka, że po ża ry po wsta ły wsku tek pod pa le nia.

W PGR Goz da wa pow. Śro da Śl[ąska] (Wro cław) dnia 5 paź dzier ni ka br. na sku tek
pod pa le nia spło nę ła sto do ła ze zbo żem. Pra cow nik wym[ie nio ne go] PGR po dej rza ny
o pod pa le nie zo stał za trzy ma ny. Śledz two pro wa dzo ne jest przez MO i De le ga tu rę
Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Śro dzie.

W gro ma dzie By strzy ca pow. Kra śnik (Lu blin) w no cy z 4 na 5 paź dzier ni ka br. nie -
usta lo ny do tych czas spraw ca przez za pa le nie spe cjal nie spre pa ro wa ne go kno ta usi ło wał
pod pa lić za bu do wa nia prze wod ni czą ce go GRN. Do po ża ru nie do szło ze wzglę du na
pa da ją cy deszcz.

W gro ma dzie Ła zi ska pow. Opo le Lu bel skie dnia 30 wrze śnia br. nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca przez ob la nie naf tą za nie czy ścił zbo że, znaj du ją ce się w ma ga zy nie
punk tu sku pu.

Aresz ty
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Zie lo nej Gó rze dnia

1 paź dzier ni ka br. aresz to wał in spek to ra prze my słu mle czar skie go w Zie lo nej Gó rze,
lat 48 – po dej rza ne go o prze sy ła nie wro gich ano ni mów do in sty tu cji pań stwo wych
i par tyj nych w la tach 1953–1956.
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2 Gro ma da Dra ga ny ist nia ła do 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Wy so kie.
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Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dzie rżo nio wie (Wro -
cław) dnia 2 paź dzier ni ka br. aresz to wał miesz kań ca Dzie rżo nio wa, lat 68, któ ry w cza -
sie roz gry wa ne go me czu po mię dzy dwie ma pol ski mi dru ży na mi na wo ły wał pu blicz nie
do wa śni na ro do wo ścio wych, wzno sząc an ty se mic kie okrzy ki.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 29 wrześ -
nia br. aresz to wał za pu blicz ne szka lo wa nie Zw[iąz ku] Ra dziec kie go ma szy ni stę PKP
w Ra ci bo rzu, na ro do wo ści nie miec kiej, lat 47.

Wo je wódz ki[e] Urz[ędy] [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie,
Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze w dniach 27, 28 wrze śnia i 1 paź dzier ni ka br. przej[ęły]
od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 8 osób, w wie ku od 18 do 37 lat – za trzy ma nych za prze -
kro cze nie wzgl[ęd nie] nie le gal ne usi ło wa nie prze kro cze nia gra ni cy z Pol ski do Cze cho -
sło wa cji i NRD.

Wy ro ki
Sąd Wo jew[ódz ki] w Lu bli nie na se sji wy jaz do wej w Za mo ściu dnia 28 wrze śnia br.

wy dał wy rok ska zu ją cy:
– Ko bo sa Ste fa na – na do ży wo cie, po za sto so wa nia usta wy o amne stii ka rę zła go -

dzo no na 15 lat wię zie nia;
– Żo łąd ka Ka ro la – na 13 lat wię zie nia, po za sto so wa niu usta wy o amne stii ka rę zła -

go dzo no na 4 la ta wię zie nia;
– Szcze pań skie go Eu ge niu sza – na 5 lat wię zie nia;
– Gro cha 3 Bo le sła wa – na 5 lat wię zie nia.
Dwaj ostat ni na mo cy usta wy amne styj nej zo sta li zwol nie ni.
Ska za ni wcho dzi li w skład ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej, dzia ła ją cej na te re nie

po wia tu to ma szow skie go i oko lic w la tach 1945–1956, bra li udział w mor der stwach
3 osób, prze cho wy wa li więk szą ilość bro ni pal nej oraz do ko na li sze re gu na pa dów,
a m.in. na Po wia to wy Urząd [Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w To ma szo wie w 1945 r.

Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie dnia 4 paź dzier ni ka br. ska zał Pod le śne go Sta ni sła wa
na ka rę 3 mie się cy aresz tu za do ko na nie 9 wro gich na pi sów na te re nie WSK
w 1955–1956 r.4

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 261–264.
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3 W ak tach wy stę pu je rów nież na zwi sko: Goch.
4 Sta ni sław Pod le śny (ur. 1938), ślu sarz. Ska za ny przez Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie na trzy mie sią ce wię zie nia
za wy ko na nie w WSK Świd nik mię dzy stycz niem 1955 r. a ma jem 1956 r. kil ku na pi sów, „któ re mo gły wy rzą dzić
istot ną szko dę in te re som pań stwa pol skie go” (m.in. o tre ści: „Precz z ru sy fi ka cją Pol ski”). Ka rę od był w ZK
w Cheł mie, zwol nio ny 3 li sto pa da 1956 r. AIPN Lu, 016/1154, Tecz ka kon tro l no -ob ser wa cyj na nr 30/56 prze ciw -
ko Pod le śny Sta ni sław s. Wa cła wa; AIPN Lu, 4/36, Za kład Kar ny Chełm, Ak ta oso bo we Pod le śne go Sta ni sła wa.
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Nr 218

1956 paź dzier nik 11, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 70/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 11 X 1956 ro ku
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a70a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 70[/56]

W Par ko szo wie po wiat Bo le sła wiec (Wro cław) dnia 5 paź dzier ni ka br. pod czas od by -
wa ją ce go się ze bra nia człon ków miej sco wej spół dziel ni pro duk cyj nej roz kol por to wa ne
zo sta ły wro gie ulot ki Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim, do ty czą ce wy pad ków poznań -
 skich. Usta lo no, że spraw cą kol por ta żu ulo tek jest czło nek spół dziel ni pro duk cyj nej,
czł[onek] PZPR. Pod czas re wi zji do mo wej u po dej rza ne go zna le zio no jed ną ulot kę
Wol nej Eu ro py pt. „Wy bra łem praw dę”. Nad mie nić na le ży, że na ze bra niu tym pod ję ta
zo sta ła uchwa ła o roz wią za niu wy mie nio nej spół dziel ni pro duk cyj nej.

W Słup cy (Po znań) dnia 8 paź dzier ni ka br. wy wie szo nych zo sta ło 5 wro gich ulo tek
o tre ści na wo łu ją cej chło pów do nie wy wią zy wa nia się z obo wią zu ją cych do staw dla
pań stwa, psu cia ma szyn oraz kon ty nu owa nia wy stą pień po znań skich. Ulot ki wy ko na ne
by ły od ręcz nie i ostem plo wa ne pie cząt ką „Gwar dia Na ro do wa”.

Na te re nie wo je wódz twa: byd go skie go, lu bel skie go, opol skie go, olsz tyń skie go, rze -
szow skie go i wro cław skie go w dniach od 6 do 10 paź dzier ni ka br. ze bra no ogó łem 1101
egz[em pla rzy] wro gich ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim pt. „Prze mó wie nie
Chrusz czo wa na taj nej se sji XX Zjaz du KPZR” i Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7, oma wia -
ją cy w spo sób wro gi przy czy ny i prze bieg wy pad ków po znań skich.

Aresz ty
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Byd gosz czy aresz to -

wał 5 miesz kań ców Byd gosz czy i żoł nie rza WP od by wa ją ce go słu żbę czyn ną, w wie ku
od 18 do 21 lat, w tym 2 człon ków ZMP – po dej rza nych o przy na le żność do nie le gal -
nej or ga ni za cji i kol por taż wro gich ulo tek na te re nie m. Byd gosz czy. W to ku do tych cza -
so we go śledz twa usta lo no, że aresz to wa ni utwo rzy li w 1954 r. nie le gal ną or ga ni za cję
i po sta wi li so bie za cel zdo by cie bro ni pal nej po przez do ko ny wa nie na pa dów na funk -
cjo na riu szy MO i pro wa dze nie an ty pań stwo wej dzia łal no ści. Pod czas re wi zji do mo wej
u aresz to wa nych zna le zio no 2 gra na ty i 2 ma ło ka li bro we pi sto le ty wła snej pro duk cji.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Bia łym sto ku dnia 7 paź -
dzier ni ka br. aresz to wał ukry wa ją ce go się ban dy tę Za lew skie go Ja na, przy któ rym zna -
le zio no pi sto let TT i 35 sztuk amu ni cji. Wy mie nio ny ban dy ta w ro ku 1956 do ko nał
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
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2 mor derstw i sze reg na pa dów ra bun ko wych na te re nie po wia tu Wy so kie Ma zo wiec kie
i Zam brów.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Lu bli nie dnia 5 paź -
dzier ni ka br. aresz to wał za współ pra cę z b[yłą] ban dą Pa ku ły i nie le gal ne po sia da nie
bro ni pal nej 10 chło pów z po wia tu Chełm, po sia da ją cych ma ło i śred nio rol ne go spo dar -
stwa, w wie ku od 25 do 56 lat. Pod czas re wi zji u jed ne go z aresz to wa nych zna le zio no
2 jed nost ki bro ni (au to mat i pi sto let).

W po wie cie Mię dzy chód (Po znań) dnia 7 paź dzier ni ka br. przez gru pę ope ra cyj ną
uję ty zo stał wraz z bro nią żoł nierz WP, lat 22, któ ry w dniu 25 wrze śnia br. wspól nie
z dru gim żoł nie rzem (do tych czas nie uję tym) zde zer te ro wał z Jed nost ki Woj sko wej
Nr 3316. Wy mie nie ni po dej rza ni są o za strze le nie funk cjo na riu sza MO i po strze le nie
człon ka OR MO w po wie cie Wałcz (Ko sza lin) w dniu 29 wrze śnia br., o czym in for mo -
wa no w Biu le ty nie nr 69[/56].

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Opo lu dnia 4 paź dzier -
ni ka br. aresz to wał za pu blicz ne wro gie ko men to wa nie zajść po znań skich i na wo ły wa -
nie do po dob nych wy stą pień pra cow ni ka Wo je wódz kie go Biu ra Pro jek tów w Opo lu,
wy kształ ce nia wy ższe go, lat 43.

Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Dzie rżo nio wie (Wroc -
ław) dnia 4 paź dzier ni ka br. aresz to wał za pu blicz ne szka lo wa nie ustro ju Pol ski Lu do -
wej miesz kan kę Gli wic, na ro do wo ści nie miec kiej, lat 54, bez sta łe go miej sca pra cy.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
4 paź dzier ni ka br. aresz to wał pra cow ni ka Ma zur skich Za kła dów Ro szar ni czych
w Szczyt nie, na ro do wo ści bia ło ru skiej, kand[yda ta] PZPR, lat 40. Wy mie nio ny w la tach
1942–1944 w Koł dy cze wie k. Ba ra no wicz, ja ko czło nek za ło gi obo zu kon cen tra cyj ne -
go brał udział w do ko ny wa niu za bójstw wię zio nych osób.

Wo je wódz kie Urzę dy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie,
Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze prze ję ły od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 11 osób, w wie ku
od 17 do 34 lat – za trzy ma nych za usi ło wa nie względ nie nie le gal ne prze kro cze nie gra -
ni cy pań stwo wej do NRD i Cze cho sło wa cji.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 29 wrze śnia br. ska zał:
– Ry marz[a]b1 Jó ze fa  na ka rę 13 lat wię zie nia za przy na le żność do b[yłej] ban dy, nie -

le gal ne po sia da nie bro ni pal nej i udział w sze re gu na pa dach ra bun ko wych;
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b W tek ście błęd nie: Ry masz.
1 Jó zef Ry marz (ur. 1916). Od je sie ni 1951 r. prze wo dził ugru po wa niu, dzia ła ją ce mu w pół noc no -wschod nim
rejo nie po wia tu łań cuc kie go. Człon ko wie gru py zo sta li aresz to wa ni w ra mach za ło żo nej we wrze śniu 1952 r. przez
PUBP w Łań cu cie spra wy agen tu ral ne go roz pra co wa nia „Ban dzio ry”. Ry ma rza uję to do pie ro 26 kwiet nia 1956 r.
AIPN, 0183/109, Ugru po wa nie bez na zwy, Cha rak te ry sty ka nr 112; AIPN, 1583/182, Spra woz da nie WUdsBP w Rze -
szo wie za II kwar tał 1956 r., k. 37.
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– Ku bik[a] Ka ro la 2 na ka rę 12 lat wię zie nia za nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej
i mor der stwo funk cjo na riu sza MO w 1951 [r.].

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 265–267.
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2 Ka rol Ku bik ps. „Wi cher” (ur. 1918). W cza sie oku pa cji czło nek AK w Ma łej, w powiecie dę bic kim; po woj nie
ukry wał się na te re nie powiatu tar now skie go. W 1947 r. wy je chał do Wro cła wia, gdzie wstą pił do WiN (Okręg
Wroc ław kie ro wa ny przez Lu dwi ka Mar szał ka ps. „Zbro ja”, zli kwi do wa ny w grud niu 1947); na stęp nie ukry wał
się m.in. w województwach kra kow skim i rze szow skim. Aresz to wa ny przez WUdsBP w Kra ko wie 12 ma ja 1956 r.
na te re nie powia tu tar now skie go za przy na le żność do WiN, po nad to oska rżo ny o za bój stwo mi li cjan ta Ste fa na
Trzciń skie go (ur. 1925) w stycz niu 1951 r. w Ja śle. Ska za ny przez Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie na ka rę 12 lat
wię zie nia, za mie nio ną przez Sąd Naj wy ża szy na 8 lat. Ka rę od by wał m.in. w Cen tral nym Wię zie niu w Rze szo wie
oraz w Wię zie niu Kar nym w Strzel cach Opol skich. AIPN, 1583/122, Spra woz da nie WUdsBP w Kra ko wie
za III kwar tał 1956 r., k. 93; AIPN, 1583/182, Spra woz da nie WUdsBP w Rze szo wie za II kwar tał 1956 r., k. 36;
AIPN Rz, 107/1586, t. 1, Ak ta śled cze nr 34/56 prze ciw ko Ka ro lo wi Ku bi ko wi s. An drze ja; ibi dem, t. 2, Ak ta
w spra wie kar nej Ka ro la Ku bi ka.
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Nr 219

1956 paź dzier nik 16, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 71/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 16 X 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a69a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 71[/56]

W rze ce War cie w oko li cy Ki wi c1 pow. Skwie rzy na (Zie lo na Gó ra) dnia 2 paź dzier -
ni ka br. zna le zio no zwło ki ofi ce ra In for ma cji jed nost ki WP z Mię dzy rze cza. Prze pro wa -
dzo na sek cja zwłok wy ka za ła, że wspo mnia ny ofi cer zo stał za strze lo ny, a na stęp nie
w ce lu za tar cia śla dów mor der stwa wrzu co ny do rze ki.

W By to miu (Sta li no gród) dnia 8 paź dzier ni ka br. zna le zio no 1 ulot kę (wy ko na ną od -
ręcz nie) o tre ści na wo łu ją cej do straj ku i wal ki prze ciw ko wła dzy lu do wej.

Na te re nie mia sta Ra do mia (Kiel ce) dnia 4 paź dzier ni ka br. zna le zio no 2 ulot ki (wy -
ko na ne ręcz ną dru kar ką) o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.

W Skier nie wi cach (Łódź) na par ka nie obok Ko mi te tu Po wia to we go PZPR dnia 9 paź -
dzier ni ka br. do ko na ny zo stał an ty ra dziec ki na pis czer wo ną far bą w ję zy ku an giel skim.

Na te re nie Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie (Byd goszcz) dnia 9 paź dzier ni ka br.
nie usta lo ny do tych czas spraw ca przy po mo cy czer wo nej far by do ko nał na pi su o tre ści
an ty se mic kiej oraz na ma lo wał dwie tru pie czasz ki.

W po wie cie No wy Dwór (War sza wa) oraz w po wie cie Ko ło brzeg i Sław no (Ko sza -
lin) w dniach 7, 12 i 13 paź dzier ni ka br. w póź nych go dzi nach wie czor nych wy bu chły
po ża ry w dwóch spół dziel niach pro duk cyj nych i w PGR. Spło nę ły dwie sto do ły ze zbo -
żem i pa szą oraz ster ta sło my. Z ma te ria łów uzy ska nych w to ku wstęp ne go śledz twa
wy ni ka, że po ża ry po wsta ły wsku tek pod pa le nia.

Aresz ty
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Szcze ci nie dnia 9 paź -

dzier ni ka br. aresz to wał miesz kań ca Szcze ci na, lat 61, bez sta łe go miej sca pra cy (ren ci -
sta) – po dej rza ne go o prze sła nie do oso by za miesz ka łej w Sta nach Zjed no czo nych in -
for ma cji o tre ści an ty pań stwo wej oraz w fał szy wym świe tle przed sta wia ją cej prze bieg
wy pad ków po znań skich, ce lem opu bli ko wa nia wspo mnia nej in for ma cji w pra sie za chod -
niej.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ko sza li nie dnia 13 paź -
dzier ni ka br. za trzy mał dy żur ne go ru chu na st[acji] ko le jo wej w Prze chle wie pow. Człu -
chów, lat 33 i dy żur ne go ru chu na st[acji] ko le jo wej w Skrza tu szu pow. Wałcz, lat 28,
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na.
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na ro do wo ści ukra iń skiej – po dej rza nych o nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej. Pod czas
re wi zji do mo wej zna le zio no ka ra bin i pi sto let.

W wy ni ku oby wa tel skie go po wia do mie nia Po wia to wy Urząd [do spraw Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go] w Chrza no wie (Kra ków) dnia 13 paź dzier ni ka br. za trzy mał pra cow -
ni ka Za kła dów Che micz nych w Dwo rach, lat 21, czł[on ka] PZPR i OR MO – po dej rza -
ne go o nie le gal ne po sia da nie bro ni pal nej. Pod czas re wi zji do mo wej zna le zio no pi sto let
wraz z amu ni cją. Po prze słu cha niu wy mie nio ny zo stał zwol nio ny, śledz two pro wa dza -
ne jest z wol nej sto py.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie i Wroc -
ła wiu prze jął od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 27 osób, w wie ku od 16 do 31 lat, za trzy -
ma nych za usi ło wa nie wzgl[ęd nie] nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy z Pol ski do Cze -
cho sło wa cji i NRD.

Wy rok
Sąd Wo je wódz ki w Rze szo wie dnia 8 paź dzier ni ka br. ska zał Tro jan[a] Ste fa na 2, na -

ro do wo ści ukra iń skiej, na 10 lat wię zie nia za przy na le żność do ban dy UPA i nie le gal ne
po sia da nie bro ni.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 268–269.
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2 Ste fan Tro jan ps. „Łyst” (ur. 1922), wy kształ ce nie: 4 kla sy. Do kwiet nia 1948 r. czło nek OUN -B, w skła dzie
zwe na go spo dar cze go, kie ro wa ne go przez Mi ko ła ja Fe ny ka ps. „Wi stun” i dzia ła ją ce go na te re nie by łe go Nad re jo -
nu „Cho łod nyj Jar”. Na stęp nie ukry wał się m.in. w la sach cho ło wic kich, krzecz kow skich oraz we wsi Recz pol
w powiecie prze my skim. Po zgło sze niu się 16 ma ja 1956 r. do Pro ku ra tu ry Po wia to wej w Prze my ślu aresz to wa ny
(wg I. Ha ła gi dy aresz to wa nie na stą pi ło już w 1955). Wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Rze szo wie zo stał ska za ny
na 10 lat wię zie nia, zwol nio ny wa run ko wo w li sto pa dzie 1965 r. AIPN, 1583/182, Spra woz da nie kwar tal ne
WUdsBP w Rze szo wie za II kwar tał 1956 r., k. 36; AIPN Rz, 052/333, Tecz ka kon tro l no -ob ser wa cyj na nr 32/56
prze ciw ko Tro ja no wi Ste fa no wi s. Ro ma na; AIPN Rz, 107/1587 t. 1–2, Ak ta śled cze nr 32/56 prze ciw ko Ste fa no -
wi Tro ja no wi oraz Ak ta w spra wie kar nej Ste fa na Tro ja na; I. Ha ła gi da, Pro wo ka cja „Ze no na”..., s. 25.
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Nr 220

1956 paź dzier nik 22, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 72/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 22 X 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a35a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 72[/56]b

18 paź dzier ni ka br. dy rek cje Fa bry ki Sa mo cho dów Cię ża ro wych w Sta ra cho wi cach
(Kiel ce) i Fa bry ki Por ce la ny w Wał brzy chu (Wro cław) otrzy ma ły pocz tą ano ni my, pi sa -
ne w for mie ode zwy, wy ko na ne od ręcz nie przez kal kę. Au tor ano ni mu ana li zu je sy tu -
ację po znań ską i na wo łu je do wal ki o oba le nie ustro ju PRL oraz zor ga ni zo wa nie w dniu
11 li sto pa da br. de mon stra cji, żą da ją cej ple bi scy tu pod ści słą kon tro lą mię dzy na ro do wą.
Au tor za le ca ad re sa tom dal szy kol por taż wy mie nio nej ode zwy.

W Wo ło wie (Wro cław) dnia 17 paź dzier ni ka br. wy wie szo ne zo sta ły 2 ulot ki (wy ko -
na ne na ma szy nie) o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.

W Kra ko wie na bu dyn ku Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go dnia 18 paź dzier ni ka br. wy -
wie szo na zo sta ła ulot ka (wy ko na na ręcz ną dru kar ką), pod pi sa na „Pol skie Or lę ta”, o tre -
ści na wo łu ją cej do wal ki z ko mu ni zmem.

Na te re nie woj. łódz kie go i opol skie go w dniach od 11 do 22 paź dzier ni ka br. ze bra -
no ogó łem 1500 egz[em pla rzy] ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim dot[yczą cych]
wy pad ków po znań skich.

Na te re nie Za kła dów Prze my słu Azo to we go w Kę dzie rzy nie (Opo le) dnia 20 paź -
dzier ni ka br. do ko na ne zo sta ły 2 na pi sy o tre ści an ty ko mu ni stycz nej.

Prze wod ni czą cy GRN w Pod bie lu pow. Zam brów (Bia ły stok) – czło nek PZPR,
dnia 18 paź dzier ni ka br. otrzy mał pocz tą ano nim, któ re go au tor gro zi mu kon se kwen -
cja mi za ak tyw ną pra cę spo łecz ną i za wo do wą.

W PGR Wro nów pow. Nie mo dlin (Opo le) dnia 20 paź dzier ni ka br. wy buchł po żar,
w wy ni ku któ re go czę ścio we mu spa le niu ule gła sto do ła ze zbo żem. Z ma te ria łów
wstęp ne go śledz twa wy ni ka, że po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.

W PGR Ni ko lin pow. Nie mo dlin (Opo le) dnia 11 paź dzier ni ka br. nie usta lo ny do -
tych czas spraw ca przez pod pa le nie sło my na kle pi sku usi ło wał pod pa lić sto do łę ze zbo -
żem. Nad mie nia się, że w wy mie nio nym PGR we wrze śniu br. miał miej sce fakt spa le -
nia sto do ły.

W ko pal ni „Wan da Lech” w Cho rzo wie (Sta li no gród) na po zio mie 600 m dnia 17 paź -
dzier ni ka br. o godz. 22.00 za uwa żo no pa lą ce się pa ku ły. Ogień w za rod ku uga szo no.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Biu le tyn po sia da kar tono wą okład kę z na dru kiem: Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Ści śle taj ne,
Biu le tyn Nr, obok pie cząt ka: 72.
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20 paź dzier ni ka br. w go dzi nach noc nych wy buchł po żar w Pań stwo wym Tar ta ku
w Krze szo wi cach pow. Chrza nów (Kra ków), któ ry w za rod ku zo stał uga szo ny. Z wstęp -
ne go śledz twa wy ni ka, iż po żar po wstał wsku tek pod pa le nia.

We wsi Su cha Dol na pow. Łę czy ca (Łódź) dnia 17 paź dzier ni ka br. o godz. 19.00
przez dwóch nie usta lo nych do tych czas osob ni ków na pad nię ty zo stał ofi cer In for ma cji
[Woj ska Pol skie go], do któ re go spraw cy od da li kil ka nie cel nych strza łów z pi sto le tu.

W po wie cie Ma ków (War sza wa) w no cy z 11 na 12 paź dzier ni ka br. do miesz ka nia
chło pa, po sia da ją ce go 12 ha zie mi, przy szło 3 za ma sko wa nych osob ni ków, któ rzy za żą -
da li wy da nia 4 tys. zł dla „par ty zan tów le śnych”. W wy pad ku od mo wy wy da nia pie nię -
dzy za gro zi li wy mor do wa niem ro dzi ny i spa le niem za bu do wań. W wy ni ku prze pro wa -
dzo nej re wi zji zra bo wa li 2 tys. zł.

Dnia 19 paź dzier ni ka br. pod czas prze pro wa dza nia re mon tu w sto lar ni hu ty szkła
w Tar no wie (Kra ków) zna le zio no ukry ty au to mat i 20 szt[uk] amu ni cji.

W dniach 2, 3 i 8 paź dzier ni ka br. w Ka na le Ki loń skim ze stat ków „My si kró lik”
i „Kwi czoł” zde zer te ro wa ło trzech ry ba ków, w wie ku od 27 [do] 43 lat, w tym je den
kan dy dat PZPR. W nie miec kim por cie Cu xha ven zde zer te ro wał ry bak, lat 24, ze stat ku
„Du dek”.

Aresz ty
Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie dnia

19 paź dzier ni ka br. aresz to wał gór ni ka ko pal ni „Igna cy” w Ryb ni ku, na ro do wo ści nie -
miec kiej, lat 34 – po dej rza ne go o prze sy ła nie do roz gło śni ra dio wej Wol na Eu ro pa in -
for ma cji, za wie ra ją cych da ne o roz miesz cze niu li nii i wę złów ko le jo wych w Pol sce.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia
17 paź dzier ni ka br. aresz to wał człon ka spół dziel ni pro duk cyj nej w Par ko szo wie pow.
Bo le sła wiec, czł[on ka] PZPR, lat 32 – po dej rza ne go o roz kol por to wa nie w dniu 5 paź -
dzier ni ka br. wro gich ulo tek Wol nej Eu ro py w ję zy ku pol skim na ze bra niu ogól nym
człon ków tamt[ej szej] spół dziel ni.

Na po le ce nie Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w dniu 16 paź dzier ni ka br. Wo je wódz ki
Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kra ko wie aresz to wał miesz kań ca po -
wia tu Li ma no wa, lat 38 – po dej rza ne go o przy na le żność w la tach 1948–1949 do by łej
ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej i bra nie udzia łu w sze re gu na pa dach.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach dnia 14 paź -
dzier ni ka br. aresz to wał ukry wa ją ce go się pod przy bra nym na zwi skiem człon ka b[yłej]
ban dy WiN, lat 33, któ ry w la tach 1945–1948 do ko nał sze re gu na pa dów.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Kiel cach za trzy mał
ban dy tę, lat 26, ka ra ne go są dow nie na 8 lat wię zie nia za na pa dy, zwol nio ne go na mo cy
amne stii w 1952 r. Wy mie nio ny w dniu 19 paź dzier ni ka br. w wy ni ku przed się wzięć
Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] ujaw nił się w Wo je -
wódz kiej Pro ku ra tu rze w Kiel cach. W to ku prze słu cha nia usta lo no, że ww. po wyj ściu
z wię zie nia zor ga ni zo wał ban dę ra bun ko wą, któ ra gra so wa ła w po wie cie Opa tów. Ban -
dy ta zo stał za trzy ma ny na po le ce nie pro ku ra to ra.

Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] we Wro cła wiu dnia 15 paź -
dzier ni ka br. aresz to wał miesz kań ca po wia tu Dzie rżo niów, lat 34, któ ry pu blicz nie na -
wo ły wał do wa śni na ro do wo ścio wych oraz wzno sił an ty ży dow skie okrzy ki.
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Mi li cja Oby wa tel ska w Sta li no gro dzie dnia 16 paź dzier ni ka br. za trzy ma ła pra cow -
ni ka Za kła dów Wy twór czych Sprzę tu Sie cio we go, któ ry prze cho dząc uli cą wzno sił
anty ży dow skie okrzy ki.

Wo je wódz ki[e] Urz[ędy] [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Sta li no gro dzie,
Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze przej[ęły] od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 15 osób, w wie ku
od 19 do 51 lat – za trzy ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z Pol -
ski do CSR[S] i NRD.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 270–275.
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Nr 221

1956 paź dzier nik 30, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go nr 73/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 30 X 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go Egz. nr a63a

L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 73[/56]

Kol por taż ulo tek za no to wa no: w woj. bia ło stoc kim, gdań skim, olsz tyń skim, łódz -
kim, ko sza liń skim, kra kow skim, ka to wic kim, war szaw skim, wro cław skim i zie lo no gór -
skim. Ulot ki za wie ra ły ak cen ty an ty ra dziec kie, do ma ga ją ce się wy co fa nia wojsk ra -
dziec kich z Pol ski i przy łą cze nia do Pol ski Wil na i Lwo wa. Ogó łem w 16 wy pad kach,
roz kol por to wa nych zo sta ło 48 egz[em pla rzy] ulo tek, z te go 33 egz[em pla rze] w Ko sza -
li nie.

W wo je wódz twie byd go skim, lu bel skim, opol skim, ko sza liń skim i po znań skim w 6 wy -
pad kach do ko na nych zo sta ło 18 na pi sów, do ma ga ją cych się wy co fa nia wojsk ra dziec -
kich z te re nu Pol ski i przy wró ce nia na uki re li gii w szko łach. Trzy na pi sy do ko na ne na
te re nie Fa bry ki Sa mo cho dów Cię ża ro wych w Lu bli nie w tre ści swej na wo ły wa ły ro bot -
ni ków do chwy ta nia za broń.

Na te re nie No we go Mia sta (Olsz tyn) dnia 24 bm. nie zna ni spraw cy znisz czy li fo to -
ga zet kę ze zdję cia mi żoł nie rzy ra dziec kich, znaj du ją cą się w ga blot ce TPPR oraz ob la -
li far bą po mnik wdzięcz no ści Ar mii Ra dziec kiej.

W Ostró dzie (Olsz tyn) dnia 24 bm. w cza sie po sto ju woj sko we go po cią gu ra dziec -
kie go w po bli żu sta cji ko le jo wej ele men ty chu li gań skie spo śród pra cow ni ków Za kła -
dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go ob rzu ci ły ka mie nia mi żoł nie rzy ra dziec kich,
nawo łu jąc ich do opusz cze nia Pol ski.

Na te re nie woj. ko sza liń skie go w ostat nich dniach za no to wa no na si le nie pro pa gan -
dy an ty ra dziec kiej oraz ró żne go ro dza ju pro wo ka cji prze ciw ko sta cjo nu ją cym jed nost -
kom ra dziec kim. W Szcze cin ku przez chu li ga nów zo stał wy rzu co ny z go spo dy ofi cer
ra dziec ki, w dru gim wy pad ku trzej nie usta le ni osob ni cy za cho wa li się pro wo ka cyj nie
w sto sun ku do ma jo ra ra dziec kie go.

W po wie cie Gru dziądz (Byd goszcz), w No wym Mie ście (Olsz tyn) i w Gdy ni znisz -
czo ne zo sta ły por tre ty tow[arzy sza] Bie ru ta i Ro kos sow skie go 1.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Kon stan ty Ksa wie ro wicz (od 1917 Kon stan ty no wicz) Ro kos sow ski (1896–1968), marsz. Od 1918 r. w Ar mii
Czer wo nej, od 1919 r. w RKP(b). Aresz to wa ny w 1937 r. pod za rzu tem szpie go stwa na rzecz m.in. pol skie go wy -
wia du i wię zio ny do 1940 r. W cza sie II woj ny świa to wej do wód ca 16. Ar mii, na stęp nie Fron tów: Briań skie go, Doń -
skie go, Cen tral ne go, 1. Bia ło ru skie go, współ au tor ope ra cji „Ba gra tion”; od je sie ni 1944 r. do wód ca 2. Fron tu Bia -
ło ru skie go (za ję cie Ber li na). W la tach 1945–1949 głów no do wo dzą cy Pół noc nej Gru py Wojsk Ar mii Czer wo nej
z sie dzi bą w Le gni cy, na stęp nie skie ro wa ny do WP. Od li sto pa da 1949 r. mi ni ster obro ny na ro do wej, od 1952 r. 
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W dniu 25 paź dzier ni ka br. w gim na zjum ogól no kształ cą cym w Bie ru niu Sta rym
pow. Ty chy (Ka to wi ce) ucznio wie sa mo rzut nie ze bra li się w au li, gdzie znisz czy li por -
tret tow[arzy sza] Bie ru ta. Wzno si li rów nież okrzy ki do ma ga ją ce się za prze sta nia na uki
ję zy ka ro syj skie go i wpro wa dze nia ję zy ka nie miec kie go.

28 paź dzier ni ka br., pod czas na rad od dzia ło wych sa mo rzą dów ro bot ni czych
w ZNTK w No wym Są czu (Kra ków), żą da no nie do pusz cze nia do sa mo rzą dów człon -
ków par tii, szcze gól nie do tych cza so wych ak ty wi stów, zmia ny kie row nic twa pa ro wo -
zow ni oraz zwol nie nia go z pra cy, rze ko mo ja ko skom pro mi to wa ne go współ pra cą
z UB. Po nad to wy ło nio no gru pę ro bot ni ków, któ ra 29 paź dzier ni ka br. zdję ła na te re -
nie za kła dów wszyst kie ha sła pro pa gu ją ce przy jaźń pol sko -ra dziec ką, czer wo ne
gwiaz dy wi szą ce na bu dyn kach oraz em ble ma ty ZMP. W go dzi nach noc nych w czte -
rech wy pad kach znisz czo no na te re nie ZNTK ga blot ki z przo dow ni ka mi pra cy, czł[on -
ka mi] PZPR.

28 paź dzier ni ka br. uzy ska no ofi cjal ne da ne, że w Pszczół kach pow. Pruszcz Gdań -
ski miej sco wi księ ża w cza sie ka zań na wo ły wa li do wy stą pień prze ciw ko nie wie rzą -
cym na uczy cie lom, któ rych ob cią ża li wi ną za wy łą cze nie z pro gra mu szkol ne go nauki
re li gii. W wy ni ku tych wy stą pień usi ło wa no po bić na uczy cie la z Prusz cza Gdań skie go.

W miej sco wo ści Gó ra k. Żni na (Byd goszcz) miej sco wi chło pi wnie śli do świe tli cy
gro madz kiej fi gu rę św. An tie go, usu nię tą z te jże świe tli cy przed dwo ma la ty.

Na ad res Za rzą du ZMP przy szko le ogól no kształ cą cej w To ma szo wie Lu bel skim
dnia 26 paź dzier ni ka br. wpły nął ano nim (wy ko na ny od ręcz nie). Au tor ano ni mu, wy stę -
pu jąc rze ko mo w imie niu nie le gal nej or ga ni za cji, oczer nia człon ków ZMP oraz do ma -
ga się, aby za prze sta li ak tyw nej pra cy wśród mło dzie ży.

W PGR Moj ty ny pow. Szczyt no (Olsz tyn) i w spół dziel ni pro duk cyj nej Ja god ne
pow. Sie dl ce (War sza wa) w dniach 23 i 25 bm. wy bu chły po ża ry, w wy ni ku któ rych
spło nę ła sto do ła ze zbo żem i na rzę dzia mi rol ni czy mi oraz 2 ster ty zbo ża. Z ma te ria łów
wstęp ne go śledz twa wy ni ka, że po ża ry po wsta ły wsku tek pod pa le nia.

W Wol bo rzub pow. To ma szów Maz[owiec ki] (Łódź) trzech uzbro jo nych osob ni ków
do ko na ło na pa du na człon ka PZPR, któ re go po bi li i wy zwa li od „sta li now ców”.

W dniu 25 bm. przez nie usta lo ne go osob ni ka zo stał po bi ty i wy zwa ny od „sta li now -
ców” funk cjo na riusz MO w Sierp cu woj. war szaw skie.
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wi ce pre mier, po nad to po seł na Sejm PRL I ka den cji, czło nek KC PZPR (od 1949) i BP KC PZPR (od 1950).
W czerw cu 1956 r. zwo len nik uży cia woj ska do stłu mie nia pro te stów w Po zna niu. Po odej ściu z BP oraz usu nię ciu
z zaj mo wa nych sta no wisk po wró cił wraz z in ny mi ra dziec ki mi do rad ca mi do ZSRR, gdzie m.in. w la tach 1958–1962
był wi ce mi ni strem obro ny. Od 1944 r. mar sza łek Związ ku Ra dziec kie go, od 1949 r. mar sza łek Pol ski.
b By ło: w Wol bor ku.
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Wo je wódz kie Urzę dy [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] w Ka to wi cach i Zie -
lo nej Gó rze prze ję ły od Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 5 osób, w wie ku od 18 do 29 lat
– za trzy ma nych za usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy do Cze cho sło wa cji
i NRD. Je den z za trzy ma nych w paź dzier ni ku 1955 r. po wró cił do Pol ski ja ko re pa triant
z An glii.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 6

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 276–278.
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Nr 222

1956 li sto pad 3, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 74/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 3 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -337/56 

Biu le tyn nr 74[/56]

aW Po zna niua w dniu 2 li sto pa da br. w go dzi nach 18.00–19.00 prze szła uli ca mi mia -
sta gru pa stu den tów (oko ło 300 osób), nio sąc fla gę na ro do wą i wzno sząc okrzy ki an ty -
ra dziec kie oraz ado ma ga jąc się roz wią za nia or ga nów bez pie czeń stwaa. Część ma ni fe stu -
ją cych wró ci ła o godz. 20.00 na uni wer sy tet, a po zo sta li wy szli po now nie na mia sto.
Do nich do łą czy ły się ele men ty chu li gań skie i prze chod nie two rząc 1000-oso bo wą ma -
ni fe sta cję, ak tó ra prze szła przed gma chem Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz -
ne go] i uli cąa Ostro ro ga, gdzie sta cjo no wa ła jed nost ka ra dziec ka. Ma ni fe stan ci zo sta li
roz pro sze ni przez mi li cję przy uży ciu ga zów łza wią cych.

W Hru bie szo wie a(Lu blin)a dnia 31 paź dzier ni ka br. od był się wiec zor ga ni zo wa ny
przez mło dzież. Na wiec przy był też ofi cer WP wraz z gru pą uzbro jo nych żoł nie rzy, któ -
ry za bie ra jąc głos do ma gał się od wo ła nia mar szał ka Ro kos sow skie go, re wi zji gra nic
wschod nich, uczęsz cza nia woj ska w zwar tych sze re gach do ko ścio ła oraz żą dał, aby
ochro nę gra ni cy wschod niej po wie rzyć WP. bNa stęp nie za brał głos pod ofi cer, któ ry do -
ma gał się otwar cia ko ścio ła gar ni zo no we go na te re nie ko szar oraz wpro wa dze nia orzeł -
ków z ko ro nąb. aPod czas wie cu b[yły] pra cow nik or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go
wzno sił okrzy ki prze ciw ko urzę dom bez pie czeń stwaa. bNa le ży za zna czyć, że część
przy by łych uzbro jo nych żoł nie rzy pa tro lo wa ła uli cę, na któ rej znaj du je się bu dy nek
Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i Mi li cji Oby wa tel skiejb.

Na ma sów ce w Fa bry ce Urzą dzeń Me cha nicz nych w Cho cia no wie pow. Lu bin
(Wro cław) kil ku pi ja nych osob ni ków pod bu rza ło zgro ma dzo nych do wy stą pień an ty ra -
dziec kich oraz na wo ły wa ło do wy rzu ca nia ro dzin ofi ce rów ra dziec kich z zaj mo wa nych
przez nich miesz kań. W ce lu nie do pusz cze nia do pro wo ka cyj nych wy stą pień wy sła no
na miej sce gru pę 30 funk cjo na riu szy MO.

W dniu 2 li sto pa da br. o godz. 17.00 we Wro cła wiu pi ja ny osob nik, wzno sząc an ty -
ra dziec kie okrzy ki, spo wo do wał zbie go wi sko oko ło 150 osób. Zaj ście zli kwi do wa ła mi -
li cja.

W tym sa mym dniu w Wał brzy chu gru pa pi ja nych ro bot ni ków, wzno sząc an ty ra -
dziec kie okrzy ki, spo wo do wa ła zbie go wi sko oko ło 200 osób. Zaj ście zli kwi do wa ła
mili cja przy uży ciu pa łek gu mo wych.
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a–a Pod kre ślo no od ręcz nie.
b–b Za zna czo no na le wym mar gi ne sie pio no wą li nią.
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Funk cjo na riu sze MO w Więc bor ku pow. Sę pól no (Byd goszcz) za trzy ma li pre ze sa
Gmin ne go Ko ła ZSL, któ ry bę dąc w sta nie nie trzeź wym, usi ło wał znisz czyć gwiaz dę na
po mni ku Ar mii Ra dziec kiej oraz wzno sił an ty ra dziec kie okrzy ki.

Na te re nie woj. abyd go skie goa, lu bel skie go i wro cław skie go w czte rech wy pad kach
roz kol por to wa nych zo sta ło 35 ulo tek:

– w le sie k. Tu cho li (Byd goszcz) 32 ulot ki o tre ści an ty ra dziec kiej,
– w ho te lu ro bot ni czym przy Wy twór ni Che micz nej w Łę gno wie c(Byd goszcz)

1 ulot ka o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko or ga nom bez pie czeń stwa, na wią zu ją cej do wy -
pad ków na Wę grze ch1 i na wo łu ją cej do zbroj nej wal kic,

– w Za mo ściu (Lu blin) 2 ulot ki o tre ści an ty ra dziec kiej.
W Za ko pa nem (Kra ków) dnia 2 li sto pa da br. na jed nym z do mów do ko na ny zo stał

kre dą na pis o tre ści do ma ga ją cej się wy co fa nia wojsk ra dziec kich z Pol ski i Wę gier.
W Lip nie (Byd goszcz) dnia 2 li sto pa da br. na bu dyn kach miesz kal nych wy pi sa ne

zosta ły 2 an ty ra dziec kie ha sła.
W woj. byd go skim, gdań skim, kra kow skim, lu bel skim i wro cław skim za no to wa no

wy pad ki nisz cze nia de ko ra cji. I tak:
– w pow. Żnin (Byd goszcz) zde mo lo wa na zo sta ła świe tli ca gro madz ka oraz znisz -

czo ny por tret mar szał ka Ro kos sow skie go;
– w pow. Ko ście rzy na (Gdańsk) znisz czo ne zo sta ły 2 po mni ki ku czci Ar mii Ra -

dziec kiej;
– w pow. Oświę cim (Kra ków) chu li ga ni ze rwa li gwiaz dę z po mni ka ku czci Ar mii

Ra dziec kiej. Czte rech spraw ców za trzy ma ła mi li cja;
– w li ceum ogól no kształ cą cym w Tar no wie (Lu blin [!]) znisz czo ne zo sta ły 2 por tre -

ty mar szał ka Ro kos sow skie go;
– w Le gni cy (Wro cław) kil ku nie trzeź wych osob ni ków znisz czy ło ga blot ki w ki nie

ra dziec kim. Mi li cja za trzy ma ła dwóch spraw ców.
W Chrusz cze wie k. Cie cha no wa (War sza wa) w dniu 1 li sto pa da br. nie usta le ni do -

tych czas spraw cy pod cię li 2 słu py li nii te le fo nicz nej wy ko rzy sty wa nej przez jed nost kę
ra dziec ką. Prze rwy w łącz no ści nie by ło.

dW dniu 1 li sto pa da br. oko ło godz. 2l.00 anieu sta lo ny do tych czas spraw ca od dał
strzał z kbks -u do bu dyn ku Ko mi te tu Po wia to we goa PZPR w Grój cu a(War sza wa)a.
Śledz two pro wa dzi Wo je wódz ki Urząd [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]d.

eW aG dań skua dnia 30 paź dzier ni ka br. osob nik (na zwi sko usta lo ne) bę dąc w sta nie
nie trzeź wym usi ło wał do stać się do miesz ka nia ofi ce ra Urzę du [do spraw] Bez pie czeń -
stwa [Pu blicz ne go], gro żąc mu wy ko na niem wy ro ku śmier ci.

W Hru bie szo wie a(Lu blin)a dnia 1 li sto pa da br. osob nik za trzy mał na uli cy funk cjo -
na riu sza Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] i w obec no ści
in nych osób po czął wzno sić okrzy ki skie ro wa ne prze ciw ko or ga nom bez pie czeń stwae.
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c–c Pod kre ślo no od ręcz nie. Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 1 i prze kre ślo no.
d–d Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 2 i prze kre ślo no.
e–e Za zna czo no na le wym mar gi ne sie pio no wą li nią. Przy obu aka pi tach do pi sa no od ręcz nie: 1 i prze kre ślo no.
1 Mo wa o pierw szym eta pie po wsta nia wę gier skie go (przed po wtór ną in ter wen cją ra dziec ką), za koń czo nym m.in.
utwo rze niem ko ali cyj ne go rzą du Im re Na gya, wpro wa dze niem wol nych wy bo rów i sys te mu wie lo par tyj ne go, roz -
wią za niem ÁVH oraz ogło sze niem neu tral no ści Wę gier.
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Na te re nie Byd gosz czy i po wia tu Alek san drów Ku jaw ski krą ży po gło ska o ma ją cej
na stą pić li kwi da cji or ga nów bez pie czeń stwa.

Prze wod ni czą cy GRN w Pu cha czo wie pow. Lu blin – czł[onek] PZPR, dnia 30 paź -
dzier ni ka br. otrzy mał pocz tą ano nim (wy ko na ny od ręcz nie), któ re go au tor gro zi mu
kon se kwen cja mi za rze ko mo wy rzą dzo ne krzyw dy miesz kań com tamt[ej szej] gro ma dy.

W ko pal ni „Ła giew ni ki” (Ka to wi ce) w dniu 2 li sto pa da br. na stą pił wy buch ga zów.
Zgi nę ło 8 osób.

W gro ma dzie Otro cz2 pow. Kra sny staw (Lu blin) dnia 1 li sto pa da br. pię ciu uzbro jo -
nych ban dy tów do ko na ło na pa du na sklep GS, ra bu jąc część to wa ru.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 1

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 279–282.
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2 Gro ma da Otrocz ist nia ła do 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy To ka ry.
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Nr 223

1956 li sto pad 5, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 75/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 5 XIa 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 75[/56]

W dniu 4 li sto pa da br. na ko pal ni „An na” pow. Wo dzi sław (Ka to wi ce) do pra cy
na dru gą zmia nę nie przy stą pi ło 800 osób i ro ze szło się do do mów na ha sło: „precz
z nie dzie la mi”, rzu co ne spo śród 120-oso bo wej gru py po bo ro wych. Je dy nie oko ło 200
ro bot ni ków przy stą pi ło do pra cy.

W ko pal ni „Mar cel” nie zgło si ło się do pra cy 500 ro bot ni ków.
Spo śród pra cow ni ków Za kła dów Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go i ko le ja rzy

w No wym Są czu (Kra ków) pa nu ją na stro je straj ko we na tle płac.
Z Rze szo wa otrzy ma no sy gna ły, że w nie któ rych po wia tach da je się od czuć ten den -

cje do or ga ni zo wa nia wie ców wzgl[ęd nie] ma ni fe sta cji ulicz nych, a mia no wi cie: wśród
za ło gi Za kła dów Mię snych w Ja ro sła wiu, Za kła dów Drzew nych w Gor li cach i Za kła -
dów Wiert ni czych w Gli ni ku Ma riam pol skim.

W dniu 3 li sto pa da br. po wie cu w Ko ście rzy nie b(Gdańsk)b wzno szo ne by ły okrzy -
ki prze ciw ko mar szał ko wi Ro kos sow skie mu, cwspół pra cow ni kom or ga nów bez pie czeń -
stwa orazc do ma ga ją ce się re wi zji gra nic wschod nich, któ re przyj mo wa ne by ły z aplau -
zem przez zgro ma dzo nych. Nie któ rzy z ma ni fe stan tów ob rzu ci li ka mie nia mi po mnik
wdzięcz no ści wznie sio ny ku czci Ar mii Ra dziec kiej, wsku tek cze go zo sta ła roz bi ta
gwiaz da.

W Skar sze wach pow. Ko ście rzy na (Gdańsk) przy uży ciu za przę gu kon ne go oba lo ny
zo stał po mnik wznie sio ny ku czci Ar mii Ra dziec kiej. Mi li cja Oby wa tel ska aresz to wa ła
dwóch spraw ców, trze ci zbiegł.

W Go rzo wie (Zie lo na Gó ra) dwóch osob ni ków usi ło wa ło zbu rzyć po mnik wznie sio -
ny ku czci Ar mii Ra dziec kiej. Je den ze spraw ców zo stał uję ty, dru gi zbiegł.

W wo je wódz twie rze szow skim w dwóch za kła dach pra cy stwier dzo no znisz cze nie
em ble ma tów de ko ra cyj nych – gwiazd.

Na sta cji ko le jo wej w Za kli ko wie pow. Kra śnik (Lu blin) pi ja ny osob nik znisz czył
por tret mar szał ka Ro kos sow skie go, o czym za mel do wał na po ste run ku MO.

Na de sła ne mel dun ki z kra ju w dniu 3 li sto pa da br. wska zu ją na wzrost wy pad ków
kol por ta żu ulo tek o tre ści an ty ko mu ni stycz nej i an ty ra dziec kiej, a w jed nym wy pad ku
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a Po pra wio no od ręcz nie z: X.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie. Przy wier szu na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 1 i prze kre ślo no.
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na wo łu ją cej do zbroj nych wy stą pień (Włosz czo wa). Fak ty kol por ta żu ulo tek no to wa no
w Bił go ra ju i Za mo ściu (Lu blin), Prze my ślu i Rze szo wie, w mie ście i po wie cie Włosz -
czo wa, Lesz nie (Po znań) i Wał brzy chu (Wro cław).

W Ostrow cu (Kiel ce) dwóch osob ni ków pu blicz nie na wo ły wa ło lud ność do mor do -
wa nia ko mu ni stów „po dob nie, jak na Wę grzech”1. Zo sta li oni za trzy ma ni przez MO.

W po wie cie So kół ka (Bia ły stok) krą żą po gło ski o kon cen tra cji wojsk ra dziec kich na
gra ni cy pol sko -ra dziec kiej.

W sze re gu wo je wództw ro ze szła się plot ka o za bój stwie tow[arzy sza] Go muł ki
(Wro cław, Gdańsk, Kra ków).

Pra wie wszyst kie wo je wódz kie urzę dy [do spraw bez pie czeń stwa pu blicz ne go]
sygna li zu ją o ma so wym wy ku py wa niu ar ty ku łów żyw no ścio wych i prze my sło wych.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 283–284.

731

1 Po za śmier tel ny mi ofia ra mi wy ni ka ją cy mi z walk, w cza sie po wsta nia wę gier skie go na uli cach Bu da pesz tu
(i nie tyl ko) czę sto do cho dzi ło do sa mo są dów lud no ści nad obroń ca mi sta li ni zmu. Naj bar dziej spek ta ku lar nym
przy kła dem jest lincz 20–30 obroń ców bu da pesz teń skie go ko mi te tu par tii 30 paź dzier ni ka. Nie na wiść spo łe czeń -
stwa do re żi mu Ráko sie go i wę gier skiej bez pie ki by ła tak sil na, że schwy ta nych funk cjo na riu szy ÁVH za zwy czaj
wie sza no za no gi, ka to wa no do utra ty przy tom no ści, nie kie dy żyw cem roz szar py wa no i pod pa la no. Licz ba ta kich
sa mo są dów jest trud na do usta le nia, naj czę ściej przyj mu je się od 90 do 100 ofiar lin czów.
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Nr 224

1956 li sto pad 6, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 76/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 6 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 76[/56]

Na sku tek wy wie sze nia kil ku nie le gal nych ogło szeń o zor ga ni zo wa niu wie cu w dniu
5 li sto pa da br. w Po li tech ni ce War szaw skiej ze bra ło się oko ło 700 stu den tów celem wy -
słu cha nia re la cji jed ne go ze stu den tów, któ ry po wró cił z Bu da pesz tu. Stu den ci za da wa li
wy mie nio ne mu py ta nia na kart kach, na któ re on od po wia dał. W od po wie dziach wy mie -
nio ny po in for mo wał stu den tów, że przed sta wi cie le pla ców ki pol skiej na Wę grzech
wyka zy wa li w cza sie roz ru chów wiel kie zde ner wo wa nie i bier ność (oświad cze nie to spo -
wo do wa ło wzno sze nie okrzy ków „precz z am ba sa do rem pol skim na Wę grzech”1 itp.),
że pra sa na sza nie po da je praw dy, że rząd Ka da ra 2 nie ma po par cia spo łe czeń stwa
węgier skie go, gdyż rów no cze śnie z je go po wsta niem za czę ły się dal sze roz ru chy i in ter -
wen cja wojsk ra dziec kich itp. Na stęp nie padł wnio sek, by opra co wać re zo lu cję po tę pia -
ją cą wy stą pie nie na sze go de le ga ta w ONZ w spra wie udzie le nia po mo cy Wę gro m3.
Wnio sek ten przy ję to i re zo lu cję opra co wa no. Prze ma wia ją cy na wie cu tow[arzysz]

732

1 Am ba sa do rem PRL w Bu da pesz cie w la tach 1955–1959 był Adam Wil l man, sym pa ty zu ją cy z ide ami po wsta nia
wę gier skie go. Zob. Re wo lu cja wę gier ska 1956 w pol skich do ku men tach, oprac. J. Ti schler, War sza wa 1995.
2 János Kádár właśc. János Cser ma nek (1912–1989), po li tyk. Od 1931 r. w Ko mu ni stycz nej Par tii Wę gier.
Po woj nie za stęp ca se kre ta rza ge ne ral ne go KC KPW (od 1946), na stęp nie w KC Wę gier skiej Par tii Pra cu ją cych
(od 1948) oraz mi ni ster spraw we wnętrz nych (1948–1950) – przy go to wy wał m.in. pro ces Lasz lo Raj ka. W la -
tach 1951–1954 wię zio ny i tor tu ro wa ny, zwol nio ny w cza sie „od wi lży” na Wę grzech. Od lip ca 1956 r. w BP WPP.
Pod czas po wsta nia wę gier skie go wi ce pre mier i mi ni ster pra cy w rzą dzie I. Na gya oraz szef no wej Wę gier skiej So -
cja li stycz nej Par tii Ro bot ni czej. Na po cząt ku li sto pa da uciekł do Mo skwy, gdzie od ciął się od po li ty ki Na gya i po -
parł zbroj ną in ter wen cję Związ ku Ra dziec kie go na Wę grzech. Sta nął na cze le utwo rzo ne go w Szol nok ko la bo ra -
cyj ne go Re wo lu cyj ne go Rzą du Ro bot ni czo -Chłop skie go i 7 li sto pa da, po po wro cie do Bu da pesz tu, przy po mo cy
Ro sjan prze jął wła dzę. Od czerw ca 1957 r. I se kre tarz KC WSPR, w la tach 1956–1958 i 1961–1965 pre mier.
Po trwa ją cym do po ło wy lat sześćdziesiątych okre sie su ro wych re pre sji wo bec po wstań ców wę gier skich za czął
w ogra ni czo nym stop niu li be ra li zo wać sys tem – zwłasz cza w dzie dzi nie go spo dar ki. W okre sie „pra skiej wio sny”
je den z ini cja to rów in ter wen cji wojsk Ukła du War szaw skie go. W ma ju 1988 r. zmu szo ny do ustą pie nia z BP WSPR,
po zo stał jej ho no ro wym prze wod ni czą cym.
3 Na nad zwy czaj nej se sji ONZ, pod czas gło so wa nia nad zło żo nym przez przed sta wi cie la USA pro jek tem re zo lu -
cji o po tę pie niu ra dziec kiej in ter wen cji na Wę grzech, przed sta wi ciel Pol ski Je rzy Mi cha łow ski – tak jak wszy scy
re pre zen tu ją cy pań stwa blo ku so wiec kie go – gło so wał prze ciw ko niej.
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Goź dzi k4 i jeden z pro fe so rów uspo ko ili stu den tów i roz ła do wa li na stro je. Nie pod ję to
żad nej decy zji co do dal sze go po stę po wa nia z tek stem uchwa lo nej re zo lu cji.

4 li sto pa da br. w Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie od był się wiec stu den -
tów, na któ rym – w związ ku ze zmia na mi na Wę grzech – uchwa lo no re zo lu cję o tre ści
an ty ra dziec kiej. 5 li sto pa da br. o godz. 8.00 ra no stu den ci (oko ło 3 tys. osób) zor ga ni -
zo wa li „mil czą cy po chód” uli ca mi mia sta. Do ze bra nych prze mó wił przed bu dyn kiem
WRN I se kre tarz KW PZPR tow[arzysz] Drob ne r5, któ re mu ma ni fe stan ci wrę czy li re -
zo lu cję uchwa lo ną w dniu po przed nim, żą da jąc wy dru ko wa nia jej w pra sie. W cza sie
ma ni fe sta cji wy pi sa no na mu rach, tram wa jach, sa mo cho dach i chod ni kach an ty ra dziec -
kie ha sła. Po ro zej ściu się sprzed bu dyn ku Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej stu den ci
ponow nie zgru po wa li się, chcąc udać się do re dak cji „Ga ze ty Kra kow skiej”, by tam
wydru ko wa no ich re zo lu cję w for mie ulo tek. Po za pew nie niu zgro ma dzo nych przez
kierow ni ka Stu dium Woj sko we go, że ich żą da nia zo sta ną uwzględ nio ne, stu den ci ro -
ze szli się.

Te goż dnia w go dzi nach po po łu dnio wych zor ga ni zo wa ny zo stał wiec stu den tów Po -
li tech ni ki Kra kow skiej (udział wzię ło oko ło 1500 osób) dla wy ra że nia so li dar no ści
z mło dzie żą wę gier ską. Eg ze ku ty wa KW PZPR po prze mó wie niach opa no wa ła sy tu -
ację. Pod ję to uchwa łę, że przed sta wi cie le ko mi te tu re wo lu cyj ne go stu den tów uda dzą się
do KW PZPR, ce lem prze re da go wa nia re zo lu cji pod ję tej w dniu 4 li sto pa da br.6

Wśród stu den tów Po zna nia pro wa dzo ne są dys ku sje na te mat żą dań wy su nię tych
przez de le ga cję, któ ra by ła w KC. Mó wią oni, że je śli żą da nia te nie zo sta ną zre ali zo -
wa ne, to go to wi są ma ni fe sto wać. Do ty czą one szcze gól nie wy co fa nia wojsk ra dziec -
kich z Pol ski. Są rów nież gło sy, że go to wi są chwy cić za broń i wal czyć o speł nie nie
swych po stu la tów.

3 li sto pa da br. uzy ska no da ne, że stu den ci Wy ższej Szko ły Rol ni czej w Olsz ty nie
zamie rza ją wy sa dzić po mnik ku czci Ar mii Ra dziec kiej. Ko men da Wo je wódz ka MO
w Olsz ty nie zor ga ni zo wa ła sta ły pa trol w ce lu za bez pie cze nia po mni ka.

W Ko sza li nie w jed nej ze szkół de mon stra cyj nie wy stę po wa no prze ciw ko na uce
języ ka ro syj skie go.
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4 Le cho sław Goź dzik (1931–2008), dzia łacz po li tycz ny. Od 1948 r. w ZMP, w la tach 1951–1952 w apa ra cie tej
or ga ni za cji, skąd zo stał usu nię ty. Od 1953 r. ro bot nik w FSO na Że ra niu, od je sie ni 1955 r. do 1958 r. I se kre tarz
Ko mi te tu Za kła do we go PZPR, wy bra ny – co by ło no wo ścią – w bez po śred nich wy bo rach. W paź dzier ni ku 1956 r.
stał się fak tycz nym przy wód cą ro bot ni ków Że ra nia. Był zwo len ni kiem rad ro bot ni czych i li be ra li za cji sto sun ków
w kra ju. W stycz niu 1958 r. (m.in. za kry ty kę Go muł ki) uka ra ny na ga ną par tyj ną, a w 1959 r. usu nię ty z par tii, na -
stęp nie zwol nio ny z pra cy. W 1964 r. wy je chał do Świ no uj ścia, gdzie pra co wał ja ko ry bak. W la tach 1990–1998
peł nił funk cję prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej w Świ no uj ściu, w okre sie 1998–2002 był wi ce prze wod ni czą cym
Sej mi ku Wo je wódz twa Za chod nio po mor skie go.
5 Bo le sław Drob ner (1883–1968), dr che mii, dzia łacz so cja li stycz ny. Czło nek przed wo jen nej PPS, zwo len nik
współ pra cy z ko mu ni sta mi. Po na jeź dzie so wiec kim na Pol skę 17 wrze śnia 1939 r. aresz to wa ny przez NKWD
i wię zio ny. Uwol nio ny w 1943 r., na stęp nie we wła dzach ZPP i PKWN – kie row nik Re sor tu Pra cy, Opie ki Spo łecz -
nej i Zdro wia. W 1945 r. (do czerw ca) pierw szy pol ski pre zy dent Wro cła wia, w la tach 1956–1957 I se kre tarz KW
PZPR w Kra ko wie. Od 1944 r. po seł do KRN, na Sejm Usta wo daw czy i Sejm PRL; w cza sie II, III i IV ka den cji
sej mu – mar sza łek se nior.
6 Sze rzej na te mat ma ni fe sta cji zob. J. Kar wat, J. Ti schler, 1956. Po znań, Bu da peszt, [Po znań] bd, s. 169–170 oraz
„Ga ze ta Kra kow ska”, 6 XI 1956.
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a2 li sto pa da br. w po wie cie Szczyt no b(Olsz tyn)b gru pa osób na cze le z prze wod ni -
czą cym GRN w Ko buł tach urzą dzi ła de mon stra cję, w cza sie któ rej znisz czy ła gwiaz dę
na po mni ku Ar mii Ra dziec kiej, a na jej miej sce za wie si ła sztan dar i go dło pań stwo we
oraz wzno si ła okrzy ki an ty ra dziec kie.

Gru pa de mon stran tów uda ła się na stęp nie cdo miesz ka nia ko re spon den ta „Chłop skiej
Dro gi”, gdzie przy wzno sze niu okrzy ków „za bić ka ca pa – ko mu ni stę”c wy ła ma ła zamk -
nię te drzwi i po wy bi ja ła szy by w oknach. Mi li cja za trzy ma ła czte rech na past ni kó wa.

3 li sto pa da br. na cmen ta rzu w Gro dzi sku Ma zo wiec kim (War sza wa) zo stał znisz -
czo ny po mnik żoł nie rzy Ar mii Ra dziec kiej.

2 li sto pa da br. w no cy na cmen ta rzu Ar mii Ra dziec kiej w Wolsz ty nie (Po znań) znisz -
czo no 6 ta blic na grob ko wych.

Na te re nie Za kła dów Prze my słu Weł nia ne go im. Rey mon ta w Ło dzi zdję te zo sta ły
por tre ty tow[arzy sza] Bie ru ta, Ro kos sow skie go i Chrusz czo wa.

4 li sto pa da br. w go dzi nach wie czor nych na te re nie Gdań ska-Wrzesz czad roz le pio no
ulot ki (wy ko na ne od ręcz nie) o tre ści an ty ra dziec kiej, na wo łu ją cej do wy stą pień zbroj -
nych i nie sie nia po mo cy Wę grom. Ogó łem ze bra no 29 ulo tek.

29 paź dzier ni ka br. w no cy w Opa to wie (Kiel ce) wy wie szo na zo sta ła ode zwa, w któ -
rej za war te by ły żą da nia ezli kwi do wa nia urzę dów [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz -
ne go]e, baz Ukła du War szaw skie go, wy co fa nia wojsk ra dziec kich i przy wró ce nia re li gii
w szko łach.

W Ło dzi dnia 5 li sto pa da br. roz kol por to wa ne zo sta ły 4 ulot ki (wy ko na ne ręcz ną
dru kar ką) o tre ści do ma ga ją cej się wy co fa nia wojsk ra dziec kich z Pol ski i wpro wa dze -
nia w szko łach na uki re li gii.

W Ka to wi cach zna le zio no ulot kę, któ ra w tre ści swej szka lu je przy jaźń pol sko -
-ra dziec ką oraz na wo łu je do zbroj nych wy stą pień prze ciw ko wła dzy lu do wej w Pol sce.
Ulot ka pod pi sa na jest „Zwią zek Mło dych Pa trio tów Pol skich”.

4 li sto pa da br. w Stry ko wie pow. Brze zi ny (Łódź) zna le zio no wy ko na ną na ma szy -
nie ulot kę o tre ści an ty ra dziec kiej, wzy wa ją cą w imie niu or ga ni za cji pod ziem nych
do wy stą pień zbroj nych w Pol sce za przy kła dem Wę gier.

W tym sa mym dniu na te re nie Po li tech ni ki Łódz kiej oraz w 4 punk tach na te re -
nie m. Skier nie wic ujaw nio no na pi sy o tre ści an ty ra dziec kiej.

29 paź dzier ni ka br. w no cy na te ra nie Szcze ko cin pow. Włosz czo wa b(Kiel ce)b ujaw -
nio no na bu dyn kach 15 na pi sów skie ro wa nych prze ciw ko Zw[iąz ko wi] Ra dziec kie mu,
tow[arzy szo wi] Ro kos sow skie mu i eu rzę dom [do spraw] bez pie czeń stwa [pu blicz ne -
go]e.

W dniu 2 li sto pa da br. na te re nie Ło dzi ujaw nio no na pis do ko na ny czar ną far bą
na ścia nie do mu miesz kal ne go, wzy wa ją cy do de mon stra cji.
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a–a Za zna czo no na mar gi ne sie pio no wą li nią.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie, obok na le wym mar gi ne sie do pi sa no: 2 i prze kre ślo no.
d By ło: Gdań ska i Wrzesz cza.
e–e Pod kre ślo no od ręcz nie, obok na le wym mar gi ne sie do pi sa no: 1 i prze kre ślo no.
f–f Za zna czo no na mar gi ne sie pio no wą li nią, obok do pi sa no od ręcz nie: 1 i prze kre ślo no.
g–g Do pi sa no od ręcz nie i pod kre ślo no.
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3 li sto pa da br. na kil ku uli cach w Pia secz nie (War sza wa) ujaw nio no kil ka ha seł
wyko na nych kre dą o tre ści an ty ra dziec kiej, do ma ga ją cej się ustą pie nia tow[arzy sza]
Ro kos sow skie go oraz przy wró ce nia na uki re li gii w szko łach.

W War sza wie dnia 5 li sto pa da br. na jed nym z do mów miesz kal nych do ko na ny
został na pis o tre ści an ty ra dziec kiej.

Wśród pew nej gru py osób z woj. gdań skie go krą ży wer sja, ja ko by 2 li sto pa da br.
agen ci wy wia du ra dziec kie go usi ło wa li do ko nać za ma chu na tow[arzy sza] Go muł kę
oraz o oto cze niu przez woj ska ra dziec kie Ka to wic – rze ko mo w związ ku z ru cha mi
wśród gór ni ków, któ rzy chcie li nieść po moc po stę po wym Wę grom.

Na te re nie Kielc, Kra ko wa i War sza wy sze ro ko lan so wa na jest rów nież plot ka, ja ko -
by do ko na no za ma chu na tow[arzy sza] Go muł kę.

2 li sto pa da br. ofi cer Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go] w bOlsz ty nieb w cza sie słu żbo we go po by tu w miej sco wo ści Kor sze pow. Kę trzyn
ezo stał na pad nię ty przez 5 osob ni ków, któ rzy przy uży ciu no ża cię żko zra ni lie na pad nię -
te go oraz do tkli wie po bi li go.

f5 li sto pa da br. o godz. 3.40 w cza sie wy ko ny wa nia obo wiąz ków słu żbo wych,
napad nię ty zo stał przez dwóch osob ni ków funk cjo na riusz Po wia to we go Urzę du
[do spraw] Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w bLu ba niub g(Wro cław)g. Na past ni cy wy krzy -
ki wa li, że or ga na bez pie czeń stwa są już roz wią za ne i „te go ubow ca trze ba za bić”. In ter -
we niu ją cy w zaj ściu funk cjo na riusz MO za trzy mał jed ne go z na past ni ków, dru gi zdo łał
zbiecf.

f2 li sto pa da br. w no cy we Włosz czo wie (Kiel ce) ujaw nio no 5 ulo tek o tre ści an ty ra -
dziec kiej, wzy wa ją cej do bro ni i do ma ga ją cej się ero zwią za nia urzę dów [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go] i par tiie.

Na te re nie Wy twór ni Che micz nej w Pion kach (Kiel ce) ujaw nio no 3 ulot ki wy ko na -
ne od ręcz nie, na wo łu ją ce ro bot ni ków do żą da nia znie sie nia urzę dów [do spraw] bez pie -
czeń stwa [pu blicz ne go].

W dniu 29 i 30 paź dzier ni ka br. do dzia łu kadr hu ty „Ostro wiec” (Kiel ce) zgła sza li się
ro bot ni cy z żą da niem oka za nia im akt oso bo wych, a szcze gól nie cha rak te ry styk i opi nii
opra co wa nych przez or ga na bez pie czeń stwa lub przy ich udzia le. In te re su ją cych ich
doku men tów w ak tach nie zna leź li.

Na Wy dzia le Mo de low ni w Za kła dach „Po met” bw Po zna niub zwo ła na zo sta ła ma -
sów ka, na któ rej pra cow ni cy opra co wa li re zo lu cję, w któ rej m.in. do ma ga li się „zdję cia
ze sta no wi ska i uka ra nia ob[ywa te la] Pła ska Le ona, ja ko kon fi den ta UB”f.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 6

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 285–289.
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Nr 225

1956 li sto pad 7, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 77/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 7 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 77[/56]

5 li sto pa da br. w go dzi nach po po łu dnio wych gru pa stu den tów sa mo wol nie we szła na
pe ro ny ko le jo we Dwor ca Głów ne go w Kra ko wie i do ko na ła na wa go nach oso bo wych
sze reg an ty ra dziec kich na pi sów. Ko le ja rze star li na pi sy i nie do pu ści li do dal szych
wybry ków.

W no cy z 2 na 3 li sto pa da br. w Świ no uj ściu (Szcze cin) bos man Pol skiej Ma ry nar ki
Wo jen nej, bę dąc w sta nie nie trzeź wym, usi ło wał za trzy mać z bro nią w rę ku sa mo cho -
dy wojsk ra dziec kich. Nad mie nić na le ży, że jest to trze ci te go ro dza ju wy pa dek, ja ki
zaist niał na te re nie po wia tu Świ no uj ście.

Na te re nie Pio nek i Ko zie nic (Kiel ce) sze rzo na jest po gło ska, ja ko by woj ska ra dziec -
kie prze je żdża ją ce po cią giem przez te miej sco wo ści za strze li ły trzy oso by cy wil ne.

Wśród ko le ja rzy lu bel skich roz po wszech nia na jest plot ka o rze ko mym za strze le niu
przez po wra ca ją cych żoł nie rzy ra dziec kich ko le ja rza na sta cji w Na łę czo wie pow. Pu ła wy.

5 li sto pa da br. w miej sco wo ści Szcza wa pow. Li ma no wa a(Kra ków)a obec ny na zaba -
wie pra cow nik Po wia to wej De le ga tu ry [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Li ma no wej chor. No wa kow ski bJe rzy zo stał ude rzo ny (po zga sze niu świa tła na sa li)
bu tel kąb w gło wę. Ce lem obro ny przed dal szy mi ata ka mi No wa kow ski od dał kil ka
strza łów w gó rę. Po wyj ściu z sa li zo stał za ata ko wa ny przez gru pę oko ło 25 lu dzi, któ -
rzy go cię żko po bi li tę py mi na rzę dzia mi. Do cho dze nie pro wa dzi Ko men da Pow[ia to wa]
MO i Pow[ia to wa] De le ga tu ra [Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].

cW dniu 6 li sto pa da br. II se kre tarz POP przy DOKP w aG dań skua w obec no ści I se -
kre ta rza POP prze pro wa dził roz mo wę z in spek to rem Wy dzia łu Kadr DOKP (by ły pra -
cow nik wy dzia łu ochro ny), w cza sie któ rej żą dał od nie go wska za nia współ pra cow ni -
ków wy dzia łu ochro ny, w ce lu usu nię cia ich z pra cy. Żą da nych in for ma cji nie otrzy małc.

dRo bot ni cy nie któ rych za kła dów prze my sło wych na te re nie So snow ca a(Ka to wi ce)
wy stę pu ją wro go na ma sów kach prze ciw ko pra cow ni kom or ga nów bez pie czeń stwa
i twier dzą, że nie po win no być dla nich miej sca na za kła dach pra cya. Mię dzy in ny mi
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a–a Pod kre ślo no od ręcz nie.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie, obok na le wym mar gi ne sie do pi sa no: 1 i prze kre ślo no.
c–c Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 1 i prze kre ślo no.
d–d Za zna czo no pio no wą li nią, obok na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 1 i prze kre ślo no.
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pra cow ni cy hu ty „Ce dler”, ko pal ni „So sno wiec” i So sno wiec ki che Za kła dów Bu do wy
Ko tłów wy stą pi li z pe ty cją do KC PZPR, by usu nąć z tych za kła dów by łych pra cow ni -
ków bez pie czeń stwa. Wśród b[yłych] pra cow ni ków or ga nów bez pie czeń stwa w tych za -
kła dach pa nu je du że roz go ry cze nied.

cW cza sie ze bra nia w ko pal ni „Orzeł Bia ły” w Tar now skich Gó rach a(Ka to wi ce)a je -
den z pra cow ni ków rzu cał ha sła an ty ra dziec kie i askie ro wa ne prze ciw ko pra cow ni kom
or ga nów bez pie czeń stwaa. Ze bra ni usto sun ko wa li się obo jęt nie do rzu ca nych ha sełc.

W no cy 5 li sto pa da br. na cmen ta rzu w My śle ni cach (Kra ków) nie zna ni spraw cy
uszko dzi li po mnik na gro bie żoł nie rzy ra dziec kich przez od krę ce nie i uszko dze nie ele -
men tu po mni ka z na pi sem: „Za na szą i wa szą wol ność”.

6 li sto pa da br. ra no w kil ku punk tach Wro cła wia roz kle jo nych zo sta ło 6 ulo tek o tre -
ści: „Rę ce precz od Wę gier”, „Po tę pia my sta no wi sko Pol ski w ONZ”.

Na Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu wy wie szo ne zo sta ły pla ka ty mó wią ce
o pod ję ciu 3-dnio wej ża ło by w związ ku z wy pad ka mi na Wę grze ch1.

4 li sto pa da br. na te re nie Gru dzią dza (Byd goszcz) ujaw nio no 41 szt[uk] ulo tek skie -
ro wa nych prze ciw ko so ju szo wi ze Zw[iąz kiem] Ra dziec kim i na wo łu ją cych mło dzież
do wstę po wa nia do or ga ni za cji wal czą cych o „lep szą i nie pod le głą Pol skę”. Ulot ki te
wy ko na ne zo sta ły przy po mo cy ręcz nej dru kar ki.

4 li sto pa da br. na te re nie Wło cław ka (Byd goszcz) ujaw nio no 4 ulot ki wy ko na ne
ręcz ną dru kar ką, na wo łu ją ce do wal ki prze ciw ko Zw[iąz ko wi] Ra dziec kie mu.

4 li sto pa da br. na te re nie gro ma dy Szcza niec pow. Świe bo dzin (Zie lo na Gó ra) roz -
rzu co nych zo sta ło 15 od ręcz nie wy ko na nych ulo tek z ha sła mi an ty ra dziec ki mi.

Na te re nie Świd ni cy i Wro cła wia ujaw nio no sze reg wro gich na pi sów an ty ra dziec -
kich, wy pi sa nych far bą lub kre dą na mu rach do mów.

4 li sto pa da br. w Gniew ko wie pow. Ino wro cław (Byd goszcz) na mu rze przy ko ściel -
nym ujaw nio no na pis wy ko na ny kre dą o tre ści an ty ra dziec kiej.

3 li sto pa da br. w go dzi nach wie czor nych na te re nie Czę sto cho wy (Ka to wi ce) ma łe
gru py mło dzie ży wy pi sy wa ły ha sła an ty ra dziec kie na bu dyn kach miesz kal nych.

4 li sto pa da br. na te re nie gro ma dy Łącz nik pow. Prud nik (Opo le) na bu dyn ku GRN
ujaw nio no na pis w ję zy ku nie miec kim: „Precz z Po la ka mi”.

5 li sto pa da br. na te re nie gro ma dy Hersz to p2 pow. Skwie rzy na (Zie lo na Gó ra) na mu -
rach do mów i pło tach ujaw nio no 9 wy ko na nych wap nem na pi sów o tre ści an ty ko mu ni -
stycz nej i so li da ry zu ją cej się z Wę gra mi.

fO trzy ma no in for ma cję, że w hu cie „Si le sia” w Ryb ni ku a(Ka to wi ce)a ro bot ni cy
zamie rza ją w dniu 9 li sto pa da br. zor ga ni zo wać ze bra nie, na któ rym pla nu ją pod jąć
decy zję od no śnie wy wie zie nia na tacz kach 9 osób z dy rek to rem na cze le. Po nad to mają
wy su nąć żą da nia 6-go dzin ne go dnia pra cy na Wy dzia le Wal cow ni. Ini cja to ra mi są
człon ko wie PZPRf.
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e By ło: So sno wic kich.
f–f Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 2 i prze kre ślo no.
1 Sze rzej na ten te mat zob. J. Kar wat, J. Ti schler, op. cit., s. 168.
2 Obec nie No wa Nie drzwi ca. Gro ma da Hersz top ist nia ła do 1954 r., na stęp nie zo sta ła przy łą czo na do gro ma dy
Przy tocz na.
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cW cza sie ma sów ki w ce men tow ni „Wi rek” w Za wier ciu a(Ka to wi ce)a dwóch ro bot -
ni ków wzy wa ło ze bra nych do awy mor do wa nia pra cow ni ków bez pie czeń stwa i wszyst -
kich ko mu ni stó wac.

Pra cow nik Za kła dów Mię snych w To ru niu (Byd goszcz) oświad czył w gro nie swych
zna jo mych, że spo rzą dził wraz z ko le ga mi li stę sta li now ców z Zakł[ad ów] Mię snych,
któ rych na le ża ło by tak wy koń czyć, jak to uczy nio no na Wę grzech.

cW Cheł miń skich Za kła dach Prze my słu Te re no we go a(Byd goszcz)a na ze bra niu
w spra wie po wo ła nia mi li cji ro bot ni czej je den z ro bot ni ków wzy wał, aby nie do pu ścić
do or ga ni zo wa nia mi li cji, gdyż w ten spo sób or ga ni zu je się „szpic li” na za kła dzie.
Po wy stą pie niu tym ze bra ni nie zgo dzi li się na utwo rze nie mi li cjic.

4 li sto pa da br. na ple num Ko mi te tu Po wia to we go ZSL w Piń czo wie (Kiel ce) uchwa -
lo no re zo lu cję do ma ga ją cą się m.in. znie sie nia obo wiąz ko wych do staw i zli kwi do wa nia
Mi ni ster stwa Sku pu.

Wśród au to chto nów na te re nie woj. po znań skie go, któ rzy za mie rza li wy je chać
do Nie miec, obec nie no tu je się wy po wie dzi, że nie ma sen su wy je żdżać, gdyż obec na
po li ty ka sprzy ja po wro to wi Niem ców na za chod nie te re ny Pol ski.

W woj. po znań skim no tu je się wy po wie dzi (w ró żnych śro do wi skach) po tę pia ją ce
or ga ni zo wa ne przez mło dzież ma ni fe sta cje oraz wy ra ża ją ce za do wo le nie z no wej po li -
ty ki rzą du, któ ra unik nę ła tra ge dii wę gier skiej w Pol sce.

Wśród pra cow ni ków Za kła dów Ra dio wych im. Ka sprza ka i elek trow ni war szaw -
skiej pa nu je przy gnę bie nie w związ ku z wy pad ka mi na Wę grzech i oba wa, by nie doszło
do ta kich wy da rzeń w Pol sce.

Du że za nie po ko je nie wy pad ka mi na Wę grzech za no to wa no wśród księ ży, któ rzy
potę pia ją wal ki bra to bój cze i in ge ren cję ZSRR oraz wy po wia da ją się, że na le ży do ło żyć
wie le sta rań, by nie dać się spro wo ko wać do ja kich kol wiek za mie szek w kra ju.

W De le ga tu rze [Urzę du do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Ra wi czu
(Poznań) ujaw nił się po szu ki wa ny ko men dant b[yłej] nie le gal nej or ga ni za cji AKW
w Ra wi czu (zli kwi do wa nej w 1948 r.), lat 41, z za wo du kra wiec. Wy mie nio ny oświad -
czył, że do ujaw nie nia skło ni ła go słusz na po li ty ka rzą du i par tii po VIII Ple num.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 290–294.
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Nr 226

1956 li sto pad 8, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 78/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 8 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56 

Biu le tyn nr 78[/56]

W dniu 8 li sto pa da br. zo sta ła od bi ta na po wie la czu i ma so wo roz kol por to wa na
we Wro cła wiu ode zwa tym cza so we go Ko mi te tu Re wo lu cyj ne go Po li tech ni ki Wro cław -
skiej.

Ode zwa ta na wo łu je do za nie cha nia ja kich kol wiek wie ców i ma ni fe sta cji, gdyż jest
re al na groź ba in ter wen cji. Na wo łu je ona lud ność Dol ne go Ślą ska do prze rwa nia na
5 mi nut pra cy w dniu 8 li sto pa da br. o godz. 12.00 w ce lu uczcze nia po le głych
na Węgrzech bo jow ni ków o wol ność i de mo kra cję. W ode zwie tej m.in. po da je się:

„Uwa ża my, że ca ła mło dzież Pol ski, któ ra obok żar li we go pa trio ty zmu
czu je głę bo ką sym pa tię i współ czu cie dla na ro du wę gier skie go, po win na
otwar cie po wie dzieć, co my śli o ha nieb nej in ter wen cji wojsk ra dziec kich
na Wę grzech”.

W Aka de mii Me dycz nej w Bia łym sto ku dnia 3 li sto pa da br. od by ła się ma sów ka, na
któ rej pod ję ta zo sta ła de cy zja o roz wią za niu or ga ni za cji ZMP i po wo ła niu w jej miej sce
ko mi te tu re wo lu cyj ne go, któ ry bę dzie wy da wał swo je pi smo. Po sta no wio no rów nież
prze pro wa dzić zbiór kę ulicz ną na po moc ma te rial ną dla Wę gier. Człon ko wie po wo ła ne -
go ko mi te tu re wo lu cyj ne go za po wie dzie li zor ga ni zo wa nie ma sów ki w dniu 10 bm.,
na któ rej stu den ci za po zna ni zo sta ną z pro gra mem dzia ła nia wspo mnia ne go ko mi te tu.

31 paź dzier ni ka br. aw WSK w Ka li szu (Po znań)a od by ła się ma sów ka ca łej za ło gi,
na któ rej pra cow nik umy sło wy Pi sko rek, bez par tyj ny, wy stą pił z żą da niem wy co fa nia
do rad ców ra dziec kich z WSK stwier dza jąc, że wła sna ka dra in ży nie ryj na spro sta za da -
niom pro duk cyj nym. W WSK pra cu je trzech do rad ców ra dziec kich. Po nad to na ma sów -
ce by ły gło sy do ma ga ją ce się bpu blicz ne go ujaw nie nia współ pra cow ni kówb or ga nów
bez pie czeń stwa pu blicz ne go w WSK oraz przed ło że nia spraw pro wa dzo nych przez
miej sco wy Re fe rat Woj sko wy no wej eg ze ku ty wie Ko mi te tu Miej skie go PZPR. O po -
wy ższym po wia do mio no KM PZPR w Ka li szu.

Na otwar tym ze bra niu POP w Od dzia le Pa ro wo zów PKP aw Gdy nia sta wia no za rzu -
ty na czel ni ko wi jed ne go z wy dzia łów bo współ pra cę z or ga na mi bez pie czeń stwa pu -
blicz ne gob. Wy mie nio ny w wy ja śnie niu po dał, iż Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa
[Pu blicz ne go] po le cał mu in te re so wać się tyl ko jed ną oso bą, wy mie nia jąc jej na zwi sko.
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a–a Pod kre ślo no od ręcz nie.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie, obok na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 1 i prze kre ślo no.
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c6 li sto pa da br. uzy ska no da ne, że na ze bra niu Fron tu Na ro do we go w Pa stwie pow.
Kwi dzyn a(Gdańsk)a je den z uczest ni ków za ape lo wał do ze bra nych, by obec nie zjed no -
czy li się, za prze sta li kłót ni, a uwa gę swą skie ro wa li na od su nię cie od wła dzy ele men -
tów par tyj nych. Na za koń cze nie wzniósł okrzyk: „Precz z par tią !”c.

Na ze bra niu Ko mi te tu Fron tu Na ro do we go w By cha wie (Lu blin) dy rek tor li ceum
ogól no kształ cą ce go w swym prze mó wie niu pro wo ko wał obec nych tam chło pów do an -
ty pań stwo wych wy stą pień pod kre śla jąc, że obec na sy tu acja sprzy ja, aby się z tym
wszyst kim roz li czyć.

Dzie kan de ka na tu za gwi żdżań skie go pow. Opo le (au to chton) zwró cił się na pi śmie
do Wy dzia łu Wy znań WRN z proś bą o umo żli wie nie po wro tu sio strom za kon nym wy -
wie zio nym z tamt[ej sze go] te re nu. Mię dzy in ny mi pi sze: „Lud ność miej sco wa – ka to -
li cy, ewan ge li cy i au to chto ni by li i są moc no obu rze ni tym, że sio stry tak bar dzo lu do -
wi po trzeb ne, przede wszyst kim w pie lę gna cji cho rych, zo sta ły w tak gwał tow ny
i nie ludz ki spo sób po zba wio ne pra cy i do mu. Obec nie mar nie ją nie za stą pio ne si ły pie -
lę gniar skie skon cen tro wa ne w Sta niąt kachd pow. Boch nia (Kra ków). Je stem wy ra zi cie -
lem usil nych gło sów ogó łu tamt[ej szej] lud no ści, któ ra sta now czo do ma ga się po wro tu
swo ich sióstr”.

6 li sto pa da br. w Ło dzi zna le zio no wy ko na ną od ręcz nie ulot kę o tre ści: „Je ste śmy
głę bo ko obu rze ni be stial skim mor dem po wstań ców wę gier skich przez woj ska ra dziec -
kie”.

Te goż dnia na ta bli cy ogło szeń na le pio no 3 pla ka ty o tre ści go dzą cej w so jusz pol sko -
-ra dziec ki i żą da ją cej udzie le nia Wę grom po mo cy ma te rial nej i mi li tar nej oraz wzy wa ją -
cej do wal ki o wol ność i su we ren ność. Treść uję ta by ła w kil ku ha słach, przed któ ry mi
wy pi sa ne by ły li te ry „ZWK”.

Przy Za kła dach Prze my słu Dzie wiar skie go w Ło dzi wy wie szo no trans pa rent o tre -
ści: „Ka ca py precz, Pol ska dla Po la ków”.

4 li sto pa da br. na te re nie mia sta Gry fów Ślą ski (Wro cław) zna le zio no 5 ulo tek na -
wo łu ją cych lud ność do wy stą pień prze ciw ko ustro jo wi PRL.

Na jed nym ze słu pów te le fo nicz nych w m. Gro ble pow. Ni sko (Rze szów) zo sta ły
wy wie szo ne 3 ulot ki o tre ści po gró żko wej pod ad re sem kie row nicz ki szko ły w Gro -
blach za znie sie nie re li gii w szko le.

7 li sto pa da br. przed do mem kul tu ry w Miel cu (Rze szów) na kle jo ne zo sta ły 2 ulot ki
pi sa ne od ręcz nie na wo łu ją ce do wy stę po wa nia prze ciw ko Zw[iąz ko wi] Ra dziec kie mu
i so li da ry zu ją ce się z lu dem wę gier skim.

Na mu rach do mów przy trzech uli cach w Ło dzi ujaw nio no 3 wy ko na ne kre dą na pi -
sy o tre ści: „Ro sja nie precz z Wę gier”.

6 li sto pa da br. na obiek cie spe cjal nym Fa bry ki Ze ga rów w Świe bo dzi cach pow.
Świd ni ca (Wro cław) wy pi sa no far bą na drzwiach na pis an ty ra dziec ki. Te go sa me go
dnia pra cow ni cy Biu ra Pro jek tów w Świd ni cy wy wie si li na swo im bu dyn ku sztan dar
wę gier ski z ża ło bą.

W Biu rze Zby tu Ener gii w Kwi dzy nie (Gdańsk) je den z pra cow ni ków – czł[onek]
PZPR, po zry wał wszyst kie pla ka ty pro pa gan do we do ty czą ce ZSRR.
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c–c Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 2 i prze kre ślo no.
d By ło: Sta nięt kach.
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Miesz ka niec Ka ni czek pow. Kwi dzyn (Gdańsk), b[yły] prze wod ni czą cy spół dziel ni
pro duk cyj nej, za cze pił na uli cy funk cjo na riu sza Po wia to wej De le ga tu ry [Urzę du
do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Kwi dzy nie, któ re mu od gra żał [się] „za
zbie ra nie na nie go w prze szło ści ma te ria łów ob cią ża ją cych”.

By ły do wód ca kom pa nii WiN, za miesz ka ły w po wie cie So kół ka (Bia ły stok), w związ -
ku z sy tu acją na Wę grzech spo dzie wa się, że w Pol sce doj dzie do roz le wu krwi, po nie -
waż część kie row nic twa par tyj ne go, któ ra usi ło wa ła prze szko dzić pro ce so wi de mo kra -
ty za cji bę dzie chcia ła ra to wać swą sy tu ację. Wy po wia da się rów nież, że bę dzie
to do god na sy tu acja dla chwy ce nia za broń i oka za nia, że na ród nie chce so wiec kich
rzą dów. Zda niem je go na ród cze ka [mo żli wo ści] „od we tu, aby ze mścić się na pa choł -
kach sta li now skich”.

Na te re nie mia sta Go rzo wa (Zie lo na Gó ra) krą żą po gło ski, że mar sza łek Ro kos sow -
ski idzie ze Zw[iąz ku] Ra dziec kie go do Pol ski z 200-ty sięcz ną Ar mią Ra dziec ką.

Nie któ rzy stu den ci Po li tech ni ki Gdań skiej usi łu ją do pro wa dzić do boj ko tu wy kła -
dów mark si zmu, od ma wia ją ucze nia się eko no mii po li tycz nej oraz czy nią przy go to wa -
nia do zor ga ni zo wa nia na po li tech ni ce wie cu so li dar no ścio we go z wy pad ka mi na Wę -
grzech i po tę pia ją ce go Zw[ią zek] Ra dziec ki za ak cję zbroj ną prze ciw ko Wę grom.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 295–298.
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Nr 227

1956 li sto pad 9, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 79/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 9 li sto pa da 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go 

Biu le tyn nr 79[/56]

aW dniu 5 li sto pa da br. o godz. 6.30 ro bot ni cy hu ty „Za wier cie” b(Ka to wi ce)b wywieź li
na tacz kach z hu ty 4 in ży nie rów za trud nio nych na kie row ni czych sta no wi skach. Ro bot -
ni cy za żą da li rów nież usu nię cia 6 in nych pra cow ni ków wspo mnia nej hu ty. Wy mie nio -
nym za rzu ca no nie wła ści wy sto su nek do za ło gi. Usta lo no, że głów nym in spi ra to rem po -
wy ższe go był b[yły] pra cow nik or ga nów bez pie czeń stwaa.

W tym sa mym dniu do CZPH zgło si ła się 9-oso bo wa de le ga cja z wal cow ni dru tu huty
„Ko ściusz ko” z na stę pu ją cy mi po stu la ta mi:

– ob ni że nia pla nu pro duk cyj ne go,
– znie sie nia pra cy w nie dzie le,
– wy pła ce nia wy rów na nia od ma ja br. na sku tek te go, że plan był za wy so ki.
W dniu 8 bm. do By to mia przy je cha ła 17-oso bo wa gru pa stu den tów z Po li tech ni ki

Gdań skiej. Uda ła się ona na dół ko pal ni „Szom bier ki”. Stu den ci opo wia da li gór ni kom,
że zo stał za mor do wa ny tow[arzysz] Go muł ka, w związ ku z czym aresz to wa no w War -
sza wie 700 osób. Dys ku to wa no ta kże na te mat wy da rzeń na Wę grzech, so li da ry zu jąc się
z re wo lu cjo ni sta mi wę gier ski mi. Wy su wa no przy tym pro wo ka cyj ne ha sła.

Jak usta lo no, gru py stu den tów Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie uda ły się
ta kże do miej sco wo ści wo jew[ódz twa] ka to wic kie go.

cW Stocz ni Re mon to wej bw Gdań skub w ha li B -19 pod czas ze bra nia wy stę po wa ły
oso by z oska rże nia mi po szcze gól nych pra cow ni ków or ga nów bez pie czeń stwa. Je den
z b[yłych] taj nych współ pra cow ni ków bez pie czeń stwa do ma gał się po bi cia pra cow ni ka
Wo jew[ódz kie go] Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] i wy wie zie nia go
na tacz kach z za kła duc.

cW dniu 8 bm. w Fa bry ce Urzą dzeń Me cha nicz nych „Po rę ba” ko ło Za wier cia b(Ka -
to wi ce)b po ma sów ce wy rzu co nych zo sta ło za bra mę fa bry ki czte rech b[yłych] pra cow -
ni ków bez pie czeń stwa pu blicz ne go. Wy ło nio na ko mi sja żą da ła za po zna nia się z ma te -
ria ła mi Re fe ra tu Ochro nyc.
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a–a Przy aka pi cie do pi sa no od ręcz nie: 2 i prze kre ślo no.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
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W go dzi nach po po łu dnio wych dnia 8 bm. w Wie licz ce (Kra ków) wy wie szo ne zo sta -
ły 2 ulot ki o tre ści skie ro wa nej p[rze ciw]ko pre mie ro wi Ka da ro wi oraz na wo łu ją cej
mło dzież do bi cia żoł nie rzy ra dziec kich, sta cjo nu ją cych w Wie licz ce.

Przy ul. Na ru to wi cza w Ło dzi w dniu 7 bm. zna le zio no ulot kę o tre ści: „Ro da cy,
wzy wa my was do ma so wych wy stą pień w ra zie za ma chu na tow[arzy sza] Wie sła wa.
Ko mi tet ZSZC – Pa jąk”.

W dniu wczo raj szym pry mas Wy szyń ski przy jął de le ga cję stu den tów war szaw skich
i w wy gło szo nym prze mó wie niu dzię ko wał stu den tom za pa mięć i przy wią za nie
do Koś cio ła ka to lic kie go, mó wiąc m[ię dzy] inn[ymi]: „Wy uczy cie się i ja uczy łem się
ostat nio przez ca łe 3 la ta. Z na uki tej wy cią gną łem wnio sek, że na le ży w po ko ju bu do -
wać no we ży cie. Dla te go i wy win ni ście swo je do świad cza nie wy ko rzy stać dla po ko jo -
we go bu dow nic twa swo jej przy szło ści, wią żąc swo je lo sy z Ko ścio łem ka to lic kim”. Po -
za tym Wy szyń ski chwa lił stu den tów za ich bo jo wą po sta wę po li tycz ną, za le ca jąc te raz
za cho wa nie spo ko ju, gdyż za sad ni czy cel zo stał już osią gnię ty.

W dniu 5 bm. Wy szyń ski brał udział w po sie dze niu ka pi tu ły war szaw skiej, gdzie po -
dzie lił się swo imi pra gnie nia mi i za mie rze nia mi. Oświad czył, iż jest bar dzo za do wo lo -
ny z po wro tu na sta no wi sko pry ma sa oraz za po wie dział, że bę dzie wi zy to wał wszyst kie
ku rie, ce lem zo rien to wa nia się w sy tu acji Ko ścio ła. Pra gnie, aby sto sun ki mię dzy pań -
stwem a Ko ścio łem ukła da ły się po myśl nie i bę dzie dą żył do zmia ny de kre tu o ob sa dza -
niu sta no wisk ko ściel nych, gdyż – je go zda niem – de kret w do tych cza so wym brzmie -
niu krę pu je roz wój ini cja ty wy Ko ścio ła, a nie kie dy bez pod staw nie krzyw dzi księ ży.
Przy pusz cza też, że pierw sze roz mo wy Ko mi sji Rzą du i Epi sko pa tu bę dą klu czem
do za war cia kon kor da tu z Wa ty ka nem.

Ks. We ber jest zda nia, że rząd nie po wi nien się zgo dzić na znie sie nie po wy ższe go
de kre tu, gdyż umo żli wi ło by to pry ma so wi i re ak cyj nym bi sku pom od su nię cie od wła -
dzy ko ściel nej nie wy god nych im księ ży po stę po wych. De kret ten – we dług nie go – po -
wi nien być tyl ko zmo dy fi ko wa ny. Przy pusz cza on rów nież, że w cza sie ob rad ko mi sji
i epi sko pa tu kler bę dzie sto so wał na cisk na rząd wszel ki mi do stęp ny mi mu środ ka mi,
aby jak naj wię cej zy skać dla sie bie. Po dob ne zda nia wy po wia dał ks. Wój cik z pa ra fii na
Ko le.

Po nad to sze reg księ ży stwier dza, że Wy szyń ski po wa żnie się zmie nił, cze go do wo -
dem jest wiel ki pa trio tyzm u nie go, któ re go po przed nio nie prze ja wiał. Dla te go też wy -
po wia da ją się nie kie dy, że „pry mas idzie na pa sku rzą du, gdyż mu si od pła cać za zwol -
nie nie go i wi docz nie otrzy mał le gi ty ma cję par tyj ną”.

W po wie cie No wo gard (Szcze cin) wśród lud no ści na ro do wo ści nie miec kiej roz po -
wszech nia się pro pa gan da re wi zjo ni stycz na i od we to wa, gro żą ca Po la kom sa mo są da mi
za do tych cza so we cier pie nia. W śro do wi skach ukra iń skich no tu je się wy po wie dzi do -
ma ga ją ce się wy co fa nia wojsk ra dziec kich z te re nu Pol ski, co umo żli wi im roz pra wie -
nie się z Po la ka mi.

W dniu 7 bm. o godz. 18.00 czte rech żoł nie rzy ra dziec kich sta cjo nu ją cych w Sie dl -
cach (War sza wa), idąc uli cą w sta nie nie trzeź wym, bi ło pa sem woj sko wym prze cho dzą -
cych oby wa te li. Po bi li oni funk cjo na riu sza MO, któ ry usi ło wał in ter we nio wać. Żoł nie -
rze zo sta li za trzy ma ni i prze ka za ni wła dzom ra dziec kim.
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W tym sa mym dniu 3 żoł nie rzy ra dziec kich wtar gnę ło do miesz ka nia oso by pry wat -
nej na te re nie m. Sie dl ce, gdzie zde mo lo wa li miesz ka nie, po czym zbie gli. Po wy ższą
spra wą za ję ła się pro ku ra tu ra ra dziec ka.

Za zgod ność:
(–) Py skło, R[oman], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 299–301.
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Nr 228

1956 li sto pad 10, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 80/56

Ko mi tet War sza wa, 10 li sto pa da 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 80[/56]

We Wro cła wiu krą żą ró żne po gło ski na te mat po wro tu tow[arzy sza] Ma zu ra 1 m[ię -
dzy] inn[ymi], że „Ma zur w Mo skwie for mu je rząd pol ski, a w Pol sce nie wąt pli wie jesz -
cze po wsta nie ta ka sy tu acja, jak na Wę grzech”, „tow[arzysz] Ma zur po wró cił z ZSRR
z za mia rem za mor do wa nia tow[arzy sza] Go muł ki i przy wró ce nia ta kiej sa mej sy tu acji
w Pol sce, ja ka pa no wa ła do ostat nie go okre su cza su”, „prze ciw ni cy tow[arzy sza] Go -
muł ki zor ga ni zo wa li gru pę na cze le z Ma zu rem, któ ra ma za za da nie prze chwy cić wła -
dzę w Pol sce. Ta sa ma gru pa lu dzi po sia da li stę z na zwi ska mi 10 000 osób, któ re zo sta -
ną wy wie zio ne na Sy bir”. Po dob ne po gło ski krą żą w War sza wie.

W jed nej w re stau ra cji we Wro cła wiu dnia 5 bm. czte rech żoł nie rzy WP, bę dąc w sta -
nie nie trzeź wym, zmu si ło 3 żoł nie rzy ra dziec kich do opusz cze nia re stau ra cji.

W Mi cha ło wie pow. Bia ły stok dnia 9 bm. 4 ro bot ni ków za bra ło z miej sco wej bi blio -
te ki dzie ła Le ni na i Sta li na, któ re pu blicz nie spa li li przed go spo dą. Wy mie nie ni zo sta li
za trzy ma ni przez MO.

W dniu 8 bm. w Ło dzi zna le zio no 11 szt[uk] ulo tek wy ko na nych od ręcz nie z na stę -
pu ją cy mi ha sła mi: „To wa rzy sze, w związ ku z sy tu acją na Wę grzech nie uczęsz czaj cie
na fil my i im pre zy spor to we ra dziec kie”, „Bra cia, strze żcie kie row nic twa par tii, aby nie
by ło tak jak na Wę grzech”, „Ro bot ni cy so wiec cy oszu ka li nas. Nie pra gną so cja li zmu,
lecz pra gną was wy ko rzy stać” itp.

Na dwóch uli cach War sza wy (al. I Ar mii Woj ska Pol skie go i Mar szał kow ska) zauwa -
żo no na pi sy do ko na ne kre dą o tre ści: „Precz rę ce od Wę gier”, „Lu du War sza wy, chwyć
za broń”, „Precz z za kła ma niem ko mu ni stycz nej ob łu dy”.

W dniu 8 bm. na 2. uli cach Kra ko wa uka za ły się na pi sy an ty ra dziec kie, wy ko na ne
far bą olej ną.

W Par cze wie (Lu blin) na jed nym z do mów umiesz czo no ha sło an ty ra dziec kie, wy ko -
na ne z wy cin ków z ga zet.
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1 Fran ci szek Ma zur (1895–1975), dzia łacz ko mu ni stycz ny. Czło nek WKP(b), w la tach 1930–1938 w KC KPP,
nad zo ro wał pra cę KPZU. W cza sie II woj ny świa to wej w ZSRR. Po po wro cie do kra ju w KC PPR i PZPR, w la -
tach 1950–1956 w BP, w okre sie 1959–1964 czło nek CKR PZPR. W la tach 1946–1956 po seł do KRN, na Sejm
Usta wo daw czy i Sejm PRL, na stęp nie am ba sa dor PRL w Cze cho sło wa cji (do 1965).
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aW dniu 8 bm. w szko le pod sta wo wej w Sierp cu b(War sza wa)b ucznio wie kl. V
i VI po bi li ucznia te jże szko ły, sy na b[yłe go] człon ka KPP, obec nie czł[on ka] PZPR
– za to, że wy szedł z kla sy pod czas od ma wia nia mo dli twya. W te jże sa mej szko le przy -
go to wy wa na jest pe ty cja, w któ rej ucznio wie do ma ga ją się wpro wa dze nia w szko le na -
uki re li gii. Pe ty cję tę za mie rza ją do rę czyć miej sco we mu księ dzu.

Dnia 6 bm. w m. Żu ków ka pow. So cha czew (War sza wa) gru pa ko biet do ma ga ła się
wpro wa dze nia w szko le pod sta wo wej na uki re li gii i za wie sze nia krzy ży w kla sach.

cDnia 7 bm. w grom. Ta no wo pow. bSz cze cinb na se sji GRN se kre tarz te jże GRN
oświad czył ze bra nym, że był wy ko rzy sty wa ny ope ra cyj nie przez Urząd [do spraw] Bez -
pie czeń stwa [Pu blicz ne go] oraz wy mie nił na zwi ska osób po zo sta ją cych w za in te re so -
wa niu or ga nów bez pie czeń stwa. W dal szym swym wy stą pie niu do ma gał się zdję cia ze
sta no wi ska pra cow ni ka Pow[ia to we go] Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w Szcze ci nie, któ ry ob słu gu je te ren gro ma dy Ta no woc.

W dniu 6 bm. pod czas po by tu za ło gi ku trów ry bac kich NRD (30 osób) w go spo dzie
w Puc ku je den z ma ry na rzy NRD na pluł do ta le rzy ofi ce ro wi Ma ry nar ki Wo jen nej i jed -
ne mu z pol skich ry ba ków, mó wiąc: „Ty pol ska świ nio, już nie dłu go przyj dą Niem cy
na Pół wy sep Hel ski”. Na in ter wen cję wym[ie nio ne go] ofi ce ra Nie miec zo stał za bra ny
przez pa trol do Ko men dy Gar ni zo nu WP, skąd zo stał na stęp nie zwol nio ny. Po po wro cie
do go spo dy wy mie nio ny Nie miec ude rzył w twarz pol skie go ry ba ka, na co nikt z obec -
nych w go spo dzie nie za re ago wał. Ma ry na rze nie miec cy po wyj ściu z go spo dy śpie wa -
li fa szy stow skie pio sen ki.

Za zgod ność:
(–) Py skło R[oman], mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 302–303.
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a–a Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 2 i prze kre ślo no.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
c–c Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie: 1 i prze kre ślo no.
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Nr 229

1956 li sto pad 12, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 81/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 12 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 81[/56]

9 li sto pa da br. na te re nie m. El blą ga (Gdańsk) roz kol por to wa no ulot ki z ha sła mi:
„Precz z Mo skwą, Mo skwa mor du je lu dzi, precz z oku pan tem”. Ulot ki w licz bie 50 sztuk
od bi te zo sta ły czcion ka mi dru kar ski mi.

7 li sto pa da br. w Lip nie (Byd goszcz) zna le zio no 2 ulot ki, któ re za wie ra ły m.in. ha sła:
„Uwa ga, po pie ra my pro gram tow[arzy sza] Go muł ki i żą da my: wy po wie dze nia trak ta tu
war szaw skie go, ogło sze nia neu tral no ści Pol ski, li kwi da cji UB, re wi zji gra nic wschod nich”.

Na klat ce scho do wej jed ne go z do mów miesz kal nych w Ka to wi cach zna le zio no wy -
ko na ną na ma szy nie ulot kę o tre ści an ty ra dziec kiej, wzy wa ją cą stu den tów, ro bot ni ków,
chło pów i in te li gen cję do pod ję cia wspól nej wal ki „o god ność praw dzi we go czło wie ka”.

7 li sto pa da br. w Ja ro ci nie (Po znań) na ga blot ce TPPR zo sta ło na kle jo ne ha sło z żą da -
niem wy co fa nia wojsk ra dziec kich z Pol ski.

7 li sto pa da br. na te re nie Włosz czo wy (Kiel ce) roz kle jo no 3 od ręcz nie wy ko na ne
ulot ki o tre ści skie ro wa nej prze ciw ko wła dzy lu do wej w Pol sce i prze ciw ko Związ ko wi
Ra dziec kie mu.

8 li sto pa da br. na bu dyn ku szkol nym oraz w kil ku in nych punk tach mia sta Włosz -
czo wa (Kiel ce) zna le zio no 8 ulo tek pi sa nych od ręcz nie o tre ści: „Chce my wol no ści”,
„Precz z ję zy kiem ro syj skim w szko le”.

7 li sto pa da br. na mu rze oka la ją cym szpi tal w Biel szo wi cach (Ka to wi ce) do ko na no
na pi su o tre ści an ty ra dziec kiej i so li da ry zu ją cej się z Wę gra mi.

Na szy bach wy sta wo wych za kła du fo to gra ficz ne go i ze gar mi strzow skie go w Wir ku
ko ło No we go By to mia zo sta ły na kle jo ne ha sła: „Niech ży je We hr macht”, „Precz z ra -
dziec ką oku pa cją”.

9 li sto pa da br. na te re nie WSK w Świd ni ku (Lu blin) ujaw nio no od ręcz ny na pis skie -
ro wa ny prze ciw ko KPZR, so ju szo wi pol sko -ra dziec kie mu i mar szał ko wi Ro kos sow -
skie mu.

7 li sto pa da br. w no cy na te re nie Go rzo wa (Zie lo na Gó ra) na mu rach do mów do ko -
na no 4 na pi sów o tre ści an ty ra dziec kiej.

aW Wo je wódz kich Urzę dach [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] bw Kra ko wie,
Olsz ty nie, Gdań sku i Ka to wi cachb otrzy ma no in for ma cje o prze sła niu ano ni mów
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a–a Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie cy frę: 1 i prze pra wio no ją na: 3.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
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do czł[on ków] par tii i b[yłych] pra cow ni ków or ga nów bez pie czeń stwa, gro żą cych im
śmier cią za do tych cza so wą dzia łal no śća.

cJe den z ad wo ka tów roz sie wa wśród pra cow ni ków są du w Tar no wie b(Kra ków)b

plot ki, że obok [gma chu] Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Boch ni
wy ko pa no 5 tru pów lu dzi, któ rzy zo sta li za mor do wa ni przez or ga na bez pie czeń stwac.

cW Za kła dach im. H[ipo li ta] Ce giel skie go 1, „Po me cie” i in nych b(Po znań)b nie któ rzy
ro bot ni cy do ma ga ją się ujaw nie nia wszyst kich taj nych współ pra cow ni ków or ga nów
bez pie czeń stwa. Po dob ne żą da nia no tu je się rów nież na te re nie wo je wódz twac.

Dzia łacz cha de cji z Ło dzi oświad czył, że ostat nio od by ła się roz mo wa se kre ta rza
gene ral ne go Spa siń skie go 2 z kil ko ma cha de ka mi, na któ rej sta nę ła spra wa re ak ty wo wa -
nia sto wa rzy sze nia ChD, m.in. zwro tu Do mu Lu do we go przy ul. Tu wi ma. Oświad czył
on rów nież, że SN w obec nym ustro ju nie ma ra cji by tu, na to miast cha de cja mo że być
re ak ty wo wa na i je śli tyl ko to na stą pi, to by li człon ko wie SN wej dą do cha de cji i bę dą
sta no wić – ze wzglę du na ilość – po wa żną si łę, któ ra bę dzie w du żym stop niu de cy do -
wać o ży ciu po li tycz nym.

Ku ria bi sku pia ro ze sła ła do dzie ka nów w woj. byd go skim (ci z ko lei do wszyst kich
pro bosz czów) pi smo, któ re na ka zu je księ żom do ma ga nia się na uki re li gii we wszyst kich
szko łach, ta kże za wo do wych uza sad nia jąc to, że mo cą usta wy z 10 IX 1956 r. szko ły
zawo do we zo sta ły włą czo ne do re sor tu mi ni stra oświa ty.

Na ze bra niach ko mi te tów ro dzi ciel skich w Pa ca no wie, Srocz ko wie pow. Bu sko
(Kiel ce) oraz na po sie dze niu Po wia to we go Ko mi te tu Fron tu Na ro do we go w Bu sku nie -
któ rzy dys ku tan ci wy su wa li pro po zy cje przy wró ce nia na uki re li gii w szko łach oraz za -
wie sze nia krzy ży. Wie lu spo śród ze bra nych po par ło te pro po zy cje.

Do księ dza w Bie li nach (Kiel ce) zgło si ła się oko ło 100-oso bo wa gru pa ro dzi ców
dzie ci uczęsz cza ją cych do szkół z za py ta niem, dla cze go w miej sco wej szko le nie ma
nauki re li gii. Wy ra zi li oni chęć uda nia się w tej spra wie do władz wo je wódz kich w Kiel -
cach, jed nak za ra dą księ dza de le ga cja do Kielc nie po je cha ła.

Uzy ska no in for ma cję, że gór ni cy ko pal ni „Ry duł to wy” są nie za do wo le ni z za rzą dze -
nia Mi ni ster stwa Gór nic twa, któ re w mie sią cu grud niu za pla no wa ło 3 nie dzie le wy do -
byw cze. Mó wią oni, że za przy kła dem gór ni ków z ko pal ni „An na” nie sta wią się w ogó -
le do pra cy.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 304–306.
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c–c Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie cy frę: 1 i prze kre ślo no.
1 Na zwę ofi cjal nie przy wró co no do pie ro 10 grud nia 1956 r.; zob. Biu le tyn Dzien ny 286/54, przy pis 1.
2 Sta ni sław Jan Spa siń ski vel Le on Ro bak (1896–1969), dzia łacz cha dec ki. Od 1926 r. czło nek Ra dy Na czel nej
Pol skie go Stron nic twa Chrze ści jań skiej De mo kra cji, w la tach 1926–1934 rad ny m. War sza wy, od czerw ca 1938 r.
se kre tarz ge ne ral ny Chrze ści jań skie go Zjed no cze nia Za wo do we go RP. Po kam pa nii wrze śnio wej in ter no wa ny
na Wę grzech, gdzie m.in. był pre ze sem Pol skie go Ko mi te tu Re pa tria cyj ne go. Do Pol ski po wró cił w grud niu 1945 r.
Brak in for ma cji o dzia łal no ści po woj nie. Zob. sze rzej A.A. Zię ba, Spa siń ski Sta ni sław Jan [w:] Pol ski Słow nik
Biogra ficz ny, t. LI, z. 1 (168), War sza wa -Kra ków 2002.
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Nr 230

1956 li sto pad 14, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 82/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 14 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 82[/56]

aWe wsi Gra do sła wi ce 1 pow. To ma szów bLu bel skib dnia 11 bm. w go dzi nach wie -
czor nych nie usta lo ny do tych czas spraw ca od dał strzał z du bel tów ki do ja dą ce go mo to -
cy klem funk cjo na riu sza Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w To ma szo wiea.

aNa uli cy w Ra do miu b(Kiel ce)b dnia 9 bm. przez dwóch osob ni ków zo stał na pad nię -
ty i po bi ty funk cjo na riusz De le ga tu ry Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne -
go]. O do ko na nie po wy ższe go po dej rza ni są pra cow ni cy Za kła dów Me ta lo wych, któ rzy
zna ją po szko do wa ne go ja ko funk cjo na riu sza or ga nów bez pie czeń stwaa.

W go dzi nach noc nych do se kre ta rza Po wia to wej Ra dy Na ro do wej w Choj ni cach
(Byd goszcz) te le fo no wał nie zna ny osob nik, któ ry gro żąc po le cił mu zre zy gno wać z zaj -
mo wa ne go sta no wi ska.

Kie row nik wy dzia łu od lew ni hu ty „Za brze” w Ka to wi cach (ak ty wi sta par tyj ny)
otrzy mał list ano ni mo wy, w któ rym au tor na zy wa go sta li now cem i wy zy ski wa czem.
Pod tre ścią wy ry so wa na jest szu bie ni ca.

Se kre tarz Ko mi te tu Po wia to we go PZPR w Choj ni cach (Byd goszcz) otrzy mał pocz -
tą ano nim po gró żko wy, w któ rym au tor m.in. żą da zdję cia z gma chu ko mi te tu czer wo -
nej fla gi.

11 li sto pa da br. w go dzi nach wie czor nych wrzu co no ka mień do miesz ka nia ofi ce ra
ra dziec kie go za miesz ka łe go na te re nie Świ no uj ścia.

8 bm. w ró żnych punk tach mia sta Zie lo na Gó ra ujaw nio no 15 ulo tek wy ko na nych
od ręcz nie, na wo łu ją cych miesz kań ców mia sta do zbroj ne go wy stą pie nia prze ciw ko
Zw[iąz ko wi] Ra dziec kie mu oraz so li da ry zo wa nia się po wstań ca mi wę gier ski mi.

W oko li cy wsi Klu sy i Ogró dek pow. Ełk (Bia ły stok) ze bra no 67 egz[em pla rzy] ulo -
tek wy ko na nych ręcz ną dru kar ką o tre ści na wo łu ją cej do wal ki z ko mu ni zmem.

W Ło dzi zna le zio no 3 ulot ki, w tym jed na wy ko na na ręcz ną dru kar ką, o tre ści an ty -
ra dziec kiej i na wią zu ją cej do wy pad ków na Wę grzech.

12 bm. przy jed nej z ulic w Ło dzi zna le zio no od ręcz nie wy ko na ną ulot kę, w któ rej
au tor na wo łu je uczniów szkół do wal ki o wpro wa dze nie na uki re li gii i znie sie nie ję zy -
ka ro syj skie go. Ulot ka no si pod pis: „Ucznio wie”.

749

a–a Na mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie cy frę: 1 i prze kre ślo no.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
1 Miej sco wość nie usta lo na. Być mo że Gro dy sła wi ce.
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13 bm. na jed nej z ulic w Za mo ściu (Lu blin) ujaw nio no 6 od ręcz nie wy ko na nych
ulo tek szka lu ją cych ZSRR i za po wia da ją cych upa dek ko mu ni zmu. Ulot ki za opa trzo ne
by ły pod pi sem: „OWM”.

Na te re nie m. Płoc ka (War sza wa) w no cy z 9 na 10 bm. wy wie szo ne zo sta ły 3 ulot -
ki (wy ko na ne od ręcz nie) za wie ra ją ce an ty ra dziec kie ha sła.

Na bu dyn ku szko ły ogól no kształ cą cej w Choj ni cach (Byd goszcz) ujaw nio no pla kat
wy ko na ny od ręcz nie o tre ści an ty ra dziec kiej.

W Ło dzi na jed nym z par ka nów do ko na ne zo sta ły wap nem na pi sy o tre ści do ma ga -
ją cej się wy co fa nia wojsk ra dziec kich z Wę gier i na wo łu ją cej do boj ko to wa nia fil mów
ra dziec kich.

Na jed nej z ulic w Byd gosz czy ujaw nio no na pis skie ro wa ny prze ciw ko ZSRR.
W dal szym cią gu no tu je się wy pad ki nisz cze nia por tre tów B[ole sła wa] Bie ru ta

i K[on stan te go] Ro kos sow skie go. W jed nym wy pad ku w szko le pod sta wo wej w gro ma -
dzie By stra pow. Gor li ce (Rze szów) ucznio wie znisz czy li pod ręcz ni ki [do] ję zy ka ro syj -
skie go i od mó wi li ucze nia się te go przed mio tu.

aW cu krow ni „Łub na” w Ka zi mie rzy Wiel kiej b(Kiel ce)b od by ło się ze bra nie pra cow -
ni ków, na któ rym pod ję to uchwa łę do ma ga ją cą się zwol nie nia z pra cy w wy mie nio nym
za kła dzie b[yłe go] pra cow ni ka or ga nów bez pie czeń stwa, za rzu ca jąc mu ter ror i szan taż
wo bec lud no ści. Ro bot ni cy wspo mnia nej cu krow ni za mie rza ją zwo łać dru gie ze bra nie
i pod jąć de cy zję w spra wie usu nię cia z pra cy se kre ta rza POP i kie row ni ka ka dra.

aNa ze bra niu spra woz daw czo -wy bor czym POP przy Dy rek cji Ko le jo wej w bKra ko -
wieb wy stą pił b[yły] kie row nik Wy dzia łu Ko mu ni ka cyj ne go KW PZPR w Kra ko wie
oświad cza jąc, że za ca łe zło w ży ciu na sze go kra ju od po wie dzial ne są urzę dy bez pie -
czeń stwa, przy czym za ata ko wał b[yłych] pra cow ni ków Wy dzia łu Ochro ny przy DOKP,
twier dząc, że po sia da li oni lu dzi, któ rzy im do no si li wszyst ko o pra cow ni kach PKP.
Wymie nio ny za pro po no wał po wo ła nie ko mi sji, któ ra przej rza ła by ma te ria ły uzy ska ne
na pra cow ni ków PKP dla stwier dze nia, na ko go i przez ko go by ły one pi sa ne. Wy stą -
pie nie wy mie nio ne go wy wo ła ło wzrost na stro jów prze ciw ko urzę do wi [do spraw] bez -
pie czeń stwa [pu blicz ne go]a.

aNa ze bra niu w WSK Go rzy ce pow. Tar no brzeg b(Rze szów)b dwaj pra cow ni cy (je -
den czł[onek] PZPR) do ma ga li się ujaw nie nia taj nych współ pra cow ni ków RW i do ko -
na nia re wi zji pra cy Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] w Go rzy cach
oraz wy cią gnię cia wnio sków w sto sun ku do b[yłe go] sze fa RW i dwóch in nych pra cow -
ni ków. Do wy ja śnie nia tych spraw ze bra nie po wo ła ło ko mi sjęa.

Na te re nie Za kła dów Ra dio wych im. Ka sprza ka w W[ar sza]wie pra cow ni cy wy mie -
nia ją mię dzy so bą tek sty wy po wie dzi po szcze gól nych człon ków KC, któ rzy na III Ple -
num wy stę po wa li prze ciw ko tow[arzy szo wi] Go muł ce.

Wśród kle ru wo je wódz twa olsz tyń skie go, w ku rii i wśród człon ków ka pi tu ły oce nia
się obec ną sy tu ację ja ko po zy tyw ną dla Ko ścio ła, wy mie nia się przy tym mo żli wość
nawią za nia kon kor da tu.

Nie któ rzy księ ża ku ria li ści z Kra ko wa wy ra ża ją za do wo le nie z po wro tu tow[arzy -
sza] Go muł ki, spo dzie wa ją się ulg dla Ko ścio ła, ale od osta tecz nej oce ny ra dzą się
wstrzy mać aż do zu peł ne go wy ja śnie nia sy tu acji.

Wśród je zu itów w War sza wie ży wo dys ku to wa ne są ostat nie zmia ny. Ogól nie oce -
nia się tam, że pro gram na kre ślo ny przez tow[arzy sza] Go muł kę jest do przy ję cia rów -
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nież przez ka to li ków, ocze ku ją jed nak za ję cia sta no wi ska w spra wie Ko ścio ła. Je zu ici
przy go to wu ją się do wzno wie nia swo ich wy daw nictw. Pa nu je rów nież wśród nich po -
gląd, że otwie ra ją się mo żli wo ści stwo rze nia par tii ka to lic kich.

Bi skup Ba ra nia k2 ży wo in te re su je się za szły mi zmia na mi, je go zda niem doj dzie na
pew no do po myśl ne go roz wo ju Ko ścio ła. Zmia ny w KC oce nia po zy tyw nie, brak Ma -
zu ra w Biu rze Po li tycz nym oce nił ja ko bez po śred ni sku tek za je go po stę po wa nie
w spra wach pry ma sa i Ko ścio ła, a nie wy bra nie do Biu ra [Po li tycz ne go KC PZPR]
Rokos sow skie go ko men tu je ja ko ko niec su pre ma cji ZSRR. Uwa ża, że doj dzie do na -
wią za nia sto sun ków z Wa ty ka nem, co przy nie sie Pol sce ko rzy ści na are nie mię dzy na ro -
do wej.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Ro ze sła no wg roz dziel ni ka nr 6

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 307–310.
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2 An to ni Ba ra niak (1904–1977), ar cy bi skup, sa le zja nin. Ab sol went teo lo gii i pra wa ka no nicz ne go na Pa pie skim
Uni wer sy te cie Gre go riań skim w Rzy mie, pra cow nik Ro ty Rzym skiej i Kon gre ga cji So bo ru. Se kre tarz i ka pe lan
pry ma sa Pol ski kard. Au gu sta Hlon da w la tach 1933–1948, z któ rym w cza sie woj ny prze by wał w Rzy mie.
Od 1949 r. se kre tarz i ka pe lan kard. Ste fa na Wy szyń skie go, w okre sie 1951–1957 bi skup su fra gan gnieź nień ski,
od 1951 r. pra cow nik Se kre ta ria tu Pry ma sa Pol ski. W 1953 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w wię zie niu w War -
sza wie i pod da ny śledz twu, w cza sie któ re go był tor tu ro wa ny. Nie zdo ła no od nie go wy do być ze znań kom pro mi -
tu ją cych kar dy na łów Hlon da i Wy szyń skie go, zwol nio ny 30 paź dzier ni ka 1956 r. Od 1957 r. ar cy bi skup metropo-
lita po znań ski, uczest nik So bo ru Wa ty kań skie go II w la tach 1962–1965, współ or ga ni za tor uro czy sto ści Mil le nium
Chrztu Pol ski w 1966 r.
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Nr 231

1956 li sto pad 16, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 83/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 16 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56

aBiu le tyn nr 83[/56]

12 li sto pa da br. w go spo dzie w Ląd ku-Zdro ju (Wro cław) je den z miesz kań ców,
będąc w sta nie nie trzeź wym, ude rzył ofi ce ra ra dziec kie go i pro wo ko wał obec nych w lo -
ka lu do an ty ra dziec kich wy stą pień. Obec ne w go spo dzie oso by wy rzu ci ły awan tu ru ją -
ce go się osob ni ka.

13 li sto pa da br. w go dzi nach noc nych w Ląd ku-Zdro ju pię ciu osob ni ków, bę dą cych
w sta nie nie trzeź wym, przed bu dyn kiem sa na to ryj nym Ar mii Ra dziec kiej wzno si ło
okrzy ki an ty ra dziec kie i ob rzu ci ło bu dy nek ka mie nia mi. Je den z osob ni ków od dał
w stro nę sa na to rium kil ka strza łów. Za trzy ma no 3 oso by.

W miej sco wo ści Pnie wy pow. Sza mo tu ły (Po znań) z miej sco we go ba ru zo stał wy -
rzu co ny przez jed ne go z oby wa te li żoł nierz Ar mii Ra dziec kiej.

W no cy z 13 na l4 li sto pa da br. w miej sco wo ści Ra ków pow. Opa tów (Kiel ce) nie -
usta le ni do tych czas spraw cy przy po mo cy ma te ria łu wy bu cho we go usi ło wa li zbu rzyć
po mnik przy jaź ni pol sko -ra dziec kiej. W wy ni ku wy bu chu uszko dzo na zo sta ła część
pomni ka i znisz czo ny na pis.

W tym sa mym cza sie w Ra ko wie do ko na nych zo sta ło sze reg na pi sów an ty ra dziec -
kich i an ty pań stwo wych.

W Szpro ta wie (Zie lo na Gó ra) ze rwa no gwiaz dy z 6 na grob ków po le głych żoł nie rzy
Ar mii Ra dziec kiej.

W Po łczy nie-Zdro ju pow. Świ dwinb (Ko sza lin) ze rwa no po wtór nie gwiaz dę z po -
mni ka wdzięcz no ści Ar mii Ra dziec kiej.

12 li sto pa da br. wie czo rem dwaj żoł nie rze Ar mii Ra dziec kiej wy wo ła li w sta nie nie -
trzeź wym awan tu rę w skle pie w Świ to szo wie pow. Świd ni ca (Wro cław), tłu kąc przed -
mio ty, ob rzu ca jąc obec nych w skle pie wul gar ny mi zwro ta mi i rzu ca jąc groź by w ro dza -
ju: „My was, Po lacz ki, wy strze la my”. Po tej awan tu rze uda li się na wieś, gdzie
w spo sób chu li gań ski po szu ki wa li dziew cząt i bi li pa sa mi miesz kań ców. Żoł nie rze ci
zo sta li za trzy ma ni przez po wia do mio ną o zaj ściu jed nost kę ra dziec ką.
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a Z le wej stro ny do ku men tu opa trzo na nie czy tel nym pod pi sem od ręcz na ad no ta cja o tre ści: gab[in et] zwrot.
17 XI [19]56 [r.].
b By ło: Świd nik.
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9 li sto pa da br. w no cy na te re nie No we go To my śla (Po znań) roz rzu co no 40 szt[uk]
ulo tek z ha sła mi: „So wie ci do do mu – żą da my su we ren no ści”.

11 li sto pa da br. na słu pach przy dwóch uli cach w Byd gosz czy ujaw nio no 2 ulot ki
(wy ko na ne praw do po dob nie na ma szy nie dru kar skiej) z ha sła mi an ty ra dziec ki mi.

Na te re nie mia sta Su cha (Kra ków) dnia 10 li sto pa da br. roz kol por to wa nych zo sta ło
10 egz[em pla rzy] ulo tek (wy ko na nych od ręcz nie) o tre ści an ty par tyj nej i an ty ra dziec -
kiej.

11 li sto pa da br. w Za wi cho ście pow. San do mierz (Kiel ce) na ta bli cy ogło szeń wy -
wie szo no od ręcz nie wy ko na ną ulot kę na wo łu ją cą do so li da ry zo wa nia się z po wstań ca -
mi na Wę grzech. Pod tre ścią umiesz czo ne jest ha sło: „My chce my wol no ści”.

12 li sto pa da br. w gro ma dzie Sła wa pow. Świ dwin (Ko sza lin) ujaw nio no 2 od ręcz -
nie wy ko na ne ulot ki z ha sła mi: „Bra cia Ro da cy – nad cho dzi dzień wol no ści dla nas”,
„Precz z ko mu ni zmem – żą da my wol no ści, wy nisz cze nia zwo len ni ków ko mu ni zmu,
żąda my pod wy żki płac”. Obie ulot ki no si ły pod pis: „Od dział Par ty zant ki im. Mi cha ła
Żymier skie go”.

Na te re nie szko ły pod sta wo wej w Świ no uj ściu (Szcze cin) dnia 13 li sto pa da br.
ucznio wie roz kol por to wa li ulot ki o tre ści: „Precz z So wie ta mi – krew za krew”.

13 li sto pa da br. w go dzi nach noc nych w Gor cach pow. Wał brzych (Wro cław) zna le -
zio no 9 od ręcz nie spo rzą dzo nych ulo tek o tre ści: „Ar mia Czer wo na mor der cą Wę -
grów”, „Po mści my Wę grów”, „Ro sja nie do Ro sji”.

15 li sto pa da br. na te re nie Wro cła wia zna le zio no ulot ki o na stę pu ją cej tre ści: „Dość
ma my so wiec kiej nie wo li – Mo ska le precz do swe go kra ju, a Ży dzi z wa mi na Sy bir,
bij my pa choł ków Krem la”. Ulot ki spo rzą dzo no przy po mo cy ręcz nej dru kar ki.

W no cy z 12 na 13 li sto pa da br. w Za mo ściu (Lu blin) na bu dyn ku Pre zy dium
Pow[ia to wej] Ra dy Na ro do wej wy wie szo ny zo stał an ty ra dziec ki trans pa rent.

W no cy z 13 na 14 li sto pa da br. na te re nie mia sta Kiel ce do ko na nych zo sta ło 9 na -
pi sów o tre ści: „Walcz my o wol ność Wę gier i na szą”, „Żą da my wol no ści dla Wę gier”,
„Wol ność Wę gier – wol ność na sza”, „Precz z ko mu ni zmem”.

13 li sto pa da br. w no cy w pię ciu punk tach mia sta Ko ścian (Po znań) wy ko na no far -
bą na pi sy skie ro wa ne prze ciw ko ZSRR i K[on stan te mu] Ro kos sow skie mu.

c12 li sto pa da br. wie czo rem do bra my do mu dw Po zna niud, gdzie miesz ka ją ro dzi ny
funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa i mi li cji wrzu co no bu tel kę z pło ną cą ben zy ną. 

Je den z funkcj[ona riu szy] Wo jew[ódz kie go] Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa [Pu -
blicz ne go] dw Po zna niud za cze pio ny zo stał na Dwor cu Głów nym przez pra cow ni ka
PKP, któ ry w wul gar ny spo sób od gra żał się funk cjo na riu szom bez pie czeń stwa wy krzy -
ku jąc, że wszyst kich po win na spo tkać ka ra, ta ka jak kpr. Iz deb ne go 1 i że te raz „ubow -
ców roz dzie rać bę dą bro na mi”.
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c–c Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie cy frę: 1 i prze kre ślo no.
d–d Pod kre ślo no od ręcz nie.
1 Zyg munt Iz deb ny (ur. 1930), kpr., wy kształ ce nie: 7 klas. Od li sto pa da 1955 r. war tow nik w WUdsBP w Po zna -
niu. Roz po zna ny przez de mon stran tów 28 czerw ca 1956 r. w Po zna niu ja ko funk cjo na riusz bez pie ki, po bi ty – naj -
pierw na ul. Dą brow skie go, na stęp nie (ok. godz. 14.00) na Dwor cu Głów nym PKP. Przez pe wien czas tłum nie do -
pusz czał do udzie le nia mu po mo cy przez le ka rzy z ka ret ki po go to wia. W wy ni ku ob ra żeń Iz deb ny zmarł
po prze wie zie niu do szpi ta la. AIPN Po, 084/2473, Ak ta oso bo we Iz deb ne go Zyg mun ta s. Fran cisz ka. 
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9 li sto pa da br. we Włosz czo wie d(Kiel ce)d kil ku nie usta lo nych osob ni ków po bi ło do -
tkli wie kie row ni ka kon su mu (b[yłe go] funkcj[ona riu sza] MO). Po szko do wa ny na sku -
tek zła ma nia no gi prze by wa w szpi ta lu.

15 li sto pa da br. na przy stan ku PKS w Koń skich d(Kiel ce)d zo stał na pad nię ty i do tkli -
wie po bi ty pra cow nik Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go].
Po szko do wa ne go prze wie zio no do szpi ta la MSW w Kiel cach. Spraw cy pod czas na pa du
wzno si li okrzy ki: „Bić sta li now ca”. Pro ku ra tor po wia to wy za sto so wał areszt wo bec
dwóch na past ni ków.

15 li sto pa da br. dw Kiel cachd zo stał na pad nię ty przez no to rycz ne go awan tur ni ka
b[yły] pra cow nik or ga nów bez pie czeń stwa. Na past nik usi ło wał po bić na pad nię te go
i gro ził mu za mor do wa niem. W cza sie na pa du awan tur nik wzy wał do bi cia in ne oso by.
Spra wą za jął się pro ku ra tor wo je wódz ki.

10 li sto pa da br. w m. Ksią żki pow. Wą brzeź no d(Byd goszcz)d przy szo sie wy wie szo -
ny zo stał pla kat (wy ko na ny od ręcz nie) z na głów kiem „li sta szpic li”, pod któ rym
wyszcze gól nio ne zo sta ło 48 na zwisk miesz kań ców tej gro ma dy (14 czł[on ków] PZPR,
5 – ZSL, 29 bez par tyj nych). Wśród wy mie nio nych znaj du ją się na zwi ska 6 b[yłych] taj -
nych współ pra cow ni ków bez pie czeń stwa.

Na te re nie woj. dkie lec kie god no tu je się wro gie wy po wie dzi pod ad re sem pra cow ni -
ków apa ra tu bez pie czeń stwa, np. pra cow nik Hu ty im. No wot ki w Ostrow cu wśród pra -
cow ni ków biu ra tech no lo gicz ne go wy po wie dział się: „Dla ubow ców i ich szpic lów ni -
gdzie miej sca nie ma”. Dwaj in ni pra cow ni cy tej hu ty wy po wia da ją się, że pra cow ni ków
or ga nów bez pie czeń stwa za trud nio nych w ad mi ni stra cji win no się zwal niać. Po dob nie
wy po wia da ją się in ni oby wa te le ży wiąc na dzie ję, że po roz wią za niu or ga nów bez pie -
czeń stwa bę dzie się mo żna od pła cić ich pra cow ni kom za wy rzą dzo ne krzyw dy.

eD nia 13 li sto pa da br. na od by tej ma sów ce w Wy dzia le Me cha nicz nym Hu ty im. No -
wot ki w Ostrow cu d(Kiel ce)d pra cow ni cy pod ję li de cy zję zdję cia ze sta no wi ska bry ga -
dzi sty – b[yłe go] pra cow ni ka or ga nów bez pie czeń stwa, za rzu ca jąc mu krzyw dze nie
w prze szło ści kla sy ro bot ni cze je.

Za zgod ność:
(–) R[oman] Py skło, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 311–314.
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e–e Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie cy frę: 1 i prze kre ślo no.
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Nr 232

1956 li sto pad 23, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 85/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 23 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 85[/56]

aW gro ma dzie Przy stajńb pow. Kło buck c(Ka to wi ce)c zo stał za mor do wa ny i wrzu co -
ny do stud ni se kre tarz POP, czło nek Ko mi te tu Po wia to we go PZPR. Po dej rza nym o mor -
der stwo jest ob[ywa tel] Ko ziń ski, któ ry obec nie wró cił z wię zie nia, gdzie od by wał ka -
rę za dzia łal ność ban dyc kąa.

Dnia 21 li sto pa da br. oko ło godz. 19.00 we Wro cła wiu przy uli cy [św.] An to nie go
w bra mie jed ne go z bu dyn ków przez nie usta lo nych spraw ców zo stał za strze lo ny oby -
wa tel na ro do wo ści ży dow skiej Mut kie wicz Cha im, lat 34. Wy mie nio ny pra co wał ja ko
kie row nik Spół dziel ni Ze gar mi strzow skiej „Pre cy zja”.

aW no cy z 19 na 20 li sto pa da br. pię ciu osob ni ków usi ło wa ło po bić człon ka PZPR,
za miesz ka łe go w gro ma dzie Ra dwa nów ka 1 pow. Ja nów Lu bel ski c(Lu blin)c. Na past ni cy
po wej ściu na po dwó rze do ma ga li się, by wy mie nio ny to wa rzysz wy szedł z miesz ka nia,
przy czym wzno si li okrzy ki, że „nad szedł czas, aby roz li czyć się z ko mu ni sta mi”.
W wy ni ku wsz czę te go alar mu przez na pad nię te go spraw cy zbie glia.

dDnia 16 li sto pa da br. ro bot ni cy Fa bry ki Ma szyn w Za wi do wie pow. Lu bań c(Wro -
cław)c na ze bra niu po wzię li uchwa łę w spra wie usu nię cia z pra cy dy rek to ra, zmu sza jąc
go do opusz cze nia fa bry ki. Przy czy ną po wy ższe go by ło to, że wspo mnia ny dy rek tor
pra co wał w prze szło ści w or ga nach bez pie czeń stwa.

Za ło ga ka mie nio ło mów w Za rę bie pow. Lu bań c(Wro cław)c pla nu je zor ga ni zo wać
strajk pro te sta cyj ny prze ciw ko dy rek to ro wi, po nie waż jest on b[yłym] pra cow ni kiem
or ga nów bez pie czeń stwa. O po wy ższym po wia do mio no Ko mi tet Po wia to wy PZPR.

21 li sto pa da br. na ze bra niu za ło gi Przed się bior stwa Bu do wy Sie ci Elek trycz nej
cw War sza wiec jed na z pra cow nic w prze mó wie niu swym skie ro wa nym prze ciw ko or -
ga nom bez pie czeń stwa oświad czy ła m.in. że „nikt z ro dzin pra cow ni ków bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go nie po wi nien na dal po zo stać w pra cy na tam tej szym za kła dzie oraz
po win no się ich trak to wać jak b[yłych] Volks deut schów”.
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a–a Na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie cy frę: 2 i prze kre ślo no.
b By ło błęd nie: Przy stań
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie.
d Przy ka żdym aka pi cie na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie cy frę: 1 i prze kre ślo no.
1 Gro ma da Ra dwa nów ka ist nia ła do 1954 r., na stęp nie we szła w skład gro ma dy Po tok Wiel ki.
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Wśród nie któ rych miesz kań ców Wo ło mi na c(War sza wa)c no to wa ne są wy po wie dzi,
że „w nie dłu gim cza sie roz pra wią się z pra cow ni ka mi bez pie czeń stwa i bę dą ich wie -
szać”.

W po wie cie Ma ków Ma zo wiec ki c(War sza wa)c dwaj osob ni cy, któ rzy by li aresz to -
wa ni przez tamt[ej szy] Urząd [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] za współ pra cę
z ban dą, gro zi li jed ne mu z funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa, „że się z nim w naj bli ższym
cza sie roz pra wią”.

W po wie cie Mińsk Ma zo wiec ki c(War sza wa)c za no to wa no dwa wy pad ki ubli ża nia
funk cjo na riu szom bez pie czeń stwa, któ rym gro żo no kon se kwen cja mi za pra cę w or ga -
nach.

Funk cjo na riusz Po wia to we go Urzę du [do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]
w To ma szo wie Lu bel skim c(Lu blin)c, bę dąc słu żbo wo w te re nie, wstą pił do go spo dy
w gro ma dzie Su siec, gdzie roz po zna ny zo stał przez b[yłe go] człon ka ban dy „Li go ty”.
Wy mie nio ny, bę dąc w sta nie nie trzeź wym, po czął ubli żać funk cjo na riu szo me: „Wy ko -
mu ni ści, ubow cy, do syć wa sze go rzą dze nia, wy mor der cy na ro du – skoń czy ło się wam”
itp. oraz usi ło wał go po bić, lecz miej sco wi chło pi nie do pu ści li do te god.

fBy li ak ty wi ści PSL mi ko łaj czy kow skie go z Krzczo no wa pow. Ka zi mie rza Wiel ka
c(Kiel ce)c zwo ła li ze bra nie lud no ści Krzczo no wa bez po ro zu mie nia z Pre zy dium GRN,
na któ rym pod ję to de cy zję usu nię cia do tych cza so wych władz te re no wych i wy ty po wa -
no no wych kan dy da tów, re kru tu ją cych się z b[yłe go] PSL i ich zwo len ni ków. W dys ku -
sji za brał m.in. głos b[yły] pre zes gro madz ki PSL (b[yły] or ga ni za tor ban dy), któ ry na -
wo ły wał do roz li cze nia się z człon ka mi PZPRf.

19 li sto pa da br. dy rek cja Wro cław skich Zakł[ad ów] Me ta lur gicz nych we Wro cła wiu
otrzy ma ła dro gą pocz to wą list ano ni mo wy pod pi sa ny w imie niu za ło gi, do ma ga ją cy się
zwol nie nia z kie row ni czych sta no wisk oby wa te li na ro do wo ści ży dow skiej, wy mie nia -
jąc ich na zwi ska.

W Ło dzi dnia 17 li sto pa da br. wy wie szo ne zo sta ły dwie ulot ki (wy ko na ne od ręcz -
nie) o tre ści: „Po la cy – dla cze go mil czy cie”, „Po wstań cie prze ciw wę gier skim mor der -
com”.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 315–317.
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e Tak w tek ście. Wcze śniej i póź niej mo wa o jed nym funk cjo na riu szu.
f–f Aka pit prze kre ślo ny. Obok na le wym mar gi ne sie do pi sa no od ręcz nie cy frę: 2 i prze kre ślo no.
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Nr 233

1956 li sto pad 25, War sza wa – Biu le tyn Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
nr 86/56

Ko mi tet War sza wa, dnia 25 XI 1956 r.
do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ści śle taj ne
Ga bi net Prze wod ni czą ce go
L.dz. AE -30/56

Biu le tyn nr 86[/56]

14 li sto pa da br. w go dzi nach wie czor nych wy buchł po żar w gro ma dzie Brze zi ny
pow. Grod ków (Opo le), w wy ni ku któ re go spło nę ła ster ta z psze ni cą (zbiór z 25 ha),
stano wią ca wła sność spół dziel ni pro duk cyj nej. Wstęp ne do cho dze nie wy ka za ło ce lo we
pod pa le nie przy po mo cy de na tu ra tu i ro py.

25 li sto pa da br. w Fa bry ce Por ce la ny Sto ło wej w Ja worz[y]nie Śl[ąskiej] pow. Świd -
ni ca (Wro cław) usi ło wa no do ko nać ak tu dy wer sji po przez pod ło że nie w czte rech punk -
tach ognia. Ogień zo stał za uwa żo ny przez stra żni ka i zli kwi do wa ny.

20 li sto pa da br. na cmen ta rzu w Czer sku pow. Choj ni ce (Byd goszcz) nie usta le ni
spraw cy prze wró ci li obe lisk wznie sio ny ku czci po le głych żoł nie rzy ra dziec kich.

Na cmen ta rzu miej skim we Wło cław ku (Byd goszcz) w no cy z 19 na 20 li sto pa da br.
prze wró co ny zo stał po mnik ku czci po le głych żoł nie rzy Ar mii Ra dziec kiej.

Dnia l9 li sto pa da br. w m. Ja stro wie pow. Wałcz (Ko sza lin) przez nie usta lo nych do -
tych czas spraw ców znisz czo na zo sta ła ta bli ca z na pi sem na po mni ku przy jaź ni pol sko -
-ra dziec kiej.

W dniu 20 li sto pa da br. przy wy mie nio nym po mni ku zna le zio no ulot kę o tre ści skie -
ro wa nej prze ciw ko Ko mi te to wi Miej skie mu PZPR i Miej skiej Ra dzie Na ro do wej, wzy -
wa ją cą do zdję cia gwiaz dy z po mni ka i umiesz cze nia na jej miej sce go dła pol skie go.
Au tor ulot ki gro zi zbu rze niem po mni ka w wy pad ku nie wy peł nie nia żą da nia.

Dnia 19 li sto pa da br. na szo sie mię dzy Szcze cin kiem a Cza plin kiem (Ko sza lin) nie -
usta le ni do tych czas spraw cy uło ży li ka mie nie oraz prze wró ci li słup że la zny. Nad mie nić
na le ży, że wspo mnia na szo sa pro wa dzi do m. Bor ne-Su li no wo, gdzie sta cjo nu je woj sko -
wa jed nost ka ra dziec ka.

aW dniu 9 li sto pa da br. b[yły] funk cjo na riusz bez pie czeń stwa zgło sił się do Ko mi te -
tu Po wia to we go PZPR w Głub czy cach b(Opo le)b i zło żył oświad cze nie o rze ko mym
zamor do wa niu w 1945 r. przez funk cjo na riu szy Po wia to we go Urzę du [Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go] w Głub czy cach kil ku osób, któ re zo sta ły po cho wa ne w ogro dzie przy Po -
wia to wym Urzę dzie [Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go]. Nad mie nić na le ży, że w bu dyn ku
tym w 1945 r. mie ścił się szpi tal Ar mii Ra dziec kiej, na stęp nie Po wia to wy Urząd [Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go], a obec nie KP PZPR. Dnia 21 li sto pa da br. na po le ce nie
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a–a Za zna czo no na le wym mar gi ne sie pio no wą li nią, obok do pi sa no od ręcz nie cy frę: 1 i prze kre ślo no.
b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
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Woje wódz kiej Pro ku ra tu ry w Opo lu, przy udzia le ko mi sji bie głych, w miej scach wska -
za nych przez te goż funk cjo na riu sza wy ko pa no dwa szkie le ty (ko bie ty i mę żczy zny)
ze szcząt ka mi zbu twia łej odzie ży i me da li kiem nie miec kim. Pod czas tych czyn no ści
zgro ma dzi li się licz ni prze chod nie, któ rzy wy po wia da li kry tycz ne uwa gi pod ad re sem
Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go]a.

cPod czas od by wa ją cej się se sji GRN w Brzo ziu pow. Brod ni ca b(Byd goszcz)b nie do -
pusz czo no prze wod ni czą ce go (czł[on ka] PZPR) do pro wa dze nia ze bra nia. Z sa li wzno -
szo no okrzy ki prze ciw ko wy mie nio ne mu, rzu ca no krze sła mi itp. W cza sie zajść prze -
wod ni czą cy zo stał po bi ty i wraz z in struk to rem KP PZPR zmu sze ni by li opu ścić sa lę
(przez okno). Mi li cja Oby wa tel ska za trzy ma ła 4 oso byc.

aPra cow nik Biu ra Trans por tu w bByd gosz czyb wy po wia dał się, że ostat nie wy pad ki
chu li gań skie w Byd gosz czy 1 nie po trzeb nie za ostrzy ły czuj ność władz. Uwa ża on, że sy -
tu acja doj rza ła do po wa żniej szej ak cji, po dob nie jak w Po zna niu. Wy po wia dał się, iż
w pierw szym rzę dzie na le ża ło by zro bić „po rzą dek” z or ga na mi bez pie czeń stwa, mi li cją
i „wszyst ki mi krucz ka mi” (mo wa o b[yłym] I se kre ta rzu Ko mi te tu Wo je wódz kie go
PZPR)a2.

aW Za kła dach Two rzyw Sztucz nych w Wą brzeź nie b(Byd goszcz)b pod czas wy bo rów
do Ra dy Ro bot ni czej, ze bra ni bar dzo ostro wy stę po wa li prze ciw ko or ga nom bez pie -
czeń stwa i b[yłym] funk cjo na riu szom za trud nio nym na ty mże za kła dzie. Wła ści wa po -
sta wa trzech człon ków par tii po wstrzy ma ła ze bra nych przed ewen tu al ną de mon stra cją.

W wy ni ku tych zajść b[yli] funk cjo na riu sze (pra cow ni cy tych za kła dów) zło ży li
rezy gna cję z pra cy i za mie rza ją wy słać pi smo do KC PZPR w ce lu za pew nie nia im
warun ków i środ ków do ży ciaa.

a23 li sto pa da br. w Wo je wódz kim Za rzą dzie Łącz no ści we bWro cła wiub od by ła się
wo je wódz ka na ra da pra cow ni ków łącz no ści. Na na ra dzie wy su nię to wnio sek po wo ła nia
ko mi sji ce lem usta le nia współ pra cow ni ków or ga nów bez pie czeń stwa oraz funk cjo na -
riu szy bez pie czeń stwa, któ rzy z ra cji swych sta no wisk zaj mo wa li się obiek ta mi pocz to -
wy mi. Dy rek tor WZŁ oświad czył, że na sa li znaj du je się 40 proc. „kon fi den tów UB”,
w związ ku z czym ze bra ni żą da li ujaw nie nia ich przed ze bra nie ma.
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c–c Za zna czo no na le wym mar gi ne sie pio no wą li nią, obok do pi sa no od ręcz nie cy frę: 2 i prze kre ślo no. Ca ły frag -
ment prze kre ślo ny.
1 Cho dzi o star cia w Byd gosz czy w dniu 18 li sto pa da, pod czas któ rych spa lo no bu dy nek z urzą dze nia mi za głu -
sza ją cy mi za gra nicz ne sta cje ra dio we i prze wró co no maszt ra dio wy. Do roz pę dze nia de mon stru ją cych mi li cja
i KBW uży ły ga zów łza wią cych, 16 osób za trzy ma no i po sta wio no przed są dem (13 osób ska za no na wię zie nie).
Po dob no wy da rze nia w Byd gosz czy mia ły skło nić wła dze do cał ko wi te go za prze sta nia za głu sza nia za gra nicz nych
au dy cji ra dio wych. Sze rzej na ten te mat zob. W. Ja strzęb ski, Byd go ski Paź dzier nik 1956 [w:] Prze ło mo wy rok 1956.
Po znań ski Czer wiec. Pol ski Paź dzier nik. Bu da peszt. Ma te ria ły mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej. Po znań
26–27 czerw ca 1996 ro ku, pod red. E. Ma kow skie go i S. Jan ko wia ka, Po znań 1998, s. 153–159; S. Pa stu szew ski,
Byd go ski Listo pad 1956, Byd goszcz 1996.
2 Wła dy sław Kru czek (1910–2003), dzia łacz par tyj ny i związ ko wy. W la tach trzy dzie stych w ru chu ko mu ni stycz -
nym, czło nek KPP. Pod czas woj ny w ZSRR, od 1942 r. w Ar mii Czer wo nej, na stęp nie or ga ni za tor PPR i GL na Rze -
szowsz czyź nie, w la tach 1942–1945 wię zień KL Au schwitz, Ora nien burg i Sach sen hau sen. Od 1945 r. w apa ra cie
par tyj nym: I se kre tarz KM ko lej no PPR i PZPR w Rze szo wie, w 1951 r. ukoń czył szko łę par tyj ną przy KC PZPR,
se kre tarz KW w Po zna niu (1951–1952), I se kre tarz KW w Byd gosz czy (1952–1956), za stęp ca człon ka (1953–1954)
i czło nek KC PZPR (1954–1981), I se kre tarz KW w Rze szo wie (1956–1971), czło nek BP KC (1968–1980), prze -
wod ni czą cy CKKP PZPR (1980–1981). W la tach 1971–1980  prze wod ni czą cy CRZZ, w okre sie 1972–1980 za stęp -
ca prze wod ni czą ce go. Od 1980 r. do 1982 r. czło nek Ra dy Pań stwa. W okre sie 1961–1985 po seł na Sejm PRL. 

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 758



dW bPo zna niub i bGdań skub na ze bra niach w za kła dach pra cy i in sty tu cjach do ma ga -
no się ujaw nie nia taj nych współ pra cow ni ków UBd.

aW DOKP bSz cze cinb po wo ła no ko mi sję, któ rej ce lem ma być zba da nie krzywd
wyrzą dzo nych pra cow ni kom PKP. Do ko mi sji tej wpły nę ły wnio ski, by zwró co no się
do Wo je wódz kie go Urzę du [do spraw] Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] o ujaw nie nie
nazwisk taj nych współ pra cow ni ków b[ez pie czeń stwa] p[ublicz ne go], z któ ry mi pra -
cow ni cy PKPe chcą się oso bi ście roz pra wi ća.

aW go spo dzie w Bra ni cach b(Opo le)b ko men dant OR MO z Blisz czyc, czł[onek]
PZPR, roz po znał dwóch pra cow ni ków U[ds]B[P], któ rym od gra żał za prze śla do wa nie
b[yłych] człon ków AK. Pra cow ni cy, nie wda jąc się z nim w roz mo wę, opu ści li lo ka la.

Za zgod ność:
(–) M[ie czy sław] Stec, mjr   

Źró dło: AIPN, 1583/155, k. 318–320.
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d–d Za zna czo no na le wym mar gi ne sie pio no wą li nią, obok do pi sa no od ręcz nie cy frę: 1, któ rą prze pra wio no na: 3.
e W tek ście błęd nie: KPK.
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WYKAZ SKRÓTÓW

AA – Ar mia Ame ry kań ska
AH – Aka de mia Han dlo wa
AIPN – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie
AIPN Bi – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Białym sto ku
AIPN By – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej De le ga tu ra w Byd gosz czy
AIPN Ka – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Ka to wi cach
AIPN Ki – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej De le ga tu ra w Kiel cach
AIPN Kr – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Kra ko wie
AIPN Lu – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Lu bli nie
AIPN Po – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Po zna niu
AIPN Rz – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Rze szo wie
AIPN Wr – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział we Wro cła wiu
AK – Ar mia Kra jo wa
AKO – Ar mia Kra jo wa Oby wa te li (Oby wa tel ska Ar mia Kra jo wa)
AKW – Ar mia Kra jo wa Wy zwo leń cza
AL – Ar mia Lu do wa
AP – Ar mia Pod ziem na
APW – Ar mia Pol ska na Wscho dzie
APwK – Ar mia Pol ska w Kra ju
ÁVH – Wy dział Bez pie czeń stwa Pań stwa (Államvédel mi Ha tóság) 
BBC – Bry tyj ska Kor po ra cja Nadaw cza (Bri tish Bro ad ca sting Cor po ra tion)
BBWR – Bez par tyj ny Blok Współ pra cy z Rzą dem 
BCh – Ba ta lio ny Chłop skie
BHP – Bez pie czeń stwo i Hi gie na Pra cy
BK – Bry ga da Ka wa le rii
BP – Bez pie czeń stwo Pu blicz ne
BP – Biu ro Po li tycz ne 
BSRR – Bia ło ru ska So cja li stycz na Re pu bli ka Ra dziec ka
CDU – Unia Chrze ści jań sko -De mo kra tycz na (Chri stlich De mo kra ti sche

Union)
ChD – Chrze ści jań ska De mo kra cja
CHPD – Cen tra la Han dlo wa Prze my słu Drzew ne go
CIA – Cen tral na Agen cja Wy wia dow cza (Cen tral In tel li gen ce Agen cy) 
CKKP – Cen tral na Ko mi sja Kon tro li Par tyj nej
CKR – Cen tral na Ko mi sja Re wi zyj na
CLE – Cen tral ne La bo ra to rium Eks per tyz
CRZZ – Cen tral na Ra da Związ ków Za wo do wych
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CSRS – Cze cho sło wac ka Re pu bli ka So cja li stycz na
CZPH – Cen tral ny Za rząd Prze my słu Hut ni cze go 
DLF – roz gło śnia Deutsch land funk
DOK – Do wódz two Okrę gu Kor pu su
DOKP – Dy rek cja Okrę go wych Ko lei Pań stwo wych
DOW – Do wódz two Okrę gu Woj sko we go 
DP – Dy wi zja Pie cho ty
DRN – Dziel ni co wa Ra da Na ro do wa
DSZ – De le ga tu ra Sił Zbroj nych
DUdsBP – De le ga tu ra Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
EWG – Eu ro pej ska Wspól no ta Go spo dar cza 
FN – Front Na ro do wy
FSO – Fa bry ka Sa mo cho dów Oso bo wych
Ge sta po – Taj na Po li cja Pań stwo wa (Ge he ime Sta at spo li zei)
GI – ge ne ral ny in spek tor
GKS – Gmin na Ka sa Spół dziel cza
GL – Gwar dia Lu do wa
GM – Ga bi net Mi ni stra
GOM – Gro madz ki (Gmin ny) Ośro dek Ma szy no wy
GP – Ga bi net Prze wod ni czą ce go
GRN – Gro madz ka (Gmin na) Ra da Na ro do wa 
GS – Gmin na Spół dziel nia
GSSCh – Gmin na Spół dziel nia Sa mo po mo cy Chłop skiej
GZP – Głów ny Za rząd Po li tycz ny 
HJ – Hi tler ju gend
kbk – ka ra bi nek
kbks – ka ra bi nek spor to wy
KBW – Kor pus Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go
KC – Ko mi tet Cen tral ny
KD – Ko men da Dziel ni co wa 
KdsBP – Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
KG – Ko men da Głów na
KK WP – Ko deks Kar ny Woj ska Pol skie go
KL – obóz kon cen tra cyj ny (Kon zen tra tion sla ger)
KM – Ko men da Miej ska 
KM – Ko mi tet Miej ski 
KOP – Kor pus Ochro ny Po gra ni cza
KP – Ko men da Po wia to wa 
KP – Ko mi tet Po wia to wy 
KPP – Ko mu ni stycz na Par tia Pol ski
KPW – Ko mu ni stycz na Par tia Wę gier
KPZR – Ko mu ni stycz na Par tia Związ ku Ra dziec kie go
KPZU – Ko mu ni stycz na Par tia Za chod niej Ukra iny
Kri po – Po li cja Kry mi nal na (Kri mi nal po li zei)
KRN – Kra jo wa Ra da Na ro do wa
KSM – Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży
KSMM – Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży Mę skiej
KSMŻ – Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży Żeń skiej 
KUL – Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski
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KW – Ko men da Wo je wódz ka 
KW – Ko mi tet Wo je wódz ki 
KW AK – kontr wy wiad Ar mii Kra jo wej
KWK – Ko pal nia Wę gla Ka mien ne go
KWP – Kon spi ra cyj ne Woj sko Pol skie
KZMP – Ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej
LK – Li ga Ko biet
LPŻ – Li ga Przy ja ciół Żoł nie rzy
LSB – Lu do wa Straż Bez pie czeń stwa
LWMzK – Li ga Wal ki Mło dych z Ko mu ni zmem
LZS – Lu do we Ze spo ły Spor to we
MBP – Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
MHD – Miej ski Han del De ta licz ny
MKiS – Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki
MKK – Ma ły Ko deks Kar ny
MO – Mi li cja Oby wa tel ska
MON – Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej
MPK – Miej skie Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj ne
MRN – Miej ska Ra da Na ro do wa
MSW – Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
MUdsBP – Miej ski Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
MWP – Mło dzież Wiel kiej Pol ski
NA TO – Or ga ni za cja Pak tu Pół noc no atlan tyc kie go (North Atlan tic Tre aty

Or ga niza tion) 
NBP – Na ro do wy Bank Pol ski
NKW – Na czel ny Ko mi tet Wy ko naw czy
NKWD – Lu do wy Ko mi sa riat Spraw We wnętrz nych (Na rod nyj Ko mis sa riat

Wnu trien nich Dieł)
NKWP – Na ro do wy Kor pus Wy zwo le nia Pol ski 
NOW – Na ro do wa Or ga ni za cja Woj sko wa
NRD – Nie miec ka Re pu bli ka De mo kra tycz na
NRF – Nie miec ka Re pu bli ka Fe de ral na
NSDAP – Na ro do wo so cja li stycz na Nie miec ka Par tia Ro bot ni ków (Na tio nal -

sozia li sti sche Deut sche Ar be iter par tei)
NSZ – Na ro do we Si ły Zbroj ne
NTS – Na ro do wy Zwią zek Pra cy (Na cio nal no-Tru do woj So juz) 

lub Lu do wy Zwią zek Pra cy (Na rod no -Tru do woj So juz)
NW – Na czel ny Wódz
NZPP – Na ro do wy Zwią zek Pa trio tów Pol skich
NZW – Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we
NZZ – Na ro do wy Zwią zek Zbroj ny
OAK – Od dział Ar mii Kra jo wej
OK FJN – Ogól no pol ski Ko mi tet Fron tu Jed no ści Na ro du
ONZ – Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych
OOP – Od dzia ło wa Or ga ni za cja Par tyj na 
OP – Od dział Par ty zanc ki
OR MO – Ochot ni cza Re zer wa Mi li cji Oby wa tel skiej
ORZZ – Okrę go wa Ra da Związ ków Za wo do wych
OUG – Okrę go wy Urząd Gór ni czy

763

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 763



OUN – Or ga ni za cja Ukra iń skich Na cjo na li stów (Or ha ni za ci ja Ukra jinś kych
Na cio na li stiw)

OUN -B – Or ga ni za cja Ukra iń skich Na cjo na li stów -Ban de ry (Or ha ni za ci ja
Ukra jinś kych Na cio na li stiw -Ban de ry)

OWP – Obóz Wiel kiej Pol ski
OW SN – Or ga ni za cja Woj sko wa Stron nic twa Na ro do we go
OZR – Od dział Za opa trze nia Ro bot ni cze go
OZZ – Or ga ni za cja Związ ku Za chod nie go 
Pa fa wag (Pa -Fa -Wag) – Pań stwo wa Fa bry ka Wa go nów
PAN – Pol ska Aka de mia Na uk
PAP – Pol ska Ar mia Pod ziem na
PAS – Po go to wie Ak cji Spe cjal nej
PDD – Pań stwo wy Dom Dziec ka
PDdsBP – Po wia to wa De le ga tu ra do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
PGR – Pań stwo we Go spo dar stwo Rol ne
PK – Po wia to wa Ko men da 
PKO – Po wszech na Ka sa Oszczęd no ści
PKP – Pol skie Ko le je Pań stwo we
PKS – Pań stwo wa Ko mu ni ka cja Sa mo cho do wa
PKW – Pre zy dium Ko mi te tu Wy ko naw cze go 
PKWN – Pol ski Ko mi tet Wy zwo le nia Na ro do we go
PLO – Pol skie Li nie Oce anicz ne
PPK – Pań stwo we Przed się bior stwo Kol por ta żu „Ruch”
PPPiUR – Pań stwo we Przed się bior stwo Po ło wów i Usług Ry bac kich „Barka”
POA – Pod ziem na Or ga ni za cja An ty ko mu ni stycz na „Krzyż” 
POM – Pań stwo wy Ośro dek Ma szy no wy 
POP – Pod sta wo wa Or ga ni za cja Par tyj na
POW – Pol ska Or ga ni za cja Woj sko wa
POW – Po mor ski Okręg Woj sko wy
pp – pułk pie cho ty
PPR – Pol ska Par tia Ro bot ni cza
PPRN – Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
PPS – Pol ska Par tia So cja li stycz na
PRL – Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa
PRN – Po wia to wa Ra da Na ro do wa
PSL – Pol skie Stron nic two Lu do we
PSS – Po wszech na Spół dziel nia Spo żyw ców
PSZ – Pol skie Si ły Zbroj ne
PUBP – Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
PUdsBP – Po wia to wy Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
PZGS – Po wia to wy Za rząd Gmin nych Spół dziel ni 
PZŁ – Po wia to wy Za rząd Łącz no ści
PZM – Pań stwo we Za kła dy Me cha nicz ne
PZPR – Pol ska Zjed no czo na Par tia Ro bot ni cza
PZZ – Pań stwo we Za kła dy Zbo żo we
PŻM – Pol ska Że glu ga Mor ska
RAK – Re zer wa Ar mii Kra jo wej
RBP – Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
RIAS – Ra dio w Sek to rze Ame ry kań skim (Ra dio in Ame ri can Sec tor)
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RJN – Rząd Jed no ści Na ro do wej
RKP(b) – Ro syj ska Par tia Ko mu ni stycz na (bol sze wi ków) (Ros sij ska ja

Kommu ni sti cze ska ja Par ti ja (bol sze wi kow))
RKU – Re jo no wa Ko men da Uzu peł nień
RM – Ra da Mi ni strów
RN – Ra da Na ro do wa
RO – Re fe rat Ochro ny
RO AK – Ruch Opo ru Ar mii Kra jo wej
RP – Rzecz po spo li ta Pol ska
RPZB – Rze szow skie Prze my sło we Zjed no cze nie Bu dow la ne
RW – Re fe rat Woj sko wy
RWE – Ra dio Wol na Eu ro pa 
RZS – Rol ni cze Zrze sze nie Spół dziel cze
SA – Od dzia ły Sztur mo we (Stur mab te ilun gen)
SB – Słu żba Bez pie czeń stwa
SCh – Sa mo po moc Chłop ska
Schu po – Po li cja Ochron na (Schutz po li zei)
SD – Słu żba Bez pie czeń stwa (Si cher he its dienst)
SD – Stron nic two De mo kra tycz ne
Si po – Po li cja Bez pie czeń stwa (Si cher he it spo li zei)
SL – Stron nic two Lu do we
SN – Stron nic two Na ro do we
SOK – Straż Ochro ny Ko lei
SOS – Słu żba Ochro ny Spo łe czeń stwa
SP – Słu żba Pol sce
SPD – So cjal de mo kra tycz na Par tia Nie miec (So zial de mo kra ti sche Par tei

Deutsch lands)
SS – Szta fe ty Ochron ne (Schutz staf feln)
SW – Sąd Wo je wódz ki 
SW – Spraw We wnętrz nych
SWK – Sąd Wo je wódz ki w Kiel cach
SZP – Słu żba Zwy cię stwu Pol sce
TOM – Taj na Or ga ni za cja Mło dzie żo wa
TPD – To wa rzy stwo Przy ja ciół Dzie ci 
TPPR – To wa rzy stwo Przy jaź ni Pol sko -Ra dziec kiej
TW – taj ny współ pra cow nik
UB – Urząd Bez pie czeń stwa
UBP – Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
UdsBP – Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
UJ – Uni wer sy tet Ja giel loń ski
UJK – Uni wer sy tet Ja na Ka zi mie rza
UNRA – Ukra iń ska Ar mia Lu do wo -Re wo lu cyj na (Ukra jinś ka Na rod no -Re wo -

lu cij na Ar mi ja) 
UPA – Ukra iń ska Po wstań cza Ar mia (Ukra jinś ka Po wstanś ka Ar mi ja)
USA – Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki (Uni ted Sta tes of Ame ri ca)
VD – Volks deutsch
UW – Uni wer sy tet War szaw ski
W -Cz (We -Cze) – wy so ka czę sto tli wość
Wi fa ma (Wi -Fa -Ma) – Wi dzew ska Fa bry ka Ma szyn
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WiN – Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi słość”
WK – Wo je wódz ka Ko men da 
WKP(b) – Wszech związ ko wa Ko mu ni stycz na Par tia (bol sze wi ków) (Wsie so -

juzna ja Kom mu ni sti cze ska ja Par ti ja (bol sze wi kow))
WOP – Woj ska Ochro ny Po gra ni cza
WOW – War szaw ski Okręg Woj sko wy
WP – Woj sko Pol skie
WPP – Wę gier ska Par tia Pra cu ją cych
WRN – Wo je wódz ka Ra da Na ro do wa
WSG – Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy
WSGO – Wiel ko pol ska Sa mo dziel na Gru pa Ochot ni cza „War ta”
WSO – Woj sko wy Sąd Okrę go wy
WSK – Wy twór nia Sprzę tu Ko mu ni ka cyj ne go
WSPR – Wę gier ska So cja li stycz na Par tia Ro bot ni cza
WSR – Woj sko wy Sąd Re jo no wy
WSW – Woj sko wa Słu żba We wnętrz na
WUBP – Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
WUdsBP – Wo je wódz ki Urząd do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
WW – Woj ska We wnętrz ne
WZŁ – Wo je wódz ki Za rząd Łącz no ści
ZBM – Za kła dy Bu dow nic twa Miesz ka nio we go
ZBM – Za rząd Bu dow nic twa Miej skie go 
ZBM – Za rząd Bu dyn ków Miesz kal nych 
ZBM – Zjed no cze nie Bu dow nic twa Miej skie go
ZBo WiD – Zwią zek Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję
ZBW – Zjed no cze nie Bu dow nic twa Woj sko we go
ZHP – Zwią zek Har cer stwa Pol skie go 
ZI SPO – Za kła dy im. Sta li na w Po zna niu (Za kła dy Prze my słu Me ta lo we go

im. Jó ze fa Sta li na w Po zna niu)
ZJ – Zwią zek Jasz czur czy
ZK – Za kład Kar ny
ZMP – Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej
ZMS – Zwią zek Mło dzie ży So cja li stycz nej
ZNTK – Za kła dy Na praw cze Ta bo ru Ko le jo we go
ZPB – Za kła dy Prze my słu Ba weł nia ne go
ZPP – Zwią zek Pa trio tów Pol skich
ZSCh – Za rząd Sa mo po mo cy Chłop skiej
ZSL – Zjed no czo ne Stron nic two Lu do we
ZSRR – Zwią zek So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec kich
ZWZ – Zwią zek Wal ki Zbroj nej
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INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW*

767

Adamczak Józef 565
Adamiec Feliks 533, 688
Adamowicz Sergiusz 629
Adamus Henryk „Oldon” 644
Adaszkowski (Anaszkowski, Anaczkowski)

Zygmunt „Czarny” 220
Adenauer Konrad 92, 93, 118, 220
Alster Antoni (Alster Nachum) 24, 33 
Alster Nachum zob. Alster Antoni
„Amor” zob. Bartoszewicz Józef
Anaczkowski Zygmunt zob. Adaszkowski

Zygmunt
Anaszkowski Zygmunt zob. Adaszkowski

Zygmunt
Anders Władysław 83, 231, 321, 351, 579,

580, 646, 649, 695, 712
„Andrzej” 373
Antkowiak 582
Antosz Jan 712
„AS” zob. Czyrny Józef
„As” zob. Jędrzejewski Kazimierz
„Awr” zob. Sojczyński Stanisław

„B.G.” * 243
Babulski Bogusław 690
Babulski Tadeusz 690
Babulski Wacław 690
„Bajda” zob. Mykołenko Petro
Balbus Tomasz 687
Balcer (Belcer) Bronisław 590
Banaszak Antoni 586
Banaś Feliks „Ryś” 321
Bandera Stepan 128, 317

Baraniak Antoni 751
Baranowski Feliks „Sęp” 321
Barczyk Stanisław 644
Bartkowiak Kazimierz 696
Bartosiewicz Józef zob. Bartoszewicz Józef
Bartoszewicz (Bartosiewicz) Józef „Amor” 625
Bartoszewski Tadeusz 138
Bauer Jerzy 690
Bauer Maria 690
Bednarczuk Aleksander 532
Bednarek Jerzy 140, 141
Bedyński Krystian 665
Belcer Bronisław zob. Balcer Bronisław
Beria Ławrientij 17, 21
Bezak Waldemar 377
Bialer Seweryn 649, 661, 682
Białobrzeski Eugeniusz „Józef”, „Loyda” 358
Bida Antoni 49
„Biedronka” zob. Okulicki Leopold
Biedroń Zdzisław „Wicher” 601
Biel Ginter 143
Biernat Walenty „Stary” 601
Bierut Bolesław 17, 21, 22, 24, 25, 32, 43,

214, 578, 594, 598, 600, 601, 604, 607,
613, 624, 643, 714, 724, 725, 734, 750

Bilińska-Gutt Agnieszka 23
Biliński Wiesław 702
Bimer Wiktor 670
Blachowska Alicja 172
„Błyskawica” 309
„Błyskawica” zob. Marek Leszek
Bobko Siergiej vel Bukowski Stefan 573, 702
„Bohun” zob. Szacki Antoni

* W indeksie uwzględniono nazwiska i pseudonimy, jakimi posługiwali się autorzy ulotek, anonimów i napisów.
Dla odróżnienia od rzeczywistych nazwisk i faktycznie używanych pseudonimów przez członków konspiracji
zaznaczone one zostały gwiazdką. 
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„Bojar” zob. Danielak Ludwik
Bojko 655/656
Bonna Edward 117
Borkowski Stanisław 690
Boroń Bronisław zob. Borowin Bronisław
Boroweć Bulba Taras zob. Bulba-Boroweć

Taras
Borowin (Boroń) Bronisław 590
„Bosman” zob. Otręba Tadeusz
Brodacki Roman zob. Kotowski Tadeusz
Bronarski Stefan „Liść”, „Roman” 403
„Bronka” zob. Okulicki Leopold
Broński Zdzisław „Uskok” 41, 48, 214
„Bruzda” zob. Tabortowski Jan
Bryła Jan „Orzeł” 203
Brystygier Julia z d. Prajs (Preiss) 49
Brzoza Czesław 144
„Brzoza” zob. Dobrowolski Józef
„Brzoza” zob. Nowak Tadeusz
„Brzoza” zob. Rusinek-Motyka Helena 
Bubieńczyk Bolesław „Kazimierz Biało” 115,

416
Buchaj Władysław 183
Buchta Antoni 143
Bujny Bronisław 712
Bukowski Stefan zob. Bobko Siergiej
Bulba-Boroweć Taras 128
Burgard Tadeusz 607
„Burłaka” zob. Szczyhelśkyj Wołodymyr
„Burta” zob. Leonowicz Jan
„Bury” * 417
„Bury” zob. Zborowski Józef
Burzyński Mieczysław 377
„Bustek” zob. Karaś Franciszek
Byczewski Adam vel Dolczak Stanisław 613
„Bystry” zob. Traczyk Józef

„Cesiek” zob. Kruczek Czesław
Chabiński Jan „Sowa” 464
Chachlica Edward 84
Chachoł Zdzisław 347
Chamot Stanisław „Ryś” 633
„Chmiel” zob. Żołądek Karol
Chmiel Mieczysław „Wicher” 240, 247
Chmielewski Wiktor zob. Ćmielowski Wiktor
Chodorowski Józef „Ponury”198
Chodowiec Jan 532
Chruszczow Nikita 17, 127, 194, 521, 682,

689, 695, 697, 699, 716, 734

„Chrzan” 461
Chrząszczewski Józef 700
Chudzik Wanda 36, 184 
„Ciemny” zob. Narkiewicz Tadeusz
„Cień” zob. Kubasiewicz Kazimierz
Ciesielski Gerard 657
Cieśla Józef „Topór”, „Książę” 18, 39, 41, 75,

116, 121, 174, 195, 200, 204, 233, 272,
281, 323, 332, 359, 385, 386, 391, 422,
425, 433, 450, 485, 512, 522, 529, 568,
597, 605, 614, 629, 632 

Cieślak Marian 34, 35 
Cieślak Ryszard 158
Cieślewski Stanisław „Czarny”, „Lipiec”,

„Wąsik” 79
Csermanek János zob. Kádár János 
„Cygan” zob. Zalewski Jan
Czabanowski Grzegorz 704
Czarnecki Henryk „Wicher”, „Wiktor” 99
„Czarny” * 348
„Czarny” zob. Adaszkowski Zygmunt
„Czarny” zob. Cieślewski Stanisław
„Czarny” zob. Gnap Zdzisław
„Czarny” zob. Socha Jan
„Czarny” zob. Woropaj Aleksy
„Czarny” zob. Zasulski Dymitr
Czerniak Stefan 72, 82, 86, 131
„Czołg” zob. Wróbel Stanisław 
„Czuwaj” * 70, 86, 116
Czyrny Józef „AS” 625

Ćmielowski Wiktor vel Chmielewski Wiktor 374

Danielak Ludwik „Bojar”, „Lotny”, „Szatan”
18, 68, 69, 94, 99, 209

Danieluk Tadeusz „Krótki” 656
„Darwicz” zob. Narkiewicz Tadeusz
Dawicki Roman vel Matusz Józef vel

Majewski Stanisław vel Lewicki
Stanisław „Józio”, „Lont” 146

Dawidowicz Witold 600
Dąbkowski Stefan zob. Jarząbek-Synus

Roman
„Dąbrowski” zob. Szacki Antoni
Dąbrowski Wacław „Tygrys” 164
Dekutowski Hieronim vel Zagon Henryk

„Odra”, „Reżu”, „Stary”, „Zapora” 214
„Dębiński” 658
„Dębiński” zob. Perełka Stanisław
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Dębowicz Andrzej zob. Sojczyński Stanisław
Dębski Wacław zob. Kaczmarski Edward
Dobrowolski Józef zob. Działo Józef 
Dolczak Stanisław zob. Byczewski Adam
Dołęga Antoni „Znicz”, „Pijak”, „Mały

Franio”, „Kulawy Antoś” 146
Domagała Bolesław 525
Dominiczak Henryk 21–24, 29, 33
Dowkan Eugeniusz 30
Drabarek Andrzej 657
Dragan Jan 568
Drobner Bolesław 733
Drzewiecki Michał (Holzer Maurycy) 37, 50,

52, 55, 58, 61, 63, 66, 69, 71, 74, 76, 78,
81, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 106, 109,
112, 115, 119, 122, 125, 129, 132, 135,
138, 141, 144, 146, 148, 151, 153, 156,
159, 162, 165, 168, 170, 173, 175, 178,
181, 183, 186, 189, 192, 195, 200, 204,
210, 215, 218, 221, 223, 226, 229, 232,
235, 237, 239, 242, 245, 247, 250, 253,
256, 260, 262, 264, 267, 270, 273, 276,
279, 281, 284, 287, 290, 293, 296, 298,
301, 304, 306, 310, 313, 317, 323, 326,
329, 332, 336, 339, 342, 345, 350, 353,
356, 359, 362, 365, 368, 371, 375,380,
383, 388, 392, 396, 400, 404, 407, 410,
413, 416, 419, 423, 426, 430, 433, 436,
439, 442, 445, 448, 451, 454, 457, 459,
462, 465, 467, 470, 473 

Duchnowski Marian 647
Duchnowski Zdzisław 647
Dulles Allen Welsh 472
„Dwernicki” zob. Kostka Julian
Dworakowski Władysław 24, 25, 34
Dworniczak Mieczysław 713
Dyjski Bolesław 637, 648
Dylewski Stanisław „Kort” 677
Dymel Tadeusz „Srebrny” 121
Dymiński Jan „Sęp” 584
Dynus Euzebiusz „Rzefek” 118, 235, 266,

374, 410, 444
Dytyniak (Lachowicz) Katarzyna „Katia” 676
„Dziadek” zob. Tarnowski Zachariasz
Działo Józef vel Dobrowolski Józef „Brzoza”

269
Dziecielski Paweł „Stary Jim” 203
Dziedzic Władysław 568
„Dzielny” 374

„Dzielny” zob. Ludzia Stanisław
„Dziki” zob. Mrożewski Lucjan
„Dziki Sęp” zob. Korczak Stanisław
Dziublicki M. 565
Dziurok Adam 18
Dziwisz Diter 211

Eichler Marian 289
Eisenhower Dwight David „Ike” 51
Eljaszuk Jan „Gromlik”, „Gryf”,

,,Jabłonowski” 131
„Emil” zob. Furka Władysław
„Erg” zob. Szczurek Gerhard

Fejgin Anatol 22, 30
Fenyk Mikołaj „Wistun” 720
„Fiebich Gerard” * 291
Fijak 138
Filipiak Mirosław 43
Filipkowski Jan 164
Fleischfarb Izaak zob. Światło Józef
Fogtman Leon 637, 648
Fogtman Piotr 636, 637, 648
„Foka” zob. Wesołowski Czesław
Francman Richard zob. Płatek Julian
Frąckowiak Alojzy „Hibner” 108
Frąckowiak Józef 348
Furka Władysław „Emil” 495

Gadomski Zbigniew 644
Gajda Henryk 92
Gajos Stanisław „Wisła”, „Wyrąb” 644
Gałganek Bronisław 177
Gąsiorowski Bolesław 533
Gehlen Reinhard 289
Gęstwa Stanisław 348
Gil Jan 239
Giersch Manfred zob. Girsch Manfred
Girsch (Giersch) Manfred 161
Glapiński Henryk „Klinga” 148 
Glimas Jan 713
Gładkowski Franciszek 542
Gładkowski Marcin zob. Gładkowski Marian
Gładkowski Marian (Marcin) 542
Głogowski Wiesław 525
Głowiński Henryk „Groźny” 121, 186
„Głóg” zob. Oleksy Stanisław
„Głuszec” zob. Krasowski Kazimierz
Gnap Zdzisław „Czarny” 620, 625
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Goch Bolesław zob. Groch Bolesław
Goldberg Józef zob. Różański Józef
Gołąb Czesław 590
Gołąb Józef 590
Gołkowski Jerzy 377
Gomułka Władysław „Wiesław” 21, 731,

733, 735, 742, 743, 745, 747, 750 
Gorki Maksym 528
Gorzowski Waldemar 143
Goździk Lechosław 733
„Góra” * 87
„Górecki” 131
Grabińska Maria 644
Grabiński Wacław 644
Grabowski 618
Grabowski Stanisław 696
Grabowski Władysław 138
Grabus Jerzy 698
„Granit” zob. Wądolny Mieczysław
Grądzki Jan 647
„Grek” zob. Tarnowski Zachariasz
Grinszpan-Kikiel Natan zob. Romkowski

Roman
Groch (Goch) Bolesław 715
„Grom” zob. Jaskuła Władysław
„Gromiciel” * 227, 234
„Gromlik” zob. Eljaszuk Jan
Gronek Bernadetta 36
„Grot” zob. Rogólka Jan 
„Grot” zob. Taraszkiewicz Edward
„Groźny” zob. Głowiński Henryk
Gruchalski Kazmierz zob. Gruchała

Kazimierz
Gruchała Kazimierz vel Gruchalski

Kazimierz 683
„Gryf” zob. Eljaszuk Jan
„Gryf” zob. Kozielewski Ryszard
Grzyna Bogdan 533 
Gutt Bilińska Agnieszka zob. Bilińska-Gutt

Agnieszka

H.J. 331
Haja Edward „Złom” 187
Hałagida Igor 613, 676, 720
Hałajda Edward „Mewa” 586
„Hannik” zob. Krzywobłocka Anna 
„Hańcza” zob. Rzewuski Andrzej
„Harnaś” zob. Ludzia Stanisław
Henkel Jan 619

„Herkules” zob. Socha Jan
Hernysz Aleksander 629
„Hibner” zob. Frąckowiak Alojzy
Himmler Heinrich 289
Hitler Adolf 92, 188, 231, 366, 485, 641
Hlond August 751
Holzer Maurycy zob. Drzewiecki Michał
Hrycek Józefa 599
Humer Adam 22 
„Huragan” * 167

Ibrom Florian 143
„Ike” zob. Eisenhower Dwight David 
„Iskra“ zob. Pakuła Sergiusz
„Iwan” zob. Sadowski Jan
Izdebny Franciszek 753
Izdebny Zygmunt 753

„J. Borowski” * 114
„Jabłonowski” zob. Eljaszuk Jan
Jaczewski Jan 671
Jaczyńska Agnieszka 43, 48
„Jan” * 102, 105
„Jan” zob. Okulicki Leopold
„Jan” zob. Sobota Zenon
„Jan Mrówka” zob. Okulicki Leopold
Jan Paweł II (Wojtyła Karol) 84
Janaszczuk Grzegorz zob. Jankowski

Grzegorz
Janczura Jan 490, 495
„Janik” zob. Wikieł Jerzy
„Janik Wyrwidąb” zob. Wikieł Jerzy
Jankowiak Stanisław 655, 758
Jankowski Grzegorz vel Janaszczuk Grzegorz

„Łastiwka” 266
Jantura Stanisław vel Katarasiński Jan 525
Janulewicz Józef 532
„Janusz” zob. Jasiński Janusz
Janusz Jan „Siekiera” 186
Jarosz Józef 568
Jarosz Walenty vel Ponikiewicz Edward

„Murzyn” 590
„Jarząbek” * 197
Jarząbek-Synus Roman vel Kubiak Stanisław

vel Dąbkowski Stefan 619
Jasiak Ksawery 425
Jasiński Janusz „Janusz” 148
Jaskuła Władysław „Grom” 141
„Jastrząb” zob. Kubiak Julian
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Jastrzębski Włodzimierz 758
Jaworski Jan 203
Jewdokimienko Gieorgij 25
„Jeż” zob. Pietrzak Tadeusz
Jędrzejewski Kazimierz „As” 186
„Joszczuk Maria” * 292
„Józef” * 104
„Józef” zob. Białobrzeski Eugeniusz 
„Józef Konarski” zob. Wlazło Wiktor
Józiewicz Piotr 316
„Józio” zob. Dawicki Roman
Jóźwiak Andrzej 533
Jörn Fritz 702
Jurewicz Janina 683
Justyn o. 220

„K. Kasprzycki” * 133
Kabat Zdzisław 525
Kachlicki Marian „Kidź” (Kachlicki

Sylwester „Kidi”) 60
Kachlicki Sylwester zob. Kachlicki Marian 
Kacperski Longin 532
„Kaczmarek” * 312
Kaczmarski Edward vel Dębski Wacław 579
Kaczmarski Jan 610
Kaczor Zdzisław 377
Kádár János (Csermanek János) 732, 743
Kafczyk Ewald zob. Kawczyk Ewald
Kafel Gertruda 658
Kaffka Diter 211
Kalko Mikołaj 703
Kała Walter 143
Kałka Wincenty 118
„Kamień” zob. Żądziłko Roman
Kamiński Łukasz 36
Kamionka Władysław 644
Kamrowska Maria zob. Komrowska Maria 
Kaniewski Władysław zob. Kołaciński

Władysław
Kanka Jan 532
Karaś Franciszek „Bustek” 187
Karlak Jan 386
Karwat Janusz 733, 737
Katarasiński Jan zob. Jantura Stanisław 
„Katia” zob. Dytyniak Katarzyna
Kawczyk (Kafczyk) Ewald 658
Kawczyk Paweł 658
Kazimierczak Jadwiga 283
„Kazimierz Biało” zob. Bubieńczyk Bolesław

„Kazimierz Wielki” zob. Rysz Mieczysław
Kącki Janusz 478
„Kędziorek” zob. Pruszkiewicz Mieczysław
„Kidi” zob. Kachlicki Marian
„Kidź” zob. Kachlicki Marian 
Kieloch Stanisław 96
Kiełbasa Kazimierz zob. Kubasiewicz

Kazimierz
Kijewski Eugeniusz 519
Kikiel Grinszpan Natan zob. Romkowski

Roman
Klimala Stanisław 532
Klin Helmut 658
„Klinga” zob. Glapiński Henryk
„Klucz” zob. Dopieralski Adolf
Kobos Stefan „Wrzos” 528, 532, 552, 560,

568, 574, 576, 715
„Kobra” zob. Okulicki Leopold
„Kochanowski” zob. Tarnowski Zachariasz
Kociołek Jarosław „Kryłacz” 266
„Kogut” zob. Oszust Jan
Kołaciński Władysław (Kołociński

Włodzimierz) vel Leszczyński Władysław
vel Kaniewski Władysław „Żbik” 579,
580, 673

Kołociński Włodzimierz zob. Kołaciński
Władysław

Kołtun Stanisław 514
Komandowski Paweł 568
Komar Wacław 21 
Komarowska Sonia 234 
Komisarek Franciszek 548
Komrowska (Kamrowska) Maria 234 
Konpacki Józef 138
„Konrad” zob. Okulicki Leopold
Kopiński Jarosław 146, 528, 532, 552, 568
Kopka Bogusław 21, 225, 227
Korczak Stanisław „Dziki Sęp”, „Sęp”,

„Sokół” 172
Korczyński Grzegorz 21 
Korkuć Maciej 121
„Kort” zob. Dylewski Stanisław
Korzeniowski Henryk Kazimierz „Wrona” 146
Kosiński Ryszard 514
„Kostecki” zob. Mnich Stefan
Kostka Julian „Dwernicki” 186
Kostrzewa Roman 96
Kotowski Tadeusz vel Brodacki Roman vel

Krótki Paul 703
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Kowal Władysław 568
Kowalczuk Tadeusz 158
Kowalik Michał 84
Kownacki Jan zob. Tabortowski Jan
Koza Bronisław 590
Kozielewski (Kozielski) Ryszard „Gryf” 347,

711, 712
Kozielski Ryszard zob. Kozielewski Ryszard
Koziński 755
Kozłowski Tadeusz 519
Kółko Felicjan „Żbik” 633
Krajewski Kazimierz 18, 30, 131
„Kramski” zob. Prokopowicz Jan
Krasowski Kazimierz „Głuszec” 18, 520
Kroczek Zbigniew 168
Król Leszek 684, 700
„Krótki” zob. Danieluk Tadeusz
Krótki Paul zob. Kotowski Tadeusz
Kruczek Czesław „Cesiek” 601
Kruczek Władysław 758
Kruszelnicki Śmietanka Ryszard zob. Śmie-

tanka-Kruszelnicki Ryszard
„Kryłacz” zob. Kociołek Jarosław
Krzywobłocka Anna „Hannik” 358
Krzyżanowski Tadeusz 599
„Książę” zob. Cieśla Józef
Kubasiewicz Kazimierz vel Kiełbasa

Kazimierz „Cień” 316, 519
Kuberski Z. 542
Kubiak Jan „Orzeł” 321
Kubiak Julian „Jastrząb” 586
Kubiak Stanisław zob. Jarząbek-Synus

Roman
Kubik Andrzej 718
Kubik Karol „Wicher” 718
„Kula” zob. Okulicki Leopold
„Kulawy Antoś” zob. Dołęga Antoni
„Kulczycki” 640
Kulczyk Józef 623
Kunysz Ignacy „Rozmaryn” 590
Kura Antoni 18
Kuraś Józef „Orzeł”, „Ogień” 105, 121, 186
Kurpiński Jerzy „Ponury” 636
Kurtyka Janusz 18
Kuszczak Grzegorz 676
„Kusy” zob. Tabortowski Jan
Kuśmierczyk Antoni 568
Kut Ludwik 568

Lachowicz Katarzyna zob. Dytyniak
Katarzyna

Land (Landa) Henryk 637, 648
Land (Landa) Jerzy 636, 637, 648
Land (Landa) Roman 636, 637, 648
Landa Henryk zob. Land Henryk
Landa Jerzy zob. Land Jerzy
Landa Roman zob. Land Roman
Langhamer Robert 143
Lanyska Robert 143
„Las” * 297
Laszczyk Franciszek 658
„Latosiński Czesław” * 197
„Lenard” * 384
Lenin Włodzimierz 188, 456, 461, 607, 745
Leonowicz Jan „Burta” 88, 244
Lesień Marian 616
Leszczyński Władysław zob. Kołaciński

Władysław
Lewicki Stanisław zob. Dawicki Roman
„Lichota” zob. Potaczała Andrzej
„Ligota” 756
Lipanowski Bogdan 657
„Lipiec” zob. Cieślewski Stanisław
Lipiński Piotr 158
„Lis” zob. Rogiński Jan
„Lis” zob. Tarnowski Tadeusz
Lisek Helena 658
Lisik Zdzisław „Mściciel”186
Lissa Zofia 257, 261
„Liść” zob. Bronarski Stefan 
Liwczanin Michał zob. Łowczanin Michał
„Lont” zob. Dawicki Roman
„Lotny” zob. Danielak Ludwik
„Loyda” zob. Białobrzeski Eugeniusz
Lucia Manfred 143
„Lucjan” zob. Rysz Mieczysław 
Ludzia Stanisław „Harnaś”, „Dzielny”, „Ryś”

121

Łabuszewski Tomasz 18, 30, 131
Łabuz Bolesław 648
Łakomski Józef 535
Łapiński Leon „Zenon” 613, 676
„Łastiwka” zob. Jankowski Grzegorz
„Łazik” zob. Wąchała Jan
Łowczanin (Liwczanin) Michał „Semenko”

589, 676
Łuczak Agnieszka 506

772

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 772



Łuniewski Stanisław 671
Łupka Zdzisław 644
„Łypa” zob. Noga Andrzej
„Łyst” zob. Trojan Stefan
Łyżwiński Michał zob. Rola-Żymierski

Michał

Machcewicz Paweł 22, 664
Maciejewski Mieczysław 680
Maczek Stanisław 579
Maćkowiak Tadeusz 712
Madejski Edward 690
Magiera Dariusz 528
Majewski Franciszek „Słony” 403
Majewski Stanisław zob. Dawicki Roman
Majski Iwan 83
Makowski Edmund 665, 671, 680, 690, 693,

698, 705, 758
Makowski Henryk 308
Makowski Jan 629
Makowski Stanisław 525
Maksymczuk Franciszek zob. Rysz

Mieczysław
Makusz-Woronicz Zbigniew „Montana” 280
Malenkow Gieorgij 17, 127, 188
Malesa Mieczysław 275
Maliszewski (Maliszkiewicz) Stanisław 623
Maliszkiewicz Stanisław zob. Maliszewski

Stanisław
Małolepszy Jan „Murat” 140, 148, 425
„Mały Franio” zob. Dołęga Anton
Mandelbaum Michael 661
Manias Eugeniusz 616
Marchewka Stanisław „Ryba” 41, 79, 164,

319, 401, 580, 710
Marczak Irena 35, 36
Marczak Paweł 77
Marczewski Stanisław 347
Marek Leszek „Błyskawica” 187
Marszałek Ludwik „Zbroja” 718
Martyka Stefan 158
Matejewski Ryszard 22
Matusz Józef zob. Dawicki Roman
Matysek Jerzy 699
Mazur Franciszek 745, 751
Mąkosa Edward „V”, „Widia” 99
Melnyk Andrij 317
„Meteor”* 41, 53
„Metternich” zob. Ponka Kazimierz

Metzger Krystyna 158
Metzner Jan 418
„Mewa” zob. Hałajda Edward
Michałowski Jerzy 732
„Micieżnik” * 295
Mickiewicz Adam 434, 463, 643
Mierzejewski Bogdan 564
Mierzwiński Antoni 60
Mikołajczyk Stanisław 93
Mikołajewicz J. 37, 94, 195, 287, 290, 293, 296
„Miller” zob. Okulicki Leopold
„Miś” zob. Szeremiecki Michał
Mnich Stefan „Kostecki” 359
Moczar Mieczysław 33
„Mogiła” zob. Turzyniecki Jan
„Mogiłka” zob. Turzyniecki Jan
Moller Hans zob. Stankiewicz Romuald
Mołdawa Tadeusz 24, 25, 60, 93, 212
Mołotow Wiaczesław 366, 370, 381 
„Montana” zob. Makusz-Woronicz Zbigniew
Morczyński Adam zob. Murczyński Adam
Morse Samuel 161
Motyka Rusinek Helena zob. Rusinek-

Motyka Helena 
Motyl Henryk 712
Mroczka zob. Mroczko
Mroczko (Mroczka) „Sum” 509, 605
Mrohs (Mroz) Jan 211, 344
Mroz Jan zob. Mrohs Jan
Mrożewski Lucjan „Dziki” 198
„Mrówka” zob. Okulicki Leopold
Mróz Bohdan 377
Mróz Jan 680
Mrugała Zenon 698
„Mściciel” zob. Lisik Zdzisław 
„Mściciel” zob. Szymański Jan 
„Mściciel” zob. Świder Józef 
„Mściciel” zob. Wądolny Mieczysław 
„Mściwy” * 157
„Mściwy” zob. Wierzbicki Julian
„Mucha” zob. Ślęzak Józef
„Murat” zob. Małolepszy Jan
Murczyński (Morczyński) Adam 532
„Murzyn” zob. Jarosz Walenty
Mutkiewicz Chaim 755
Mykołenko Petro „Bajda” 265

Nagaj Zdzisław 269
Nagy Imre 728, 732
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Nanuś Edward „Śmiały”, „Śmigły” 394
Narkiewicz Tadeusz „Ciemny”, „Wyrwicz”,

„Rymicz”, „Roja”, „Darwicz” 204
Nawrocki Zbigniew 25–28
Nidjol Henryk 705
„Niedźwiadek” zob. Okulicki Leopold
Niemiec 711
Niemiec Władysław 96
Nietrzpiel Bogusław 690
Nietrzpiel Franciszek 690
Niewczas Jan 275
Niewiadomski Stefan 150
„Nikodem” zob. Ślęzak Józef
Niwiński Piotr 18 
Noga Andrzej vel Żurawski Dymitr „Łypa”

613
Nowak Franciszek 623
Nowak Stanisław zob. Opolski Stanisław
Nowak Tadeusz „Brzoza” 359
Nowakowski Jerzy 736
„Nurt” zob. Szabelski Tadeusz
Nyga Herbert 712

Oborski Piotr 644
Ochab Edward 32, 471
„Odra” zob. Dekutowski Hieronim
„Ogień” zob. Kuraś Józef
Ogrodowski Mieczysław 275
„Okrutny” * 285
Okulicki Leopold „Biedronka”, „Bronka”,

„Jan”, „Jan Mrówka”, „Kobra”, „Konrad”,
„Kula”, „Miller”, „Mrówka”, „Niedźwia -
dek”, „Osa”, „Pan Jan”, „Sęp”, „Termit”
176, 628

„Oldon” zob. Adamus Henryk
Oleksiejczuk Stanisław 533
Oleksy Stanisław „Głóg” 601
Oleś Tadeusz 347, 712
Olkuśnik Marek 36 
Olszówka Franciszek „Otto” 141
Opolski Stanisław vel Nowak Stanisław 644
„Ordon” zob. Żeglin Bronisław
„Orlicz” zob. Sowa Marian
Orwell George 646
„Orzech” 593
„Orzeł” zob. Bryła Jan
„Orzeł” zob. Kubiak Jan
„Orzeł” zob. Kuraś Jan
„Orzeł” zob. Sałapatek Jan

„Orzeł” zob. Wójtowicz Czesław
„Osa” zob. Okulicki Leopold
Osiński Stanisław „Szetler” 108
Oszust Jan „Kogut” 183
Otręba Tadeusz „Bosman” 220
„Otto” zob. Olszówka Franciszek

Pacelli Eugenio Maria Giuseppe Giovanni
zob. Pius XII

„Pacuła” zob. Świder Józef
Paczkowski Andrzej 35
„Pająk” * 743
Pająk Henryk 528
Pakuła Sergiusz „Iskra” 520, 657, 717
Palski Zbigniew 31
„Pan Jan” zob. Okulicki Leopold
Panek Stanisław „Rudy” 141
Panke Kazimierz zob. Ponka Kazimierz
Paramonow Jerzy 376
Paraszczuk Kazimierz 533
Parczewski Jan 623
Pasek Zbigniew 700
Pastuszewski Stefan 758
Paszkowski Zbigniew 24
Patton George Smith 579
Pawelczuk Adam 657
Pawłowicz Jacek 18, 131
Perełka Stanisław „Dębiński” 280, 459, 482,

514, 616
„Pestka” zob. Wójtowicz Ryszard
Piasecki Bolesław 472, 597
Piasecki Tadeusz 275
Piech Edward 199
Piechowiak Roman 698
Piechowiak Zbigniew „Zenon”, „Wojak”

(„Wojtak”) 88
Piekarski Adam 599
„Pieniek” zob . Szczepański Eugeniusz
Pietrkiewicz Bogusław 158
Pietrzak Eugeniusz 616
Pietrzak Leszek 214, 661
Pietrzak Roman zob. Sojczyński Stanisław
Pietrzak Tadeusz „Jeż” 586
Piętek Józef 583
„Pijak” zob. Dołęga Antoni
Pikuła Maria 680
Pikuła Stanisław 680
Pilichowski Franciszek 509
Piłsudski Józef 528
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Piotrowski Henryk 35
„Piotrowski Karol” * 315
Piskorek 739
Pisula Feliks 60
Pius XII (Pacelli Eugenio Maria Giuseppe

Giovanni) 597, 600, 627, 646, 649, 695,
697, 699

Piwkowski Marian zob. Turzyniecki Jan
Piwowarski Wacław 644
Pizuń Jan 568
Pluta Symforian „Sokół” 586
Płasek Leon 735
Płatek Julian vel Francman Richard 540, 565
Płochocki Jan 686
„Płomień” * 647
Płońscy 668
Pocztowy Franciszek 565
Podleśny Stanisław 715
Podleśny Wacław 715
Podsiadło Tadeusz 644
Poeplau Leon „Wolan” 639
Pogorzelski Franciszek 696
„Polak” * 87
Polakowski Antoni 532/533, 688
Poleszak Sławomir 43, 48, 79, 88, 204
Polewka Adam 545
Ponikiewicz Edward zob. Jarosz Walenty 
Ponka (Panke) Kazimierz „Metternich” 194
„Ponury” * 268
„Ponury” zob. Chodorowski Józef
„Ponury” zob. Kurpiński Jerzy
Potaczała Andrzej „Lichota” 198
Powiłańska Danuta 657
Pozimski Jerzy 658
Prajs Julia zob Brystygier Julia
Preiss Julia zob. Brystygier Julia
Prokopowicz Jan „Kramski” 359 
„Prowierny” * 355
Pruszkiewicz Mieczysław „Kędziorek” 214
Prützman Hans 289
Prześlak Bolesław zob. Żeglin Bronisław
Pszczółkowski Edmund 25, 32, 33
Ptasiński Jan 24
Pych Władysław 490
Pyskło Roman 37, 645, 648, 651, 654, 691,

694, 696, 698, 701, 703, 706, 709, 712,
718, 720, 723, 726, 729, 731, 735, 738,
741, 744, 746, 748, 751, 754

R.Z. 542
Rabiega Robert 69
Raczkowski Stefan 48
Raczkowski Zygmunt 48
Raczyński J. 37, 621, 665, 680, 688
Radkiewicz Stanisław 21, 22, 24, 25
Radzikowski Janusz 657
Raj Tadeusz 671
Rajek Laszlo 732
Rákosi Mátyás 731
Ratajski Ignacy 546
„Raw” zob. Sojczyński Stanisław
„Reżu” zob. Dekutowski Hieronim
Ribbentrop Joachim von 366, 370, 381
Robak Leon zob. Spasiński Stanisław Jan
Robert NN 220
„Roch” zob. Wąsowicz Antoni
Rogiński Jan „Lis” 164, 325, 328, 386, 461,

469, 535, 536, 538, 543, 546, 547, 566,
581, 584, 594, 602, 608

Rogólka Jan „Grot” 148
Rogulska Agnieszka 655
„Roja” zob. Narkiewicz Tadeusz
Rojek Władysław „Szczery” 394
Rokicki Konrad 30 
Rokossowski Konstanty 471, 628, 724, 727,

728, 730, 734, 735, 741, 747, 750, 751, 753
Rola-Żymierski Michał (Łyżwiński Michał)

21, 212
„Roman” zob. Bronarski Stefan 
Romkowski Roman (Grinszpan-Kikiel Natan)

22, 30 
Rosiak Alicja 172
„Rot” zob. Tabortowski Jan
„Rozmaryn” zob. Kunysz Ignacy
„Róża” zob. Tomczyszyn Helena 
Różanowicz Lucyna 657
Różański Józef (Goldberg Józef) 22, 30
„Rudy” zob. Panek Stanisław
Rusinek-Motyka Helena „Brzoza” 569
Rutkowski Stefan „Szerszeń” 620, 625
„Ryba” zob. Marchewka Stanisław
Rygielski 532
Rymarz Józef 717
„Rymicz” zob. Narkiewicz Tadeusz
Rypiński Henryk 657
Rysz Mieczysław vel Maksymczuk

Franciszek „Kazimierz Wielki” („Lucjan”,
„Wiss”, „Vis”) 104, 113, 569
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„Ryś” zob. Banaś Feliks
„Ryś” zob. Chamot Stanisław
„Ryś” zob. Ludzia Stanisław
Rytlewski Czesław 642
„Rzefek” zob. Dynus Euzebiusz
Rzewuski Andrzej „Hańcza” 506
Rzęsa 361
Rzoczek Waldemar 211

„S.W.” * 77
Sadowski Donat 688
Sadowski Jan „Iwan”, „Wacek” 146, 148
Sałapatek Jan „Orzeł” 18, 105, 109, 134, 137,

146, 269, 270, 371, 412, 467 
Samołówka Ryszard 37, 50, 52, 55, 58, 61, 63,

66, 69, 71, 74, 76, 78, 81, 85, 88, 91, 97,
100, 103, 106, 109, 112, 115, 119, 122,
125, 129, 132, 135, 138, 141, 144, 146,
148, 151, 153, 156, 159, 162, 165, 168,
170, 173, 175, 178, 181, 183, 186, 189,
192, 200, 204, 210, 215, 218, 221, 223,
226, 229, 232, 235, 237, 239, 242, 245,
247, 250, 253, 256, 260, 262, 264, 267,
270, 273, 276, 279, 281, 284, 336, 365,
396, 400, 410, 439, 445, 454, 457, 459 

„Sarna” * 101
Sawicka W. 37, 684
Sawicki Leon 102
„Semenko” zob. Łowczanin Michał
„Seplik” zob. Ślęzak Józef
„Sęp” zob. Baranowski Feliks
„Sęp” zob. Dymiński Jan
„Sęp” zob. Korczak Stanisław
„Sęp” zob. Okulicki Leopold
Sidło Konrad 172
„Siekiera” zob. Janusz Jan
Siemaszko Zbigniew 579
Sienkiewicz Witold 24
Sierchuła Rafał 144
Sierow Iwan 472
„Sikora” zob. Tabortowski Jan
Sikorski Władysław 83, 93
Skotnicki Henryk 693
Skórski Janusz 594
Skórski Włodzimierz 594
Skrzyniarz Witold 227, 545, 608
Skrzypiec Paweł 658
Skupień Cecylia 172
„Skwara” zob. Skwara Wacław

Skwara Wacław „Skwara” („Wilk”) 146, 148
Skwarek Piotr 275
Słomianka Antoni zob. Stankiewicz Romuald 
„Słony” zob. Majewski Franciszek
„Słowian” zob. Tarnowski Zachariasz
„Słowik” * 243
Smigiel Kazimierz 547
Sobota Zenon vel Tomaszewski Jan Zenon

„Jan”, Świda” 158
Socha Jan „Zbyszek”, „Herkules”, „Czarny”

198
Sojczyński Stanisław vel Dębowicz Andrzej

vel Pietrzak Roman „Awr”, „Raw”,
„Warszyc”, „Wazbiw”, „Wojnar”,
„Zbigniew” 148, 425 

„Sokół” zob. Korczak Stanisław
„Sokół” zob. Pluta Symforian
Solarski Edward 281
Solarz Franciszek 96
„Sowa” zob. Chabiński Jan
Sowa Marian „Orlicz” 584
Spadziński Kazimierz „Zośka”, „Zemsta” 198
Spasiński Stanisław Jan vel Robak Leon 748
Spychalski Marian 21
„Srebrny” zob. Dymel Tadeusz
Stalin Józef 17, 21, 47, 127, 145, 147, 205,

222, 241, 366, 373, 406, 456, 461, 485,
745

„Stalowy” 656
Stankiewicz Janusz 564
Stankiewicz Romuald vel Słomianka Antoni

vel Moller Hans 703
„Stary” zob. Biernat Walenty
„Stary” zob. Dekutowski Hieronim
„Stary Jim” zob. Dziecielski Paweł
Stasiak Bogdan 239
Stasiak Henryk 665
„Staś” * 185
Stawecki Piotr 83
Stec Mieczysław 37, 304, 306, 310, 313, 317,

323, 326, 329, 332, 339, 342, 345, 350,
353, 356, 359, 362, 368, 371, 375, 380,
383, 388, 392, 404, 407, 413, 416, 419,
423, 426, 430, 433, 436, 442, 448, 451,
462, 465, 467, 470, 473, 476, 480, 483,
486, 489, 491, 493, 496, 499, 502, 504,
507, 510, 512, 515, 519, 523, 526, 530,
533, 536, 540, 543, 547, 550, 553, 555,
558, 561, 566, 570, 574, 577, 581, 584,
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587, 591, 595, 598, 602, 605, 609, 611,
614, 617, 623, 626, 628, 632, 635, 638,
640, 642, 659, 661, 668, 671, 674, 677,
756, 759

Stefańczyk Leszek „Strzała” 177
Stelmach Stanisław 673
Stępień Jan 670
„Strzała” zob. Stefańczyk Leszek
Strzelecki Bogusław 269
Sułek Jan 636
„Sum” zob. Mroczko
Szabelski Teodor „Nurt”, „Wir” 146
Szacki Antoni „Bohun”, „Dąbrowski” 144,

579
Szałapski 565
Szambelan Marian 269
„Szarotka” zob. Szkoda Teresa
„Szatan” zob. Danielak Ludwik
Szczepański Edmund 532
Szczepański Eugeniusz „Turski”, „Pieniek”

528, 532, 715
Szczepańskiewicz Eugeniusz „Żak” 359
„Szczery” TW 528
„Szczery” zob. Rojek Władysław
Szczurek Gerhard „Erg” 148
Szczyhelśkyj Wołodymyr „Burłaka” 265, 266
Szeremeta Michał 593
Szeremiecki Michał „Miś” 214
„Szerszeń” zob. Rutkowski Stefan
„Szeter” zob. Szurlej Ignacy
„Szetler” zob. Osiński Stanisław
Szkoda Teresa „Szarotka” 569
Szolc Józef 712
Szulc Janusz 693
Szurlej Ignacy „Szeter” 359
Szwagrzyk Krzysztof 22, 23, 141
Szymajda Gerhard 161
Szymański Jan „Wichura”, Mściciel” 127, 128
Szymczak Zygmunt 705
Szyszkowski Bolesław 565, 597, 615
Szyl (Szyt) Henryk 590
Szyt Henryk zob. Szyl Henryk

Śladecka Magdalena 43, 48 
Ślęzak Józef „Mucha”, „Nikodem”, „Seplik”

69, 140
Śliwiński Lech 158
Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard 118
„Śmiały” zob. Nanuś Edward

„Śmigły” zob. Nanuś Edward
Światło Józef (Fleischfarb Izaak) 22, 23, 191,

200, 224, 239, 249, 252, 255, 264, 266,
273, 278, 283, 293, 342, 303, 345, 352,
355, 359, 382, 384, 386, 392, 399, 403,
410, 419, 422, 438, 470, 475, 488, 498,
501, 502, 507, 512, 518, 547, 557, 591,
609, 620, 626

„Świda” zob. Sobota Zenon
Świder Józef „Pacuła”, „Mściciel” 121 

„Tabor” zob. Tabortowski Jan
Tabortowski Jan vel Kownacki Jan vel

Zawadzki Jan vel Żochowski Jan „Bruzda”,
„Kusy”, „Rot”, „Sikora”, „Tabor” 18, 79,
164

Taraszkiewicz Edward „Grot”, „Żelazny” 214
Tarnowski Tadeusz „Lis” 168
Tarnowski Zachariasz „Dziadek”, „Słowian”,

„Grek”, „Kochanowski” 131
„Termit” zob. Okulicki Leopold
Tischler János 732, 733, 737
Tkaczew Władysław 31 
Toborek Tomasz 148, 425
Tokarski 713
„Tomasz” * 126
„Tomasz” * 143
Tomaszewski Jan Zenon zob. Sobota Zenon
Tomczyszyn Helena „Róża” 569
„Topór” zob. Cieśla Józef 
Topyło Jacek 21, 22
Trachimowicz Bronisław zob. Trochimowicz

Bronisław
Traczyk Józef „Bystry” 121, 124, 128, 185,

186, 195, 375
Trochimowicz (Trachimowicz) Bronisław 30
Trojan Roman 720
Trojan Stefan „Łyst” 720
Trzciński Stefan 718
„Turski” zob. Szczepański Eugeniusz
Turzyniecki Jan vel Piwkowski Marian

„Mogiła”, „Mogiłka”, „Wrzos” 88
„Tygrys” zob. Dąbrowski Wacław
Tymiński Konstanty 671
Tynkiewicz Aleksy 629
Tyra Walerian „Walerek” 214

„Uskok”* 48
„Uskok” zob. Broński Zdzisław
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„V” zob. Mąkosa Edward
„Vis” zob. Rysz Mieczysław 

„Wacek” zob. Sadowski Jan
Walczak Piotr 683
Walczakowski Rudolf 539
„Waldemar” zob. Zawadka Józef
Walenciak (Walenciuk) Czesław 183, 203,

228, 272
Walenciuk Czesław zob. Walenciak Czesław
„Walerek” zob. Tyra Walerian
„Walewski” 688
Warren Earl 472
„Warszyc” zob. Sojczyński Stanisław
„Wazbiw” zob. Sojczyński Stanisław
Wąchała Jan „Łazik” 601
Wądolny Mieczysław „Mściciel”, „Granit” 186 
„Wąsik” zob. Cieślewski Stanisław
Wąsowicz Antoni „Roch” 186
Wąsowski Grzegorz 18
Weber 743
Weronik Aleksander 703
Weronik Bazyli 703
Wesołowski Czesław „Foka” 321
Wicha Władysław 30, 32–35
„Wicher” zob. Biedroń Zdzisław
„Wicher” zob. Chmiel Mieczysław
„Wicher” zob. Czarnecki Henryk
„Wicher” zob. Kubik Karol
„Wichura” zob. Szymański Jan
„Widia” zob. Mąkosa Edward
Wielgosz Albin 568
Wierzbicki Julian „Mściwy” 418
Wikieł Jerzy „Janik”, „Janik Wyrwidąb” 274,

292
„Wiktor” zob. Czarnecki Henryk
„Wilczur” zob. Życiński Aleksander
Wilczyńska Z. 37, 298, 301
Wilczyński Zygmunt „Żuk” 661
„Wilk” zob. Skwara Wacław
Willman Adam 732
Wiosna Włodzimierz 257, 258
„Wir” zob. Szabelski Tadeusz
„Wisła” zob. Gajos Stanisław
„Wiss” zob. Rysz Mieczysław
„Wistun” zob. Fenyk Mikołaj
Wiśniewski 490
Witkowski Bogusław 634

Wnuk Rafał 43, 48
Wlazło Wiktor „Józef Konarski” 90
Woch Ryszard 239
Wodel Franciszek 656
„Wojak” („Wojtak”) zob. Piechowiak

Zbigniew 
Wojciechowski Marek L. 655
Wojciechowski Stefan 698
„Wojnar” zob. Sojczyński Stanisław
„Wojtak” zob. Piechowiak Zbigniew 
Wojtyła Karol zob. Jan Paweł II
Wojtyna Mieczysław 377
„Wolan” zob. Poeplau Leon
Wołoszczak Edward 691
Wołoszyn Jacek W. 158, 239, 275, 378 
Woropaj Aleksy „Czarny” 656
Woźniczka Zygmunt 47
Wójcik 637
Wójcik ks. 743
Wójcik Zygmunt 565
Wójcikowski Wacław 644, 701
Wójtowicz Czesław „Orzeł” 275
Wójtowicz Ryszard „Pestka” 620, 625
„Wrona” zob. Korzeniowski Henryk

Kazimierz
Wróbel Stanisław „Czołg” 359
Wróblewski 668
Wróblewski Ryszard 712
„Wrzos” zob. Kobos Stefan 
„Wrzos” zob. Turzyniecki Jan
Wykowski Zdzisław 564
„Wyrąb” zob. Gajos Stanisław
„Wyrwicz” zob. Narkiewicz Tadeusz
Wysocki Tadeusz „Zegar” 164
Wyszyński Stefan 17, 40, 53, 194, 197, 597,

627, 628, 639, 743, 751
Wywarski Stanisław 138
Wyzuj Bogdan 671

„X” * 95

Zachaj Jan 377
Zachwieja Wojciech 616
Zagon Henryk zob. Dekutowski Hieronim
Zajączkowski Mariusz 214, 244
Zajkowscy 655
Zajkowski Kazimierz 655, 656
Zajkowski Wacław 655, 656
„Zakopiański” zob. Zeglej Jerzy
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Zalewski Jan „Cygan” 656, 696, 716
Zamorski Władysław 568
„Zapora” zob. Dekutowski Hieronim
Zaręba Zdzisław 532
Zasulski Dymitr „Czarny” 121
Zawadka Józef „Waldemar” 141
Zawadzki Jan zob. Tabortowski Jan
„Zbigniew” zob. Sojczyński Stanisław
Zborowski Józef „Bury” 620, 625
„Zbroja” zob. Marszałek Ludwik
„Zbyszek” zob. Pakuła Sergiusz
„Zbyszek” zob. Socha Jan
„Zegar” zob. Wysocki Tadeusz
Zeglej Jerzy „Zakopiański” 359
„Zemsta” zob. Spadziński Kazimierz
„Zenon” zob. Łapiński Leon
„Zenon” zob. Piechowiak Zbigniew
Zielińska Maria 693
Zieliński Janusz 377
Zięba Andrzej A. 748
„Złom” zob. Haja Edward
„Znicz” zob. Dołęga Antoni
„Zośka” zob. Spadziński Kazimierz
Zwoliński Franciszek 604

Zwoliński Zygmunt 604
Zwolski Marcin 115
Zybert Józef 623

Żabski Alfons 564
„Żak” zob. Szczepańskiewicz Eugeniusz
Żądziłko Roman „Kamień” 131
„Żbik” * 117
„Żbik” zob. Kołaciński Władysław
„Żbik” zob. Kółko Felicjan
Żebrowski Leszek 18, 131
Żeglin Bronisław vel Prześlak Bolesław

„Ordon” 687
„Żelazny” zob. Taraszkiewicz Edward
Żochowski Jan zob. Tabortowski Jan
Żołądek Karol „Chmiel” 552, 715
„Żuk” zob. Wilczyński Zygmunt
Żurawski Dymitr zob. Noga Andrzej 
Żurek Jacek T. 53
Żurek Rudolf 211, 637
Życiński Aleksander „Wilczur” 584
Żylis Zygmunt 501
Żymierski Rola Michał zob. Rola-Żymierski

Michał
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INDEKS GEOGRAFICZNY*

781

* Indeks nie obejmuje haseł: Polska i Warszawa.

Achrymowce, gromada 80
Agatówka 695
Albigowa 643
Aleksandria Niedziałowska (Huta

Niedziałowska) 408
aleksandrowski powiat 76, 355, 384, 394,

446, 599, 619, 710, 729
Aleksandrów, woj. bydgoskie

zob. Aleksandrów Kujawski
Aleksandrów, woj. łódzkie 597
Aleksandrów Kujawski (Aleksandrów) 76,

295, 384, 394, 444, 572, 599, 619, 662
Andrychów 247
Anglia zob. Wielka Brytania
Aniołowo 513
Ankona 673
Annopol 164, 468
Antoniów (Antonów) 202
Antoniów, gromada 346
Antonów zob. Antoniów
augustowski powiat 82, 115, 596
Augustów 82, 563, 596
Auschwitz zob. Oświęcim
Australia 451
Austria 221, 341, 400, 472, 486, 594, 604, 617,

626, 634, 642, 712

Baba 136
Bajki Stare (Bojki Stare) 408
Bajki-Zalesie 710
Baligród 266
Balkowice Dolne (?) 697
Banice zob. Bienice
Banie Mazurskie 601

Baranowicze 573, 702, 717
Baranów 334
Barczewo 75, 488
barczewski powiat zob. olsztyński powiat
Barlinek 300
Barnim 451
Barszewo zob. Parszewo
Bartochów 143
Bartoszyce 183, 237
Barwice 176
Barycz 219
Belęcin Nowy 624
Belgia 278, 659
Belgrad 64
bełchatowski powiat 681
Bełda 431
Bełżec, gmina 528
bełżycki powiat 663
Berlin 724
Berlin Wschodni (Berlin) 250, 390, 700
Berlin Zachodni 78, 151, 245, 540, 619, 642,

661
Będzin 73, 261, 277, 283, 298, 318, 478, 494,

502, 506, 585, 606
będziński powiat 140, 234, 298, 318, 394, 585,

594, 606
Biadacz 475
bialski powiat 102, 157, 206, 277, 343, 669
Biała, pow. kraśnicki 92
Biała, pow. piski zob. Biała Piska
Biała, pow. zgierski 630
Biała Piska (Biała) 181
Biała Podlaska 157, 248, 460, 656, 657
Białki, pow. rycki 675
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Białki, pow. wołomiński 295
Białobrzegi 681, 707
Białogard 412
białogardzki powiat 518
Białoruś (BSRR) 514, 539, 549, 573, 583
Białostocczyzna 164, 186
białostocki powiat 219, 271, 305, 308, 331,

360, 490, 592, 631, 697, 745
białostockie województwo 47, 53, 54, 60, 62,

67, 68, 79, 80, 82, 90, 93, 98, 104, 105,
115, 124, 131, 136, 158, 181, 186, 191,
196, 198, 199, 204, 206–209, 212, 213,
222, 231, 255, 257, 263, 266, 280, 291,
295, 297–299, 307, 311, 312, 319, 327,
341, 347, 352, 363, 365, 370, 377, 401,
402, 408, 412, 414, 424, 431–434, 449,
460, 474, 479, 481, 484, 495, 503, 510,
512–514, 520–522, 527, 530, 531, 551,
552, 554, 563, 575, 580, 586, 588, 593,
596, 599, 601, 603, 606, 607, 613, 615,
616, 622, 627, 629, 630, 636, 639, 643,
644, 647, 652, 655, 660, 670, 671, 689,
695, 696, 699, 710, 714, 721, 724, 731,
741, 749

Białośliwie 51
Białowola 214
Biały Bór, pow. sławieński (?) 374
Biały Bór, pow. szczecinecki 374
Białystok 29, 52, 54, 57, 63, 83, 90, 111, 112,

115, 122, 138, 164, 186, 191, 198, 200,
202, 213, 221, 223, 225, 228, 231, 237,
260, 271, 272, 275, 297, 300, 305, 308,
309, 313, 325, 328, 329, 331, 347, 386,
407, 412, 416, 423, 429, 433, 439, 444,
461, 467, 469, 479, 480, 482, 490, 502,
503, 519, 523, 530, 535, 536, 538, 543,
546, 547, 552, 558, 561, 566, 580, 581,
584, 587, 588, 591, 593, 594, 598, 602,
608, 613, 614, 623, 626, 629, 631, 640,
647, 652, 655, 656, 668, 671, 692, 694,
696, 701, 705, 716, 739

Biechowo (Piechowo, gromada) 217
Biechów 646
Biechówko (Piechówka), gromada 217
Biedrusko 217
Biedrzykowice zob. Biestrzykowice
Bielawa 268, 431, 435, 479, 564
Bieliny, pow. kielecki 205
Bieliny, woj. kieleckie 748

Bielsk (Bielsko) zob. Bielsko-Biała
Bielsk Podlaski 50, 131, 622
Bielsko-Biała (Bielsk, Bielsko) 111, 142, 289,

364, 382, 424, 453, 487, 545, 575, 589,
691

bielski powiat, woj. białostockie 131, 705
bielski powiat, woj. katowickie 252, 487, 545,

575, 589
Bielszowice 289, 593, 747
Bienice (Banice) 447
Bieniów 500, 505
Bieruń Stary (Stary Bieruń) 443, 725
Biestrzykowice (Biedrzykowice) 361
Bieżanów 299
Biłgoraj 75, 98, 179, 295, 450, 456, 525, 572,

592, 680, 731
biłgorajski powiat 75, 98, 114, 124, 140, 145,

179, 205, 231, 337, 572, 592, 641
Bircza 266
Biskupia Górka, dzielnica Gdańska 268
Biskupiczki, gromada 54
Biskupie 203
Biskupiec 315
biskupiecki (reszelski) powiat 48, 108, 154,

315, 334, 550, 583
Biszcza 337
Blachownia Śląska 474
Bledzew 321
Bledzew, gromada 121
Bliszczyce 759
Błażowa 634
Błeszno, dzielnica Częstochowy 498
Błędowa Tyczyńska, gromada 713
Błogie Rządowe 150
błoński powiat 403
Błotnik 625
Bobola (?) 472
Bobrek 612
Bobrzany 562
bocheński powiat 346, 357, 373, 385, 740
Bochnia 357, 748
Bogatynia 415
Bogdanki 223, 225
Bogdanki, gromada 226
Bogoria 81
Boguchwałów 395
Bogucin 340
Bojanowo 358
Bojanów, gromada 134

782

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 782



Bojki Stare zob. Bajki Stare
Bojszów 504
Bolesław 216, 258, 282
Bolesławiec 390, 399, 447, 522, 556, 588,

686, 695
bolesławiecki powiat 390, 398, 400, 556, 716,

722
Boleśno zob. Błeszno, dzielnica Częstochowy
Bolęcin 435, 459
Borek Nowy 127
Borek Stary 127
Borki 340
Borne-Sulinowo 757
Borownica 266
Borzęcin 517
Bożęcin 553
Bóbrka, gromada 390
Braciejowice, gromada 562
Branica, gromada 197
Branice 650, 759
Braniewo 122, 183, 273, 538, 613
braniewski powiat 47, 469, 479, 693
Brdów 699
Breń, gromada 77
Brodnica 206, 563
brodnicki powiat 758
Brodniki 619
Bronów 51
Brunów 319
Brynica 443
Bryńsk 710
Brzeg 152, 183, 208, 291, 292, 295, 300, 324,

338, 606, 647
Brzeg Dolny 201, 300
brzeski powiat, woj. opolskie 180, 291, 606,

653
brzeski powiat, woj. krakowskie 197, 208,

324, 517
Brzesko 208, 293, 324
Brześć Kujawski 394
Brzezice, gromada 630, 650
Brzezina 686
Brzezinka 437
Brzezinka, gromada 263
Brzeziny, pow. kętrzyński (?) 421
Brzeziny, pow. moniecki 647
Brzeziny, pow. tomaszowski 528
Brzeziny, gromada, pow. grodkowski 757
brzeziński powiat 265, 319, 355, 630, 734

Brzeźnica 393
Brzeźno 692
Brzozie 758
brzozowski powiat 206, 372, 390, 500, 509,

539, 590, 617
Brzozów 206, 372, 390, 500
Brzóski Stare, gromada 212
BSRR zob. Białoruś
Buchwałowo zob. Bufałowo
Budapeszt 731−733, 758
Budy Czarnockie 588
Budzistowo 406
Bufałowo (Buchwałowo) 554
Bujenka, gromada 213
Bukowa (Bukowno), gromada 505
Bukowina zob. Bukowina Sycowska
Bukowina, gromada zob. Bukowo, gromada
Bukowina Sycowska 149
Bukowno, gromada zob. Bukowa, gromada
Bukowo (Bukowina), gromada 47
Bukówki (?) 62
buski powiat 272, 319, 329, 420, 497, 748
Busko 319, 414, 420, 491, 497, 748
Bychawa 740
bydgoski powiat 363, 420, 450, 562
bydgoskie (pomorskie) województwo 51,

55–57, 59, 61, 64, 65, 68, 73, 76, 77, 85,
87, 88, 90, 93, 105, 115, 117, 133, 143,
150, 155, 160, 166, 169, 175, 177, 179,
190, 191, 194, 198, 203, 204, 206, 207,
209, 217, 221, 226, 250, 269, 273, 274,
286, 295–297, 300, 302, 307, 309, 318,
324, 334, 337, 338, 344, 348, 351, 355,
358, 367, 373, 376, 378, 379, 382–385,
387, 389, 390, 394, 397, 401, 418, 422,
427, 428, 435, 436, 444, 446, 450, 453,
458, 462, 463, 468, 471, 494, 497, 501,
509, 513–517, 519, 521, 524, 531, 535,
537, 541, 545, 562, 563, 572, 579, 585,
590, 592, 593, 597, 599, 607, 610, 611,
618, 619, 627, 630, 631, 634, 649, 655,
657, 659, 662–664, 667, 668, 670, 676,
682, 685, 689, 692, 693, 695, 697, 699,
700, 705, 708, 710, 714, 716, 719, 724,
725, 728, 737, 738, 747–750, 754, 757,
758

Bydgoszcz 54, 57, 65, 71, 76, 78, 88, 90, 99,
129, 133, 139, 141, 153, 155, 156, 183,
191, 198, 200, 217, 220, 221, 233, 237,
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245, 251, 272, 273, 313, 316, 317, 318,
321, 324, 337, 338, 352, 361, 363, 378,
391, 399, 419, 421–423, 425, 433, 450,
456, 461, 462, 466, 469, 470, 473, 475,
481, 486, 504, 519, 526, 539, 540, 543,
547, 549, 551–553, 559, 560, 565, 579,
590, 599, 604, 607, 617–619, 630, 645,
648, 658, 662, 663, 667, 686, 692, 698,
716, 729, 750, 753, 758

Bystra, gromada 750
Bystrzyca, pow. łukowski 146
Bystrzyca, pow. kraśnicki 714
Bystrzyca Dolna 191
bystrzycki powiat 361, 457, 620, 626
Bytnica 63, 549
Bytom 55, 98, 105, 108, 110, 128, 145, 147,

151, 152, 160, 203, 223, 254, 255, 277,
312, 314, 315, 318, 343, 424, 428, 464,
467, 503, 539, 548, 588, 603, 620, 628,
658, 664, 719, 742

bytomski powiat 105, 277, 359
Bytowa zob. Zbytowa
bytowski powiat 246, 383
Bytów 246, 514, 522, 525

Carż zob. Czarze
Celiny 714
Chabówka 186
charkowski obwód 379
charkowskie województwo zob. charkowski

obwód
Charlejów, gromada 73
Charsznica 227
Charzewice, gromada 666
Chebzie 612, 634
Chełm, pow. gryfiński 680
Chełm, woj. lubelskie 84, 166, 269, 332, 385,

393, 427, 431, 441, 444, 446, 447, 452,
481, 517, 520, 534, 535, 563, 576, 592,
626, 630, 637, 715

Chełmiec 114
chełmiński powiat 316, 422, 545, 553, 607,

700
Chełmno, pow. kolski (?) 669
Chełmno, woj. bydgoskie 169, 177, 422, 545,

607, 700
chełmski powiat 62, 77, 120, 166, 196, 263,

275, 278, 288, 314, 327, 328, 354, 385,
408, 417, 431, 441, 443, 444, 446, 452,

478, 517, 520, 533, 534, 549, 551, 569,
576, 592, 630, 657, 663, 669, 683, 688,
717

Chełmża 486
Chemnitz zob. Karl-Marx-Stadt
Chińska Republika Ludowa 216
Chlebiotki 644
Chłopków, gromada 572
Choceń 179, 394
Chocianów 140, 727
Chodów 545
chodzieski powiat 268, 391, 535, 663
Chodzież 663
chojeński powiat 60, 144, 197, 267, 405
Chojna 123, 267, 405, 436
Chojnice 77, 592, 749, 750
chojnicki powiat 592, 757
Chojnik 295
Chojniki 59
Chojnowo, pow. grajewski 319
Chojnowo, pow. moniecki 647
Chojnów 568, 679
chołowickie lasy 720
Choroszcz 219
chorzowski powiat 437
Chorzów 105, 113, 114, 221, 249, 369, 452,

453, 576, 610, 611, 721
choszczeński powiat 77, 330, 435
Choszczno 77, 185, 209
Chruszczewo 728
chrzanowski powiat 59, 207, 251, 301, 320,

338, 361, 378, 435, 463, 509, 562, 618,
678, 700, 722

Chrzanów 98, 190, 244, 251, 295, 320, 411,
435, 463, 509, 720

Chrząstowice zob. Chrząstówka
Chrząstówka (Chrząstowice) 450
Chwałkowo 521
Chworościany 111
Chworościany, gromada 80
Chytra 531
Cibory Gałeckie 710
Ciechanowiec, gmina 213
ciechanowski powiat 658
Ciechanów 390, 728
Ciechocinek 619, 710
Ciecierzyn 381
Ciecierzyn, gromada 443
Ciemnoszyje 319
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Ciepielów 379
Ciepłowody 405
Cierpice 678
Ciesznów (Tesznów) 429
Cieszymy zob. Kobylin-Cieszymy
Cieszyn 99, 214
cieszyński powiat 110, 268, 516, 533, 546, 556
Ciosaniec, gromada 87
Cisowy Las, gromada zob. Cisów, gromada
Cisowy Las, gromada zob. Las, gromada
Cisów (Cisowy Las), gromada 134
Cisów-Las 134
Coburg 144
CSRS zob. Czechosłowacja
Cuxhaven 722
Cyców, gromada 328
Czaje zob. Czaje-Wólka
Czaje-Wólka (Czaje) 257, 444, 461, 530
Czaplinek 757
Czarna Wieś, pow. białostocki 198, 271, 631
Czarna Wieś, pow. grajewski 300
czarnkowski powiat 578, 670
Czarnków 578
Czarnocin 144
Czarnogłowie zob. Czarnogłowy
Czarnogłowy (Czarnogłowie) 637
Czarnolesie, pow. bielski 575
Czarnolesie, pow. trzebnicki (?) 72
Czarnorzeki 116
Czarnotka, gromada 76
Czarnowąsy 477
Czarze (Carż) 607
Czatkowice 700
Czechosłowacja (CSRS) 180, 183, 214, 221,

234, 250, 278, 341, 358, 365, 370, 383,
388, 391, 398, 409, 423, 448, 451, 457,
462, 476, 480, 486, 526, 539, 611, 642,
645, 651, 653, 659, 668, 671, 673, 680,
698, 701, 703, 708, 711, 715, 717, 720,
723, 726, 745

Czechowice 487, 575, 589
Czechówka (?) 131
Czechy 579
Czempiń 690
Czermno, gmina 677
Czernica, pow. głogowski 440, 446
Czernica, pow. wrocławski 513
Czernica-Wierzchówek (?) 446
Czerniejewo 72

Czersk, pow. chojnicki 757
Czersk, pow. świecki 302
Częstochowa 47, 87, 96, 98, 114, 124, 134,

136, 140, 223, 284, 302, 326, 333, 498,
578, 604, 636, 647, 737

częstochowski powiat 302, 580, 636, 647, 662,
685

człuchowski powiat 344, 556, 589, 593, 719
Człuchów 187, 556, 589, 676
Czochanie-Góra 204
Czorków (?) 229
Czułczyce 333

Dargobądź 498, 511
Darłowo 689
Dąbie (Dąbiec) 580
Dąbiec zob. Dąbie
Dąbroszyn, gromada 85
Dąbrowa, pow. kielecki 193
Dąbrowa, pow. sokólski 298
Dąbrowa, gromada, pow. lubelski 333
Dąbrowa Górnicza 180
Dąbrowa Tarnowska 481, 702, 704
dąbrowski powiat 481
Dąbrówka (Nowodwór), pow. lubelski 48
Dąbrówka, pow. piski 657
Dąbrówka, pow. wąbrzeski 562
Dąbrówka, gromada, pow. biłgorajski 592
Dąbrówka Mała 278
Dębica 224, 238, 281, 309, 314, 448, 487, 613
dębicki powiat 224, 238, 298, 512, 660, 718
Dębina 119
Dębieniec (Dębiniec) 338
Dębiniec zob. Dębieniec
Dęblin 149, 197, 208, 237, 322
Dębno 60, 123, 332, 686
Dębołęka 713
Długoszyn, pow. choszczeński (?) 435
Długoszyn, pow. sulęciński 705
Dobraczyce (Domaszyce), gromada 206
Dobre 384, 446
Dobrodzień 87
Dobropole 240
Dobrynin 505
Dobrzyniewo Kościelne 697
Dołhobyczów 160
Dołhobyczów, gromada 225
Doługi zob. Dołuje
Dołuje (Doługi) 370
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Domanów (Domasłów) 676
Domasławice, gromada 70
Domasłów zob. Domanów
Domaszyce, gromada 

zob. Dobraczyce, gromada
Domatków 500
Dorożki 225
Dortmund 316
Drabin zob. Grabin
Dragany, gromada 714
Drawień 641
drawski powiat 163, 184, 364, 545, 576, 583,

612, 630
Drawsko 184, 542, 545, 554, 570, 576, 583,

612, 630
Drygały Nowe zob. Nowe Drygały
Drzecin 600
Dukla 134
Duńkowice 295
Dutrów 680
Dutrów, gromada 271
Dwory 264, 720
Dydnia 539
Dylaki 515
Dylągówka 324, 579
Dyniska 244
Dynów 246
Działdowo 211, 220, 362, 657
działdowski powiat 710
Działoszyce 675
Działyń, gromada 551
Dziećmiarowice 651
Dzierchówka zob. Dzierdziówka 
Dzierdziówka (Dzierchówka) 107
Dzierzby Szlacheckie (Dzieżby) 707
Dzierzby Włościańskie (Dzieżby) 707
Dzierzkówek 366
Dzierżenin 531
dzierżoniowski powiat 268, 299, 397, 431,

435, 541, 564, 722
Dzierżoniów 299, 302, 305, 398, 435, 479,

499, 565, 673, 676, 700, 711, 715, 717
Dzietrzychowice 415, 422, 436
Dzieżby zob. Dzierzby Szlacheckie
Dzieżby zob. Dzierzby Włościańskie
Dzięgiele 414
Dziwna-Las zob. Dziwnów-Las
Dziwnów 601
Dziwnów-Las (Dziwna-Las) 288

Elbląg 203, 344, 367, 538, 663, 687, 747
ełcki powiat 198, 365, 370, 479, 639, 643,

660, 670, 714, 749
Ełk 191, 291, 521, 530, 647, 710
Europa 51
Europa Wschodnia 661
Europa Zachodnia 225, 586

Fajsławice 126
Fanisławice 144
Faryny, gromada 190
Florianów, gromada 172
Fordon 509, 562, 703
Fort Leavenworth 51
Frampol 179
Francja 93, 212, 259, 278, 313, 352, 409, 486,

553, 564, 579, 620, 626, 632, 684
Frankfurt nad Menem 64, 312, 619, 642, 645,

648, 703, 705
Frankowo zob. Frąknowo
Frąknowo (Frankowo) 346
Fredropol 266

Gacki 497
Gajewo 318
Gałęzów 124
Garbatka 485
Gardeja 337, 629, 702
Garwolin 57, 60, 208, 252, 312, 498
garwoliński powiat 197, 208, 251, 269, 312,

315, 400, 461, 498, 532, 558
Gdańsk 24, 57, 67–69, 71, 76, 84, 87, 102,

130, 145, 158, 167, 195, 197, 200, 203,
206, 211, 213, 214, 217, 225, 241, 244,
247, 248, 252, 255, 259, 268, 273, 286,
294, 304, 306, 321, 348, 361, 374, 382,
386, 394, 395, 398, 402, 409, 411, 412,
415, 419, 422, 432, 441, 442, 461, 469,
470, 475, 479, 483, 486, 493, 510, 523,
524, 529, 532, 538, 539, 542, 557, 587,
593, 594, 601, 610, 611, 623, 625, 628,
629, 663, 664, 698, 712, 728, 734, 736,
742, 747, 759

gdański (pruszczański) powiat 294, 295, 325,
361, 398, 625, 725

gdańskie województwo 60, 88, 117, 198, 203,
269, 294, 295, 304, 315, 325, 327, 335,
337, 367, 368, 374, 401, 403, 411, 421,
449, 456, 463, 509, 521, 528, 554, 563,
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622, 627, 629, 649, 652, 659, 667, 669,
689, 695, 697, 699, 702, 714, 724, 728,
730, 731, 735, 740, 741, 747

Gdeszyn, gromada 527
Gdynia 87, 197, 200, 252, 286, 321, 331, 348,

349, 355, 361, 374, 382, 412, 422, 432,
438, 458, 463, 464, 475, 593, 610, 622,
647, 658, 724, 739

Genewa 259
Giszowiec 640
giżycki powiat 191, 208, 322, 440, 508, 587
Giżycko 125, 180, 191, 208, 284, 440, 496,

508
Giżyjska (?) 303
Gliniany 673
Glinik Mariampolski 367, 730
Gliwice 143, 149, 161, 177, 191, 205, 254,

263, 264, 280, 283, 297, 303, 391, 395,
400, 429, 432, 446, 453, 460, 464, 467,
472, 477, 479, 504, 508, 545, 593, 608,
660, 670, 671, 687, 717

gliwicki powiat 211, 236, 254, 263, 277, 373,
437, 449, 453, 504

Głębowice 63
Głogowice 319
głogowski powiat 247, 385, 428, 440, 446,

488, 678, 713
Głogów 138, 178, 214, 382, 395, 428, 440,

446, 447, 668
Głogówek 675
Głowno 191
Główczyce 207
Głubczyce 137, 395, 757
głubczycki powiat 606, 650
Głuchołazy 181
Głuszcza zob. Głuszyca
Głuszyca (Głuszcza) 471
Gniewczyna 484
Gniewkowo 422, 737
Gniewoszów 265
Gniezno 99, 131, 422, 470, 475, 547, 682
gnieźnieński powiat 54, 72
Godzięcin 369, 391
Gogolin 557
Gola 713
goleniowski powiat 325, 606
Goleniów 529, 606, 637
Golub-Dobrzyń 664
Gołaczewy 545, 559

Gołaszyn, gromada 576
Gołąbki, gmina 146
gołdapski powiat 601
Gołębiew Stary 468
Gołkowice 664
Gondecz 450
Goraj 139
Gorce 753
Gorlice 58, 123, 239, 255, 306, 363, 367, 730
gorlicki powiat 96, 123, 750
Gorzejowa 174
Gorzków, gromada 249
gorzowski powiat 490, 495, 560
Gorzów Wielkopolski 199, 344, 372, 490,

560, 567, 671, 686, 730, 741, 747
Gorzyce, pow. przeworski 116
Gorzyce, pow. tarnobrzeski 750
Gorzyce, pow. żniński 190
Gostomin 584
Gostynin 403, 441, 677
gostyniński powiat 441, 677
Gostyń 282, 397
gostyński powiat 520, 521
Gościeradów 116
Gościeszyn 291
Göteborg 194
Gotelp 592
Gotówka 166
Gozdawa 714
Góra 725
Góra Śląska 249, 331
Górczyna 428
Górki 705
Górowo zob. Górowo Iławeckie 
Górowo Iławeckie (Górowo) 390
górowski powiat 178, 390, 601
Grabin (Drabin) 315
Grabkowo 383, 433
Grabno 334
Grabowiec, gromada 697
Grabów Szlachecki 700
Gracze 593
Gradosławice zob. Grodysławice
Grajewo 68, 79, 208, 319
grajewski powiat 47, 79, 199, 208, 300, 319,

401, 431, 580
Grajewskie 204
Grapice 623
Grądy-Woniecko 79
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Grębocin 610
Groble 740
Grochy Stare, gromada 207, 213
grodkowski powiat 95, 757
Grodków 79, 204, 550, 568
Grodno 579
Grodysławice (Gradosławice) 749
Grodziec, pow. będziński 234
Grodziec, pow. koniński 486
Grodzisk Mazowiecki (Grodzisk) 376, 734
Grodzisk Wielkopolski, (Grodzisk) 506, 565,

590
Grodzisk Wielkopolski, gmina 565
grodziski powiat 334
Grodziszcze 343, 498
Gronostaje 207
Gronowo, woj. poznańskie 149
Gronowo, woj. bydgoskie 422
Gross Essen (?) 709
Groszowice 706
Gródek, pow. parczewski 214
Gródek, pow. tomaszowski 206
Grójec 95, 185, 728
grójecki powiat 335
Grubno 422
Grudki, pow. zwoleński zob. Rudki
Grudki, gromada, pow. puławski zob. Skrudki
Grudziądz 143, 150, 160, 378, 585, 702, 737
grudziądzki powiat 337, 338, 378, 724
Gruszka Zaporska, gromada 652
Gruszów 266
Grybów 658
Gryfice 136, 320, 340, 504, 559, 619
gryficki powiat 68, 354, 559, 619
Gryfino 314, 344, 406, 421, 433, 550
gryfiński powiat 314, 320
Gryfów Śląski 596, 740
Grzebienie 503
Grzęby 705
Grzybno 144
Gubin 492, 500
gubiński powiat 457, 535, 557, 589
Gułów 340
Gutowo 334
Guty Stare zob. Stare Guty

hajnowski powiat 53, 207, 222, 327, 531
Hajnówka 93, 98, 105, 124, 209, 222, 424,

531, 607, 616, 630, 639

Helski Półwysep 746
Henryków (?) 331
Herby 223
Hermanowa 127
Hermanowice 386
Hersztop (Nowa Niedrzwica) 737
Hiszpania 436
Holandia 348, 358
Holiszów 144
Horodyszcze 365
Horyszów 618
hrubieszowski powiat 160, 225, 381, 384,

468, 516, 520, 524, 527, 537, 569, 570,
604, 618, 635, 697, 714

Hrubieszów 160, 381, 384, 516, 527, 537,
572, 604, 682, 727, 728

Hulcze, gromada 225
Husynne 618
Huta, gromada 551
Huta Niedziałowska zob. Aleksandria

Niedziałowska
Huta Porajska 559
Huta Stara 340
Hyżne 662
Iława 54, 80, 537, 620

iławski (suski) powiat 80, 157, 272, 537, 700
Imielin 325
Indochiny 255
Inowrocław 56, 59, 90, 153, 166, 422, 435,

453, 471, 541, 667
inowrocławski powiat 453, 471, 737
Irządze 333
Iwiny 556
Izelak (?) 325

Jabłonowo 54
Jagłówka zob. Jegławki
Jagodne 725
Jakubowice, pow. konecki 50
Jakubowice, pow. lubelski 381
Jałówka 331
Jaminy, gromada 82
Jamno 117, 134
Janiec (?) 329
Jankowice 446
Janków 79
janowski powiat 755
Janów, pow. częstochowski 685
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Janów, pow. szopienicki 199
Janów Lubelski 92
Jarantowiczki 427
Jarkowo 240
Jarocin 102, 451, 527, 616, 713, 747
jarociński powiat 51, 102, 202, 527
Jarosław 53, 102, 217, 248, 548, 730
jarosławski powiat 53, 248, 265, 548, 690
Jarszewo 705
jasielski powiat 75, 77, 96, 174, 198, 367,

385, 413, 450, 485, 508, 529, 616
Jasienica Rosielna, gromada 390
Jasieniów zob. Jasionów
Jasiona zob. Jasionka
Jasionka (Jasiona) 634
Jasionów (Jasieniów) 334
Jasło 75, 77, 174, 226, 367, 478, 508, 718
Jastków 330
Jastrowie 757
Jastrzębie, pow. świecki 200
Jastrzębie, pow. wodzisławski 113
Jata 685
Jawor 259
Jawornik Ruski 266
Jaworowa (Jaworowo), gromada 227
Jaworowo, gromada zob. Jaworowa, gromada
jaworski powiat 187, 259, 446, 463, 475, 495
Jaworzno 184, 251, 285, 348
Jaworzyna Śląska 757
Jazy 95
Jedlanka 303, 326
Jedlina-Zdrój 271
Jedwabne 474, 710
Jegławki (Jagłówka) 219
Jelenia Góra 119, 204, 223, 254, 307, 358,

364, 398, 400, 415, 418, 427, 448, 453,
454, 467, 485, 488, 642, 645, 698

jeleniogórski powiat 223, 596, 628, 672
Jeleśnia 297
Jemielnica 658
Jerka, gromada 89
Jerzyce Słupskie (?) 685
Jezierzyce 314
Jeziora Wielkie 463
Jeziorki zob. Jeziorko
Jeziorko (Jeziorki) 79, 575
Jeziorna 441
Jeziorowo (?) 652
Jeże 302

Jeżów Sudecki 596
Jeżówka 261
Jędrychowo 80
Jędrzejowo 578
jędrzejowski powiat 118, 266, 335, 374, 410,

456, 557, 576
Jędrzejów 576, 630
Jędrzejówka, gromada 572
Jędrzychowo (?) 563
Jędrzychów 603
Józefatów 315
Józefów 205
Jucha zob. Stare Juchy
Jugosławia 472
Jugowiec 249, 264
Jurków 504

Kacze (?) 497
Kalinowo 440, 587
kaliski powiat 406, 702
Kaliski zob. Kaliszki
Kalisz 89, 93, 137, 252, 258, 417, 510, 739
Kaliszew(o) (?) 482
Kaliszki (Kaliski) 474
Kamieniec 513
Kamienna Góra 131, 177
kamiennogórski powiat 137, 171
Kamień zob. Kamień Pomorski
Kamień, pow. chełmski 288
Kamień (Kamionka), gromada, pow. chełmski

77, 354, 630
Kamień Pomorski (Kamień) 239, 240, 288,

601
Kamieńczyk 493
kamieński powiat 140, 240, 288, 705
Kamionka, pow. chełmski 417
Kamionka, pow. sokołowski 153
Kamionka, gromada, pow. chełmski

zob. Kamień, gromada, pow. chełmski
Kanada 624
Kaniczki 741
Kaniówka, kanał (?) 707
Kaniwo zob. Koniewo
Karasiewo 385
Karczew, pow. łosicki (?) 596
Karczew, pow. otwocki 596
Karczmiska 700
Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 47
Karniowice 509
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Karniowice, gromada 338
Karolinów 443
Karośniczka zob. Karżniczka
Karpaty Wschodnie 266
Karsfeld 144
Karsznice 241, 355
Karżniczka (Karośniczka) 288
Kaszewice, gromada 681
Katowice (Stalinogród) 47, 49, 52, 54, 57, 61,

67, 71, 87, 99, 104, 107, 108, 111, 114,
126, 127, 135, 143, 148, 150, 155, 162,
168, 172, 177, 180, 181, 183, 199, 200,
203, 209, 211, 214, 217, 221, 223, 224,
228, 230, 234, 244, 245, 246, 248, 249,
252, 253, 255, 264, 278, 281–283, 289,
297, 300, 303, 312, 322, 331, 339, 341,
344, 347, 349, 356, 358, 364, 365, 367,
368, 370, 371, 383, 394, 399, 403, 407,
409, 415, 420, 423, 429, 430, 437, 438,
443, 451, 458, 459, 462, 476, 479, 480,
482, 485, 486, 490, 494, 496, 498, 502,
503, 510–512, 515, 517, 522–524, 526,
532, 539, 545, 546, 556, 558, 560, 570,
576, 578, 587, 591, 594, 602, 604, 607,
608, 611, 612, 615, 617, 620, 623, 626,
628, 634, 637, 640, 641, 647, 648, 653,
655, 658, 659, 661, 663, 668, 671, 678,
680, 687, 691, 693, 694, 696, 699, 701,
708, 711, 712, 715, 717, 720, 722, 723,
726, 734, 735, 747, 749

katowickie (stalinogrodzkie, śląskie) woje-
wództwo 47, 55, 60, 63, 68, 70, 71, 73, 86,
87, 89, 90, 92, 98, 99, 101, 104, 105, 108,
110, 113, 118, 128, 136, 140, 142, 143,
145, 147, 148–152, 158, 160, 163, 167,
177, 180, 183, 187, 188, 191, 195, 199,
200, 203, 207–209, 211, 214, 217, 222,
223, 234, 236, 244, 246, 249, 254, 258,
259, 261, 263, 264, 268, 277, 278, 280,
282–284, 289, 291, 297, 298, 302, 314,
315, 318, 320, 325, 328, 333, 334, 343,
346, 347, 359, 369, 373, 382, 395, 422,
424, 428, 432, 437, 443, 446, 449, 452,
453, 458, 460, 463, 464, 467, 472, 477,
478, 481, 484, 485, 487, 490, 503, 504,
506, 508, 512, 516, 521, 524, 529, 531,
533, 535, 537, 538, 544, 545, 546, 548,
549, 553, 564, 565, 567, 568, 575, 578,
585, 587–589, 591, 593, 600, 601, 603,

606, 607, 610, 612, 619, 627, 628, 636,
641, 642, 644, 658, 660–664, 670–672,
682, 685, 687, 689, 692, 695, 699, 714,
719, 721, 724, 725, 729, 730, 736–738,
742, 747, 755

Katyń 102, 170, 631, 636, 641, 695
Kawęczyn, gromada 394
kazimierski powiat 756
Kazimierz Dolny 387
Kazimierza Wielka 750
Kąkolewice 271
Kcynia 620
Kędzierzyn 126, 151, 161, 167, 412, 450, 483,

508, 534, 603, 692, 721
Kępa 105
kępiński powiat 141, 469
Kępno 141, 397, 469, 527, 563, 572
Kętrzyn 219, 421, 683
kętrzyński powiat 219, 421, 620, 660, 683, 735
Kielce 19, 20, 48, 49, 51, 56, 57, 69, 70, 73,

80, 81, 86, 88, 90, 94, 96, 101, 108,
116–118, 131, 143, 155, 159, 180, 188,
204, 214, 216, 233, 235, 255, 259, 262,
264, 266, 269, 273, 275, 283, 285, 286,
292, 303, 306, 308, 316, 319, 321, 331,
338, 343, 347, 358, 368, 374, 382, 389,
394, 401, 404, 410, 414, 437, 441, 444,
445, 449, 452, 453, 456, 462, 464, 471,
479, 482, 485, 488, 489, 491, 493, 495,
498, 512, 519, 525, 528, 532, 534, 539,
540, 547, 552–554, 557, 560, 569, 579,
581, 584, 598, 613, 614, 619, 623, 626,
629, 650, 653, 663, 668, 670, 672, 673,
686, 690, 722, 735, 748, 753, 754

Kielecczyzna 118, 144
kielecki powiat 193, 205, 233, 319, 340, 343,

347, 449, 471, 474, 525, 580, 619, 636,
650, 653, 670, 686

kieleckie województwo 19, 50, 68, 79, 90, 96,
99, 110, 111, 118, 120, 123, 136, 140, 148,
150, 154, 172, 188, 193, 200, 205, 206,
214, 216, 231, 241, 251, 259, 262, 265,
272, 276, 283, 285, 286, 288, 292, 303,
305, 316, 319, 326–329, 333, 335, 337,
338, 340, 345, 349, 363, 364, 366, 379,
382, 389, 406, 414, 420, 429, 440, 447,
451, 453, 472, 477, 479, 481, 482, 487,
488, 494, 495, 497, 501, 504, 508, 517,
518, 524, 539, 559, 576, 579/580, 580,
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612, 614, 618, 627, 630, 640, 644, 646,
647, 652, 659, 663, 667, 668, 673, 676,
678–680, 682, 687, 690, 699, 707, 719,
721, 731, 734–736, 738, 747–750,
752–754, 756

Kiełpin 673
Kijany 174
Kiloński Kanał 722
Kiwice (?) 719
Klembów 258
Kleszczele 222
Klewki (?) 207
Klikuszowa, gromada 542
Klonowiec 387
Kluczbork 462
kluczborski powiat 141
Klusy 749
Kłaj 373, 385
kłobucki powiat 755
Kłobuczyn 395
Kłoczew, pow. garwoliński 532, 558
Kłoczew, pow. woliński zob. Kołczewo
Kłodnica 92
kłodzki powiat 75, 444, 484, 503, 620, 625
Kłodzko 75, 354, 355, 475, 478, 479, 503, 547,

626, 630, 679, 708
Kłosów 612
Knurów 150
Knyszyn 198
Kobułty 734
Kobylin-Cieszymy (Cieszymy) 655
Kobylin-Borzymy 644
Kocibórz 334
Koczew (Koczewo) zob. Kołczewo
Kolbuszowa 82, 90, 95, 102, 500
kolbuszowski powiat 82, 95, 137, 500, 662,

685, 687
Kolkaim zob. Kolkiejmy
Kolki zob. Kołtki
Kolkiejmy (Kolkaim) 219
kolneński powiat 136, 280, 325, 377, 408, 414,

535, 538, 542, 606
Kolno 280, 328, 414, 469, 552, 599, 606
Kolonia 92, 93
Kolonia Obróbki, gromada zob. Obroki
Kolonia Orłów zob. Orłów Drewniany-

Kolonia
Kolonia Orłów zob. Orłów Murowany-

Kolonia

Kolonowskie 240, 243, 278
kolski powiat 277, 349, 373, 669, 682, 699
Kolumna 671
Koluszki 265
Kołczewo (Kłoczew, Koczew, Koczewo) 440,

634
Kołdyczewo 702, 717
Koło 277
Kołobrzeg 72, 95, 127, 194, 240, 277, 406,

435, 468, 585
kołobrzeski powiat 95, 240, 247, 428, 437,

443, 518, 525, 546, 585, 651, 719
Kołtki (Kolki) 447
Komańcza 17
Komorów 578
Kondratki 305
Koneck 355
konecki powiat 120, 251, 328, 441, 580, 676,

680
Koniewo (Kaniwo) 557
Konin 311, 322, 357, 408, 585, 586
koniński powiat 59, 85, 185, 286, 311, 486
Konopaty zob. Nowe Konopaty
Konopaty zob. Stare Konopaty
Konopiska 662
Konopnica 537
Konstantynów 241
Kończyce 452
Końskie 120, 251, 437, 488, 495, 754
Korczyna, gromada 111
Korowo zob. Kosowo
Korsze 735
Korzeniec 266
Korzeniew 406
Korzybie 335
Kosarzew Górny, gromada 169
Kosina 360
Kosina (Kozina), gromada 145
Kosowice 539
Kosowo (Korowo) 117
Kostomłoty 319
kostopolski powiat 128
Kostrzyn 285
Kostusin 481
Koszalin 34, 35, 51, 52, 54, 68, 102, 103, 129,

139, 144, 164, 191, 195, 201, 240, 269,
270, 279, 280, 309, 322, 335, 343, 344,
364, 368, 374, 384, 409, 412, 415, 418,
425, 438, 456, 457, 467, 494, 500, 518,
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525, 539, 542, 546, 549, 550, 557, 570,
572, 577, 580, 583, 593, 597, 601, 620,
623, 628, 632, 651, 655, 676, 692, 708,
713, 719, 724, 733

koszaliński powiat 201, 494, 500
koszalińskie województwo 35, 61, 64, 68, 70,

72, 95, 127, 163, 176, 184, 187, 193–195,
201, 207, 240, 246, 247, 269, 277, 278,
288, 309, 322, 344, 355, 360, 366, 376,
383, 405, 406, 409, 417, 421, 428, 432,
435, 437, 443, 444, 447, 448, 469, 495,
504, 514, 517, 522, 524, 528, 538, 542,
545, 550, 554, 556, 563, 568, 570, 576,
582, 583, 585, 589, 593, 608, 612, 619,
628, 630, 641, 649, 652, 658, 659, 672,
673, 685, 689, 692, 695, 713, 717, 719,
724, 752, 753, 757

Koszarawa (Koszarów) 397
Koszarów zob. Koszarawa
Kosztomin (?) 390
Kosztowy 149
Kościan 89, 438, 456, 478, 663, 753
kościański powiat 89, 147, 426, 644, 663
Kościelec (Kościelice) 463, 509
Kościelice zob. Kościelec
kościerski powiat 728, 730
Kościerzyna 730
Kotla 713
Kotlice 139, 606
Kowala 444
Kowalewo, pow. namysłowski 675
Kowalewo, pow. piski 644
Kowalewo, pow. szubiński 516
Kowalewo, pow. wąbrzeski 504
Kowalewszczyzna 551
Kowary 391
Kozia Wola (Kozia Wólka) 328
Kozia Wólka zob. Kozia Wola
Koziegłowy 670
kozielski powiat 92, 188, 289, 315, 429, 474,

534, 568, 603, 631, 644
Kozienice 205, 206, 272, 736
kozienicki powiat 205, 368, 482, 485
Kozina, gromada zob. Kosina, gromada
Koźle 92, 99, 102, 170, 214, 315, 412, 416,

485, 488, 508, 631, 679, 695
Koźmin 348
Kożuchów 599
krakowski powiat 346, 372 585

Krakowskie 639
krakowskie województwo 59, 63, 80, 97, 98,

102, 105, 109, 114, 121, 124, 128, 174,
184, 186–188, 190, 191, 193, 195, 197,
199, 206–209, 216, 227, 228, 235, 240,
244, 247, 249, 251, 258, 264, 272, 282,
283, 285, 291, 293, 297, 299, 301, 306,
324, 338, 341, 348, 357, 361, 366, 373,
385, 389, 393, 395–397, 400, 402, 411,
417, 418, 423, 428, 434, 435, 437, 445,
447, 453, 455, 459, 463, 466, 469, 472,
481, 503, 509, 511, 512, 517, 521, 524,
528, 538, 539, 542, 545, 559, 562, 563,
567, 575, 578, 580, 597, 599–601, 611,
618, 627, 636, 644, 646, 658, 661, 663,
664, 666, 668, 675, 676, 678, 679, 682,
689, 695, 699, 700, 702, 704, 711, 713,
718, 720, 722, 724, 725, 728, 730, 731,
736, 737, 740, 743, 748, 753

Kraków 41, 49, 50, 52, 54, 57, 60–62, 65, 71,
80, 84, 102, 105, 106, 109, 117, 121, 131,
134, 137, 138, 142, 144, 146, 151, 153,
158, 172, 174, 179, 185–187, 191, 194,
199, 202, 206, 209, 212, 226, 238, 243,
251, 253, 258, 259, 264, 266, 269, 270,
287, 296, 298, 299, 301–303, 307, 312,
317, 331, 339, 342, 349, 352, 359, 364,
370, 371, 375, 378, 380, 382, 392, 399,
400, 412, 415, 418, 423, 434, 436, 438,
441, 445, 448, 454, 457, 459, 461, 466,
467, 469, 475, 482, 485, 496, 499, 501,
504, 509, 511, 512, 514, 518, 535, 539,
545, 546, 555–557, 562–565, 573, 574,
585, 600, 601, 608, 611, 613, 616, 617,
640, 643, 644, 647, 650, 655, 690, 694,
696, 701, 704, 705, 707, 718, 721, 722,
733, 735, 736, 742, 745, 747, 750

Kramarzyny (Kramaszyn), gromada 246
Kramaszyn, gromada zob. Kramarzyny, 

gromada
Krańce (?) 335
Krapkowice 90, 95, 146, 161, 231, 472
krapkowicki powiat 700
Krasne Pole (Krasne Opole), gromada 606
Krasne Opole, gromada zob. Krasne Pole,

gromada
krasnostawski powiat 126, 202, 203, 213, 214,

233, 249, 398, 409, 414, 415, 452, 468,
469, 487, 549, 607, 615, 714, 729

792

KBN_08:Makieta_01.qxd  11/19/2009  11:12 AM  Strona 792



Krasnystaw 126, 155, 202, 213, 233, 249, 303,
338, 352, 414, 452, 469, 487, 549, 607, 615

kraśnicki powiat 92, 105, 116, 124, 128, 164,
183, 203, 214, 258, 373, 398, 414, 449,
468, 529, 541, 549, 598, 615, 656, 714,
730

Kraśniczyn, pow. krasnostawski 398
Kraśniczyn, pow. kraśnicki (?) 398
Kraśnik 70, 92, 116, 133, 145, 164, 243, 258,

274, 286, 394, 449, 552, 569, 615
Krosno 75, 82, 104, 111, 116, 121, 134, 146,

174, 195, 200, 265, 291, 413
Krosno Odrzańskie 63, 326, 417, 426, 537,

642
Krościenko 521
krośnieński powiat, woj. rzeszowskie 75, 111,

116, 134, 136, 147, 318, 422, 512, 597,
634

krośnieński powiat, woj. zielonogórskie 62,
63, 421, 537

Krotoszyn 20, 228, 348, 604
krotoszyński powiat 348
Królewiec 488
Królowy Most 360
Krukowo 428, 437
Krupski Młyn, pow. strzelecki 163
Krupski Młyn, pow. tarnogórski 567
Kruszwica 453
Kruszynek 297
Krywałd 246, 249, 313
Krzcięcice 456
Krzczonów 756
krzeczkowskie lasy 720
Krzeczyn zob. Krzeczyn Mały
Krzeczyn zob. Krzeczyn Wielki
Krzeczyn Mały (Krzeczyn) 494
Krzeczyn Wielki (Krzeczyn) 494
Krzemionka zob. Krzemionki
Krzemionki (Krzemionka) 142
Krzeszowice 678, 722
Krzeszów, pow. biłgorajski 456
Krzeszów, woj. wrocławskie 708
Krzeszów, gromada, pow. biłgorajski 145
Krzycko Małe 521
Krzycko Wielkie (Krzysko) 241, 332
Krzymów 408
Krzysko zob. Krzycko Wielkie
Krzywiczki 441
Krzywiń, gromada 147

Krzywki-Bratki 675
Krzyżanowo 689
Krzyże, gromada 92
Książki 754
Księżomierz 615
Kujawy 675
Kułaki 710
Kumielsk 274, 311
Kumów 431
Kupno, gromada 95
Kuriany 213
Kurnos 681
Kurów 160, 672
Kurzelów 494
Kutno 115, 298, 357, 468, 671
kutnowski powiat 136, 444, 468
Kuźnica 347
Kuźnica Dąbrowska 418
Kwaczała, gromada 59
Kwidzyn 401, 629, 740, 741
kwidzyński powiat 337, 629, 702, 740, 741

Las (Cisowy Las), gromada 134
Latalice 417, 467
Lądek-Zdrój 752
Lechowo 47
Lechówek, gromada 337
Legnica 179, 231, 286, 296, 330, 331, 390,

427, 436, 450, 524, 525, 654, 724, 728
legnicki powiat 73, 387, 427
Lejkowo 469
Lejno 272
Lekity 154
Leonowo 611
leski powiat 212, 265, 390
Lesko 212
leszczyński powiat 217, 294, 387, 624
Leszno, woj. łódzkie 184
Leszno, woj. poznańskie 84, 129, 217, 241,

294, 332, 347, 387, 521, 624, 670, 731
Leśna 406
Leśniewo 660, 683
Leżajsk 424, 632
leżajski powiat 198
Lębork 367, 368, 450, 456, 509
lęborski powiat 449, 509, 563, 623, 628
Lędziechowo 509
Lędziny 187, 515
Libiąż 618
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Lichówka (?) 273
Lichwin 299, 306
Lida 50, 309
Lidzbark (Lidzbark Warmiński) 370, 406, 445
Lidzbark, pow. działdowski 560
lidzbarski powiat 370, 486, 557
Ligota Krapkowicka 393, 466, 700
Ligota Prószkowska 598
Limanowa 469, 601, 736
limanowski powiat 121, 186, 280, 601, 722,

736
Lipa 393
Lipa Górna zob. Lipa Jaworska (Lipa)
Lipa Jaworska (Lipa, Lipa Górna, Ober-Leipe)

446
Lipce, pow. świdwiński 417
Lipce, gromada, pow. legnicki 427
Lipiany 472
Lipie Górne zob. Lipie Góry
Lipie Góry (Lipie Górne) 548
Lipina 307
Lipinki (?) 420
Lipiny Dolne, gromada 98
Lipiny Górne, gromada 98
Lipki 291, 292
Lipnica 369
Lipno 115, 385, 450, 462, 497, 519, 668, 728,

747
lipnowski powiat 373, 383, 385, 497
Lipowo 657
Lipsko, gromada 571
Lisie Kąty 143
Lisowo zob. Lisów
Lisów (Lisowo) 319
Liszno 275, 278
Lniano 155
Londyn 22
lubaczowski powiat 676
Lubań 307, 406, 483, 516, 585, 599, 645, 735
lubański powiat 307, 406, 435, 492, 516, 585,

599, 697, 755
lubartowski powiat 48, 104, 174, 183, 184,

203, 228, 381, 439, 443, 574
Lubartów 104, 114, 174, 275, 377, 378, 381, 443
Lubczyno 560
lubelski powiat 119, 124, 134, 161, 169, 171,

214, 236, 328, 330, 333, 337, 381, 428,
439, 483, 487, 490, 571, 630, 650, 708,
729

Lubelskie 528
lubelskie województwo 48, 60, 62, 70, 72, 75,

77, 84, 88, 92, 96, 98, 102, 104, 105, 107,
110, 113, 114, 116, 120, 123, 124, 126,
128, 133, 134, 137, 139, 140, 142, 145,
146, 149, 152, 155, 157, 158, 160, 164,
166, 174, 179, 182–184, 188, 194, 196,
197, 202, 205, 206, 213, 214, 223, 225,
231, 233, 237, 239, 243, 248, 249, 258,
263, 268, 269, 271, 274, 275, 277, 278,
286, 288, 289, 295, 296, 303, 314, 327,
328, 332–334, 337–340, 343, 352, 354,
360, 372, 377, 381, 384, 385, 393, 394,
397, 398, 401, 408, 409, 414, 417, 427,
431, 432, 441, 443, 444, 446, 447, 449,
450, 452, 455, 456, 460, 464, 468, 469,
472, 481, 487, 492, 502, 512, 516, 517,
518, 520, 521, 524, 525, 527, 528, 531,
534, 537, 541, 546, 549, 550, 551, 554,
562, 569, 571, 572, 576, 592, 593, 600,
604, 606–608, 611, 612, 615, 618, 627,
630, 631, 636, 637, 641, 642, 644, 649,
652, 655–657, 661, 663, 670, 672, 682,
685, 689, 695, 696, 697, 699, 714, 716,
724, 727, 728, 729–731, 740, 745, 747,
750, 753, 755, 756

Lubelszczyzna 48, 146, 158, 214
Lubiany zob. Łubniany
Lubień 387
Lubieszewo 576, 630
Lubin 319, 494, 603
Lubin Legnicki zob. Lubin
lubiński powiat 140, 319, 387, 435, 494, 603,

689, 727
Lublin 49, 50, 52, 73, 81, 88, 90, 92, 96, 98,

102, 113, 119, 122, 124, 131, 132, 134,
137, 143, 145, 148, 149, 159–161, 169,
171, 183, 188, 202, 203, 214, 228, 231,
236, 239, 244, 246, 262, 264, 269, 272,
275, 277, 278, 281, 284, 290, 295, 314,
333, 368, 370, 373, 377, 381, 387, 397,
398, 409, 415, 428, 439, 441, 444, 453,
478, 488, 490, 497, 502, 512, 514, 517,
520, 522, 528, 529, 531–533, 535, 538,
549, 550, 552, 560, 564, 565, 568, 569,
571, 574, 576, 578, 598, 604, 618, 630,
632, 635, 642, 645, 650, 652, 655, 663,
664, 669, 673, 680, 683, 688, 692–694,
700, 702, 704, 708, 714, 715, 717, 724
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Lubliniec 346
lubliniecki powiat 87, 150, 346
Lubno 504
Lubocza, dzielnica Krakowa 299
Lubomino, gromada 370
Luboń 224
Luboszów 400
Lubsko 143, 207, 214
Ludwinów, pow. bełżycki (?) 663
Ludwinów, pow. chełmski 663
Lwów 83, 257, 670, 724
lwówecki powiat 373, 378, 384, 484, 549, 596,

679, 708
Lwówek Śląski 238, 373, 384, 467, 484, 596,

708

Łabędy 209, 211, 236, 264, 277, 395, 446
Łabędź 373
Ładzin (Ładzino) 625
Ładzino zob. Ładzin
łagiewnicki las 174
Łagiewniki, dzielnica Bytomia 105, 343
Łagiewniki, pow. zgierski 474
Łagów 713
Łaguny 658
łańcucki powiat 145, 424, 603, 643, 717
Łańcut 360, 464, 603, 717
Łapczyna Wola 501
łapski powiat 551, 586
Łapy 512, 513, 551, 586
Łask 219, 367, 373, 405, 594
Łaskarzew 498
łaski powiat 136, 219, 249, 373, 429, 620, 671
Łaziska 230
Łaziska Górne 188, 577
Łaziska, gromada 714
Łazory 75
Łazowa zob. Łazów
Łazów (Łazowa) 231
Łazów, gromada 98
Łazy 264
Łąck 441
Łącko 503, 517, 611
Łączna, pow. kielecki 471, 474
Łączna, pow. noworudzki 363, 396
Łącznik 292
Łącznik, gromada 737
Łąki Kozielskie 92
Łążek 295

Łęczna 171, 214
Łęczyca 54, 184, 644
łęczycki powiat 184, 229, 435, 722
Łęgnowo 87, 105, 296, 297, 300, 307, 309,

338, 378, 385, 648, 719, 728
Łękinia 556
Łężce 644
Łężyce 673
łobeski powiat 85, 122, 164, 271, 387, 390,

577, 584
Łobez 61, 81, 85, 96, 98, 157, 158, 164, 271,

293, 325, 332, 390, 478, 502, 622, 680
Łoje zob. Łoje Awissa
Łoje Awissa (Łoje) 603
Łojew 211
Łomża 434, 449, 474, 495, 593
łomżyński powiat 204, 434, 474, 575, 588,

593, 603, 710
Łomżyńskie 204
Łopiennik Dolny, gromada 452, 487
Łopiennik Górny, gromada 452, 487
Łopiennik zob. Łopiennik Dolny, gromada
Łopiennik zob. Łopiennik Górny, gromada
Łopuszna 240
Łosice 514, 571
łosicki powiat 571, 576, 596
Łosień 594
łowicki powiat 117, 134, 136, 191, 205
Łowicz 55, 117, 134, 212, 425
Łowiń 692
łódzki powiat 53, 238, 311, 354, 603, 689
Łódzkie 148
łódzkie województwo 52, 54, 55, 57, 69, 70,

76, 80, 83, 89, 109, 117, 134, 136,
140–143, 148, 150, 172, 174, 184, 187,
191, 196, 205, 208, 212, 219, 229, 241,
249, 254, 258, 261, 265, 272, 282, 298,
315, 319, 351, 355, 357, 367, 373, 376,
398, 405, 425, 434, 444, 458, 464, 468,
475, 482, 487, 501, 512, 514, 515, 517,
521, 530, 531, 533, 535, 537, 546, 556,
559, 560, 588, 597, 600, 608, 616, 620,
624, 627, 630, 631, 633, 641, 646, 649,
652, 653, 655, 656, 659, 660, 663, 665,
667, 671, 676, 681–683, 689, 693, 695,
699, 711, 719, 721, 722, 724, 725, 734

Łódź 24, 49, 52, 54, 57, 68–70, 73, 76, 80, 83,
84, 94, 99, 101, 104, 108, 112, 115, 117,
119, 120, 122, 131, 133, 134, 138, 140,
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147, 148, 157, 159, 161, 162, 167, 170,
172, 174, 181, 195–197, 207, 209, 221,
222, 229, 231, 233, 238, 241, 250–252,
263, 265, 272, 275, 278, 279, 282, 283,
285, 294, 304, 306, 311, 314, 322, 330,
341, 353–355, 359, 365, 387, 394, 402,
403, 406, 409, 411, 412, 421, 425, 428,
429, 435, 444, 472–474, 490, 498, 501,
506, 509, 525, 530, 531, 533, 539, 543,
546, 550, 552, 553, 567, 572, 581, 587,
594, 597, 603, 605, 616, 626, 627, 631,
641, 655, 656, 667, 670, 671, 679, 682,
683, 696, 698, 700, 705, 707, 710, 711,
734, 740, 743, 745, 748, 749, 750, 756

Łubcze (Łupki), gromada 222
Łubniany (Lubiany) 475
Łucka, gromada 184
Łuczyce (?) 325
łukowski powiat 73, 146, 219, 340, 368, 439,

517, 528, 538, 576, 656, 696, 700, 702, 714
Łuków 289, 303, 492, 517, 528, 576, 611, 642
Łukówek Piękny 196
Łuniewo Małe 671
Łupki, gromada zob. Łubcze, gromada
Łuszkowo, gromada 89
Łyna zob. Łyniew
Łyniew (Łyna) 194
Łysa Góra 324
Łyskornia 588
Łyszkowice 205

Magdalenka-Sękocin 227
Magnuszew 549
Magnuszów 205
Majdan 82
Majdan Górny 468
Majdan Leśniowski 637
Majdan Zbydniowski 646, 652
Majewo 424
makowski powiat 133, 549, 722, 756
Maków, pow. skierniewicki 501
Maków, gromada, pow. raciborski 438
Maków Mazowiecki 133, 549
Malawa 590
Malbork 315, 401, 557
malborski powiat 325, 456, 689
Malczkowo 405, 469
Maleniec 676
Malinówka 370

Mała 718
Mała Wieś 427
Małaszewicze 277
Małomice 447, 459, 670
Małynka 490
Małyszczyn 444
Marchocice (Merchowice) 675
Marcinkowo 288
Marcinków 487
Marcinowa Wola 208
Marianka, gromada 116
Marianowo 711
Marianów (Marzanów, Miłostków,

Miłostów), dzielnica Wrocławia 285, 355,
555

Marianówka (?) 618
Markowa 472
Markuszów 455
Marszowice 497, 679
Marynin (Marysin), gromada 520
Marynowy (Marynów) 463
Marynów zob. Marynowy
Marysin, woj. lubelskie 214
Marysin, gromada, pow. chełmski

zob. Marynin, gromada
Marzanów zob. Marianów, dzielnica

Wrocławia
Masów 475
Matyldów 597
Mechowo 239
Mełgiew, gromada 428
Merchowice zob. Marchocice
Męcinka 187, 259
Mętno (Miętne) 436
miastecki powiat 335, 447, 538, 582
Miasteczko Krajeńskie 468
Miastko 514
Michalin 625
Michałkowice 490, 587
Michałowice (?) 389
Michałowo 745
Michałów 453
Michniów 636
Michny 414, 552
Miechowice zob. Miechowice Oławskie
Miechowice Oławskie (Miechowice) 355
miechowski powiat 57, 227, 341, 411, 437,

438, 545, 599, 675
Miechów 97, 144, 227, 272, 411, 437, 599
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Miecińce (?) 75
Mieczysławowo 682
Mielec 137, 220, 224, 252, 281, 383, 397,

409, 433, 505, 740
mielecki powiat 163, 166, 220, 241, 252, 505
Mielęcin 330
Mielnik 412, 643
Mielno 346
Mielnów 306
Mierucin 85
Mierucin, gromada 183 
Mierzynko (Mieszynki) 402
Mieszynki zob. Mierzynko
Międzyborów 334
Międzybórz 149
międzychodzki powiat 114, 127, 717
Międzychód 114, 127, 494
Międzyrzecz 110, 153, 322, 583, 631, 649,

667, 719
Międzyzdroje 89
Miętne zob. Mętno
Milejczyce 615, 629
Milejów 171
Mileszyn 440, 488
Milewo 408
milicki powiat 464, 522
Milków 488
Miłakowo 666
Miłkowice-Maćki 196
Miłków 672
Miłocice 598
Miłostów (Miłostków) zob. Marianów, dziel-

nica Wrocławia
Miłoszów 516
Miniszków (Mniszków), gromada 154
Mińsk Mazowicki 108, 146, 686
miński obwód 514
miński powiat 756
Mirków 697
Mirsk 708
Mława 102, 303, 434, 458
mławski powiat 102. 200, 303, 434
Młodziejewice 456
Młynary 660
Młynkowo 670
Mniszków, gromada zob. Miniszków, gromada
Mocarze 434
Modliszewice 120
Modła 586

Modrze 672
Modzurów 568, 577
mogileński powiat 85, 183, 194, 390, 463
Mogilno 194, 390, 436, 463
Mojtyny 725
Mokre, gromada 438
Mokrzyczka 477
Monachium 708
moniecki powiat 363, 408, 482, 513, 647, 710
Monte Cassino 641
Mońki 206, 231
Morąg 87, 216, 295, 423, 517, 601, 657
morąski powiat 87, 216, 295, 358, 517, 666
Morgowo (?) 601
Moroszyn (?) 385
Mortęgi 670
Mosina 690
Moskwa 32, 50, 83, 93, 176, 257, 700, 732,

745
Mosty 399
Mosty Wielkie 535
Mrągowo 247, 280, 288, 322, 418, 527, 538,

557, 560, 570, 634
mrągowski powiat 288, 346, 370, 675
Mroczki 363
Mroczkowa 95
Mroczków 653
Muchobór, dzielnica Wrocławia 377
Munina Mała, gromada 53
Murkowo 294
Murów 177, 206
Muszaki 347
Mysłowice 104, 415
Mysłów 409
myszkowski powiat 600
Myszków 600
Myszyniec 280
Myślenice 109, 737
myślenicki powiat 105, 121, 137, 186, 411,

418, 689
myśliborski powiat 300, 676, 687, 692
Myślibórz 425, 472, 707

Nagodzice 361
Nakło, pow. włoszczowski 668
Nakło, pow. wyrzyski 389
Nakomiady 322
Nałęczów 736
namysłowski powiat 141, 361, 505, 560, 675
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Namysłów 102, 361, 505, 506, 560
Narew, rzeka 647
Narewka 327
Narol, gmina 528
Nastkowo zob. Noskowo
Nawóz 656
Nawsie 548
Nętno 612
Nida 370, 478, 505, 535, 673
Nidzica 122, 347, 402
nidzicki powiat 319, 346, 657
Niebocko 500
Nieczajna 481
Niedziałowice 408
Niedzieliska 432
Niedźwiedź 411
Niemcy zob. Niemiec Zachodnie
Niemcy zob. Niemcy Wschodnie
Niemcy 51, 93, 214, 266, 278, 320, 335, 366,

444, 579, 619, 705, 712, 738
Niemcy Wschodnie (Niemcy, NRD) 47, 65,

68, 73, 78, 180, 225, 239, 249, 250, 253,
255, 266, 267, 270, 273, 278, 284, 335,
341, 349, 352, 358, 365, 383, 398, 419,
429, 432, 438, 448, 451, 457, 462, 479,
480, 493, 499, 512, 540, 553, 555, 581,
591, 619, 642, 645, 646, 648, 651, 653,
659, 668, 671, 673, 684, 698, 701, 703,
705, 708, 709, 711, 715, 717, 720, 723,
726

Niemcy Zachodnie (Niemcy, NRF, RFN) 64,
92, 93, 106, 141, 150, 183, 191, 195, 249,
253, 255, 262, 266, 270, 273, 278, 284,
309, 316, 320, 331, 341, 349, 358, 362,
364, 365, 383, 398, 419, 423, 426, 429,
448, 451, 457, 462, 479, 480, 483, 486,
499, 508, 510, 515, 538, 539, 540, 543,
574, 581, 587, 594, 595, 602, 608, 625,
628, 632, 634, 642, 645, 648, 668, 673,
674, 696, 703, 709

Niemodlin 376, 403, 471, 593
niemodliński powiat 471, 580, 593, 598, 683,

704, 708, 721
Nienaszów, gromada 77
Nietiahy (Nociachy) 531, 550
Nietiahy (Nociachy), gromada 550
Nikolin 704, 721
Nisko 134, 452, 466
niżański powiat 198, 452, 466, 685, 740

Nociachy zob. Nietiahy
Nociachy, gromada zob. Nietiahy, gromada
Normandia 51
Noskowo (Nastkowo) 563
Noskowo, gromada 360
Nosocice 678
Nowa Góra, gromada 338
Nowa Huta, dzielnica Krakowa 102, 105, 109,

199, 228, 249, 291, 293, 299, 351, 382,
415, 441, 511, 563, 567, 572, 666, 711, 714

Nowa Niedrzwica zob. Hersztop
Nowa Ruda 399, 551, 612
Nowa Sól 294, 528
Nowa Wieś, pow. biłgorajski 145
Nowa Wieś, pow. strzyżowski 650
Nowa Wieś Książęca, gromada 469
Nowa Wieś Wielka 450
Nowe Czaple, gromada 114
Nowe Drezdenko 364
Nowe Drygały (Drygały Nowe) 624
Nowe Konopaty (Konopaty) 710
Nowe Miasto 724
Nowinka 596
Nowiny, pow. tomaszowski 244
Nowiny, gromada, pow. tarnobrzeski 346
nowodworski powiat (?) 569
nowodworski powiat, woj. gdańskie 463
nowodworski powiat, woj. warszawskie 474,

719
Nowodwór zob. Dąbrówka, pow. lubelski
Nowogard 78, 93, 96, 266, 399, 447, 477, 511
nowogardzki powiat 351, 447, 511, 743
nowomiejski powiat 312, 670
noworudzki powiat 363, 396, 612, 620, 625,

671, 678, 686
Nowosady 308
nowosądecki powiat 84, 114, 121, 280, 503,

517, 664
Nowosolna 53
nowosolski powiat 286
nowotarski powiat 121, 186, 240, 280, 482,

521, 580
nowotomyski powiat 59, 395, 506, 615
Nowy Bytom 180, 692, 747
Nowy Chwalim (Szchwalin) 525, 672
Nowy Dwór (?) 569
Nowy Dwór, pow. sokólski 82, 90, 115, 225,

352, 407, 522
Nowy Dwór, woj. gdańskie 463
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Nowy Dwór, woj. warszawskie 474
Nowy Jork 220, 661
Nowy Ląd 484
Nowy Sącz 134, 280, 281, 503, 517, 611, 658,

725, 730
Nowy Staw 306
Nowy Świętów 702
Nowy Targ 121, 124, 128, 195, 228, 240, 428,

434, 445, 512, 521, 529, 538, 542, 600,
616

Nowy Tomyśl 506, 753
Nozdrzec, gromada 372
NRF zob. Niemcy Zachodnie
Nurzyna 656
Nysa 126, 249, 312, 478, 486, 516, 535, 550,

594, 667
Nysa Łużycka, rzeka 93, 462, 670
nyski powiat 161, 214, 398, 617, 646, 702

Ober-Leipe zob. Lipa Jaworska (Lipa)
Obojnia 695
Obojnia, gromada 190
obornicki powiat 118, 308
Oborniki 20, 118, 308, 320
Obroki (Kolonia Obróbki, gromada) 541
Obrowo 667
Obsza (Obza) 205
Obszanka zob. Olszanka
Obza zob. Obsza
Ochmanów 346
Ochotnik 187
Odechów 363
Odra, rzeka 93, 270, 365, 462, 670
Ogrodzieniec (?) 163
Ogródek 749
Okalew 425
Okopole (?) 390
Okrzeszyn 171
Oksa 335
Olbięcin, gromada, pow. kraśnicki 414
Olbięcin, gromada, pow. szydłowiecki (?) 414
Olechów, pow. starachowicki 481
Olechów, dzielnica Łodzi 196, 631
olecki powiat 54, 596
Olecko 596
oleski powiat 229, 647
Olesno 138, 143
Oleszno 144
Oleśnica 556, 633

Oleśnice zob. Oleśniki
oleśnicki powiat 141, 556, 633, 637, 697
Oleśniki (Oleśnice) 126, 233
olkuski powiat 174, 216, 282, 366, 389, 393,

400, 438, 545, 559, 575, 644, 676, 701
Olkusz 216, 227, 258, 282, 341, 559, 575,

608, 668, 682
Olszanka (Obszanka) 414
Olszanka, gromada 468
Olszany 266
Olszewka 389
Olsztyn 49, 52, 54, 57, 61, 94, 100, 106, 141,

153, 154, 170, 178, 181, 186, 192, 200,
221, 223, 245, 247, 250, 262, 270, 275,
276, 280, 298, 323, 341, 350, 358, 361,
365, 383, 386, 413, 454, 457, 462, 478,
479, 486, 506, 523, 527, 533, 538, 542,
548, 550, 560, 577, 579, 581, 583, 586,
587, 595, 601, 602, 613, 626, 628, 655,
683, 733, 735, 747

olsztyński (barczewski) powiat 335, 346
olsztyńskie województwo 47, 48, 54, 56, 64,

68, 80, 87, 92, 108, 122, 125, 135, 145,
154, 157, 164, 169, 180, 183, 190, 191,
193, 208, 211, 216, 219, 220, 237, 261,
272–274, 284, 285, 288, 295, 302, 311,
315, 319, 322, 334, 339, 346, 347, 370,
377, 386, 390, 402, 406, 418, 421, 423,
440, 469, 478, 482, 488, 496, 501, 502,
505, 508, 513, 517, 521, 524, 527, 528,
535, 537, 538, 541, 542, 548, 557, 560,
570, 571, 573, 597, 601, 610, 613, 620,
624, 627, 634, 641, 644, 646, 649, 655,
657, 659, 660, 666, 670, 672, 673, 675,
682, 683, 687, 689, 693, 699, 700, 710,
716, 724, 725, 734, 750

Olszyny 710
Oława 283, 582
oławski powiat 299, 582, 612
Ołudza 288
Onyc zob. Orzyc
Opacz 631
Opatkowice 456
Opatowice zob. Opatkowice
opatowski powiat 96, 111, 144, 303, 306, 308,

316, 321, 331, 337, 345, 374, 453, 539,
644, 650, 667, 673, 687, 690, 722, 752

Opatów 734
Opoczno 79, 110, 150, 676, 680
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opoczyński powiat 90, 150, 193, 328
Opole, pow. włodawski 134
Opole 48, 54, 57, 68, 80, 90, 92, 95, 97, 102,

105, 106, 114, 119, 124, 126, 127, 129,
138, 143, 144, 151–154, 159, 161, 163,
164, 177, 180, 181, 185, 188, 195, 210,
226, 230, 243, 245, 247, 278, 284, 295,
296, 300, 301, 338, 360, 362, 372, 379,
388, 392, 401, 438, 439, 441, 443, 459,
462, 464, 467, 472, 475, 477, 480, 486,
515, 522, 533, 534, 558, 562, 566, 567,
576, 580, 594, 598, 600, 601, 603, 607,
609, 621, 667, 683, 693, 696, 706, 708,
715, 717, 758

Opole Lubelskie 230, 401, 562, 664, 714
opolski powiat, woj. lubelskie 230, 401, 444,

562, 714
opolski powiat, woj. opolskie 90, 95, 98, 146,

177, 206, 230, 231, 372, 393, 439, 443,
466, 472, 475, 477, 562, 580, 598, 740

opolskie województwo 64, 79, 92, 95, 99, 102,
126, 127, 137, 138, 143, 159, 161, 163,
167, 170, 177, 180, 182, 183, 188, 208,
220, 222, 229, 249, 289, 291, 292, 295,
300, 312, 315, 324, 325, 361, 367, 376,
395, 398, 399, 403, 412, 416, 425, 438,
441, 450, 453, 462, 465, 471, 472, 474,
478, 484, 485, 488, 505, 506, 508, 512,
514, 516, 517, 521, 528, 534, 535, 549,
550, 557, 560, 568, 577, 579, 593, 600,
603, 606, 627, 631, 644, 646, 647, 649,
650, 652, 655, 658, 661, 675, 682, 685,
689, 692, 693, 695, 697, 700, 702, 704,
711, 714, 716, 721, 724, 737, 757, 759

Oranienburg 758
Orawa 121
Orla Jucha 365, 660
Orłów Murowany, gromada 549
Orłów Drewniany-Kolonia (Kolonia Orłów)

409
Orłów Murowany-Kolonia (Kolonia Orłów)

409
Orły (?) 338
Orzechów (?) 222
Orzegów 222
Orzyc (Onyc) 133
Orzysz 145
Osie 295
Osieki 201

Osięciny 607
Osiniak zob.Osiniak-Piotrowo
Osiniak-Piotrowo (Osiniak) 370
Osowa 337
Osówka 414
Ossówka 662
Ostoja 604
ostrołęcki powiat 204
Ostrołęka 186, 335, 564
Ostrowiec 231, 349, 379, 437, 440, 518, 539,

673, 687, 690, 731, 754
Ostrowite, pow. koniński 286
Ostrowite, pow. świecki 274
ostrowski powiat, woj. poznańskie 495
ostrowski powiat, woj. warszawskie 186, 204,

429, 578, 590, 600, 707
Ostrowsko 121
Ostróda 56, 164, 315, 482, 573, 724
ostródzki powiat 315
Ostrów zob. Ostrów Wielkopolski
Ostrów Mazowiecka 143, 150, 186, 300, 510,

590
Ostrów Wielkopolski (Ostrów) 306, 513, 533,

663
Ostrówek, gromada 211
ostrzeszowski powiat 572
Ostrzeszów 418, 572, 576
Oświęcim (Auschwitz) 149, 151, 183, 264,

303, 402, 661, 758
oświęcimski powiat 728
Otmęt 161, 188, 516
Otok 68
Otrocz, gromada 729
Otwock 150, 332, 420, 594
otwocki powiat 150, 168, 492, 596
Owczary 366, 389
Owczary, gromada 366
Owińska 197, 505
Ozimek 98, 230, 372

Pabianice 57, 208, 249, 351, 367, 398, 405,
473, 475, 546, 556, 616, 660

Pacanów 748
Paczków 398
Paczyna, gromada 453
Padew Narodowa, gromada 220
Pajęczno 683
Pakistan 25
Pakosław, gromada 669
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Palikówka, gromada 182, 236
Paluzy 315
Pamry 191
Panamski Kanał 51
Paparzyn 700
Paprotnia, gromada 311
Parcela Nowa (?) 167
Parczew 334, 551, 745
parczewski powiat 514, 531, 550, 551
Parkoszów 716, 722
Parsko 426
Parszewo (Barszewo) 456
Paryż 83
Parzno 521, 530
pasłęcki powiat 358, 513, 597, 610, 657, 660,

712
Pasłęk 513, 542, 610
Pastwa 740
Pasym 548
Pawłowice 83
Pawonków 346
Pcim 689
Perehińsko 266
Petersburg 83
Petrykozy, pow. kołobrzeski 240
Petrykozy, pow. opoczyński 328
Pezimo zob. Pęzino
Pęzino (Pezimo) 309
Piaseczno 172, 227, 441, 735
piaseczyński powiat 227, 234, 441, 472
Piaski 161, 650
Piastoszyn 418
Piastów 246
Piątki 319
Piechowo, gromada zob. Biechowo
Piechówka, gromada zob. Biechówko, gromada
Piekary Śląskie 207, 258, 601
Piekoszów 347, 358
Pielgrzynice (?) 571
Pieńkowo 425
Pieńkowo, gromada 550
Pierzchały 469
Pieszów (Pieszowo) (?) 451
Pieszyce 397
Pietrzykowice 78
Pietrzykowo (?) 403
Pikulice 266
Pilchów 695
Pilchów, gromada 666

Piła 150, 277, 309
Piłatka, gromada (?) 449
pińczowski powiat 420, 508, 678
Pińczów 292, 504, 508, 738
Pionki 305, 735, 736
piotrkowski powiat 69, 464, 521, 530, 559,

580
Piotrków Trybunalski 70, 283, 464, 521, 559
Piotrowice 463
Piotrów, gromada 337
Piórków, gromada 337
piski powiat 92, 145, 181, 274, 302, 311, 377,

386, 478, 502, 505, 535, 624, 644, 657,
687

Piskorzyna (Poskowina) 420
Pisz 92, 135, 302, 311, 386, 408, 625, 673
Pleszew 202, 586, 589
Pławna (Płowna) 458
Pławty Wielkie 669
Płock 56, 60, 360, 441, 455, 750
płocki powiat 329, 427
Płoty 122
Płowna zob. Pławna
Pniewo 444
Pniewy 187, 752
Pniów 211
Pniów, gromada 453
Pobiedziska 86, 108
Pobikry 258
Pobikry, gromada 257
Podbiele 629, 721
Podborze 166
Podczachy 468
Podedwórze, gromada 134
Podhale 121, 186
Podkarpacie 75
Podkowa Leśna 305
Podlasie 528, 639
Podpakule 452
Podróżna 432, 542
Pogonów, gromada 219
Polesie Wołyńskie 128
Polska Cerkiew 188
Połczyn-Zdrój 568, 752
pomorskie województwo zob. bydgoskie

województwo
Pomorze 639
Popiołki 606
Popowo 450
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Posada Rybotycka 266
Poskowina zob. Piskorzyna
Postomino, gromada 550
Poświętne, gromada 224
Potęgowo 435
Potok, gromada 136
Potok Wielki, gromada 755
Potulice 88
Poznań 20, 32, 39, 41, 51, 52, 54, 55, 57, 81,

86, 87, 96, 99, 108, 109, 118–120, 124,
127, 131, 140, 143, 149, 151, 153, 156,
159, 169, 188, 193, 197, 202, 205, 217,
224, 230, 234, 237, 241, 261, 277, 284,
292, 297, 303, 308, 312, 316, 320, 321,
348, 349, 356, 364, 373, 381, 387, 391,
395, 399, 406, 417, 429, 455, 456, 461,
462, 486, 492, 497–499, 505–507, 509,
510, 547, 552, 553, 555, 558, 565, 569,
573, 574, 586, 589–591, 597, 598, 615,
616, 620, 624, 626, 637, 642, 648, 656,
660, 662–668, 670–673, 676, 679, 680,
682, 683, 686, 689, 690, 693, 695–697,
704–707, 713, 725, 727, 733, 735, 753,
758, 759

poznański powiat 60, 108, 197, 224, 326, 417,
467, 492, 496, 505, 524, 670, 672, 695,
704

Poznańskie 506
poznańskie województwo 51, 59, 60, 62, 72,

82, 84, 86, 89, 93, 102, 104, 109, 114, 118,
120, 127, 129, 137, 141, 147–151, 154,
157, 158, 185, 187, 202, 207, 217, 228,
234, 236, 241, 252, 258, 262, 268, 272,
277, 282, 283, 286, 291, 294, 300, 308,
309, 311, 322, 332, 347–349, 356–359,
373, 385, 397, 406, 417, 418, 438, 448,
451, 455, 469, 472, 475, 478, 482, 486,
494, 495, 506, 509, 512, 513, 520, 521,
527, 533, 535, 563, 572, 576, 578, 585,
586, 589, 604, 619, 624, 625, 631, 644,
649, 663, 667, 669, 670, 682, 687, 699,
702, 711, 713, 716, 717, 724, 731, 734,
738, 739, 747, 748, 752, 753

Północne Morze 347
Prabuty 537, 669
Prądnik 692
Prochowice, gromada 73
Prostki 202
Proszowice 283

Protektorat Czech i Moraw 144
Pruchna 110
Pruchnik 548, 690
prudnicki powiat 177, 222, 292, 675, 737
Prudnik, pow. jarosławski zob. Pruchnik
Prudnik, woj. opolskie 17, 167, 177, 222, 292,

341, 450, 453
Prusinowo 68, 559
Pruszcz Gdański 294, 295, 361, 374, 725
pruszczański powiat zob. gdański powiat
pruszkowski powiat 167, 305, 403, 551
Pruszków 188, 194, 206, 211, 238, 246, 305,

479, 551, 622, 624, 627, 637, 639
przasnyski powiat 493, 652
Przasnysz 293, 583
Przechlewo 719
Przechód 471
Przecław 580
Przecza 708
Przedmość 196
Przedświt 578
Przełęk, gromada 161
przemyski powiat 265, 386, 509, 720
Przemyśl 81, 117, 120, 121, 137, 217, 250,

315, 409, 657, 660, 720, 731
Przeworsk 101, 116, 147, 246, 472, 484, 505,

569, 574
przeworski powiat 116, 198, 472, 484, 505,

569
Przewrotne 492
Przybyłowice zob. Przybysławice, pow.

ostrowski
Przybysław 330
Przybysławice (Przybyłowice), 

pow. ostrowski 533
Przybysławice, pow. puławski 455
Przybysławice, gromada, pow. olkuski 393
Przyjezierze 405
Przysieka 437
Przystajń, gromada 755
Przystronie 277
Przysucha 618
przysuski powiat 618
Przytoczna, gromada 737
Przytulanka 513
Przytuły 474, 710
Przywieczerzyn 444
Przywinka, gromada (?) 254
Przywodzie 340, 387
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Przywózki, gromada 197
Psary, pow. chrzanowski 361, 378
Psary, pow. oławski 582
Psary, gromada, pow. chrzanowski 338
Pszczółki 725
pszczyński powiat 149, 187
Puchaczów 729
Puck 746
Pukarzów 72
puławski powiat 114, 124, 160, 183, 214, 340,

370, 387, 450, 455, 672, 736
Puławy 60, 160, 237, 450, 455, 661
Pułtusk 400, 531
pułtuski powiat 207, 213, 531, 583
Pupy, gromada (Spychowo) 190
Pustkowo 514
Pustniki 538
Pustynia 224, 298
Puszcza Solska 641
Puszczykowo 690
Pyry 68
Pyrzyce 53, 387, 458, 573, 580
pyrzycki powiat 340, 387, 451, 458, 573
Pyskowice 211, 344, 367, 429, 449, 453, 526,

637, 653
Pysznica, gromada 509

Raba Wyżna 186
Rabczyce (?) 174
Rabka 186
Raciąż 118, 130, 402, 529, 531
Raciborowice, gromada 398
raciborski powiat 568, 577, 682
Racibórz 138, 159, 220, 341, 367, 379, 399,

425, 438, 441, 462, 465, 484, 568, 577,
715

Raciniewo 545
Raczyna zob. Rączyna
Radecznica 149, 432
Radlin 163, 545
Radło zob. Redło
Radom 99, 155, 188, 214, 269, 285, 303, 326,

379, 423, 485, 540, 547, 559, 581, 707,
719, 749

Radomice (Radowice), pow. lipnowski 385,
450, 519

Radomice, pow. lwówecki 373
radomski powiat 90, 285, 303, 326, 340, 363,

366, 394, 429, 707

Radomsko 52, 148, 261, 272, 515, 633, 663
radomszczański powiat 69, 187, 261, 272
Radomyśl nad Sanem, gromada 346
Radomyśl Wielki (Radomyśl-Wieś) 163, 241
Radomyśl-Wieś zob. Radomyśl Wielki
Radoszyce 144
Radowice zob. Radomice, pow. lipnowski
Radwanówka, gromada 755
radymniański powiat 265, 295
Radymno 295
radziejowski powiat 682
Radziejów 607
Radziewice zob. Radzowice
Radziłów 401
Radziszów 372
Radzowice (Radziewice) 596
Radzyń zob. Radzyń Podlaski
Radzyń Podlaski (Radzyń) 214, 528, 537, 538,

608, 627, 652
radzyński powiat 114, 124, 146, 197, 488
Rakoszówka, gromada 384
Raków 752
Rakszawa, gromada 603
Ramlewo 443, 518, 525, 546, 651
Rasząg 583
Raszków, gromada (?) 682
Raszowa 315
Rataj 598
Rataje, gromada 391
Rawa Mazowiecka 89, 90, 109, 258, 319, 320,

434, 546, 683
Rawica 340
rawicki powiat 300, 358, 448
Rawicz 472, 475, 669, 738
rawski powiat 140, 174, 258, 487, 683
Rączyna (Raczyna) 505
Reczpol 720
Redło (Radło) 511
Regulice 207
Rejowiec 444
Rejsyty 542
Rekowo 623, 628
Rembertów 107
Reńska Wieś 631
Repertowice (?) 248
Reptowo 433
Repty Śląskie 369
RFN zob. Niemcy Zachodnie
Reszel 48, 108
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reszelski powiat zob. biskupiecki powiat
Rogoźnik 140, 298
Rogoźno (Rogoźno Wielkopolskie) 118, 308,

320, 321, 671
Rogoźno Wielkopolskie zob. Rogoźno
Rojków 224, 228
Rokietnica, gromada 248 
Rokita (?) 708
Rokitnica 295
Rokitnica-Kąty 683
Rokitno 288
Rokosowo 443
Ropa 367
Ropczyce 238, 548, 629
ropczycki powiat 548, 629
Rosja 83, 753
Rosnówko 704
Rossocha 174
Rostki 670, 714
Rotmanka (Rotrulanka) 325, 361, 398
Rotrulanka zob. Rotmanka
Rozebranka Stara 263, 266
Rozińsko (?) 596
Rozstáni 144
Rozwadów 212, 666, 667
Równe, woj. wołyńskie 425
Równe, pow. krośnieński 318
Różanów (?) 603
Różnowo 216
Różyna 606
Różyny 294
Ruda-Opalin 314
Ruda Śląska 283
Ruda-Huta, gromada 534
Rudki, pow. kielecki 619
Rudki, pow. niemodliński zob. Rutki
Rudki (Grudki), pow. zwoleński 612
Rudna 435
Rudna Wielka 500
Rudnik Mały 302
Rudno 514
Rumia 327
Rumin 59
Rumy 501
Ruszów 457
Rutka, gromada 53
Rutki (Rudki), pow. niemodliński 683
Rutki, pow. szczycieński 571
Rutki-Zaborowo 593

rybnicki powiat 163, 246, 538
Rybnik 47, 150, 199, 200, 249, 422, 479, 484,

512, 722, 737
Rybno 675
rycki powiat 312, 675, 679, 700
Rydzewo-Pieniążki 79
Rykowo (?) 563
Ryn 440, 508
Rypin 55, 65
rypiński powiat 634, 705
Rywałd 17
Rząbiec 144
Rząśnia 261
Rzeczyca Długa 622
Rzeczyca Ziemiańska, gromada 258
Rzepki 689
Rzepy (?) 236
rzeszowski powiat 93, 127, 182, 236, 324, 492,

500, 516, 542, 555, 579, 589, 662, 713
rzeszowskie województwo 53, 58, 60, 75, 77,

82, 86, 90, 95, 96, 101, 102, 104, 107, 111,
114, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 128,
134, 136, 137, 140, 145−147, 163, 166,
174, 185, 190, 191, 195, 198, 200, 202,
206, 212, 213, 217, 220, 224, 226, 233,
238, 239, 241, 246, 248, 252, 255, 259,
265, 272, 281, 291, 293, 295, 306, 315,
318, 337, 346, 357, 359, 360, 363, 367,
383, 386, 390, 397, 409, 424, 431–433,
448, 452, 464, 472, 478, 484, 487, 500,
505, 508, 528, 548, 569, 578, 581, 590,
603, 620, 622, 627, 629, 631–634, 643,
644, 646, 649, 650, 652, 655, 657,
660–663, 666, 667, 670, 679, 681, 682,
685, 689, 695, 699, 714, 716, 718, 730,
740, 750

Rzeszowszczyzna 758
Rzeszów 48, 49, 52, 54, 57, 73, 78, 80, 81, 93,

96, 104, 109, 121, 127, 129, 130, 134, 158,
175, 178, 182, 198, 199, 203, 204, 209,
217, 236, 237, 238, 242, 244, 249, 250,
259, 264, 272, 281, 284, 286, 292, 298,
306, 309, 313, 314, 317, 318, 323, 324,
331, 332, 341, 344, 359, 361, 372, 378,
385, 386, 391, 395, 413, 419, 422, 425,
433, 438, 488, 450, 466, 483, 485, 492,
495, 500, 509, 512, 516, 519, 522, 529,
539−541, 543, 568, 569, 574, 577, 579,
584, 589, 590, 594, 597, 605, 613, 614,
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616, 617, 623, 632–634, 687, 690, 692,
695, 696, 717, 718, 720, 730, 731, 758

Rzezawa, gromada 357
Rzym 751

Sachsenhausen 128, 758
Sadków, pow. trzebnicki 222
Sadków, pow. wrocławski 78
Sadowice Wrocławskie (Sadowie) 78
Sadowie zob. Sadowice Wrocławskie
Sadurki 328
sandomierski powiat 81, 96, 140, 346, 753
Sandomierz 111, 154, 200, 204, 213, 266,

276, 283, 374, 437, 450, 456, 464, 553
sanocki powiat 265, 495
sarneński powiat 128
Sarnowo, gromada 434
Sarnówka 599
Sarzyna 395
Sągnity 178
Sąsiadka, gromada 521
Serby Stare, gromada 428
sępoleński powiat 728
Sępopol, gromada 183
Sępólno 708
Siadło Górne (Siodło Górne) 332
Sieczków (?) 453
Siedlanka, gromada 137
Siedlce 146, 228, 246, 302, 514, 522, 525,

529, 743
siedlecki powiat 219, 571, 725
Siedleczko 120
Siedliska, gromada 206
Sielec Stary 448
Siemianowice, pow. rawicki (?) 300
Siemianowice, woj. katowickie 608
siemianowicki powiat 278
siemiatycki powiat 131, 196, 257, 412, 434,

444, 461, 481, 615, 629, 643, 705
Siemiatycze 213, 258, 412, 432, 434, 481, 588,

615, 622, 629
Siemnice 88
Siemyśl 247
Sienno 123
Sieradz 143, 254, 560, 665
sieradzki powiat 143, 212, 241
Sieraków 114, 127
Sierosław 634
Sierpc 118, 119, 402, 531, 560, 630, 725, 746

sierpecki powiat 118, 130, 402, 529, 531
Siodło Górne zob. Siadło Górne
Sitkówka 525
Skandawa 620
Skarszewy 730
Skartków (Skartkowo) (?) 708
Skarzyn 386
Skarżysko zob. Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna (Skarżysko) 136, 241,

286, 349, 382, 406, 440, 477, 485, 488,
493, 495, 525, 552, 686

Skierniewice 265, 282, 376, 458, 501, 719,
734

skierniewicki powiat 315, 501
Skoczów 516, 533, 546, 556
Skokowa 637
Skomack Wielki (Skomnacko) 643
Skomnacko zob. Skomack Wielki
Skotniki, gromada zob. Skotniki, dzielnica

Krakowa
Skotniki, dzielnica Krakowa 585
Skowrony 657
Skrudki (Grudki, gromada) 450
Skrzatusz 719
Skrzypkowo 618, 630, 657
Skwierzyna 121, 321
skwierzyński powiat 121, 139, 321, 719, 737
Sława, gromada, pow. świdwiński 753
Sława (Sława Śląska), gromada 206
sławieński powiat 70, 360, 374, 425, 469, 563,

719
Sławno 70, 448, 550, 563, 608
Słocin 565
Słocina 589
Słomno (?) 308
Słubice, woj. zielonogórskie 250, 600, 661
Słubice, gmina, woj. warszawskie 677
słubicki powiat 600, 714
Słupca 185, 625, 716
słupecki powiat 598
Słupia Stara 690
Słupsk 102, 207, 270, 344, 355, 366, 405,

417, 620, 661
słupski powiat 207, 288, 405, 469, 623, 685
Smolajny 406
Sobibór, gromada 182
Sobieszewo (Zabieszewo) 606
Sobótka 355
Sochaczew 111, 261, 597
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sochaczewski powiat 111, 261, 262, 597, 620,
746

Sokolniki (?) 570
sokołowski powiat 399, 583, 681, 707, 681,

707
Sokołów Podlaski 153, 197, 255
sokólski powiat 80, 82, 90, 104, 111, 115, 221,

225, 263, 266, 298, 307, 424, 484, 503,
510, 554, 613, 640, 702, 731, 741

Sokółka 82, 104, 263, 266, 298, 307, 347, 352,
402, 407, 484, 522

Solec Kujawski 363
Sołtyków 233
Sopot 155, 234, 249, 304, 402, 411, 486
Sosnowiec 70, 86, 87, 92, 101, 147, 167, 195,

347, 348, 394, 460, 545, 607, 736
Sośnica 289
Sowliny 469
Spała 487
Spisz 121
Sporysz 208
Spychowo zob. Pupy, gromada
Sroczków 748
Srokowo, gromada 683
stalinogrodzkie województwo 

zob. katowickie województwo
Stalinogród zob. Katowice
Stalowa Wola 124, 212, 281, 357, 431, 578,

581, 633, 646, 649, 652, 685
Staniątki 740
Stanisławów 557
Staniszcze Małe, gromada 579
Staniszcze Wielkie, gromada 325
Stany Zjednoczone (USA) 51, 70, 93, 95, 105,

121, 140, 157, 202, 205, 209, 212, 221,
222, 249, 254, 296, 302, 357, 384, 472,
482, 486, 503, 521, 531, 540, 579, 580,
619, 642, 661, 667, 703, 719, 732

Stara Kamienica 223
Stara Wieś 335
Stara Wilejka 250
Starachowice 216, 379, 389, 406, 440, 447,

451, 453, 481, 487, 644, 721
starachowicki powiat 96, 123, 389, 414, 481,

487, 663
Stare Guty (Guty Stare) 377
Stare Juchy (Jucha) 479
Stare Konopaty (Konopaty) 710
Stare Miasto 87, 517

Stargard 85, 108, 182, 183, 185, 309, 352, 568,
639, 691

stargardzki powiat 85, 131
Starogard 85, 403
Starosiedle 457
Stary Bieruń zob. Bieruń Stary
Stary Brześć (Stary Brześć Kujawski) 394
Stary Brześć Kujawski zob. Stary Brześć
Stary Chwalim (Szchwalin) 525
Stary Dawidów zob. Stary Zawidów
Stary Przylep 458
Stary Sącz 235
Stary Wielisław 503
Stary Zawidów (Stary Dawidów) 599
Staszów, pow. żarski 479
Staszów, woj. kieleckie 259, 364, 614
Staw 120
Stawiski 408
Staworowo, gromada 80
Stawowice 193
Stawy 303
Stępina 233
Stoczek Warmiński 17
Stoki 123
Stolno 316, 553
Stołpie, gromada 263
Stradomno 700
Strażów, gromada 182
Stróżki (?) 586
Stróżówka 367
Strupin Duży 533, 592
Stryków 630, 734
Strzelce zob. Strzelce Krajeńskie 
Strzelce Krajeńskie (Strzelce) 548
Strzelce Opolskie 127, 143, 243, 325, 517,

540, 557, 577, 579, 658, 680, 718
strzelecki powiat, woj. opolskie 127, 161, 163,

240, 243, 278, 325, 344, 579, 699
strzelecki powiat, woj. zielonogórskie 548
Strzelin 379, 678
strzeliński powiat 458, 630, 678
Strzelno 436
Strzybnica 452
Strzyżowice 318
strzyżowski powiat 233, 359, 485, 512, 568, 650
Strzyżów 233, 292, 359
Sucha 753
Sucha Dolna 722
Suche 193
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Suchowolce (Suchwalce) 222
Suchwalce zob. Suchowolce
Suków 532
sulechowski powiat 87, 108, 286, 690
Sulechów, pow. wołomiński zob. Sulejów,

pow. wołomiński
Sulechów, woj. zielonogórskie 87, 108
Sulejów, pow. piotrkowski 464
Sulejów, pow. wołomiński 295
Sulejów Górny, gromada zob. Szalejów

Górny, gromada
Sulęcin 705
sulęciński powiat 334
Sulimierz 692
Suliszewo 583
Suliszów 96
Sułkowice 411
Sumin 312
Susiec, gromada 756
suski powiat zob. iławski powiat
Susz 669
suwalski powiat 272
Suwałki 67, 295, 297, 298, 693
Sybir 745, 753
sycowski powiat 141, 149, 596
Syczyn, gromada 327
Szafranki 136
Szalejów Górny 708
Szalejów Górny (Sulejów Górny), gromada

75, 484
Szamocin 268
szamotulski powiat 187, 711, 752
Szamotuły 187
Szchwalin zob. Nowy Chwalim
Szchwalin zob. Stary Chwalim
Szczakowa 207, 545, 570
Szczaniec (Szczawiec) 693
Szczaniec, gromada 737
Szczawa 736
Szczawiec zob. Szczaniec
Szczawnica 482
Szczawno-Zdrój 62
Szczebrzeszyn 520, 554
Szczecin 20, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 62,

65, 66, 76, 78, 80, 89, 90, 94, 105, 108,
109, 115, 119, 121, 122, 124, 127, 128,
130, 131, 137, 140, 144, 151, 158, 170,
180, 181, 190, 194, 197, 209, 230, 237,
239, 241, 252, 256, 259, 267, 274, 292,

293, 296, 300, 316, 317, 320, 324, 325,
332, 335, 338, 344, 352, 366, 368, 370,
373, 376, 378, 379, 381–384, 387, 388,
391, 396, 398, 406, 419, 421, 422, 428,
429, 432, 435, 436, 441, 442, 448, 453,
459, 464, 477, 478, 480, 491, 493, 498,
501, 507, 510, 525, 529, 539, 540, 542,
544, 546, 547, 558, 565, 570, 573, 580,
582–584, 590, 594, 598, 604, 609, 610,
613, 618, 619, 628, 632, 634, 637, 639,
640, 655, 663, 668, 670, 671, 676, 679,
682–685, 689, 691, 693, 694, 698, 700,
701, 705, 711, 719, 746, 759

szczecinecki powiat 139, 176, 195, 374, 421,
444, 525, 539, 641, 672

Szczecinek 139, 195, 421, 444, 582, 724, 757
szczeciński powiat 370, 383, 435, 453, 618, 746
szczecińskie województwo 53, 60, 61, 64, 68,

77, 78, 81, 85, 88, 89, 93, 96, 98, 108, 109,
122–124, 128, 136, 137, 157, 158, 164,
182, 185, 193, 209, 239, 240, 266, 271,
274, 288, 300, 309, 310, 314, 325, 330,
332, 340, 344, 351, 354, 374, 387, 390,
399, 405, 423, 425, 433, 435, 436, 440,
447, 451, 458, 472, 477, 478, 498, 504,
511, 514, 529, 550, 559, 568, 573, 577,
580, 600, 601, 606, 618, 619, 622, 625,
637, 639, 649, 652, 658, 659, 676, 680,
682, 687, 689, 691, 692, 705, 707, 736,
743, 753

Szczeglino 500
Szczekociny 734
Szczepnik (?) 72
Szczuczyn, pow. grajewski 208, 319
Szczuczyn, pow. wysokomazowiecki (?) 311
Szczupliny 560
szczycieński powiat 190, 285, 501, 541, 548,

571, 725, 734
Szczytno 169, 186, 261, 285, 501, 514, 541,

571, 717
Szeligi 667
Szepietowo 299
Szklarska Poręba 518
Szklary Dolne, gromada 689
Szolnok 732
Szopienice 199, 485, 587
szopienicki powiat 278
Szpikołosy 516, 520, 524, 572, 604
Szprotawa 425, 447, 459, 562, 644, 695, 752
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szprotawski powiat 447, 459, 562, 651, 670
Sztum 554
sztumski powiat 421, 554
Szubin 155, 516
szubiński powiat 516, 620
Szufnarowa 568
Szwajcaria 690
Szwecja 266, 273, 423, 583, 659, 694
Szydłowiec 414
szydłowiecki powiat 340, 414
Szydłów 593
Szymanów, pow. grajewski zob. Szymany
Szymanów, pow. sochaczewski 111
Szymany (Szymanów) 431

Śladków, gromada 420
Śląsk 144, 152, 579, 687
Śląsk Dolny 687, 739
Śląsk Górny 687
śląskie województwo 

zob. katowickie województwo 
średzki powiat, woj. poznańskie 82
średzki powiat, woj. wrocławskie 264, 497,

679, 714
Śrem 252, 347, 348, 356, 359, 373
Środa 131, 151, 624
Środa Śląska 365, 497, 714
Świder 150, 594
Świdnica 240, 282, 429, 564, 600, 668, 681, 737,

740
świdnicki powiat 282, 367, 564, 667, 740, 752,

757
Świdnik 360, 432, 464, 512, 593, 747
Świdry Wielkie 492
Świdwin 278, 417, 713
świdwiński powiat 417, 568, 577, 692, 752,

753
Świebodzice 282, 667, 706, 740
Świebodzin 390, 509, 667, 668, 695
świebodziński powiat 352, 509, 693, 713, 737
Świecie 57, 117, 179, 204, 217, 221, 226, 250,

302, 352, 378
Świecie Kołobrzeskie 585
świecki powiat 117, 155, 200, 217, 274, 295,

302, 318, 686, 692
Świeradów-Zdrój 384
Świerkle (Świerkły) 475
Świerkły zob. Świerkle
Świętej Anny Góra 699

Świętochłowice 107, 110, 113, 576
Świlcza 344
Świniary 627
świnoujski powiat zob. woliński powiat
Świnoujście 89, 99, 109, 310, 347, 374, 423,

429, 440, 477, 498, 511, 733, 736, 749,
753

Świń Zatoka 472
Świtoszów (?) 752

Tanowo 453
Tanowo, gromada 746
Targowiska 147
Tarnawatka 244
Tarnobrzeg 108, 118, 166, 190, 213, 432,

622, 667
tarnobrzeski powiat 107, 166, 190, 198, 202,

212, 213, 238, 346, 622, 646, 649, 652,
695, 699, 750

tarnogórski powiat 369, 452, 567
Tarnowo 280
Tarnowo Podgórne 60, 326, 382, 620
tarnowski powiat 96, 299, 306, 382, 718
Tarnowskie Góry 258, 369, 737
Tarnów 206, 244, 306, 395, 396, 400, 423,

438, 459, 511, 521, 539, 564, 567, 578,
722, 728, 748

Tarnówka 495
Tczew 401
Temeszów 266
Tenczynek 301
Terebiniec (Trebnica) 569
Tesznów zob. Ciesznów
Tokary, gromada 729
tomaszowski powiat 72, 107, 123, 139, 206,

222, 244, 271, 468, 528, 532, 568, 606,
669, 680, 715, 725, 749

Tomaszów Lubelski 72, 83, 123, 139, 223,
456, 468, 528, 606, 715, 725, 749, 756

Tomaszów Mazowiecki 76, 279
Topola 315
Toporów 62
Toruń 87, 88, 93, 99, 175, 209, 220, 273, 286,

302, 321, 348, 351, 367, 376, 397, 401,
402, 461, 494, 501, 515, 524, 610, 618,
630, 738

toruński powiat 334, 610, 618, 630, 657,
667

Trakiszki 67
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Trebnica zob. Terebiniec
Trzaszcz zob. Trząs
Trząs (Trzaszcz) 681
Trzcianka, woj. poznańskie 385, 658
Trzcianka, gromada, woj. warszawskie

zob. Trzcinka, gromada
Trzcinka 265
Trzcinka (Trzcianka), gromada 57
Trzebiatów 681
Trzebież 618
Trzebinia 251, 448, 562
Trzebionka 320
Trzebnica 72, 222, 248, 281, 294, 650
Trzebnice 319
trzebnicki powiat 72, 222, 248, 294, 447, 464,

522, 637
Trzebórz 573
Trzebunia 105
Trzemeszno 194, 390
Trześń, gromada 213
Tuchola 117, 133, 221, 226, 728
tucholski powiat 418
Tuczapy, pow. hrubieszowski 381
Tuczapy, pow. tomaszowski 107, 123
Tuczewo (?) 62
Tuczępy 420
Tuluza 579
Tułowice 598
Turaszówka, gromada 136
Turbia 695, 699
Turcja 216
turecki powiat 154, 472, 687
Turek 114, 154, 283, 455, 472, 509
Turna Mała 434
Turno 384
Turowiec, gromada 551
Turze-Rojków, gromada 

zob. Turze, gromada
Turze (Turze-Rojków), gromada 224, 228
Tuszyn 238, 354
Tuszynki 686
Tworzyjanów 367, 564
Tychowo 518
Tychy 108
Tyczyn 127
Tymień 494
Tyniec 499
Tyniec Legnicki 450
tyski powiat 108, 188, 325, 662, 725

Uchanie, gromada 468
Ujście 663
Ukraina 128
Ułęż (Włęż) 312, 315, 679
Umianowice 508
Umultowo 492, 524
Uników 420
Unimie (Unin) 85
Unin, pow. łobeski zob. Unimie
Unin, pow. woliński 425
Ursus 501, 517, 551, 630, 631
Urszulin 152
USA zob. Stany Zjednoczone
Ustroń 268
ustrzycki powiat 265
Ustrzyki Dolne 212

Vsekary 144

Wadowice 63, 80, 142, 158, 247, 393, 417,
418, 447, 565, 664, 666

wadowicki powiat 63, 105, 186, 393, 415, 417,
418, 447, 573

Wał 607
Wałbrzych 52, 195, 250, 262, 271, 285, 383,

405, 411, 444, 471, 526, 555, 559, 590,
626, 631, 721, 727, 731

wałbrzyski powiat 271, 471, 753
Wałcz 322, 504, 528
wałecki powiat 658, 713, 717, 719, 757
Wambierzyce (Zambierzyce) 612
Waplewo 421
Wara, gromada 372
Warcino 582
Warniłęg 421
warszawski powiat 186, 403
warszawskie województwo 48, 49, 54, 56, 57,

60, 68, 95, 102, 108, 111, 118, 119, 130,
133, 140, 146, 150, 153, 158, 167, 168,
172, 185, 186, 188, 194, 197, 206−208,
211, 213, 219, 224, 227, 228, 234, 238,
246, 251, 255, 258, 261, 262, 265, 293,
295, 300, 302, 303, 305, 312, 313, 315,
334, 335, 360, 370, 376, 377, 390, 400,
402, 403, 420, 427, 434, 441, 455, 474,
479, 492, 498, 510, 514, 517, 521, 522,
525, 529, 531, 537, 549, 551, 560, 564,
566, 571, 576, 578, 583, 590, 594, 596,
597, 620, 622, 624, 627, 630, 631, 636,
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639, 652, 655, 667, 675, 676, 679, 681,
682, 699, 700, 707, 719, 722, 724, 725,
728, 734, 735, 743, 746, 750, 756

Warta, rzeka 425, 719
Warzyn 576
Watykan 743, 751
wąbrzeski powiat 427, 504, 562, 754
Wąbrzeźno 344, 382, 387, 428, 504, 579, 758
Wągrowiec 120, 236, 272, 308
wągrowiecki powiat 120, 308
Wągrownik (?) 435
Wąsewo 394
Wejherowo 194, 203, 335
wejherowski powiat 194, 327, 335, 402
Wereszczyca 88
Wesoła 108
West Point 51
Węglówka 116
węgrowski powiat 211, 313, 493
Węgrów 521
Węgry 93, 728, 731–734, 737–742, 745,

747–750, 753
Wężyska, gromada 537
Wiatrowo 308
wiączyński las 311, 314, 322
Widawa 249
Widawka, rzeka 425
Widełka, gromada 95
Wiechy Nowe, kolonia (Wiechy) 327
Wiechy zob. Wiechy Nowe, kolonia
Wiechy zob. Wnory-Wiechy
Wielbark 541
Wieleń 85, 131
Wielgie 373, 383
Wieliczka 191, 743
Wielka Brytania (Anglia) 51, 93, 429, 504,

509, 667, 726
Wielmoża 575
Wielowieś, pow. gliwicki 373, 453
Wielowieś, pow. tarnobrzeski 213, 238
Wieluń 196, 537, 588, 694
wieluński powiat 140, 141, 196, 537, 588
Wieprzyce 567
Wierzbica 272
Wierzchlesie 104
Wiewiórki 272
Więcbork 728
Wilcze Tułowskie 262
Wileńszczyzna 186

Wilkowice, gromada 217
Wilków 560
Wilno 158, 528, 670, 724
Wincencin 612
Wincentów, gromada 615
Winna 303
Wirek 747
Witaszyce 527
Witosław 273
Witoszyn 298
Witrogoszcz 358
Witryłów 266
Wlewsk 560
Włęż zob. Ułęż
Włochy, dzielnica Warszawy 111, 140, 168, 637
Włochy, kraj 51, 183, 535, 539, 653, 654, 673,

712
Włocławek 61, 73, 191, 295, 297, 324, 383,

394, 428, 450, 458, 459, 461, 597, 611,
682, 685, 737, 757

włocławski powiat 179, 297, 433, 450, 611
Włodawa 116, 152, 182, 214, 612
włodawski powiat 102, 116, 134, 152, 182,

188, 194, 214, 272, 384, 576, 612, 669
Włostowo Wielkie 520
Włoszczowa 288, 326, 494, 501, 668, 679,

731, 735, 747, 754
włoszczowski powiat 118, 193, 288, 326, 327,

333, 374, 444, 494, 501, 580, 679, 731, 734
Wnory-Wiechy (Wiechy) 327
Wodzisław 47, 113, 144, 545
wodzisławski powiat 163, 545, 730
Wojciechów, pow. lubelski 134
Wojciechów, pow. turecki 509
Wojcieszków, gmina 146
Wojnicz 324
Wojsław 252
Wojsławice 441
Wojtaszyce 351
Wojtawa zob. Wójtowa
Wola Jasienicka, gromada 390
Wola Kalinowska (Wola Kaliszowska) 400,

438
Wola Kaliszowska zob. Wola Kalinowska
Wola Przybysławska 455
Wola Sernicka, gromada 48
Wola Sławińska, gromada 571
Wola Szczygiełkowa 449
Wolbórz 725
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Wolbrom 644, 676
Wolica Brzozowa 537, 572, 604
Wolin 425
woliński (świnoujski) powiat 89, 436, 440,

477, 498, 511, 625, 634, 736
Wolsztyn 291, 292, 358, 734
wolsztyński powiat 291, 506, 616
Wołkowyja-Rybne 212
Wołomin 228, 258, 265, 377, 756
wołomiński powiat 57, 224, 228, 258, 265,

295, 370, 461, 493, 576
wołoszyński powiat zob. wołożyński powiat
wołowski powiat 201, 294, 369, 391, 420
wołożyński (wołoszyński) powiat 514, 549,

583
wołożyński rejon 514
Wołów 113, 420, 721
Wołyń 128, 683
Worowo 332
Wójtowa (Wojtawa) 123
Wólka, gmina 48
Wólka Cycowska, gromada 328, 332
Wólka Nosowska 343
Wólka Pasłęcka (?) 610
Wólka Tarnowska 385, 478, 517
Wólka Zabłocka 104
Wrocław 49, 52, 54, 57, 63, 73, 76, 78, 81, 84,

87, 88, 93, 96, 108, 112, 118, 119, 137,
140, 141, 145, 152, 155, 164, 169, 171,
177, 187, 191, 194, 196, 197, 201, 204,
206, 208, 209, 219, 221, 227, 243, 244,
255, 264, 269, 278, 285, 286, 291, 292,
299, 306, 316, 336, 341, 342, 345, 349,
351, 355, 368, 377, 381, 386, 391, 399,
402, 415, 418, 444, 447, 448, 451, 454,
456, 460, 462, 464, 466, 467, 470, 475,
478–480, 483, 485, 488, 490, 491, 493,
496, 502, 507, 513, 515, 518, 522, 526,
530, 535, 538, 540, 541, 544, 547, 552,
555, 557, 564, 565, 569, 573, 574, 582,
587, 591, 592, 602, 605, 613, 616, 619,
620, 625–627, 631–634, 637, 642, 645–650,
653, 659, 661, 663, 668, 670, 671, 673,
679, 680, 682, 686, 691, 694, 698, 701–703,
706, 708, 711, 715, 717, 718, 720, 722,
723, 727, 733, 737, 739, 745, 753, 755,
756, 758

wrocławski powiat 212, 513, 555, 627, 676
wrocławskie województwo 52, 60, 62, 64, 72,

73, 75, 96, 113, 131, 137, 140, 141, 149,
171, 177, 179, 187, 207, 222, 223, 229,
231, 238, 240, 248–250, 254, 259, 268,
271, 281–283, 285, 286, 294–296, 299,
302, 305, 307, 315, 319, 330, 331, 343,
351, 354, 355, 361, 363–365, 367, 369,
373, 376, 378, 379, 383, 384, 386, 387,
390, 391, 393, 396, 397, 398, 399, 405,
406, 411, 415, 418, 420, 427, 431, 435,
444, 446, 447, 450, 457, 458, 462–464,
467, 471, 479, 482, 484, 492, 494, 495,
497–499, 503, 512, 514, 516, 521, 524,
534, 549, 551, 556, 559, 564, 568, 571,
582, 585, 588, 592, 596, 597, 599, 600,
603, 612, 619, 625, 627, 628, 630, 631,
633, 637, 646, 649, 650, 652, 661, 667,
672, 673, 676, 678, 679, 681, 682, 689,
695–697, 700, 708, 711, 714–717, 721,
724, 727, 728, 731, 735, 740, 752, 753,
755, 757

Wronki 331, 540, 690
Wronów, pow. jarociński 102
Wronów, pow. niemodliński 721
Wrzelowice zob. Wrzelowiec
Wrzelowiec (Wrzelowice) 401
wrzesiński powiat 62, 456, 586, 711
Wrzeście, pow. lęborski 449
Wrzeście, pow. słupski 288
Września 104, 131, 586
Wrzosowo 140
Wschowa 428, 607
wschowski powiat 206, 325, 428, 713
Wygnańczyce 325
Wygoda 157
Wylazłowo 497
Wyliny-Ruś 312
Wyrzysk 389
wyrzyski powiat 51, 273, 358, 389, 468, 513
Wysoka Góra 50
Wysokie, gromada 714
Wysokie Mazowieckie 204, 299, 311, 341,

363, 460, 552
wysokomazowiecki powiat 212, 299, 311, 312,

327, 429, 600, 644, 655, 656, 668, 671, 705,
717

Zabieszewo zob. Sobieszewo
Zabrodzie 484
Zabroże zob. Zadroże
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Zabrze 63, 71, 152, 177, 180, 200, 208, 217,
222, 283, 289, 291, 358, 371, 379, 510,
529, 544, 545, 564, 568, 610, 658, 672

Zabrzeg 545
zachodniopomorskie województwo 733
Zadroże (Zabroże) 575
Zagnańsk 144, 670, 672
Zagorzyce 548
Zagórcze 354
Zagórz 212
Zagórze, pow. kielecki 474
Zagórze, pow. lubelski 487
Zakliczyn 197
Zaklików 730
Zakłodzie, gromada 652
Zakopane 121, 202, 209, 466, 501, 728
Zakrzów 346
Zalesie, woj. białostockie 90, 115
Zalesie, woj. poznańskie 373
Zalesie, woj. rzeszowskie 266
Zalezianka 343
Załuki 592
Zambierzyce zob. Wambierzyce
zambrowski powiat 207, 429, 629, 644, 710,

717, 721
Zambrów 158, 207, 365, 527, 629, 656, 696
zamojski powiat 149, 432, 520, 521, 571, 652,

656
Zamojszczyzna 158
Zamość 99, 142, 150, 296, 432, 475, 520, 521,

554, 571, 680, 715, 728, 731, 750, 753
Zapowiednia, gromada 711
Zaręba 585, 755
Zaręba Górna 435
Zaróg (Żaug) 327
Zarzecze 681
Zaskrodzie 538
Zaskrodzie, gromada 377
Zastów, dzielnica Warszawy 479
Zasutowo (Zasutów, gromada) 82
Zasutów, gromada zob. Zasutowo
Zaszków 707
Zawady, pow. człuchowski 589
Zawady, pow. łapski 586
Zawichost 753
Zawidów 755
zawierciański powiat 394, 409, 608
Zawiercie 89, 200, 544, 593, 738, 742
Zawiszyn 471

Zawoja (Zawoje) 417
Zawoja, gromada 447
Zawoje zob. Zawoja
Ząbkowice (Ząbkowice Będzińskie) 283, 328
Ząbkowice Będzińskie zob. Ząbkowice
Ząbkowice Śląskie 250, 315, 354, 379, 534,

592
ząbkowicki powiat 315, 343, 393, 405, 498,

534, 592, 620
Ząbrowo 157
Zbąszynek 292, 583
Zbereże 214
Zbrosławice, pow. zawierciański (?) 608
Zbrosławice, pow. tarnogórski 608
Zbydniów 652
Zbytowa (Bytowa) 633
Zduńska Wola 212, 473
Zdzieszowice (Zdzieszowo) 127, 161
Zdzieszowo zob. Zdzieszowice
Zegrze Pomorskie 309
Zębowice 647
Zgierz 142, 608, 624, 630, 653
Zgoda 693
Zgorzelec 118, 137, 415, 645
zgorzelecki powiat 415, 457, 491, 526
Zieleń zob. Zielin
Zielin (Zieleń) 197
Zielona Góra 35, 49, 54, 57, 62, 68, 73, 78, 94,

106, 115, 129, 143, 153, 175, 209, 214,
218, 247, 250, 266, 270, 272, 273, 278,
284, 286, 294, 308, 316, 321, 326, 328,
331, 335, 341, 344, 349, 352, 358, 365,
383, 398, 400, 418, 422, 423, 426, 429,
436, 438, 447, 448, 451, 457, 459, 479,
488, 490, 493, 495, 499, 512, 535, 549,
553, 555, 563, 581, 584, 589, 594, 601,
608, 637, 651, 659, 668, 670, 671, 673,
676, 684, 687, 691, 694, 696, 698, 701,
705, 708, 709, 714, 715, 717, 723, 726,
749

Zielonka 662
zielonogórski powiat 78
Zielonogórskie 35
zielonogórskie województwo 48, 62–64, 87,

108, 110, 114, 121, 139, 154, 157, 178,
199, 200, 202, 206, 207, 214, 249, 272,
294, 298, 300, 308, 325, 334, 358, 364,
372, 385, 390, 393, 395, 415, 417, 421,
422, 425, 428, 440, 446, 457, 492, 500,
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505, 509, 514, 528, 537, 548, 562, 567,
583, 591, 597, 599, 600, 607, 631, 642,
649, 650, 652, 659, 661, 663, 667, 668,
670, 676, 678, 681, 686, 690, 693, 695,
705, 708, 713, 714, 719, 724, 730, 737,
741, 747, 752

Zienie, gromada 576
Ziębice 534, 592
Złocieniec 184, 545, 583
Złota 678
Złota Woda, gromada 337
Złotogłowice 214
Złotoryja 351, 386, 571
złotoryjski powiat 386, 492, 495, 568, 571,

679
złotowski powiat 344/345, 432, 495, 542, 597,

632
Złotów 61, 201, 345, 376, 432, 495, 673, 676
Złoty Potok, nadleśnictwo 647
ZSRR zob. Związek Socjalistycznych

Republik Radzieckich
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

(ZSRR, Związek Radziecki, Związek
Sowiecki) 17–21, 23, 25, 30, 32, 39, 47,
51, 55, 61, 65, 68, 80, 82, 83, 89, 93, 94,
95, 102, 118, 120, 127, 129, 131, 133, 137,
140, 158, 162, 167, 169, 180, 185, 187,
191, 197, 202, 206, 208, 209, 211, 213,
228, 249, 250, 257, 261, 268, 272, 274,
275, 277, 289, 292, 295, 296, 297, 302,
303, 309, 317, 331, 322, 324, 328, 341,
345, 348, 349, 351, 355, 366, 367, 368,
372, 379, 381, 389, 395, 397, 401, 406,
409, 411, 433, 440, 454, 472, 475, 479,
495, 498, 512, 513, 514, 521, 522, 524,
525, 528, 534, 535, 549, 563, 564, 572,
574, 580, 583, 586, 597, 600, 608, 611,
613, 615, 619, 621, 622, 628, 632, 636,
641, 643, 645, 661, 670, 679, 685, 689,

695, 697, 698, 701, 708, 715, 725, 732,
734, 737, 738, 740, 741, 745, 747,
749–751, 753, 758

Zwierzyniec 158, 296
Zwola 667
Zwoleń 172, 265, 612, 640, 647
zwoleński powiat 265, 482, 612, 640
Zyngierówka 688

Żabieńko zob. Żabinek
Żabinek (Żabieńko) 364
Żagań 298, 383, 393, 415, 422, 457, 500, 505,

591
żagański powiat 393, 436
Żarki 600
Żarnówka 393
żarski powiat 114. 334, 479, 708
Żary 48, 114, 202, 308, 557
Żaug zob. Zaróg
Żednia 305
Żelechów, pow. garwoliński 251, 269, 400
Żelechów, pow. świebodziński 509
Żelisławiec 320
Żelmowo 61, 164, 387
Żerdziny 425
Żłobek, gromada 182, 188
Żłobizna 653
Żmigród 637
Żnin 129, 190, 658, 725
żniński powiat 190, 728
Żółkiewka 202, 213, 469
Żółtnica 139, 195
Żukowice 247
Żukówka 746
żuromiński powiat 675
Żurowa, gromada 367
Żychlin 444
Żywiec 193, 208, 297, 397, 402, 453, 455
żywiecki powiat 193, 208, 297, 397, 461
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W serii „Dokumenty” dotychczas ukazały się następujące tomy:

1. Grudzień 1970 w dokumentach MSW, oprac. J. Eisler, Warszawa 2000
2. Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1950–1952, oprac. A. Dudek,

A. Paczkowski, Warszawa 2000
3.  Czerwiec 1976 w materiałach archiwalnych, oprac. J. Eisler, Warszawa

2001
4. Rozpracowanie i likwidacja rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumen-

tach UB (1945–1949), oprac. T. Balbus, Z. Nawrocki, Warszawa 2001
5. F. Katzmann, Rozwiązanie kwestii żydowskiej w dystrykcie Galicja,

oprac. A. Żbikowski, Warszawa 2001
6. Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), oprac. B. Kopka,

G. Majchrzak, Warszawa 2001 
7. Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945. Dokumenty, zeznania, relacje,

listy, oprac. A. Dziurok, Warszawa 2002
8. Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939–1956

w dokumentach, oprac. K. Banaś, A. Dziurok, Katowice 2003
9. Kryptonim „Orzeł”. Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia

Wojskowego w dokumentach 1947–1954, oprac. K. Krajewski, T. Łabu-
szewski, J. Pawłowicz, L. Żebrowski, Warszawa 2004 

10. Aparat bezpieczeństwa w Polsce w latach 1953–1954. Taktyka, strate-
gia, metody, oprac. G. Majchrzak, A. Paczkowski, Warszawa 2004

11. Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949–1950,
red. Ł. Kamiński, Warszawa 2004

12. Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicz-
nego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944 – czerwiec 1945), oprac. L. Pietrzak,
S. Poleszak, R. Wnuk, M. Zajączkowski, Warszawa 2004

13. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów
i związków wyznaniowych 1945–1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004

14. Rok pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicz-
nego na Rzeszowszczyźnie (sierpień 1944 – lipiec 1945), oprac. D. Iwa -
necz ko, Z. Nawrocki, Rzeszów 2005

15. Katowice we Wrześniu ’39, oprac. G. Bębnik, Katowice 2006
16. Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu

w PRL 1980–1982, t. 1, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2006
17. Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979, wstęp P. Tomasik,

oprac. M. Biełaszko, A.K. Piekarska, P. Tomasik, C. Wilanowski,
Warszawa 2007

18. Kryptonim „Wasale”. Służba Bezpieczeństwa wobec Studenckich Komitetów
Solidarności 1977–1980, oprac. Ł. Kamiński i G. Waligóra, Warszawa 2007

19. Solidarność Walcząca w dokumentach t. I: W oczach SB, oprac. Ł. Ka -
miń ski, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007

20. Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu
w PRL 1980–1982, t. 2, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2007

21. Kryptonim „Pegaz”. Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa
Kursów Naukowych 1978–1980, oprac. Ł. Kamiński, G. Waligóra,
Warszawa 2008
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22. Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu
Spraw Wewnętrznych z 1987 roku, wstęp Z. Stanuch, oprac. M. Sem -
czyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, Warszawa–Szczecin 2008

23. Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. F. Dąbrowski,
P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008

24. Strajki łódzkie w lutym 1971. Geneza, przebieg i reakcje władz, oprac.
E. Mianowska, K. Tylski, Warszawa–Łódź 2008

25. Kryptonim „Ośmiornica”. Służba Bezpieczeństwa wobec rzeszowskiego
oddziału Solidarności Walczącej 1982–1990, oprac. J. Borowiec,
Warszawa–Rzeszów 2008

26. Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, t. 1: 16
sierpnia 1980 – 30 czerwca 1981, oprac. J. Luszniewicz, A. Zawis tow -
ski, Warszawa 2008

27. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, oprac.
P. Byszewski, Warszawa 2008

28. Operacja „Zorza II”. Służby Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki
PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987), red.
S. Cenckiewicz, M. Kruk, Warszawa–Gdańsk 2008

29. Operacja „Podhale”. Służba Bezpieczeństwa wobec wydarzeń w Czecho -
słowacji 1968–1970, red. P. Blažek, Ł. Kamiński, G. Majchrzak, War -
szawa 2008

30. Z „Archiwum Pawła Cierpioła »Makopola«” 1941–1948. Wybór źródeł,
oprac. A. Badura, M. Dendra, R. Michalski, Ł. Wiecha, E. Zajchowska,
Warszawa–Katowice 2008

31. Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby
Bezpieczeństwa, wstęp. R. Rabiega, oprac. M. Kopczyński, R. Rabiega,
Warszawa–Łódź 2008

32. Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2, cz. 1: Kronika wydarzeń, red.
F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2009

33. Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982–1984, t. 1,
wstęp J. Żaryn, red. J. Mysiakowska, Warszawa 2009

34. Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986–1989 w świetle dokumentów, t. 1
(lipiec 1986 – maj 1989), oprac. A. Dudek, Warszawa 2009

35. Wybory ’89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, wstęp
J. Borowiec, D. Iwaneczko, oprac. J. Borowiec, Warszawa–Rzeszów
2009
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