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Spe�cy�fi�ka� woj�sko�wych� służb� wy�wia�dow�czych� w Pol�sce� Lu�do�wej� oraz

charak�ter�wy�ko�ny�wa�nych�przez�nie�za�dań�po�wo�do�wa�ły,�że�do�ku�men�ty�tam

wy�two�rzo�ne�za�wsze�wzbu�dza�ły�du�że�za�in�te�re�so�wa�nie.�Do�1990�r.�sta�no�wi�-

ły� one� jed�nak� ta�jem�ni�cę� pań�stwo�wą,� a in�for�ma�cje�w nich� za�war�te� by�ły

dostęp�ne�je�dy�nie�dla�ogra�ni�czo�nej�licz�by�osób.�Ze�wzglę�dów�oczy�wi�stych

nie� po�da�wa�no,� gdzie� i jak� prze�cho�wy�wa�ne� są� ak�ta�Za�rzą�du� II.�Do�pie�ro

po prze�ka�za�niu�ar�chi�wa�liów�wy�wia�du�woj�sko�we�go�do�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci

Naro�do�wej�hi�sto�ry�cy�uzy�ska�li�moż�li�wość�grun�tow�ne�go�zba�da�nia�dzie�jów

woj�sko�wych�służb�wy�wia�dow�czych�w PRL.

Spo�sób�ar�chi�wi�zo�wa�nia�i prze�cho�wy�wa�nia�do�ku�men�ta�cji�w Za�rzą�dzie II

Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�Woj�ska�Pol�skie�go�(s.�9–49)

Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�–�je�den�z fi�la�rów�Pol�skiej�Rzecz�po�spo�li�tej�Lu�-

do�wej�–�na�prze�strze�ni�dzie�się�cio�le�ci�swo�je�go�ist�nie�nia�gro�ma�dzi�ła�in�for�-

ma�cje�na�te�mat�mi�lio�nów�oby�wa�te�li�Pol�ski.�Czy�ni�ła�to�dzię�ki�in�wi�gi�la�cji

spo�łe�czeń�stwa�za�rów�no�przy�po�mo�cy�swo�ich�funk�cjo�na�riu�szy,�jak�i róż�-

ne�go�ro�dza�ju�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�oraz�me�tod�tech�nicz�nych.�Po�-

zy�ska�ne�in�for�ma�cje�wy�ko�rzy�sty�wa�no�do�bie�żą�cych�po�trzeb�(choć�by�do

wal�ki�z prze�ciw�ni�ka�mi�po�li�tycz�ny�mi),�na�stęp�nie�prze�ka�zy�wa�no�do�ar�chi�-

wum�SB,�czy�li�Biu�ra�„C”�w cen�tra�li�Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych

(od�1960�r.)�oraz�wy�dzia�łów�„C”�w wo�je�wódz�twach.�Pierw�szą�ana�li�zę

do�ty�czą�cą�elek�tro�nicz�ne�go�prze�twa�rza�nia�in�for�ma�cji�w MSW�opra�co�wa�-

no�w ro�ku�1967.�By�ła�ona�za�ty�tu�ło�wa�na�„Pro�jekt�wstęp�ny�elek�tro�nicz�ne�-

go�prze�twa�rza�nia�in�for�ma�cji�wMSW”.�Wkrót�ce�za�czę�to�prze�ku�wać�sło�wa

w czyn.�Oto�bo�wiem�dwa�la�ta�póź�niej�15�stycz�nia�1969�r.�po�wo�ła�no�Ośro�-

dek�Elek�tro�nicz�ne�go�Prze�twa�rza�nia�In�for�ma�cji�przy�Za�kła�dzie�Tech�ni�ki

Spe�cjal�nej�MSW.�Za�da�niem�no�wej�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�nej�by�ła�opie�ka�nad�ca�ło�kształ�tem�prac�zwią�-

za�nych�z „elek�tro�nicz�nym�prze�twa�rza�niem�in�for�ma�cji�w re�sor�cie�spraw�we�wnętrz�nych”.�W cią�gu�ko�lej�-

nych�dwóch�lat�uru�cho�mio�no�pierw�szy�kom�pu�ter�ZA�M-41�oraz�roz�po�czę�to�pro�jek�to�wa�nie�sys�te�mów:

PE�SEL,�EPIW,�ZSKO,�SPD-2,�CAR�MEN�i AKORD.

Za�rys�hi�sto�rii�Zin�te�gro�wa�ne�go�(Zauto�ma�ty�zo�wa�ne�go)�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�nych�re�sor�tu

spraw�we�wnętrz�nych�(s.�79–116)

Względ�ne�i krót�ko�trwa�łe�zła�go�dze�nie�ży�cia�spo�łecz�no�-p�ol�ityc�zn�ego�za�-

po�cząt�ko�wa�ne�w 1956�r.�zak�ty�wi�zo�wa�ło�śro�do�wi�ska�in�te�li�gen�cji�ka�to�lic�-

kiej.� Ukształ�to�wa�ły� się� wów�czas� róż�no�rod�ne� for�my� dzia�łal�no�ści

ka�to�li�ków�świec�kich.�Nie�zwy�kłe�za�nie�po�ko�je�nie�władz�ko�mu�ni�stycz�nych

wzbu�dza�ły�dusz�pa�ster�stwa�za�wo�do�we,�któ�re�we�dług�wi�ce�dy�rek�to�ra�De�-

par�ta�men�tu�III�MSW�ppłk.�Sta�ni�sła�wa�Mo�raw�skie�go�by�ły�jed�nym�z istot�-

nych�„ele�men�tów�pro�gra�mu�współ�cze�snej�dzia�łal�no�ści�Ko�ścio�ła”,�a tak�że

„in�stru�men�tem�od�zy�ski�wa�nia�przez�kler�utra�co�nych�wpły�wów�etycz�no�-

-m�ora�lnych�oraz�po�li�tycz�nych�na�ma�sy�wier�nych”.�W grud�niu�1960�r.

Wy�dział�III�Ko�men�dy�MO�m.st.�War�sza�wy�za�ło�żył�spra�wę�obserwacji

operacyjnej�o kryp�to�ni�mie�„Pal�lo�ty�ni”�na�gru�pę�praw�ni�ków�-k�at�ol�ików,

„prze�ja�wia�ją�cą�wro�gą� dzia�łal�ność� prze�ciw�ko�PRL”.� Pro�te�sto�wa�li� oni

przede�wszyst�kim�prze�ciw�ko�pró�bom�ogra�ni�cze�nia�uzy�ska�nych�w 1956 r.

ele�men�tów�sa�mo�rzą�du�ad�wo�kac�kie�go.

Spra�wa�kryp�to�nim�„Pal�lo�ty�ni”.�Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�war�szaw�skie�go�dusz�pa�ster�stwa

praw�ni�ków�(1960–1965)�(s.�221–253)
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An�na�Mar�cin�kie�wicz

Sposóbarchiwizowania
i przechowywania

dokumentacjiw ZarządzieII
SztabuGeneralnego

WojskaPolskiego

Spe cy fi ka woj sko wych służb wy wia dow czych w Pol sce Lu do wej oraz cha rak ter wy -
ko ny wa nych przez nie za dań po wo do wa ły, że do ku men ty tam wy two rzo ne za wsze
wzbu dza ły du że za in te re so wa nie. Do 1990 r. sta no wi ły one jed nak ta jem ni cę pań -

stwo wą, a in for ma cje w nich za war te by ły do stęp ne je dy nie dla ogra ni czo nej licz by osób.
Ze wzglę dów oczy wi stych nie po da wa no, gdzie i jak prze cho wy wa ne są ak ta Za rzą du II.
Do pie ro po prze ka za niu ar chi wa liów wy wia du woj sko we go do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej hi sto ry cy uzy ska li moż li wość grun tow ne go zba da nia dzie jów woj sko wych służb wy -
wia dow czych w PRL.

Obec ny stan ba dań nad tym pro ble mem nie jest jed nak za do wa la ją cy. Hi sto ria wy wia du
woj sko we go PRL zo sta ła od two rzo na bar dzo frag men ta rycz nie. Spo śród pu bli ka cji na ten
te mat moż na wy mie nić ar ty ku ły Paw ła Pio trow skie go Uwa�gi�o funk�cjo�no�wa�niu�i me�to�do�-

lo�gii� pra�cy� ope�ra�cyj�nej� Za�rzą�du� II� Szta�bu� Ge�ne�ral�ne�go� WP� oraz� Woj�sko�wej� Służ�by

Wewnętrz�nej�Jed�no�stek�Woj�sko�wych�MSW1 i Ewy Koj Za�rząd�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�WP

(sche�mat� funk�cjo�no�wa�nia�w la�tach�1981–1990)2, któ re pre zen tu ją bar dzo wą ski wy ci nek
dzia łal no ści pol skich służb wy wia dow czych. Te go zagadnienia w bar dzo nie wiel kim stop -
niu do ty czą rów nież mo no gra fie Lesz ka Paw li ko wi cza Taj�ny�front�zim�nej�woj�ny.�Ucie�ki�nie�-
rzy� z pol�skich� służb� spe�cjal�nych�1956–19643 oraz Edwar da Na le py Ofi�ce�ro�wie� ra�dziec�cy
w Woj�sku�Pol�skim�w la�tach�1943–19684. W opra co wa niach re sor to wych po świę co nych hi -
sto rii Szta bu Ge ne ral ne go WP au to rzy wspo mi na ją je dy nie o ist nie niu Od dzia łu, a po tem
Za rzą du II Wy wia dow cze go. 

Nie zo sta ły do tąd rów nież opi sa ne za sa dy ar chi wi zo wa nia i prze cho wy wa nia do ku men -
tów Za rzą du II. W ar ty ku łach pu bli ko wa nych na ła mach „Biu le ty nu Woj sko wej Służ by

1 P. Pio trow ski, Uwa�gi�o funk�cjo�no�wa�niu�i me�to�do�lo�gii�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Za�rzą�du�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�-

go�WP� oraz�Woj�sko�wej� Służ�by�We�wnętrz�nej� Jed�no�stek�Woj�sko�wych�MSW [w:] Oso�bo�we� źró�dła� in�for�ma�cji
– za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 401–521.

2 E. Koj, Za�rząd�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�WP�(sche�mat�funk�cjo�no�wa�nia�w la�tach�1981–1990)�[w:] Oso�bo�we
źró�dła�in�for�ma�cji..., s. 391–399.

3 L. Paw li ko wicz, Taj�ny�front�zim�nej�woj�ny.�Ucie�ki�nie�rzy�z pol�skich�służb�spe�cjal�nych�1956–1964, War sza -
wa 2004.

4 E.J. Na le pa, Ofi�ce�ro�wie�ra�dziec�cy�w Woj�sku�Pol�skim�w la�tach�1943–1968, t. 1, War sza wa 1992.
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Archi wal nej” moż na zna leźć tyl ko in for ma cje do ty czą ce za war to ści i za sad po stę po wa nia
z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi zgro ma dzo ny mi w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym lub ar -
chi wach in nych in sty tu cji i jed no stek woj sko wych. Bra ku je na to miast na wet ogól nych
wia do mo ści na te mat funk cjo no wa nia ar chi wum Za rzą du II. Pró ba uka za nia te go zagad-
nienia zo sta ła pod ję ta w ni niej szym ar ty ku le. Na le ży jed nak pod kre ślić, że nie wy czer pu -
je on w peł ni te ma tu, gdyż ba da nia nad za so bem ar chi wal nym Za rzą du II zo sta ły do pie ro
roz po czę te.

Wy�wiad�woj�sko�wy�w la�tach�1945–1990

Pierw sze ko mór ki o cha rak te rze wy wia dow czym two rzo no w struk tu rach Woj ska Pol -
skie go jesz cze w okre sie wo jen nym. Od po ło wy 1944 r. Ba ta lion Roz po znaw czy funk cjo -
no wał przy 1. Ar mii WP. W paź dzier ni ku 1944 r. przy dzie lo no go do dys po zy cji sze fa Szta -
bu Głów ne go Na czel ne go Do wódz twa WP5. Je go stan li czeb ny wy no sił 344 żoł nie rzy,
w tym: 43 ofi ce rów, 155 pod ofi ce rów i 146 sze re go wy ch6. 

Rok póź niej – zgod nie z roz ka zem Na czel ne go Do wódz twa WP z 18 lip ca 1945 r. – Sztab
Głów ny Na czel ne go Do wódz twa WP prze for mo wa no na Sztab Ge ne ral ny WP i w je go
struk tu rach po wo ła no Od dział II Wy wia du7. Or ga ni za cja te go Od dzia łu by ła na stę pu ją ca:

– szef Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go;
– za stęp ca sze fa Od dzia łu II do spraw wy wia du agen tu ral ne go;
– po moc nik sze fa Od dzia łu II do spraw łącz no ści agen tu ral nej i szef Wę zła Ra dio we go;
– Wy dział Roz po zna nia Woj sko we go;
– Wy dział Wy wia du Agen tu ral ne go;
– Wy dział Wy wia du Agen tu ral ne go i Dy wer sji;
– Wy dział In for ma cyj ny;
– Wy dział Cen zu ry Woj sko wej;
– Sek cja Roz po zna nia Ra dio we go;
– Sek cja Tech ni ki Ope ra cyj nej;
– Sek cja Łącz no ści Spe cjal nej (Szy fro wej);
– Sek cja Śled cza;
– Sek cja Per so nal na;
– Sek cja Ad mi ni stra cyj no -G osp oda rcza;
– Kan ce la ria Taj na;
– Wę zeł Po lo wy8. 
Do li sto pa da 1945 r. opra co wa no za kres za dań dla wy dzia łów: Roz po zna nia Woj sko we -

go, Wy wia du Agen tu ral ne go, In for ma cyj ne go i Cen zu ry Woj sko wej. W 1946 r. szef Od dzia -
łu II przy go to wał ogól ne wy tycz ne, w któ rych okre ślił za da nia woj sko wych służb wy wia -
dow czych. Mia ły się one skon cen tro wać na roz pra co wa niu pol skie go śro do wi ska
emi gra cyj ne go i Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie, a tak że żoł nie rzy wojsk bry tyj skich

5 Sztab Głów ny WP zo stał sfor mo wa ny roz ka zem Na czel ne go Do wódz twa WP z dnia 8 VIII 1944 r. Włą -
czo ny do je go struk tur Ba ta lion Roz po znaw czy funk cjo no wał tam ja ko Od dział Roz po znaw czy. B. Do la ta,
Na�czel�ne�wła�dze�i in�sty�tu�cje�LWP�w la�tach�1944–1945, „Woj sko wy Prze gląd Hi sto rycz ny” 1964, nr 4 (33),
s. 15, 20.

6 AIPN, 345/13, Pi smo do Na czel ne go Do wód cy WP gen. M. Ro li -Ż ymie rski ego z 20 X 1944 r., k. 32; ibi�-
dem, Pi smo do sze fa Szta bu 1. Ar mii Pol skiej z 30 X 1944 r., k. 30.

7 J. Szo stak, Sztab�Ge�ne�ral�ny�Woj�ska�Pol�skie�go�(1944–1980), „Myśl Woj sko wa” 1998, R. LXXX (LIV),
s. 190.

8 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go 1944–1983, k. 17–20. 
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i ame ry kań skich sta cjo nu ją cych na te re nie Nie miec. Po nad to pla no wa no prze pro wa dzić
ana li zę sy tu acji go spo dar czej i woj sko wej państw za chod ni ch9. 

Na le ży jed nak pod kre ślić, że w la tach 1945–1948 dzia łal ność Od dzia łu II w za kre sie pra -
cy wy wia dow czej by ła znacz nie ogra ni czo na 10. Bez po śred nio po za koń cze niu woj ny do
pod sta wo wych za dań Sze fo stwa Szta bu Ge ne ral ne go WP na le ża ło zre du ko wa nie sta nu li -
czeb ne go woj ska, ochro na gra nic oraz udział w od bu do wie kra ju ze znisz czeń wo jen nych,
a tak że w ak cjach pro pa gan do wych or ga ni zo wa nych przez wła dze pań stwo we. Za an ga żo -
wa nie sił zbroj nych w wal kę o utrwa le nie prze mian spo łecz no -ustr oj owych utrud nia ło jed -
nak re ali za cję za dań pro gra mo wych I, II i III Od dzia łu Szta bu Ge ne ral ne go 11. 

Do pie ro w la tach 1949–1955, kie dy mia ła miej sce szyb ka roz bu do wa per so nal na ar mii
pol skie j12, na stą pi ła ko niecz ność re or ga ni za cji struk tur Szta bu Ge ne ral ne go WP oraz pre cy -
zyj ne go okre śle nia za dań pro gra mo wych je go od dzia łó w13. W lip cu 1949 r. na ob ra dach
Ko mi sji Woj sko wej Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR stwier dzo no, że za kres pra cy Od dzia łu II
„[...] po wi nien obej mo wać te re ny USA, Wiel kiej Bry ta nii, Nie miec, Fran cji, Włoch, Ju go -
sła wii, Szwe cji, Nor we gii, Da nii, Au strii oraz Bli skie go Wscho du. Od dział II roz pra co wu -
je te re ny pod aspek tem przy go to wań wo jen nych tych kra jów, dla wzmoc nie nia obron no ści
na sze go kra ju. Dzie dzi ny, któ ry mi wy wiad ma się zaj mo wać przede wszyst kim, są: woj sko -
wa, go spo dar cza i tech nicz na [...]”14. Je sie nią 1951 r. zmie nio no na zwę Od dzia łu na Za rząd II
Wy wia dow czy i wpro wa dzo no no wą struk tu rę or ga ni za cyj ną:

– Sze fo stwo Za rzą du II;
– Wy dział Po li tycz ny;
– Wy dział Ogól ny (Ar chi wum, Bi blio te ka, Kar to te ka Per so nal na);
– Od dział 1 (Roz po zna nia Woj sko we go);
– Od dział 2 (Wy wia du Agen tu ral ne go);
– Od dział 3 (In for ma cyj ny);
– Od dział 4 (Tech ni ki Ope ra cyj nej);
– Wy dział Ope ra cyj ny;
– Wy dział At ta cha tów Woj sko wych;

9 Ibi�dem, k. 33.
10 Nie za leż nie od te go w la tach po wo jen nych w Od dzia le II Szta bu Ge ne ral ne go zaj mo wa no się or ga ni zo -

wa niem at ta cha tów i mi sji woj sko wych w Sta nach Zjed no czo nych, Eu ro pie Za chod niej i pań stwach de mo -
kracji lu do wej. Roz po czę to rów nież za kła da nie pierw szych re zy den tur wy wia du „nie le gal ne go”. Ibidem,
k. 19–20; L. Paw li ko wicz, op.�cit., s. 47–48. Wię cej in for ma cji na te mat funk cjo no wa nia at ta cha tów oraz or -
ga ni za cji mi sji woj sko wych moż na zna leźć m.in. w ma te ria łach: IPN BU 345/43; IPN BU 373/79; IPN BU
345/85; IPN BU 345/209; IPN BU 345/210; IPN BU 345/211; IPN BU 345/216; IPN BU 345/221.

11 K. Front czak, Si�ły�zbroj�ne�Pol�ski�Lu�do�wej.�Przej�ście�na�sto�pę�po�ko�jo�wą�1945–1947, War sza wa 1974,
s. 46–48.

12 Utwo rze nie NA TO i za war cie ukła dów pa ry skich w la tach pięć dzie sią tych za ogni ło ist nie ją cy już kon -
flikt po mię dzy pań stwa mi za chod ni mi a ZSRR i mo gło stać się przy czy ną wy bu chu ko lej nej woj ny. Wy da rze -
nia te spo wo do wa ły, że w pań stwach de mo kra cji lu do wej zwięk szo no stan li czeb ny ar mii. Za�rys�dzie�jów�Szta�-
bu�Ge�ne�ral�ne�go�(Głów�ne�go)�Woj�ska�Pol�skie�go�1918–2002, red. F. Pu cha ła, War sza wa 2002, s. 48.

13 W tym okre sie za uwa żo no rów nież po trze bę pod no sze nia po zio mu wie dzy i kwa li fi ka cji ofi ce rów Woj -
ska Pol skie go. Z te go wzglę du w grud niu 1949 r. pol skie wła dze zwró ci ły się z proś bą do ZSRR o przy syłanie
spe cja li stów woj sko wych. Do Od dzia łu II spro wa dzo no ofi ce rów ra dziec kich, któ rzy spe cja li zo wa li się w za -
kre sie or ga ni za cji i tech ni k wy wia du, pra cy la bo ra to ryj nej, łącz no ści agen tu ral nej i szy frów. Szko li li oni pol -
skich żołnierzy 2–3 mie sią ce. E.J. Na le pa, op.�cit., s. 93–94.

14 Ma te ria ły z ob rad Ko mi sji Woj sko wej Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR w dniu 5 VII 1949 r. opu bli ko wa -
no w: J. Po ksiń ski, Kie�row�nic�two�PPR�i PZPR�wo�bec�woj�ska�1944–1956, War sza wa 2003, s. 130.
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– Wy dział Per so nal ny;
– Wy dział Łącz no ści Spe cjal nej;
– Wy dział Fi nan sów;
– Sek cja Kon tro li Fi nan so wo -G osp oda rczej;
– Wy dział Ad mi ni stra cyj no -G osp oda rcz y15. 
Naj waż niej szy mi pio na mi w Za rzą dzie II by ły: ope ra cyj ny, in for ma cyj ny oraz roz po zna -

nia woj sko we go. Do za dań pio nu ope ra cyj ne go na le ża ło zbie ra nie in for ma cji na te mat sy -
tu acji po li tycz no -g osp oda rczej oraz roz po zna nie po ten cja łu mi li tar ne go państw Eu ro py Za -
chod niej i Sta nów Zjed no czo nych. Wy tycz ne ko niecz ne do re ali za cji tych za dań
for mu ło wa no na to miast w pio nie in for ma cyj nym, gdzie zaj mo wa no się rów nież ana li zo wa -
niem da nych prze ka zy wa nych przez pion ope ra cyj ny i na ich pod sta wie przy go to wy wa no
opra co wa nia do ty czą ce sy tu acji po li tycz nej, go spo dar ki oraz sił zbroj nych państw za chod -
nio eu ro pej skich. Wy wiad płyt ki był jed nym z za dań pio nu roz po zna nia woj sko we go, któ ry
zaj mo wał się pro wa dze niem szko leń dla kom pa nii, ba ta lio nów roz po znaw czych oraz puł -
ków roz po zna nia ra dio elek tro nicz ne go 16. 

W la tach 1952–1965 w po wyż szej struk tu rze wpro wa dzo no tyl ko nie wiel kie zmia ny.
W 1955 r. szef Za rzą du II za twier dził no wy etat, w któ rym utwo rzo no sta no wi sko je go
zastęp cy do spraw po li tycz nych, peł nią ce go jed no cze śnie funk cję sze fa Wy dzia łu Po li tycz -
ne go. Ko lej na modyfikacja na stą pi ła w 1960 r., kie dy zli kwi do wa no Wy dział Po li tycz ny,
po wo łu jąc w je go miej sce Ko mi tet Par tyj ny PZPR. W na stęp nym ro ku na to miast – w wy -
ni ku roz wi ja ją ce go się kry zy su ber liń skie go – utwo rzo no Wy dział VI NA TO, któ ry zo stał
bez po śred nio pod po rząd ko wa ny sze fo wi Za rzą du. Zaj mo wa no się w nim ana li zo wa niem
sy tu acji po li tycz nej, go spo dar czej i mi li tar nej państw pak tu pół noc no atlan tyc kie go, zwra ca -
jąc szcze gól ną uwa gę na roz wój no wo cze sne go uzbro je nia i sprzę tu woj sko we go. Wy dział
ten prze kształ co no po tem w Od dział VIII (Stu diów i Oce ny Sił Zbroj nych NA TO i in nych
Pak tów)17. 

Za da nia i or ga ni za cja Za rzą du II by ła do sto so wy wa na do ak tu al nej sy tu acji po li tycz nej
na świe cie. Bez po śred ni wpływ na two rze nie no wych ko mó rek mia ły okre ślo ne wy da rze nia
w państwach zachodnich. Blo ka da Ber li na, kry zys ku bań ski oraz roz wi ja ją ca się in te gra cja
Za chodu po wo do wa ły ko niecz ność roz bu do wy wa nia struk tur Za rzą du II. W 1965 r. je go
struk tu ra or ga ni za cyj na i za kres za dań po szcze gól nych ko mó rek by ły na stę pu ją ce: 

I. Szef Za rzą du II – ko or dy no wał dzia łal ność Za rzą du II i był prze ło żo nym wszyst kich
żoł nie rzy i pra cow ni ków cy wil nych, któ rych tam za trud nia no. Mu siał czu wać nad tym, aby
kie ro wa nie wy wia dem woj sko wym by ło zgod ne z wy tycz ny mi mi ni stra obro ny na ro do wej
i sze fa Szta bu Ge ne ral ne go. Po nad to od po wia dał za go to wość bo jo wą, wy szko le nie, wy -
cho wa nie, dys cy pli nę i świa do mość ide owo -p ol ityc zną pod le głych mu żoł nie rzy oraz spra -
wo wał bez po śred ni nad zór nad wy dzia ła mi:

1. Wy dzia łem Ka dro wo -M ob il iz acy jnym, któ ry pro wa dził spra wy per so nal ne żoł nie rzy
i pra cow ni ków Za rzą du II i pod le głych mu jed no stek.

2. Wy dzia łem Łącz no ści Spe cjal nej, któ ry od po wia dał za łącz ność szy fro wą Za rzą du II
z je go pla ców ka mi za gra nicz ny mi oraz ofi ce ra mi i współ pra cow ni ka mi prze by wa ją cy mi za
gra ni cą.

15 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go 1944–1983, k. 58–59. 
16 P. Pio trow ski, op.�cit., s. 40. 
17 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go 1944–1983, k. 56.
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3. Wy dzia łem Fi nan sów i Re wi zji Fi nan so wo -M at eri ał owej, któ ry od po wia dał za go spo -
dar kę fi nan so wą oraz kon tro lę fi nan so wo -m at eri ał ową Za rzą du i pod le głych mu jed no stek.
W je go skład wcho dzi ły:

– Dział Bu dże tu Ope ra cyj ne go;
– Dział Świad czeń Oso bo wych i Bu dże tu Ogól ne go;
– Dział Księ go wo ści;
– Ka sa Zło to wo -D ew iz owa;
– Ze spół Re wi zji Fi nan so wo -M at eri ał owej. 
4. Wy dzia łem Ad mi ni stra cyj no -G osp oda rczym, któ ry od po wia dał za za opa trze nie nie -

zbęd ne do funk cjo no wa nia Za rzą du II i pod le głych mu jed no stek. W je go skład wcho dzi ły:
– Ko mór ka Ope ra cyj na;
– Sek cja Kwa te run ko wo -B udo wl ana;
– Sek cja Mun du ro wa;
– Dział Służ by Uzbro je nia;
– Ma ga zy n18.
II. Za stęp ca sze fa Za rzą du II – od po wia dał za tech nicz ne za bez pie cze nie dzia łal no ści

wy wia dow czej, sto so wa nie wła ści wych spo so bów i me tod szko le nia tech nicz ne go apa ra tu
wy wia dow cze go, re ali zo wa nie pla nu ba daw cze go i pro duk cyj ne go tech ni ki wy wia dow -
czej19. 

III. Za stęp ca sze fa Za rzą du II do spraw po li tycz nych – od po wia dał za or ga ni za cję, pro -
wa dze nie i po ziom pra cy po li tycz no -w ych owa wczej w Za rzą dzie II i pod le głych jed nost -
kach20. Spra wo wał rów nież bez po śred ni nad zór nad od dzia ła mi:

1. Od dzia łem Ogól no or ga ni za cyj nym, któ ry ko or dy no wał dzia łal ność ogól no or ga ni za -
cyj ną we wnętrz ną i ze wnętrz ną Za rzą du II. W je go ra mach kie ro wa no pra cą at ta cha tów
w pań stwach de mo kra cji lu do wej, opra co wy wa no roz ka zy, za rzą dze nia i in struk cje, kon tro -
lo wa no prze strze ga nie prze pi sów do ty czą cych pro wa dze nia biu ro wo ści w woj sku, prze cho -
wy wa no do ku men ta cję oraz za opa try wa no po szcze gól ne od dzia ły Za rzą du II w pu bli ka cje
re sor to we. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział Ogól ny; 
– Wy dział At ta cha tów Woj sko wych; 
– Kan ce la ria.
2. Kom pa nią Sa mo cho do wą, któ ra od po wia da ła za środ ki trans por tu sa mo cho do we go

wy ko rzy sty wa ne w Za rzą dzie II i pod le głych mu jed nost kach. W jej skład wcho dzi ły:
– Do wódz two;
– Plu ton Sa mo cho dów Oso bo wych;
– Dru ży na Sa mo cho dów Cię ża ro wych i Mo to cy kli;
– Warsz tat na praw czy 21.
3. Jed nost ką Woj sko wą 2000, któ ra od po wia da ła za two rze nie, wy po sa że nie i utrzy ma -

nie przed sta wi cielstw PRL w Ko mi sji Nad zor czej Państw Neu tral nych w Ko rei oraz Mię -
dzy na ro do wych Ko mi sjach Nad zo ru i Kon tro li w In do chi na ch22. 

18 AIPN, 001719/74, Sta tus Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go i pod le głych jed no stek, War sza wa, 1965 r.,
k. 6–7. 

19 Ibi�dem, k. 9–10.
20 Ibi�dem, k. 11.
21 Ibi�dem, k. 24. 
22 Ibi�dem, k. 206.
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IV. Po moc nik sze fa Za rzą du II do spraw ope ra cyj nych – ko or dy no wał dzia łal ność pio nu
ope ra cyj ne go Za rzą du II oraz od po wia dał za dys cy pli nę i świa do mość ide owo -p ol itycz ną
zatrud nio nych tam żoł nie rzy oraz pra cow ni ków cy wil ny ch23. Spra wo wał rów nież bez po -
śred ni nad zór nad od dzia ła mi: 

1. Od dzia łem I (Agen tu ral nym Eu ro pej skim), któ ry ko or dy no wał pro wa dze nie dzia łal -
no ści wy wia dow czej na te re nie państw ka pi ta li stycz nych Eu ro py Za chod niej oprócz Wiel -
kiej Bry ta nii i Ir lan dii. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (Agen tu ral ny Nie miec ko -Ska nd yna wski);
– Wy dział 2 (Agen tu ral ny Ro mań ski)24.
2. Od dzia łem III (Agen tu ral nym Po za eu ro pej skim), któ ry ko or dy no wał pro wa dze nie

dzia łal no ści wy wia dow czej na te re nie Wiel kiej Bry ta nii oraz kra jów Bli skie go Wscho du,
Ame ry ki Pół noc nej i Ame ry ki Po łu dnio wej. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (Agen tu ral ny An giel sko bli skow schod ni);
– Wy dział 2 (Agen tu ral ny Ame ry kań ski)25.
3. Od dzia łem V (Agen tu ral nym), któ ry ko or dy no wał pro wa dze nie dzia łal no ści wy wia -

dow czej nie za leż nej od ofi cjal nych pla có wek za gra nicz nych PRL na te re nie: RFN, Da nii,
Nor we gii, Szwe cji, Bel gii, Ho lan dii, Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii, Włoch, Au strii i Szwaj ca rii
oraz na ob sza rach, gdzie sta cjo no wa ły si ły zbroj ne NA TO. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (So pot);
– Wy dział 2 (Szcze cin);
– Wy dział 3 (Śląsk)26.
4. Ośrod kiem Szko le nia, któ ry od po wia dał za pro wa dze nie kur sów szko le nio wych dla

ofi ce rów i pra cow ni ków Za rzą du II w ce lu przy go to wa nia ich do wy ko ny wa nia za dań ope -
ra cyj nych i in for ma cyj ny ch27.

5. Ra dio wę złem, któ ry od po wia dał za utrzy ma nie łącz no ści ra dio wej z agen tu rą Za rzą -
du II, at ta cha ta mi woj sko wy mi i in ny mi ofi cjal ny mi pla ców ka mi Za rzą du II w pań stwach
ka pi ta li stycz nych oraz wy dzia ła mi ope ra cyj ny mi Od dzia łu V. W je go skład wcho dzi ły:

– Do wódz two;
– Cen trum Od bior cze;
– Cen trum Nadaw cze;
– Sek cja Tech nicz na;
– Plu ton War tow ni czy 28.
V. Po moc nik sze fa Za rzą du II do spraw in for ma cyj nych –�ko or dy no wał dzia łal ność pio nu

in for ma cyj ne go Za rzą du II oraz od po wia dał za dys cy pli nę i świa do mość ide owo -p ol itycz ną
za trud nio nych tam żoł nie rzy oraz pra cow ni ków cy wil ny ch29. Spra wo wał rów nież bez po -
śred ni nad zór nad od dzia ła mi: 

1. Od dzia łem II (In for ma cyj nym Eu ro pej skim), któ ry zbie rał, ana li zo wał i opra co wy wał
ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce państw ka pi ta li stycz nych na kon ty nen cie eu ro pej skim.
W je go skład wcho dzi ły:

23 Ibi�dem, k. 14.
24 Ibi�dem, k. 36.
25 Ibi�dem, k. 53.
26 Ibi�dem, k. 70.
27 Ibi�dem, k. 158.
28 Ibi�dem, k. 184.
29 Ibi�dem, k. 17.
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– Wy dział 1 (In for ma cyj ny Nie miec ko -Ska nd yna wski);
– Wy dział 2 (In for ma cyj ny Ro mań ski)30.
2. Od dzia łem IV (In for ma cyj nym Po za eu ro pej skim), któ ry zbie rał, ana li zo wał i opra co -

wy wał ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce państw ka pi ta li stycz nych po ło żo nych po za kon ty -
nen tem eu ro pej skim. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (In for ma cyj ny An giel sko bli skow schod ni);
– Wy dział 2 (In for ma cyj ny Ame ry kań ski)31.
3. Od dzia łem VII (Roz po zna nia Ra dio elek tro nicz ne go), któ ry ko or dy no wał pro wa dze nie

roz po zna nia ra dio elek tro nicz ne go w pań stwach ka pi ta li stycz nych oraz zbie rał i opra co wy -
wał ma te ria ły do ty czą ce sys te mów ra dio elek tro nicz nych w tych pań stwach. W je go skład
wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (Tech nicz ny);
– Wy dział 2 (Ope ra cyj ny)32.
4. Od dzia łem VIII (Stu diów i Oce ny Sił Zbroj nych NA TO i in nych Pak tów), któ ry zbie -

rał, ana li zo wał i opra co wy wał ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce pak tów i blo ków mi li tar -
nych państw ka pi ta li stycz nych, a w szcze gól no ści NA TO. W je go skład wcho dzi ły:

– Wy dział 1 (Po li ty ki, Stra te gii oraz Ope ra cyj ne go Przy go to wa nia Eu ro pej skie go TW);
– Wy dział 2 (Sił Zbroj nych NA TO i Tech ni ki)33;
– Od dział IX (Roz po zna nia Woj sko we go) –�ko or dy no wał pro wa dze nie roz po zna nia woj -

sko we go w Si łach Zbroj nych PRL.
5. Wy dzia łem Wy daw ni czym, któ ry od po wia dał za dzia łal ność re dak cyj no -w yda wn iczą

w Za rzą dzie II. W je go skład wcho dzi ły:
– Re dak cja Wy daw nictw In for ma cyj nych;
– Re dak cja Woj sko we go Prze glą du Za gra nicz ne go;
– Dru kar nia. 
6. Ośrod kiem In for ma cyj nym, któ ry do star czał in for ma cje do ty czą ce sił zbroj nych

państw ka pi ta li stycz nych do do wódz twa Pol skich Sił Zbroj ny ch34.
VI. Ko mi tet Par tyj ny –�kie ro wał ca ło kształ tem dzia łal no ści po li tycz no -pa rty jnej oraz re -

ali zo wał wy tycz ne PZPR na te re nie Za rzą du II 35. 
Z cza sem roz bu do wa struk tur i za kre su za dań woj sko wych służb wy wia dow czych oka -

za ła się nie wy star cza ją ca. Ko niecz ność sil niej sze go skon cen tro wa nia dzia łań wy wia dow -
czych w Eu ro pie Za chod niej spo wo do wa ła, że w 1967 r. utwo rzo no Od dział Agen tu ral ne -
go Wy wia du Ope ra cyj ne go. Je go za da nia zo sta ły okre ślo ne w ma te ria le szko le nio wym
za ty tu ło wa nym: „Za da nia, si ły i środ ki Agen tu ral ne go Wy wia du Ope ra cyj ne go”. Na le ża ły
do nich: 

– wy kry wa nie pla nów ope ra cyj nych prze ciw ni ka (zdo by wa nie do ku men ta cji do ty czą cej
za dań ope ra cyj nych i eta tów w ar mii prze wi dzia nych na okres woj ny, a tak że pod ręcz ni ków,
re gu la mi nów i in for ma to rów za wie ra ją cych od po wied nie da ne tak tycz no -tec hnic zne, oraz
uzy ski wa nie do stę pu do ak tów nor ma tyw nych, w któ rych scha rak te ry zo wa no sztu kę ope ra -
cyj ną i tak ty kę wo jen ną prze ciw ni ka);

30 Ibi�dem, k. 43.
31 Ibi�dem, k. 60.
32 Ibi�dem, k. 88.
33 Ibi�dem, k. 98.
34 Ibi�dem, k. 116–121.
35 Ibi�dem, k. 11.
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– wy kry wa nie środ ków na pa du ją dro we go, che micz ne go i bak te rio lo gicz ne go (in for mo -
wa nie do wódz twa o pro duk cji, sta nie li czeb nym i roz miesz cze niu środ ków na pa du ją dro -
we go oraz pla nach ich wy ko rzy sta nia, sys te ma tycz ne zdo by wa nie wia do mo ści na te mat
pro duk cji bro ni ma so we go ra że nia, roz miesz cze nia prze cho wu ją cych ją ma ga zy nów oraz
prze wi dy wa nie, któ re obiek ty zo sta ły prze zna czo ne do ude rze nia ra kie to we go, a tak że usta -
la nie wszyst kich zmian za cho dzą cych w ugru po wa niach środ ków na pa du ją dro we go);

– wy kry wa nie zgru po wań ude rze nio wych prze ciw ni ka i sta nu ich go to wo ści bo jo wej
(zdo by wa nie in for ma cji na te mat ugru po wań wojsk lą do wych i za bez pie cze nia ich funk cjo -
no wa nia oraz na stro jów w od dzia łach, a tak że usta la nie re jo nów roz miesz cze nia tych wojsk,
miejsc funk cjo no wa nia szta bów, sta no wisk do wo dze nia zgru po wań ope ra cyj nych i związ -
ków tak tycz nych oraz sys te ma tycz ne ich ob ser wo wa nie);

– ope ra cyj ne przy go to wa nie te atru dzia łań wo jen nych (wy kry wa nie przed się wzięć prze -
ciw ni ka w dzie dzi nie ope ra cyj ne go przy go to wa nia te re nu dzia łań wo jen nych oraz ob ser wo -
wa nie spo so bów przy go to wa nia go do sku tecz ne go wy ko rzy sta nia przez si ły mor skie, po -
wietrz ne i lą do we, usta le nie sys te mów do wo dze nia sto so wa nych przez prze ciw ni ka, a tak że
pla nów two rze nia przez nie go za pór, umoc nień i stref min ją dro wych);

– za da nia or ga ni za cyj ne (two rze nie sie ci agen tu ral nej i jej za bez pie cze nie oraz przy go -
to wa nie te re nu dzia łań bo jo wych pod wzglę dem wy wia dow czym)36.

Na po cząt ku funk cjo no wa nia AWO je go za da nia zo sta ły okre ślo ne dość ogól nie i nie do -
ty czy ły kon kret nych państw. Zmiana sy tu acji mię dzy na ro do wej, a tak że ko lej na modyfi -
kacja struk tur Za rzą du II spo wo do wa ły ko niecz ność do kład ne go spre cy zo wa nia za kre su
jego dzia łal no ści. 

Wspo mnia na wy żej re or ga ni za cja Za rzą du II mia ła miej sce w po ło wie lat sie dem dzie sią -
tych. W pio nie ope ra cyj nym i in for ma cyj nym zmie nio no nu me ra cję, za kres za dań oraz
zwięk szo no licz bę od dzia łów. W 1976 r. w pio nie ope ra cyj nym by ło już osiem od dzia łów,
a w pio nie in for ma cyj nym dzie więć. Do od dzia łów w pio nie ope ra cyj nym na le ża ły:

– Od dział I (Ger mań sko -Ska nd yna wski);
– Od dział IV (An glo -Am er yka ński);
– Od dział VIII (Ro mań ski);
– Od dział XIII AWO; 
– Od dział III (At ta cha tów Woj sko wych);
– Od dział X (Te re no wy);
– Od dział XII (Stu diów Spe cjal nych);
– Od dział XXIII (Łącz no ści).
W skład pio nu in for ma cyj ne go wcho dzi ły na to miast: 
– Od dział IX (Stu diów In ży nie ryj no -T er en owych NA TO);
– Od dział V (Eu ro pej ski);
– Od dział XI (Za mor ski);
– Od dział XX (Ope ra cyj ne go Przy go to wa nia Te re nu);
– Od dział XVII (In for ma cyj no -Tec hnic zny);
– Od dział XXVI (Dy żur nej Służ by In for ma cyj nej)37.
W wy ni ku wspo mnia nych zmian or ga ni za cyj nych od dział AWO włą czo no do pio nu ope -

ra cyj ne go. Kie run ki je go dzia ła nia zo sta ły wów czas szcze gó ło wo spre cy zo wa ne. Pod sta wo -

36 AIPN, pf 1969/55, Za da nia, si ły i środ ki Agen tu ral ne go Wy wia du Ope ra cyj ne go, k. 6–16. Wię cej in for -
ma cji na te mat AWO moż na zna leźć w ak tach: IPN BU pf 1969/14; IPN BU pf 1969/23.

37 P. Pio trow ski, op.�cit., s. 405.
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wym ce lem te go od dzia łu by ło „[...] pro wa dze nie dzia łal no ści wy wia dow czej w okre sie po -
ko ju, za gro że nia i woj ny na te ry to rium Bel gii, Da nii, Ho lan dii oraz środ ko wej i pół noc nej
czę ści Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec, za pew nia ją cej do star cze nie in for ma cji o zmia nach
w go to wo ści bo jo wej oraz bez po śred nich przy go to wa niach państw NA TO do agre sji na kra -
je Ukła du War szaw skie go [...]”38. Do kład ny za kres za dań AWO za wie ra ła In struk cja o pra -
cy ope ra cyj nej Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 15 grud nia 1976 r. Zgod nie z nią naj waż -
niej szy mi obiek ta mi za in te re so wa nia wy wia dow cze go przy dzie lo ny mi AWO by ły: 

– do wódz twa sił zbroj nych, okrę gów woj sko wych, związ ków ope ra cyj nych i tak tycz -
nych państw NA TO,

– woj sko we ośrod ki na uko wo -b ada wcze oraz in sty tu cje cy wil ne, któ re wy ko ny wa ły ba -
da nia na po trze by sił zbroj nych,

– ośrod ki ba dań ją dro wych i prze my słu ją dro we go, 
– za kła dy prze my słu zbro je nio we go 39.
Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych mia ła miej sce jed na z ostat nich re or ga ni za cji struk tur

Za rzą du II. Jej przy czy ną by ły uciecz ki wyż szych woj sko wych WP, któ rzy po sia da li znacz -
ną wie dzę na te mat pol skich służb spe cjal nych. W mar cu 1981 r. ofi cer kontr wy wia du
woj sko we go mjr Je rzy Su miń ski wy je chał do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie zwró cił się
o azyl poli tycz ny. Prze ka zał on CIA in for ma cje do ty czą ce skła du per so nal ne go Za rzą du II
oraz jego struk tu ry or ga ni za cyj nej. We wrze śniu tego roku po zo stał rów nież za gra ni cą były
zastęp ca sze fa Za rzą du II płk Wło dzi mierz Osta sze wicz. W tym okre sie opu ści ło kraj,
zamiesz ku jąc w pań stwach za chod nich, jesz cze kil ka osób współ pra cu ją cych z Za rzą dem II. 

Dą żąc do zwięk sze nia bez pie czeń stwa pra cy wy wia dow czej za gra ni cą, prze pro wa dzo -
no re struk tu ry za cje pio nów ope ra cyj ne go i in for ma cyj ne go. W pio nie ope ra cyj nym zmie -
nio no za kres za dań, nada no in ne ozna cze nia ist nie ją cym już od dzia łom oraz utwo rzo no
nowe. Po wo ła no Od dział „Y” – Agen tu ral ne go Wy wia du Stra te gicz ne go, gdzie zaj mo wa no
się wer bo wa niem agen tu ry oraz ko or dy no wa niem dzia łal no ści wy wia dow czej po za gra ni -
ca mi kra ju. Do za dań Od dzia łu „K” – Eu ro pej skie go na le ża ło kie ro wa nie pra cą wy wia dow -
czą w pań stwach Eu ro py Za chod niej (RFN, Au strii, Szwaj ca rii i Skan dy na wii). Pań stwa mi
po zo sta ją cy mi w za in te re so wa niu Od dzia łu „P” – Za mor skie go by ły na to miast Sta ny Zjed -
no czo ne, Wiel ka Bry ta nia, a tak że In die, Chi ny i Li ban. W pio nie in for ma cyj nym prze -
kształ co no ist nie ją cy już Od dział XI Za mor ski w Od dział Oce ny Sy tu acji Woj sko wo -P oli -
tyc znej, a Od dział V Eu ro pej ski w Od dział Oce ny Sił Zbroj nych NA TO 40.

Po re struk tu ry za cji, któ ra mia ła miej sce na po cząt ku lat osiem dzie sią tych, or ga ni za cja
pio nów ope ra cyj ne go i in for ma cyj ne go wy glą da ła na stę pu ją co:

Pion ope ra cyj ny:
– Od dział I-„K” (Ger mań sko -Ska nd yna wski);
– Od dział IV-„P” (Za mor ski);
– Od dział VIII-„D” (Ro mań ski);
– Od dział XII (Stu diów Spe cjal nych);
– Od dział X-„C” (Kra jo wy);

38 AIPN, 402/370, Za da nia, za sa dy dzia ła nia oraz si ły i środ ki Agen tu ral ne go Wy wia du Ope ra cyj ne go,
War sza wa, 1976 r., s. 5.

39 Po nad to w Od dzia le AWO zaj mo wa no się ko or dy no wa niem pra cy agen tu ry wy wia du ope ra cyj ne go
w kra ju i za gra ni cą oraz przy go to wa niem kadr wy wia dow czych prze wi dzia nych do wy ko rzy sta nia w ra zie
woj ny. In�struk�cja�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Za�rzą�du�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�z dnia�15�XII�1976�r., zob. P. Pio trow -
ski, op.�cit., s. 422–423. 

40 E. Koj, op.�cit., s. 392–397; P. Pio trow ski, op.�cit., s. 405.
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– Od dział XIII-„A” (Agen tu ral ny Wy wiad Ope ra cyj ny);
– Kar to te ka Ope ra cyj na;
– Od dział III (At ta cha tów Woj sko wych);
– Jed nost ka Woj sko wa 2000;
– Od dział „Y”.
Pion in for ma cyj ny:
– Od dział IX (Stu diów);
– Od dział V (Eu ro pej ski);
– Od dział XI (Za mor ski);
– Od dział XVII (In for ma cji Tech nicz nej);
– Od dział XX (Ope ra cyj ne go Przy go to wa nia Te re nu);
– Od dział XXVII (Dy żur nej Służ by In for ma cyj nej);
– Wy dział Państw So cja li stycz nych;
– Wy dział In for ma cji Au dio wi zu al ne j41.
Ko lej nych zmian w funk cjo no wa niu służb wy wia dow czych do ko na no po wpro wa dze niu

prze mian ustro jo wych w Pol sce w la tach 1989–1990. Roz ka zem mi ni stra obro ny na ro do wej
z 18 kwiet nia 1990 r. roz for mo wa no WSW, a za da nia kontr wy wia dow cze przy dzie lo no do
Za rzą du II. Po wstał wte dy Za rząd II Wy wia du i Kontr wy wia du Szta bu Ge ne ral ne go. Rok
póź niej zo stał on jed nak roz wią za ny i utwo rzo no w je go miej sce Woj sko we Służ by In for -
ma cyj ne. 

Or�ga�ni�za�cja�kan�ce�la�rii�i obieg�do�ku�men�ta�cji�nie�jaw�nej

W Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go wy twa rza no do ku men ty jaw ne i nie jaw ne. Naj bar -
dziej in te re su ją ce by ły jed nak do ku men ty opa trzo ne klau zu la mi „taj ne”, „ści śle taj ne” lub
„taj ne spe cjal ne go zna cze nia”, któ re za wie ra ły in for ma cje sta no wią ce ta jem ni cę pań stwo wą
i woj sko wą. Spe cy fi ka tej do ku men ta cji po wo do wa ła ko niecz ność za pew nie nia jej pra wi dło -
we go obie gu, prze cho wy wa nia, re je stra cji, gru po wa nia i za bez pie cze nia. Z te go wzglę du za -
sa dy po stę po wa nia z nią na le ża ło okre ślać szcze gól nie pre cy zyj nie i jed no znacz nie.

W okre sie wo jen nym woj sko we do ku men ty nie jaw ne by ły prze cho wy wa ne w kan ce la -
riach taj nych. Obo wią zy wał tam sys tem po stę po wa nia z ni mi, któ ry zo stał prze ję ty od ar -
mii ra dziec kiej. Roz kaz lu do we go ko mi sa rza obro ny ZSRR z 1939 r., oma wia ją cy za sa dy
funk cjo no wa nia kan ce la rii woj sko wych w cza sie woj ny, sta no wił pod sta wę do opra co wa nia
In struk cji o taj nym pro wa dze niu kan ce la rii w Woj sku Pol skim. Po mi mo iż obo wią zy wa ła
ona już od je sie ni 1944 r., spo sób ewi den cjo no wa nia, prze cho wy wa nia, za bez pie cza nia oraz
gru po wa nia do ku men ta cji nie jaw nej nie za wsze był zgod ny z za war ty mi w niej wy tycz ny -
mi. Pra ca w kan ce la riach taj nych czę sto nie by ła kon tro lo wa na przez prze ło żo nych, a brak
kwa li fi ka cji u osób tam za trud nio nych po wo do wał, że nie prze strze ga ły one za sad wła ści -
we go po stę po wa nia z ak ta mi, a przede wszyst kim nie umia ły oce nić ich przy dat no ści ar chi -
wal nej. Z te go wzglę du pod czas woj ny znisz czo no wie le do ku men tów o du żej war to ści
histo rycz ne j42.

In nym pro ble mem w tym okre sie by ło nie od po wied nie za bez pie cze nie do ku men tów nie -
jaw nych prze cho wy wa nych w kan ce la riach. Jesz cze w czerw cu 1945 r. peł nią cy obo wiąz ki
sze fa Szta bu Głów ne go WP gen. Jan Jo skie wicz wy dał za rzą dze nie, w któ rym stwier dził,

41 E. Koj, op.�cit., s. 392–399.
42 M. Ant kie wicz, Kształ�to�wa�nie�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�w jed�nost�kach�woj�sko�wych�i in�sty�tu�cjach�re�sor�tu

obro�ny�na�ro�do�wej, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 2006, nr 28, s. 11–13.
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że pod czas dzia łań wo jen nych mia ło miej sce „[...] wie le fak tów ja skra we go na ru sza nia za -
sad prze sył ki, ochro ny i ob cho dze nia się z taj ny mi do ku men ta mi, co wy wo ła ło za gu bie nie
i kra dzież ko re spon den cji, któ re sprzy ja ły roz po wszech nie niu ta jem ni cy woj sko wej [...]”43,
na stęp nie roz ka zał, aby do wód cy i sze fo wie wszyst kich szta bów for ma cji, jed no stek i in sty -
tu cji woj sko wych zor ga ni zo wa li eta to we kan ce la rie taj ne. Oso by tam pra cu ją ce mu sia ły
posia dać spe cjal ne upo waż nie nia oraz znać za sa dy pro wa dze nia taj nej ko re spon den cji.
Kan ce la rie mie ści ły się w od dziel nych lokalach, w któ rych mon to wa no zam ki we wnętrz ne,
a w oknach kra ty. Wy po sa żo ne były rów nież w skrzy nie i ka sy ognio trwa łe prze zna czo ne
do prze cho wy wa nia taj nej ko re spon den cji. Pomieszczenia przez ca łą do bę pil no wa li uzbro -
je ni war tow ni cy. Do ku men ty wy da wa no i od bie ra no tyl ko przez spe cjal ne okien ko umiesz -
czo ne w drzwia ch44. 

Pierw sza po wo jen na in struk cja o pro wa dze niu ko re spon den cji nie jaw nej w Woj sku Pol -
skim zo sta ła wy da na roz ka zem Na czel ne go Do wódz twa w lip cu 1945 r. Za war te w niej
wytycz ne okre śla ły rów nież po stę po wa nie z do ku men ta mi wy two rzo ny mi w Od dzia le II.
W in struk cji tej sformułowano pod sta wo we za sa dy pra cy kan ce la rii taj nych, zwią za ne
z opra co wy wa niem do ku men tów nie jaw nych, ich ewi den cjo no wa niem, przyj mo wa niem,
prze sy ła niem i prze cho wy wa niem oraz prze ka zy wa niem akt do ar chi wum. Do ku men ty wy -
two rzo ne w jed nost kach woj sko wych lub prze ka za ne do nich by ły re je stro wa ne w dzien ni -
kach po daw czych. Dla ko re spon den cji wcho dzą cej i wy cho dzą cej pro wa dzo no od dziel ne
dzien ni ki. Do ku men ty wpły wa ją ce re je stro wa no w „Dzien ni ku dla za pi su wcho dzą cych ści -
śle taj nych i taj nych pism”, a wy sy ła ne w „Dzien ni ku dla za pi su wy cho dzą cych ści śle taj -
nych i taj nych pism”. Po dzia łu akt do ko ny wa no zgod nie z nada ną im klau zu lą taj no ści. Ma -
te ria ły taj ne i ści śle taj ne by ły prze cho wy wa ne od dziel nie. Tyl ko w wy jąt ko wych
przy pad kach ze zwa la no na łą cze nie do ku men tów (taj nych i ści śle taj nych) jednej sprawy.
Dla za ło żo nych te czek akt kan ce la rie pro wa dzi ły „Opis ści śle taj nych i taj nych spraw”
w da nym ro ku. Reje stro wa no w nim wszyst kie tecz ki z ak ta mi, książ ki, dzien ni ki, al bu my
oraz in ne ma te ria ły pro wa dzo ne przez taj ną kan ce la rię 45. 

Ko lej na in struk cja okre śla ją ca po stę po wa nie z do ku men ta cją woj sko wą zo sta ła wy da na
w 1948 r. Po mi mo iż mia ła ona za wie rać tyl ko wy tycz ne zwią za ne z pro wa dze niem do ku -
men ta cji jaw nej, do ty czy ła rów nież ma te ria łów nie jaw nych. Omó wio no w niej za sa dy biu -
ro wo ści, ro dza je akt i ich cha rak ter, po dział ko re spon den cji, spo so by za bez pie cza nia ta jem -
ni cy służ bo wej, a tak że przy go to wy wa nie i wy sy ła nie pism oraz ich re je stra cję. Po dzia łu
ma te ria łów do ko ny wa no na pod sta wie rze czo we go wy ka zu akt. Obej mo wał on ca łość
zadań Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej, w któ rych wy od ręb nio no dzie sięć grup. W każ dej
z nich by ły wy dzie lo ne jesz cze pod gru py do ty czą ce po szcze gól nych za gad nień z pro po -
zycja mi ty tu łów te czek, na przy kład spra wy ope ra cyj ne, zwia du, łącz no ści, mun du ro we,
per so nal ne, czy spra wy róż ne 46. W po dzia le uwzględ nio no jed nak tyl ko za kres za dań MON,
na to miast nie wzię to pod uwa gę róż nych ro dza jów do ku men ta cji wy twa rza nej w woj sku.
Opis te czek był dość ogól ny. Brak pre cy zyj ne go ty tu łu tecz ki mógł sta no wić po waż ne
utrud nie nie dla nie do świad czo nych pra cow ni ków kan ce la rii. Do tecz ki „spra wy róż ne”

43 AIPN, 345/27, Za rzą dze nie p.o. sze fa Szta bu Głów ne go WP nr 0055 z czerw ca 1945 r., k. 1.
44 Ibi�dem.
45 Cho dzi tu taj o In struk cję o biu ro wo ści jaw nej we wła dzach na czel nych i okrę go wych. S. Gro bel ny,

Wpływ�woj�sko�wych�prze�pi�sów�kan�ce�la�ryj�nych�i ar�chi�wal�nych�na�kształ�to�wa�nie�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�w la�tach

1945–1955, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 1983, nr 12, s. 16–17. 
46 W instrukcji z 1948 r. podtrzymano także zasadę przechowywania ak t ta jnych i ści śle taj nych od dziel -

nie. Ibi�dem.
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najczę ściej wkła da li oni te do ku men ty, któ rych war to ści nie po tra fi li oce nić i dla te go znaj -
do wa ły się w nich czę sto ma te ria ły do ty czą ce od ręb nych spraw i o róż nym cha rak te rze 47. 

Opi sa ne wy żej za sa dy se gre go wa nia akt w kan ce la riach taj nych po wta rza ły: In struk cja o pro -
wa dze niu biu ro wo ści taj nej w woj sku oraz In struk cja o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w or -
ga ni za cjach par tyj nych w woj sku, wy da ne w la tach 1950–1951. Za sad ni czych zmian nie wpro -
wa dzi ła rów nież In struk cja o pro wa dze niu biu ro wo ści w woj sku z 1959 r. Do ku men ty taj ne
i ści śle taj ne na dal na le ża ło prze cho wy wać w osob nych tecz kach. Je dy nie ma te ria ły do ty czą ce
jed nej spra wy, a po sia da ją ce róż ne gryfy, kom ple to wa no w jed nej tecz ce opa try wa nej naj wyż -
szą klau zu lą spo śród tych, któ re po sia da ły do ku men ty w niej za war te. Je dy ną istot ną zmia ną
w tej in struk cji by ło za le ce nie, aby roz ka zy i za rzą dze nia by ły od dzie la ne od in nych ak t48. 

Prze pi sy usta la ją ce za sa dy po stę po wa nia z do ku men ta cją woj sko wą wy da ne w la tach
1948–1959 obo wią zy wa ły rów nież w Od dzia le II. Oprócz te go, na ich pod sta wie opra co -
wy wa no we wnętrz ne in struk cje, w któ rych uwzględ nia no spe cy fi kę do ku men ta cji woj sko -
wych służb wy wia dow czych. W in struk cjach tych, po dob nie jak w wy żej opi sa nych, zwra -
ca no szcze gól ną uwa gę na wła ści we ozna ko wa nie i za bez pie cza nie ma te ria łów nie jaw nych. 

Zgod nie z In struk cją o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w Od dzia le II Szta bu Ge ne ral -
ne go wy da ną w 1950 r., wszyst kie pra ce zwią za ne z obie giem ko re spon den cji nie jaw nej
kon tro lo wał szef Od dzia łu. Ko re spon den cja ta by ła przyj mo wa na, roz dzie la na, ewi den cjo -
no wa na i opra co wy wa na w Se kre ta ria cie Sze fo stwa Od dzia łu II. Za prze strze ga nie za sad
zwią za nych z jej pro wa dze niem w po szcze gól nych wy dzia łach od po wia da li ich sze fo wie.
Pra cow ni cy wy dzia łów mo gli ko rzy stać z do ku men ta cji nie jaw nej tyl ko w po miesz cze niach
służ bo wych. Wy po ży cza nie lub ko rzy sta nie z niej pod czas wy jaz dów służ bo wych by ło
moż li we za zgo dą sze fa Od dzia łu 49. 

Klau zu lę taj no ści nada wa ły do ku men tom oso by po sia da ją ce ko niecz ne do te go upo waż -
nie nia na tych miast po ich wy two rze niu. Zmie nić klau zu lę na ma te ria łach mógł tyl ko prze -
ło żo ny. Mu siał on jed nak wte dy za wia do mić ich wy twór cę oraz wszyst kie oso by, któ re się
na nich pod pi sa ły. Do ku men tom nada wa no trzy ro dza je klau zu li taj no ści: 

– ści śle taj ne spe cjal ne go zna cze nia;
– ści śle taj ne;
– taj ne 50. 
Klau zu lę „ści śle taj ne spe cjal ne go zna cze nia” i „ści śle taj ne” na le ża ło sto so wać „[...] dla

spraw na świe tla ją cych sys tem, me to dy i stan pra cy na sze go wy wia du oraz dla wszyst kich do -
ku men tów, ujaw nie nie tre ści któ rych mo że za gra żać bez pie czeń stwu agen tu ry, a tak że w sto -
sun ku do in for ma cji wy wia dow czych, je że li ujaw nie nie fak tu po sia da nia tych in for ma cji
przez nas mo że zmniej szyć ich war tość [...]”, na to miast klau zu lę „taj ne” nada wa no wszyst kim
do ku men tom, „[...] któ rych treść jest zwią za na z dzia łal no ścią wy wia du (po za wy mie nio ny -
mi), a tak że dla ma te ria łów i in for ma cji wy wia dow czych, ujaw nie nie któ rych mo że zdra dzić
kie ru nek na szych za in te re so wań i za sób po sia da nych przez nas wia do mo ści [...]”51. 

Klau zu la taj no ści nada wa na do ku men tom wy two rzo nym w Od dzia le II za le ża ła czę sto
od ich tre ści. Na pod sta wie tre ści, cha rak te ru i prze zna cze nia ma te ria łów do ko ny wa no ich
po dzia łu na ka te go rie: 

47 M. Ant kie wicz, op.�cit., s. 19.
48 Ibi�dem.
49 AIPN, 001103/62, In struk cja o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w Od dzia le II Szta bu Ge ne ral ne go

z sierp nia 1950 r., k. 58.
50 Ibi�dem, k. 55.
51 Ibi�dem, k. 56.
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– spra woz da nie – do ku ment spo rzą dza ny dla prze ło żo nych lub dla wy dzia łu czy sek cji
w ce lu uka za nia dzia łal no ści ko mór ki, spo so bu re ali za cji przy dzie lo nych jej za dań oraz
osią gnięć pra cow ni ków. Spra woz da nia do ty czą ce dzia łal no ści wy wia dow czej otrzy my wa ły
klau zu lę „ści śle taj ne”, na to miast tym, w któ rych ogól nie oma wia no sy tu ację za gra ni cą
nada wa no klau zu lę „taj ne”. 

– ra port służ bo wy – do ku ment skie ro wa ny do prze ło żo nych, do ty czą cy pro ble mów or ga -
ni za cyj nych, dys cy pli nar nych lub ope ra cyj nych w wy dzia le lub sek cji. Opi sy wa no w nim naj -
czę ściej tyl ko jed no za gad nie nie i ocze ki wa no, aby prze ło żo ny wy ra ził o nim swo ją opi nię
i ewen tu al nie pod jął de cy zję. Ro dzaj nada wa nej mu klau zu li taj no ści za le żał od je go tre ści. 

– mel du nek – do ku ment spo rzą dza ny dla prze ło żo ne go w ce lu po in for mo wa nia go
o prze bie gu ope ra cji lub wy ko na niu za rzą dze nia; był znacz nie krót szy od spra woz da nia.
Ro dzaj nada wa nej mu klau zu li taj no ści za le żał od je go tre ści. 

– no tat ka do akt – do ku ment spo rzą dza ny przez wy dzia ły ope ra cyj ne i Wy dział In for ma -
cyj ny w ce lu uzu peł nie nia akt opi sem no wych pro ble mów, któ re wy stą pi ły w trak cie pro -
wa dze nia spraw. Ro dzaj nada wa nej mu klau zu li taj no ści za le żał od je go tre ści. 

– za da nie wy wia dow cze – do ku ment spo rzą dza ny w Wy dzia le In for ma cyj nym, skie ro -
wa ny do wy dzia łów ope ra cyj nych, któ ry za wie rał proś bę o do star cze nie okre ślo nych in for -
ma cji. Po sia dał naj czę ściej klau zu lę „ści śle taj ne”.

– ra port agen cyj ny – do ku ment we wnętrz ny spo rzą dza ny w wy dzia łach ope ra cyj nych.
Ro dzaj nada wa nej mu klau zu li taj no ści za le żał od je go tre ści. 

– do ku ment in for ma cyj ny – do ku ment prze ka zy wa ny do Wy dzia łu In for ma cyj ne go z in -
nych wy dzia łów, któ ry za wie rał in for ma cje na te mat sy tu acji wy wia dow czej w pań stwach
ob cych. Po sia dał naj czę ściej klau zu lę „ści śle taj ne”.

– ar ku sze ewi den cyj ne, fisz ki kar to te ko we – do ku men ty we wnętrz ne spo rzą dza ne w wy -
dzia łach. Fisz ki i ar ku sze za wie ra ją ce in for ma cje ope ra cyj ne, wy two rzo ne w wy dzia łach: II,
III, IV i V, po sia da ły klau zu lę „taj ne”, na to miast tym, któ re za wie ra ły da ne per so nal ne nada -
wa no klau zu lę „ści śle taj ne”. 

– fil my, fo to ko pie – fil my za wie ra ją ce sfo to gra fo wa ne do ku men ty na le ża ło prze cho wy -
wać w bla sza nych opa ko wa niach z ety kie tą „taj ne”.

– in struk cje, prze pi sy – in struk cje i prze pi sy we wnętrz ne, któ re uka zy wa ły me to dy dzia -
łal no ści wy wia du, po sia da ły naj czę ściej klau zu lę „ści śle taj ne”.

– opra co wa nia, no tat ki in for ma cyj ne, ko mu ni ka ty, biu le ty ny – ro dzaj nada wa nej im
klau zu li taj no ści za le żał od ich tre ści 52. 

Do ku men ta cja nie jaw na by ła prze cho wy wa na w taj nych kan ce la riach. Funk cjo no wa ły
one w Se kre ta ria cie Sze fo stwa Od dzia łu, w wy dzia łach: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX,
Dru kar ni, Ra dio węź le, sek cjach Wy dzia łu II, Sek cji „D” oraz punk tach ope ra cyj nych
III Wy dzia łu. Za pra ce wy ko ny wa ne w taj nych kan ce la riach od po wia da li ich kie row ni cy,
a tak że sze fo wie wy dzia łów, w któ rych one funk cjo no wa ły. Kie row nik taj nej kan ce la rii
w Se kre ta ria cie Sze fo stwa Od dzia łu pod le gał bez po śred nio sze fo wi se kre ta ria tu, na to miast
kie row nik taj nej kan ce la rii w wy dzia le był pod po rząd ko wa ny sze fo wi wy dzia łu. Do obo -
wiąz ków sze fa wy dzia łu w za kre sie pra cy kan ce la ryj nej na le ża ło spra wo wa nie ogól ne go
nad zo ru nad po stę po wa niem z do ku men ta cją nie jaw ną, a tak że szcze gó ło we jej kon tro lo wa -
nie. Inspekcję ge ne ral ną w kan ce la riach taj nych or ga ni zo wa no raz w ro ku, na to miast kon -
tro le okre so we od by wa ły się raz na dwa mie sią ce 53. 

52 Ibi�dem, k. 56–57.
53 Ibi�dem, k. 59.
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Znacz nie wię cej za dań niż szef wy dzia łu mie li kie row ni cy kan ce la rii taj nych. Mu sie li
oni or ga ni zo wać pra cę w kan ce la riach oraz kon tro lo wać za trud nio nych tam pra cow ni ków,
któ rzy wy ko ny wa li na stę pu ją ce czyn no ści:

– pro wa dzi li dzien ni ki ewi den cji ko re spon den cji wcho dzą cej i wy cho dzą cej;
– przyj mo wa li, wy sy ła li i ewi den cjo no wa li ko re spon den cję;
– od bie ra li ko re spon den cję od kie row ni ka Kan ce la rii Se kre ta ria tu Sze fo stwa;
– przed sta wia li otrzy ma ną ko re spon den cję sze fo wi wy dzia łu;
– pro wa dzi li ewi den cję do ku men ta cji nie jaw nej prze cho wy wa nej w wy dzia le;
– pro wa dzi li książ ki do rę czeń ko re spon den cji nie jaw nej;
– przy go to wy wa li do ku men ta cję nie jaw ną do ar chi wu m54. 
W dzien ni kach ewi den cji ko re spon den cji wy cho dzą cej od no to wy wa no wszyst kie pi sma

nie jaw ne prze zna czo ne do wy sła nia. W ich le wym gór nym ro gu sta wia no pie cząt kę z na zwą
jed nost ki. Na pie cząt kach umiesz cza no nu mer pi sma zgod ny z tym, któ ry zo stał od no to wa -
ny w dzien ni ku ewi den cji, oraz da tę je go wy sła nia. Klau zu lę taj no ści ozna cza no na koper -
tach. Przed wło że niem do niej ko re spon den cji ści śle taj nej na le ża ło owi nąć ją w nie prze zro -
czy sty pa pier. Ko per ty za kle ja no i zszy wa no, a na stęp nie stem plo wa no la ko wą pie czę cią
w ten spo sób, „[...] aby koń ce wszyst kich klap ko per ty i koń ce ni ci by ły nią ob ję te [...]”55.
War stwa la ku do pie czę ci mu sia ła być bar dzo cien ka, „[...] by pie czę ci nie moż na by ło zdjąć
bez wi docz ne go jej uszko dze nia [...]”. Taj ne prze sył ki, które nie mieściły się w kopercie, na -
le ża ło za pa ko wać w gru by pa pier lub płót no, za wią zać sznur kiem i opie czę to wa ć56.

Do ku men ty przyj mo wa ne w Kan ce la rii Se kre ta ria tu Sze fo stwa, wy dzia łach i sek cjach
od no to wy wa no w dzien ni ku ewi den cji ko re spon den cji wcho dzą cej. Ko re spon den cja przy -
sy ła na do Od dzia łu II oraz prze ka zy wa na w za kre sie wy dzia łów, a tak że wszyst kie pi sma
w nim wy two rzo ne sta no wi ły je go do ku men ta cję we wnętrz ną. By ła ona ewi den cjo no wa na
w dzien ni ku do ku men ta cji we wnętrz nej. Pi sma wy cho dzą ce i wcho dzą ce we wnętrz ne zo -
sta ły ozna ko wa ne w na stę pu ją cy spo sób:

Se kre ta riat Sze fo stwa – od Sz/1/50 wew. do Sz/5000/50 wew.
Wy dział II:
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W II/5001/50 wew. do W II/6000/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji I – od S I/6001/50 wew. do S I/7000/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji II – od S II/7001/50 wew. do S II/7900/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji III – od S III/7901/50 wew. do S III/8500/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji IV – od S IV/8501/50 wew. do S IV/9500/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji V – od S V/9501/50 wew. do S V/10000/50 wew.
Wy dział III
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W III/10001/50 wew. do W III/11000/50 wew.
Kan ce la ria 1 Punk tu Ope ra cyj ne go – od P 1/11001/50 wew. do S I/11500/50 wew.
Kan ce la ria 2 Punk tu Ope ra cyj ne go – od P 2/11501/50 wew. do S II/12000/50 wew.
Kan ce la ria 3 Punk tu Ope ra cyj ne go – od P 3/12001/50 wew. do S III/12500/50 wew.
Wy dział VI
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W VI/12501/50 wew. do W VI/15000/50 wew.
Wy dział I
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W I/150001/50 wew. do W I/17000/50 wew.

54 Ibi�dem, k. 60.
55 Ibi�dem, k. 65.
56 Ibi�dem, k. 65–66.
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Wy dział V
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W V/17001/50 wew. do W V/19000/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji „D” – od D V/19001/50 wew. do D V/20000/50 wew.
Kan ce la ria Sek cji „Fo to” – od F V/20001/50 wew. do D V/21000/50 wew.
Wy dział IV
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W IV/21001/50 wew. do W IV/24000/50 wew.
Wy dział VII
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W VII/24001/50 wew. do W VII/26000/50 wew.
Wy dział VIII
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W VIII/26001/50 wew. do W VIII/28000/50 wew.
Wy dział IX
Kan ce la ria Wy dzia ło wa – od W IX/28001/50 wew. do W IX/30000/50 wew.
Ra dio wę zeł – od R/30001/50 wew. do R/31000/50 wew.
Dru kar nia – od D/31001/50 wew. do D/32000/50 we w57.
Do ku men ta cja nie jaw na Od dzia łu II by ła prze cho wy wa na w ka sach pan cer nych lub ognio -

od por nych sza fach że la znych. Do każ de go schow ka w sza fie prze zna cza no dwie pa ry klu czy,
z któ rych jed ne prze cho wy wał pra cow nik od po wie dzial ny za okre ślo ną ka sę lub sza fę, na to -
miast dru gie otrzy my wał szef Od dzia łu. W przy pad ku za gu bie nia na wet jed nej pa ry klu czy
na le ża ło zmie nić zam ki w ka sie lub sza fie. Po za koń cze niu go dzin urzę do wa nia wszyst kie
sza fy i ka sy opie czę to wy wa no. Uży wa ne do te go pie czę cie by ły re je stro wa ne w dzien ni ku
ewi den cji pie czę ci i stem pli. Pra wo po bie ra nia klu czy do po miesz czeń, gdzie znaj do wa ły się
ka sy i sza fy pan cer ne, mia ły tyl ko oso by upo waż nio ne przez sze fa wy dzia łu 58.

Wła ści wa ochro na do ku men ta cji nie jaw nej by ła bar dzo waż na w Za rzą dzie II i dla te go
w po wyż szej in struk cji sku pio no się przede wszyst kim na omó wie niu metod jej za bez pie -
cza nia. Nie okre ślo no na to miast spo so bu se gre go wa nia akt w kan ce la riach. Pro blem ten nie
zo stał rów nież roz wią za ny w in nych te go ty pu in struk cjach, któ re zo sta ły wy da ne w la tach
1948–1959. Brak jed no li te go sys te mu se gre go wa nia akt w kan ce la riach po wo do wał, że
w tecz kach znaj do wa ły się naj czę ściej róż ne ro dza je do ku men tów.

Za sa dy dzia ła nia kan ce la rii woj sko wych zo sta ły osta tecz nie ure gu lo wa ne w „Prze pi sach
o ochro nie ta jem ni cy w Si łach Zbroj nych PRL” wy da nych we wrze śniu 1973 r.59 Za war te
w nich wy tycz ne do ty czy ły nie tyl ko spo so bów ochro ny ta jem ni cy woj sko wej, wy twa rza -
nia i obie gu do ku men ta cji nie jaw nej, ale tak że sze rzej oma wia ły kryteria jej kla sy fi ka cji.
Opie ra jąc się na „Prze pi sach o ochro nie ta jem ni cy w Si łach Zbroj nych PRL”, w mar cu
1974 r. wy da no za rzą dze nie do ty czą ce ochro ny ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej oraz za -
sad re je stra cji i obie gu ko re spon den cji w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go i jed nost kach mu
pod le gły ch60, a na stęp nie w la tach 1976 i 1984 opra co wa no no we in struk cje oma wia ją ce za -
sa dy po stę po wa nia z ma te ria ła mi prze cho wy wa ny mi w at ta cha tach i re zy den tu rach. 

57 Ko re spon den cja ze wnętrz na by ła ozna ko wa na tak sa mo, tyl ko przy nu me rze pism nie umiesz cza no ad -
no ta cji – wew. AIPN, 001103/62, Za łącz nik do In struk cji o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w Od dzia le II
Szta bu Ge ne ral ne go, Wy kaz orien ta cyj ny dla nu me ra cji pism dla po szcze gól nych kan ce la rii Od dzia łu II Szta -
bu Ge ne ral ne go, k. 101–102.

58 AIPN, 001103/62, In struk cja o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji w Od dzia le II Szta bu Ge ne ral ne go
z sierp nia 1950 r., k. 81.

59 Ibi�dem.
60 W za rzą dze niu tym omó wio no jed nak przede wszyst kim za sa dy re je stro wa nia oraz ozna cza nia taj -

nych i jaw nych pism wpły wa ją cych do kan ce la rii wy dzia łów Za rzą du II. Ko re spon den cję wpły wa ją cą do Za rzą -
du II przyj mo wa no i re je stro wa no w kan ce la rii głów nej Od dzia łu II. Szef Od dzia łu II był upo waż nio ny do przed -
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Do ku men ta cja pro wa dzo na w at ta cha tach woj sko wych i re zy den tu rach zo sta ła wy raź nie
po dzie lo na na: ope ra cyj ną, in for ma cyj ną, ad mi ni stra cyj ną oraz re pre zen ta cyj no -pr ot ok olar -
ną. W at ta cha tach prze cho wy wa no do ku men ta cję in for ma cyj ną, w któ rej wy szcze gól nio no:
do ku men ty szy fro we, tecz ki pism in for ma cyj nych i ad mi ni stra cyj nych, dzien ni ki ewi den cji
pism prze wod nich in for ma cyj nych i ad mi ni stra cyj nych wcho dzą cych i wy cho dzą cych,
książ ki do rę czeń pocz ty in for ma cyj nej i ad mi ni stra cyj nej, tecz ki za dań in for ma cyj nych, kar -
to te ki bez oso bo wych źró deł in for ma cji, tecz ki ko pii opra co wań i no ta tek in for ma cyj nych,
tecz ki ewi den cji do wództw, szta bów, jed no stek i baz woj sko wych państw urzę do wa nia, ma -
py dys lo ka cji do wództw, szta bów i jed no stek woj sko wych, ma py baz lot ni czych, mor skich
i ra kie to wych, ma py umoc nień i za pór oraz roz miesz cze nia sta cjo nar nych sta cji ra dio lo ka -
cyj nych, za mó wie nia na pra sę i wy daw nic twa in for ma cyj ne oraz do ku men ta cję re pre zen ta -
cyj no -pr ot ok ola rną uwzględ nia ją cą: tecz ki spra woz dań z dzia łal no ści ofi cjal nej at taché woj -
sko we go, tecz kę spraw pro to ko lar nych, tecz kę ko re spon den cji z in sty tu cja mi i oso ba mi
pry wat ny mi w pań stwach urzę do wa nia 61. 

Ma te ria ły ope ra cyj ne prze cho wy wa no na to miast w re zy den tu rach dzia ła ją cych pod przy -
kry ciem at ta cha tów woj sko wych. Na le ża ły do nich: do ku men ty szy fro we, księ gi ewi den cyj ne

sta wia nia ko re spon den cji taj nej spe cjal ne go zna cze nia sze fo wi Za rzą du II, a tak że otwie ra nia skie ro wa nych
do nie go prze sy łek. Po zo sta łą ko re spon den cję prze ka zy wał on je go za stęp com oraz sze fom ko mó rek or ga ni -
za cyj nych Za rzą du II. Re je stra cją i ozna cza niem pism skie ro wa nych do po szcze gól nych wy dzia łów zaj mo wa -
li się kie row ni cy funk cjo nu ją cych przy nich kan ce la rii. Pi sma by ły ozna cza ne w na stę pu ją cy spo sób:

– kan ce la ria taj na i jaw na Od dzia łu II – Org/.../74;
– kan ce la ria za gra nicz na Od dzia łu II – KZ/.../74;
– kan ce la rie pio nu ope ra cyj ne go (nie eta to we) – PO/.../74; POS/.../74; POZ/.../74; POJ/.../74; POJ/.../74;

POR/.../74;
– kan ce la ria pio nu in for ma cyj ne go – PI/.../74;
– kan ce la ria Od dzia łu XIII – AO/.../74;
– kan ce la ria Od dzia łu III – OZ/.../74;
– kan ce la ria ZTS – ZT/.../74;
– Wy dział Po li tycz ny – WP/.../74;
– pion roz po zna nia woj sko we go – PR/.../74;
– Wy dział Kadr – WK/.../74;
– Wy dział Fi nan sów i Roz li czeń De wi zo wych – WF/.../74;
– Wy dział Re wi zji Fi nan so wo -M at eri ał owej – WR/.../74;
– 80. Kam pa nia Sa mo cho do wa – KS/.../74;
– Od dział XXIII – OŁ/.../74.
W po wyż szym za rzą dze niu wpro wa dzo no rów nież bar dzo ogól ny po dział ko re spon den cji, wy róż nia jąc w nim: 
1. Ko re spon den cję za gra nicz ną: 
– ko re spon den cja prze sy ła na do Za rzą du II z at ta cha tów woj sko wych w kra jach ka pi ta li stycz nych za po -

śred nic twem MSZ, od bie ra na przez kie row ni ka kan ce la rii za gra nicz nej Od dzia łu II, któ ry ją re je stro wał, a na -
stęp nie prze ka zy wał sze fom od dzia łów pio nu ope ra cyj ne go i do wód cy Jed nost ki Woj sko wej 2000;

– ko re spon den cja wpły wa ją ca do Za rzą du II z at ta cha tów woj sko wych w kra jach so cja li stycz nych od bie -
ra na przez kie row ni ka kan ce la rii za gra nicz nej Od dzia łu II, któ ry ją otwie rał, re je stro wał i przed sta wiał sze fo -
wi Od dzia łu III, a na stęp nie zgod nie z je go de cy zją do rę czał wła ści wym od bior com. 

2. Ma te ria ły in for ma cyj ne – prze ka zy wa ne z od dzia łów ope ra cyj nych bez po śred nio do kan ce la rii pio nu in -
for ma cyj ne go, re je stro wa ne zgod nie z prze pi sa mi o obie gu ko re spon den cji taj nej.

3. Ko re spon den cję jaw ną wcho dzą cą i wy cho dzą cą, któ ra by ła re je stro wa na, prze ka zy wa na ad re sa tom,
kom ple to wa na i prze cho wy wa na przez kan ce la rię jaw ną Od dzia łu II. AIPN, 00292/11, Za rzą dze nie sze fa Za -
rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 6 III 1974 r. w spra wie ochro ny ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej oraz za sad
re je stra cji i obie gu ko re spon den cji w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go i jed nost kach pod le głych, k. 130–132.

61 AIPN, 415/63, In struk cja o za sa dach pro wa dze nia, prze cho wy wa nia i za bez pie cze nia do ku men ta cji
i ma te ria łów oraz za bez pie cze nia po miesz czeń w at ta cha tach woj sko wych i re zy den tu rach w kra jach ka pi ta -
li stycz nych z 14 VIII 1976 r., k. 7.
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osób po zo sta ją cych w za in te re so wa niu ope ra cyj nym re zy den tu ry, księ gi lo ka li kon spi ra cyj -
nych, księ gi punk tów kon tak to wych, księ gi te le fo nów kon spi ra cyj nych oraz sys te mów łącz -
no ści, tecz ki za dań ope ra cyj nych, tecz ki za wie ra ją ce no tat ki na te mat sy tu acji wy wia dow -
czej, tecz ki do ku men tów fi nan so wych i ka sy ope ra cyj ne j62. 

Za prze cho wy wa nie, za bez pie cze nie i udo stęp nia nie ma te ria łów in for ma cyj nych, ad mi -
ni stra cyj nych oraz pro to ko lar nych od po wia dał at taché woj sko wy. Mu siał on rów nież za -
pew nić od po wied nie wa run ki do prze cho wy wa nia do ku men ta cji nie jaw nej i współ pra co -
wać w tym za kre sie z re zy den tem. 

W at ta cha tach i re zy den tu rach kła dzio no rów nież szcze gól ny na cisk na za bez pie cze nie
do ku men ta cji tam prze cho wy wa nej. Spo rzą dza nie i opra co wy wa nie do ku men tów o cha rak -
te rze nie jaw nym od by wa ło się w od po wied nio za bez pie czo nych po miesz cze niach. W przy -
pad ku, gdy w re zy den tu rze nie by ło ta kich po miesz czeń, sto so wano spe cjal ne środ ki za po -
bie gaw cze. In for ma cje nie zbęd ne do pro wa dze nia spraw na le ża ło wówczas za pa mię tać
i tyl ko w wy jąt ko wych sy tu acjach do ty czą ce ich szcze gó ły za pi sać szy frem w no tat ni ku
oso bi stym re zy den ta. Wszyst kie no tat ki spo rzą dza ne szy frem mu sia ły być zro zu mia łe tyl ko
dla ich au to ra. 

W in struk cji pod kre ślo no rów nież, że wszelkie ma te ria ły nie jaw ne zgro ma dzo ne w re zy -
den tu rze „[...] win ny być sta ran nie za ka mu flo wa ne i ukry te w spe cjal nie do te go ce lu prze -
zna czo nych schow kach [...]”63, na to miast „[...] schow ki lub ka mu fla że, w któ rych znaj du ją
się ma te ria ły o cha rak te rze ope ra cyj nym, po win ny po zo sta wać pod cią głą opie ką re zy den -
ta lub człon ków re zy den tu ry; w szcze gól nych przy pad kach ka mu fla że na ma te ria ły, za zgo -
dą Cen tra li, mo gą po zo sta wać pod opie ką człon ków ro dzin [...]”64. 

Do ku men ty, któ re nie mia ły war to ści ar chi wal nej, by ły sys te ma tycz nie nisz czo ne. Waż -
niej sze do ku men ty nie jaw ne bra ko wa no tyl ko po otrzy ma niu zgo dy prze ło żo nych. De cy zję
o znisz cze niu po zo sta łych ma te ria łów po dej mo wa ła na to miast oso ba, któ ra je wy ko na ła.
Bra ko wa niem po szcze gól nych ro dza jów do ku men tów bez po śred nio zaj mo wa li się:

– do ku men ty jaw ne – wy ko naw ca;
– do ku men ty ozna czo ne klau zu lą „taj ne” i „po uf ne” – at taché woj sko wy lub re zy dent,

al bo wy zna czo na przez nich oso ba lub ko mi sja;
– do ku men ty ozna czo ne klau zu lą „taj ne spe cjal ne go zna cze nia” – at taché woj sko wy lub

re zy den t65. 
Spo sób bra ko wa nia do ku men tów za le żał od ich ro dza ju. Ma te ria ły po uf ne, taj ne i taj ne

spe cjal ne go zna cze nia na le ża ło nisz czyć w ta ki spo sób, aby nie moż na by ło od two rzyć ich
tre ści. W tym ce lu pa lo no je lub wkła da no do urzą dzeń szyb ko nisz czą cy ch66. 

Po zo sta łe za sa dy po stę po wa nia z do ku men ta cją nie jaw ną prze cho wy wa ną w at ta cha tach
i re zy den tu rach by ły iden tycz ne z wy mie nio ny mi w omó wio nych już wcze śniej in struk -
cjach o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji. 

In struk cja o za sa dach pro wa dze nia, prze cho wy wa nia i za bez pie cze nia do ku men ta cji
i ma te ria łów oraz za bez pie cze nia po miesz czeń w at ta cha tach woj sko wych i re zy den tu rach
w kra jach ka pi ta li stycz nych obo wią zy wa ła przez osiem lat. W paź dzier ni ku 1984 r. zo sta ła
za twier dzo na i opu bli ko wa na no wa In struk cja o za sa dach prze cho wy wa nia do ku men ta cji

62 Ibi�dem, k. 6–7.
63 Ibi�dem, k. 11.
64 Ibi�dem.
65 Ibi�dem, k. 11–12.
66 Ibi�dem, k. 13.
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i ma te ria łów oraz za bez pie cze nia po miesz czeń w re zy den tu rach. Za war te w niej pod sta wo -
we wy tycz ne do ty czą ce po stę po wa nia z do ku men ta cją nie jaw ną by ły w za sa dzie ta kie sa -
me jak w in struk cji z 1974 r. Omó wio no na to miast sze rzej spo so by za bez pie cze nia po -
miesz czeń prze zna czo nych do prze cho wy wa nia tej do ku men ta cji w re zy den tu rach. 

Po miesz cze nia re zy den tur po win ny znaj do wać się w stre fie szcze gól nie chro nio nej, na
wyż szych pię trach bu dyn ków przed sta wi cielstw dy plo ma tycz nych. Wy ma ga no, aby lo ka le
od po zo sta łych po ko jów by ły od dzie lo ne kra tą, która w oknach powinna otwierać się tyl ko
od we wnątrz. Pomieszczenia mia ły być wy po sa żo ne w in sta la cję alar mo wą, a tak że w urzą -
dze nia do szyb kie go nisz cze nia do ku men tów. Znaj du ją ce się w nich ka sy i sza fy pan cer ne
za my ka no na klu cze i ko do wa no – szy fry zmie nia no co sześć mie się cy 67. War to za zna czyć,
że ma te ria ły za wie ra ją ce ta jem ni cę pań stwo wą i woj sko wą prze cho wy wa ne na te re nie
państw ob cych mu sia ły być za bez pie cza ne le piej niż te, któ re znaj do wa ły się w kra ju, gdyż
po zo sta wa ły w za in te re so wa niu za gra nicz nych służb wy wia dow czych. Z te go wzglę du
prze pi sy do ty czą ce po stę po wa nia z ni mi na te re nie at ta cha tów i re zy den tur by ły z cza sem
za ostrza ne. 

Po mi mo iż w ostat nich dwóch in struk cjach Za rzą du II naj wię cej miej sca po świę co no na
omó wie nie spo so bów za bez pie cza nia akt, okre ślo no w nich rów nież za sa dy ich se gre go wa -
nia. Nie zna la zły się w nich jed nak – po dob nie zresz tą jak w in struk cji z 1950 r. – prze pi sy
re gu lu ją ce zasady przy go to wa nia ma te ria łów do prze ka za nia do ar chi wum. W nie wiel kim
stop niu pro ble my te by ły rów nież po ru sza ne w in struk cjach ogól nych, któ re do ty czy ły
funk cjo no wa nia kan ce la rii woj sko wy ch68. Omó wio ne sze rzej zo sta ły one do pie ro w od -
dziel nie wy da wa nych in struk cjach ar chi wal nych. 

Or�ga�ni�za�cja�i funk�cjo�no�wa�nie�ar�chi�wum�Za�rzą�du�II�Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go

In�struk�cje�ar�chi�wal�ne

Do ku men ty woj sko wych służb wy wia dow czych by ły prze cho wy wa ne zgod nie z za sa da -
mi okre ślo ny mi w we wnętrz nych in struk cjach ar chi wal nych Za rzą du II oraz w ogól nych
instruk cjach ar chi wal nych do ty czą cych spo so bów ar chi wi zo wa nia ma te ria łów woj sko -
wych69.

Pierw szą in struk cję ar chi wal ną Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go opra co wa ła ko mi sja wy -
zna czo na przez sze fa Od dzia łu gen. Wa cła wa Ko ma ra, któ rą po wo ła no 30 mar ca 1950 r.
Prze wod ni czą cym ko mi sji zo stał płk Wła dy sław Le de ra, na to miast w jej skład we szli: płk
Biel ski, ppłk Ko le sni kow, mjr Bo ro wicz oraz kpt. Ku ri nia. Pro jekt in struk cji po wi nien zo -
stać zło żo ny do dnia 1 ma ja te go ro ku 70. W re zul ta cie Tym cza so wa in struk cja ar chi wum

67 AIPN, 415/78, In struk cja o za sa dach prze cho wy wa nia do ku men ta cji i ma te ria łów oraz za bez pie cze nia
po miesz czeń w re zy den tu rach z 25 X 1984 r., k. 8–9.

68 Za sa dy se gre go wa nia do ku men ta cji nie jaw nej, kwa li fi ko wa nia do ka te go rii „A”, „B” lub „C” oraz przy -
go to wa nia jej do zda nia do ar chi wum omó wio no sze rzej w roz dzia le VII „Prze pi sów o ochro nie ta jem ni cy
w Si łach Zbroj nych PRL”. M. Ant kie wicz, op.�cit., s. 32. 

69 Do in struk cji do ty czą cych po stę po wa nia z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi na le ża ły: In struk cja
o prze cho wy wa niu, wy dzie la niu i nisz cze niu akt w ar chi wum (1948 r.), In struk cja o po stę po wa niu z woj sko -
wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi (1956 r.), In struk cja o po stę po wa niu z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny -
mi (1966 r.), In struk cja o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej (1989 r.). W ar ty ku le zo sta ła omó -
wio na tyl ko ostat nia z wy mie nio nych in struk cji. Po zo sta łych nie uwzględ nio no, gdyż ce lem au tor ki by ło
przede wszyst kim uka za nie spo so bów prze cho wy wa nia do ku men ta cji Za rzą du II. 

70 AIPN, 001103/71, Roz kaz nr 21 sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 30 III 1950 r., k. 31.

Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II...

27

A
R

C
H

IW
U

M



Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go zo sta ła za twier dzo na i wpro wa dzo na do użyt ku służ bo we -
go do pie ro 8 stycz nia 1951 r. Skła da ła się ona z trzech roz dzia łów. W pierw szym z nich
omó wio no pro ce du ry zwią za ne z prze ka zy wa niem do ku men tów, w dru gim spo sób ich prze -
cho wy wa nia, na to miast w trze cim za sa dy kon tro lo wa nia ar chi wum. Kil ka mie się cy póź niej
in struk cja ta zo sta ła roz bu do wa na i wy mie nio ne roz dzia ły uzu peł nio no no wy mi, bar dziej
szcze gó ło wy mi in for ma cja mi.

Z cza sem wzra sta ją ca licz ba ar chi wa liów po wo do wa ła, że za sa dy ich ar chi wi zo wa nia
i prze cho wy wa nia sta wa ły się co raz bar dziej skom pli ko wa ne. Z te go wzglę du opra co wy wa -
no no we in struk cje ar chi wal ne i do sto so wy wa no je do bie żą cych po trzeb. Dru ga In struk cja
o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go zo sta ła opu bli -
ko wa na w 1959 r.71, a ostat nia w 1966 r. 

In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II z 1966 r. by ła znacz -
nie bar dziej roz bu do wa na od wcześniejszych i po sia da ła wie le no wych ele men tów do ty czą -
cych po dzia łu, wa run ków prze cho wy wa nia i ar chi wi zo wa nia akt. Skła da ła się z ośmiu roz -
dzia łów:

Roz dział I – Po sta no wie nia ogól ne,
Roz dział II – Po dział ma te ria łów ar chi wal nych,
Roz dział III – Prze ka zy wa nie ma te ria łów ar chi wal nych do ar chi wum,
Roz dział IV – Prze cho wy wa nie i ewi den cja ma te ria łów ar chi wal nych, 
Roz dział V – Udo stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych,
Roz dział VI – Se lek cja akt w ar chi wum,
Roz dział VII – Po stę po wa nie z do ku men ta cją w wa run kach szcze gól nych,
Roz dział VIII – Prze pi sy koń co we 72.
W roz dzia le pierw szym ogól nie przed sta wio no treść in struk cji, za da nia ar chi wum oraz

wy mie nio no ro dza je ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II, dru gi roz dział do ty czył po dzia łu
akt na po szcze gól ne ka te go rie, na to miast w ostat nim okre ślo no za sa dy prze pro wa dza nia
kon tro li okre so wych w ar chi wum. 

Od 1966 r. do koń ca lat osiem dzie sią tych nie wy da no żad nej no wej, od ręb nej in struk cji
do ty czą cej po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II. Do pie ro w 1989 r. opu bli -
ko wa no In struk cję o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej, któ ra zo sta ła opra -
co wa na w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym. Za war te w niej wy tycz ne do ty czy ły nie tyl -
ko woj sko we go za so bu ar chi wal ne go prze cho wy wa ne go w CAW, ale rów nież te go, któ ry
znaj do wał się w ar chi wach po szcze gól nych in sty tu cji i jed no stek Pol skich Sił Zbroj nych.

Cha�rak�te�ry�sty�ka�akt�i spo�sób�ich�przy�go�to�wa�nia�do�ar�chi�wum

Za sa dy przy go to wy wa nia i zda wa nia akt do ar chi wum zo sta ły szcze gó ło wo omó wio ne
we wszyst kich in struk cjach ar chi wal nych Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go. Zgod nie z pier-
w szą z nich, do ar chi wum Od dzia łu II prze ka zy wa no „[...] wszyst kie ak ta znaj du ją ce się
w Wy dzia le (Sam. Sek cji), nad któ ry mi pra ca na da nym eta pie zo sta ła w za sa dzie ukoń czo -
na – po ro ku /w myśl de cy zji sze fa Wy dzia łu (Sam. Sek cji) [...]”73. 

71 W ar ty ku le nie zo sta ła opi sa na in struk cja ar chi wal na Za rzą du II z 1959 r., gdyż naj bar dziej wy raź ne
zmia  ny w po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II moż na za uwa żyć na pod sta wie pierw szej
i ostat niej in struk cji. 

72 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go
z 8 XI 1966 r., k. 3.

73 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r., k. 1.
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Do ku men ty by ły ukła da ne w po rząd ku chro no lo gicz nym, zszy wa ne, nu me ro wa ne
i wkła da ne do te czek. Na każ dym z nich umiesz cza no ad no ta cję o ich wcze śniej szym wy -
ko rzy sta niu oraz pod pis oso by, któ ra z nich ko rzy sta ła. W sy tu acji, gdy w do ku men tach bra -
ko wa ło za łącz ni ków, a by ły one wy mie nio ne w pi smach, na le ża ło spraw dzić, gdzie zo sta ły
prze ka za ne. In for ma cję o miej scu prze cho wy wa nia za łącz ni ków umiesz cza no na ko szul -
kach, do któ rych wkła da no do ku men ty 74. 

Wszyst kie kar ty w tecz kach mu sia ły mieć ta ki sam roz miar. Te, któ re by ły więk sze za gi -
na no w ten spo sób, aby ich brzeg po kry wał się z brze ga mi po zo sta łych. Na ostat niej kar cie
znaj do wał się wy kaz do ku men tów za war tych w tecz ce. Opis do ku men tów oraz da ty ich wy -
two rze nia umiesz cza no rów nież na okład kach te czek. W po szcze gól nych tecz kach znaj do -
wa ły się tyl ko ma te ria ły wy two rzo ne w tym sa mym ro ku. Je dy nie w przy pad kach, gdy spra -
wę pro wa dzo no przez kil ka lat, w jed nej tecz ce umiesz cza no do ku men ty, któ re po wsta ły
w róż nych la tach i ukła da no je chro no lo gicz nie 75.

Przy go to wa niem do ku men tów prze zna czo nych do ar chi wum zaj mo wa ły się spe cjal nie
po wo ły wa ne ko mi sje. Ich prze wod ni czą cy mu sie li spo rzą dzać wy ka zy zda wa nych akt, któ -
re prze cho wy wa no po tem w ar chi wum. Ko pie tych wy ka zów po zo sta wa ły na to miast w kan -
ce la riach wy dzia ło wy ch76. 

Oprócz wy ka zów do ku men tów, przy go to wy wa no rów nież kar to te ki pod ręcz ne osób,
któ rych na zwi ska by ły wy mie nio ne w ak tach. Kar to te ki pod ręcz ne uła twia ły po tem spraw -
ne od na le zie nie po szcze gól nych ma te ria łów do ty czą cych kon kret nych osób. Do ku men ty,
ich wy ka zy oraz kar to te ki po moc ni cze prze wod ni czą cy ko mi sji mu siał przy nieść do kie -
row ni ka ar chi wum, któ ry spraw dzał w je go obec no ści ilość do ku men tów w tecz kach, zgod -
ność umiesz czo nych na nich opi sów z ich za war to ścią oraz licz bę kar to tek po moc ni czy ch77. 

Znacz nie bar dziej szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce przy go to wy wa nia akt za wie ra ła
popra wio na wer sja po wyż szej in struk cji. Omó wio no w niej do kład nie spo sób opi sy wa nia
te czek i pod kre ślo no, że na każ dej z nich na le ży umie ścić na stę pu ją ce da ne:

– na zwę wy dzia łu,
– ro dzaj i treść do ku men tów,
– da tę roz po czę cia i za koń cze nia tecz ki,
– ilość kart w tecz ce,
– nu mer tecz ki 78.
Opi su jąc za sa dy nu me ro wa nia stron, za zna czo no, że „[...] nu me ru je się wszyst kie kart -

ki, któ re są za pi sa ne. Ar ku szem na zy wa my pa pier do wol ne go roz mia ru i for ma tu. Każ dy
tom nu me ru je się od dziel nie [...]”79. Do te czek przy go to wa nych do ar chi wum na dal wy ma -
ga no, aby za łą czyć ich spis. Mu siał on być jed nak pod pi sa ny już nie tyl ko przez oso bę prze -
kazującą, ale tak że przez do wód cę jed nost ki lub sze fa in sty tu cji zda ją ce j80.

Przy go to wy wa nie pierw szych do ku men tów prze zna czo nych do ar chi wum roz po czę to
jesz cze przed opra co wa niem in struk cji ar chi wal nej. Już w dniu 9 mar ca 1950 r. roz ka za no,
aby „[...] w związ ku z roz po czę tym ar chi wi zo wa niem akt Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go

74 Ibi�dem, k. 1–2.
75 Ibi�dem, k. 2.
76 Ibi�dem.
77 Ibi�dem, k. 2–4.
78 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wal na z 25 II 1951 r., k. 87.
79 Ibi�dem.
80 Ibi�dem, k. 88.
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[...] zwró cić do Kan ce la rii Głów ne j81 Od dzia łu II wszyst kie pi sma znaj du ją ce się w po -
szcze gól nych wy dzia łach i sa mo dziel nych sek cjach za okres: 1945, 1946, 1947 i od 1 stycz -
 nia 1948 do 30 kwiet nia 1948 [...]”82. Osta tecz ny ter min od da nia akt do kan ce la rii taj nej
upły wał 20 mar ca 1950 r.

Po opra co wa niu pierw szej in struk cji ar chi wal nej, w stycz niu 1951 r. szef Od dzia łu II roz -
ka zał, aby we wszyst kich wy dzia łach do ku men ta cję wy two rzo ną w la tach 1944–1949 przy -
go to wać zgod nie z okre ślo ny mi w niej za sa da mi, a na stęp nie prze ka zać ją do ar chi wum. Po -
szcze gól ne ko mór ki Od dzia łu II mu sia ły zdać ak ta w ni żej wy mie nio nych ter mi nach: 

Wy dział I – do dnia 1 mar ca 1951 r.,
Wy dział II – do dnia 1 lip ca 1951 r.,
Wy dział III – do dnia 1 czerw ca 1951 r.,
Wy dział IV – do dnia 1 czerw ca 1951 r.,
Wy dział V – do dnia 1 ma ja 1951 r.,
Wy dział VI – do dnia 30 kwiet nia 1951 r.,
Wy dział VII – do dnia 1 ma ja 1951 r.,
Wy dział VIII – do dnia 1 ma ja 1951 r.,
Wy dział IX – do dnia 1 kwiet nia 1951 r.,
Se kre ta riat Sze fo stwa – do dnia 1 lip ca 1951 r.,
Biu ro Szy frów – do dnia 1 mar ca 1951 r.,
Dru kar nia – do dnia 1 kwiet nia 1951 r.,
Ra dio wę zeł – do dnia 1 lu te go 1951 r.83

Za zna czo no przy tym, że nie za leż nie od po wyż szych ter mi nów, w la tach na stęp nych ko -
mór ki Od dzia łu II po win ny zda wać do ku men ty do ar chi wum zgod nie z za sa da mi okre ślo -
ny mi w in struk cji ar chi wal nej, czy li rok po za koń cze niu spra w84. 

W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia ar chi wum pra cow ni cy Od dzia łu II nie za wsze
sto so wa li się do za le ceń za war tych w in struk cji. Zda rza ło się, że ak ta prze zna czo ne do ar -
chi wum nie by ły prze ka zy wa ne w wy zna czo nym ter mi nie. Już w lip cu na stęp ne go ro ku,
szef Za rzą du II „[...] w związ ku z prze dłu ża niem się ter mi nu zda wa nia do ku men tów do
archi wum [...]” polecił, aby wszyst kie ma te ria ły ar chi wal ne wy two rzo ne w ro ku 1950 zosta -
ły zda ne do ar chi wum do dnia 1 wrze śnia 1952 r. Dla od dzia łów i wy dzia łów, któ re jesz cze
nie od da ły tych ma te ria łów wy zna czo no na stę pu ją ce ter mi ny:

Od dział I – do dnia 25 lip ca 1952 r.,
Od dział II – do dnia 25 sierp nia 1952 r.,
Od dział III – do dnia 1 sierp nia 1952 r.,
Od dział IV – do dnia 7 sierp nia 1952 r.,
Wy dział Za gra nicz ny – do dnia 31 sierp nia 1952 r.85

Sta ra jąc się, aby w przy szło ści ak ta by ły prze ka zy wa ne ter mi no wo, szef Za rzą du II wy -
zna czył rów nież da tę ich zda wa nia w na stęp nym ro ku. Z do ku men tów wy two rzo nych
w 1951 r. wszyst kie od dzia ły i wy dzia ły mu sia ły roz li czyć się z kie row ni kiem ar chi wum do
31 grud nia 1952 r.86 W re zul ta cie, w grud niu 1952 r., szef Za rzą du II mu siał prze nieść wy -

81 Kan ce la rie taj ne w szta bach i in sty tu cjach WP by ły rów nież na zy wa ne kan ce la ria mi głów ny mi. M. Ant -
kie wicz, op.�cit., s. 11.

82 AIPN, 001103/71, Roz kaz nr 14 sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 9 III 1950 r., k. 20.
83 AIPN, 001103/91, Roz kaz nr 1 sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r., k. 20.
84 Ibi�dem.
85 AIPN, 001103/83, Za rzą dze nie nr 039 sze fa Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 17 VII 1952 r., k. 130.
86 Ibi�dem.
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zna czo ny ter min na 25 lu te go 1953 r., gdyż w wie lu od dzia łach i wy dzia łach nie przy go to -
wa no jesz cze ak t87.

Opi sa ne wy żej pro ble my wy stę po wa ły nie tyl ko w ar chi wum Od dzia łu II, ale rów nież
w in nych in sty tu cjach i jed nost kach woj sko wych. W okre sie po wo jen nym nie wie lu pra cow -
ni ków kan ce la rii woj sko wych mia ło wła ści we przy go to wa nie za wo do we, w wy ni ku cze go
wy tycz ne za war te w pierw szej wer sji in struk cji ar chi wal nej nie za wsze by ły dla nich zro zu -
mia łe. Nie pro wa dzo no rów nież wła ści we go nad zo ru ar chi wal ne go w kan ce la riach. Po za
tym po rząd ko wa nie i przy go to wy wa nie do ku men tów utrud nia ła nie wąt pli wie re or ga ni za cja
Szta bu Ge ne ral ne go, któ rą prze pro wa dza no na po cząt ku lat pięć dzie sią tych. 

Z cza sem jed nak sy tu acja po pra wi ła się, gdyż oso by za trud nia ne w kan ce la riach uzy ski -
wa ły co raz więk sze do świad cze nie. Po nad to wro sła licz ba pracowników, któ rzy po sia da li
od po wied nie kwa li fi ka cje za wo do we, a spo so by fi zycz ne go przy go to wa nia akt do ar chi -
wum w za sa dzie nie zmie ni ły się. 

W ko lej nych in struk cjach pra cow ni ków kan ce la rii zo bo wią za no do oce nia nia war to ści
ar chi wal nej do ku men ta cji wy twa rza nej w Za rzą dzie II oraz na ka za no ją se gre go wać. Ak ta
wy two rzo ne w od dzia łach, wy dzia łach i jed nost kach pod le ga ją cych Za rzą do wi II by ły prze -
ka zy wa ne do ar chi wum w cią gu dwóch lat od da ty 1 stycz nia na stęp ne go ro ku po za koń -
cze niu spraw. Za łą cza no do nich dzien ni ki pism wcho dzą cych i wy cho dzą cych oraz opi sy
spraw pro wa dzo nych w okre sie, kie dy po wsta wa ły zda wa ne ma te ria ły. Tecz ki za wie ra ją ce
roz ka zy i za rzą dze nia sze fa Za rzą du II prze ka zy wa no do ar chi wum tyl ko wte dy, gdy wszyst -
kie wy mie nio ne w nich prze pi sy sta wa ły się nie ak tu al ne. Ter mi ny prze ka zy wa nia akt do ar -
chi wum przez po szcze gól ne ko mór ki po da wa no w od ręb nych za rzą dze nia ch88. 

Ak ta po rząd ko wa no, ukła da no chro no lo gicz nie, zszy wa no, nu me ro wa no, a na stęp nie ko -
mi syj nie prze ka zy wa no do ar chi wum. Do wszyst kich zda wa nych akt spo rzą dza no też spi sy
zdaw czo -o dbio rcze z ich wy ka zem. W in struk cji z 1966 r. za miesz czo no rów nież no we
wytycz ne do ty czą ce zda wa nia zdjęć, fo to ko pii, fil mów i taśm ma gne to fo no wych, gdyż
wcze śniej nie by ło te go ro dza ju do ku men tów. Zdję cia i fo to ko pie za łą czo ne do do ku men tów
na le ża ło wło żyć do ko per ty i opi sać. Fil my i ta śmy ma gne to fo no we prze ka zy wa no w pu deł -
kach tek tu ro wych lub skrzyn kach drew nia nych, na któ rych opi sy wa no ich za war to ść89. 

Przed zda niem do ar chi wum człon ko wie wy zna czo nych ko mi sji oce nia li przy dat ność in -
for ma cji za war tych w do ku men tach i na tej pod sta wie nada wa li im od po wied nią ka te go -
rię90. Wy róż nia no wów czas trzy ka te go rie akt: „A”, „B” i „C”. Do ma te ria łów ka te go rii „A”
na le ża ły ak ta „[...] po sia da ją ce zna cze nie hi sto rycz ne [...]”91. Do ku men ty te „prze cho wy -
wa no trwa le” i nie wol no by ło ich znisz czyć. Do ka te go rii „B” za li cza no ma te ria ły ar chi -
wal ne „[...] ma ją ce cza so we zna cze nie prak tycz ne. Po upły wie usta lo ne go dla nich okre su
prze cho wy wa nia pod le ga ją znisz cze niu [...]”92. Dłu gość okre su prze cho wy wa nia tych do -
ku men tów ozna cza no cy fra mi arab ski mi umiesz czo ny mi przy sym bo lu „B”, na przy kład
„B-10”, „B-15” itp. 

87 Ibi�dem, Za rzą dze nie nr 062 sze fa Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 18 X 1952 r., k. 179.
88 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go

z 8 XI 1966 r., k. 7.
89 Ibi�dem, k. 8.
90 Pierw szy po dział do ku men tów woj sko wych na ka te go rie „A” i „B” za wie ra ła In struk cja o po stę po wa -

niu z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi wy da na w 1956 r. Nie uwzględ nia no w niej jed nak ka te go rii
„C”. M. Ant kie wicz, op.�cit., s. 22–23.

91 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go
z 8 XI 1966 r., k. 5.

92 Ibi�dem.
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Ka te go rię „C” przy dzie la no ma te ria łom ar chi wal nym, któ re mia ły tyl ko „[...] cza so we
zna cze nie prak tycz ne dla od dzia łów, wy dzia łów i pod le głych jed no stek, któ re je wy pro du -
ko wa ły [...]”93. Te go ro dza ju do ku men tów nie prze ka zy wa no do ar chi wum Za rzą du II. By -
ły one na to miast prze cho wy wa ne w kan ce la riach tych ko mó rek, któ re je wy two rzy ły tyl ko
przez okres pię ciu lat, a na stęp nie je nisz czo no.

Do ku men ty, któ re zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do ka te go rii „A” lub „B”, za wie ra ły naj czę ściej
in for ma cje o róż nym cha rak te rze. Z te go wzglę du se gre go wa no je w na stę pu ją cy spo sób: 

– ak ta ope ra cyj ne (tecz ki spraw ewi den cji ope ra cyj nej, tecz ki per so nal ne pra cow ni ków,
tecz ki per so nal ne agen tów, tecz ki per so nal ne współ pra cow ni ków, ze szy ty ewi den cyj ne kan -
dy da tów, tecz ki pra cy agen tów, tecz ki pra cy współ pra cow ni ków, tecz ki re zy den tur, tecz ki
za wie ra ją ce cha rak te ry sty ki sy tu acji wy wia dow czej, tecz ki obiek to we, tecz ki sys te mów
łącz no ści agen tu ral nej, tecz ki lo ka li kon spi ra cyj nych, tecz ki współ pra cy z MSW i WSW,
tecz ki ope ra cyj ne at ta cha tów państw ob cych, tecz ki afer szpie gow skich),

– ma te ria ły in for ma cyj ne (pu bli ka cje Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go do ty czą ce ar mii
państw ob cych, oce ny ma te ria łów in for ma cyj nych, za da nia wy wia dow cze),

– ak ta ogól ne (roz ka zy i za rzą dze nia we wnętrz ne i ze wnętrz ne, rocz ne pla ny pra cy, pla -
ny szko leń, ma te ria ły fi nan so we, ma te ria ły go spo dar cze, ko re spon den cja, opi sy spraw kan -
ce la rii, dzien ni ki pism wcho dzą cych i wy cho dzą cych),

– ma te ria ły ko do wo -sz yfr owe (prze cho wy wa ne w Wy dzia le Łącz no ści Spe cjal nej)94.
Do ku men ty przy go to wa ne w kan ce la riach prze ka zy wa no kie row ni ko wi ar chi wum, któ -

ry spraw dzał ich stan oraz zgodność liczby kart z ilo ścią po da ną na koń cu te czek i w spi sie
zdaw czo -o dbio rcz ym95. 

Wa�run�ki�prze�cho�wy�wa�nia�i ewi�den�cjo�no�wa�nia�akt

W pierw szych in struk cjach Za rzą du II zwra ca no przede wszyst kim uwa gę na za bez pie -
cze nie akt. Po prze ka za niu do ar chi wum wszyst kie tecz ki by ły wkła da ne do pa czek – w jed -
nej umiesz cza no od 4 do 12 jednostek. Licz ba te czek w pacz ce za le ża ła od ich wielkości,
z tym, że gru bość jej nie mo gła przekraczać 25 cm. Paczki by ły opa ko wywa ne moc nym pa -
pie rem, obwią zy wa ne sznur kiem i stem plo wa ne pie czę cią la ko wą, któ rą prze cho wy wa no
w Se kre ta ria cie Sze fo stwa Od dzia łu II. Opie czę to wa ne następnie nu me ro wa no we dług ko -
lej no ści ich zda wa nia do ar chi wum i ukła da no na pół kach. Kar to te ki po moc ni cze umiesz -
cza no na to miast w po rząd ku al fa be tycz nym w sza fa ch96. 

Ewi den cja akt by ła pro wa dzo na od po cząt ku funk cjo no wa nia ar chi wum Za rzą du II. Jej
za sa dy prak tycz nie się nie zmie nia ły. Wszyst kie prze cho wy wa ne do ku men ty mu sia ły być
od no to wa ne w spi sach akt prze ka za nych, gdzie umieszczono nu mer rzę du i pół ki re ga łu, na
któ rym się znajdowały. Na stęp nie nada wa no spi som nu me ry po rząd ko we i wpro wa dza no je
do spe cjal ne go re je stru 97. W ostat niej in struk cji okre ślo no rów nież szcze gó ło wo spo sób
ukła da nia pa czek w ar chi wum. Mia ły być one po dzie lo ne na gru py we dług wy dzia łów.
Ukła da no je po tem w rzę dach od do łu do gó ry w po rząd ku chro no lo gicz ny m98.

93 Ibi�dem.
94 Spo sób prze cho wy wa nia tych ma te ria łów okre śla ły od ręb ne prze pi sy. Ibi�dem, k. 5.
95 Ibi�dem, k. 9.
96 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r.,

k. 50–51.
97 Ibi�dem.
98 Ibi�dem, Tym cza so wa in struk cja ar chi wal na z 25 II 1951 r., k. 88.
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Wa run ki, w ja kich po win ny być prze cho wy wa ne ak ta, zo sta ły omó wio ne sze rzej do pie -
ro w ostat niej in struk cji ar chi wal nej Za rzą du II. Wcze śniej nie by ło żad nych wy tycz nych
do ty czą cych za cho wa nia od po wied niej tem pe ra tu ry i wil got no ści w ma ga zy nach. Na pier-
w sze ar chi wum Od dzia łu II prze zna czo no praw do po dob nie je den z po koi biu ro wych w bu -
dyn ku przy al. Nie pod le gło ści, któ ry nie speł niał na wet pod sta wo wych wy ma gań ko niecz -
nych do utrzy ma nia akt w do brym sta nie. Z te go wzglę du wie le jed no stek ar chi wal nych
wy two rzo nych w pierw szych la tach funk cjo no wa nia woj sko wych służb wy wia dow czych
mo gło ulec znisz cze niu.

Sy tu acja po pra wi ła się w 1957 r., kie dy zbiór ar chi wal ny zo stał prze nie sio ny do po miesz -
czeń znaj du ją cych się w piw ni cach obiek tu „Wa wel ska”, gdzie po zo sta wał do koń ca lat
dzie więć dzie sią tych. Po wierzch nia te go ma ga zy nu by ła dość du ża – wy no siła 75 m2. Wypo -
sażono go w re gały me ta lo we z półka mi o dłu go ści 186 m99.

Kil ka lat póź niej okre ślo no na to miast szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce wa run ków, ja kie
po win ny speł niać po miesz cze nia, w któ rych prze cho wy wa no ak ta. Ma ga zyn ar chi wal ny
mu siał być su chy, oświe tlo ny świa tłem elek trycz nym i po sia dać cen tral ne ogrze wa nie. Tem -
pe ra tu ra po wie trza po win na wy no sić od 16 do 18oC, a wil got ność ok. 50–60 proc. Pacz ki
umiesz cza no na re ga łach i ukła da no we dług ko lej no ści ich nu me rów od stro ny le wej do pra wej.
Od stę py re ga łów od ścian oraz po mię dzy ni mi mu sia ły wy no sić co naj mniej 70 cm. Najniż -
sza pół ka po win na znaj do wać się przy naj mniej 20 cm od pod ło gi. Na ka zy wa no, aby okna
ma ga zy nu by ły okra to wa ne i osło nio ne okien ni ca mi lub siat ką z dru tu, na to miast drzwi obi -
te bla chą i za bez pie czo ne przed wła ma niem. W po miesz cze niu, w któ rym prze cho wy wa no
ak ta nie wol no by ło prze pro wa dzać rur ka na li za cyj nych oraz wsta wiać pie ców, lamp naf to -
wych i in nych urzą dzeń in sta la cyj ny ch100. Du ża war tość ope ra cyj na do ku men tów Za rzą du
II po wo do wa ła, że z cza sem dą żo no do te go, aby jak naj le piej za bez pie czyć je przed znisz -
cze niem. 

War to jed nak za zna czyć, że nie wszyst kie opi sa ne wy żej wy tycz ne by ły prze strze ga ne
w ar chi wum Za rzą du II. W ma ga zy nie ar chi wal nym znaj do wa ły się ru ry ka na li za cyj ne i wo -
do cią go we, instalacje ga zo we i elek trycz ne, na to miast róż ni ca wil got no ści po wie trza po mię -
dzy okre sem let nim a zi mo wym by ła bar dzo du ża 101. Znacz na ilość prze wo dów elek trycz -
nych sta no wi ła po waż ne za gro że nie dla prze cho wy wa ne go tam za so bu ar chi wal ne go, gdyż
mo gła stać się przy czy ną po ża ru. Awa ria znaj du ją cej się tam ka na li za cji lub wo do cią gu i za -
la nie akt wo dą spo wo do wa ły by na to miast ich za wil go ce nie lub na wet cał ko wi te znisz cze nie. 

Naj więk szy pro blem sta no wi ły jed nak wa ha nia tem pe ra tu ry po mię dzy okre sem zi mo -
wym i let nim, któ re mia ły bar dzo ne ga tyw ny wpływ na pa pier. Przy wy so kiej tem pe ra tu rze
na stę po wa ło przy spie sze nie re ak cji che micz nych, któ re sprzy ja ły roz wo jo wi mi kro or ga ni -
zmów. Po nad to gwał tow ne zmia ny tem pe ra tur mo gły na wet spo wo do wać skra pla nie się pa -
ry wod nej pod dnem pó łek, co czę sto sta wa ło się przy czy ną za wil go ce nia ar chi wa lió w102. 

Wła ści wy był na to miast spo sób za bez pie cze nia akt w ar chi wum. Umiesz cza no je w za -
la ko wa nych pacz kach i opie czę to wy wa no zgod nie z prze pi sa mi do ty czą cy mi ochro ny

99 AIPN, 658/70, Ana li za ak tu al ne go sta nu ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go prze pro wa dzo na
przez ko mi sję CAW z 1 XII 1989 r., k. 22.

100 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -
go z 8 XI 1966 r., k. 9–10.

101 AIPN, 658/70, Ana li za ak tu al ne go sta nu ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go prze pro wa dzo na
przez ko mi sję CAW z 1 XII 1989 r., k. 22.

102 P. Woj da, Przy�czy�ny�po�wo�du�ją�ce�nisz�cze�nie�ar�chi�wa�liów�oraz�za�da�nia�ar�chi�wów�w za�kre�sie�pro�fi�lak�ty�-

ki�i kon�ser�wa�cji�akt, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 1992, nr 15, s. 48–49. 

Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II...

33

A
R

C
H

IW
U

M



doku men ta cji za wie ra ją cej ta jem ni cę pań stwo wą. W ma ga zy nach ar chi wal nych utrzy my -
wa no czy stość i po rzą dek. Prze cho wy wa nie, ewi den cja i udo stęp nia nie do ku men tów pro -
wa dzo ne by ły zgod nie z obo wią zu ją cy mi in struk cja mi ar chi wal ny mi. 

Udo�stęp�nia�nie�ma�te�ria�łów�ar�chi�wal�nych�

Ma te ria ły ar chi wal ne Za rzą du II by ły udo stęp nia ne tyl ko do ce lów służ bo wych. Ko -
niecz ność ochro ny in for ma cji nie jaw nych za war tych w ak tach Za rzą du II wy ma ga ła ogra -
ni cze nia licz by osób upraw nio nych do ko rzy sta nia z nich. Od po cząt ku wy po ży cze nie akt
z ar chi wum by ło moż li we tyl ko „[...] na pod sta wie pi sem ne go za po trze bo wa nia 103, któ re
pod pi sy wał szef Wy dzia łu (Sam. Sek cji) i za twier dzał szef Od dzia łu lub je go za stęp cy.
W za po trze bo wa niu na le ża ło wy szcze gól nić, ja kie pacz ki ma ją być wy po ży czo ne (po dać
nu me ry pa czek), kto jest upo waż nio ny do wy po ży cze nia i na ja ki okres na le ży wy po ży czyć
[...]”104. Udo stęp nia nie po je dyn czych do ku men tów bez pi sem nej zgo dy sze fa Od dzia łu
było za bro nio ne. 

Na re wer sie oso ba wy po ży cza ją ca kwi to wa ła rów nież od biór pobieranej pacz ki. Mogła ona
ko rzy stać z akt tyl ko przez ten okres, któ ry za zna czy ła na re wer sie. Na po cząt ku czas ten
był nie okre ślo ny, po tem zo stał ogra ni czo ny do jed ne go mie sią ca 105, a w la tach sześć dzie -
sią tych wy no sił 3 mie sią ce. W przy pad kach, gdy ma te ria ły by ły po trzeb ne dłu żej, na le ża ło
po now nie uzy skać zgo dę sze fa Za rzą du II. Do ku men ty moż na by ło prze glą dać tyl ko w ar -
chi wum lub w po miesz cze niach od dzia łów i wy dzia łów Za rzą du II. Wy po ży cze nie tych
mate ria łów przez pra cow ni ków in nych in sty tu cji by ło moż li we tyl ko w wy jąt ko wych oko -
licz no ściach i za zgo dą sze fa Za rzą du II 106. 

Ak ta mu sia ły być zwra ca ne do ar chi wum ter mi no wo. Wy po ży cza ją cy od po wia dał za
ma te ria ły, z któ rych ko rzy stał. Do zwra ca nych akt mu siał on za łą czyć no tat kę służ bo wą za -
wie ra ją cą na zwi ska tych osób, któ re tak że się z ni mi za po zna ły. W przy pad kach, gdy
po odda niu do ar chi wum w tecz kach bra ko wa ło do ku men tów lub zo sta ły one uszko dzo ne,
je go kie row nik skła dał pi sem ny mel du nek o tym fak cie swo je mu bez po śred nie mu prze ło -
żo ne mu w ce lu wy ja śnie nia spra wy 107. 

Za pacz ki wy po ży cza ne przez pra cow ni ków od po wia da li sze fo wie wy dzia łów. Ter mi no -
we go zwro tu do ku men tów mu sie li na to miast do pil no wać pra cow ni cy ar chi wum. W tym celu
na re ga łach, w miej scach, gdzie sta ły wy po ży czo ne pacz ki, wsta wia no kar ty za stęp cze.
Uwa ża no, że kar ty te „[...] po zwa la ją na szyb ką wzro ko wą orien ta cję od no śnie ilo ści wy po -
ży czo nych, a niezwró co nych pa czek [...]”108. In for ma cję o wy po ży cze niu ma te ria łów od no -
to wy wa no na re wer sach skła da nych przez oso by z nich ko rzy sta ją ce oraz w księ dze ewi -
den cji akt udo stęp nio nych i wy po ży czo nych. 

Po zwró ce niu wy po ży czo nych pa czek pra cow ni cy ar chi wum mu sie li spraw dzić, czy nie
bra ku je w nich żad nych do ku men tów. W przy pad kach, gdy w pacz ce nie by ło wszyst kich akt,
mu sie li oni spo rzą dzić spe cjal ny pro to kół i za łą czyć do nie go wnio sek z proś bą o prze pro -
wa dze nie do cho dze nia w tej spra wie. Pro to kół był pod pi sy wa ny przez kie row ni ka ar chi wum

103 Cho dzi tu taj o re wers.
104 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r.,

k. 50–51.
105 Ibi�dem.
106 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -

go z 8 XI 1966 r., k. 11.
107 Ibi�dem.
108 AIPN, 001103/91, Tym cza so wa in struk cja ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 I 1951 r., k. 4.

Anna�Marcinkiewicz

34

A
R

C
H

IW
U

M



Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II...

35

A
R

C
H

IW
U

M
A

IP
N



oraz oso bę zda ją cą wy po ży czo ne ak ta, a na stęp nie włą cza ny do ra por tu przy go to wy wa ne go
dla Za rzą du II. Po spraw dze niu za war to ści pa czek by ły one po now nie za bez pie czo ne, opie -
czę to wa ne i umiesz czo ne na re ga le w miej scach, gdzie sta ły kar ty za stęp cze. Na ko niec kie -
row nik ar chi wum od no to wy wał na od wrot nej stro nie re wer su in for ma cję o ich zwró ce niu 109.

Bra�ko�wa�nie�akt�

Pod sta wo we in for ma cje na te mat bra ko wa nia akt za wie ra ła już po pra wio na wer sja Tym -
cza so wej in struk cji ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go. Zgod nie z jej wy tycz ny mi
szef Od dzia łu II mu siał po wo łać ko mi sję skła da ją cą się z przed sta wi cie li po szcze gól nych
wy dzia łów, któ ra do ko ny wa ła prze glą du akt i część z nich prze zna cza ła do znisz cze nia. Wy -
kaz tych akt umiesz cza no po tem w pro to ko le pod pi sa nym przez człon ków ko mi sji i za twier -
dzo nym przez sze fa Od dzia łu. Pro to kół ten prze cho wy wa no w ar chi wum. Po wy bra ko wa -
niu, w spi sach akt prze ka za nych, w ru bry ce „uwa gi” od no to wy wa no, że ak ta znisz czo no.
Nie wol no by ło nisz czyć akt, dzien ni ków i ksiąg, któ re „[...] słu żyć mo gą w przy szło ści ja -
ko ma te riał in for ma cyj ny, na uko wy lub hi sto rycz ny [...]”110, gdyż sta no wi ły one war to ścio -
wy ma te riał ar chi wal ny.

Ko lej ne in struk cje za wie ra ły bar dziej szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce bra ko wa nia akt.
Stwier dzo no w nich, że mu si się ono od by wać raz w ro ku. Po nad to prze gląd akt i ich bra -
ko wa nie mia ły prze pro wa dzać dwie ko mi sje po wo ły wa ne od dziel ny mi roz ka za mi przez
sze fa Za rzą du II 111. Człon ko wie pierw szej z nich prze glą da li ma te ria ły ka te go rii „B”, któ -
rych okres prze cho wy wa nia za koń czył się oraz po dej mo wa li de cy zję o ich wy bra ko wa niu
lub prze kwa li fi ko wa niu do ka te go rii „A”. Na stęp nie spo rzą dza no pro to kół z wnio ska mi
i pro po zy cja mi oraz skła da no go do za twier dze nia sze fo wi Za rzą du II. Do wy bra ko wa nia
wy zna czo nych jednostek szef Za rzą du II po wo ły wał ko lej ną ko mi sję. Jej człon ko wie prze -
wo zi li ak ta do fa bry ki pa pie ru, gdzie w ich obec no ści by ły one prze twa rza ne na ma sę papie -
ro wą. Fakt znisz cze nia dokumentów po twier dza li, skła da jąc swo je pod pi sy na pro to ko le
bra ko wa nia akt ar chi wal nych. Pro to ko ły te by ły prze ka zy wa ne do ar chi wum Za rzą du II.
W pro to ko łach znisz cze nia (prze kla sy fi ko wa nia) akt ar chi wal nych od no to wy wa no do ku -
men ty, któ re zo sta ły wy bra ko wa ne lub prze kla sy fi ko wa ne do in nej ka te go rii 112. 

Trans port ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II, któ re zo sta ły prze zna czo ne do znisz cze -
nia lub prze ka za ne do in nych in sty tu cji, mu siał być za bez pie czo ny zgod nie z wy tycz ny mi
za war ty mi w In struk cji o pro wa dze niu biu ro wo ści taj nej w woj sku 113. 

Prze glą du akt ar chi wal nych do ko ny wa no nie tyl ko przed ich bra ko wa niem, ale tak że
pod czas kon tro li okre so wych, które prze pro wa dza no raz na kil ka mie się cy. Ich ce lem by ło
spraw dze nie funk cjo no wa nia ar chi wum w za kre sie: 

– spo so bu przyj mo wa nia ma te ria łów ar chi wal nych,
– pro wa dze nia ewi den cji ar chi wal nej,
– prze cho wy wa nia i udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych,
– prze strze ga nia za sad in struk cji ar chi wal ne j114.
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109 Ibi�dem, k. 5.
110 Ibidem, Tym cza so wa in struk cja ar chi wal na z 25 II 1951 r., k. 90.
111 Ko mi sja skła da ła się z 3 lub 4 osób. Pra cę ko mi sji ko or dy no wał kie row nik ar chi wum, a na le że li do niej

ofi ce ro wie słu żą cy w ko mór kach, z któ rych ak ta zo sta ły prze ka za ne do bra ko wa nia. AIPN, 00429/7, In struk -
cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 8 XI 1966 r., k. 12.

112 Ibi�dem, k. 10–13.
113 Ibi�dem, k. 13.
114 Ibi�dem, k. 14.



Pierw szą in wen ta ry za cję akt w ar chi wum Za rzą du II prze pro wa dzo no w mar cu 1951 r.
Na po cząt ku licz ba jed no stek ar chi wal nych w za so bie by ła nie wiel ka. Znaj do wa ły się tam
wte dy 1264 tecz ki, któ re by ły prze cho wy wa ne w 172 pacz kach. Ilość do ku men tów prze ka -
za nych z po szcze gól nych wy dzia łów by ła na stę pu ją ca: 

Se kre ta riat Sze fo stwa – 49 pa czek (525 te czek);
Wy dział S – 27 pa czek; 
Jed nost ka Woj sko wa nr 1904 – 55 pa czek (464 tecz ki);
Wy dział I – 5 pa czek (26 te czek);
Wy dział II – 9 pa czek (72 tecz ki);
Wy dział IV – 9 pa czek (63 tecz ki);
Wy dział Per so nal ny – 12 pa czek (57 te czek);
Wy dział Go spo dar czy – 1 pacz ka (9 te czek);
Wy dział Fi nan so wy – 1 pacz ka (9 te czek);
Biu ro Szy frów – 1 pacz ka (13 te czek);
Dru kar nia – 1 pacz ka (13 te czek);
Ra dio wę zeł – 1 pacz ka (13 te czek)115.
Bio rąc pod uwa gę po wyż sze da ne, moż na stwier dzić, że bez po śred nio po utwo rze niu

archi wum ilość akt zda wa nych przez po szcze gól ne wy dzia ły nie by ła du ża. Naj wię cej teczek
prze ka za ły Se kre ta riat Sze fo stwa i Jed nost ka Woj sko wa nr 1904, łącz nie – 989 teczek,
co sta no wi ło po nad 78 proc. ca łe go za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu II. Po zo sta łe wy dzia ły
od da wa ły od kil ku do kil ku dzie się ciu te czek. Naj mniej – za le d wie po 9 te czek – zda ły na to -
miast wy dzia ły Go spo dar czy i Fi nan so wy. 

Nie wiel ka ilość ma te ria łów w za so bie ar chi wal nym Od dzia łu II w mar cu 1951 r. wy ni -
ka ła z fak tu, że dla czę ści ko mó rek Od dzia łu II osta tecz ny ter min zda wa nia do ku men tów
upły wał do pie ro w kwiet niu, czerw cu, lip cu lub sierp niu te go ro ku. War to rów nież za zna -
czyć, że część wy dzia łów funk cjo no wa ła za le d wie od kil ku lat i wie le pro wa dzo nych w nich
spraw nie by ło jesz cze za koń czo nych. Po nad to, po mi mo iż Od dział II funk cjo no wał od
1944 r., w po cząt ko wym okre sie je go dzia ła nia wy two rzo no tam nie wiel ką ilość akt o cha -
rak te rze wy wia dow czym. Sta ło się tak dla te go, że w okre sie woj ny i bez po śred nio po jej za -
koń cze niu służ by wy wia dow cze by ły włą czo ne do dzia łań ope ra cyj nych na te re nie kra ju.
Po za tym część do ku men tów wy two rzo nych przez od dzia ły Szta bu Ge ne ral ne go zo sta ła
prze ka za na do ar chi wum Od dzia łu Hi sto rycz ne go w la tach 1945–1946116.

Z cza sem ilość akt w ar chi wum woj sko wych służb wy wia dow czych wzra sta ła. Jed na
z ostat nich kon tro li, któ ra mia ła miej sce w grud niu 1990 r., wy ka za ła, że za cho wa ny za sób
ar chi wal ny skła dał się z 17 211 jed no stek ar chi wal nych. Spo śród nich więk szość, bo aż
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115 AIPN, 00322/304, Pro to kół z in wen ta ry za cji ar chi wum Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go z 20 III
1951 r., k. 1.

116 W paź dzier ni ku 1945 r. roz ka za no, aby wszyst kie od dzia ły Szta bu Ge ne ral ne go prze ka za ły do ar chi -
wum Od dzia łu Hi sto rycz ne go „[...] ak ta pod le ga ją ce zgod nie z obo wią zu ją cą in struk cją prze cho wy wa niu ar -
chi wal ne mu, prze strze ga jąc za sa dę, że nisz cze niu nie pod le gały do ku men ty o zna cze niu ope ra cyj nym, hi sto -
rycz nym, na uko wym oraz in for ma cyj nym [...]”. W czerw cu 1946 r. szef Od dzia łu Hi sto rycz ne go Szta bu
Ge ne ral ne go skie ro wał pi smo do sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go, w któ rym po pro sił o prze ka za nie ma -
te ria łów ope ra cyj nych zwią za nych z funk cjo no wa niem 1. i 2. Ar mii WP do two rzo ne go wte dy ar chi wum tych
ar mii. AIPN, 369/193, Roz kaz we wnętrz ny nr 105 za stęp cy sze fa Szta bu Ge ne ral ne go WP z 18 X 1945 r.,
k. 44; AIPN, 345/45, Pi smo sze fa Od dzia łu Hi sto rycz ne go Szta bu Ge ne ral ne go WP do sze fa Od dzia łu II Wy -
wia dow cze go Szta bu Ge ne ral ne go z 5 VI 1946 r., k. 85.
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11 184 j.a. sta no wi ły ma te ria ły ka te go rii „A”, któ re po sia da ły war tość hi sto rycz ną. Akt ka -
te go rii „B” by ło znacz nie mniej, bo tyl ko 6032 j.a.117

Wszyst kie ma te ria ły, któ re nie mia ły war to ści ar chi wal nej, nisz czo no zgod nie z prze pi -
sa mi za war ty mi w in struk cji ar chi wal nej. Od 1967 r. szef Za rzą du II po wo ły wał ko mi sję
skła da ją cą się z pra cow ni ków Za rzą du II. Raz w ro ku jej człon ko wie do ko ny wa li prze glą -
du akt ka te go rii „A” i „B”. Ak ta ka te go rii „B”, któ rych okres prze cho wy wa nia za koń czył
się, by ły bra ko wa ne, na to miast część akt ka te go rii „A” prze kwa li fi ko wy wa no do ka te go rii

117 AIPN, 658/70, Pro to kół z kon tro li pro ble mo wej ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go z 20–21 XI
1990 r., k. 10.

Schem.�2.�Brakowanie�akt

Wyznaczenie
komisji dokonu-
jącej przeglądu
akt przez szefa

Zarządu II Sztabu
Generalnego WP

Sporządzenie 
protokołu

Wytypowanie akt
do przeklasyfi -

kowania 
i brakowania

Zatwierdzenie
protokołu

przez szefa
Zarządu II

Sztabu
Generalnego WP

Wyznaczenie
komisji 

brakującej akta
przez szefa
Zarządu II 

Sztabu
Generalnego WP

Zniszczenie
akt

Sporządzenie protokołu brakowania akt

Przekazanie protokołu brakowania i wykazu akt przekwalifikowanych 
do archiwum Zarządu II Sztabu Generalnego WP
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„B”, a na stęp nie prze zna cza no do znisz cze nia. Ostat nie bra ko wa nie mia ło miej sce w lip cu
1987 r. Ko mi sja skła da ją ca się z 17 osób prze kwa li fi ko wa ła 140 te czek akt z ka te go rii „A”
do „B” i zgod nie z pro to ko łem nr 3400/Org/87 do ko na ła znisz cze nia 2053 j.a.118

Do ku men ty nie przy dat ne już do pra cy ope ra cyj nej, a po sia da ją ce war tość hi sto rycz ną,
by ły prze ka zy wa ne do CAW. W dniu 2 ma ja 1988 r. szef Za rzą du II po wo łał ko mi sję skła -
da ją cą się z 5 osób, któ ra do ko na ła prze glą du akt Wy dzia łu Woj sko wych Spraw Za gra nicz -
nych z lat 1945–1953 i prze ka za ła do CAW 282 j.a.119

Wy�kaz�ma�te�ria�łów�ar�chi�wal�nych

Do no wej In struk cji o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge -
ne ral ne go do łą czo no wy kaz ma te ria łów ar chi wal nych wy twa rza nych w Za rzą dzie II. Zo stał
on spo rzą dzo ny na pod sta wie „Wy ka zu woj sko wych ma te ria łów ar chi wal nych”, któ ry był
za łą czo ny do obo wią zu ją cej wówczas – opra co wa nej w CAW – In struk cji o po stę po wa niu
z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi. Za wie rał on jed nak tyl ko naj bar dziej cha rak te ry -
stycz ne do ku men ty wy two rzo ne w Za rzą dzie II i dla te go w przy pad kach okre śla nia ka te go -
rii ma te ria łów nie uwzględ nio nych w wy ka zie na le ża ło ko rzy stać z in struk cji CAW. 

Do ku men ty w wy ka zie po dzie lo no we dług naj waż niej szych dzie dzin dzia łal no ści Za rzą -
du II i pod le głych mu jed no stek. Wy glą dał on na stę pu ją co:

– ak ta ogól no or ga ni za cyj ne (in struk cje, roz ka zy i za rzą dze nia sze fa Za rzą du II i do wód -
ców jed no stek pod le głych, wy ka zy eta tów jed no stek, spra woz da nia i pla ny pra cy od dzia łów,
ko re spon den cja Za rzą du II z in ny mi jed nost ka mi woj sko wy mi, ma te ria ły szko le nio we);

– ak ta pra cy par tyj no -p ol ityc znej (pro to ko ły ze brań, na rad i kon fe ren cji or ga ni zo wa nych
przez ko mi te ty par tyj ne, spra woz da nia z pra cy par tyj no -p ol ityc znej, spra woz da nia fi nan so -
we ko mi te tów par tyj nych, wy ka zy na zwisk człon ków PZPR, ma te ria ły szko le nio we);

– ak ta woj sko wej służ by za gra nicz nej (ra por ty i spra woz da nia z at ta cha tów woj sko wych
w kra jach so cja li stycz nych, ko re spon den cja z at ta cha ta mi woj sko wy mi);

– ak ta wy wia dow cze (za rzą dze nia MSW, spra woz da nia na te mat dzia łal no ści wy wia -
dow czej, ra por ty i mel dun ki do ty czą ce dzia łal no ści at ta cha tów państw ob cych w War sza -
wie, wy ka zy lo ka li kon spi ra cyj nych, ma te ria ły do ty czą ce spraw obiek to wych i ope ra cyj -
nych, do ku men ty fi nan so we, ak ta per so nal ne i tecz ki pra cy agen tów, współ pra cow ni ków,
kan dy da tów i pra cow ni ków ka dro wych);

– ak ta in for ma cyj ne (ana li zy i oce ny ma te ria łów in for ma cyj nych, do ku men ty okre śla ją -
ce za kres za dań wy wia dow czych, pu bli ka cje na te mat ar mii państw ob cych);

– ak ta roz po zna nia woj sko we go (pla ny roz wo ju od dzia łów roz po znaw czych wojsk lą do -
wych, lot nic twa, ma ry nar ki wo jen nej i OTK, spra woz da nia i oce ny pra cy od dzia łów roz po -
znaw czych, ra dio elek tro nicz nych, wy wia du ope ra cyj ne go, ma te ria ły do ty czą ce roz po zna -
nia woj sko we go w si łach po wietrz nych, lą do wych i ma ry nar ce wo jen nej);

– ak ta wy daw ni cze (pla ny wy daw ni cze, re cen zje ar ty ku łów, spra woz da nia z dru kar ni,
pro to ko ły od bio ru pu bli ka cji);

– ak ta ka dro we (ak ta per so nal ne ka dry, księ gi ewi den cyj ne sze re go wych, opi nie służ bo -
we, wnio ski o awans i od zna cze nia, mel dun ki do ty czą ce sta nu ilo ścio we go ofi ce rów i cho -
rą żych, ma te ria ły do ty czą ce wy kro czeń dys cy pli nar nych, mel dun ki o sta nie eta to wo -ew i den -
cy jnym i bo jo wym jed no stek, wy ka zy sta ty stycz ne ofi ce rów re zer wy);

118 Ibi�dem, k. 11.
119 Ibidem, Pro to kół prze ka za nia akt do CAW z 2 V 1988 r., k. 2.



– ak ta łącz no ści spe cjal nej (wy ka zy ewi den cji szy fro gra mów i ko do gra mów, wy ka zy na -
zwisk osób wy ko nu ją cych pra cę szy fro wą, mel dun ki o ujaw nie niu ta jem ni cy pań stwo wej);

– ak ta fi nan so we (li sty płac żoł nie rzy za wo do wych i pra cow ni ków cy wil nych, spra woz -
da nia fi nan so we z re ali za cji fun du szu dys po zy cyj ne go, wy ka zy wy dat ków na po trze by ope -
ra cyj ne, ra chun ki z wy dat ków na ce le ope ra cyj ne, ma te ria ły do ty czą ce wy dat ków i za po -
trze bo wa nia na środ ki wa lu to wo -d ew iz owe, do ku men ty do ty czą ce ob ro tu wa lu ta mi);

– ak ta służb kwa ter mi strzow skich (pro to ko ły od bio ru uzbro je nia i umun du ro wa nia, spra -
woz da nia okre so we o sta nie uzbro je nia i umun du ro wa nia, wy ka zy ilo ści amu ni cji, do ku men -
ty do ty czą ce ży wie nia zbio ro we go w jed nost kach woj sko wych, pla ny re mon tów i na praw,
wy kaz nie ru cho mo ści woj sko wych, ma te ria ły do ty czą ce ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn -
ków woj sko wych, spra woz da nia o sta nie zdro wia żoł nie rzy w jed nost kach, księ gi re je stra cji
cho rych, do ku men ty do ty czą ce wy pad ków sa mo cho do wych, spra woz da nia o sta nie tech nicz -
nym po jaz dów me cha nicz nych, wy ka zy ilo ści zre ali zo wa nych kur sów służ bo wych);

– ak ta kan ce la rii (wy ka zy akt prze ka za nych do ar chi wum, pro to ko ły bra ko wa nia akt, do -
ku men ty do ty czą ce or ga ni za cji kan ce la rii taj nych i jaw nych, dzien ni ki ewi den cji ko re spon -
den cji przy cho dzą cej i wy cho dzą cej, księ gi ewi den cji zdjęć fo to gra ficz nych);

– ak ta ar chi wi sty ki woj sko wej (roz ka zy, wy tycz ne i za rzą dze nia do ty czą ce ar chi wum
Za rzą du II, in wen ta rze akt i mi kro fil mów, spi sy zdaw czo -o dbio rcze akt)120. 

W każ dej z wy żej wy mie nio nych grup wy ty po wa no po szcze gól ne ro dza je akt i umiesz -
czo no przy nich wła ści we dla nich ka te go rie „A”, „B” lub „C”. Ce lem spo rzą dze nia te go
wy ka zu by ło uła twie nie pra cow ni kom kan ce la rii usta le nia okre sów prze cho wy wa nia po -
szcze gól nych do ku men tów oraz ich se gre ga cja przed zda niem do ar chi wum.

Na le ży jed nak za zna czyć, że po dział akt w ar chi wum Za rzą du II nie był zgod ny z wy żej
przed sta wio nym wy ka zem. Na pod sta wie spra woz da nia z ana li zy sta nu te go ar chi wum, któ -
ra zo sta ła prze pro wa dzo na w 1989 r. moż na stwier dzić, że ma te ria ły by ły po gru po wa ne tyl -
ko we dług ko mó rek or ga ni za cyj nych, w któ rych zo sta ły wy two rzo ne. Wy szcze gól nio no
17 grup akt prze ka za nych przez: kie row nic two Za rzą du II, pion ope ra cyj ny, pion in for ma -
cyj ny, pion roz po zna nia woj sko we go, Wy dział Po li tycz ny, Od dział Or ga ni za cyj ny, Od dział
Kadr, Od dział At ta cha tów Woj sko wych, Wy dział Ko or dy na cji, Cen trum Szko le nia Woj sko -
wej Służ by Za gra nicz nej, Za kład Tech ni ki Spe cjal nej, Od dział Za bez pie cze nia, Wy dział Fi -
nan sów, Jed nost kę Woj sko wą 2000, 2. Pułk Roz po zna nia Ra dio elek tro nicz ne go, Wy dział
Sa mo cho do wy, jed nost ki woj sko we 1500 i 1904121. 

W ar chi wum Za rzą du II nie dys po no wa no rów nież rze czo wym wy ka zem akt i nie wpro -
wa dzo no za sad ich kla sy fi ka cji okre ślo nych w naj now szej In struk cji o za sa dach ar chi wa li -
za cji do ku men ta cji woj sko wej, któ ra obo wią zy wa ła już od ro ku. Z te go wzglę du, w spra -
woz da niu z ana li zy sta nu ar chi wum za pro po no wa no, aby jak naj szyb ciej zo sta ła wy da na
no wa in struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -
go. Za war te w niej wy tycz ne mia ły być opra co wa ne na pod sta wie wy żej wy mie nio nej in -
struk cji. Pod kre ślo no przy tym, że in struk cja „[...] mu si w ca ło ści być przy sto so wa na do po -
trzeb za rzą du, któ ra uwzględ nia ła by za rów no zmia ny or ga ni za cyj ne, jak i me to dy pra cy, jak
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120 AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne -
go z 8 XI 1966 r., k. 18–31. 

121 War to przy tym za zna czyć, że w 1989 r. ostat nia In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny -
mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go by ła już nie ak tu al na, na to miast za kres za dań Za rzą du II znacz nie się roz -
sze rzył. Zwięk szy ła się rów nież licz ba funk cjo nu ją cych w nim ko mó rek or ga ni za cyj nych, któ rych wcze śniej
nie uwzględ nia no.



rów nież wnio ski i do świad cze nie wy pły wa ją ce z do tych cza so we go sys te mu ar chi wi za cji
do ku men tów ope ra cyj nych [...]”122. 

Wzo�ry� for�mu�la�rzy� za�łą�czo�nych� do� in�struk�cji� ar�chi�wal�nych� Za�rzą�du� II� Szta�bu

Gene�ral�ne�go

Wzo ry opi sów te czek, re wer sów oraz pro to ko łów prze ka za nia i brakowania do ku men -
tów by ły za łą czo ne do oby dwu omó wio nych wy żej in struk cji ar chi wal nych Za rzą du II 123.
Wyglą da ły one na stę pu ją co:

Wzór�opi�su�tecz�ki�załączony�do�Tymczasowej�instrukcji�archiwalnej�z�25�II�1951�r.

(AIPN,�001103/91)

Ana li zu jąc po wyż sze for mu la rze, moż na stwier dzić, że ich wzo ry za łą czo ne do in struk -
cji z 1966 r. tyl ko nie znacz nie róż ni ły się od tych, któ re zo sta ły za war te w pierw szych in -
struk cjach. By ły one jed nak bar dziej pre cy zyj ne i uwzględ nia ły tyl ko naj istot niej sze in for -
ma cje. Na okład kach te czek nie od no to wy wa no już ter mi nu prze cho wy wa nia ma te ria łów,
tyl ko ich ka te go rię. In for ma cję o tym za miesz cza no rów nież na spi sach akt prze ka za nych
do ar chi wum i pro to ko łach znisz cze nia akt ar chi wal nych. Brak tych in for ma cji na wzo rach
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122 AIPN, 658/70, Ana li za ak tu al ne go sta nu ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go prze pro wa dzo na
przez ko mi sję CAW z 1 XII 1989 r., k. 25.

123 Spo śród wzo rów for mu la rzy za łą czo nych do in struk cji ar chi wal nych Za rzą du II zo sta ły omó wio ne tyl -
ko te, któ re by ły naj bar dziej in te re su ją ce. Po rów na nie ich po zwo li ło na uka za nie zmian, ja kie za szły w spo so -
bach po stę po wa nia z do ku men ta mi w la tach 1951–1966.
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Wzór�opisu

teczki�załączony

do�Instrukcji

o postępowaniu

z materiałami�

archiwalnymi

Zarządu�II

Sztabu

Generalnego�

z�8�XI�1966�r.

(AIPN,�00429/7)

Wzór�spisu�teczek�akt�przekazanych�do�archiwum�załączony�

do�Tymczasowej�instrukcji�archiwalnej�z�25�II�1951�r.�(AIPN,�001103/91)
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Wzór�spisu�teczek�akt�przekazanych�do�archiwum�załączony�do�Instrukcji�

o�postępowaniu�z�materiałami�archiwalnymi�Zarządu�II�Sztabu�Generalnego�

z�8�XI�1966�r.�(AIPN,�00429/7)
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Wzór�rewersu�załączony�do�Tymczasowej�instrukcji�archiwalnej�

z�25�II�1951�r.�(AIPN,�001103/91)

Wzór�rewersu�załączony�do�Instrukcji�o�postępowaniu�z�materiałami

archiwalnymi�Sztabu�Generalnego�z�8�XI�1966�r.�(AIPN,�00429/7)
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Wzór�protokołu

zniszczenia�

załączony

do Tymczasowej

instrukcji�

archiwalnej�

z�25�II�1951�r.�

(AIPN,�001103/91)
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Wzór�protokołu�zniszczenia�załączony�do�Instrukcji�o�postępowaniu�z�materiałami

archiwalnymi�Sztabu�Generalnego�z�8�XI�1966�r.�(AIPN,�00429/7)
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do ku men tów z 1951 r. wy ni kał z fak tu, że na po cząt ku funk cjo no wa nia ar chi wum nie by ło
jesz cze po dzia łu akt na ka te go rie „A”, „B” i „C”.

Na no wych wzo rach spi sów akt prze ka za nych, oprócz ka te go rii uwzględ nio no rów nież
klau zu lę taj no ści do ku men tów oraz za miesz czo no wy raź ną ad no ta cję świad czą cą o tym, że
zo sta ły one za twier dzo ne przez sze fa wy dzia łu.

Uprosz czo ny zo stał rów nież wzór re wer su ko niecz ne go do wy po ży cze nia ma te ria łów.
Oso ba wy peł nia ją ca go mu sia ła tyl ko za pi sać da tę, na zwi sko, imię i sto pień woj sko wy,
okres wy po ży cze nia ma te ria łów, nu me ry pa czek, w któ rych się znaj do wa ły, oraz nu me ry
od dzia łów i wy dzia łów, gdzie zo sta ły one wy two rzo ne. Na każ dym re wer sie uwzględ nio no
rów nież miej sca na pod pi sy prze ło żo nych udzie la ją cych zgo dy na wy po ży cze nie. Zre zy -
gno wa no na to miast z ko niecz no ści za pi sy wa nia ty tu łów te czek na re wer sach, gdyż wy po -
ży cza no tyl ko ca łe pacz ki, a nie po szcze gól ne ak ta i do ku men ty.

Naj wię cej zmian wpro wa dzo no w pro to ko le znisz cze nia akt ar chi wal nych. W pierw szym
wzo rze te go do ku men tu za miesz czo no ta bel kę, w któ rej od no to wy wa no ak ta prze zna czo ne
do bra ko wa nia. Uwzględ nia no w niej na zwę jed nost ki lub in sty tu cji, treść tecz ki, rok jej
pro wa dze nia, nu mer po rząd ko wy zgod ny z re je strem spi sów prze ka za nych, nu mer po rząd -
ko wy pacz ki zgod ny ze spi sem akt prze ka za nych oraz uwa gi. Dru ga stro na pro to ko łu znisz -
cze nia akt by ła prze zna czo na na pod pi sy na stę pu ją cych osób: kie row ni ka CAW, do wód cy
lub sze fa szta bu, oso by, któ ra do ko na ła bra ko wa nia akt, oraz świad ków znisz cze nia do ku -
men tów. Na koń cu pro to ko łu umiesz cza no da tę i pod pis do wód cy lub sze fa szta bu. W 1966 r.
wzór te go do ku men tu wy glą dał już ina czej. W ta bel ce od no to wy wa no na zwę każ de go po -
je dyn cze go do ku men tu, któ ry zo stał wy bra ko wa ny, a nie ca łej tecz ki. Uwzględ nia no rów -
nież licz bę kart w tym do ku men cie, je go ka te go rię oraz nu mer tecz ki i pacz ki, w któ rej się
znaj do wał. Pod ta bel ką by ły tyl ko pod pi sy prze wod ni czą ce go i człon ków ko mi sji prze pro -
wa dza ją cej bra ko wa nie akt. Ad no ta cja o za twier dze niu akt do znisz cze nia przez sze fa Za -
rzą du II umiesz czo na by ła w le wym gór nym ro gu pro to ko łu.

Po zy tyw ną zmia ną w no wej wer sji pro to ko łów bra ko wa nia by ła ko niecz ność umiesz cza -
nia nazw po szcze gól nych do ku men tów w wy ka zie akt prze zna czo nych do znisz cze nia.
Wcze śniej od no to wy wa no opi sy ca łych te czek, któ re czę sto by ły ma ło pre cy zyj ne i nie od -
zwier cie dla ły ich za war to ści, co sta no wi ło po waż ny pro blem dla osób wy da ją cych ze zwo -
le nie na bra ko wa nie, gdyż nie za wsze mo gły one wła ści wie oce nić przy dat ność wy mie nio -
nych tam ma te ria łów.

Po rów nu jąc in struk cje ar chi wal ne Za rzą du II, moż na stwier dzić, że za sa dy prze cho wy -
wa nia ma te ria łów ar chi wal nych sta ra no się do sto so wać do bie żą cych po trzeb. W ostat niej
z nich wpro wa dzo no dość przej rzy sty po dział ma te ria łów ar chi wal nych, w któ rym wy -
szcze gól nio no gru py i ro dza je za li cza nych do nich akt. War to za zna czyć, że po dob ne za sa -
dy po dzia łu akt w kan ce la riach woj sko wych wpro wa dza ła nie ak tu al na już In struk cja o biu -
ro wo ści jaw nej we wła dzach na czel nych i okrę go wych. Nie spre cy zo wa no w niej jed nak
do kład nie, ja kie ro dza je do ku men tów na le ży włą czać do po szcze gól nych grup, co do tych -
czas znacz nie utrud nia ło se gre go wa nie akt. 

W 1966 r. ma te ria łom ar chi wal nym nada wa no już ka te go rie „A”, „B” lub „C”, dzię ki
któ rym moż na by ło okre ślić okres ich prze cho wy wa nia. Istot ną zmia ną by ło rów nież wpro -
wa dze nie „Wy ka zu ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II”, któ ry w za sad ni czy spo sób mo -
dy fi ko wał za sa dy zda wa nia akt do ar chi wum. Obo wiąz kiem pra cow ni ków kan ce la rii, obok
fi zycz ne go przy go to wa nia ma te ria łów, by ło rów nież ich se gre go wa nie i kwa li fi ko wa nie do
od po wied niej ka te go rii. Dzię ki te mu do ar chi wum mia ły być prze ka zy wa ne tyl ko te ak ta,
któ re po sia da ły war tość hi sto rycz ną. 



* * *

Spo sób prze cho wy wa nia oraz za sa dy udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II
świad czy ły o tym, że kła dzio no tam przede wszyst kim na cisk na ochro nę in for ma cji nie jaw -
nych. Z akt mo gli ko rzy stać głów nie pra cow ni cy Za rzą du, a pro ce du ry zwią za ne z ich wy -
po ży cze niem by ły bar dzo skom pli ko wa ne. Pro wa dzo no rów nież ści słą kon tro lę wy po ży -
cza ją cych ak ta, dą żąc do te go, aby nie ko rzy sta ły z nich oso by nie upraw nio ne.

Obok ochro ny in for ma cji nie jaw nych, w in struk cjach ar chi wal nych Za rzą du II zwra ca no
rów nież uwa gę na fi zycz ne przy go to wa nie do prze ka za nia do ku men tów do ar chi wum. Ana -
li za tych in struk cji po zwa la za ob ser wo wać zmia ny, ja kie za szły w tej dzie dzi nie w la tach
1951–1989. W pierw szych in struk cjach oma wia no tyl ko spo so by fi zycz ne go przy go to wa -
nia akt, na to miast bra ko wa ło w nich okre śle nia za sad se gre go wa nia i kla sy fi ko wa nia ma te -
ria łów, któ rych nie by ło rów nież w opi sa nych już wcze śniej in struk cjach do ty czą cych po -
stę po wa nia z do ku men ta cją nie jaw ną w woj sku. 

Szyb ki wzrost licz by wy twa rza nych do ku men tów po wo do wał jed nak, że z cza sem pra -
cow ni cy ar chi wum mie li po waż ne trud no ści z po rząd ko wa niem ich i gru po wa niem. Wy kaz
ma te ria łów ar chi wal nych, któ ry zo stał za łą czo ny do ostat niej in struk cji nie roz wią zał osta -
tecz nie pro ble mu, gdyż po 1966 r. ilość akt prze ka zy wa nych do ar chi wum Za rzą du II na dal
sys te ma tycz nie ro sła i za war te w nim wy tycz ne szyb ko zdez ak tu ali zo wa ły się. Sy tu ację po -
gar szał rów nież fakt, że se lek cja ma te ria łów do ko ny wa na w kan ce la riach nie za wsze by ła
pra wi dło wa i bar dzo czę sto zda rza ły się przy pad ki, że opi sy te czek by ły nie zgod ne z ich za -
war to ścią lub znaj do wa ły się w nich w nich róż ne go ro dza ju do ku men ty. 

Zmia ny w za kre sie kwa li fi ko wa nia wszyst kich akt woj sko wych ure gu lo wa no osta tecz -
nie do pie ro w 1989 r. w In struk cji o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej.
Zgod nie z jej wy tycz ny mi pod sta wę po dzia łu do ku men ta cji woj sko wej oraz kwa li fi ko wa -
nia jej do wła ści wej ka te go rii sta no wił rze czo wy wy kaz akt. Mu siał on być opra co wa ny
w każ dej jed no st ce czy in sty tu cji woj sko wej i za twier dzo ny przez do wód cę lub sze fa
po uzgod nie niu z kie row ni kiem ar chi wum. Bar dzo przy dat ne przy spo rzą dza niu te go nor -
ma ty wu by ły: „Sche mat jed no li te go po dzia łu ar chi wal ne go do ku men ta cji woj sko wej” oraz
„Wy kaz do ku men ta cji woj sko wej z okre sa mi prze cho wy wa nia”, któ re zo sta ły za łą czo ne do
in struk cji. W pierw szym do ku men cie wy mie nio no gru py ro dza jów do ku men tów woj sko -
wych, uwzględ nia jąc w każ dej z nich ma te ria ły ar chi wal ne i do ku men ta cję nie ar chi wal ną
oraz okres ich prze cho wy wa nia 124. W wy ka zie wy szcze gól nio no na to miast ty po we do ku -
men ty wy twa rza ne przez in sty tu cje i jed nost ki woj sko we. 

Pod sta wo wym ce lem opra co wa nia po wyż szej in struk cji by ło upo rząd ko wa nie woj sko -
we go za so bu ar chi wal ne go prze cho wy wa ne go nie tyl ko w CAW, ale rów nież w ar chi wach
po szcze gól nych in sty tu cji i jed no stek Pol skich Sił Zbroj nych. W in struk cjach we wnętrz -
nych wy da wa nych do tąd w Za rzą dzie II nie roz wią za no te go pro ble mu, gdyż zwra ca no
w nich przede wszyst kim uwa gę na wła ści we za bez pie cze nie ta jem ni cy woj sko wej i pań -
stwo wej, któ rą za wie ra ły znaj du ją ce się tam ma te ria ły ar chi wal ne.

Wy tycz ne In struk cji o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej nie zo sta ły jed -
nak za sto so wa ne w ar chi wum woj sko wych służb wy wia dow czych, gdyż 11 kwiet nia 1997 r.
zo sta ła uchwa lo na Usta wa o ujaw nie niu pra cy lub służ by w or ga nach bez pie czeń stwa pań -
stwa lub współ pra cy z ni mi w la tach 1944–1990 osób peł nią cych funk cje pu blicz ne (DzU,
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124 AIPN, 00432/12, In struk cja o za sa dach ar chi wa li za cji do ku men ta cji woj sko wej za twier dzo na 13 X
1988 r., k. 27–41.



1999, nr 42, poz. 448). Zgod nie z tą usta wą Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go WP uzna no za
je den z or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa i część je go za so bu zo sta ła prze ka za na do In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej.

Do ku men ta cja woj sko wych służb wy wia dow czych by ła przej mo wa na przez IPN od
sierp nia do paź dzier ni ka 2001 r. Ilość prze ka za nych wte dy jed no stek ar chi wal nych wy nio -
sła ok. 2658125. Sta no wi ło to za le d wie ok. 15 proc. licz by teczek, któ re zo sta ły wy mie nio ne
w „Pro to ko le z kon tro li pro ble mo wej ar chi wum Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go” z 1990 r.
Trud no stwier dzić, gdzie znaj du ją się po zo sta łe do ku men ty. Nie wąt pli wie część z nich, któ -
ra by ła jesz cze war to ścio wa pod wzglę dem ope ra cyj nym, z po wo dów oczy wi stych nie zo -
sta ła prze ka za na do IPN. Wie le wska zu je na to, że część akt zo sta ła wy bra ko wa na, gdyż nie
chcia no, aby kie dy kol wiek zo sta ły one ujaw nio ne i pod da ne oce nie opi nii pu blicz nej.

Ogra ni czo na ilość akt Za rzą du II po wo du je jed nak po waż ne trud no ści z od two rze niem
je go peł nej hi sto rii. Przede wszyst kim bra ku je do ku men tów umoż li wia ją cych uka za nie
struk tur i or ga ni za cji woj sko wych służb wy wia dow czych w po cząt ko wym okre sie ich funk -
cjo no wa nia. Po nad to znacz ną część prze ka za nych ma te ria łów sta no wią pu bli ka cje i bro szu -
ry re sor to we, któ re ma ją cha rak ter pro pa gan do wy i nie moż na ich uznać za war to ścio we
źró dło hi sto rycz ne. 

Pod czas ko rzy sta nia z za so bu ar chi wal ne go Za rzą du II wy stę pu ją rów nież in ne pro ble -
my. Na przy kład opi sy na tecz kach czę sto nie są pre cy zyj ne i nie za wsze od po wia da ją tre -
ści umiesz czo nych w nich do ku men tów. Przeszkody te po waż nie utrud nia ją pro wa dze nie
ba dań na uko wych, gdyż unie moż li wia ją spraw ne od na le zie nie in te re su ją cych akt. Stąd też,
jak są dzę, wy ni ka pil na po trze ba upo rząd ko wa nia tych ar chi wa liów.

Na le ży jed nak pod kre ślić, że nie za leż nie od wy mie nio nych wy żej pro ble mów, w za so bie
ar chi wal nym Za rzą du II moż na zna leźć wie le cie ka wych do ku men tów. Na le żą do nich: in -
struk cje, roz ka zy i za rzą dze nia do ty czą ce struk tur i or ga ni za cji Za rzą du II po 1965 r., ra por -
ty i spra woz da nia z dzia łal no ści wy wia dow czej po szcze gól nych od dzia łów, ak ta per so nal -
ne ofi ce rów Za rzą du II, ko re spon den cja woj sko wych służb wy wia dow czych z MBP,
a po tem z MSW oraz ma te ria ły szko le nio we. Szcze gó ło wa ana li za tej do ku men ta cji po zwo -
li na zba da nie przy naj mniej czę ści hi sto rii dzia łal no ści służb wy wia dow czych w Pol sce Lu -
do wej, któ ra do tąd nie zo sta ła jesz cze po zna na.

Sposób archiwizowania i przechowywania dokumentacji w Zarządzie II...
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Da�riusz�Bur�czyk

Metodyopracowania
i rekonstrukcji

zespołuarchiwalnego:
WojskowySądRejonowy
wGdańsku(1946–1955)

Ak ta są do we mo gą sta no wić dla hi sto ry ka cen ne źró dło in for ma cji. Nie wol no jed nak
za po mi nać, że jest to spe cy ficz ny ro dzaj do ku men tów wy ma ga ją cy szcze gól nych
me tod warsz ta to wych i znacz nej do zy kry ty cy zmu, zwa żyw szy na oko licz no ści,

w ja kich po wsta ły. Do ty czy to zwłasz cza akt wy two rzo nych w sta li now skiej Pol sce,
w więk szo ści opie ra ją cych się na ma te ria łach zgro ma dzo nych przez ko mu ni stycz ne or ga ny
bez pie czeń stwa. Ak ta woj sko wych są dów re jo no wych rów nież na le żą do te go ty pu do ku -
men tów ze wzglę du na ro lę, ja ką przy pi sa no ich twór com w pro ce sie „utrwa la nia” wła dzy
lu do wej. Po przez orzecz nic two do sto so wa ne do wy tycz nych par tii ko mu ni stycz nej woj sko -
we są dy re jo no we – w tym Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku – mia ły wy eli mi no wać
„w ma je sta cie pra wa” struk tu ry nie pod le gło ścio we po wsta łe na gru zach Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go i osta tecz nie po grze bać ide ały Pol ski Nie pod le głe j1.

Po�wo�ła�nie�woj�sko�wych�są�dów�re�jo�no�wych

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych na te re nie Pol ski przy stą pio no do two rze nia ca łej sie -
ci urzę dów i in sty tu cji pań stwo wych – jed ną z pierw szych zor ga ni zo wa nych by ło są dow -
nic two2. Obok są dów po wszech nych stwo rzo no roz bu do wa ną struk tu rę są dów woj sko -
wych, któ re w rę kach ko mu ni stów mia ły być istotnym na rzę dziem w wal ce z opo zy cją.
W ów cze snym są dow nic twie woj sko wym szcze gól ną ro lę od gry wa ły woj sko we są dy re jo -
no we. Zo sta ły one po wo ła ne do ży cia na pod sta wie Roz ka zu nr 023/Org. mi ni stra obro ny
na ro do wej z 20 stycz nia 1946 r.3 i obej mo wa ły swo im za się giem ob szar da ne go wo je wódz -
twa. Otrzy ma ły bar dzo sze ro kie upraw nie nia, dzię ki cze mu mo gły orze kać w postępowaniach

1 F. Mu siał, Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Kra�ko�wie�1946–1955, Kra ków 2005,
s. 15.

2 O or ga ni za cji są dow nic twa w Pol sce Lu do wej zob. m.in. M. Kal las, A. Li tyń ski, Hi�sto�ria�ustro�ju�i pra�-
wa�Pol�ski�Lu�do�wej, War sza wa 2000; G. Ja ku bow ski, Są�dow�nic�two�po�wszech�ne�w Pol�sce, War sza wa 2002;
A. Tom po rek, Or�ga�ni�za�cja�są�dow�nic�twa�pol�skie�go�w la�tach�1945–2000 [w:] Ar�chi�wa�in�sty�tu�cji�wy�mia�ru�spra�-
wie�dli�wo�ści� w służ�bie� pań�stwa� i oby�wa�te�li.�Ma�te�ria�ły� III� Kra�jo�we�go� Sym�po�zjum�Ar�chi�wal�ne�go,� Łódź 4–5

wrze�śnia�2001�r., red. J. Ba ra now ski i U. Za rzyc ka -Su tter, Łódź 2001, s. 27–61.
3 M. Za bor ski, Oni�ska�zy�wa�li�na�śmierć...�Szko�le�nie�sę�dziów�woj�sko�wych�w Pol�sce�w la�tach�1944–1956

[w:] Skry�te�ob�li�cze�sys�te�mu�ko�mu�ni�stycz�ne�go.�U źró�deł�zła, red. R. Bäcker i in., War sza wa 1997, s. 142–145.
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osób cy wil nych oskar żo nych o prze stęp stwa prze ciw ko pań stwu, jak rów nież w spra wach
funk cjo na riu szy Mi li cji Oby wa tel skiej, urzę dów bez pie czeń stwa, Stra ży Wię zien nej, żoł -
nie rzy Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go oraz Wojsk Ochro ny Po gra ni cza (od
1949 r.). We dług teo re ty ków pra wa PRL woj sko we są dy re jo no we „znaj do wa ły się w pier-
w szym sze re gu wal ki kla so wej [...]. Na woj sko we są dy re jo no we na ło żo ne zo sta ły za da nia,
któ rym nie mógł by po do łać no wo kształ tu ją cy się wów czas apa rat są dów po wszech nych,
prze ży wa ją cy zresz tą ol brzy mie trud no ści ka dro we”4. Z uwa gi na fakt, że or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie kil ku spo śród woj sko wych są dów re jo no wych do cze ka ły się opra co wań
mo no gra ficz nych, w ni niej szym ar ty ku le ogra ni czo no się je dy nie do przy po mnie nia naj -
waż niej szych za gad nień ma ją cych zna cze nie dla pre zen to wa nej pro ble ma ty ki5. 

Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Gdań�sku

Roz ka zem mi ni stra obro ny na ro do wej z 22 lu te go 1946 r. po wo ła no 14 woj sko wych są -
dów i pro ku ra tur: w Bia łym sto ku, Byd gosz czy, Gdań sku, Ka to wi cach, Kiel cach, Kra ko wie,
Ko sza li nie z sie dzi bą w Szcze ci nie, Lu bli nie, Ło dzi, Olsz ty nie, Po zna niu, Rze szo wie, War -
sza wie i Wro cła wiu (w 1950 r., w związ ku z re for mą ad mi ni stra cyj no -t er yt oria lną kra ju,
utwo rzo no po nad to woj sko we są dy i pro ku ra tu ry re jo no we w Opo lu i Zie lo nej Gó rze,
szcze ciń ską eks po zy tu rę są du w Ko sza li nie prze kształ co no w sąd i pro ku ra tu rę re jo no wą).
Fak tycz ną dzia łal ność no we in sty tu cje wy mia ru spra wie dli wo ści roz po czę ły nie co póź niej
– woj sko we pro ku ra tu ry re jo no we od po ło wy mar ca 1946 r., na to miast woj sko we są dy re -
jo no we od kwiet nia tego roku6.

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku roz po czął dzia łal ność 1 kwiet nia 1946 r. i ob jął
swo ją ju rys dyk cją ob szar ów cze sne go wo je wódz twa gdań skie go. Pierw szym sze fem WSR
w Gdań sku zo stał płk Piotr Pa rze niec ki (wcze śniej szef Woj sko we go Są du Ma ry nar skie go
w Gdy ni7), zna ny z fe ro wa nia bar dzo su ro wych wy ro kó w8, m.in. w pro ce sie człon ków

4 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych�na�przy�kła�dzie�akt�Woj�sko�we�go�Są�du�Re�jo�no�we�go
w Po�zna�niu�(1946–1955), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2008, t. 1, s. 91.

5 B. Łu ka sze wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Olsz�ty�nie�1946–1955.�Szkic�do�mo�no�gra�fii, Olsz tyn 2000;
F. Mu siał, Po�li�ty�ka� czy� spra�wie�dli�wość?�Woj�sko�wy� Sąd� Re�jo�no�wy�w Kra�ko�wie� 1946–1955, Kra ków 2005;
J. Że laz ko, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2003, nr 5, s. 74–79;
eadem, Or�ga�ni�za�cja�i ob�sa�da�per�so�nal�na�Woj�sko�we�go�Są�du�Re�jo�no�we�go�w Ło�dzi, „Apa rat Re pre sji w Pol sce
Lu do wej 1944–1989” 2004, nr 1 (1), s. 101–121; eadem, „Lu�do�wa”�spra�wie�dli�wość.�Ska�za�ni�przez�Woj�sko�-
wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi�(1946–1955), Łódź 2007; R. Leś kie wicz, Or�ga�ni�za�cja�i dzia�łal�ność�Woj�sko�we�go
Są�du�Re�jo�no�we�go�w Po�zna�niu�(1946–1955), „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 1 (3),
s. 57–90; R. Pta szyń ski, Sę�dzio�wie�Woj�sko�we�go�Są�du�Re�jo�no�we�go�w Szcze�ci�nie�i ich�wy�ro�ki.�Stu�dia�i ma�te�ria�-
ły, Szcze cin 2008. War to za zna czyć, że w cią gu ostat nich kil ku lat po ja wi ły się rów nież mo no gra fie do ty czą -
ce osób ska za nych na ka rę śmier ci przez WSR, np.: Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy
we�Wro�cła�wiu�1946–1955, red. K. Szwa grzyk, Wro cław 2002; Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd
Re�jo�no�wy�w Rze�szo�wie�1946–1954, red. T. Be re za, P. Chmie lo wiec, Rze szów 2004; Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci
przez�Woj�sko�wy� Sąd�Re�jo�no�wy�w Ka�to�wi�cach� 1946–1955, oprac. T. Kur pierz, Ka to wi ce 2004; J. Że laz ko,
Wykaz�osób�ska�za�nych�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi�oraz�zmar�łych�w cza�sie�od�by�-

wa�nia�wy�ro�ku�po�zba�wie�nia�wol�no�ści [w:] Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi, red. J. Wró bel, J. Że laz ko, War -
sza wa 2004, s. 152–181; F. Mu siał, Ska�za�ni� na� ka�rę� śmier�ci� przez�Woj�sko�wy� Sąd� Re�jo�no�wy� w Kra�ko�wie
1946–1955, Kra ków 2005; Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Po�zna�niu�(1946–1955),
red. W. Hand ke, R. Leś kie wicz, Po znań 2006.

6 Z. Bie gań ski, Są�dow�nic�two�i ska�za�ni�na�śmierć�z przy�czyn�po�li�tycz�nych�w wo�je�wódz�twie�po�mor�skim�(byd�-
go�skim)�w la�tach�1945–1954, Bydgoszcz 2003, s. 113.

7 Woj sko wy Sąd Ma ry nar ski zo stał po wo ła ny Roz ka zem nr 15 z dnia 25 I 1945 r. Roz po czął dzia łal ność
10 V 1945 r. w tym cza so wej sie dzi bie w So po cie. W dniu 1 III 1946 r. zo stał prze for mo wa ny na Woj sko wy
Sąd Gar ni zo no wy (Ma ry nar ski) w Gdy ni i roz po czął urzę do wa nie po dob nie jak gdań ski WSR 1 IV 1946 r. 

Dariusz�Burczyk

52

A
R
C
H
IW

U
M



grupy AK pod do wódz twem „Tar za na” wy da no 4 wy ro ki ska zu ją ce na śmierć, na to miast
w pro ce sie człon ków Sem per Fi de lis Vic to ria – 3. W póź niej szym cza sie prze wod ni czył tak że
pro ce so wi ofi ce rów Wojsk Lot ni czych, w któ rym za pa dło 6 wy ro ków śmier ci i pro ce so wi
ofi ce rów ma ry nar ki, w któ rym orze czo no 3 KS (ka ry śmier ci – D.B.). Pa rze niec ki brał tak -
że udział w pro ce sie gen. Jó ze fa Ku ro pie ski, gdzie „za sły nął” tym, że nie do pu ścił żad ne go
z 37 świad ków wnio sko wa nych przez oskar żo ne go9. Je go za stęp cą był mjr Adam Ga jew -
ski 10, rów nież prze nie sio ny z Woj sko we go Są du Ma ry nar skie go. W ko lej nych la tach dzia -
łalno ścią są du kie ro wa li: mjr Ta de usz Ler cel (15 III – 30 VIII 1948 r.), mjr Ro man Boj ko
(31 VIII 1948 r. – 26 V 1949 r.) i ppłk Edward Ra taj (27 V 1950 r. – 29 VI 1955 r.). Wśród sę -
dziów gdań skie go WSR zna leź li się m.in.: Je rzy Szy mo row ski, Ma rian Brzo ziń ski, Ju lian
Wilf, Wła dy sław Ni zio -Na rski, Zyg fryd Tu rek, Ka zi mierz Jan kow ski i Wi told Kło bu kow -
ski. W la tach 1946–1955 w są dzie pra co wa ło ogó łem 24 sę dziów, ase so rów i apli kan tów
oraz 57 osób per so ne lu są do we go.

Pierw sza roz pra wa przed gdań skim WSR od by ła się 15 kwiet nia 1946 r. Naj praw do po -
dob nie j11 prze pro wa dzo no ją w sa li roz praw tym cza so wej sie dzi by WSR w Gdań sku miesz -
czą cej się w Gdy ni -K amie nnej Gó rze przy uli cy Sien kie wi cza 39. W trak cie trwa ją ce go
dzie więć lat orzecz nic twa WSR w Gdań sku roz pa trzył 3772 spo śród 3777 za re je stro wa nych
spraw. We dług re per to riów rocz nych gdań ski sąd za re je stro wał: w 1946 r. – 555 spraw,
w 1947 r. – 775, w 1948 r. – 452, w 1949 r. – 444, w 1950 r. – 454, w 1951 r. – 361, w 1952 r.
– 280, w 1953 r. – 261, w 1954 r. – 158, a w 1955 r. – 37 spraw. W 3777 spra wach zo sta ło
oskar żo nych łącz nie 5970 osób, z cze go ska za no 390512. Wśród 3905 ska za nych przez
gdań ski WSR do mi no wa ły oso by cy wil ne (2530 osób – 64,79 proc. ogó łu ska za nych), wy -
wo dzą ce się z ro dzin ro bot ni czych i rze mieśl ni czych (1692 osoby – 43,33 proc. ogó łu ska -
za nych), w wie ku po wy żej 20 lat (3297 osób – 84,43 proc. ogó łu ska za nych)13.

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku roz for mo wa no na mo cy roz ka zu z 25 kwiet nia
1955 r., wy da ne go na sku tek uchwa le nia kil ka na ście dni wcze śniej Usta wy z 5 kwiet nia
1955 r. o prze ka za niu są dom po wszech nym do tych cza so wej wła ści wo ści są dów woj sko wych
w spra wach kar nych osób cy wil nych, funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa publicz ne go,

AIPN Gd, 253/5, Pi smo sze fa WSG(M) do Od dzia łu Fi nan so we go Szta bu Głów ne go Ma ry nar ki Wo jen nej
w Gdy ni, 5 IV 1946 r., k. 35. 

8 Piotr Pa rze niec ki słu żył jesz cze w ar mii car skiej. W 1917 r. wstą pił ochot ni czo do Ar mii Czer wo nej,
gdzie był m.in. se kre ta rzem od dzia łu spe cjal ne go i ofi ce rem do zle ceń Zjed no czo ne go Pań stwo we go Za rzą du
Po li tycz ne go (OGPU) Nad woł żań skie go Okrę gu Woj sko we go. W la tach 1926–1933 był ofi ce rem śled czym
i pro ku ra to rem re jo no wym. Z pew no ścią te roz dzia ły je go ka rie ry, jak i to, że do ro ku 1954 po zo sta wał oby -
wa te lem ra dziec kim i ofi ce rem Ar mii Czer wo nej mia ły nie wąt pli wy wpływ na su ro wość orze ka nych przez
nie go wy ro ków.

9 J. Po ksiń ski, „My,�sę�dzio�wie�nie�od�Bo�ga”.�Z dzie�jów�są�dow�nic�twa�woj�sko�we�go�PRL�1944–1956.�Ma�te�-
ria�ły�i do�ku�men�ty, Warszawa 1996, s. 275–276.

10 Adam Ga jew ski – ur. 17 VI 1909 r. w Lu bli nie, mjr. Ukoń czył pra wo na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -
bel skim w 1932 r. W 1944 r. wstą pił do Woj ska Pol skie go, gdzie był sę dzią m.in. Woj sko we go Są du Gar ni zo -
no we go i Woj sko we go Są du Okrę go we go w Lu bli nie, woj sko wych są dów re jo no wych w Gdań sku i Bia łym -
sto ku, zob. AIPN, 2174/161, Ak ta oso bo we Ada ma Ga jew skie go; ORA Gdańsk, 243/1970, Ak ta oso bo we
Ada ma Ga jew skie go. 

11 Nie moż na te go stwier dzić z ca łą pew no ścią, po nie waż nie za cho wa ły się ak ta pierw szej spra wy roz pa -
try wa nej przez WSR w Gdań sku.

12 Ob li cze nia wła sne na pod sta wie spra woz dań mie sięcz nych WSR: IPN Gd 538/3, IPN Gd 538/6, IPN Gd
538/7, IPN Gd 538/9, IPN Gd 538/13, IPN Gd 538/17–19, IPN Gd 538/23–24, IPN Gd 538/29, IPN Gd 538/38
i re per to riów WSR w Gdań sku: IPN Gd 442/1–10.

13 Ibi�dem.
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Mi li cji Oby wa tel skiej i Służ by Wię zien ne j14. Za rzą dze niem or ga ni za cyj nym nr 02/55 wy da -
nym przez sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go płk. Oska ra Kar li ne ra, z dniem
30 kwiet nia 1955 r. zli kwi do wa no woj sko we są dy re jo no we i woj sko we pro ku ra tu ry re jo no -
we. Ostat nim dniem ich dzia łal no ści był 31 sierp nia 1955 r.

Dzie�je�ze�spo�łu

W ce lu przed sta wie nia dzie jów ze spo łu ar chi wal ne go WSR w Gdań sku ko niecz ne jest
omó wie nie ko lej nych eta pów po wsta wa nia oraz ar chi wi za cji akt, któ re ten ze spół two rzą.
Akta po wsta ją w na stęp stwie pro ce su ar chi wo twór cze go, któ ry jest cią giem „dzia łań do ko nu ją -
cych się w ra mach funk cjo no wa nia in sty tu cji, w wy ni ku któ re go po wsta ją do ku men ty (ak ta)
i na stę pu ją re la cje mię dzy ni mi, pro wa dzą ce do ukształ to wa nia się re gi stra tu ry oraz ko lej nych
dzia łań do ko nu ją cych się w ra mach ar chi wum, któ re prze kształ ca ją re gi stra tu rę w ze spół ar -
chi wal ny”15. Pro ces ar chi wo twór czy skła da się za tem z pro ce su ak to twór cze go i ar chi wi za cji.
Pro ces ak to twór czy moż na zde fi nio wać ja ko „pro ces utrwa la nia się w do ku men tach in for ma -
cji prze pły wa ją cych w ra mach ca łej da nej struk tu ry z uwzględ nie niem jej po wią zań ze wnętrz -
nych, w cią gu ca łe go okre su dzia łal no ści da ne go twór cy”16. Ar chi wi za cja jest na to miast pro -
ce sem, któ ry prze bie ga w re gi stra tu rze oraz w ar chi wum. W trak cie je go trwa nia re gi stra tu ra
jest pod da wa na jed no ra zo wej lub prze bie ga ją cej eta pa mi se lek cji oraz opra co wa niu ar chi wal -
ne mu 17, które po le ga na re kon struk cji lub prze bu do wie ukła du kan ce la ryj ne go, nada niu ak tom
ukła du ar chi wal ne go oraz na opra co wa niu po mo cy ar chi wal ny ch18.

Dzię ki po zna niu tych pro ce sów moż na do wie dzieć się, ja ki urząd był twór cą ze spo łu, ja -
kie by ły je go kom pe ten cje i struk tu ra or ga ni za cyj na oraz jak wy glą dał w nim obieg in for -
ma cji. Ta wie dza na to miast po zwo li nam zro zu mieć pro ce sy kształ to wa nia się re gi stra tu ry
urzę du, któ ra w wy ni ku ar chi wi za cji prze kształ ci ła się w opra co wy wa ny przez nas ze spół
ar chi wal ny. W związ ku z tym, iż w nie daw no opu bli ko wa nej mo no gra fii au tor stwa Ra fa ła
Leś kie wi cza zo stał szcze gó ło wo omó wio ny pro ces ar chi wo twór czy akt WSR w Po zna niu19,
prze bie ga ją cy po dob nie we wszyst kich te go ty pu są dach, w dal szej czę ści ar ty ku łu ogra ni -
czę się tyl ko do omó wie nia przebiegu ar chi wi za cji akt gdań skie go WSR.

W wy ni ku wspo mnia ne go już pro ce su ar chi wo twór cze go po wsta je re gi stra tu ra urzę du,
na któ rą w przy pad ku WSR w Gdań sku skła da ły się: ak ta spraw kar nych, re per to ria (ogól -
ne, po mo cy praw nej, od wo ław cze), księ gi (de po zy to wa, ar chi wal na), wy ka zy (li stów goń -
czych, kar wa run ko wo za wie szo nych), sko ro wi dze al fa be tycz ne do ksiąg oraz do ku men ta -
cja ad mi ni stra cyj na (spra woz da nia sta ty stycz ne i opi so we, roz ka zy we wnętrz ne sze fa są du,
spra wy per so nal ne itp.)20. Ty py akt i ksiąg, ja kie mia ły być pro wa dzo ne w woj sko wych

14 DzU, 1955, nr 15, poz. 83.
15 B. Ry szew ski, Pro�ble�my�i me�to�dy�ba�daw�cze�ar�chi�wi�sty�ki, To ruń 1985, s. 89.
16 Ibi�dem, s. 87.
17 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar�chi�wi�sty�ka, War sza wa 1989, s. 18.
18 Ibi�dem.
19 R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Po�zna�niu�(1946–1955). Or�ga�ni�za�cja,�funk�cjo�no�wa�nie,�pro�-

ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze, War sza wa –P oznań 2009.
20 Na te mat pro ce sów ar chi wo twór czych za cho dzą cych we współ cze snych kan ce la riach pi sa li m.in.: R. De -

gen, Kan�ce�la�ria�wo�je�wódz�kich�urzę�dów�ad�mi�ni�stra�cji�ogól�nej�na�Zie�miach�Od�zy�ska�nych�w la�tach�1945–1950,
War sza wa 2005; L. Wa ku luk, Ak�ta�miast�Re�jen�cji�Byd�go�skiej�1815–1919:�pro�ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze, War sza -
wa 1998; W. Ba gień ski, Pro�ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze�akt�miej�skich�na�Ma�zow�szu�na�przy�kła�dzie�Pia�secz�na�w la�tach
1815–1950, War sza wa 1999; R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych�na�przy�kła�dzie�akt�Woj�sko�we�go
Są�du�Re�jo�no�we�go�w Po�zna�niu..., s. 85–116; idem, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych�na�przy�kła�dzie�za�so�bu
ar�chi�wal�ne�go�po�znań�skie�go�Oddzia�łu� In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej� –� za�rys� pro�ble�ma�ty�ki� [w:] Z ar�chi�wum

Dariusz�Burczyk

56

A
R
C
H
IW

U
M



sądach re jo no wych, okre ślał Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur
wojsko wych, Część I: Biu ro wość w spra wach kar nych, za twier dzo ny do użyt ku Roz ka zem
nr 311 mi ni stra obro ny na ro do wej z 23 grud nia 1946 r.21

Re gi stra tu ra są du pod le ga ła pro ce som ar chi wi za cji już w trak cie funk cjo no wa nia są du.
Akta spraw za koń czo nych tra fia ły do ar chi wum są du po za ła twie niu wszel kich czyn no ści urzę -
do wych zwią za nych z po stę po wa niem kar nym i po do ko na niu prze glą du akt przez sę dzie go,
któ ry na okład ce akt umiesz czał opa trzo ną pod pi sem i da tą ad no ta cję „do ar chi wum”22.
Wszel kie wpły wy i wy pły wy akt z ar chi wum od no to wy wa no w książ ce ar chi wal nej pro wa -
dzo nej pod nad zo rem kie row ni ka kan ce la rii ogól ne j23. Ak ta prze cho wy wa ne w ar chi wum
pod le ga ły se lek cji, któ rej ce lem by ło osza co wa nie war to ści ca łej zar chi wi zo wa nej re gi stra tu -
ry i wy ty po wa nie akt, któ re mia ły być prze ka za ne do wie czy ste go prze cho wy wa nia przez od -
po wied nie ar chi wum woj sko we. Przede wszyst kim do prze ka za nia do ar chi wum woj sko we -
go ty po wa no ak ta o zna cze niu po li tycz nym lub hi sto rycz ny m24. Nie na le ża ło rów nież
nisz czyć po zo sta ją cych w ak tach ory gi nal nych do ku men tów tre ści pry wat no -pra wnej, re per -
to riów, sko ro wi dzów oraz pro to ko łów znisz cze nia ak t25. Wy jąt ko wo moż na by ło za cho wać
ak ta o zna cze niu na uko wo -kr ym ina ln ym26. Resz ta do ku men ta cji mo gła być znisz czo na po
upły wie okre ślo ne go dla ich prze cho wy wa nia cza su, np. dla akt za ła twio nych, w któ rych nie
za padł wy rok ska zu ją cy lub w któ rych na stą pi ło za tar cie ska za nia, ta ki okres wy no sił 10 la t27.

Po roz for mo wa niu WSR w Gdań sku w 1955 r. naj waż niej szym suk ce so rem do ku men ta -
cji po wsta łej w wy ni ku je go dzia łal no ści stał się Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku. Ak ta spraw
za koń czo nych zło żo no bez po śred nio w je go ar chi wum za kła do wym, na to miast ak ta spraw
wy ma ga ją ce re wi zji oraz nie za koń czo ne tra fi ły do no wo utwo rzo ne go Wy dzia łu IVa Kar ne -
go w ce lu ich roz pa trze nia. Prze wod ni czą cym wy dzia łu zo stał ostat ni szef WSR w Gdań sku
– Edward Ra ta j28, a na jed ne go z sę dziów po wo ła no Edwi na Kę si ka, rów nież by łe go sę dzie -
go gdań skie go WSR29. Zgod nie z za pi sa mi wspo mnia nej usta wy są dy woj sko we mia ły roz -
pa try wać wy łącz nie spra wy do ty czą ce prze stępstw po peł nio nych przez żoł nie rzy za wo do -
wych oraz spra wy cy wi lów do ty czą ce prze stępstw opi sa nych w art. 7 De kre tu z 13 czerw ca
1946 r. o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy pań stwa (oskar -
żo nym za rzu ca no współ pra cę z ob cym wy wia dem)30. Na mo cy usta wy z 1955 r. wła ści wym
dla spraw te go ty pu z te re nu wo je wódz twa gdań skie go i ko sza liń skie go stał się Sąd Pomor -
skiego Okręgu Wojskowego w Byd gosz czy 31. Spra wy z te re nu wo je wódz twa ko sza liń skie go,

Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Naro�do�wej�w Po�zna�niu.�Stu�dia�nad�za�so�bem, War sza wa –P oznań 2008, s. 43–53;
P. Perzy na, Pro�ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze�i me�to�dy�opra�co�wa�nia�akt�or�ga�ni�za�cji�mło�dzie�żo�wych�z Ło�dzi�i wo�je�wódz�-
twa, „Ar che ion” 1997, t. 98, s. 65–85.

21 AIPN Rz, 122/12, Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, Część I: Biu -
ro wość w spra wach kar nych, k. 50.

22 Ibi�dem, § 80, k. 18.
23 Ibi�dem.
24 Ibi�dem, § 81, k. 15.
25 Ibi�dem, § 85, k. 16.
26 Ibi�dem.
27 Ibi�dem, § 84, k. 15.
28 ASO w Gdań sku, Ps. 299, Ak ta oso bo we Edwar da Ra ta ja.
29 ASO w Gdań sku, Ps. 303, Ak ta oso bo we Edwi na Kę si ka.
30 DzU, 1946, nr 30, poz. 192.
31 Po roz wią za niu w 1954 r. WSR w Ko sza li nie pro wa dze nie spraw z te re nów pod le głych je go ju rys dyk -

cji prze jął WSR w Gdań sku. Sę dzio wie gdań skie go WSR roz pa try wa li je na se sjach wy jaz do wych w Ko sza -
li nie, zob. AIPN Gd, 538/35, Roz kaz nr 85 sze fa WSR w Gdań sku, 27 VII 1954 r., k. 26.
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w których oskar żo ny mi byli żoł nie rze KBW i WOP, po roz for mo wa niu WSR w Gdań sku
pod le ga ły roz pa trze niu przez no wo utwo rzo ny Sąd Gar ni zo no wy w Szcze ci nie32, gdzie
zosta ły prze ka za ne 20 ma ja 1955 r.33 Dzień póź niej 345 akt spraw kar nych wraz z wy cią ga -
mi z re per to riów i sko ro wi dzów zo sta ło prze wie zio nych do są du w Byd gosz czy 34.

Ak ta ad mi ni stra cyj ne WSR w Gdań sku tra fi ły do Ar chi wum Po mor skie go Okrę gu Woj -
sko we go oraz do Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go w War sza wie. Do Ar chi wum POW
prze ka za no ak ta kan ce la rii jaw nej i taj nej, re per to ria „Cs” oraz ak ta spraw kar nych za kwa li -
fi ko wa ne do wie czy ste go prze cho wy wa nia na pod sta wie wy tycz nych za war tych w Tym cza -
so wym re gu la mi nie...35. W dniu 9 czerw ca 1955 r. por. Kę sik, st. sierż. Mar kie wicz i kpr. Mu -
szyń ski prze wieź li je do Byd gosz czy 36. Resz tę akt ad mi ni stra cyj nych, wśród któ rych by ły
m.in. tecz ki po sta no wień, tecz ki wy ro ków i tecz ki po sie dzeń nie jaw ny ch37, prze ka za no
18 czerw ca 1955 r. do ZSW w War sza wie 38. Wszyst kie pie czę cie i stem ple, eta ty, in struk cje
i prze pi sy w za kre sie pro wa dze nia ewi den cji oraz po słu gi wa nia się pie czę cia mi i eta ta mi,
a także Ze sta wie nia ter mi no wych mel dun ków i spra woz dań... prze ka za no do Od dzia łu VI
Szta bu Pomorskiego Okręgu Wojskowego39. Na to miast re gu la mi ny, in struk cje, wy daw nic -
twa, mate ria ły po glą do we z za kre su ogól nowo jsk ow ego oraz sprzęt szko le nio wy i spor to wy
do Od dzia łu IX Szta bu PO W40. 

Wszyst kie ak ta prze ka zy wa ne do woj sko wych ar chi wów mu sia ły być zszy te w spo sób
umoż li wia ją cy bez tru du od czy tanie ca łego tekstu, kar ty po win ny być po nu me ro wa ne
w pra wym gór nym ro gu, a na koń cu każ dej tecz ki miał być wszy ty ar kusz pa pie ru z wpi sa -
ną da tą za koń cze nia tecz ki, ilo ścią kart w jednostce i uwa ga mi o ewen tu al nym uszko dze niu
do ku men tó w41. W 1956 r. Sąd POW prze ka zał wszyst kie po sia da ne ak ta spraw kar nych
wraz z re per to rium i sko ro wi dzem do Ar chi wum Służ by Spra wie dli wo ści Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej przy Izbie Woj sko wej Są du Naj wyż sze go w War sza wie 42. Do 1990 r.
z gru py akt li czą cej 347 jed nost ki po zo sta ło tyl ko sześć: dwie po mo ce kan ce la ryj ne i czte -
ry ak ta spra w43. Resz ta po upły wie okre su ich prze cho wy wa nia zo sta ła ko mi syj nie znisz -
czo na 44.

W związ ku z tym, iż po stę po wa nia przy go to waw cze w spra wach kar nych to czą cych się
przed woj sko wy mi są da mi re jo no wy mi pro wa dzi ły jed nost ki śled cze by łe go Mi ni ster stwa
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, w 1966 r.
wzbu dzi ły one za in te re so wa nie ów cze sne go mi ni stra spraw we wnętrz nych Mie czy sła wa
Mo cza ra. Do ty czy ły prze cież osób, któ re zo sta ły ska za ne za dzia łal ność an ty pań stwo wą

32 AIPN Kr, 85/211, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 02/55 ZSW, 26 IV 1955 r., k. 35.
33 AIPN Gd, 538/50, Roz kaz nr 59 sze fa WSR w Gdań sku, 20 V 1955 r., k. 31.
34 Ibi�dem, Roz kaz nr 60 sze fa WSR w Gdań sku, 21 V 1955 r., k. 31. 
35 AIPN Gd, 538/37, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 06/Org. DPOW, 12 V 1955 r., k. 103–104.
36 AIPN Gd, 538/50, Roz kaz nr 60 sze fa WSR w Gdań sku, 9 VI 1955 r., k. 35.
37 AIPN Gd, 538/36, Spis te czek jaw nych WSR w Gdań sku za la ta 1946–1954, k. 1–12.
38 AIPN Gd, 538/50, Roz kaz nr 69 sze fa WSR w Gdań sku, 18 VI 1955 r., k. 36. 
39 AIPN Gd, 538/37, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 06/Org. DPOW, 12 V 1955 r., k. 103–104.
40 Ibi�dem.
41 R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy..., s. 275.
42 AIPN Gd, 442/12, Pi smo kie row ni ka ASS MON do Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, 20 VII 1990 r., k. 15.
43 Po roz for mo wa niu Ar chi wum Służ by Spra wie dli wo ści w 1991 r. zo sta ły prze ka za ne do AWL w To ru -

niu, zob. Ibi�dem, Pi smo za stęp cy pre ze sa Są du Naj wyż sze go do mi ni stra spra wie dli wo ści, 9 VIII 1991 r.,
k. 36.

44 Ibi�dem, Pi smo kie row ni ka ASS MON do Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, 20 VII 1990 r., k. 15.
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i znaj do wa ło się w nich wie le ory gi nal nych do wo dów rze czo wych, ta kich jak ar chi wa nie -
le gal nych or ga ni za cji czy ma te ria ły sia tek szpie gow skich. W kwiet niu 1966 r. Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych wy ra zi ło chęć przy ję cia tych że akt w de po zyt. W nie dłu gim cza sie,
gdyż już w na stęp nym mie sią cu, Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści wydało zgo dę na prze ka za nie
akt, któ re mia ło się od być po po ro zu mie niu z za stęp cą ko men dan ta wo je wódz kie go Milicji
Obywatelskiej do spraw Służ by Bez pie czeń stwa, na pod sta wie pro to ko łów zdaw czo -o dbior -
czych spo rzą dzo nych osob no dla każ de go są du prze ka zu ją ce go ak ta. Z czte rech eg zem pla -
rzy pro to ko łów, je den miał po zo stać w są dzie prze ka zu ją cym, dru gi do rę czo ny oso bie przej -
 mu ją cej ak ta, trze ci prze ka za ny do Wo je wódz kie go Ar chi wum Pań stwo we go, na to miast
czwar ty miał tra fić do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści 45. 

Do 6 czerw ca 1966 r. funk cjo na riu sze Wy dzia łu „C” mie li wy ty po wać w skład ni cach akt
są dów ak ta spraw kar nych do ty czą ce m.in. dzia łal no ści kon spi ra cyj nej lub opo zy cyj nej
(współ pra ca z ob cym wy wia dem, or ga ni zo wa nie ak cji sa bo ta żo wo -d ywe rsy jnych, przy na leż -
ność do nie le gal nych or ga ni za cji lub udzie le nie po mo cy człon kom tych or ga ni za cji), a tak że
ak ta spraw do ty czą cych zbrod nia rzy wo jen ny ch46, osób ka ra nych z de kre tu o fa szy za cji kra -
ju 47 oraz wszyst kie spra wy pro wa dzo ne przez De par ta ment (wy dział) X Mi ni ster stwa Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go 48. Funk cjo na riu sze SB zwró ci li się rów nież o spra wy do ty czą ce osób,
w sto sun ku do któ rych pro wa dzo ne by ło po stę po wa nie re ha bi li ta cyj ne po 1956 r.49

W dniu 21 stycz nia 1967 r. na po le ce nie pre ze sa Są du Wo je wódz kie go i sto sow nie do Za -
rzą dze nia Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści Org. II. 22/5/64 z 16 li sto pa da 1966 r. pra cow ni cy
ar chi wum są du prze ka za li 374 wy ty po wa nych wcze śniej akt spraw WSR w Gdań sku w de -
po zyt KW MO w Gdań sku (co sta no wi ło łącz nie 454 to mów, 9 mb)50. Stan prze ję tych akt
we dług na czel ni ka Wy dzia łu „C” ppłk. Mie czy sła wa Ku cy ba ły był w więk szo ści „nie za do -
wa la ją cy”. Ze wzglę du na złe wa run ki prze cho wy wa nia w są dzie ak ta by ły brud ne i za ku -
rzo ne, na to miast zu ży te ob wo lu ty wy ma ga ły kon ser wa cji. Nie wszyst kie do ku men ty za war -
te w jednostkach wszy to i wpi sa no do za war to ści te czek. W 1967 r. funk cjo na riu sze SB
prze ję li rów nież 66 akt spraw Są du Okrę go we go w Gdy ni (66 to mów, 1,3 mb)51, a w 1970 r.
708 akt więź niów z Wo je wódz kie go Aresz tu Śled cze go 52. W 1976 r. wzno wio no prze ka zy -
wa nie w de po zyt akt spraw kar nych osób ska za nych za dzia łal ność an ty pań stwo wą i spraw
pro ku ra tor skich osób ob ję tych amne stią, do któ rych po stę po wa nie przy go to waw cze pro wa -
dził apa rat bez pie czeń stwa. Do ty czy ło to jed nak akt z lat 1955–196853.

W 1987 r. Ar chi wum Sądu Wojewódzkiego w Gdań sku prze ka za ło do Ar chi wum Pań -
stwo we go w Gdań sku ak ta, któ re pod czas se lek cji w 1966 r. zo sta ły przez funk cjo na riu szy

45 AIPN Gd, 0180/65, Pi smo mi ni stra spra wie dli wo ści do pre ze sów są dów wo je wódz kich, 16 XI 1966 r.,
k. 144.

46 DzU, 1944, nr 4, poz. 16.
47 DzU, 1946, nr 5, poz. 46.
48 De par ta ment X MBP zo stał po wo ła ny w struk tu rach apa ra tu bez pie czeń stwa na mo cy Za rzą dze nia or ga -

ni za cyj ne go nr 0168 z 30 XI 1951 r. w ce lu „dba nia o czy stość” sze re gów par tyj nych. Utwo rzo no go do wal ki
prze ciw ko wszel kim od chy le niom w PZPR, zwłasz cza tzw. gru pom pra wi co wo -n acj on al istyc znym i troc ki -
stow skim. Po wstał on na ba zie trzech ko mó rek bez pie czeń stwa, któ re zaj mo wa ły się spra wa mi par tyj ny mi:
Wydzia łu VII De par ta men tu V MBP, sek cji 7 (funk cjo no wa ły w struk tu rach wszyst kich de par ta men tów MBP)
oraz Gru py Spe cjal nej. 

49 AIPN Gd, 0180/65, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku, 21 V 1966 r., k. 2–3.
50 Ibi�dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu II Biura „C” MSW, 21 IV 1967 r., k. 147.
51 Ibi�dem.
52 Ibi�dem, Pi smo do za stęp cy dy rek to ra Biu ra „C” MSW, 9 X 1970 r., k. 154.
53 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, 15 V 1978 r., k. 155.
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Wy działu „C” KW MO od rzu co ne ja ko nie przy dat ne 54. Ar chi wum Pań stwo we w Gdańsku
oddało je z ko lei 14 sierpnia 2003 r. w de po zyt In sty tu to wi Pa mię ci Na ro do wej na okres
10 lat z moż li wo ścią prze dłu że nia czasu prze cho wy wa nia 55. Na to miast ak ta spraw kar nych
WSR w Gdań sku znaj du ją ce się w de po zy cie Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz -
nych w Gdań sku wró ci ły do Są du Wo je wódz kie go do pie ro 6 mar ca 1990 r.56 Sta ło się to
moż li we dzię ki de cy zji mi ni stra spraw we wnętrz nych z 24 li sto pa da 1989 r., sta no wią cej
od po wiedź na proś bę mi ni stra spra wie dli wo ści 57. W Są dzie Wo je wódz kim (od 1999 r. w Są -
dzie Okrę go wym), po zo sta wa ły do cza su prze ka za nia ich do ar chi wum Od dzia ło we go Biu -
ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w Gdań sku (la ta 2001–2005). 

W sierp niu 2007 r. do gdań skie go Od dzia łu IPN tra fi ła pierw sza par tia akt WSR w Gdań -
sku, prze cho wy wa nych do tych czas w Fi lii nr 1 Ar chi wum Wojsk Lą do wych w To ru niu 58.
Ko lej ne par tie akt, wśród któ rych zna la zły się bar dzo waż ne dla po zna nia struk tu ry i or ga -
ni za cji są du ak ta ad mi ni stra cyj ne, zo sta ły prze ka za ne w 2008 i 2009 r.59 Po je dyn cze ak ta
spraw kar nych tra fi ły do OBU iAD IPN w Gdań sku wraz z ak ta mi Są du Ma ry nar ki Wo jen -
nej uży czo ny mi przez Ar chi wum Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni 60 oraz ak ta mi oso bo wy mi
funk cjo na riu szy MO prze ję ty mi z Ar chi wum Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Gdań sku61.

Ostat ni do pływ akt sta no wią od na le zio ne w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym w War -
sza wie czte ry to my roz ka zów sze fa są du z lat 1946–1950, któ re tra fi ły tam w 1975 r. z Ar -
chi wum POW w To ru niu 62.

Cha�rak�te�ry�sty�ka�ar�chi�wal�na�ze�spo�łu

Na ze spół ar chi wal ny WSR w Gdań sku skła da ją się ak ta spraw kar nych wraz z urzą dze nia -
mi ewi den cyj ny mi w po sta ci re per to riów i sko ro wi dzów oraz do ku men ta cja ad mi ni stra cyj na.
Ze spół WSR jest ze spo łem pro sty m63, cho ciaż znaj du ją się w nim nie licz ne prio�ri, tzn. spra wy
kar ne prze nie sio ne z Woj sko we go Są du Ma ry nar skie go w Gdy ni we dług wła ści wo ści w mar -
cu 1946 r.64 Fakt, że część akt zo sta ła od stą pio na in nym są dom, zda niem au to ra nie kwa li fi ku -

54 Zbiór akt, wśród któ rych znaj do wa ły się m.in. ak ta Woj sko we go Są du Re jo no we go w Gdań sku, Pro ku -
ra tu ry Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku, Pro ku ra tu ry Są du Okrę go we go w Gdań sku, zo stał prze ka za ny
do Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku w dniu 20 X 1987 r., zob. In wen tarz ze spo łu ar chi wal ne go: Woj sko -
wy Sąd Re jo no wy 1945–1956 (obec nie w OBU iAD w Gdań sku).

55 Na mo cy po ro zu mie nia o współ pra cy za war te go w dniu 16 IV 2002 r. w War sza wie po mię dzy doc. dr.
hab. Da rią Na łęcz – na czel nym dy rek to rem ar chi wów pań stwo wych, a prof. dr. hab. Le onem Kie re sem – pre -
ze sem In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu.

56 AIPN Gd, 442/12, Wy kaz akt zwró co nych przez WUSW w Gdań sku do Wy dzia łu III Kar ne go Są du Wo -
je wódz kie go w Gdań sku, 6 III 1990 r., k. 1.

57 AIPN Gd, 0180/65, Pi smo do sze fa WUSW w Gdań sku, 24 XI 1989 r., k. 166.
58 Ak ta prze ka za no na pod sta wie spi su zdaw czo -o dbio rczego nr 425 z 17 VIII 2007 r. 
59 Na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych: nr 538 z 14 X 2008 r. i nr 580 z 30 IX 2009 r.
60 AIPN Gd, 253/794, Ak ta spra wy kar nej prze ciw ko Ta de uszo wi Sło miń skie mu.
61 AIPN Gd, 495/1–2, Ak ta spra wy kar nej prze ciw ko Alek san dro wi Su cho dol skie mu.
62 Do OBU iAD w Gdań sku zo sta ły prze ka za ne na pod sta wie spi su zdaw czo -o dbio rcz ego nr 589 z 9 XII 2009 r. 
63 Z ze spo łem pro stym ma my do czy nie nia, gdy mó wi my o ak tach urzę du czy in sty tu cji, któ re nie ule ga ły

prze obra że niom, nie by ły od stę po wa ne, nie otrzy ma ły żad nych suk ce sji, czy li no wych do pły wów. In ny mi sło wy
jest to ze spół, któ ry nie po sia da akt dzie dzi czo nych, skła da się je dy nie z akt wy two rzo nych przez jed ną kan ce la -
rię nie pod le ga ją cą żad nym zmia nom or ga ni za cyj nym. Sze rzej zob. Pol�ski�Słow�nik�Ar�chi�wal�ny, red. W. Ma cie jew -
ska, War sza wa 1974, s. 30–31; K. Ko nar ski, Pod�sta�wo�we�za�sa�dy�ar�chi�wi�sty�ki, „Ar che ion” 1951, t. 19–20, s. 70. 

64 Pod sfor mu ło wa niem „znaj du ją się” na le ży ro zu mieć uję cie ewi den cyj ne, bo wiem ak ta tych spraw zo -
sta ły znisz czo ne w 1986 r. w ar chi wum Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, zob. AIPN Gd, 442/14, Spis zdaw -
czo -o dbio rczy nr 52/75, s. 100.
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je go do ze spo łu zło żo ne go, bo wiem nie po sia da on po wi kła nej bu do wy, struk tu ra or ga ni za cyj -
na twór cy nie pod le ga ła usta wicz nym zmia nom, a je go układ kan ce la ryj ny jest przej rzy sty 65. 

Do oma wia ne go ze spo łu za li czo no tak że ak ta spraw kar nych WSR w Gdań sku, któ re
zar chi wi zo wa ły się w ar chi wach in nych są dów woj sko wy ch66. Tra fi ły one do nich, a co za
tym idzie do ich suk ce so rów, m.in. z uwa gi na zmia ny ad mi ni stra cyj no -t er yt oria lne, któ re
mia ły miej sce w la tach 1946–1955, al bo zmia nę miej sca za miesz ka nia oskar żo nych lub
świad ków (wzglę dy oszczęd no ścio we wy mo gły na sze fach są dów prze ka zy wa nie spraw do
są dów znaj du ją cych się naj bli żej ich miej sca za miesz ka nia). Bar dzo czę sto o prze ka za niu
spra wy de cy do wa ły wzglę dy bez pie czeń stwa. Oba wia no się, że oskar żo ny pod czas prze wo -
że nia go na roz pra wę do Gdań ska z miej sco wo ści od da lo nej nie kie dy o set ki ki lo me trów bę -
dzie pró bo wał uciec, w związ ku z tym de cy do wa no się prze ka zać spra wę do wła ści we go
miej sco wo są du. Kie dy in dziej z po wo du bra ków ka dro wych skut ku ją cych za le ga niem
w są dzie du żej ilo ści nie za ła twio nych spraw Na czel ny Sąd Woj sko wy de cy do wał o prze ka -
za niu czę ści spraw do in ne go woj sko we go są du re jo no we go.

W są dach, do któ rych tra fia ły owe ak ta, spra wy by ły po now nie re je stro wa ne pod no wy mi
nu me ra mi i roz pa try wa ne, a po ich za ła twie niu prze ka zy wa no je do ar chi wum suk ce so bior cy.
Jed nak w pierw szej ko lej no ści ak ta te zo sta ły za re je stro wa ne przez WSR w Gdań sku, a me to -
da roz po zna wa nia przy na leż no ści ze spo ło wej jed no stek obar czo nych suk ce sją czyn ną pre fe -
ru je uzna nie za twór cę ta kiej jed nost ki in sty tu cję, któ ra ja ko pierw sza za re je stro wa ła spra wę
i opa trzy ła ją wła sną sy gna tu rą. To ona bo wiem nada ła pier wot ny układ re gi stra tu rze i póź -
niej sze mu ze spo ło wi 67. Dzię ki te mu, że spo ra część tych akt prze trwa ła, moż na stwier dzić, że
po sia da ją one wszel kie ze wnętrz ne ce chy roz po znaw cze akt WSR w Gdań sku, ta kie jak: na -
druk na okład ce, znak akt, pie cząt ki itp. Rów nież więk szość do ku men tów sta no wią cych za -
war tość tych jed no stek zo sta ła wy two rzo na przez gdań ski WSR. Pod su mo wu jąc, dwie
z trzech me tod sto so wa nych dla roz po zna nia przy na leż no ści ze spo ło wej jed no stek ob cią żo -
nych suk ce sją czyn ną („ży wą”) wska zu ją na WSR w Gdań sku ja ko twór cę tych jed no ste k68. 

Ogó łem za cho wa ło się 916 akt spraw kar nych oraz 73 jed nost ki akt ad mi ni stra cyj nych
wy two rzo nych przez WSR w Gdań sku, z cze go w za so bie gdań skie go ar chi wum IPN znaj -
du je się 950 j.a., w ar chi wum OBU iAD IPN w Szcze ci nie – 34 j.a., na to miast w Ar chi wum
Pań stwo wym w Gdań sku – 5 j.a. Te ostat nie nie zo sta ły prze ka za ne do IPN, gdyż w wy ni -
ku myl ne go roz po zna nia przy na leż no ści ze spo ło wej za kwa li fi ko wa no je do ze spo łu Są du
Wo je wódz kie go w Gdań sku i ja ko ta kie we dług Ar chi wum Pań stwo we go nie pod le ga ją
prze ka za niu. W ar chi wum Od dzia łu IPN w Gdań sku znaj du ją się wy łącz nie ich kse ro ko -
pie69. Po je dyn cze ak ta spraw znaj du ją się w OBU iAD IPN w Po zna niu i w Bia łym sto ku
oraz w BUiAD IPN w War sza wie. 

65 O ze spo le zło żo nym mó wi my wte dy, kie dy ma my do czy nie nia z ze spo łem o bu do wie po wi kła nej przez
za cho dzą ce usta wicz nie zmia ny or ga ni za cyj ne, do pły wy czy od stą pie nia akt oraz ist nie nie kil ku rów no rzęd -
nych sa mo dziel nych kan ce la rii. Sze rzej zob. Pol�ski�Słow�nik..., s. 31; K. Ko nar ski, op.�cit., s. 70–71; I. Radt -
ke, Za�gad�nie�nie�ze�spo�łów�zło�żo�nych�i suk�ce�sji�akt�w ak�tach�ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej�XIX�i XX�w., „Ar che -
ion” 1960, t. 33, s. 3–14. 

66 Ak ta te po win ny po zo stać w ze spo łach suk ce so bior ców, a w miej scu, w któ rym miałyby się zna leźć po od -
two rze niu ukła du pier wot ne go, na le ża ło by umie ścić ich ko pię z in for ma cją o miej scu prze cho wy wa nia ory gi na łu.

67„Moż na wresz cie włą czyć ją do te go ze spo łu twór cy, któ ry na da jąc jed no st ce sy gna tu rę wy zna czył jej
miej sce w swej re gi stra tu rze. Te mu ostat nie mu roz wią za niu moż na dać pierw szeń stwo przed in ny mi”. Cy tat
za: H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 58. 

68 Sze rzej o me to dach roz po zna wa nia przy na leż no ści ze spo ło wej akt zob. H. Ro bót ka, B. Ry szew ski,
A. Tom czak, op.�cit., s. 56–59.

69 Kse ro ko pie akt zo sta ły przy ję te do za so bu IPN na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych nr 469 i 471.
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Wśród do ku men ta cji WSR w Gdań sku wy stę pu ją cej w za so bie Od dzia łu IPN w Gdań -
sku znaj du je się 877 j.a. akt spraw kar nych (ok. 22 mb) oraz 73 ak ta ad mi ni stra cyj ne (m.in.
wy ka zy i spra woz da nia sta ty stycz ne, roz ka zy sze fa są du, ak ta oso bo we pra cow ni ków kon -
trak to wych itp.), dzie sięć re per to riów spraw kar ny ch70, re per to rium „Sr” WSR w Gdań sku
i Ko sza li nie za la ta 1946–1955 wraz ze sko ro wi dze m71, wy ciąg z re per to rium „Sm” (za wie -
ra ją cy in for ma cje o spra wach prze ka za nych Są do wi Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni)72 oraz
dwa re per to ria „Cs” za la ta 1947–1955 ze sko ro wi dza mi 73. Stan za cho wa nia akt spraw kar -
nych oce nio no na 25 proc., akt ad mi ni stra cyj nych na 18 proc., a po mo cy kan ce la ryj nych na
90 proc. Ze wzglę du na stan za cho wa nia stwier dzo no, że jest to ze spół szcząt ko wy 74. 

W dniu 8 li sto pa da 1989 r. mi ni ster spra wie dli wo ści wy dał po le ce nie pre ze som są dów
wo je wódz kich, aby wstrzy ma li bra ko wa nie akt spraw kar nych są dów woj sko wych i za kwa -
li fi ko wa li je do wie czy ste go prze cho wy wa nia (nie ste ty dla wie lu akt gdań skie go WSR była
to de cy zja spóź nio na)75. Naj wię cej akt spraw kar nych gdań skie go WSR (ok. 2100 jed no -
stek) zo sta ło znisz czo nych w Ar chi wum SW w Gdań sku 76. Spo śród ar chi wów woj sko wych,
do któ rych tra fi ły ak ta są du, naj wię cej, bo aż 391 jed no stek wy bra ko wa no w ASS w War -
sza wie. W tej gru pie zna la zło się 341 jed no stek akt spraw kar ny ch77 oraz 54 jed nost ki akt
ad mi ni stra cyj ny ch78. Wśród znisz czo nych akt by ły m.in. tecz ki wy ro ków z lat 1946–1955.
Ar chi wum POW w To ru niu po upły wie okre su prze cho wy wa nia rów nież do ko na ło ko mi -
syj ne go znisz cze nia czę ści akt ad mi ni stra cyj nych, któ re zo sta ły tam prze ka za ne w 1955 r.79

Więk szość do ku men ta cji WSR w Gdań sku sta no wią po szy ty – ak ta spraw kar nych i akta
ad mi ni stra cyj ne, na to miast re per to ria i sko ro wi dze wy stę pu ją w for mie ksiąg. Stan akt jest

70 Ory gi na ły re per to riów spraw kar nych wraz ze sko ro wi dza mi znaj du ją się w se kre ta ria cie XI Wy dzia łu
Wy ko naw cze go Są du Okrę go we go w Gdań sku. W po sia da niu ar chi wum gdań skie go Od dzia łu IPN zna la zły
się do tych czas tyl ko ich kse ro ko pie (AIPN Gd, 442/1–10, Re per to ria WSR w Gdań sku za la ta 1946–1955).
W chwi li obec nej trwa ją sta ra nia ma ją ce na ce lu po zy ska nie ory gi na łów re per to riów i sko ro wi dzów.

71 AIPN Gd, 425/11, Re per to rium „Sr” WSR w Gdań sku i Ko sza li nie za la ta 1946–1955; AIPN Gd,
425/12, Sko ro widz do re per to rium „Sr” WSR w Gdań sku i Ko sza li nie za la ta 1946–1955.

72 AIPN Gd, 442/11, Wy ciąg z re per to rium „Sm” za la ta 1946–1950.
73 Prze ka za ne przez Fi lię nr 1 AWL w To ru niu w for mie uży cze nia OBU iAD w Gdań sku na pod sta wie spi -

su zdaw czo -o dbio rcz ego nr 425 w dniu 17 VIII 2007 r. 
74 Ze spół szcząt ko wy to ta ki, w któ rym za cho wa ły się nie wiel kie ilo ści akt od po wia da ją ce jed nak więk -

szo ści funk cji twór cy ze spo łu, zob. H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 16.
75 S. Abra mo wicz, Zna�cze�nie�akt�są�do�wych�z za�so�bu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Od�dział�w Ło�dzi�dla

ba�dań�na�uko�wych�i ści�ga�nia�zbrod�ni�prze�ciw�ko�na�ro�do�wi�pol�skie�mu [w:] Ar�chi�wa�in�sty�tu�cji�wy�mia�ru�spra�wie�-
dli�wo�ści..., s. 111.

76 Ob li cze nia wła sne au to ra na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych akt WSR w Gdań sku prze ka za -
nych do skład ni cy akt Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, któ rych ory gi na ły znaj du ją się w ar chi wum Są du
Okrę go we go w Gdań sku. W ar chi wum OBU iAD w Gdań sku znaj du ją się je dy nie ich kse ro ko pie. In for ma cje
o znisz cze niu akt w ar chi wum są do wym na nie sio ne na mar gi ne sie spi sów ogra ni cza ją się do jed no li te ro wych
sym bo li, któ rych zna cze nia trze ba się do my ślać (np. M – m ak ul at ura), bez żad nej da ty, kie dy po szcze gól ne
ak ta znisz czo no i na pod sta wie ja kie go pro to ko łu. Na pierw szej kar cie tecz ki za wie ra ją cej spi sy akt prze ka za -
nych do ar chi wum umiesz czo no ad no ta cję: „Znisz czo no w 1986 r.”, zob. AIPN Gd, 442/14, Spi sy akt by łe go
WSR w Gdań sku prze ka za nych do ar chi wum, k. 1.

77 AIPN Gd, 442/12, Wy ka zy nu me rów spraw WSR w Gdań sku znisz czo nych ko mi syj nie w Ar chi wum
Służ by Spra wie dli wo ści w War sza wie po upły wie okre su ich prze cho wy wa nia, 17 IX 1990 r., k. 19.

78 Znisz cze niu ule gły wszyst kie ak ta ad mi ni stra cyj ne, któ re do ASS tra fi ły z roz wią za ne go w 1961 r. Za -
rzą du Są dow nic twa Woj sko we go w War sza wie, zob. Pi smo nr 3178/wch. za stęp cy dy rek to ra CAW do dy rek -
to ra BU iAD IPN, 24 IX 2009 r. (ko pia w zbio rach au to ra).

79 W Ar chi wum POW w la tach 1955–1990 znisz czo no ok. 220 akt ad mi ni stra cyj nych WSR w Gdań sku,
zob. AWL w To ru niu, Spi sy zdaw czo -o dbi orcze akt WSR w Gdań sku.

Dariusz�Burczyk

64

A
R
C
H
IW

U
M



do bry, cho ciaż wie le jed no stek wy ma ga po waż nych za bie gów kon ser wa cyj nych ze wzglę -
du na zu ży cie i wy stę pu ją ce uszko dze nia me cha nicz ne. Nie ma na to miast akt znisz czo nych
czy też za gro żo nych przez grzy by i ple śnie. Wszyst kie po szy ty są spa gi no wa ne, ozna czo ne
sy gna tu rą IPN i ko lej nym nu me rem jed nost ki ar chi wal nej w ob rę bie swo je go „ze spo łu”.
Za rów no po szy ty, jak i księ gi umiesz czo ne są w pu dłach bez kwa so wych w ce lu za bez pie -
cze nia ich przed dzia ła niem szko dli wych czyn ni ków at mos fe rycz nych. Część akt WSR
w Gdań sku jest już do stęp na w for mie elek tro nicz nej, a ko lej ne bę dą pod da wa ne ska no wa -
niu w mia rę po stę pu prac nad di gi ta li za cją za so bu Od dzia łu IPN w Gdań sku. 

Ce zu ry cza so we ze spo łu wy zna cza okres ist nie nia woj sko wych są dów re jo no wych, czy -
li w przy pad ku WSR w Gdań sku są to la ta 1946–1955. Oczy wi ście w ak tach znaj du ją się
za rów no do ku men ty z lat wcze śniej szych (an�te�rio�ra), jak i póź niej szych (po�ste�rio�ra). Na te
pierw sze skła da ją się naj czę ściej do ku men ty toż sa mo ści oskar żo nych z cza sów oku pa cji lub
też ich świa dec twa szkol ne z okre su mię dzy wo jen ne go itp. Na to miast za po�ste�rio�ra moż na
uznać np. po sta no wie nia są dów wo je wódz kich i okrę go wych w spra wach o uzna nie za nie -
waż ne wy ro ków by łych woj sko wych są dów re jo no wych wo bec osób dzia ła ją cych na rzecz
nie pod le głe go pań stwa pol skie go. Za kres te ry to rial ny ze spo łu obej mu je ob szar by łe go wo -
je wódz twa gdań skie go w gra ni cach z lat 1946–1955.

Ana�li�za�me�tod�opra�co�wa�nia�ze�spo�łu

Ce lem ar chi wal ne go opra co wa nia ze spo łu jest za bez pie cze nie je go ca ło ści, upo rząd ko -
wa nie go oraz udo stęp nie nie użyt kow ni kom, co wy ma ga nada nia ar chi wa liom od po wied -
nie go ukła du oraz opi sa nia ich tre ści w po mo cy ar chi wal nej spo rzą dzo nej na po trze by ko -
rzy sta ją cych z za so bu ar chi wum. Opra co wa nie ar chi wal ne skła da się z kil ku eta pów.
Pierw szym z nich są stu dia wstęp ne po le ga ją ce na ba da niu oko licz no ści i ce lu po wsta nia
twór cy ze spo łu, je go miej sca w hie rar chii in sty tu cji, do któ rych na le żał, przy czyn i oko licz -
no ści je go li kwi da cji, a na stęp nie na zba da niu funk cji oraz or ga ni za cji twór cy ze spo łu.
W przy pad ku oma wia ne go są du dla uzy ska nia po trzeb nych in for ma cji po słu żo no się przede
wszyst kim do ku men ta cją ad mi ni stra cyj ną są du oraz licz ny mi pu bli ka cja mi do ty czą cy mi
woj sko wych są dów re jo no wych, wśród któ rych na le ży wy mie nić przede wszyst kim pra ce
Krzysz to fa Szwa grzy ka, Bog da na Łu ka sze wi cza, Fi li pa Mu sia ła, Jo an ny Że laz ko oraz Ra -
fa ła Leś kie wi cza 80. 

Dys po nu jąc nie zbęd ną wie dzą uzy ska ną w wy ni ku stu diów wstęp nych, moż na przy stą -
pić do ko lej ne go eta pu opra co wa nia, któ rym jest wy od ręb nie nie ze spo łu. Już na po cząt ku
prac ma ją cych do pro wa dzić do wy od ręb nie nia w za so bie OBU iAD w Gdań sku ze spo łu
WSR na tra fio no na po waż ny pro blem. Zwią za ny był on z pro ce sem gro ma dze nia za so bu
przez IPN, pod czas któ re go mu sia no w krót kim cza sie prze jąć i udo stęp nić ogrom ne ilo ści
ma te ria łów ar chi wal ny ch81. W związ ku z tym zde cy do wa no się przy jąć me to dę nada wa nia
ko lej nych nu me rów ar chi wal nych na stę pu ją cym po so bie wpły wom akt i funk cjo no wa nia
tych zbio rów akt (za wie ra ją cych czę sto ak ta o róż nej pro we nien cji) ja ko nie for mal nych

80 K. Szwa grzyk, Praw�ni�cy�cza�su�bez�pra�wia.�Sę�dzio�wie� i pro�ku�ra�to�rzy�woj�sko�wi�w Pol�sce�1944–1956,
Kra ków – Wr ocław 2005; B. Łu ka sze wicz, op.�cit.; F. Mu siał, Po�li�ty�ka�czy�spra�wie�dli�wość...; J. Że laz ko, „Lu�-
do�wa”�spra�wie�dli�wość...; R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy...

81 Por. J. Ku li gow ski, Cha�rak�te�ry�sty�ka�za�so�bu�ak�to�we�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�[w:] Z ar�chi�wum
IPN, t. 1, red. B. Gro nek, War sza wa 2005, s. 7–12; idem, Gro�ma�dze�nie�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�-
ci�Na�ro�do�wej�w la�tach�2000–2005 [w:] W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań�nad�za�so�bem�i funk�cjo�no�wa�niem�ar�chi�-
wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź –T oruń 2006, s. 17–28.
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zespo łów. Re gu łą sta ła się więc sy tu acja, w któ rej ak ta wy two rzo ne przez te go sa me go
twór cę, ale uję te na kil ku spi sach zdaw czo -o dbio rczych, sta wa ły się osob ny mi „ze spo ła mi”
i otrzy my wa ły od ręb ne sy gna tu ry 82. 

Ko lej nym po wo dem ta kie go sta nu rze czy jest funk cjo no wa nie czę ści za so bu zgro ma -
dzo ne go w ar chi wach In sty tu tu na za sa dach uży cze nia, tzn. po upły wie cza su prze wi dzia -
ne go umo wa mi bę dzie mu sia ła ona zo stać zwró co na fak tycz nym dys po nen tom. Do ty czy
to przede wszyst kim akt uży czo nych z ar chi wów pań stwo wych i woj sko wych, któ rych
prze ka za nie zo sta ło ob wa ro wa ne do dat ko wo sfor mu ło wa niem o nie na ru szal no ści ich
ukła du. Ten wa ru nek unie moż li wia prze pro wa dze nie wy od ręb nie nia i sca le nia do ku men -
ta cji tych twór ców w ze spo ły ar chi wal ne na za sa dach okre ślo nych przez me to dy kę ar chi -
wal ną 83. Nie ste ty wśród oma wia nej gru py akt zna la zła się do ku men ta cja ar chi wal na WSR
w Gdań sku84.

Ze wzglę du na brak moż li wo ści fi zycz ne go wy od ręb nie nia akt WSR w Gdań sku oraz
sca le nia ich w je den ze spół, zde cy do wa no się na sca le nie ewi den cyj ne po przez stwo rze nie
elek tro nicz nej ba zy da nych za wie ra ją cej wszyst kie ak ta, któ re po win ny się zna leźć w opra -
co wy wa nym ze spo le. Rów nież część opi sa nych po ni żej dzia łań z przy czyn obiek tyw nych
prze pro wa dzo no je dy nie w for mie ope ra cji elek tro nicz nych na kom pu te ro wej ba zie da nych
za wie ra ją cej wy od ręb nio ne ak ta. Po rząd ko wa nie ar chi wal ne bę dą ce jed nym z eta pów opra -
co wa nia ze spo łu ar chi wal ne go po le ga na uło że niu jed no stek ar chi wal nych wcho dzą cych
w skład ze spo łu w okre ślo nej ko lej no ści, gwa ran tu ją cej naj lep szą i moż li wie naj bar dziej
uni wer sal ną do stęp no ść85. Przy stę pu jąc do po rząd ko wa nia, na le ży do ko nać wy bo ru me to -
dy po rząd ko wa nia i od po wied nio do niej opra co wać kon cep cję ukła du. Następnie moż na
przy stą pić do wła ści we go po rząd ko wa nia skła da ją ce go się z wielu czyn no ści prak tycz nych,
po przez któ re re ali zu je się usta lo ne w trak cie po przed nich ba dań wy tycz ne. 

Wy bo ru me to dy po rząd ko wa nia do ko nu je my na pod sta wie zna jo mo ści ze spo łu uzys ka -
nej podczas stu diów wstęp nych, bio rąc pod uwa gę: struk tu rę we wnętrz ną ze spo łu, układ
kan ce la ryj ny, stan za cho wa nia sy gna tur i po mo cy kan ce la ryj nych oraz stan za cho wa nia ze -
spo łu. W przy pad ku oma wia ne go ze spo łu zde cy do wa no, że naj od po wied niej szą dla nie go
me to dą po rząd ko wa nia bę dzie me to da od two rze nia ukła du pier wot ne go w jej wa rian cie
pole ga ją cym na re kon struk cji ukła du za re je stro wa ne go za po mo cą sy gna tu r86. Ze wzglę du
na ro dzaj do ku men ta cji pro wa dzo nej w są dzie w ze spo le wy od ręb nio no na stę pu ją ce se rie:
ak ta ad mi ni stra cyj ne (ge�ne�ra�lia), ak ta spraw kar nych (spe�cja�lia) oraz po mo ce kan ce la ryj -
ne 87. Dla od two rze nia ukła du akt w po szcze gól nych se riach po słu żo no się re per to ria mi

82 Pro blem ten po ru szy ła wcze śniej w swo im ar ty ku le K. Li siec ka, Za�gad�nie�nie�wy�od�ręb�nie�nia�ze�spo�łów
ar�chi�wal�nych�na�przy�kła�dzie�za�so�bu�ar�chi�wum�Od�dzia�łu�IPN�w Gdań�sku�[w:] W krę�gu�„te�czek”..., s. 62–82.

83 Wa run ki uży cze nia akt WSR z Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku pre cy zu je wspo mi na ne wcze śniej
po ro zu mie nie o współ pra cy za war te mię dzy NDAP i IPN.

84 Gru py akt WSR w Gdań sku zo sta ły przy ję te do za so bu OBU iAD w Gdań sku na pod sta wie na stę pu ją -
cych spi sów zdaw czo -o dbio rczych: IPN Gd 112, IPN Gd 146, IPN Gd 179, IPN Gd 222, IPN Gd 279, IPN Gd
284, IPN Gd 298, IPN Gd 323, IPN Gd 324, IPN Gd 328, IPN Gd 425, IPN Gd 442, IPN Gd 471, IPN Gd
495, IPN Gd 538, IPN Gd 580, IPN Gd 589.

85 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 59.
86 Układ kan ce la ryj ny (re gi stra tu ral ny) – układ nada ny ma te ria łom ar chi wal nym w kan ce la rii (re gi stra tu -

rze) przez twór cę ze spo łu, wy ni ka ją cy z przy ję te go sys te mu kan ce la ryj ne go, zob. Pol�ski�Słow�nik..., s. 84.
87 Po dzia łu na se rie do ko na no zgod nie z wy tycz ny mi me to dycz ny mi na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań -

stwo wych, zob. Za�rzą�dze�nie�nr�4 Na�czel�ne�go�Dy�rek�to�ra�Ar�chi�wów�Pań�stwo�wych�z dnia�14�kwiet�nia�2008 r.,
ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/fi le/pdf/za rz4_2008.pdf, 10 I 2009 r. 
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(akta spraw kar nych), opi sa mi te czek (ak ta ad mi ni stra cyj ne) oraz wy ka zem po mo cy kan ce -
la ryj nych z Tym cza so we go re gu la mi nu... (po mo ce kan ce la ryj ne)88.

Po rząd ko wa nie ze spo łu wy ma ga wy ko na nia pew nych czyn no ści w okre ślo nej przez me -
to dy kę ar chi wal ną ko lej no ści 89. Pierw szą jest roz po zna nie przy na leż no ści ze spo ło wej akt
zgro ma dzo nych w ar chi wum oraz se gre ga cja na ze spo ły. O ile w przy pad ku grup akt prze -
ka za nych przez Sąd Okrę go wy w Gdań sku za wie ra ły one tyl ko ak ta spraw oma wia ne go
sądu, to już ze spół za ty tu ło wa ny „Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku”, prze ka za ny przez
Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku, za wie rał oprócz akt WSR rów nież do ku men ta cję ar chi -
wal ną in nych twór ców. Oczy wi ście ten fakt zo stał od no to wa ny we wstę pie do in wen ta rza
prze ka za ne go wraz z ak ta mi, ale nie ste ty nie ustrze żo no się w nim od błę dów. W związ ku
z tym spraw dzo no pra wi dło wość przy na leż no ści ze spo ło wej ca łe go oma wia ne go zbio ru
oraz wy od ręb nio no (w spo sób ewi den cyj ny) ak ta wy two rzo ne przez WSR w Gdań sku. Po -
dob na sy tu acja do ty czy ła akt ad mi ni stra cyj nych prze ka za nych przez AWL w To ru niu, gdzie
ak ta gdań skie go WSR zna la zły się na jed nym spi sie zdaw czo -o dbio rczym z ak ta mi Są du
16. Ka szub skiej Dy wi zji Zme cha ni zo wa nej oraz Są du 1. Kor pu su Pan cer ne go w Gdań sku
i funk cjo no wa ły pod tą sa mą sy gna tu rą ar chi wal ną.

Po roz po zna niu przy na leż no ści ze spo ło wej przy stą pio no do se gre ga cji akt na se rie, zgod -
nie z po dzia łem opra co wa nym pod czas stu diów wstęp ny ch90. Na stęp nie prze pro wa dzo no
sys te ma ty za cję jed no stek w se riach we dług wy bra ne go ukła du, czy li w tym wy pad ku pier -
wot ne go ukła du kan ce la ryj ne go. W ra mach se rii akt ad mi ni stra cyj nych w pierw szej ko lej -
no ści zo sta ły uło żo ne ak ta jaw ne, a na stęp nie ak ta nie jaw ne (taj ne, ści śle taj ne, taj ne spe -
cjal ne go zna cze nia)91. Po mo ce kan ce la ryj ne uło żo no we dług ukła du opar te go na wy ka zie
za miesz czo nym w Tym cza so wym re gu la mi nie... Sys te ma ty za cję ostat niej se rii akt, któ rą
sta no wią ak ta spraw kar nych, prze pro wa dzo no w opar ciu o sy gna tu ry akt bę dą ce od bi ciem
ukła du za re je stro wa ne go w re per to riach są do wych. 

Ko lej ną czyn no ścią w ra mach po rząd ko wa nia ze spo łu jest opra co wy wa nie po szcze gól -
nych jed no stek ar chi wal nych. Opra co wy wa nie akt WSR w Gdań sku nie jest pro wa dzo ne
sys te ma tycz nie, ale przy stę pu je się do nie go w mo men cie przy go to wy wa nia akt do wy po -
ży cze nia. Nie ste ty nie moż na go prze pro wa dzić wo bec wszyst kich akt, a je dy nie wo bec
tych, któ re po zo sta ją na sta łe w za so bie ar chi wum gdań skie go Od dzia łu IPN. Opra co wa niu
nie są pod da wa ne jednostki uży czo ne przez Ar chi wum Pań stwo we (umo wa o uży cze niu
nie dopusz cza in ge ren cji w układ we wnętrz ny akt). Dokumenty prze ka za ne przez ar chi wa

88 W przy pad ku se rii po mo cy kan ce la ryj nych nie dys po nu je my po mo cą ewi den cyj ną, w któ rej by ły by za -
re je stro wa ne wszyst kie po mo ce kan ce la ryj ne pro wa dzo ne w są dzie, w związ ku z tym po sta no wio no po słu żyć
się wy ka zem z Tym cza so we go re gu la mi nu... ja ko swo istym re je strem po mo cy, zob. AIPN Rz, 122/12, Tym -
cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, Część I: Biu ro wość w spra wach kar nych,
§ 30 pkt 1, k. 41.

89 O po rząd ko wa niu akt wy two rzo nych po 1945 r. pi sa li m.in. T. Ro dzie wicz, Me�to�da�opra�co�wa�nia�ze�spo�-
łu�akt�Woj�sko�wej�Pro�ku�ra�tu�ry�Re�jo�no�wej�w Lu�bli�nie�1946–1955, „Stu dia Ar chi wal ne” 2005, t. 1, s. 171–197;
M. Le wan dow ska, B. Szy dłow ska, M. Ta ra ka now ska, Me�to�dy�po�rząd�ko�wa�nia� ze�spo�łów�ak�to�wych� z okre�su
1944–1950�w Ar�chi�wum�Akt�No�wych�w War�sza�wie, „Ar che ion” 1966, t. 43, s. 15–29; S. Na wroc ki, Po�rząd�ko�-
wa�nie�akt�ze�szcze�bla�wo�je�wódz�kie�go�z okre�su�1945–1950, „Ar che ion” 1969, t. 51, s. 49–64; K. Sła wiń ska,
Z. Wa niek, Po�rząd�ko�wa�nie�akt�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go�Po�mor�skie�go�w Byd�gosz�czy�z lat�1945–1950, „Ac ta
Uni ver si ta tis Ni co lai Co per ni ci” 1973, Hi sto ria, t. 8, s. 151–163. 

90 Opi sa ne dzia ła nia prze pro wa dzo no je dy nie w sto sun ku do elek tro nicz nych za pi sów (re kor dów) od po -
wia da ją cych w za so bie OBU iAD w Gdań sku po szcze gól nym jed nost kom akt WSR w Gdań sku. 

91 Ak ta w ra mach pod se rii uło żo no rocz ni ka mi, a w rocz ni kach na po zy cjach od po wia da ją cych ukła do wi
za re je stro wa ne mu w rocz nych opi sach te czek.
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woj sko we do pie ro od nie daw na mo gą być pod da wa ne opra co wa niu tech nicz ne mu, ale tyl -
ko w ści śle okre ślo nym za kre sie 92. 

Po wy ko na niu omó wio nych czyn no ści uło żo no se rie akt w ra mach ze spo łu. Na po cząt -
ku umiesz czo no ak ta ogól ne, czy li ge�ne�ra�lia (w przy pad ku WSR w Gdań sku są ni mi ak ta
ad mi ni stra cyj ne), na stęp nie po mo ce kan ce la ryj ne w po sta ci m.in. re per to riów i sko ro wi -
dzów, a na koń cu spe�cja�lia, czy li akta spraw kar ny ch93. Po uło że niu se rii na le ży prze pro -
wa dzić sy gno wa nie jed no stek ar chi wal nych w ob rę bie ze spo łu. Jed nost kom po win no się
nadać sy gna tu rę cią głą cy fra mi arab ski mi w ko lej no ści zgod nej z ukła dem nada nym im
w cza sie po rząd ko wa nia. W związ ku z przy ję tą w IPN me to dą ewi den cjo no wa nia akt w mo -
men cie włą cza nia ich do za so bu, ak ta WSR w Gdań sku otrzy ma ły sy gna tu ry skła da ją ce się
z ozna cze nia li te ro we go prze wi dzia ne go dla Od dzia łu IPN w Gdań sku (IPN Gd) oraz ozna -
cze nia licz bo we go od po wia da ją ce go nu me ro wi ko lej ne go wpły wu, ła ma ne go na licz bę po -
rząd ko wą, pod któ rą da na jed nost ka fi gu ru je w pro to ko le zdaw czo -o dbio rczym. W przy -
szło ści na le ża ło by nadać jed nost kom no wą sy gna tu rę od po wia da ją cą miej scu akt
w wy od ręb nio nym i upo rząd ko wa nym ze spo le.

Ostat nim eta pem opra co wa nia ze spo łu ar chi wal ne go jest in wen ta ry za cja ze spo łu po le ga -
ją ca na spi sa niu upo rząd ko wa nych jed no stek ar chi wal nych we dług wy tycz nych obo wią zu -
ją cych w służ bie ar chi wal nej, w zgo dzie z za sa da mi i me to da mi ar chi wi sty ki 94. Re zul ta tem
in wen ta ry za cji jest po moc ar chi wal na na zy wa na in wen ta rzem ar chi wal nym. Pod sta wą dla
opra co wa ne go w la tach 2006–2009 in wen ta rza re al ne go ze spo łu WSR w Gdań sku sta ła się
elek tro nicz na ba za stwo rzo na na po trze by wy od ręb nie nia i po rząd ko wa nia ze spo łu. Układ
i za war tość pól w ba zie do sto so wa no do wy ma gań sta wia nych „tra dy cyj nym” in wen ta rzom.
Po opra co wa niu wstę pu i spo rzą dze niu wer sji pa pie ro wej in wen ta rza uzy ska no po moc ar -
chi wal ną opi su ją cą ak ta WSR w Gdań sku zgro ma dzo ne w gdań skim Od dzia le IP N95. Na le -
ży jed nak pa mię tać, że cho ciaż peł ni on funk cję in wen ta rza re al ne go, to ak ta w nim ze wi -
den cjo no wa ne nie sta no wią od ręb nej ca ło ści, ale funk cjo nu ją roz pro szo ne w wie lu tzw.
ze spo ła ch96. Oczy wi ście stwo rze nie in wen ta rza do te go jak na ra zie „wir tu al ne go” ze spo łu
jest pierw szym kro kiem, któ ry mógł by i po wi nien do pro wa dzić do je go wy od ręb nie nia oraz
opra co wa nia, nie ste ty brak de cy zji w tej spra wie unie moż li wia pod ję cie opi sa nych dzia łań. 

Pod czas prac nad in wen ta rzem re al nym uda ło się do trzeć do spi sów zdaw czo -o dbio r -
czych, na któ rych na nie sio no uwa gi o bra ko wa niu akt i ko re spon den cji do ty czą cej prze ka -
zy wa nia akt WSR do in nych in sty tu cji, ta kich jak: Ar chi wum Służ by Spra wie dli wo ści
Mini ster stwa Obro ny Na ro do wej przy Izbie Woj sko wej Są du Naj wyż sze go w War sza wie
oraz Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej w Gdań sku 97. Dzię ki tej do ku men ta cji

92 Za kres dzia łań do pusz czo nych pod czas opra co wa nia okre ślił dy rek tor CAW pi smem nr 13/wych. z dnia
18 I 2008 r. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej uzy skał zgo dę na jed no ra zo we roz szy cie akt w ce lu ich ze ska no wa -
nia.

93 Zgod nie z wy tycz ny mi naczelnego dyrektora archiwów państwowych, zob. Zbiór�prze�pi�sów�ar�chi�wal�-
nych�wy�da�nych�przez�Na�czel�ne�go�Dy�rek�to�ra�Ar�chi�wów�Pań�stwo�wych�w la�tach�1952–2000, oprac. M. Ta ra ka -
now ska, E. Ro sow ska, War sza wa 2001, s. 557.

94 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 67.
95 In wen tarz re al ny ze spo łu ar chi wal ne go: Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku (1946–1955), oprac.

D. Bur czyk, mps.
96 W tym przy pad ku pod po ję ciem „ze spół” na le ży ro zu mieć zbiór akt od po wia da ją cy ko lej nym wpły wom

do ar chi wum In sty tu tu, ze wi den cjo no wa ny na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych, któ rym układ nada ły
in sty tu cje prze ka zu ją ce.

97 AIPN Gd, 442/12, Ko re spon den cja w spra wie akt by łe go WSR w Gdań sku.
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zro dzi ła się myśl stwo rze nia po mo cy ar chi wal nej, któ rej za kres był by o wie le szer szy niż
zwy kłe go in wen ta rza. Tą po mo cą miał być in wen tarz ide al ny WSR w Gdań sku 98.

Przed przy stą pie niem do pra cy po sze rzo no for mu larz opi su jed no stek prze wi dzia ny dla
in wen ta rzy re al nych – o kil ka pól, dzię ki któ rym prze wi dy wa na głę bia opi su ze spo łu zo sta -
ła znacz nie zwięk szo na 99. Pra cę nad nim roz po czę to od do da nia do in wen ta rza re al ne go re -
kor dów od po wia da ją cych bra ku ją cym sy gna tu rom akt spra w100. Z uzy ska nych w Są dzie
Okrę go wym w Gdań sku ko pii spi sów zdaw czo -o dbio rczych i ko re spon den cji do ty czą cej
ru chu akt spraw gdań skie go WSR uda ło się usta lić los więk szo ści bra ku ją cych jed no stek.
W przy pad ku akt spraw nie od na le zio nych w spi sach zdaw czo -o dbio rczych zwró co no się do
in sty tu cji (lub też ich praw nych na stęp ców) fi gu ru ją cych w re per to riach są do wych ja ko
ostat ni dys po nen ci akt z proś bą o in for ma cje na ich te mat. Wśród tych in sty tu cji by ły m.in.
ar chi wa pań stwo we w Gdań sku, Ko sza li nie i Szcze ci nie, są dy i pro ku ra tu ry okrę go we
w Gdań sku, Szcze ci nie oraz Ko sza li nie, a tak że CAW w War sza wie i Fi lia nr 1 AWL w To -
ru niu. Oka za ło się, że du ża część po szu ki wa nych akt oca la ła. W przy pad ku pozostałych
uzy ska no in for ma cje o ich znisz cze niu. 

Nie ste ty, po mi mo usil nych sta rań, nie uda ło się usta lić lo su wszyst kich akt spraw (dla
bli sko 100 po zo sta je on na dal nie zna ny). Bar dzo czę sto in for ma cje z re per to riów by ły nie -
wy star cza ją ce, aby na ich pod sta wie poznać na zwę in sty tu cji, do któ rej ak ta zo sta ły prze ka -
za ne 101. In ną przy czy ną te go sta nu rze czy był fakt, że na wet, gdy usta lo no na zwę ta kiej in -
sty tu cji, pró ba uzy ska nia od jej praw ne go na stęp cy in for ma cji o miej scu prze cho wy wa nia
lub ewen tu al nym znisz cze niu akt na tra fia ła na nie zro zu mia ły opór. Od po wie dzi, ja kie nad -
cho dzi ły po wie lu mie sią cach ocze ki wa nia, trud no na zwać sa tys fak cjo nu ją cy mi, jak np.
odpo wiedź Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku w spra wie po szu ki wa nych akt Sr. 365/48
doty czą cych Bo gu mi ła Bie liń skie go 102. Po za tym zda rza ło się, że ak ta prze cho wy wa ne
w ar chi wum Są du Okrę go we go w Gdań sku gi nę ły i nie moż na by ło stwier dzić, co się z ni -
mi sta ło 103. Wy żej omó wio ne trud no ści unie moż li wi ły do pro wa dze nie re kon struk cji ze spo -
łu w za kre sie akt spraw kar nych do jej ide al nej for my.

98 In wen tarz ide al ny – spe cjal na for ma in wen ta rza ar chi wal ne go, któ ry obej mu je wszyst kie ar chi wa lia
zespo łu, wśród nich tak że znaj du ją ce się na sta łe po za za so bem da ne go ar chi wum oraz już nie ist nie ją ce, zob.
H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 67.

99 W tym miej scu na le ży za uwa żyć, że nie ist nie ją żad ne wy tycz ne co do bu do wy in wen ta rza ide al ne go
i umiesz cze nie w pre zen to wa nym in wen ta rzu kil ku do dat ko wych ko lumn mia ło za za da nie po sze rzyć opis ar -
chi wal ny opra co wy wa ne go ze spo łu oraz wy ni ka ło z chę ci po dzie le nia się z przy szły mi użyt kow ni ka mi wspo -
mnia nej po mo cy ewi den cyj nej usta le nia mi, ja kie uda ło się au to ro wi po czy nić w wy ni ku wie lo let nich i żmud -
nych prac.

100 In for ma cje na ich te mat uzy ska no z re per to riów są do wych, spra woz dań opi so wych są du oraz akt po -
stę po wań re ha bi li ta cyj nych.

101 Po nie waż za wie ra ły tyl ko sfor mu ło wa nie ty pu: „sąd po wszech ny we dług wła ści wo ści”.
102 Cy tat: „Ak ta zo sta ły 28 li sto pa da 1991 r. wy po ży czo ne z ar chi wum i do dnia dzi siej sze go nie od no to -

wa no ich zwro tu”, nikt nie po tra fi na wet udzie lić in for ma cji, ko mu je wy po ży czo no, zob. Pi smo pre ze sa SO
w Gdań sku z 22 X 2007 r. (ko pia w zbio rach au to ra).

103 Jed ny mi z wie lu za gi nio nych jednostek są ak ta spra wy Sr. 149/50 do ty czą ce Wa cła wa Kor po lew skie -
go, któ re by ły w ar chi wum są do wym jesz cze w 1991 r. Po wy po ży cze niu ich przez ów cze sne go pre ze sa Sądu
Wo je wódz kie go  Zbi gnie wa Szczur ka dzien ni ka rzo wi „Dzien ni ka Bał tyc kie go”, któ ry za brał je do do mu, akta
za gi nę ły. Po dob no zo sta ły zwró co ne, a następnie źle odło żo ne. Efekt jest ta ki, że do dnia dzi siej sze go ak ta się
nie od na la zły, na to miast sąd na po trze by spra wy rosz cze nio wej sy na Wa cła wa Kor po lew skie go od two rzył akta
(w bar dzo ogra ni czo nej for mie), umiesz cza jąc w nich tyl ko wy pi sy z re per to riów są do wych i pro ku ra tor skich. 
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Na stęp nie przy stą pio no do od twa rza nia ukła du po zo sta łych dwóch se rii do ku men ta cji
są du. W przy pad ku akt kan ce la ryj nych po rów na no wy kaz za miesz czo ny w Tym cza so wym
re gu la mi nie... ze sta nem obec nym i stwier dzo no, że więk szość po mo cy kan ce la ryj nych oca -
la ło i znaj du je się w ar chi wum IPN w Gdań sku lub w Są dzie Okrę go wym w Gdań sku. Na
koń cu przy stą pio no do od two rze nia se rii akt ad mi ni stra cyj nych. Na pod sta wie rocz nych
opi sów te czek, któ re spo rzą dzi ła kan ce la ria są du, opra co wa no wy kaz wszyst kich akt ad mi -
ni stra cyj nych pro wa dzo nych w la tach 1946–1955. Wy kaz uzu peł nio no in for ma cja mi o ak -
tach, któ re zo sta ły prze ka za ne do OBU iAD w Gdań sku przez ar chi wa woj sko we. W ten
spo sób uzy ska no li stę bra ku ją cych akt. W rocz nych opi sach te czek od na le zio no in for ma cję,
że część z nich w 1955 r. zo sta ła prze ka za na do ZSW w War sza wie 104. W związ ku z tym
skie ro wa no do dy rek to ra CAW w War sza wie pi smo z proś bą o in for ma cje na ich te mat.
Oka za ło się, że wszyst kie zo sta ły znisz czo ne w ASS w la tach 1960–1964105. Po uzy ska niu
z AWL w To ru niu ko pii spi sów zdaw czo -o dbio rczych akt WSR w Gdań sku prze ka za nych
do Ar chi wum POW w 1955 r. w in wen ta rzu umiesz czo no in for ma cje o znisz cze niu po zo -
sta łej bra ku ją cej czę ści akt ad mi ni stra cyj nych.

Po szu ku jąc in for ma cji na te mat akt, któ rych los nie jest zna ny, na le ży roz wa żyć róż ne
opcje ich ar chi wi za cji. Pod czas prac nad in wen ta rzem ide al nym gdań skie go WSR część wy -
two rzo nych przez nie go jednostek zo sta ła od na le zio na przy ak tach Woj sko wej Pro ku ra tu ry
Re jo no wej w Gdań sku lub w przy pad ku spraw kar nych pro wa dzo nych prze ciw ko funk cjo -
na riu szom MO przy ich ak tach oso bo wych. Zda rza ły się sy tu acje, że sąd od sy łał ak ta śledz -
twa prze ciw ko funk cjo na riu szo wi MO do pro ku ra tu ry woj sko wej w ce lu uzu peł nie nia,
a pro ku ra tu ra uma rza ła spra wę i od sy ła ła ak ta do Wy dzia łu do spraw Funk cjo na riu szy przy
Ko men dzie Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej. Tam do łą cza no je do akt oso bo wych
i wraz z ni mi skła da no do ar chi wum. Bar dzo waż ne dla re kon struk cji ze spo łu ar chi wal ne -
go jest od na le zie nie in for ma cji o znisz cze niu jednostek, któ re nie tyl ko po ma ga ją od two -
rzyć dzie je ze spo łu, ale tak że mo gą oka zać się po ży tecz ne dla ba da czy. Nie na le ży za po mi -
nać o ak tach po stę po wań o unie waż nie nie wy ro ków woj sko wych są dów re jo no wych
i na stę pu ją cych po nich naj czę ściej pro ce sów o od szko do wa nie za nie słusz ne ska za nie.
Więk szość tych spraw są dy wo je wódz kie i okrę go we roz pa try wa ły w la tach 1991–2007106.
Moż na się z nich do wie dzieć nie tyl ko, cze go kon kret nie do ty czy ła spra wa pod da na re wi -
zji, ale rów nież co sta ło się z ak ta mi spra wy.

W wy ni ku opi sa nych dzia łań uda ło się od two rzyć układ pier wot ny akt w cza sie, gdy były
one „ży wą” re gi stra tu rą urzę du i stwo rzo no po moc ar chi wal ną obej mu ją cą swo im opi sem
wszyst kie ak ta, któ rych twór cą był WSR w Gdań sku. Dzię ki te mu na sza wie dza na te mat
je go funk cjo no wa nia oraz za cho dzą cych w nim pro ce sów ar chi wo twór czych znacz nie się
po sze rzy ła. Opra co wa nie te go ty pu po mo cy ar chi wal nej ma rów nież bar dzo prak tycz ne za -
sto so wa nie. W trak cie prac nad in wen ta rzem ide al nym WSR w Gdań sku uda ło się bo wiem
od na leźć wie le za cho wa nych akt są du, któ re po prze ka za niu do ar chi wum gdań skie go Od -
dzia łu IPN wzbo ga ci ły opra co wy wa ny ze spół o ko lej ne jed nost ki. 

104 AIPN Gd, 538/34, Opis te czek taj nych, ści śle taj nych spe cjal ne go zna cze nia WSR w Gdań sku za la ta
1946–1954; AIPN Gd, 538/36, Spis te czek jaw nych WSR w Gdań sku za la ta 1946–1954; AIPN Gd, 538/45,
Spis te czek taj nych i ści śle taj nych WSR w Gdań sku za 1955 r.; AIPN Gd, 580/19, Opis te czek za 1955 r.

105 Pi smo dy rek to ra CAW do dy rek to ra BU iAD IPN z 24 IX 2009 r. (ko pia w zbio rach au to ra). 
106 Umoż li wi ła to Usta wa z dnia 23 II 1991 r. o uzna niu za nie waż ne orze czeń wy da nych wo bec osób re -

pre sjo no wa nych za dzia łal ność na rzecz nie pod le głe go by tu Pań stwa Pol skie go, DzU, 1991, nr 34, poz. 149.
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Pro�po�zy�cje�me�tod�re�kon�struk�cji�107

W związ ku z efek ta mi, ja kie moż na osią gnąć prze pro wa dza jąc re kon struk cję ze spo łu
i opra co wu jąc in wen tarz ide al ny, na le ży się za sta no wić czy nie war to w ten spo sób opra co -
wać in nych waż nych ze spo łów ak to wych znaj du ją cych się w ar chi wach IPN. Pod czas prac
nad re kon struk cją ze spo łu, dzię ki wy ko rzy sta niu pro to ko łów zdaw czo -o dbio rczych lub pro -
to ko łów bra ko wa nia, moż na uzy skać in for ma cje o ro dza ju i sy gna tu rze akt, któ re zo sta ły
znisz czo ne oraz usta lić pod sta wo we da ne osób, któ rych do ty czy ły. Jest to bar dzo istot ne
w pra cach In sty tu tu, któ re go jed nym z usta wo wych za dań jest usta le nie li sty osób re pre sjo -
no wa nych przez ustrój ko mu ni stycz ny. Po za tym dzię ki od two rze niu ukła du pier wot ne go
re gi stra tu ry le piej po zna my urząd, któ ry był twór cą akt, je go kom pe ten cje, struk tu rę or ga -
ni za cyj ną oraz ro dzaj dzia łań, ja kie po dej mo wał wo bec osób po dej rza nych o dzia łal ność an -
ty ustro jo wą. 

Po nad to – co po twier dzi ła prak ty ka – w wy ni ku ze sta wie nia akt za cho wa nych z in for ma -
cja mi o ak tach znisz czo nych i po mo ca mi ewi den cyj ny mi uzy sku je się pew ną pu lę akt, co do
któ rych brak jest in for ma cji o znisz cze niu, a nie znajdują się rów nież w ar chi wach In sty tu tu.
Moż na mieć za tem na dzie ję, że nie zo sta ły znisz czo ne i ich po zy ska nie wzbo ga ci za sób ar -
chi wów IPN. Dzię ki prze pro wa dze niu wstęp nych prac nad re kon struk cją re gi stra tu ry urzę du
po sia da my da ne iden ty fi ku ją ce ak ta, ta kie jak: sy gna tu ra lub na zwi sko oso by, któ rej do ty czy -
ły. Z ty mi in for ma cja mi zwra ca my się do in sty tu cji, u któ rej ak ta te po win ny się znaj  do wać.
W naj gor szym wy pad ku uzy sku je my in for ma cje o ich znisz cze niu, któ re rów nież są przy dat -
ne dla uzu peł nie nia da nych za war tych w in wen ta rzu ide al nym, w naj lep szym – efekt tych po -
szu ki wań mo że nas po zy tyw nie za sko czyć. In sty tu cje, któ re do nie daw na jesz cze twier dzi ły,
że nie po sia da ją już akt pod le ga ją cych usta wo we mu prze ka za niu do ar chi wów IPN, w wy ni -
ku prze sła nia da nych o po szu ki wa niu kon kret nych jed no stek, na gle od naj du ją je w swo ich
za so ba ch108. Dla te go wła śnie na le ża ło by pod jąć pra ce zmie rza ją ce do stwo rze nia in wen ta rzy
ide al nych dla więk szo ści akt zgro ma dzo nych w archi wach IPN, bo wiem tyl ko ta kie dzia ła -
nia da dzą nam pew ność, że ca ła do ku men ta cja ar chi wal na, któ ra usta wo wo po win na zna leźć
się w tym ar chi wum, rze czy wi ście tam tra fi ła109.

107 Re kon struk cja ar chi wal na – 1) od twa rza nie (na pod sta wie akt, in wen ta rzy lub in nych po śred nich da -
nych) pier wot ne go ukła du i za war to ści jed nost ki lub ze spo łu ar chi wal ne go roz pro szo ne go, za cho wa ne go czę -
ścio wo lub nie ist nie ją ce go dla ewen tu al ne go sca le nia lub opra co wa nia in wen ta rza ide al ne go; 2) peł ne lub czę -
ścio we od twa rza nie znisz czo nej lub za gi nio nej jed nost ki czy też ze spo łu ar chi wal ne go przez gro ma dze nie
od pi sów, względ nie du ble tów akt, po cho dzą cych bądź z te go sa me go ze spo łu, bądź z in nych ze spo łów, zob.
Pol�ski�Słow�nik..., s. 71.

108 Ta ka sy tu acja mia ła nie daw no miej sce pod czas roz po czę tych w OBU iAD w Gdań sku prac nad re kon -
struk cją re gi stra tu ry WUSW w Gdań sku, a kon kret nie czę ści do ty czą cej akt oso bo wych funk cjo na riu szy MO
i SB. W wy ni ku prze pro wa dze nia po stu lo wa nych dzia łań w ar chi wach po li cji od na la zły się ak ta kil ku dzie się -
ciu funk cjo na riu szy SB, któ re od daw na po win ny znaj do wać się w ar chi wum gdań skie go Od dzia łu In sty tu tu.
Do nie daw na po li cja twier dzi ła rów nież, że nie po sia da żad nych po mo cy ewi den cyj nych dla akt funk cjo na riu -
szy UB/SB, a mi mo to nie daw no od na la zła kom plet dzien ni ków ewi den cyj nych akt ozna czo nych sy gna tu rą V.

109 Na te mat ro dza jów do ku men ta cji pod le ga ją cych prze ka za niu do IPN zob. Usta wa z dnia 18 XII 1998 r.
o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu; po ro zu mie nie
o współ pra cy za war te w dniu 16 IV 2002 r. w War sza wie po mię dzy doc. dr. hab. Da rią Na łęcz, na czel nym
dyrek to rem ar chi wów pań stwo wych, a prof. dr. hab. Le onem Kie re sem, pre ze sem In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu oraz usta le nia pre ze sa IPN pod ję te wspól nie
z Ko men dą Głów ną Po li cji oraz mi ni strem obro ny na ro do wej na te mat ro dza ju do ku men ta cji przy dat nej dla
sta tu to wej dzia łal no ści In sty tu tu.

Metody opracowania i rekonstrukcji zespołu archiwalnego...

71

A
R
C
H
IW

U
M



Być mo że po win no się na wet pójść da lej i po opra co wa niu in wen ta rzy ide al nych w miej -
scu znisz czo nych akt umie ścić, oczy wi ście w mia rę moż li wo ści, ak ta od two rze nio we 110.
W przy pad ku znisz czo nych akt pro ce so wych WSR w Gdań sku bar dzo czę sto w ak tach oso -
bo wych funk cjo na riu szy lub w ak tach ope ra cyj nych pro wa dzo nych przez UB moż na od na -
leźć ko pie i od pi sy do ku men tów z tych akt. W okre sie, gdy ma te ria ły te prze by wa ły w de -
po zy cie KW MO (póź niej WUSW) w Gdań sku, funk cjo na riu sze Wy dzia łu „C” wy ko ny wa li
na po trze by ope ra cyj ne ko pie du żej czę ści do ku men tów z in te re su ją cych ich spraw kar nych.
Dla ba da czy po szu ku ją cych in for ma cji do ty czą cych kon kret nej spra wy, któ rej ak ta nie za -
cho wa ły się w ory gi na le, zna le zie nie tych wszyst kich do ku men tów mo że się oka zać nie -
zwy kle trud ne, a nie kie dy na wet nie moż li we (bar dzo rzad ko w róż ne go ro dza ju po mo cach
ewi den cyj nych moż na zna leźć in for ma cje o tym, że w da nej tecz ce są np. ko pie lub od pi sy
do ku men tów z akt ja kiejś spra wy kar nej). Gdy by ze brać te wszyst kie do ku men ty (oczy wi -
ście w for mie ko pii) i fi zycz nie od two rzyć kon kret ne ak ta, mo gło by się oka zać, że uda ło się
je zre kon stru ować w znacz nym stop niu i przez to uła twić do nich do stęp oraz umoż li wić po -
zna nie ich przez ba da czy. Oczy wi ście na po cząt ku ta kich akt zna la zła by się in for ma cja
o tym, że są to ak ta od two rze nio we (na okład ce umiesz cza no by obok sta rej sy gna tu ry skrót
„Odtw.”). Po dob nie dzie je się w przy pad ku akt od two rze nio wych spo rzą dza nych przez sądy
po wszech ne. Pra cę taką wy ko nu je się np. w Są dzie Okrę go wym w Gdań sku w od nie sie niu
do znisz czo nych akt m.in. gdań skie go WSR, któ re od twa rza się na po trze by to czą cych się
po ro ku 1991 pro ce sów o unie waż nie nie i od szko do wa nie za nie słusz ne ska za nie 111 (w in -
wen ta rzu ide al nym WSR w Gdań sku od no to wa no sy gna tu ry ta kich spraw). Do uści śle nia
po zo sta je je dy nie kwe stia praw na te go ty pu dzia łań. Sąd od twa rza znisz czo ne ak ta na mocy
po sta no wie nia, po nie waż jest bez po śred nim suk ce so rem twór cy akt. IPN jest na to miast
praw nym dys po nen tem akt, w któ rych z ko lei znaj du ją się ko pie i od pi sy ory gi nal nych
doku men tów mo gą ce po słu żyć do ich od two rze nia. Po za tym nie by ło by to two rze nie akt
na no wo, a je dy nie ze bra nie w ca łość roz pro szo nych po róż nych jed nost kach i ze spo łach
doku men tów lub ich ko pii, któ re ory gi nal nie skła da ły się na nie ist nie ją cą już obec nie jed -
nost kę ar chi wal ną. Ta kiej re kon struk cji nie uda ło by się oczy wi ście prze pro wa dzić w sto sun -
ku do wszyst kich znisz czo nych akt, ze wzglę du na sto sun ko wo nie wiel kie ilo ści za cho wa -
nych do ku men tów z tych akt. Jed nak w ten spo sób przy bli ży li by śmy się do od two rze nia
ukła du pier wot ne go i uła twi li by śmy do stęp do za cho wa nych, a obec nie bar dzo roz pro szo -
nych do ku men tów. 

Na po par cie tej te zy moż na przy to czyć fakt, że w ar chi wum Od dzia łu IPN w Gdań sku
znaj du ją się już ak ta te go ty pu. Są to ak ta od two rze nio we Są du Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy -
ni prze ka za ne 29 stycz nia 2002 r. przez Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Gdy ni, w któ rych
znaj du ją się wła śnie od pi sy ory gi nal nych wy ro ków, kse ro ko pie z re per to riów i wszel kie do -
ku men ty, któ re uda ło się od na leźć pra cow ni kom są du 112. Je że li sąd od twa rza ak ta dla ce lów
pro ce so wych, dla cze go IPN nie miał by po ku sić się o od two rze nie ich dla ce lów ba daw -
czych. W koń cu dą że niem każ de go ar chi wi sty po win no być opra co wa nie ze spo łu ar chi wal -
ne go (na wet, je że li część na le żą cych do nie go ory gi nal nie akt już nie ist nie je), któ re gwa -

110 Na pod sta wie za cho wa nych, ale czę sto bar dzo roz pro szo nych, ko pii czy też od pi sów do ku men tów, któ -
re ory gi nal nie sta no wi ły za war tość znisz czo nych akt.

111 Sta ło się to moż li we dzię ki Usta wie z dnia 23 II 1991 r. o uzna niu za nie waż ne orze czeń wy da nych
wobec 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, DzU, 1991,
nr 34, poz. 149.

112 AIPN Gd, 164/1–73, Ak ta od two rze nio we spraw kar nych Są du Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni.
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ran to wałoby moż li wie naj bar dziej uni wer sal ną do stęp ność i ofe ro wało naj więk szą głę bię
in for ma cyj ną.

Po opra co wa niu in wen ta rza ide al ne go, se gre ga cji i sys te ma ty za cji w ob rę bie ze spo łu akt
o tej sa mej pro we nien cji po zo sta ją cych na sta łe w za so bie IPN oraz umiesz cze niu w miej scu
znisz czo nych jed no stek ar chi wal nych – akt od two rze nio wych do stwo rze nia „ze spo łu ide al -
ne go”, bra ko wa ło by już tyl ko ma te ria łów, któ re znaj du ją się obec nie w in nych ar chi wach od -
dzia łów IPN al bo zna la zły się w ar chi wach IPN na za sa dzie uży cze nia 113. Tych akt nie moż -
na fi zycz nie umie ścić w ze spo le na miej scu, któ re zaj mo wa ły bę dąc jesz cze ży wą re gi stra tu rą
urzę du, dla te go w od po wia da ją cym im w zre kon stru owa nym ukła dzie pier wot nym miej scu
po win ny zna leźć się cy fro we ko pie tych jed no stek lub pa pie ro we wy dru ki tychże ko pii.
W ten spo sób nie tyl ko uzy ska li by śmy pra wie ide al ny ob raz ze spo łu ar chi wal ne go (przy nie -
na ru szal no ści ukła du akt w ze spo łach uży czo nych), ale rów nież za bez pie czy li by śmy na
przy szłość je go ca łość. Gdy by IPN mu siał zwró cić część akt prze ka za nych mu w de po zyt
przez ar chi wa pań stwo we i woj sko we, w wy ni ku po stu lo wa nych dzia łań na dal po sia dał by
ca ły ze spół, ty le że je go część by ła by w for mie elek tro nicz nej. Po zo sta je kwe stia akt znisz -
czo nych, dla któ rych nie uda ło by się od na leźć żad nych oca la łych ko pii czy od pi sów do ku -
men tów umoż li wia ją cych prze pro wa dze nie re kon struk cji. W miej scu, któ re w re gi stra tu rze
urzę du zaj mo wa ły znisz czo ne ak ta, moż na by by ło umie ścić kar ty za stęp cze z moż li wie jak
naj szer szą in for ma cją na ich te mat wraz z opi sem oko licz no ści, w któ rych zo sta ły znisz czo -
ne. W ten spo sób pro ces opra co wy wa nia ze spo łu ide al ne go do biegł by koń ca. 

W związ ku z przed sta wie niem waż nej ro li, ja ką mo gą ode grać in wen ta rze ide al ne, za -
rów no w za sto so wa niu prak tycz nym, jak i dla ce lów ba daw czych, na le ża ło by rów nież roz -
wa żyć ko rzy ści, któ re mo że przy nieść za sto so wa nie w prak ty ce tzw. ze spo łów ide al nych.
Opra co wa nie ta kich ze spo łów, ja ko pró by fi zycz ne go uję cia w ści śle okre ślo ne ra my in for -
ma cji uzy ska nych w wy ni ku prze pro wa dze nia prac nad re kon struk cją ze spo łu, oraz opra co -
wa nie in wen ta rza ide al ne go, by ło by zwień cze niem ca łe go ogrom nie cza so chłon ne go przed -
się wzię cia. Dla ba da czy nie bez zna cze nia był by rów nież fakt, że wszyst kie po szu ki wa ne
ak ta, do ku men ty i in for ma cje, do tych czas bar dzo roz pro szo ne i czę sto trud ne do od na le zie -
nia dla osób „z ze wnątrz”, zna la zły by się w jed nym ze spo le ar chi wal nym. Dzię ki opra co -
wa niu po mo cy ewi den cyj nej w po sta ci in wen ta rza ide al ne go mo gli by się bez tru du po nim
po ru szać i od na leźć po szu ki wa ne in for ma cje. Stwo rze nie „ze spo łów ide al nych” by ło by
w koń cu pew nym wy ide ali zo wa nym wy peł nie niem za ło żeń jed nej z naj waż niej szych za sad
ar chi wi sty ki, ja ką jest za sa da re kon struk cji ukła du pier wot ne go. Być mo że są to tyl ko aka -
de mic kie roz wa ża nia, ale idea za sto so wa nia w prak ty ce tzw. ze spo łów ide al nych war ta jest
za sta no wie nia i pod da nia szer szej dys ku sji.

Pod�su�mo�wa�nie

Woj sko we są dy re jo no we za pi sa ły nie chlub ną kar tę w hi sto rii po wo jen ne go są dow nic -
twa. Ich su ro we orzecz nic two oraz dys po zy cyj ność wo bec par tii ko mu ni stycz nej, któ ra
dzię ki nim eli mi no wała wro gów ide olo gicz nych, spo wo do wa ło, że by ły one obok Mi ni ster -
stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go jed ną z naj bar dziej znie na wi dzo nych i sie ją cych naj -
więk szą gro zę wśród spo łe czeń stwa in sty tu cji pań stwo wych. W okre sie krót ko trwa łej od -
wil ży w re stryk cyj nej po li ty ce we wnętrz nej pań stwa, któ ra na stą pi ła po śmier ci Sta li na,

113 Na te mat ze spo łów i re kon struk cji ide al nych pi sa li już m.in.: R. Prze la skow ski, Pro�gram�prac�we�-
wnętrz�nych�w ar�chi�wach�no�wo�żyt�nych, War sza wa 1935, s. 19, 26; J. Sie mień ski, Prze�wod�nik�po�Ar�chi�wach
Pol�skich, t. 1, War sza wa 1933, s. 6.
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czas funk cjo no wa nia tych są dów do biegł koń ca. Na pod sta wie art. 1 cy to wa nej wcze śniej
usta wy z dnia 5 kwiet nia 1955 r. do tych cza so wą wła ści wość są dów woj sko wych w spra -
wach kar nych osób cy wil nych, funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go i Mi -
li cji Oby wa tel skiej oraz Służ by Wię zien nej prze ka za no są dom po wszech ny m114. Woj sko we
są dy re jo no we stra ci ły ra cję by tu i zo sta ły roz for mo wa ne. 

Ak ta po zo sta łe po WSR w Gdań sku prze szły po dob ną dro gę ar chi wi za cji jak in ne ak ta
te go ty pu są dów w ca łej Pol sce 115. Po roz for mo  wa niu woj sko wych są dów re jo no wych
w 1955 r., część wy two rzo nej przez te są dy do ku men ta cji tra fi ła do ar chi wów są dów wo je -
wódz kich, a część do ar chi wów po szcze gól nych okrę gów woj sko wych. Z są dów wo je wódz -
kich, a póź niej okrę go wych ak ta zo sta ły prze ka za ne al bo bez po śred nio do ar chi wów IPN,
al bo zna la zły się w nich za po śred nic twem ar chi wów pań stwo wych. Obec nie do ku men ta cja
ta jest co raz czę ściej pod da wa na opra co wa niu ar chi wal ne mu, co miej my na dzie ję za owo cu -
je po wsta niem ko lej nych po mo cy ar chi wal nych, dzię ki któ rym ko rzy sta nie z niej sta nie się
ła twiej sze i po wszech niej sze.

Wszyst kie opi sa ne w po wyż szym ar ty ku le dzia ła nia ma ją umoż li wić jak naj peł niej szą
re kon struk cję za so bu ak to we go in sty tu cji, któ rych ist nie nie w hi sto rii po wo jen nej Pol ski
by ło nie ja ko przy czy ną po wo ła nia do ży cia IPN. Idea za sto so wa nia w prak ty ce tzw. ze spo -
łów ide al nych jest pro po zy cją me tod opra co wa nia, usys te ma ty zo wa nia i za bez pie cze nia in -
for ma cji uzy ska nych w to ku wspo mnia nych prac w ce lu udo stęp nie nia ich do ba dań na uko -
wych. Oczy wi ście sa ma me to da od two rze nia ukła du pier wot ne go, na zy wa na też me to dą
kan ce la ryj ną lub re gi stra tu ral ną, w za leż no ści od te go czy układ pier wot ny po wstał w kan -
ce la rii, czy też w re gi stra tu rze, nie jest czymś no wy m116, ale do tych czas nie by ła wy ko rzy -
sty wa na w pra cach ar chi wal nych pro wa dzo nych w IPN. Omó wie nie jej w po wyż szym ar -
ty ku le ma sta no wić swe go ro dza ju pro po zy cję i przy czy nek do dal szych roz wa żań nad
me to da mi opra co wa nia za so bu ak to we go ar chi wów IPN, sta no wią ce go bar dzo bo ga te
i waż ne źró dło dla ba dań nad naj now szą hi sto rią Pol ski.

114 DzU, 1955, nr 15, poz. 83.
115 O pro ce sach ar chi wi za cji akt woj sko wych są dów re jo no wych pi sa li rów nież: R. Leś kie wicz, Ba�da�nie

pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych... oraz K. Li siec ka, Ak�ta�Woj�sko�we�go�Są�du�Re�jo�no�we�go�w Ko�sza�li�nie�–�pro�blem
roz�pro�sze�nia� ze�spo�łu� oraz� brak� usank�cjo�no�wa�nych� pra�wem� moż�li�wo�ści� je�go� sca�le�nia,
http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/697/465/Ka ta rzy na_Li siec ka_8222Ak ta_Woj sko we go_Sa du_Re jo no we -
go_w_Ko sza li nie_pro blem_roz.html, 10 II 2010 r.

116 Me to da przy ję ta przy opra co wy wa niu te go in wen ta rza zo sta ła za sto so wa na w tzw. wa rian cie ści słym
po le ga ją cym na pro stej re kon struk cji ukła du za re je stro wa ne go za po mo cą sy gna tur lub utrwa lo ne go w po mo -
cach kan ce la ryj nych, w tym wy pad ku re per to riach. Sze rzej o me to dach od twa rza nia ukła du pier wot ne go zob.
H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 60–62.

Dariusz�Burczyk
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Ta�de�usz�Ru�zi�kow�ski

ZaryshistoriiZintegrowanego
(Zautomatyzowanego)

SystemuKartotekOperacyjnych
resortusprawwewnętrznych

Służ ba Bez pie czeń stwa – je den z fi la rów Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej – na prze strze -
ni dzie się cio le ci swo je go ist nie nia gro ma dzi ła in for ma cje na te mat mi lio nów oby wa te li
Pol ski. Czy ni ła to dzię ki in wi gi la cji spo łe czeń stwa za rów no przy po mo cy swo ich funk -

cjo na riu szy, jak i róż ne go ro dza ju taj nych współ pra cow ni ków oraz me tod tech nicz nych. Po zy -
ska ne in for ma cje wy ko rzy sty wa no do bie żą cych po trzeb (choć by do wal ki z prze ciw ni ka mi po -
li tycz ny mi), następ nie prze ka zy wa no do ar chi wum SB, czy li Biu ra „C” w cen tra li Mi ni ster stwa
Spraw Wewnętrz nych (od 1960 r.) oraz wy dzia łów „C” w wo je wódz twa ch1. Za sób in for ma cyj -
ny Biu ra „C” zwięk szał się wraz z roz wo jem in wi gi la cji spo łe czeń stwa. Biu ro „C” roz ra sta ło się
także dzię ki przej mo wa niu za dań in nych struk tur MSW. W po ło wie lat sześć dzie sią tych do Biu -
ra „C” wcie lo no do tych cza so we Cen tral ne Ar chi wum MSW2. Nie dłu go po tem – w ro ku 1967 –
prze nie sio no z Ko men dy Głów nej Mi li cji Oby wa tel skiej do Biu ra „C” za gad nie nia ob ję te do tąd
za da nia mi Cen tral ne go Biu ra Ad re so we go oraz Cen tral nej Kar to te ki Kry mi nal ne j3.

Od po cząt ku funk cjo no wa nia re sor to we go ar chi wum, co oczy wi ste, po żą da ne in for ma -
cje z je go za so bu uzy ski wa no dzię ki za trud nio nym w nim pra cow ni ko m4. Za uwa żal ny od
cza sów po wo jen nych po stęp tech no lo gicz ny, któ re go efek tem by ło tak że po ja wie nie się
tech ni ki kom pu te ro wej, spo wo do wał za ry so wa nie się per spek ty wy wy ko rzy sta nia jej przy
prze twa rza niu bie żą cych oraz ar chi wal nych in for ma cji znaj du ją cych się w za so bie jed no -
stek re sor tu spraw we wnętrz nych. 

Wśród ce lów in for ma ty za cji wy mie nia no zgro ma dze nie w kom pu te rze ca ło ści danych
ewi den cyj nych do ty czą cych osób i spraw bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu mi li cji
oraz woj ska, wia do mo ści z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej, Cen tral nej Kar to te ki Kry mi nal -
nej. Zakła da no szyb szy prze pływ in for ma cji do za in te re so wa nych jed no stek re sor tu oraz
zmniej sze nie ob słu gi ka dro wej ist nie ją ce go sys te mu kar to tecz ne go5.

1 Hi sto rię prze kształ ceń Biu ra „C” opi sał Pa weł Pio trow ski, zob. P. Pio trow ski, Struk�tu�ry�Służ�by�Bez�pie�czeń�-
stwa�MSW�1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 85 i nn.; idem, Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�w la�-
tach�1975–1990�[w:] Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza, t. III: 1975–1990, red. P. Pio trow -
ski, War sza wa 2008, s. 34 i nn. Po dob nej te ma ty ki po czę ści do ty czył tak że ar ty kuł Pio tra Mil cza now skie go,
Spe�cy�fi�ka�struk�tu�ry�or�ga�ni�za�cyj�nej�Ar�chi�wum�MSW�[w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki�–�za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-
-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 221–229.

2 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 49.
3 Ibi�dem, k. 66.
4 Ibi�dem.
5 Ibi�dem, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 71.
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Tak więc istot ną prze słan ką do pod ję cia wy sił ku w kie run ku in for ma ty za cji, czy li au to -
ma ty za cji do stę pu do zbio rów ar chi wal nych i kar to tecz nych, by ło przy spie sze nie otrzy my -
wa nia ocze ki wa nych in for ma cji w po rów na niu z wcze śniej szy mi moż li wo ścia mi w tym za -
kre sie. Spo dzie wa no się też zmniej sze nia pra co chłon no ści przy go to wy wa nia po żą da nych
in for ma cji6. 

Struk�tu�ry�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�od�po�wie�dzial�ne�za�in�for�ma�ty�za�cję

Pierw szą ana li zę do ty czą cą elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji w MSW, zaty-
tułowaną „Pro jekt wstęp ny elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji w MSW”, opra co wa -
no w ro ku 19677. Wkrót ce za czę to prze ku wać sło wa w czyn. Oto bo wiem dwa la ta póź niej,
15 stycz nia 1969 r. po wo ła no Ośro dek Elek tro nicz ne go Prze twa rza nia In for ma cji przy Za -
kła dzie Tech ni ki Spe cjal nej MSW. Za da niem no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej by ła opie ka
nad ca ło kształ tem prac zwią za nych z „elek tro nicz nym prze twa rza niem in for ma cji w re sor -
cie spraw we wnętrz nych”. Struk tu ra or ga ni za cyj na ośrod ka skła da ła się z trzech za sad ni -
czych czę ści: Wy dzia łu Tech ni ki, Wy dzia łu Sys te mów i Pro gra mo wa nia, wresz cie Wydzia -
łu Pla no wa nia i Ko or dy na cji – Sek cja Ogól na. W cią gu ko lej nych dwóch lat uru cho mio no
pierw szy kom pu ter ZA M-41 oraz roz po czę to pro jek to wa nie sys te mów: PE SEL, EPIW,
ZSKO, SPD-2, CAR MEN i AKOR D8. 

W mar cu 1971 r. prze mia no wa no wspo mnia ny ośro dek na sa mo dziel ny Ośro dek In for -
ma ty ki MSW. Zmo dy fi ko wa no przy tym nie co je go struk tu rę. Po dzie lo no go na czte ry czę -
ści: Ze spół Pro jek tan tów Sys te mów i Pro gra mi stów, Wy dział Tech ni ki, Sek cję Przy go to wa -
nia Da nych oraz Sek cję Ogól ną. Łącz nie wów czas na OI MSW prze zna czo no 77 eta tó w9.

Nie dłu go po tem – 6 mar ca 1973 r. – zmie nio no na zwę Ośrod ka na Biu ro In for ma ty ki
MSW. Od 15 wrze śnia 1973 r. zor ga ni zo wa no w nim no wą część – Sa mo dziel ną Sek cję
Ochro ny Da nych. Od ro ku 1973, jak wska zu ją za cho wa ne in for ma cje, licz ba eta tów Biu ra
wzro sła do 10110.

W dniu 1 kwiet nia 1980 r. na mo cy Za rzą dze nia or ga ni za cyj ne go nr 016/Org. Biu ro In for -
ma ty ki MSW, skła da ją ce się z trzech wy dzia łów, włą czo no do Biu ra „C”11. Za da nia in for ma -
ty za cyj ne po dzie lo no po mię dzy wy dzia ły: IX, X i XI Biu ra „C”12. Zaj mo wa ły się one róż -
ny mi aspek ta mi re sor to wej in for ma ty ki – od pla no wa nia sys te mów, ich opro gra mo wa nia
(Wy dział IX), po przez prze no sze nie in for ma cji na no śnik elek tro nicz ny, eks plo ata cję sprzę -
tu (Wy dział X), aż po bie żą cą kon ser wa cję i za opa trze nie w nie zbęd ne środ ki tech nicz ne
(Wy dział XI)13. Licz ba eta tów ob słu gu ją cych sfe rę in for ma ty ki w tej czę ści re sor tu zwięk -
szy ła się do 13514. W po ło wie lat osiem dzie sią tych po wstał jesz cze Wy dział XIa, któ ry od -
po wia dał za go spo dar kę sprzę tem kom pu te ro wym w re sor cie spraw we wnętrz nych15.

6 AIPN, 0434/24, Stu dium wstęp ne nad Zauto ma ty zo wa nym Sys te mem Kar to tek Oso bo wych re sor tu
spraw we wnętrz nych – ZSKO, gru dzień 1970 r., k. 22.

7 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 73; por. też AIPN, 0434/24,
Wy kaz opra co wań znaj du ją cych się w ośrod ku in for ma ty ki MSW, b.d., k. 17.

8 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 73–74.
9 Ibi�dem, k. 75.
10 Ibi�dem.
11 Por. P. Pio trow ski, Służ�ba� Bez�pie�czeń�stwa� w la�tach� 1975–1990..., s. 35; por. też P. Mil cza now ski,

op. cit., s. 227.
12 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 73.
13 P. Pio trow ski, Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�w la�tach�1975–1990..., s. 35.
14 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 77.
15 P. Pio trow ski, Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�w la�tach�1975–1990..., s. 35.
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W 1982 r. pod ję to pra ce zmie rza ją ce do do sto so wa nia struk tu ry Biu ra „C” do bu do wy
sys te mu ZSKO. W Wy dzia le VII Biu ra „C” utwo rzo no spe cjal ną ko mór kę, któ ra mia ła
przy go to wy wać in for ma cje ewi den cyj ne do wpro wa dze nia do no we go sys te mu. Opra co wa -
no tak że me to do lo gię prze ka zy wa nia in for ma cji do kom pu te ra, od no śnych do ku men tów
oraz in struk cji. Przy go to wa no też no wy spo sób prze twa rza nia przyj mo wa nych w wy dzia le
do ku men tó w16. Na mar gi ne sie do tych cza so wych roz wa żań war to wspo mnieć, że opar cie
dla wcie la nia w ży cie pro jek tu bu do wy ZSKO stwo rzy ło m.in. Za rzą dze nie nr 035/81 mi -
ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 12 sierp nia 1981 r. w spra wie dzia ła nia i or ga ni za cji Biu -
ra „C” MSW17. 

Dnia 19 mar ca 1985 r. pod ję to de cy zję o utwo rze niu baz tech ni ki spe cjal nej w MSW.
W związku z tym po sta no wio no po łą czyć De par ta ment PE SEL MSW z Biu rem „C” MSW
pod na zwą Biu ro „C” MSW, co wzbu dzi ło kon tro wer sje na fo rum kie row nic twa MSW18.
W efek cie naj praw do po dob niej zo sta ła ona od rzu co na 19.

Ośro dek prze twa rza nia in for ma cji Biu ra „C” znaj do wał się przy ul. Wi śnio wej 58
w War sza wie. Za dba no w nim o ochro nę in for ma cji, sto su jąc róż ne środ ki za bez pie cza ją ce20.
Na le ży do dać, że w grud niu 1985 r. Biu ro „C” re ali zo wa ło dla MSW aż 27 sys te mów in for -
ma tycz ny ch21. ZSKO był więc jed nym z wie lu opra co wy wa nych rów no le gle pro jek tów.
Jed nak z punk tu wi dze nia SB na le żał do naj waż niej szych, al bo wiem w za mie rze niach zna -
czą co uspraw niał wal kę z do mnie ma ny mi i rze czy wi sty mi prze ciw ni ka mi sys te mu. Tych
ostat nich z cza sem przy by wa ło, co utwier dza ło za pew ne de cy den tów MSW w przekonaniu
o ko niecz no ści stwo rze nia sys te mu au to ma ty zu ją ce go we wnątrz re sor to we prze twa rza nie
in for ma cji bie żą cej i ar chi wal nej. Biu ro „C” po zo sta ło do koń ca dzia łal no ści SB głów nym
ośrod kiem or ga ni zu ją cym i ko or dy nu ją cym in for ma ty za cję re sor tu, w tym je go ar chi wów.
No�ta�be�ne�w ro ku 1988 sys te ma mi tzw. in for ma ty ki ogól no pań stwo wej zaj mo wał się De par -
ta ment PE SE L22. 

1970.�ZSKO�(Zautomatyzowany�System�Kartotek�Osobowych)�ab ovo

U pro gu ko lej nej de ka dy PRL, w li sto pa dzie 1970 r., przed sta wio no kon cep cję au to ma ty -
za cji kar to tek oso bo wych re sor tu spraw we wnętrz nych. Wska za no w niej na za da nia, któ re
ze wzglę du na do tych cza so wą for mę i or ga ni za cję ar chi wum nie by ły moż li we do osiąg nię -
cia, np. udzie la nie in for ma cji o oso bach na pod sta wie nie peł nych da nych lub szyb kie wy ko -
ny wa nie „śro do wi sko wych ana liz i wy ka zów sta ty stycz nych”23. Jak już wspo mnia no, ZSKO

16 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 71.
17 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, War sza -

wa, 1983 r., k. 1; zob. też AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia
ope ra cyj ne jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 10.

18 AIPN, 0702/15, De cy zja nr 0012/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 19 III 1985 r. w spra wie utwo -
rze nia baz tech ni ki spe cjal nej w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych, k. 68.

19 Ibi�dem, Uwa gi do Kon cep cji roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych na la ta 1987–2000,
b.d., k. 105.

20 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa dotycząca pod sta wo wych środ ków ochro ny in for ma cji sto so wa nych w ośrod -
ku elek tro nicz ne go prze twa rza nia da nych Biu ra „C” MSW, 22 V 1987 r., k. 95.

21 Ibi�dem, Pro to kół z po sie dze nia kie row nic twa MSW od by te go dnia 12 XII 1985 r., k. 84. 
22 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r., s. 13.
23 We wstęp nych sza cun kach oce nia no, że nie mal 10 proc. re je stra cji by ło trud nych do sfor ma li zo wa nia

(np. wro ga dzia łal ność po wy zwo le niu, re cy dy wi ści kry mi nal ni). AIPN, 0434/24, Kon cep cja au to ma ty za cji
kar to tek oso bo wych re sor tu spraw we wnętrz nych, li sto pad 1970 r., k. 128.
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miał być tak że od po wie dzią na za po trze bo wa nie uspraw nie nia do stę pu do in for ma cji 24. Jego
też do ty czy ło wstęp ne, choć za ra zem kom plek so we, stu dium z grud nia 1970 r. Istot ną czę -
ścią do ku men tu by ła ana li za za so bu Biu ra „C”, któ ry miał zo stać pod da ny pro ce so wi for ma -
li za cji, a na stęp nie au to ma ty za cji. Sta ra no się okre ślić jej potencjał oraz usta lić za sa dy opi su
za so bu ar chi wal ne go moż li we do wpro wa dze nia w sys te mie kom pu te ro wym25. 

Po miesz czo na w pro jek cie kon cep cja za kła da ła stwo rze nie trzy stop nio we go sys te mu,
gdzie za sad ni czą ro lę prze wi dzia no dla Cen tral ne go Re je stru Osób. Pierw szy po ziom –
w peł ni zauto ma ty zo wa ny – miał przy po mo cy iden ty fi ka to ra wzo ro wa ne go na pla no wa -
nym ów cze śnie sys te mie PE SEL roz po znać toż sa mość oso by oraz przed sta wiać w tzw.
czło nie in for ma cyj nym skró co ny opis jej dzia łal no ści lub po wód re je stra cji 26. Za da niem ko -
lej nej czę ści (po zio mu) sys te mu by ło prze cho wy wa nie in for ma cji w ukła dzie te ma tycz nym,
gdzie zna leźć się miał m.in. sfor ma li zo wa ny opis dzia łal no ści oso by re je stro wa nej oraz jed -
no stek re sor tu spraw we wnętrz nych bio rą cych udział w roz pra co wa niu. W ostat niej pla no -
wa nej skła do wej ZSKO (nie zau to ma ty zo wa nej) do prze cho wy wa nia in for ma cji mia ły słu -
żyć mi kro fil my oraz kla se ry 27. Po dział oraz su ge ro wa ną or ga ni za cję zbio rów w ra mach
pro jek tu sys te mu ZSKO przed sta wia sche mat nr 1.

Na po cząt ku de ka dy lat sie dem dzie sią tych har mo no gram po wsta wa nia sys te mu ZSKO
roz ło żo no na la ta 1971–1975. Ostat ni rok te go okre su prze wi dy wa no po świę cić na wdra ża -
nie sys te mu 28. Z nie wy ja śnio nych do tąd po wo dów do uru cho mie nia ZSKO w pla no wa nym
ter mi nie nie do szło, co być mo że wy ni ka ło z wie lo ści dzia łań w sfe rze in for ma ty za cji po -
dej mo wa nych w la tach sie dem dzie sią tych. Oto bo wiem w la tach 1971–1975 przy go to wy -
wa no pra ce nad in ny mi aspektami zwią za ny mi z za sto so wa niem in for ma ty ki w re sor cie.
Wśród nich zna la zły się: wa run ki tech nicz no -o rg an iz acy jne, Bank In for ma cji Ope ra cyj nej,
Bank In for ma cji Kry mi nal nej, PE SEL, Ewi den cja Oso bo wa, Sys tem Kon tro li Cu dzo ziem -
ców, Sys tem Do cho dze nio wo -Śle dczy, sys te my za rzą dza nia, iden ty fi ka cja gło su, iden ty fi -
ka cja od ci sków, oczysz cza nie na gra ń29. 

We dle za ło żeń ZSKO, po dob nie jak do tąd ar chi wum, mia ło peł nić ro lę słu żeb ną wzglę -
dem jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych za rów no w za kre sie spraw ewi den cyj nych, jak
i ana li zy in for ma cji. Ro lę po moc ni czą wy zna czo no osob ne mu zbio ro wi PE SEL, któ ry po -
zwa lał jed no znacz nie iden ty fi ko wać oso by. Po wią za nia ZSKO uwzględ nia ją ce wy mie nio -
ne kwe stie oraz je go za sad ni cze kie run ki dzia ła nia w opar ciu o pro jekt z 1970 r. przed sta -
wia sche mat nr 2. 

1979.�„Re�ak�ty�wa�cja”�ZSKO�(Zintegrowanego�Systemu�Kartotek�Operacyjnych)�

Ko lej ną pró bę wdro że nia ZSKO pod ję to u schył ku lat sie dem dzie sią tych. W dniu 2 sier -
pnia 1979 r. na mo cy De cy zji nr 09/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych zo bo wią za no Biu ro
„C” i Biu ro In for ma ty ki do przed sta wie nia „kon cep cji skom pu te ry zo wa nia in for ma cji po -

24 Ibi�dem, k. 133–134.
25 Ibi�dem, Stu dium wstęp ne nad Zauto ma ty zo wa nym Sys te mem Kar to tek Oso bo wych re sor tu spraw we -

wnętrz nych – ZSKO, grudzień 1970 r., k. 23. Do in nych sys te mów, nad któ ry mi pra co wa no w MSW, na le ża -
ły: PE SEL, EPIW, SPD-2, CAR MEN, AKORD; por. AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto -
rii Biu ra „C”, b.d., k. 75.

26 Elek tro nicz ny sys tem ewi den cji lud no ści, któ ry two rzo no w la tach sie dem dzie sią tych.
27 AIPN, 0434/24, Stu dium wstęp ne nad Zauto ma ty zo wa nym Sys te mem Kar to tek Oso bo wych re sor tu

spraw we wnętrz nych – ZSKO, grudzień 1970 r., k. 23.
28 Ibi�dem, Kon cep cja au to ma ty za cji kar to tek oso bo wych re sor tu spraw we wnętrz nych, li sto pad 1970 r., k. 138.
29 Ibi�dem, Kon cep cja za sto so wań in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych, paź dzier nik 1971 r., k. 123.
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zo sta ją cych w za in te re so wa niu jed no stek MSW”. Zgod nie z po wyż szym w paź dzier ni ku
1979 r. za pre zen to wa no fak tycz nie ko lej ną od sło nę pro jek tu sys te mu ZSKO 30. War to zwró -
cić uwa gę na zmo dy fi ko wa ną nie co – w po rów na niu z ro kiem 1970 – na zwę sys te mu. Moż -
na są dzić, że od zwier cie dla ła ona zmia nę spo so bu my śle nia pro jek tan tów ZSKO o ro li pla -
no wa nej apli ka cji. W czę ści wstęp nej pro jek tu wska za no po wo dy, dla któ rych miał on
po wstać. Wspo mnia no, co nie sta no wi ło no�vum, o zauto ma ty zo wa niu i roz sze rze niu funk -
cji in for ma cyj nych kar to tek re sor tu, spraw niej szej i szyb szej ich ko or dy na cji. Na kre ślo no
też wi zję stwo rze nia struk tu ry dla pod sys te mów za gad nie nio wy ch31. 

No wy pro jekt ZSKO kon cep cyj nie róż nił się nie co od po przed nie go. Do da no bo wiem
ele ment w po sta ci Sys te mu In for mo wa nia Kie row nic twa. Sche mat ide owy czę ści sys te mu
ZSKO pro jek to wa ne go w koń cu lat sie dem dzie sią tych oraz pla no wa ne go obie gu in for ma -
cji przed sta wia schemat nr 3.

Za kła da no, że w skład sys te mu ZSKO wej dą: Cen tral ny Re jestr Osób i Spraw, pod sys te -
my za gad nie nio we oraz wspo mnia ny Sys tem In for ma cji Kie row nic twa. Po dob nie jak we
wcze śniej szym pro jek cie za mie rza no po moc ni czo wy ko rzy stać iden ty fi ka tor PE SEL usy tu -
owa ny ze wnętrz nie w sto sun ku do ZSKO. Za umiesz cze nie bądź mo dy fi ka cję za pi su w sys -
te mie mia ła być od po wie dzial na jed nost ka re je stru ją ca, czy li np. ko men dy wo je wódz kie
MO. Nad tą ak tyw no ścią pla no wa no za pew nić nad zór Biu ra „C”32. Za za sad ni czy ele ment
ZSKO, co też nie by ło no wo ścią, uzna no CROS. W nim mia ły zna leźć się istot ne in for ma -
cje po cho dzą ce z jed no stek ope ra cyj nych upraw nio nych do re je stro wa nia. We dle pla nów
CROS umoż li wiał wpro wa dza nie, ak tu ali zo wa nie, usu wa nie za pi sów oraz wy szu ki wa nie
in for ma cji i udzie la nie od po wie dzi na za da wa ne py ta nia. Mo gły one do ty czyć za rów no za -
in te re so wań ak tu al nych (czyn nych), jak i ar chi wal ny ch33. 

In te re su ją ce, iż w pro jek cie ZSKO z koń ca lat sie dem dzie sią tych prze wi dy wa no obec -
ność w kom pu te rze Biu ra In for ma ty ki osob nych zbio rów in for ma cji sfor ma li zo wa nej w po -
szcze gól nych jed nost kach ope ra cyj ny ch34. Jed no cze śnie spo dzie wa no się, że bę dzie tam
prze cho wy wa na część in for ma cji „te re no wych” nie kwa li fi ku ją cych się do zbio ru cen tral ne -
go, a za ra zem uży tecz ne go lo kal nie 35.

Przy ję to, na wią zu jąc tym do pro jek tu sprzed nie mal de ka dy, że pod sys te my za gad nie nio -
we bę dą się dzie lić na zbiór in for ma cji sfor ma li zo wa nych (prze cho wy wa nych w pa mię ci
kom pu te ra) oraz nie sfor ma li zo wa nych za cho wy wa nych w for mie nie cy fro wej, np. mi kro -
fil mów umieszczonych w kla se rach. Za kła da no przy tym stwo rze nie in dek sów, któ re uła -
twia ły by zna le zie nie po żą da nej in for ma cji 36. Pod sys te my za gad nie nio we po dzie lo no ze
wzglę du na struk tu rę re sor tu spraw we wnętrz nych. Wspo mnia ne two rzy ły czte ry za sad ni cze
czę ści -je dnos tki: ope ra cyj ne cen tra li re sor tu, ope ra cyj no -tec hnic zne, ope ra cyj ne Ko men dy
Głów nej MO, ko mend wo je wódz kich MO 37. Ja ko pod sta wę funk cjo no wa nia oma wia nych

30 AIPN, 0702/15, Omó wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne -
go przez Biu ro In for ma ty ki MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 30–63.

31 Ibi�dem, k. 35.
32 Ibi�dem, k. 35, 42.
33 Ibi�dem, k. 36.
34 Ibi�dem, k. 41.
35 Ibi�dem, k. 42; zob. też AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj -

nych – ZSKO, Warszawa, 1983 r., k. 27.
36 AIPN, 0702/15, Omó wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne -

go przez Biu ro In for ma ty ki MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 40–41.
37 Ibi�dem.
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pod sys te mów pro jek to wa no mel dun ki ope ra cyj ne 38. Do za sad ni cze go obie gu in for ma cji
w pla no wa nym sys te mie od no si się sche mat nr 4.

Wzmian ko wa ny SIK miał być dla kie row nic twa re sor tu dwu kie run ko wym „oknem”
umoż li wia ją cym wgląd w sys tem ZSKO. Z jed nej stro ny tą dro gą mia no skła dać za py ta nia
pły ną ce z gre miów kie row ni czych re sor tu, z dru giej zaś prze ka zy wać in for ma cje do kie row -
nic twa tak że z pod sys te mów za gad nie nio wy ch39. 

Po dob nie jak de ka dę wcze śniej sza co wa no, że ist nie je moż li wość wdro że nia sys te mu
ZSKO w cią gu pię ciu lat. Za kła da no też ści słą współ pra cę mię dzy ów cze snym Biu rem In -
for ma ty ki, Biu rem „C” oraz jed nost ka mi ope ra cyj ny mi re sor tu spraw we wnętrz nych. Funk -
cję ko or dy na cyj ną po wie rzo no wzmian ko wa ne mu Biu ru In for ma ty ki 40. W oma wia nym
pro jek cie za ry so wa no tak że planowany obieg in for ma cji po mię dzy ZSKO, a jed nost ką ope -
ra cyj ną, co uwi docz nio ne jest w sche ma cie nr 5.

Su ge ro wa no po dzie le nie pro ce su bu do wy ZSKO na dwa głów ne okre sy. W pierw szym
mia no utwo rzyć za sad ni czą część CROS obej mu ją cą za in te re so wa nia czyn ne, uwzględ nia -
ją ce od nie sie nia do ma te ria łów ar chi wal nych, a także zbudować pod sys te my za gad nie nio -
we głów nych pio nów ope ra cyj nych oraz eks pe ry men tal nych sys te mów ko mend wo je wódz -
kich41. W dru gim eta pie, po za kon ty nu owa niem dwóch ostat nich, ocze ki wa no po sze rze nia
CROS o in for ma cje ar chi wal ne. Prze wi dy wa no prze pływ in for ma cji za rów no z za in te re so -
wań czyn nych do ar chi wum, jak i z ar chi wum do za in te re so wań czyn nych. W opty mi stycz -
nym ra czej wa rian cie za kła da no za koń cze nie pierw sze go eta pu w ro ku 198042. Pla no wa no
wpro wa dze nie okre su przej ścio we go, w któ rym ko rzy sta no by jed no cze śnie ze zbio rów
kom pu te ro wych oraz kar to tek ręcz nych do cza su ich cał ko wi tej di gi ta li za cji. To z ko lei
umoż li wi ło by wpro wa dze nie „do ce lo wej pro ce du ry ko rzy sta nia z sys te mu”43. Za ele ment
sca la ją cy po szcze gól ne skład ni ki sys te mu uzna no: iden ty fi ka tor oso bo wy, nu mer re je stra -
cyj ny, ta be le ko do we 44.

1988.�ZSKO.�Do�trzech�ra�zy�sztu�ka?

Moż na są dzić, że nie ty le świa to wa re wo lu cja in for ma tycz na lat osiem dzie sią tych (by ła
ona do me ną kra jów Za cho du, a do stęp do jej re zul ta tów dla państw blo ku wschod nie go
z za sa dy był bar dzo utrud nio ny), co ra czej bie żą ca sy tu acja spo łecz no -g osp oda rcza kra ju
oraz trud no ści ka dro we re sor tu spo wo do wa ły ko niecz ność mo dy fi ka cji pla nów ogól nie po -
ję tej in for ma ty za cji MSW, w tym two rze nia ZSKO. W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych
sta ra no się na no wo usys te ma ty zo wać za ło że nia pro jek tu ZSKO 45. Na dal po zo sta wał on
waż nym za da niem. Miał to być ze spół sys te mów: ewi den cji ope ra cyj nej, za gad nie nio wych

38 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, Warszawa,
1983 r., k. 4.

39 AIPN, 0702/15, Omó wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne -
go przez Biu ro In for ma ty ki MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 43.

40 Ibi�dem, k. 47–48.
41 Ibi�dem, k. 47.
42 Ibi�dem, k. 48.
43 Ibi�dem, k. 50.
44 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, Warszawa,

1983 r., k. 3.
45 Por. AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r.; zob. też AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne
jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 16.



jed no stek ope ra cyj nych i ope ra cyj no -tec hnic znych oraz ewi den cyj no -ro zp ozna wczych. Za -
sad ni czą kon cep cję ZSKO przy po mnia no w ko lej nym do ku men cie 46.

ZSKO – jak za kła da no już wcze śniej – miał po mie ścić bie żą ce in for ma cje na te mat za -
in te re so wań po szcze gól nych służb re sor tu spraw we wnętrz nych (SB, MO, WOP, WSW)
oraz MON (Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go, WSW). Pla no wa no nim ob jąć in for ma cje ar chi -
wal ne zgro ma dzo ne w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej oraz Cen tral nej Kar to te ce Kry mi nal -
nej. Prze wi dy wa ne za sad ni cze funk cje sys te mu nie zmie ni ły się w sto sun ku do uprzed nich
pro jek tów. Do za kła da nych za dań na le ża ły: re je stra cja, ak tu ali za cja, spraw dza nie i udzie la -
nie in for ma cji uwzględ nia ją ce ko or dy na cję dzia łań. Na szcze blu cen tral nym prze wi dy wa no
zor ga ni zo wa nie kon tro li nad prze pły wa ją cy mi in for ma cja mi 47. Pro jek to wa no wdro że nie
sys te mów za gad nie nio wych dla da nych pio nów i ko mó rek or ga ni za cyj nych. Dzię ki nim po -
szcze gól ne jed nost ki ope ra cyj ne (SB, Biu ra Śled cze go MSW, jednostki ope ra cyj no -tec h -
nicz ne SB, WOP i Biu ra Pasz por tów MSW, KG MO) mia ły po sia dać moż li wość otrzy my -
wa nia in te re su ją cych ich in for ma cji. Sys te my ewi den cyj no -ro zp ozna wcze mia ły do star czać
wia do mo ści do ty czą ce osób i fak tów oraz dzia łań jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych
i MON, bez ko niecz no ści do ko ny wa nia uzgod nień mię dzy re sor to wych. Za kła da no au to ma -
tycz ne prze ka zy wa nie in for ma cji. Po dob nie jak wcze śniej (w za ło że niach z koń ca lat sie -
dem dzie sią tych) pro jek to wa no lo kal ne wzbo ga ca nie in for ma cji w sto sun ku do za so bu cen -
tral ne go 48. Za kła da no peł ną in te gra cję sys te mów wcho dzą cych w skład ZSKO, aby
umoż li wić „wzajem ny prze pływ in for ma cji po mię dzy ni mi”. Uzu peł nia ją ce dane do ZSKO
mia no pozy ski wać z sys te mów PE SEL i KA DRA (do ty czą ce go funk cjo na riu szy). Prze wi -
dy wa no ko rzy sta nie z PE SEL za po śred nic twem ZSKO. Pro jek to wa no przy tym jed no kie -
run ko wy prze pływ in for ma cji – do ZSKO 49. 

Ewi�den�cja�ope�ra�cyj�na

In for ma ty za cja or ga ni zo wa na przez Biu ro „C” wią za ła się ze zmia na mi tak w ro dza jach
prze cho wy wa nej do ku men ta cji, jak i na bie żą co sto so wa nej w obie gu we wnętrz nym. W lip -
cu 1982 r. uzy ska no zgo dę na wy co fa nie nie któ rych re je stra cji z kar to te ki ogól no in for ma -
cyj nej. Od no si ły się one m.in. do po wo jen ne go okre su tzw. utrwa la nia wła dzy lu do wej.
Wspo mnia ne ma te ria ły w la tach osiem dzie sią tych na bie ra ły już bo wiem cha rak te ru hi sto -
rycz ne go 50. Z ra cji bu do wy ZSKO w grud niu 1982 r. opra co wa no pro jekt funk cjo no wa nia
ewi den cji ope ra cyj nej w no wych wa run kach. Przed sta wio no go w do ku men cie za ty tu ło wa -
nym: „Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji
ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW”51. 

Prze wi dy wa no wpro wa dze nie no we go wzo ru kar ty ewi den cyj nej „P” w miej sce do tych cza -
so wych trzech kart: E-14, E-15 i E-16 wy ko rzy sty wa nych w pro ce sie udzie la nia in for ma cji 52.

46 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,
1988 r., s. 27.

47 Ibi�dem, s. 32.
48 Ibi�dem, s. 34.
49 Ibi�dem, s. 27.
50 L. Po sto ło wicz, Kar�to�te�ka�ogól�no�in�for�ma�cyj�na�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�[w:] Z ar�chi�wum�IPN, t. 1, red.

B. Gro nek, War sza wa 2005, s. 19.
51 AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji

ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, b.d., k. 26.
52 Z funk cjo nal no ścią po szcze gól nych kart moż na się za po znać w ar ty ku le Mo ni ki Ko ma niec kiej: Or�ga�-

ni�za�cja�i funk�cjo�no�wa�nie�kar�to�tek�ogól�no�in�for�ma�cyj�nej�i za�gad�nie�nio�wej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa [w:] Wo�kół�
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Pro po no wa no rów nież za sto so wa nie no wych kart „E”, „D” oraz „C”53. Jed no cze śnie po sta no -
wio no utrzy mać do tych cza so wy sys tem kar to tek ja ko „du ble ra sys te mu kom pu te ro we go”54. 

W do ku men cie kon cep cyj nym szcze gó ło wo wy ja śnio no funk cjo nal ność wspo mnia nych
no wych kart ewi den cyj nych. Kar ta „P” za stę po wa ła w funk cji za py ta nia wcze śniej szy for -
mu larz E-15, zaś pod ką tem ak tu ali za cyj nym da ne wcze śniej za war te w kar cie E-16 w in -
for ma cjach iden ty fi ka cyj no -adr es owych. Kar ta „P” słu ży ła do za pi su pod sta wo wych da -
nych oso bo wych nie zbęd nych do pro wa dze nia pro ce su spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji,
a tak że zgła sza nia uzu peł nień. W pro jek cie za cho wa no do tych cza so we wy mo gi for mal ne
sto so wa ne wo bec kar ty E-15. Wy peł nia nie kar ty „P” i jej ko do wa nie opi sy wa ła in struk cja
P-1. W tre ści kar ty „P” mia no od no to wy wać po za da ny mi per so nal ny mi licz bę dzien ni ka,
da tę wy peł nie nia, pod pis i pie cząt kę na czel ni ka wy dzia łu lub je go za stęp cy al bo upo waż -
nio ne go funk cjo na riu sza 55. Kar tę „P” przed sta wiają po niż sze fak sy mi lia:

Wzór�karty�„P”�(AIPN�Wr,�0148/211)

Ko lej na kar ta ozna czo na li te rą „E” prze ję ła po czę ści funk cje do tych cza so wych kart EO-4 oraz
E-16. Za stą pi ła ona w funk cji re je stra cyj nej część ope ra cyj ną pierw szej kar ty EO-4 oraz w za -

te�czek�bez�pie�ki..., s. 231–262. Zob. też J. Pi łat, Za�sa�dy�pro�wa�dze�nia,�funk�cjo�no�wa�nie�oraz�ro�la�ewi�den�cji�ope�-
ra�cyj�nej�SB�z uwzględ�nie�niem�przy�dat�no�ści�za�cho�wa�nych�ma�te�ria�łów�ewi�den�cyj�nych�w bie�żą�cej�pra�cy�In�sty�-
tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�[w:] W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań�nad�za�so�bem�i funk�cja�mi�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�-
ci�Na�ro�do�wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź–Toruń, s. 156.

53 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, War sza -
wa, 1983 r., k. 5; por. też ibi�dem, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi -
den cji ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, War sza wa, gru dzień 1982 r., k. 30.

54 Ibi�dem, k. 9.
55 Ibi�dem, k. 30, 34–35.
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da niach ak tu ali za cyj nych kar tę dru gą E-16 w czę ści da nych ope ra cyj no -ew ide ncy jn ych56. Kar -
tę „E” prze zna czo no do re je stra cji osób i spraw. Wy peł nia ły ją da ne ope ra cyj ne. Łą czy ły się one
z in for ma cja mi per so nal ny mi fi gu ran tów je dy nie po przez umiesz czo ny iden ty fi ka tor oso bo wy.
Dzię ki te mu utrud nia no ewen tu al ne roz po zna nie osób, któ rych in for ma cje do ty czy ły. Wy peł -
nia nie kar ty „E” re gu lo wa ła in struk cja E-157. Wspo mnia ną kar tę „E” przed sta wio no na ko lej -
nych fak sy mi liach.

Wzór�kar�ty�„E”�(AIPN�Wr,�0148/211)

No wo wpro wa dzo ne kar ty „C” i „D” za stą pi ły w funk cji kart re je stra cyj nych część oso -
bo wą kar ty EO-4 oraz w za da niach ak tu ali za cyj nych kar tę E-16 „w za kre sie da nych cha rak -
te ro lo gicz no -r ys op is owych i da nych o dzia łal no ści re je stro wa nych osób”58. Kar ta „C” słu -
ży ła do od no to wy wa nia da nych „oso bo wo -p ozna wczych” oraz „związ ków oso bo wych”, co
ilu stru ją po niż sze fak sy mi lia.

56 AIPN, 001436/5, In struk cja re je stro wa nia osób i spraw przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa oraz
spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy sta niu elek tro nicz ne go sys te mu prze twa rza nia da nych, maj
1984 r., s. 1.

57 AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji
ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, War sza wa, gru dzień 1982 r., k. 30.

58 AIPN, 001436/5, In struk cja re je stro wa nia osób i spraw przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa oraz
spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy sta niu elek tro nicz ne go sys te mu prze twa rza nia da nych, maj
1984 r., s. 1.
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Wzór�kar�ty�„C”�(AIPN�Wr,�0148/211)

Z ko lei kar ta „D” słu ży ła do za pi sy wa nia wia do mo ści o ak tyw no ści „spo łecz no -z aw o do -
wej i po li tycz nej” re je stro wa nych osó b59. Kar ty „C” i „D” wy peł nia no we dle od po wied nich
in struk cji C-1 i D-160. Wzór kar ty „D” za miesz czo no po ni żej.

Wzór�kar�ty�„D”�(AIPN�Wr,�0148/211)

Tadeusz�Ruzikowski
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Za da niem na stęp nej kar ty – „R” by ło prze no sze nie in for ma cji zgro ma dzo nych w kar to -
te kach tra dy cyj nych do kar to te ki kom pu te ro wej, jej ak tu ali za cja i we ry fi ka cja. Ocze ki wa -
no, że w mia rę roz wo ju sys te mu zmo dy fi ko wa ny obieg do ku men tów w pew nych wy pad -
kach ule gał bę dzie uprosz cze niu, a czas sa mych spraw dzeń skró ce niu 61. 

Ro lę w ewi den cji ope ra cyj nej przy zna no też do ku men to wi „K–P” (ewen tu al nie „K–O”).
Był to wy druk kom pu te ro wy, któ re go wy stę po wa nie prze wi dy wa no na róż nych eta pach
obie gu in for ma cji w ar chi wum. Do ku ment „K–P” miał być od po wie dzią na spraw dze nie
oso by kar tą „P” oraz po twier dze niem „spraw dze nia oso by w zbio rach pio nu «C», czym za -
stę po wał funk cjo nal no ścią do tych cza so wą ro lę kar ty E-15”62.

Pro ble ma ty kę szcze gó ło we go za sto so wa nia no wych do ku men tów w za kre sie ewi den cji
pod ję to kom plek so wo w In struk cji re je stro wa nia osób i spraw przez jed nost ki Służ by Bez -
pie czeń stwa oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy sta niu elek tro nicz ne go
sys te mu prze twa rza nia da nych z ma ja 1984 r.63

Obieg�do�ku�men�tów�

Waż nym punk tem wyj ścia do opra co wa nia mo de lu obie gu in for ma cji w związ ku z or ga -
ni za cją ZSKO by ły za le ce nia re sor tu od no szą ce się do re je stra cji i prze ka zy wa nia in for ma -
cji. Obieg do ku men tów re je stra cyj nych oraz kwe stię udzie la nia in for ma cji w MSW re gu lo -
wa ło od 1972 r. Za rzą dze nie 079/72 z dnia 2 sierp nia 1972 r. w spra wie re je stra cji przez
jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji 64.
Za war te w nim wy tycz ne by ły pod sta wą do pla no wa nia zmian w obie gu in for ma cji w MSW
i jed nost kach mu pod le gły ch65. Słu ży ły one wple ce niu do do tych czas funk cjo nu ją ce go sys te mu
do ku men ta cji ele men tów pro jek tu in for ma tycz ne go wy ko rzy sty wa nych do wpro wa dza nia
da nych na no śnik kom pu te ro wy oraz we ry fi ka cji umiesz czo nych tam in for ma cji. War to za -
ra zem nad mie nić, że zmia ny na tym eta pie do ty czy ły tyl ko tych ob sza rów, gdzie wdra ża no
no we ele men ty prze twa rza nia. 

Opra co wa no kil ka mo de li or ga ni za cji do ku men ta cji od po wia da ją cych za sad ni czym
funk cjom do tych cza so we go sys te mu. Zna la zły się wśród nich spraw dza nie i udzie la nie in -
for ma cji, re je stra cja osób i spraw przez jed nost ki SB, in for ma cja o zmia nach oraz prze ka -
zy wa niu spraw i te czek do in nych jed no stek ope ra cyj nych oraz re je stra cje uzu peł nia ją ce 66.
Zmo dy fi ko wa ny sys tem do ku men ta cji, a tak że wy ko ny wa ne przy tym czyn no ści uwzglę -
dnia ją ce aspekt in for ma tycz ny przed sta wia ją ko lej ne czte ry sche ma ty. Pierw szy z nich

59 AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji
ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, War sza wa, gru dzień 1982 r., k. 30.

60 Ibi�dem, k. 30, 43.
61 Por. ibi�dem, k. 31–32.
62 AIPN, 001436/5, In struk cja re je stro wa nia osób i spraw przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa oraz

spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy sta niu elek tro nicz ne go sys te mu prze twa rza nia da nych, maj
1984 r., s. 1.

63 Ibi�dem.
64 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r., s. 23; zob. też AIPN, 01259/26, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” z dnia 18 XI 1972 r. w spra wie pro -
wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i opra co wań ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, b.p.

65 Wie dzę o funk cjo no wa niu kar to tek MSW moż na po sze rzyć dzię ki lek tu rze ar ty ku łu Mo ni ki Ko ma niec -
kiej; por. M. Ko ma niec ka, op.�cit.

66 Por. AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den -
cji ope ra cyj nej wpro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, War sza wa, gru dzień 1982 r., k. 34 i nn.
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doty czy za sad ni czej kwe stii re ali zo wa nej przez Biu ro „C”, czy li wspo mnia ne go spraw dza -
nia i udzie la nia in for ma cji (zob. schemat nr 6).

Głów nym ele men tem mo der ni za cji obie gu sta ło się prze no sze nie in for ma cji na no śnik
kom pu te ro wy. Jak po ka za no wy żej, do ty czy ło to tak że uzu peł nień z CBA, CKK i KOI. Za
każ dym ra zem przy ak tu ali za cji ko niecz ne by ło wy pi sa nie kar ty „R”, skie ro wa nie jej do
Wy dzia łu X oraz zwe ry fi ko wa nie na nie sio nych zmian w Wy dzia le III Biu ra „C”. 

Pro jek to wa ny pro ces in for ma ty za cji mo dy fi ko wał rów nież sfe rę pro ce su re je stra cji osób
i spraw. Przy re je stra cji wy ko rzy sty wa no in for ma cje na nie sio ne już na no śnik kom pu te ro -
wy w trak cie spraw dze nia i udzie la nia in for ma cji. W oma wia nym pro ce sie uka za na jest za -
sad ni cza ro la wy dzia łów: X, I oraz III Biu ra „C”, gdzie osta tecz nie tra fia ły wy dru ki re je -
stra cyj ne. Po wyż sze za gad nie nie ilu stru je sche mat nr 7.

Ele men ty kom pu te ry za cji za pla no wa no tak że w za kre sie za wia da mia nia o zmia nach oraz
prze ka zy wa nia spraw i te czek jed nost kom ope ra cyj nym re sor tu. W tym kon tek ście w wy -
pad ku sto so wa nia sta rych kart za kła da no nie zmien ność do tych cza so we go obie gu in for ma -
cji. Nie co ina czej spra wa mia ła się przy wy ko rzy sta niu no wych kart. Za sad ni cza ścież ka
postę po wa nia by ła zwię zła. Obej mo wa ła trzy głów ne czę ści Biu ra „C” – wy dzia ły: I, X oraz
III. Wy dru ki re ali zo wa no w cy klu do bo wym. W Wy dzia le I spraw dza no po praw ność
uprzed nio do ko na ne go ko do wa nia, szu ka no błę dów we wpro wa dze niu na no śnik kom pu te -
ro wy, w ra zie ich zna le zie nia wy pi sy wa no no we kar ty pod sta wo we lub kar tę po moc ni czą
„R”. Po wyż sze za gad nie nia przed sta wia sche mat nr 8.

Zmia ny do ty czy ły wresz cie re je stra cji uzu peł nia ją cych. W ich przy pad ku ko lej ność czyn -
no ści uza leż nio na by ła od fak tu, czy no we in for ma cje do ty czy ły oso by już wpro wa dzo nej do
kom pu te ro wej kar to te ki. Moż na to za uwa żyć, śle dząc prze bieg sche ma tu nr 9.

Pew ne od nie sie nia do kwe stii in for ma tycz nych zna la zły się tak że w czę ści pro jek tu zaj -
mu ją cej się kwe stią pro ce dur uzu peł nia ją cy ch67.

Sprzęt

Pierw szym sprzę tem elek tro nicz nym wy ko rzy sty wa nym do au to ma ty za cji dzia łań we -
wnątrz MSW by ła ma szy na ZA M-41, je den z pierw szych pol skich kom pu te ró w68. U pro gu
lat sie dem dzie sią tych prze wi dy wa no uru cho mie nie sys te mu na cen tral nej Elek tro nicz nej
Ma szy nie Cy fro wej. Do pusz cza no dwa wa rian ty sprzę tu do ob słu gi pla no wa ne go wów czas
ZSKO. W oby dwu za sad ni czą część elek tro nicz ną pla no wa no otrzy mać z za so bów kra jo -
wych. Je dy nie w kil ku wy pad kach do pusz cza no ko niecz ność za ku pu urzą dzeń na Za cho -
dzie za tzw. twar dą wa lu tę, co ozna cza ło za pew ne wów czas do la ry ame ry kań skie.

Przy to czo na w pro jek cie kon fi gu ra cja prze wi dy wa ła szyb kość prze twa rza nia jed nost ki
cen tral nej na po zio mie 0,5 mln ope ra cji na se kun dę, uży cie pa mię ci ope ra cyj nej o cza sie
dostę pu ok. 0,8 na no se kund. Roz pa try wa no ze staw mi ni kom pu te rów (okre ślo ne go ja ko
wariant „A”) lub, al ter na tyw nie, ma szy nę cy fro wą du żej po jem no ści (de fi nio wa ną ja ko
wariant „B”)69. War to za zna czyć, że nie za leż nie od roz wią za nia, niezmiennymi ele men ta mi
kon fi gu ra cji sprzę to wych by ły dys ki sta łe, wy mien ne, pa mięć ma so wa oraz urzą dze nia wej -
ścia -wy jścia ta kie jak: mo ni to ry ekra no we, ste ru ją ce, dru kar ki wier szo we, czyt ni ki kart,

67 Ibidem, k. 52 i nn.
68 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 75; por. też

http://www.imm.org.pl/5,Instytut-Historia.html, 29 VI 2010 r.
69 AIPN, 0434/24, Stu dium wstęp ne nad Zauto ma ty zo wa nym Sys te mem Kar to tek Oso bo wych re sor tu

spraw we wnętrz nych – ZSKO, Warszawa, grudzień 1970 r., k. 31 i nn.
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taśmy oraz per fo ra tor ta śmy. Za rys ide owy wy mie nio nych ze sta wów sprzę to wych przed sta -
wia ją sche ma ty nr 10–11.

Nie co od mien nie przed sta wiał się sche mat sprzę to wy ma szy ny cy fro wej du żej po jem no -
ści, któ ry – jak wzmian ko wa no – roz pa try wa no ja ko wa riant „B” (zob. schemat nr 11).

Jak po ka zał dal szy roz wój wy da rzeń po wyż sze roz wa ża nia w za sad ni czym za kre sie
skoń czy ły się wraz z po zy ska niem dla MSW w 1973 r. ame ry kań skie go kom pu te ra Ho ney -
well Bull, któ ry nie mal na dal sze dwie de ka dy stał się pod sta wo wą jed nost ką sprzę to wą
w re sor cie, cha rak te ry zu ją cą się du żą nie za wod no ścią. War to wspo mnieć, że w pla nach
u pro gu lat sie dem dzie sią tych su ge ro wa no też utwo rze nie cen tral nej sta cji trans mi sji da -
nych, któ ra mia ła przy spie szyć wy mia nę in for ma cji. Mo del kon struk cji sta cji prezentuje
sche mat nr 12.

W pro jek cie przed sta wio nym pod ko niec 1979 r. za kła da no dwo ja kie roz wią za nia sprzę -
to we. W pierw szym wa rian cie pla no wa no opar cie re ali za cji pod sys te mu CROS – za sad ni -
czej czę ści ZSKO – na wzmian ko wa nym wy żej ame ry kań skim kom pu te rze Ho ney well Bull
6040 oraz wspar cie go sprzę tem pro duk cji kra jów de mo kra cji lu do wej. Ów cze sne jed-
nost ki pa mię ci zwią za ne ze wspo mnia nym kom pu te rem mo gły po mie ścić ok. 6*10^8 zna -
ków (tj. ok. 570 MB). Sza co wa no, że wspo mnia na wiel kość za gwa ran tu je ob słu że nie ok. 50
proc. pla no wa nej po jem no ści ba zy da nych. Uważano, że umoż li wi ło by to pod ję cie dzia łań
w kie run ku bu do wy CROS w za kre sie za in te re so wań czyn nych. Wy cho dzo no z za ło że nia,
że do speł nie nia ca ło ścio wych wy ma gań sprzę to wych nie zbęd ne bę dzie wzbo ga ce nie wspo -
mnia ne go sys te mu kom pu te ro we go o ko lej ne ele men ty, m.in. o pa mięć dys ko wą o po jem -
no ści 1,2*10^9 zna ków (tj. ok. 1150 MB), 2–3 jed nost ki pa mię ci ta śmo wych, dru kar kę.
Dzię ki ka na ło wi HSLA (z ang. High�Spe�ed�Link�Ada�pter) zwią za ne mu z kom pu te rem ko -
mu ni ka cyj nym DN-355, za kła da no za ist nie nie moż li wo ści pod łą cza nia więk szej licz by
koń có wek kom pu te ro wych oraz mo du łu pa mię ci ope ra cyj ne j70. Z ko lei do re ali za cji pod -
sys te mów za gad nie nio wych jed no stek ope ra cyj nych pro po no wa no włą czyć mi kro kom pu te -
ry R-11 pro duk cji wę gier skiej. Prze wi dy wa no, że każ dy pod sys tem otrzy mał by ta ki kom -
pu ter oraz kon fi gu ra cję ade kwat ną do wiel ko ści zbio ru i za kre su in for ma cji pod le ga ją cych
kom pu te ry za cji 71. W dru gim przed sta wio nym wa rian cie, kosz tow niej szym, choć wy ma ga -
ją cym mniej szej licz by zmian, prze wi dy wa no roz bu do wę ist nie ją ce go sys te mu kom pu -
te ro we go H-6040. Wśród ele men tów wzbo ga ca ją cych ze staw mia ły zna leźć się: ko lej na
jednost ka cen tral na z pa mię cią, pa mięć dys ko wa o po jem no ści 1,7-2.0*10^9 zna ków (tj. ok.
1600–1900 MB), 5 sztuk pa mię ci ta śmo wych oraz urzą dze nie ko mu ni ka cyj ne DN 35572.
Obie wzmian ko wa ne moż li wo ści prze wi dy wa ły two rze nie pod sys te mów za gad nie nio wych
w ko men dach wo je wódz kich MO na ba zie sprzę tu pro duk cji kra jów Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej73.

Rze czy wi stość zwe ry fi ko wa ła przed sta wio ne wy żej pla ny. Kon cep cję z koń ca lat sie -
dem dzie sią tych „ty po we go” wy po sa że nia cen tra li oraz jed no stek wo je wódz kich pre zen tu ją
sche ma ty nr 13–14.

Po my śla no tak że o wy po sa że niu te re no wych jed no stek pod le głych re sor to wi spraw
wewnętrz nych.

70 AIPN, 0702/15, Omó wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne -
go przez Biu ro In for ma ty ki MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 55. 

71 Ibi�dem.
72 Za pew ne przy dat ny do przy łą cza nia do dat ko wych ter mi na li; por. ibi�dem, k. 56.
73 Ibi�dem, k. 57.
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No�ta�be�ne we dle pro jek tu z koń ca lat sie dem dzie sią tych ob słu ga CROS mia ła się od by -
wać się za po mo cą mo ni to ra ekra no we go współ pra cu ją ce go z dru kar ką ty pu hard�-c�op�y74.
W tym sa mym pro jek cie za kła da no udo stęp nie nie człon kom gre mium kie row ni cze go re sor -
tu od po wied nich mo ni to rów ekra no wy ch75. Z ko lei w pla nie wdro że nio wym z po cząt ku lat
osiem dzie sią tych prze wi dy wa no w Wy dzia le III Biu ra „C” utwo rze nie spe cjal ne go sta no wi -
ska do ob słu gi py tań pil nych oraz szy fro gra mów. Skła dać się ono mia ło z po łą czo nych
z kom pu te rem głów nym mo ni to ra ekra no we go i dru kar ki lo kal ne j76.

W ro ku 1986 po za MSW pod ką tem ZSKO dys po no wa no sprzę tem kom pu te ro wym
w trzech WUSW: Byd gosz czy (R-11), War sza wie i Wro cła wiu (R-32), a w Kra ko wie przygo -
to wy wa no się do prze ję cia po dob nej ma szy ny. Nad to we wspo mnia nych trzech mia stach ist -
nia ły spe cjal ne po miesz cze nia oraz ka dra in ży nie ryj no -tec hnic zna. W cen tra li kom pu te ry
znaj do wa ły się w kli ma ty zo wa nych po miesz cze niach o łącz nej po wierzch ni ty sią ca me trów
kwa dra to wy ch77. Ośrod ki wo je wódz kie pla no wa no wy po sa żyć w wie lo sta no wi sko we mi ni -
kom pu te ry kla sy Me ra 660 lub IBM PC oraz urzą dze nia do szy fro wa nia da nych. „Koń co -
we urzą dze nia kom pu te ro we” chcia no zor ga ni zo wać przy po mo cy ty po we go wy po sa że nia
kom pu te ro we go jed no stek szcze bla cen tral ne go, wo je wódz kie go oraz re jo no we go. W tym
ce lu za mie rza no wy ko rzy stać „wie lo sta no wi sko we mi ni kom pu te ry”, mo ni to ry ekra no we
oraz urzą dze nia da le ko pi so we. Mia ły one być włą czo ne do pla no wa nej sie ci 78. 

War to nad mie nić, że w ro ku 1986 Biu ro „C” dys po no wa ło róż no rod nym par kiem in for -
ma tycz nym. Je dy nie je go część wy ko rzy sty wa no bez po śred nio do re ali za cji ZSKO. Sam
za sób sprzę to wy był wy ni kiem gro ma dze nia go przez la ta.
Ho�ney�well�Bull�6040. Kom pu ter pro duk cji ame ry kań skiej, któ ry miał pod sta wo we zna -

cze nie dla bu do wy sys te mu in for ma tycz ne go MSW i WUSW. Jak już wspo mnia no za in sta -
lo wa no go w re sor cie w ro ku 197379. We dle za cho wa nych in for ma cji po sia dał pa mięć ope -
ra cyj ną wiel ko ści 1 MB oraz ma so wą 1200 MB. Umoż li wiał współ pra cę z 32 do dat ko wy mi
urzą dze nia mi uła twia ją cy mi do stęp do je go za so bó w80. W ro ku 1982 dzię ki sta ra niom PHZ
„Me tro nex” po zy ska no po dob ny kom pu ter wy co fa ny z eks plo ata cji i nie kom plet ny. W ro -
ku 1983 skoń czy ły się do sta wy czę ści za mien nych do ory gi nal ne go H-604081. 
G-118. Wło skie urzą dze nie za in sta lo wa ne w ro ku 1973. Po sia dało 20 KB pa mię ci ope -

ra cyj nej oraz 30 MB ma so wej (ob słu gi wało czyt ni ki ta śmy pa pie ro wej da le ko pi so wej)82.
R-32. Urzą dze nie pol skiej pro duk cji za in sta lo wa ne w ro ku 1980. Po sia da ło 2 MB pa mię -

ci ope ra cyj nej oraz 1600 MB ma so wej. Dwa pro ce so ry trans mi sji umoż li wia ły pod łą cze nie

74 Ów cze śnie mo gło cho dzić praw do po dob nie o dru kar kę igło wą lub zna ko wą; por. AIPN, 0702/15, Omó -
wie nie pro jek tu Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych przy go to wa ne go przez Biu ro In for ma ty ki
MSW, War sza wa, paź dzier nik 1979 r., k. 41.

75 Ibi�dem, k. 43.
76 AIPN Rz, 010/83, Kon cep cja wdra ża nia elek tro nicz nej tech ni ki ob li cze nio wej dla po trzeb ewi den cji

ope ra cyj nej pro wa dzo nej w Biu rze „C” MSW, gru dzień 1982 r., k. 57.
77 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek

re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 38.
78 Ibi�dem, k. 24–25.
79 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r., s. 17.
80 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek

re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 38.
81 Ibi�dem, k. 66.
82 Ibi�dem, k. 39.
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do 128 urzą dzeń koń co wych (wy ko rzy sty wa ne było w gra nicz nych punk tach kon tro li, ewi -
den cji kry mi nal no -ro zp ozna wczej SUSW, Biu rze Kry mi nal nym KG MO)83. 
R-11B. Kom pu ter wę gier ski włą czo ny do pra cy w ro ku 1980. Po sia dał 1 MB pa mię ci

ope ra cyj nej oraz 300 MB ma so wej. Umoż li wiał zdal ne pod łą cze nie 16 urzą dzeń (wy ko rzy -
sty wa no go w Cen tral nej Kar to te ce Rze czy Utra co nych)84. 
ME�RA�9150. Pol ski kom pu ter wy po sa żo ny w 32 KB pa mię ci ope ra cyj nej oraz 10 MB

ma so wej. Mo gło z nim współ pra co wać do 32 sta no wisk mo ni to ro wych. MSW wy po sa żo ne
by ło w dwa te go ty pu kom pu te ry za in sta lo wa ne w Biu rze „C” w ro ku 1979 i 1984 (sto so -
wa ne ja ko re je stra to ry da nych sys te mów eks plo ato wa nych na ww. ma szy nach)85. Na po -
cząt ku de ka dy lat osiem dzie sią tych urzą dze nia Me ra 9150 mia ły słu żyć do wstęp nej we ry -
fi ka cji lo gicz nej po praw no ści za pi sów do ko ny wa nych na kar tach „P”86.
ME�RA�100. Tak że pol ski kom pu ter wy ko rzy sty wa ny od ro ku 1981, wy po sa żo ny w 32 KB

pa mię ci ope ra cyj nej. Po sia dał czte ry na pę dy dys ków ela stycz nych 8-ca lo wych oraz moż li -
wość współ pra cy z urzą dze nia mi zdal ny mi se rii RIAD (ob słu gi wał ruch gra nicz ny)87.
R-61. Kom pu ter pro duk cji so wiec kiej, któ ry dzia łał w cen tra li MSW od ro ku 1985.

Chcia no nim za stą pić wzmian ko wa ny, wy słu żo ny już wów czas, ame ry kań ski kom pu ter
Honey well. R-61 po sia dał 8 MB pa mię ci ope ra cyj nej oraz 1200 MB pa mię ci ma so wej.
Dołą czo ny pro ce sor umoż li wiał pod łą cze nie 64 koń co wych urzą dzeń kom pu te ro wy ch88.
IBM�PC�XT/AT. Dys po no wa no trze ma ze sta wa mi te go ty pu. Po sia da ły one po 640 KB

pa mię ci ope ra cyj nej oraz od po wied nio 30, 2x20, 2x20 MB pa mię ci ma so wej. Mo gły dzia łać
tak że ja ko zdal ne urzą dze nie (słu ży ły do roz po zna nia opro gra mo wa nia pod sta wo we go)89. 

Wszyst kie po wyż sze kom pu te ry w Biu rze „C” w ro ku 1986 ob słu gi wa ło 34 pro gra mi -
stów (Wy dział IX), 32 kon ser wa to rów (Wy dział XI), 73- os ob owa ob słu ga tech no lo gicz na
(Wy dział X)90. 

Pew ną pu lą sprzę tu dys po no wa no tak że w Do wódz twie Wojsk Ochro ny Po gra ni cza.
RC 8000 był kom pu te rem duń skim dzia ła ją cym od 1977 r. Po sia dał on pa mięć ope ra cyj ną 196
KB oraz dys ko wą 60 MB. Ma szy na ob słu gi wa ła 15 urzą dzeń koń co wych usy tu owa nych w gra -
nicz nym punk cie kon tro li w mię dzy na ro do wym por cie lot ni czym na Okę ciu. Mia ła ona za sto -
so wa nie głów nie w od pra wie gra nicz nej. W ro ku 1986 za in sta lo wa no maszy nę SM-1420 pro -
duk cji ra dziec kiej, o po jem no ści pa mię ci RAM 2 MB oraz ma so wej 32 MB. Po sia da ła ona
moż li wość współ pra cy z 16 urzą dze nia mi. Pla no wa no za stą pić nią urzą dze nie duń skie. Kom -
pu ter ME RA-60 – pro duk cji pol skiej, za in sta lo wa ny w ro ku 1985, po sia dał 20 MB pa mię ci
dys ko wej oraz po zwa lał na ob słu gę czte rech urzą dzeń koń co wych. Ogó łem wspo mnia ne kom -
pu te ry ob słu gi wa ła 14- os ob owa ka dra wy wo dzą ca się z Wy dzia łu In for ma ty ki Szta bu WO P91.

83 Ibi�dem.
84 Ibi�dem.
85 Ibi�dem.
86 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO, Warszawa,

1983 r., k. 35.
87 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek

re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 39. RIAD by ła to se ria kom pu te rów bu do wa nych
w by łych kra jach de mo kra cji lu do wej kom pa ty bil na z IBM. Tworzono je w ra mach Jed no li te go Sys te mu Elek -
tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych.

88 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek
re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 38.

89 Ibi�dem, k. 40.
90 Ibi�dem.
91 Ibi�dem.
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Mi mo wy ka za nej wy żej róż no rod no ści kry tycz nie oce nia no wy po sa że nie sprzę to we Biu -
ra „C”. Są dzo no bo wiem, że głów ny kom pu ter nie po sia dał do sta tecz nych moż li wo ści te le -
tran smi syj nych, był tak że wy eks plo ato wa ny. Ma szy ny R-32 oraz R-61 czę sto za wo dzi ły.
Ostat nia po sia da ła nie do pra co wa ną te le tran smi sję da nych. Stąd wspo mnia ny sprzęt wy ma -
gał znacz nej ob słu gi tech nicz ne j92.

W po ło wie lat osiem dzie sią tych we Wro cła wiu oraz Byd gosz czy użyt ko wa no eg zem pla -
rze wspo mnia nych wy żej kom pu te rów, od po wied nio R-32 oraz R-11B. W obu wy pad kach
sprzęt wy ko rzy sty wa no do eks plo ata cji sys te mów ewi den cyj no -ro zp ozna wczych mi li cji.
Ob słu gi wa ło je łącz nie 23 pra cow ni kó w93. 

Po rów na nie wła ści wo ści po szcze gól nych mo de li kom pu te rów wy ko rzy sty wa nych
w MSW na prze strze ni lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych w sto sun ku do ocze ki wań
sprzę to wych z dru giej po ło wy lat osiem dzie sią tych przed sta wia po niż sza ta be la:

92 Ibi�dem.
93 Ibi�dem, k. 41.
94 AIPN, 0553/10, Uwa run ko wa nia sprzę to we Cen tral ne go Ośrod ka In for ma tycz ne go Biu ra „C” MSW,

k. 65; zob. też AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do
2000 r., 1988 r., s. 67, 69.
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Rodzaj�

parametru/kom�-

puter�(kraj)

H-6040

(USA)

R-32�

(PRL)

R-11B�

(WRL)

R-61�

(ZSRR)

Wymagania�techniczne

na�sprzęt�komputerowy

ośrodka�centralnego

Rok instalacji 1973 1980 1980 1985

Pamięć operacyjna 1 2 1 8 >2

Moc obliczeniowa
(tys. oper./sek.)

240 220 1500 2000 >1000

Pamięć zewnętrzna
(MB)

1200 1600 300 1200 4000

Przepustowość
kanału we/wy

(kb/sek.)
1500 900 400 500 >2500

Ilość kanałów
teletransmisyjnych

32 128 16 brak >128

Procent 
niezawodności 

95 95 98 70 100

Ta�b.�1.�Po�rów�na�nie�pa�ra�me�trów�po�szcze�gól�nych�mo�de�li�kom�pu�te�rów�w sto�sun�ku�do

ocze�ki�wań�sprzę�to�wych�z dru�giej�po�ło�wy�lat�osiem�dzie�sią�tych

Źró�dło:�AIPN,�0533/10,�Kon�cep�cja� roz�wo�ju� in�for�ma�ty�ki�w re�sor�cie� spraw�we�wnętrz�nych�na� la�ta
1987–2000.



W stra te gii roz wo ju in for ma ty ki z ro ku 1987 oce nia no, że do ce lo wy głów ny kom pu ter
miał po sia dać moc ob li cze nio wą więk szą niż 1 mln ope ra cji na se kun dę, pa mięć ma so wą
po wy żej 4000 MB, moż li wość ob słu że nia po wy żej 128 li nii trans mi sji da nych oraz ce cho -
wać się nie za wod no ścią i zdu blo wa niem mo du łów. Za ra zem jed nak, po mi mo przed się wzię -
tych sta rań, kon sta to wa no z pew nym roz go ry cze niem, że „obec nie Biu ro «C» MSW nie
dys po nu je sprzę tem kom pu te ro wym umoż li wia ją cym re ali za cję funk cji i za dań prze wi dzia -
nych dla Cen tral ne go Ośrod ka In for ma tycz ne go MSW”. W związ ku z tym za le ca no po szu -
ki wa nie od po wied nie go sprzę tu w pierw szej ko lej no ści na ryn kach RWPG, a w dru giej –
w kra jach ka pi ta li stycz ny ch94.

Nie co wcze śniej, bo w ro ku 1986, we dle sza cun ków, naj więk sze po trze by, je śli cho dzi
o pa mięć ma so wą, po sia da ły WUSW w Gdań sku, Ka to wi cach, Ło dzi oraz War sza wie.
W ich wy pad ku łącz nie dla pio nów SB i MO sza co wa no ko niecz ność ma ga zy no wa nia od
400 mi lio nów do po nad mi liar da zna ków (tzn. od 381 do 953 MB). Szcze gó ło wy roz kład
ocze ki wań wzglę dem sys te mu w wy bra nych wo je wódz twach przed sta wia po niż szy wy kres:
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Wy�kres�1.�Sza�cun�ko�we�ocze�ki�wa�nia�wzglę�dem�ma�ga�zy�no�wa�nia�zna�ków�(w mi�lio�nach)

w pa�mię�ciach�ma�so�wych�w ko�men�dach�wo�je�wódz�kich�MO�w po�dzia�le�na�służ�by�oraz

wo�je�wódz�twa�z�1986�r.�Uwzględ�nio�no�je�dy�nie�wo�je�wódz�twa�z prze�wi�dy�wa�nym�za�so�-

bem� cał�ko�wi�tym�po�wy�żej� 200�mln� zna�ków� (oprac. Ta de usz Ru zi kow ski na pod sta wie
AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj -
ne jed no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 42).



Zro zu mia łe, że naj wyż sze wskaź ni ki za po trze bo wa nia no to wa no w mia stach, gdzie w la tach
osiem dzie sią tych opo zy cja na le ża ła do naj ak tyw niej szych. W wie lu wy pad kach przed sta wio -
ne wy żej da ne wska zu ją na ko re la cję w tym za kre sie. W więk szo ści jed nak woje wództw wiel -
ko ści po trzeb okre śla no na mniej niż 400 mln zna ków, tzn. 381 MB95. Od po jem no ści prze -
wi dy wa nych sys te mów uza leż nio no ko lej ność pod łą cza nia jed no stek wo je wódz kich do sie ci
kom pu te ro wej. Ja ko pierw sze mia no pod łą czać te o prze wi dy wa nym za so bie po wy żej 200
mln zna ków. Wśród nich zna la zły się jed nost ki wo je wódz kie: gdań skie, kra kow skie, łódz kie,
rze szow skie, szcze ciń skie, war szaw skie oraz wro cław skie 96.

Sieć�kom�pu�te�ro�wa

Nie zbęd nym ele men tem pro jek to wa ne go sys te mu by ła sieć kom pu te ro wa. W ro ku 1988
eks plo ato wa no 32 koń ców ki sie ci pod łą czo ne do kom pu te ra pod sta wo we go H-6040, 16 ko -
lej nych wpię to do ma szy ny R-61, a 5 na stęp nych do R-11. Dzię ki szy fra to ro wi LAMB DA
użyt ko wa no tak że pierw sze w Pol sce szy fro wa ne łą cze z Wy dzia łu „C” w Ka li szu do cen -
tra li MSW. W sa mym re sor cie dys po no wa no trze ma po dob ny mi li nia mi 97. Ponad to dzię ki
koń ców kom sie cio wym funk cjo na riu sze mie li na bie żą co do stęp do za so bu in for ma cyj ne go
PE SEL. W sa mej War sza wie by ło 40 ter mi na li prze zna czo nych do te go ce lu 98. 

Wdra�ża�nie�ZSKO

Jak już wzmian ko wa no w ro ku 1979 pla no wa no re ali za cję sys te mu na okres 5 lat. Pra ce
nad tym pro jek tem po dzie lo no na dwa za sad ni cze eta py. W pierw szym miał po wstać frag -
ment CROS obej mu ją cy czyn ne za in te re so wa nia SB łącz nie z – jak to uję to – „«ba ga żem»
ar chi wal nym” od no szą cym się do tych za in te re so wań. W dru gim eta pie za kła da no po sze rze -
nie CROS o in for ma cje ar chi wal ne oraz bu do wę pod sys te mów za gad nie nio wych cen tral nych
i ko mend wo je wódz kich. Gra ficz ne uję cie po wyż szych kwe stii przed sta wia sche mat nr 15. 

W pierw szym okre sie two rze nia sys te mu do cza su peł ne go utwo rze nia zbio rów CROS
oraz nie zbęd nych frag men tów zbio rów pod sys te mów za gad nie nio wych pla no wa no rów no le -
głe wy ko rzy sta nie tak że kar to tek ręcz nych. Za mie rze nie po wyż sze ilu stru je sche mat nr 16.

Opra co wa no tak że obieg in for ma cji uwzględ nia ją cy znacz nik w zbio rach PE SEL, wska -
zu ją cy na od no to wa nie oso by w kar to te kach re sor tu. W tym wy pad ku za kła da no, że do
ZSKO tra fia ło by je dy nie ok. 10 proc. za py tań, gdyż 90 proc. od po wie dzi brzmia ła by: „Nie
fi gu ru je”. Za rys obie gu in for ma cji w po wyż szym kon tek ście przed sta wia sche mat nr 17,
natomiast sy tu ację bra ku znacz ni ka w sys te mie PE SEL – sche mat nr 18.

Do kwe stii wdra ża nia ZSKO w la tach osiem dzie sią tych w spo sób bez po śred ni od no si się
po cho dzą cy z ro ku 1983 do ku ment „Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek
Ope ra cyj nych”. Wy zna czał on prio ry te ty re ali za cji sys te mu. W pierw szej ko lej no ści za mie -
rza no prze pro wa dzić in for ma ty za cję za in te re so wań czyn nych pio nów de par ta men tów: II,
III, IV i V. Na stęp nie do in for ma ty za cji wy zna czo no wspo mnia ną już Służ bę Mi li cji, Za -
rząd II Szta bu Ge ne ral ne go, Woj sko wą Służ bę We wnętrz ną MO N99. Do ce lo wo za kła da no,
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95 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek
re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 42.

96 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,
1988 r., s. 76.

97 Ibi�dem, s. 17.
98 Ibi�dem, s. 19.
99 AIPN Rz, 010/83, Za rys kon cep cji Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych – ZSKO,

Warszawa, 1983 r., k. 2.



że sys tem ZSKO obej mie za in te re so wa nia czyn ne oby dwu re sor tów (spraw we wnętrz nych
i obro ny na ro do wej) oraz ar chi wal ne zgro ma dzo ne w Biu rze „C” w kar to te ce ogól no in for -
ma cyj nej i Cen tral nej Kar to te ce Kry mi nal nej. Osią gnię ciu te go sta nu mia ło słu żyć wpro wa -
dze nie „no wej struk tu ry zbio rów -z esp ol onych”, za sad for ma li za cji i ko do wa nia do ku men -
tów, ob sa dy per so nal nej nie zbęd nej do re ali za cji kon cep cji. Ze wzglę du na „ak tu al ne
uwa run ko wa nia” po twier dzo no eta po we wpro wa dza nie mo de lu do ce lo we go 100.

Prze wi dy wa no, że wdra ża nie sys te mu wy ge ne ru je po trze bę prze two rze nia dzien nie
w pio nie „C” (Biu ro „C” i wy dzia ły „C”):

a) 1500 do ku men tów spraw dze nio wych,
b) 160 do ku men tów wy ma ga ją cych przy go to wa nia od pi sów w kar to te ce ogól no in for ma -

cyj nej oraz zdu blo wa nia tej licz by ze wzglę du na uzu peł nie nia,
c) 100 do ku men tów wy ko rzy stu ją cych Cen tral ną Kar to te kę Kry mi nal ną,
d) 250–450 no wych re je stra cji SB.
W związ ku z tym do strze ga no po trze bę stwo rze nia 40 sta no wisk pra cy prze zna czo nych

do „for ma li za cji i do ko ny wa nia od pi sów” oraz 25 eta tów do wpro wa dza nia do kom pu te ra
in for ma cji w licz bie ok. 1 mln zna ków dzien nie (tj. ok. 1 MB)101.

Prze wi dy wa no trzy za sad ni cze eta py im ple men ta cji sys te mu. W pierw szym za kła da no
prze nie sie nie do sys te mu kom pu te ro we go re je stra cji zgro ma dzo nych w kar to te kach sta ty -
stycz nych SB z moż li wo ścią re ali za cji funk cji sta ty stycz nych oraz ana li tycz nych. W ko lej -
nym eta pie mia no uru cho mić moż li wo ści ko or dy na cyj ne sys te mu. W ostat nim wresz cie
pro gno zo wa nym sta dium za kła da no re ali za cję funk cji spraw dze nia i udzie la nia in for ma cji
tyl ko po przez sys tem kom pu te ro wy. Pla no wa no pod ję cie pró by z udzia łem jed no stek or ga -
ni za cyj nych Biu ra „C” MSW102. Ko lej ny do ku ment opi su ją cy bie żą ce i przy szłe wy sił ki
w kie run ku wcie la nia w ży cie pla nu utwo rze nia ZSKO po wstał w ro ku 1986. No�ta�be�ne�oce -
nia no wów czas, że Biu ro „C” ob słu gi wa ło bądź wdra ża ło 21 sys te mów, co i tak by ło licz -
bą mniej szą w sto sun ku do ro ku po przed nie go, gdy od no to wa no ich 27. Wśród nich zna lazł
się ZSKO. Cie ka we, iż kon sta to wa no, że „do tych cza so we pra ce ma ją głów nie na ce lu prak -
tycz ne spraw dze nie za ło żeń Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych”. Do tąd kon -
cen tro wa no się na two rze niu zbio rów za in te re so wań czyn nych wy bra nych jed no stek SB
(wy dzia łów ope ra cyj nych i ope ra cyj no -tec hnic znych) WUSW w Ka li szu, Piotr ko wie Try -
bu nal skim i ich od po wied ni ków re jo no wych. Wspo mnia ne uzu peł nia ły da ne z kar to tek:
ogól no in for ma cyj nej SB, kry mi nal nej i Cen tral ne go Biu ra Ad re so we go. Do ko na no tak że
ujed no li ce nia sys te mów za gad nie nio wych de par ta men tów ope ra cyj nych MSW103. 

W ro ku 1986 w pro jek to wa nym ZSKO wy róż nia no trzy za sad ni cze po zio my sys te mu:
cen tral ny, wo je wódz ki i re jo no wy. Klu czo we zna cze nie ko or dy na cyj ne przy pi sa no pierw szej
czę ści sys te mu, któ ra dys po no wać mia ła do stę pem do pod sta wo wych da nych ewi den cji ope -
ra cyj nej, zbio rów sys te mów za gad nie nio wych oraz wy bra nych ele men tów sys te mów ewi -
den cyj no -ro zp ozna wcz ych104. W pro ce sie wdra ża nia ZSKO uzna no za nie zbęd ne: bu do wę
i funk cjo no wa nie cen tral ne go i wo je wódz kich ośrod ków in for ma tycz nych, bu do wę re sor to -
wej sie ci szy fro wej do trans mi sji da nych, wy po sa że nie kar to tek jed no stek or ga ni za cyj nych
w koń co we urzą dze nia kom pu te ro we, do sto so wa nie struk tu ry or ga ni za cyj nej i eta to wej do
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100 Ibi�dem, k. 4–5.
101 Ibi�dem, k. 9.
102 Ibi�dem, k. 58.
103 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed no stek

re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], War sza wa, 1986 r., k. 12.
104 Ibi�dem, k. 20.



re ali zo wa nych za dań, okre so we wspar cie ka dro we jed no stek uczest ni czą cych we wdra ża niu
sys te mu 105. Po wyż sze sta no wi ły w więk szo ści po wtó rze nie wcze śniej szych za ło żeń.

Tak więc prze wi dy wa no utwo rze nie ośrod ków in for ma tycz nych za rów no w struk tu rze
or ga ni za cyj nej Biu ra „C”, jak i wy dzia łów „C” w wo je wódz twach. Kom pu te ry w czę ści
cen tral nej mia ły stwo rzyć „pod sta wo wy wę zeł ogól nor eso rt owej sie ci kom pu te ro wej”
umoż li wia ją cy prze pływ in for ma cji po mię dzy po szcze gól ny mi sys te ma mi 106.

Pla no wa no trzy eta po we wpro wa dza nie tech nicz nych roz wią zań sys te mu. W pierw szym
za pro jek to wa nym na la ta 1987–1989 za kła da no do pro wa dze nie szy fro wych li nii te le tran -
smi syj nych z każ de go wo je wódz twa do kom pu te ra cen tral ne go i wy po sa że nie wszyst kich
WUSW w co naj mniej jed no kom pu te ro we urzą dze nie koń co we zlo ka li zo wa ne w Wy dzia -
le „C”. Mógł być nim kom pu ter, wie lo sta no wi sko wy mi ni kom pu ter lub mo ni tor ekra no wy.
Prze wi dy wa no też za in sta lo wa nie wie lo sta no wi sko wych mi ni kom pu te rów w jed nost kach
MSW, KG MO, DWOP re ali zu ją cych sys te my za gad nie nio we. Nad to chcia no w tym cza sie
wy po sa żyć w sprzęt kom pu te ro wy punk ty kon tro li gra nicz nej oraz wpro wa dzić bez piecz ny
do stęp jed no stek re sor tu do da nych zgro ma dzo nych w Cen tral nej Ba zie Da nych oraz te re -
no wych ba zach da ny ch107. 

W ko lej nym okre sie 1989–1991 za mie rza no wy po sa żyć wszyst kie wo je wódz kie urzę dy
spraw we wnętrz nych w urzą dze nia kom pu te ro we lub wie lo sta no wi sko we mi ni kom pu te ry
umiej sco wio ne w wy dzia łach „C”. Poza tym w de par ta men tach, biu rach MSW, KG MO
oraz jed nost kach ope ra cyj no -tec hnic znych prze wi dy wa no uzu peł nie nie sprzę tu kom pu te ro -
we go o mo ni to ry ekra no we zlo ka li zo wa ne w „wy dzia łach li nio wych”108.

Na stęp ny etap prze wi dzia no na la ta 1991–1995. Pla no wa no wów czas wy ko na nie sie ci
te le tran smi syj nej do szcze bla re jo no we go. Za kła da no też wy po sa że nie tam tej szych jed no -
stek co naj mniej w mo ni tor ekra no wy 109. 

Ostat ni wresz cie pro gno zo wa ny okres wy kra czał po za rok 1995. Wte dy prze wi dy wa no
wy po sa że nie wy bra nych urzę dów re jo no wych w mi ni kom pu te ry wie lo sta no wi sko we oraz
pod łą cze nie sie ci kom pu te ro wej do urzą dzeń da le ko pi so wych za in sta lo wa nych w ko mi sa -
ria tach i po ste run kach MO 110.

Har mo no gram wdro że nio wy z dru giej po ło wy lat osiem dzie sią tych ob jął też pra ce zwią -
za ne z two rze niem ochro ny kryp to gra ficz nej sie ci prze sy łu in for ma cji. Prze wi dy wa no, że
do ro ku 1990 za po mo cą urzą dzeń LAMB DA-1 zo sta nie uru cho mio nych dzie sięć taj nych
łącz trans mi sji da nych spajających wy bra ne WUSW z cen tra lą. W ko lej nym okre sie
1991–1998 za kła da no wy two rze nie 1500 sztuk urzą dzeń szy fru ją cych oraz uru cho mie nie
taj nych łącz trans mi sji da nych. Pro duk cję ele men tów szy fru ją cych uza leż nia no od mo cy
wy twór czych za kła dów TE LE TRA. Wresz cie po ro ku 1995 za kła da no za ini cjo wa nie prac
nad cen tral nym urzą dze niem szy fru ją cym oraz stan dar dem kryp to gra ficz nym. Je go wdro że -
nie do eks plo ata cji pla no wa no na rok 2000111.
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105 Ibi�dem, k. 22.
106 Ibi�dem, k. 22–23.
107 Ibi�dem, k. 28.
108 Ibi�dem, k. 30.
109 Ibi�dem, k. 31.
110 Ibi�dem.
111 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,

1988 r., s. 70.



Na za koń cze nie można postawić pytanie, ja ki był re al ny efekt tak wie lu przed sta wio nych
wy żej pla nów oraz wy sił ków wdro że nio wych ukie run ko wa nych na stwo rze nie ZSKO?
W isto cie do tąd od na le zio ne in for ma cje na ten te mat są na der skrom ne. 

Oto bo wiem in for mo wa no, że w sierp niu 1984 r. „roz po czę to sys te ma tycz ne ła do wa nie
ban ku ZSKO” in for ma cja mi pły ną cy mi z Cen tral nej Kar to te ki Kry mi nal nej. Do we ry fi ka -
cji in for ma cji oraz prze twa rza nia na po stać cy fro wą, wbrew wcze śniej szym za ło że niom, za -
trud nio no w Wy dzia le VII je dy nie 10 funk cjo na riu szy (pla no wa no 30). Sy tu acja zmu si ła
Biu ro „C” do ko rzy sta nia z po mo cy eme ry to wa nych funk cjo na riu szy, co nie za po bie gło jed -
nak wy stą pie niu opóź nie ń112.

We dle in for ma cji z ro ku 1986 w sys te mie ewi den cji ope ra cyj nej wy dzia łów ope ra cyj -
nych i ope ra cyj no -tec hnic znych WUSW w Ka li szu oraz Piotr ko wie Try bu nal skim, a także
jed no stek pod le głych znaj do wa ło się ok. 75 tys. re kor dów. Z ko lei w Biu rze „C” da ne prze -
szło ścio we zgro ma dzo ne w KOI oraz CKK obej mo wa ły ok. 60 tys. za pi sów (dzien nie przy -
by wa ło ok. 100).

We dług in nych da nych w kwiet niu 1987 r. bank ZSKO obej mo wał in for ma cje o ak tu al -
nych za in te re so wa niach WUSW w Ka li szu, Piotr ko wie Try bu nal skim oraz dwóch wy dzia -
łów De par ta men tu II MSW. Na wio snę 1987 r. stan ba zy we wspo mnia nych jed nost kach
wy no sił po nad 60 tys. re kor dó w113. Szer szą sta ty sty kę za pi sów w sys te mie in for ma tycz nym
z ro ku 1986 przed sta wia po niż sza ta be la:

Ta�b.�2.�Licz�ba�za�pi�sów� (re�kor�dów)�do�ty�czą�cych�za�in�te�re�so�wań�czyn�nych� i ar�chi�wal�-

nych�za�war�tych�w po�szcze�gól�nych�czę�ściach�ZSKO
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112 AIPN, 0702/15, No tat ka służ bo wa do ty czą ca zin for ma ty zo wa nia zbio rów CRS i KSI TA Mi ni ster stwa
Spra wie dli wo ści w ra mach sys te mu SE STA, 6 [8] III 1985 r., k. 64; por. ibidem, k. 64–67.

113 Two rzy ły je da ne po cho dzą ce z prze re je stro wa nia ak tu al nych za in te re so wań WUSW w Ka li szu i Piotr -
ko wie Try bu nal skim oraz dwóch wy dzia łów De par ta men tu II MSW, da ne z sys te mu CROS (spra wy za koń czo -
ne, ar chi wal ne i 1/3 wo je wództw w spra wach czyn nych), wpro wa dza nia in for ma cji przez Wy dział I o oso bach
za strze żo nych z uzu peł nie niem da nych z kar to te ki wy dzia łów III i VII (peł ny za kres), wpro wa dza nia in for ma -
cji w opar ciu o za py ta nia WUSW w Ka li szu i Piotr ko wie Try bu nal skim oraz dwóch wy dzia łów De par ta men -
tu II; por. AIPN, 0702/15, Kie run ki dal sze go wdra ża nia sys te mu ZSKO, War sza wa, kwie cień 1987 r., k. 90.

Jednostka
Liczba�zapisów�
(rekordów)

System ewidencji operacyjnej

Kalisz, Piotrków Trybunalski 75 000

Dane przeszłościowe dotyczące ww. osób w KOI i CKK 60 000

Systemy zagadnieniowe jednostek operacyjnych SB

System informacji kontrwywiadowczej Departamentu II MSW
(ESPIN)

16 000

Systemy ewidencji zainteresowań operacyjnych (ESEZO)

Departament III 8500

Departament IV 16 500 (53 000)

Departament V 88 000 (48 000)

Departament VI 11 500 (14 500)
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Źró�dło:�AIPN,�0365/91,�t.�2,�Kon�cep�cja�wdra�ża�nia�in�for�ma�ty�ki�wspo�ma�ga�ją�cej�dzia�ła�nia�ope�ra�cyj�ne
jed�no�stek�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[pro�jekt],�War�sza�wa�1986.

Jednostka
Liczba�zapisów�
(rekordów)

Systemy zagadnieniowe jednostek operacyjno-technicznych SB

System ewidencji ustaleń operacyjnych Biura „B” MSW 6000

System ewidencji zagrożeń i podejrzanych kontaktów na podstawie
dokumentów „W” Biura „W”

0

Resortowy system ruchu granicznego obsługiwany przez Biuro
Paszportów MSW i Zarząd Zwiadu WOP

Ewidencja pobytów cudzoziemców w PRL (KK oraz paszporty kon-
sularne)

60 000 (10 000 000)

Ewidencja cudzoziemców zameldowanych na stałe oraz posia daczy
paszportów konsularnych

10 000

Skorowidz zabezpieczeń w ruchu granicznym 3000

Systemy zagadnieniowe jednostek organizacyjnych KG MO

Ewidencja kryminalno-rozpoznawcza Biura Kryminalnego KG MO 46 000

Systemy ewidencyjno-rozpoznawcze

Ewidencja kleru rzymskokatolickiego 52 000

Ewidencja kryminalno-rozpoznawcza

WUSW Bydgoszcz 85 000

WUSW Wrocław 70 000

WUSW Warszawa 124 000

Ewidencja wykroczeń w ruchu drogowym

WUSW Bydgoszcz 16 000

WUSW Wrocław 15 000

WUSW Warszawa 0

Problemowe

Ewidencja osób internowanych 10 000

Publikacja osób poszukiwanych w skali ogólnopolskiej 11 000

Ewidencja rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa 110 000

Ewidencja osób legitymowanych

WUSW Bydgoszcz 12 000

WUSW Wrocław 30 000

Razem „czynnych” zapisów nie mniej niż 935 500



Nad to ZSKO ob jął w za kre sie kar to te ki ogól no in for ma cyj nej SB ak tu al ne za in te re so wa -
nia WUSW i MON, de par ta men tów MSW. W sys te mie za war to też, choć je dy nie w wy pad -
ku wy bra nych jed no stek, wia do mo ści o za strze żeniach wy jaz dów za gra nicz nych. W ZSKO
po miesz czo no rów nież in for ma cje o in nych re je stra cjach z KOI oraz CKK i CBA. In for ma -
cje na te mat za in te re so wań czyn nych w ZSKO uzu peł nia no da ny mi z kar to tek: ogól no in for -
ma cyj nej SB, kry mi nal nej, Cen tral ne go Biu ra Ad re so we go oraz Cen tral ne go Ban ku Da ny -
ch114 i „wy bra ny mi za gad nie nia mi te ma tycz ny mi”115.

In for mo wa no też o wy ko rzy sty wa niu tech ni ki in for ma tycz nej przez de par ta men ty: III,
IV, V i VI MSW „w ce lach in for ma cyj nych oraz ana li tycz no -st at ystyc znych”. Wspo mnia ne
re ali zo wa no po przez za in sta lo wa ne mo ni to ry ekra no we 116. Od no to wa no trud no ści do stę pu
do da nych prze twa rza nych przez kom pu ter H-6040 (praw do po dob nie myl nie okre ślo no
go ja ko H-6000)117. Pla no wa no prze pro wa dzić ła do wa nie po zo sta łych (w sto sun ku do ocze -
ki wań – za le głych) in for ma cji z CROS do ZSKO. Oce nia no bo wiem, że z CROS nie za ła -
do wa no jesz cze da nych z 2/3 wo je wództw na te mat czyn nych za in te re so wań SB. Prze wi dy -
wa no też wpro wa dze nie do ba zy da nych o in ter no wa nych. Zwra ca no także uwa gę na
ogra ni czo ny stru mień na pły wa ją cych in for ma cji oraz na nie do sko na ło ści opro gra mo wa nia
unie moż li wia ją ce go wpro wa dza nie za strze że ń118. Wy ra ża no prze ko na nie, że za koń cze nie
ła do wa nia po zo sta łych za so bów zgro ma dzo nych w CROS po zwo li na wzrost licz by re kor -
dów w ZSKO 119. W ro ku 1987 za kła da no roz po czę cie prac przy go to waw czych w kie run ku
pod łą cze nia do za so bów kom pu te ro wych WUSW w Kra ko wie, Wro cła wiu oraz Byd gosz -
czy 120. Nie ste ty do tąd nie uda ło się do trzeć do in for ma cji opi su ją cych wdra ża nie sys te mu
w ostat nich dwóch la tach funk cjo no wa nia SB, czy li lat 1989 i 1990.

Przed sta wio ny w ar ty ku le za rys hi sto rii bu do wy i wdra ża nia ZSKO pro wa dzi do jed no -
znacz ne go wnio sku, że pla ny stwo rze nia te go sys te mu w ska li kra ju prze wyż sza ły moż li -
wo ści re sor tu spraw we wnętrz nych z lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX w., kiedy
to pod ję to się je go opra co wa nia i wprowadzenia. Kry zys go spo dar czy i spo łecz no -p ol itycz -
ny lat osiem dzie sią tych, ogra ni czo ne moż li wo ści ka dro we re sor tu, rów nież ba rie ry tech no -
lo gicz ne zło ży ły się na to, że do koń ca dzia łal no ści SB (do ro ku 1990) nie uda ło się osiąg -
nąć za mie rzo ne go za awan so wa nia prac, w szcze gól no ści, je śli cho dzi o tech nicz ną
re ali za cję ogól no pol skiej taj nej i szy fro wa nej sie ci kom pu te ro wej, któ ra mia ła umoż li wić
szyb ką wy mia nę in for ma cji. To zaś prze cież mia ło sta no wić pod sta wo wą za le tę no we go
sys te mu. Naj więk sze za awan so wa nie prac osią gnię to w cen tra li MSW, gdzie bi ło też „ser -
ce” sys te mu, no�ta�be�ne�sta no wił je wy słu żo ny ame ry kań ski kom pu ter. Wsku tek zmian po li -
tycz nych w Pol sce koń ca lat osiem dzie sią tych i po cząt ku dzie więć dzie sią tych ra zem z SB
ży wo ta do ko nał tak że pro jekt bu do wy ZSKO w for mie i za da niach, dla któ rych go przed -
tem za pro jek to wa no. Tym sa mym ZSKO stał się ele men tem hi sto rii in for ma ty za cji MSW,
któ rej miał być jed ną z waż niej szych czę ści.
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114 Bu do wa no go w PE SEL; por. AIPN, 0702/15, Pro to kół z po sie dze nia kie row nic twa MSW od by te go
dnia 12 XII 1985 r., k. 84.

115 AIPN Gd, 0046/413, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych do 2000 r.,
1988 r., s. 14.

116 Ibi�dem, s. 15.
117 AIPN, 0702/15, Kie run ki dal sze go wdra ża nia sys te mu ZSKO, War sza wa, kwie cień 1987 r., k. 93.
118 Ibi�dem, k. 91.
119 Ibi�dem.
120 Ibi�dem.
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Źródło:�AIPN,�0434/24,�Stu�dium�wstęp�ne�nad�Zauto�ma�ty�zo�wa�nym�Sys�te�mem�Kar�to�tek�Oso�-
bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970�r.,�k.�24.

Sche�m.�1.�Rok�1970.�Po�dział�oraz�pla�no�wa�na�or�ga�ni�za�cja�zbio�rów�w ZSKO
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bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970 r.,�k.�28.

Sche�m.�2.�Rok�1970.�Pla�no�wa�ny�obieg�in�for�ma�cji�w ZSKO��
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Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�34.

Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�45.

Sche�m.�3.�Rok�1979.�Pla�no�wa�ny�po�dział�i umiej�sco�wie�nie�sys�te�mu�ZSKO�oraz�prze�-

pływ�in�for�ma�cji�

Sche�m.�4.�Rok�1979.�Pro�jek�to�wa�ny�obieg�in�for�ma�cji�w ZSKO�oraz�je�go�be�ne�fi�cjen�ci�
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Źródło:�AIPN,�0702/15,�Omó�wie�nie�pro�jek�tu�Zin�te�gro�wa�ne�go�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�-
nych�przy�go�to�wa�ne�go�przez�Biu�ro�In�for�ma�ty�ki�MSW,�War�sza�wa,�paź�dzier�nik�1979�r.,�k.�46.

Sche�m.�5.�Rok�1979.�Ro�dza�je�in�for�ma�cji,�ich�prze�pływ�w ra�mach�ZSKO�oraz�umiej�sco�-

wie�nie�wzglę�dem�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�nej�
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Źródło:�AIPN�Rz,�010/83,�Kon�cep�cja�wdra�ża�nia�elek�tro�nicz�nej�tech�ni�ki�ob�li�cze�nio�wej�dla
potrzeb� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej� wpro�wa�dzo�nej� w Biu�rze� „C”�MSW� [pro�jekt],�War�sza�wa,
grudzień�1982�r.,�k.�34�i nn.

Sche�m.�6.�Rok�1982.�Spraw�dza�nie�i udzie�la�nie�in�for�ma�cji�w ra�mach�ZSKO�
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Źródło:�AIPN�Rz,�010/83,�Kon�cep�cja�wdra�ża�nia�elek�tro�nicz�nej�tech�ni�ki�ob�li�cze�nio�wej�dla
po�trzeb� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej� wpro�wa�dzo�nej� w Biu�rze� „C”�MSW� [pro�jekt],�War�sza�wa,
gru�dzień�1982�r.,�k.�46�i nn.

Sche�m.�7.�Rok�1982.�Re�je�stra�cja�osób�i spraw�w ra�mach�ZSKO�
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Źródło:�AIPN�Rz,�010/83,�Kon�cep�cja�wdra�ża�nia�elek�tro�nicz�nej�tech�ni�ki�ob�li�cze�nio�wej�dla
po�trzeb� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej� wpro�wa�dzo�nej� w Biu�rze� „C”�MSW� [pro�jekt],�War��sza�wa,
gru�dzień�1982�r.,�k.�49�i nn.

Sche�m.�8.�Rok�1982.�Za�wia�do�mie�nie�o zmia�nach�oraz�prze�ka�zy�wa�nie�spraw�i te�czek

do�in�nych�jed�no�stek�ope�ra�cyj�nych�w ra�mach�ZSKO�
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po�trzeb� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej� wpro�wa�dzo�nej� w Biu�rze� „C”�MSW� [pro�jekt],�War�sza�wa,
gru�dzień�1982�r.,�k.�49�i nn.

Sche�m.�9.�Rok�1982.�Re�je�stra�cje�uzu�peł�nia�ją�ce�do�ty�czą�ce�ka�te�go�rii�re�je�stra�cji�za�kwa�-

li�fi�ko�wa�nych� do� zbio�rów� kom�pu�te�ro�wych� cen�tral�nej� kar�to�te�ki,� a nie�od�no�to�wa�nych

w Cen�tral�nej�Kar�to�te�ce�Sta�ty�stycz�nej�
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Źródło:�AIPN,�0434/24,�Stu�dium�wstęp�ne�nad�Zauto�ma�ty�zo�wa�nym�Sys�te�mem�Kar�to�tek�Oso�-
bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970�r.,�k.�33.

Sche�m.�10.�Rok�1970.�Wa�riant�„A”�pla�no�wa�ne�go�wy�po�sa�że�nia�sprzę�to�we�go�ZSKO�
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Źródło:�AIPN,�0434/24,�Stu�dium�wstęp�ne�nad�Zauto�ma�ty�zo�wa�nym�Sys�te�mem�Kar�to�tek�Oso�-
bo�wych�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�–�ZSKO,�War�sza�wa,�gru�dzień�1970�r.,�k.�35.

Sche�m.�11.�Rok�1970.�Wa�riant�„B”�pla�no�wa�ne�go�wy�po�sa�że�nia�sprzę�to�we�go�ZSKO
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Źródło:�AIPN,�0434/24,�Stu�dium�wstęp�ne�nad�Zauto�ma�ty�zo�wa�nym�Sys�te�mem�Kar�to�tek�Oso�-
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Rafał Dyrcz, Ryszard Kotarba

Spuścizna 
Wincentego Heina1

Spu ści zna Win cen te go He ina jest jed ną z naj cie kaw szych spu ścizn osób fi zycz nych zgro -
ma dzo nych w za so bie kra kow skie go Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. Sta no wi
do wód nie zwy kłe go, god ne go naj wyż sze go uzna nia, za an ga żo wa nia jej twór cy w dzia -

łal ność na rzecz upa mięt nie nia mar ty ro lo gii Po la ków w hi tle row skich wię zie niach oraz obo -
zach pra cy i za gła dy. Za war te w niej róż no rod ne ma te ria ły, w tym uni ka to we ory gi nal ne nie -
miec kie oraz ame ry kań skie do ku men ty, nie jed no krot nie nie gdyś nie jaw ne, są nie zwy kle
cen nym i nie ste ty w nie wiel kim stop niu wy ko rzy sta nym źró dłem przez hi sto ry ków ba da ją -
cych na zi stow ski sys te m ter ro ru oraz pro ces roz li cza nia zbrod ni nie miec kich w PRL.

Twór ca spu ści zny

Win cen ty He in uro dził się 3 czerw ca 1909 r. w Mie cho ci nie, pow. tar no brze ski, w ro dzi -
nie urzęd ni ka za trud nio ne go przy pra cach re gu la cyj nych Wi sły. W 1928 r. ukoń czył gim na -
zjum w Boch ni, a na stęp nie Wy dział Pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go (1932 r.) i Wyższe
Stu dium Han dlo we w Kra ko wie (1933 r.). Przed 1939 r. peł nił funk cje apli kan ta i re fe ren -
da rza (od 1935 r.) w Od dzia le Pro ku ra to rii Ge ne ral nej w Ka to wi cach. Po zło że niu eg za mi -
nów upraw nie nia sę dziow skie i ad wo kac kie uzy skał w ro ku 19382. 

Ze wzglę du na ka te go rię woj sko wą „C” nie od by wał służ by woj sko wej i nie uczest ni czył
w dzia ła niach wo jen nych we wrze śniu 1939 r. Ob ję ty po wszech ną ewa ku acją za wę dro wał aż
na Kre sy Wschod nie. Po szyb kim po wro cie do ro dzin nej Boch ni, już w paź dzier ni ku 1939 r.
na wią zał pierw sze kon tak ty z or ga ni za cją pod ziem ną. W mie siąc póź niej za ło żył w Boch ni
Biu ro Po śred nic twa Han dlo we go, któ re oka za ło się do brą przy kryw ką do póź niej szej dzia łal -
no ści, a zwłasz cza wy jaz dów kon spi ra cyj nych. W grud niu te go ro ku zo stał za przy się żo ny
w Związ ku Wal ki Zbroj nej, w lo ka lu kon spi ra cyj nym na ul. Po mor skiej 1 w Kra ko wie. 

Pierw szym je go za da niem w kra kow skich struk tu rach SZP -ZWZ by ło roz pra co wa nie sie -
ci obo zów je niec kich na te re nach Trzeciej Rze szy. Dzię ki po sia da nym daw nym kon tak tom
ślą skim, mógł już na po cząt ku 1940 r. przed sta wić ich wy ka zy i lo ka li za cje. Jed nak ze wzglę -
du na na ra sta ją ce za gro że nie za prze stał wy jaz dów na Śląsk, za czął natomiast or ga ni zo wać
kon tak ty kon spi ra cyj ne na te re nie Pod ha la, szcze gól nie Za ko pa ne go, Ko ście li ska i No we go
Tar gu; zo stał łącz ni kiem kontr wy wia du Ko men dy Kra kow skiej Związ ku Wal ki Zbroj nej.

1 Opracowanie powstało w ramach prowadzonych w krakowskim Oddziałowym Biurze Udostępniania
i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej prac nad przygotowaniem publikacji będącej zbio-
rem inwentarzy archiwalnych spuścizn pracowników i członków Okręgowej Komisji Badania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

2 Ar chi wum Mu zeum im. prof. Sta ni sła wa Fi sche ra w Boch ni (da lej: AMFB), MB-H/4185a, MB-H/4185b,
Życio ry sy Win cen te go He ina. 
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Ce lem tych dzia łań by ło zor ga ni zo wa nie lokali konspiracyjnych i punk tów prze rzu to wych
na Wę gry dla pol skich ofi ce rów, ucie ki nie rów do ar mii pol skiej we Fran cji i osób ści ga nych
przez ge sta po. Tutaj mię dzy in ny mi współ pra co wał na te re nie No we go Tar gu z kpt. Jó ze fem
Wraub kiem, ko men dan tem po wia to wym po li cji gra na to wej i jed no cze śnie ofi ce rem wy wia -
du tzw. Dy wi zji Pod ha lań skiej, i z inż. Hen ry kiem Ra do siń skim, wówczas dowód cą pla ców -
ki Or ga ni za cji Or ła Bia łe go w re jo nie Tur ba cza, któ ry two rzył szla ki ku rier skie na Wę gry.
W Kra ko wie współ pra co wał bli sko z ad wo ka tem dr. Jó ze fem Woź nia kow skim, roz strze la -
nym na stęp nie w KL Au schwitz, Jó ze fem Cy ran kie wi czem i Zyg mun tem Kło po tow skim,
sze fem kontr wy wia du w Ko men dzie Okrę gu Kra kow skie go ZWZ-AK. Uczest ni czył tak że
w prze rzu tach człon ków pod zie mia na te ren daw ne go po wia tu no wo tar skie go. W po ło wie
1940 r. or ga ni zo wał transport do Za kli czy na zbie głe go z wię zie nia na ul. Mon te lu pich ofi ce -
ra ZWZ Alek san dra Bu gaj skie go „Hal ne go”, któ ry ucie kał ra zem ze Sta ni sła wem Ma ru sa -
rzem w przed dzień cze ka ją cej ich eg ze ku cji w for cie w Krze sła wi ca ch3.

Pod ziem ne ka na ły słu ży ły rów nież do prze rzu tu pie nię dzy przy wie zio nych z za gra ni cy
przez ku rie rów. W okre sie wy mia ny wa lu ty w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie He in or ga ni zo -
wał punk ty prze cho wy wa nia funduszy prze ka zy wa nych przez Am ba sa dę RP w Bu da pesz -
cie i ich trans port do Kra ko wa. Oso bi ście prze wo ził prze sył ki pie nięż ne, w tym raz kwo tę
mi lio na zło tych.

Po fa li aresz to wań na Pod ha lu sku pił się na pra cy kon spi ra cyj nej w Kra ko wie, wy ko rzy -
stu jąc le gal ne dzia ła nie Ra dy Głów nej Opie kuń czej. W kwiet niu 1941 r. roz po czął pra cę
w za kre sie opie ki nad osa dzo ny mi w wię zie niu na ul. Mon te lu pich, w dzia le Opie ki nad
Więź nia mi i ich Ro dzi na mi kra kow skiej RGO („Pa tro nat”). Hi tle row skie wię zie nie na
ul. Mon te lu pich w Kra ko wie, pod le ga ją ce Urzę do wi Ko men dan ta Po li cji Bez pie czeń stwa
i SD (Der Kom�man�deur�der�Si�cher�he�it�spo�li�zei�und�des�SD), by ło zna ną ka tow nią bu dzą cą
gro zę w mie ście. Za czę ło się od zbie ra nia da nych o aresz to wa nych i osa dzo nych w wię zie -
niu, a tak że o trans por tach z nie go do KL Au schwitz. Przez „Pa tro nat” prze cho dzi ła ofi cjal -
na ko re spon den cja więź niów z ro dzi na mi, tu wy sy ła no za po trze bo wa nie na pacz ki. He in ja -
ko łącz nik ZWZ z „Pa tro na tem” za ini cjo wał zor ga ni zo wa nie w ma ju 1941 r. kon spi ra cyj nej
ko mór ki re je stru ją cej uwię zio nych na Mon te lu pich, w któ rej za czę to pro wa dzić taj ną kar to -
te kę osa dzo nych. Zdo by te przez RGO in for ma cje o więź niach prze pi sy wa no na kar tecz kach
for ma tu pu deł ka od za pa łek i prze cho wy wa no w po rząd ku al fa be tycz nym. Na ich pod sta -
wie or ga ni zo wa no po moc dla wię zio nych, dla ich ro dzin, a tak że prze ka zy wa no in for ma cje
wy wia do wi ZWZ. Pra ce kon ty nu owa ne były przez współ pra cow ni ków He ina rów nież po
je go aresz to wa niu, a w 1948 r. za pi ski i do ku men ta cja tra fi ły do ar chi wum Głów nej Ko mi -
sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce. Wo bec bra ku ory gi nal nej do ku men ta cji do ty -
czą cej wię zie nia na ul. Mon te lu pich, kar to te ka ta – li czą ca po nad 9 tys. kart – jest do dziś
waż nym źró dłem in for ma cji o przetrzymywanych tam osobach4.

Tuż przed swo im aresz to wa niem He in pro wa dził zbiór kę le karstw i fun du szy na rzecz
uwię zio nych oraz do star czał rzad kie na ryn ku to wa ry i medykamenty przede wszyst kim
więź niom Mon te lu pich i Oświę ci mia. Uży wał w róż nym cza sie pseu do ni mów: „Wit”,
„Świę ty Mi ko łaj”, „Pan z cu kier ka mi” (ten ostat ni jest śla dem po ak cji po mo co wej dla dzie ci
więź niów po li tycz nych).

3 Zob. AIPN Kr, 1/1405, Ży cio rys Win cen te go He ina, k. 1; AMFB, MB-H/4185a, MB-H/4185b, MB-H/4202,
Rela cje i oświad cze nia: A. Dzie wa now skiej, E. Je lon ka, J. Kacz mar czy ka, Z. Kło po tow skie go, I. Ku śnie rzew -
skiej -K ab at owej, W. Ma ro ki ni, G. Ułan, I. Ułan, J. Wraub ka.

4 AIPN Kr, 1/951, Spis opra co wa ny na pod sta wie kar to te ki więź niów aresz tu ge sta po w Kra ko wie na
ul. Mon te lu pich. W spi sie fi gu ru je rów nież wię zień Win cen ty He in z Boch ni, s. 108; AMFB, MB-H/4185c.
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Win cen ty He in zo stał aresz to wa ny przez ge sta po w Boch ni 11 lu te go 1942 r. w ra mach
wiel kich wsyp i aresz to wań w ru chu pod ziem nym Kra ko wa i Pod ha la. Niem com uda ło się
w znacz nym stop niu roz bić struk tu ry ZWZ i Kon fe de ra cji Ta trzań skiej. W Kra ko wie prze -
szedł śledz two i dłu gi po byt w wię zie niu na ul. Mon te lu pich. W tym cza sie po znał ca ły sys -
tem i re żim wię zien ny, wa run ki eg zy sten cji, spra wy sa ni tar ne, po moc osa dzo nym, wresz cie
zbrod nie funk cjo na riu szy wię zien nych. Po woj nie przez dłu gie la ta zbie rał do ku men ta cję
i ba dał dzie je te go kra kow skie go wię zie nia, m.in. współ pra cu jąc z Okrę go wą Ko mi sją
Bada nia Zbrod ni Hi tle row skich w Kra ko wie. Pra ca uwień czo na zo sta ła cen ną mo no gra fią
pt. Mon�te�lu�pi�ch5.

Z wię zie nia 3 lip ca 1943 r. He in zo stał przewieziony do KL Au schwitz (nr obo zo wy
127632). Utrzy my wał tam kon tak ty z gru pą opo ru, a w szcze gól no ści z do brze zna ny mi mu
z Kra ko wa Jó ze fem Cy ran kie wi czem i Sta ni sła wem Kło dziń ski m6. Po krót kim po by cie
w KL Au schwitz zo stał skie ro wa ny w trans por cie po nad pół to ra ty sią ca pol skich więź niów
do KL Bu chen wald, gdzie przy był 23 paź dzier ni ka 1943 r. i otrzy mał nu mer obo zo wy
34475. Stąd szyb ko, bo już 6 li sto pa da 1943 r., w gru pie ok. 300 więź niów tra fił do pod -
obozu Mit tel bau -D ora, miej sca, któ re sta ło się dla nie go punk tem od nie sie nia w licz nych
dzia ła niach po wo jen nych. Pod koniec woj ny, 24 stycz nia 1945 r. zo stał prze nie sio ny do filii
(Au�sen�kom�man�do) na przed mie ściach Nor dhau sen w daw nych ko sza rach Bo el ke -K ase rne –
po do bo zu-s zp it ala (HKB).

Obóz pra cy Do ra za ło żo no latem 1943 r. w gó rach Har cu wo kół miej sco wo ści Nord hau sen
(pierw szy trans port więź niów w koń cu sierp nia 1943 r.), po cząt ko wo ja ko pod obóz KL Bu -
chen wald. Po wstał na po trze by kon cer nu Mit tel werk GmbH, któ ry od mar ca 1944 r. pod
kryp to ni mem „Do ra” pro du ko wał w pod ziem nych tu ne lach gó ry Kohn ste in słyn ne rakie ty
V-2. Z cza sem obóz zo stał roz bu do wa ny i w koń cu paź dzier ni ka 1944 r. stał się sa mo dziel -
nym KL Mit tel bau -D ora, wo kół któ re go utwo rzo no kil ka na ście po do bo zów. W okre sie od
sierp nia 1943 r. do pierw szej de ka dy kwiet nia 1945 r. przebywało w nim łącznie prze szło
60 tys. więź niów – bli sko jed na trze cia (w tym w je go fi liach) zgi nę ła. Tyl ko w szpi ta lach
Do ry zmar ło po nad pięć i pół ty sią ca lu dzi, z cze go trzy czwar te sta no wi ły oso by mło de,
po ni żej 40. ro ku ży cia. 

W Bo el ke -K ase rne ja ko pi sarz w szpi ta lu (Re�vier�schre�iber) He in gro ma dził do ku men ty
zbrod ni i na ich pod sta wie opra co wy wał li sty zmar łych więź niów. Pro wa dzo na ewi den cja za
okres od koń ca stycz nia 1945 r. do wy zwo le nia przez woj ska ame ry kań skie 11 kwiet nia 1945 r.
wy ka za ła ok. 1600 ofiar obo zu Bo el ke -K ase rne. Li sty zmar łych za wie ra ły: nu mer obo zo wy,
da tę przy ję cia do obo zu-s zp it ala i da tę śmier ci. Ma te ria ły do ty czą ce eks ter mi na cji więź niów
He in ukry wał przed SS i za raz po oswo bo dze niu od dał je Ame ry ka no m7. 

Tuż przed wy zwo le niem, 3 kwiet nia 1945 r. lot nic two alianc kie do ko na ło dwóch wiel kich
na lo tów na Nor dhau sen, w wy ni ku któ rych mia sto ob ró ci ło się w gru zy, a ty sią ce miesz -
kań ców zgi nę ło. Do szło także do tra gicz ne go w skut kach zbom bar do wa nia obo zu. Naj -
bardziej ucier pia ło ko man do Bo el ke -K ase rne, w któ rym zo sta ło za bi tych lub ran nych
ok. 80 proc. więź niów. Ofiary li czo no w set kach, cięż ko ran ni umie ra li jesz cze po wy zwo le niu.

5 W. He in, Cz. Ja ku biec, Mon�te�lu�pich, Kra ków 1985. Au to rzy by li lau re ata mi na gro dy „Echa Kra ko wa”
za naj lep szą książ kę o Kra ko wie w ro ku 1985.

6 AMFB, MB-H/4187, Od pis gryp su S. Kło dziń skie go z KL Au schwitz, 4 VII 1943 r.
7 AIPN Kr, 1/1405, Za pi ski wła sne Win cen te go He ina, k. 9–10, 24 (za pi ski po cho dzą praw do podob nie

z 1990 r.); AMFB, MB-H/4198, No tat ki Win cen te go He ina do wy stą pie nia przy go to wa ne go na uro czy stość
35-l ecia OKBZH w Kra ko wie, 1980, s. 1–4.
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Po tym na lo cie es es ma ni opu ści li Bo el ke -K ase rne, a kie row nic two z ra mie nia obo zo wej
kon spi ra cji prze ję ła gru pa więź niów na cze le z Win cen tym He inem.

Zaraz po wyzwoleniu, jeszcze na terenie KL Mittelbau-Dora, Hein nawiązał współpracę
z wojskowym zespołem śledczym do badania zbrodni wojennych 1. Armii USA (War
Crimes Investigating Team Nr 6822). Pierwszym jego zadaniem było zebranie i segrega cja
dokumentów obozowych i przygotowanie raportu o KL Mittelbau-Dora. W ramach zespołu
poszukującego (między innymi ze swoim żydowskim przyjacielem z obozu Siegfriedem
„Sigi” Halbreichem) Hein objechał cały kompleks Mittelbau-Dora wraz z podobozami.
Zabezpieczono wówczas obszerną dokumentację obozową, przede wszystkim szpitala
więziennego (księgi ewidencyjne, listy i zestawienia imienne więźniów, karty chorobowe,
wykazy zmarłych, meldunki dzienne i raporty okresowe, kartoteki pocztowe). Prze pro wa -
dzono też pierwsze przesłuchania byłych więźniów. Materiały te znacznie później władze
amerykańskie przekazały do centrum dokumentacji Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża w Bad Arolsen8.

Na pod sta wie ze bra nych w obo zie i po wy zwo le niu ma te ria łów, współ pra cu jąc z wła dza -
mi ame ry kań ski mi i na ich proś bę, Win cen ty He in przy go to wał pro jekt ak tu oskar że nia
prze ciw ko by łym człon kom za ło gi oraz kie row nic twu spół ki Mit tel werk. Do ku ment ten wy -
ko rzy sta no w pro ce sie funk cjo na riu szy obo zo wych Mit tel bau -D ora, któ ry od był się przed
Ame ry kań skim Są dem Woj sko wym w Da chau (spra wa Ar thu ra Kur ta An drae i in nych).
W tym gło śnym pro ce sie człon ków za ło gi SS, kil ku ka po, a tak że dy rek to ra ge ne ral ne go
spół ki Mit tel werk GmbH, to czą cym się w Da chau w dniach od 7 sierp nia do 30 grud nia
1947 r., ska za no 15 osób, z czego jed ną na karę śmierci (Schut zha ftla gerführer i za stęp ca
ko men dan ta Hans Karl Möser). Na za pro sze nie władz ame ry kań skich Win cen ty Hein przez
dwa mie sią ce uczest ni czył w pro ce sie w Da chau, wy stę pu jąc tu w po dwój nej ro li, jako pro -
ku ra tor po moc ni czy z ra mie nia kra jo we go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści (jed no cze śnie
jako asy stent pro ku ra to ra oskar ża ją ce go zbrod nia rzy) oraz ja ko świa dek oskar że nia po wo -
ła ny przez ame ry kań ską pro ku ra tu rę. Na pro ces zo stał de le go wa ny przez mi ni stra spra wie -
dli wo ści 20 sierp nia 1947 r., przy tej oka zji miał rów nież pod jąć dal sze po szu ki wa nia
w ame ry kań skiej stre fie oku pa cyj nej do ku men ta cji do ty czą cej zbrod ni nie miec ki ch9. 

W związ ku z prze ka za niem re jo nu Nor dhau sen oku pa cyj nym woj skom so wiec kim,
15 ma ja 1945 r. eki pa śled cza zo sta ła prze nie sio na do Cen tra li Ba da nia Zbrod ni Wo jen nych
w Wies ba den (Of fi ce War Cri mes Branch U.S. For ces Eu ro pe an The ater). He in zo stał nie -
ja ko zwe ry fi ko wa ny przez ko mi sję ame ry kań ską, któ ra uzna ła je go kom pe ten cje i przy dat -
ność do pra cy trwa ją cej do 4 kwiet nia 1946 r.10, to jest do ofi cjal ne go przej ścia pod skrzyd -
ła Pol skiej Mi sji Woj sko wej Ba da nia Nie miec kich Zbrod ni Wo jen nych. 

Pro ble mem cen tra li w Wies ba den był brak lu dzi o od po wied nich kom pe ten cjach, do bie -
ra no przede wszyst kim tych, któ rzy zna li ję zyk nie miec ki, a to – rzecz jasna – okaza ło się
nie wy star cza ją ce. He in zna ją cy re alia obo zo we, in te re su ją cy się struk tu ra mi hi tle row skiej
ma chi ny zbrod ni i zbie ra ją cy do wo dy tych zbrod ni jesz cze w obo zie, stał się dla Ame ry ka -

8 AIPN Kr, 1/1405, Za pi ski wła sne Win cen te go He ina, k. 11–12, 24–25; AMFB, MB-H/4199, Le gi ty ma -
cje, za świad cze nia władz ame ry kań skich od kwiet nia do paź dzier ni ka 1945 r.; AMFB, MB-H/4198, No tat ki
Win cen te go He ina do wy stą pie nia przy go to wa ne go na uro czy stość 35-l ecia OKBZH w Kra ko wie, 1980,
s. 7–9; AMFB, MB-H/4201a.

9 AMFB, MB-H/4200, Pi sma GKB ZNwP w spra wach de le ga cji dla Win cen te go He ina, 17 VIII i 20 VIII
1947 r.

10 AMFB, MB-H/4199, Za świad cze nie -r ek ome nd acja War Cri mes Branch, 4 IV 1946 r.
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nów współ pra cow ni kiem bez cen nym. Po cząt ko wo pra cował na za sa dzie wo lon ta ria tu, bez
wy na gro dze nia, je dy nie za na leż ne przy dzia ły ofi cer skie (ho tel, wy ży wie nie), inten syw nie,
bez li cze nia go dzin, w nie ła twych wa run kach pa nu ją cych w sie dzi bie biu ra w pod zie miach
bu dyn ku Dresd ner Ban ku w Wies ba den. Po la tach okres ten opisywał jed nak ja ko „je den
z naj cie kaw szych i naj bar dziej pa sjo nu ją cych ro dza jów prac” w swo im ży ciu.

Pra ca jego po le ga ła na gro ma dze niu i za bez pie cza niu do ku men ta cji do ty czą cej po do bo -
zów i ko mand pra cy KL Mit tel bau -D ora, opra co wy wa niu spra woz da nia na te mat obo zu
i współ pra cy w kon stru owa niu ak tu oskar że nia prze ciw ko za ło dze i wła dzom obo zu oraz
fir my Mit tel werk GmbH. Okre so wo na wet za wie szo no pra ce nad obo zem Do ra, na rzecz
wy se gre go wa nia i opra co wa nia do ku men ta cji, któ ra stąd mia ła zo stać wy sła na do Mię dzy -
na ro do we go Try bu na łu Woj sko we go w No rym ber dze. Więk szy na cisk po ło żo no na po szu -
ki wa nie do ku men ta cji do ty czą cej pierw szej te zy ak tu oskar że nia Międzynarodowego
Trybunału, to jest zbrod ni wy wo ła nia woj ny. Spra wy zbrod ni prze ciw ko ludz ko ści, zwłasz -
cza popełnionych w obo zach kon cen tra cyj nych, na ra zie po zo sta wa ły na dal szym miej scu.
Ów cze sne ame ry kań skie prio ry te ty w za kre sie ba da nia do ku men ta cji po hi tle row skiej
miały ko lej no do ty czyć: 1) zbrod ni prze ciwko si łom zbroj nym USA; 2) zbrod ni prze ciwko
oby wa te lom USA; 3) zbrod ni prze ciwko si łom zbroj nym alian tów; 4) zbrod ni prze ciwko
oby wa te lom państw koali cji 11. 

He in był bez resz ty za an ga żo wa ny w ów cze sne pra ce do ku men ta cyj ne, ale przy świe ca -
ły mu jed nak zu peł nie in ne prio ry te ty, przede wszyst kim pro ble ma ty ka do ty czą ca hi tle row -
skich obo zów kon cen tra cyj nych oraz – z po wo dów oczy wi stych – wszel kie kwe stie od no -
szą ce się do spraw pol skich. Je go dą że nia roz mi ja ły się z ocze ki wa nia mi ame ry kań skich
zwierzch ni ków, czuł się osa mot nio ny i stop nio wo ogra ni cza ny w swo ich dzia ła niach. Chy -
ba z mie sza ną sa tys fak cją kon sta to wał, że w cen tra li ujaw nio no wie le sche ma tów or ga ni za -
cyj nych władz Trze ciej Rze szy, urzę dów i mi ni sterstw, zna no spra wę ma so we go mor du
w Li di cach (1941 r.), wo kół któ re go – jak po da wał – Cze si wsz czę li „fan ta stycz ną propa -
gan dę”, wie dzia no o zbrod ni w mia stecz ku Ora do ur we Fran cji (1944 r.). Stop nio wo nastę -
po wa ło więk sze za in te re so wa nie spra wa mi obo zów: Bu chen wald, Flos senbürg i Mit tel bau -
-D ora, a w stre fie an giel skiej: Neu en gam me i Ber gen-Bel sen. Na to miast o KL Au schwitz
we dług He ina nie wie dzia no „pra wie nic”, czy ra czej in te re so wa no się w ma łym stop niu,
brak by ło wia do mo ści na te mat ak cji za gła dy i ma so wych eg ze ku cji, niewiele wie dzia no
o gi gan tycz nych zbrod niach nie miec kich po peł nio nych na zie miach pol ski ch12.

W dru giej po ło wie 1945 r. przy je cha li do Wies ba den dwaj przed sta wi cie le Mi sji Woj sko -
wej rzą du RP w Lon dy nie, któ rzy za pro po no wa li He ino wi współ pra cę, ofi cjal ną akre dy ta -
cję i sto pień ma jo ra WP. Wy bór, przed któ rym sta nął, nie był ła twy. W póź niej szych za pis -
kach skwi to wał swo je oba wy la ko nicz nym zda niem: „Trud no po wie dzieć dla cze go nie,
przede wszyst kim chy ba od cię cie od do ku men ta cji [ame ry kań skiej]”13. W stycz niu 1946 r.
spo tkał się z dr. Je rzym Sze re rem z Lon dy nu, „któ ry już na wią zał kon takt z rzą dem pol skim
w War sza wie”. Od nie go do wie dział się o mi sji pol skiej przy Mię dzy na ro do wym Try bu na -
le Woj sko wym w No rym ber dze i zło żył na je go rę ce me mo riał o ma te ria łach biu ra w Wies -
ba den, zwłasz cza ak tach obo zo wych.

11 AMFB, MB-H/4198, No tat ki Win cen te go He ina do wy stą pie nia przy go to wa ne go na uro czy stość 35-l ecia
OKBZH w Kra ko wie, 1980, s. 14–15; AMFB, MB-H/4201, Ko pia re la cji dla Pań stwo we go Mu zeum
w Oświę ci miu, 20 IX 1973 r.; AIPN Kr, 1/1405, Za pi ski wła sne Win cen te go He ina, k. 14, 25–26.

12 AIPN Kr, 1/1405, Za pi ski wła sne Win cen te go He ina, k. 13–15, 26. 
13 Ibi�dem, k. 25.
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He in już od koń ca 1945 r. pi sał za po śred nic twem Pol skiej Mi sji Re pa tria cyj nej we
Frank fur cie nad Me nem i am ba sad w Lon dy nie i Pa ry żu li sty i me mo ran da do no wych
władz w War sza wie, gdzie zwra cał uwa gę na ist nie ją ce moż li wo ści wy ko rzy sta nia bo ga tej
do ku men ta cji obo zo wej i w ogó le do ty czą cej zbrod ni hi tle row skich na oby wa te lach pol -
skich. Mię dzy in ny mi 17 stycz nia 1946 r. na pi sał list do obo zo we go ko le gi Jó ze fa Cy ran kie -
wi cza, opi su jąc zna cze nie zgro ma dzo nych do ku men tów, py ta jąc i ra dząc się, co ma zro bić,
czy wra cać do kra ju, czy cze kać na ofi cjal ną pol ską de le ga cję, któ ra pod ję ła by się dal szych
po szu ki wa ń i ba da ń ar chi wal nych. W tym że cza sie roz ma wiał z przed sta wi cie la mi Pol ski
przy Mię dzy na ro do wym Try bu na le Woj sko wym: dr. Ta de uszem Cy pria nem, dr. Sta ni sła wem
Pio trow skim, prok. Ste fa nem Ku row skim, w koń cu z prok. Je rzym Sa wic kim, wówczas
sze fem Nad zo ru Śled cze go Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, któ ry przy je chał ob ser wo wać
pro ces no rym ber ski. Wszy scy oni by li wy bit ny mi praw ni ka mi i ode gra li ogrom ną ro lę
w ści ga niu zbrod nia rzy hi tle row skich w Pol sce, wszy scy też ra dzi li He ino wi cze ka nie na
ofi cjal ne akre dy to wa nie Pol skiej Mi sji Woj sko wej w stre fie ame ry kań skiej, do któ rej miał
być do ko op to wa ny. He in wy brał to roz wią za nie, któ re – jak mnie mał – stwo rzy naj efek tyw -
niej szy spo sób wy ko rzy sta nia tych bez cen nych ma te ria łów przed ich wy sła niem za oce an14.

W li ście do Jó ze fa Cy ran kie wi cza w stycz niu 1946 r. zwra cał uwa gę, że zgro ma dzo ny
ma te riał, do któ re go ma do stęp, jest bar dzo bo ga ty i wart wszech stron ne go zu żyt ko wa nia,
tak że w pro pa gan dzie za gad nień pol skich, np. „przy oka zji spra woz dań z pro ce sów, za rów -
no w pra sie, jak i w ewen tu al nych pu bli ka cjach oma wia ją cych stra ty pol skie po nie sio ne
w bez kom pro mi so wej wal ce, w cza sie któ rej jed nym z za ło żeń po li ty ki nie miec kiej by ło
wy nisz cze nie ele men tu pol skie go”15. W pi smach i me mo ran dach z te go okre su wska zy wał
na war tość do ku men ta cji bę dą cej w po sia da niu władz ame ry kań skich. Pod kre ślał, że ujaw -
nia ne do ku men ty ma ją du że zna cze nie dla pań stwa pol skie go, za rów no ja ko ma te riał in for -
ma cyj ny, jak i do wo do wy (są do wy), da ją cy pod sta wy do ści ga nia i ba da nia zbrod ni hi tle -
row skich na oby wa te lach pol skich. Wśród do ku men ta cji wy mie niał ze sta wie nia Po la ków
zmar łych oraz za strze lo nych i po wie szo nych w wie lu obo zach kon cen tra cyj nych, ta kich jak:
Mit tel bau -D ora, Bu chen wald, Mau thau sen, Gros s-R osen, ma te ria ły do ty czą ce Auschwitz,
Ravensbrück, Flos senbürg itd. Mó wił o za cho wa nych wy cią gach z pro to ko łów roz mów
Hitle ra z in ny mi politykami Trze ciej Rze szy na te mat spraw pol skich, wy tycz nych Himmle ra
dla gu ber na to ra Fran ka od no śnie trak to wa nia lud no ści pol skiej, ode zwach pro pa gan do wych
NSDAP do ty czą cych sto sun ku do Po la ków, spe cjal nych za rzą dze niach od no szą cych się do
Po la ków na te re nie Rze szy, za rzą dze niach w spra wie prze ry wa nia cią ży pol skich ko biet
w Trze ciej Rze szy itd. He in zwra cał uwa gę, że zdo by te ma te ria ły na świe tla ją choć by ta kie
kwe stie szcze gó ło we jak: zbrod nie przy li kwi da cji i ewa ku acji obo zów, zbrod nie w get cie
war szaw skim, li kwi da cja pol skich or ga ni za cji pod ziem nych na te re nie dys tryk tu ra dom -
skie go, wy wóz do Trze ciej Rze szy i ger ma ni za cja pol skich dzie ci, ak cja Lebens�born i wiele
in nych. 

Ogar nię cie tak sze ro kiej pro ble ma ty ki wi dział po przez akre dy to wa nie na miej scu spe cjal -
nej ko mi sji do spraw zbrod ni wo jen nych, wy po sa żo nej w od po wied nie peł no moc nic twa
i dzia ła ją cej na wzór ist nie ją cych już mi sji: fran cu skiej, bel gij skiej, ho len der skiej, ju go sło -
wiań skiej, cze skiej i in nych, któ rych oży wio ną dzia łal ność ob ser wo wał. Jed no cze śnie formu -

14 Ibi�dem, k. 27; AMFB, MB-H/4198, No tat ki Win cen te go He ina do wy stą pie nia przy go to wa ne go na uro -
czy stość 35-l ecia OKBZH w Kra ko wie, 1980, s. 14–15.

15 AMFB, MB-H/4198, No tat ki Win cen te go He ina do wy stą pie nia przy go to wa ne go na uro czy stość 35-lecia
OKBZH w Kra ko wie, 1980, s. 14–15; AMFB, MB-H/4199f, Ko pia li stu do J. Cy ran kie wi cza, 17 I 1946 r.
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ło wał prak tycz ne wska zów ki do dzia łań: „1. Usta le nie ist nie ją cych cen trów do ku men ta cji,
2. Za po zna nie się ze spi sa mi ma te ria łów (bar dzo zresz tą nie do kład ny mi) i prze gląd nię cie ich,
3. Ze sta wie nie ma te ria łów dot. Pol ski oraz ewen tu al ne uzy ska nie fo to ko pii, 4. Przy go to wa nie
ma te ria łów do dal szych pro ce sów z punk tu wi dze nia pol skiej ra cji sta nu, 5. Usta le nie do dat -
ko wych list zbrod nia rzy wo jen nych na pod sta wie po wyż szych ma te ria łów, 6. Za po zna nie się
z li sta mi Niem ców uwię zio nych przez wła dze ame ry kań skie i usta le nie osób po szu ki wa nych
przez wła dze pol skie, 7. Opra co wa nie wnio sków w spra wie po szu ki wa nia od no śnych osób”16.

Pol ska Mi sja Woj sko wa Ba da nia Nie miec kich Zbrod ni Wo jen nych zo sta ła utwo rzo na
Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 57 Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej z 15 lu te go 1946 r., a jej
pierw si przed sta wi cie le pod kie row nic twem płk. Ma ria na Musz ka ta przy by li do Wies ba den
3 kwiet nia 1946 r. W tym skła dzie zna leź li się m.in. sę dzia Jan Sehn, ów cze sny prze wod ni -
czą cy Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Kra ko wie oraz je go za stęp ca
pro ku ra tor Edward Pę chal ski. Mi sja zo sta ła akre dy to wa na przy Na czel nej Kwa te rze Sił
Zbroj nych Sta nów Zjed no czo nych roz ka zem z 8 kwiet nia 1946 r. Win cen te go He ina mia -
no wa no jej człon kiem 4 kwiet nia 1946 r. w stop niu ka pi ta na (ty tu lar ne go). Ob jął on służ bę
w pla ców ce w Wies ba den, dzia ła ją cej na ca łą stre fę ame ry kań ską, po cząt ko wo ja ko re fe -
rent, a po po wro cie do Pol ski Ja na Seh na zo stał kie row ni kiem dzia łu do ku men ta cji Polskiej
Misji17. 

Po la tach dra ma tycz nej tu łacz ki nada rzy ła się oka zja po wro tu do Pol ski i to w cza sie wy -
peł nia nia mi sji służ bo wej. W koń cu ma ja 1946 r. Win cen ty He in wy lą do wał na war szaw -
skim Okę ciu, eskor tu jąc na po kła dzie sa mo lo tu par tię eks tra do wa nych zbrod nia rzy nie -
miec kich. W tej kil ku na sto oso bo wej gru pie przy by łej 30 ma ja 1946 r. był osła wio ny
ko men dant KL Pla szow Amon Göth. He in przy wiózł rów nież kom plet do ku men ta cji do ty -
czą cej KL Mit tel bau -D ora do dys po zy cji Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści i pierw sze go
proku ra to ra Naj wyż sze go Try bu na łu Na ro do we go 18. W związ ku z ca ło kształ tem swo ich do -
tych cza so wych dzia łań, 5 lip ca 1946 r. zo stał człon kiem Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Nie miec kich w Pol sce. 

W lip cu te go ro ku He in wró cił do Wies ba den i za jął się in ten syw nie dal szy mi obo wiąz -
ka mi. We dług za cho wa nych spra woz dań prze ka zał do Pol ski oko ło pół to ra ty sią ca do ku -
men tów i fo to ko pii do ty czą cych w szcze gól no ści spraw pol skich. Jed nak po zy ski wa nie
materiałów by ło co raz trud niej sze, mi mo alar mów He ina nie zdo by to się wów czas na wy -
da tek rzę du 200 do la rów na za kup fo to ko piar ki, któ ra umoż li wi ła by zdo by cie więk szej ilo -
ści ko pii o szer szej te ma ty ce. W dru gim pół ro czu 1946 r. służ bę w Pol skiej Mi sji peł nił już
ja ko za stęp ca sze fa w stop niu ma jo ra, ale pra ca da wa ła mu co raz mniej sa tys fak cji. Stosun -
ki w Mi sji nie by ły naj lep sze, nie któ rzy ofi ce ro wie bar dziej zaj mo wa li się wła sny mi in te re -
sa mi niż spra wa mi służ bo wy mi. Pró by ich dys cy pli no wa nia pro wa dzi ły do kon flik tów. Po -
zy cja He ina by ła za chwia na, nie był czło wie kiem z ukła du, nie miał za ple cza po li tycz ne go,
a je go wy bit na fa cho wość, rze tel ne i bez kom pro mi so we trak to wa nie obo wiąz ków draż ni ły.
W kon fron ta cji z ludź mi no we go sys te mu nie miał szans. Jak wspo mi nał po woj nie, „współ -
pra ca sta wa ła się co raz cięż sza. Zwłasz cza od mo men tu, gdy kil ku człon ków Mi sji – któ rzy

16 AMFB, MB-H/4198, No tat ki Win cen te go He ina do wy stą pie nia przy go to wa ne go na uro czy stość 35-lecia
OKBZH w Kra ko wie, 1980, s. 16–17.

17 Ibi�dem, s. 17. W pierw szym skła dzie Polskiej Mi sji Wojskowej w Wies ba den by ło 10 ofi ce rów i 2 pod -
ofi ce rów, zob. AMFB, MB-H/4199, Do ku ment akre dy ta cji z 8 IV 1946 r.; AIPN Kr, 1/1405, Za pi ski wła sne
Win cen te go He ina, k. 17–19, 29.

18 AIPN Kr, 1/1405, Zapiski własne Wincentego Heina, k. 18, 30.
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na stęp nie zo sta li za gra ni cą nie za do wo le ni z me go spo so bu pro wa dze nia Mi sji, któ ry uwa -
ża li za zbyt ry go ry stycz ny – uzy ska li od płk. Musz ka ta de cy zję mia no wa nia dru gie go rów -
no rzęd ne go za stęp cy sze fa Mi sji w oso bie mjr. Gel ba, o czym za wia do mi li mnie naj pierw
Ame ry ka nie”19.

Ponadto z koń cem ro ku 1946 wła dze ame ry kań skie za rzą dzi ły prze nie sie nie wie lu mi sji
alianc kich do Au gs bur ga, co ozna cza ło w prak ty ce od cię cie od do ku men ta cji. Ro la Pol skiej
Mi sji Woj sko wej by ła ogra ni cza na, prze nie sie nie sie dzi by do Au gs bur ga ogra ni cza ło do stęp
do ar chi wów, de cy zją władz ame ry kań skich Po la cy mie li otrzy my wać tyl ko do ku men ty do -
ty czą ce bez po śred nio spraw pol skich. W tej sy tu acji He in po sta no wił wra cać do Kra ko wa.
Na wła sną proś bę zo stał zwol nio ny w grud niu te go ro ku, for mal nie pra cę w Polskiej Mi sji
za koń czył 3 lu te go 1947 r.20 Mi mo wszyst ko wra cał z po czu ciem do brze wy peł nio ne go obo -
wiąz ku, ze brał też wie dzę i do świad cze nia, któ rych nie zmar no wał w póź niej szym ży ciu. Za -
rów no po byt w kra kow skim wię zie niu, jak i w obo zach kon cen tra cyj nych, a tak że pra ca na
rzecz ści ga nia zbrod ni hi tle row skich, wy war ły wiel ki wpływ na po wo jen ne dzia ła nia i ży cie
Win cen te go He ina. Mon te lu pich i Do ra, dwa miej sca tra gicz nych przejść oso bi stych, sta ły
się na na stęp ne dzie się cio le cia obiek tem je go pa sji i dłu go let nich ba dań na uko wych.

Po po wro cie do Pol ski Win cen ty He in za miesz kał w Kra ko wie i od po ło wy 1947 r. pra -
co wał ja ko ad wo kat (wpi sa ny na li stę Ra dy Ad wo kac kiej w Kra ko wie 28 kwiet nia 1947 r.),
przez pe wien okres pro wa dził wła sną kan ce la rię. Od 1950 r. aż do chwi li przej  ścia na eme -
ry tu rę w dniu 30 lip ca 1977 r. był rad cą praw nym w róż nych przed się bior stwach.

Zwią zał się rów nież za wo do wo z po wsta ją cym Pań stwo wym Mu zeum w Oświę ci miu.
Z pew no ścią po moc ne by ły na wią za ne w cza sie oku pa cji przy jaź nie wię zien ne i obo zo we.
Zwłasz cza by li więź nio wie KL Au schwitz, te raz zaj mu ją cy wie le od po wie dzial nych sta no -
wisk w pań stwie i ma ją cy pro tek to ra w oso bie pre mie ra Jó ze fa Cy ran kie wi cza, sta no wi li
dość wpły wo we lob by. Pi smem z 2 kwiet nia 1947 r. Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki (Na czel -
na Dy rek cja Mu ze ów i Ochro ny Za byt ków) zle ci ło He ino wi zor ga ni zo wa nie Dzia łu Za gra -
nicz ne go Pań stwo we go Mu zeum w Oświę ci miu, nad to ob ję cie kie row nic twa de le ga tu ry
mu zeum w Kra ko wie. Dnia 14 sierp nia 1947 r. otrzy mał od Jó ze fa Cy ran kie wi cza – pre ze -
sa Pol skie go Związ ku b. Więź niów Po li tycz nych Hi tle row skich Wię zień i Obo zów – peł no -
moc nic two do za ła twia nia spraw zwią za nych z mu zeum oświę cim skim w in sty tu cjach pań -
stwo wych i sa mo rzą do wych. W la tach 1947–1952 He in był za stęp cą prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Hi sto rycz nej Mu zeum w Oświę ci miu, przede wszyst kim bio rąc ak tyw ny udział
w pra cach nad przy szłym je go kształ tem. Tu taj obok in nych przed sta wi cie li śro do wi ska kra -
kow skie go (m.in.: Ta de usz Ho łuj, Ka zi mierz Smo leń, Al fred Woy cic ki, Jan Sehn) uczest ni -
czył w opra co wy wa niu i opi nio wa niu pro jek tów eks po zy cji w po szcze gól nych blo kach. Pu -
bli ko wał również ar ty ku ły na ten te mat w pra sie, stał na sta no wi sku, że mu zeum nie mu si
do star czać naj moc niej szych wra żeń gro zy, ra czej win no po bu dzać do my śle nia, od dzia ły -
wać na in te lekt. Przez dłu gie la ta współ pra co wał me ry to rycz nie z dy rek cją mu zeum, opra -
co wy wał opi nie do ty czą ce in ter pre ta cji nie miec kich ustaw od szko do waw czych. Przede
wszyst kim przez po nad ćwierć wie ku pra co wał ja ko rad ca praw ny mu zeum (1947–1975),
mię dzy in ny mi prze pro wa dzał pra ce wy własz cze nio we na te re nach mu ze al nych, tak aby

19 Ibi�dem, k. 30–31, 33; AMFB, MB-H/4198, No tat ki Win cen te go He ina do wy stą pie nia przy go to wa ne go
na uro czy stość 35-l ecia OKBZH w Kra ko wie, 1980 r., s. 19–20.

20 AMFB, MB-H/4199, Za świad cze nie sze fa Pol skiej Mi sji Woj sko wej płk. M. Musz ka ta, Au gs burg, 3 II
1947 r.; AMFB, MB-H/4198, No tat ki Win cen te go He ina do wy stą pie nia przy go to wa ne go na uro czy stość 
35-l ecia OKBZH w Kra ko wie, 1980, s. 20; AIPN Kr, 1/1405, Za pi ski wła sne Win cen te go He ina, k. 20–22, 31–33.
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uni kać za draż nień z miej sco wą lud no ścią. Na rzecz mu zeum prze ka zał opra co wa ną przez
sie bie czę ścio wą kar to te kę więź niów Do ry 21.

Jed no cze śnie kon ty nu ował swo je pra ce nad te ma ty ką obo zo wą i wię zien ną. Opra co wy -
wał eks per ty zy na po trze by to czą cych się pro ce sów zbrod nia rzy z KL Mit tel bau -D ora.
W la tach 1966–1967 z ra mie nia GKB ZHwP współ pra co wał z Pro ku ra tu rą Ge ne ral ną NRD.
W mar cu i kwiet niu 1965 r. na zle ce nie tej że ko mi sji współ pra co wał z Pro ku ra tu rą Kra jo -
wą Pół noc nej Nad re nii -Wes tf alii w Ko lo nii, gdzie w cha rak te rze kon sul tan ta brał bez po -
śred ni udział w przy go to wa niu ak tu oskar że nia prze ciw ko zbrod nia rzom z KL Mit tel bau -
-Dora (spra wa Hel mu ta Bi scho fa i in nych). W ma ju 1968 r. wy stą pił na pro ce sie przed
Są dem Przy się głych w Es sen ja ko eks pert z ra mie nia Pol ski i świa dek skła da ją cy ze zna nia.
Swo je eks per ty zy przy go to wy wał na pod sta wie ory gi nal nej do ku men ta cji obo zu i nie któ -
rych po do bo zów, świa to wej li te ra tu ry przed mio tu, a tak że opie ra jąc się na wła snej pa mię ci
i prze ży ciach. Na ba zie tych eks per tyz i wła snych ba dań nauko wych po wsta ły pio nier skie
w Pol sce pu bli ka cje na te mat Do ry 22. 

Był człon kiem Związ ku Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję oraz Związ ku In wa li dów
Wo jen nych, dzia łał rów nież na fo rum mię dzy na ro do we go ru chu kom ba tanc kie go, ko re -
spon do wał z wię zien ny mi ko le ga mi i znaw ca mi te ma tu z róż nych kra jów. W kwiet niu
1966 r. re pre zen to wał Klub by łych więź niów Bu chen wald -D ora na spo tka niu w Pra dze,
w mar cu 1971 r. uczest ni czył w kon gre sie by łych więź niów KL Mit tel bau -D ora w Pa ry żu.

Pro ble ma ty kę KL Mit tel bau -D ora i mar ty ro lo gii więź niów upo wszech niał w pu bli ka -
cjach i wy stą pie niach pu blicz nych. Chęt nie spo ty kał się z mło dzie żą, zwłasz cza ze stu den -
ta mi za in te re so wa ny mi pro ble ma ty ką woj ny, oku pa cji i zbrod ni hi tle row skich. Stąd współ -
pra ca z mło dy mi hi sto ry ka mi kół na uko wych stu den tów hi sto rii Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wicz ka i Uni wer sy te tu War szaw skie go. W dniach 1–10 mar ca 1966 r. uczest ni czył
w Ber li nie w mię dzy na ro do wej kon fe ren cji stu denc kich kół na uko wych z Po zna nia, Pra gi,
Ber li na i Mo skwy, zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką KL Mit tel bau -D ora. Wie lo krot nie ko re -
spon do wał, udzie lał kon sul ta cji i spo ty kał się ze stu den ta mi Uni wer sy te tu im. Hum boldta
w Ber li nie (NRD), któ rzy pro wa dzi li za awan so wa ne ba da nia w tym za kre sie 23.

W po ło wie lat sześć dzie sią tych wsz czę to na świe cie de ba tę na te mat groź by przedaw nie -
nia zbrod ni hi tle row skich w Re pu bli ce Fe de ral nej Nie miec. Skło ni ło to pol skie wła dze do
oży wie nia dzia łal no ści i roz bu do wy Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol -
sce. Prze wró co no jej de le ga tu ry te re no we – Okrę go wą Ko mi sję w Kra ko wie for mal nie reak -
ty wo wa no 16 wrze śnia 1965 r. Pra ce za czę to od wstęp nej or ga ni za cji i for mu ło wa nia pla nów
dzia ła nia. Głów nym za da niem ko mi sji mia ło być pro wa dze nie śledztw w spra wach zbrod ni
hi tle row skich w Kra kow skiem, w mniej szym stop niu ba dań hi sto rycz nych nad pro ble ma ty -
ką woj ny i oku pa cji. Po wo ła ni pro ku ra to rzy szu ka li rad i wska zó wek do ty czą cych me to dy

21 AIPN Kr, 1/1477, Ma te ria ły zwią za ne z uczest nic twem Win cen te go He ina w Kon gre sie b. Więź niów
Obo zu Do ra w Pa ry żu, 1971 r., k. 12.

22 AIPN Kr, 1/1454, Usta le nia w spra wie przy go to wy wa nia eks per tyz Win cen te go He ina i prof. Wal te ra
Bar tla, 1967 r.; AIPN Kr, 1/1459, Eks per ty za dla Są du Przy się głych w Es sen oraz au tor skie wy tycz ne do eks -
per ty zy Win cen te go He ina „Wa run ki ży cia i pra cy więź niów w obo zie kon cen tra cyj nym Do ra -Mi tte lbau i ich
kon se kwen cje”, 1965–1967; por. tak że: W. Hein, Wa�run�ki�ży�cia�i pra�cy�więź�niów�w obo�zie�kon�cen�tra�cyj�nym

„Do�ra�-Mitte�lbau”, War sza wa 1969; idem, Za�gła�da� więź�niów� obo�zu� Mit�tel�bau� „Do�ra”, „Biu le tyn GKB -
ZHwP” 1967, t. XVI; idem, Szpi�tal�dla�więź�niów�w obo�zie�Mit�tel�bau�-D�ora, „Prze gląd Le kar ski. Oświę cim”
1971, nr 1.

23 AIPN Kr, 1/1454, Spra woz da nie z mię dzy na ro do wej kon fe ren cji stu denc kich kół na uko wych zaj mu ją -
cych się ba da nia mi KL Mit tel bau, k. 28–31.
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i za kre su prac, sta nu i miej sca prze cho wy wa nia źró deł hi sto rycz nych, kon tak tów ze świad -
ka mi zda rzeń. Part ne rem i eks per tem dla nich oka zał się me ce nas Win cen ty He in, szcze gól -
nie ak tyw ny w pro ble ma ty ce wię zien nej i obo zo wej. He in in te re so wał się prze bie giem i wy -
ni ka mi śledztw, trak to wał je ja ko do brą i cen ną dla hi sto ry ków me to dę usta la nia fak tów na
pod sta wie do ku men tów i prze ka zu świad ków. Po wo ła ny w skład kra kow skiej ko mi sji wszedł
do tzw. ze spo łu ba daw czo -d ok ume nt acy jn ego, zo stał człon kiem Pre zy dium OKBZH, or ga -
nu opi nio daw cze go i kon tro lu ją ce go bie żą cą dzia łal ność, w skła dzie któ re go znaj do wa li się
przed sta wi cie le świa ta na uko we go, or ga ni za cji kom ba tanc kich i spo łecz nych. 

W ostat nim kwar ta le 1967 r. wsz czę to pierw sze śledz twa, któ rych ce lem by ło zba da nie
wszyst kich prze ja wów zbrod ni czej po li ty ki oku pan ta hi tle row skie go na zie mi kra kow skiej.
Sta ra no się ni mi ob jąć zda rze nia we wszyst kich miej sco wo ściach, roz po znać pla ców ki Po li cji
Bez pie czeń stwa, Po li cji Po rząd ko wej i żan dar me rii, Son der dien stu i Po li cji Ko le jo wej, Stra -
ży Gra nicz nej, funk cjo na riu szy szkół po li cyj nych, wię zien nic twa, są dów i pro ku ra tur, ad mi -
ni stra cji cy wil nej GG. Wsz czę to do cho dze nia w spra wie zbrod ni w get tach, obo zach pra cy
przy mu so wej, je niec kich, Bau dien stu i wie lu in nych. Me ce nas He in szcze gól nie in te re so wał
się śledz twa mi w spra wie zbrod ni w wię zie niu na ul. Mon te lu pich i in nych wię zie niach kra -
kow skich, współ pra co wał z pro ku ra to ra mi, uczestniczył w wi zjach lo kal nych na Mon te lu pich,
udo stęp niał ma te ria ły i sam ko rzy stał z akt śled czych do przy go to wy wa nej mo no gra fii.

Ze spół ba daw czy Okręgowej Ko mi sji or ga ni zo wał se sje na uko we oraz po sie dze nia ple -
nar ne, na któ rych przed sta wia no me ry to rycz ne re fe ra ty in spi ro wa ne zwy kle wy ni ka mi
śledztw i kwe rend ar chi wal nych. He in chęt nie uczest ni czył w se sjach i kon fe ren cjach kra -
kow skich i w in nych ośrod kach, wy gła szał wie le re fe ra tów, w szcze gól no ści na te mat wię -
zie nia na ul. Mon te lu pich. Nie któ re by ły dru ko wa ne w ma te ria łach po kon fe ren cyj nych
i cza so pi smach na uko wych (np. w „Ze szy tach Maj dan ka”)24.

Do koń ca ży cia utrzy my wał związ ki z ro dzin ną Boch nią, był człon kiem Sto wa rzy sze nia
Boch nia ków i Mi ło śni ków Zie mi Bo cheń skiej. Na fo rum tej or ga ni za cji wy gła szał re fe ra ty
do ty czą ce hi tle row skich obo zów kon cen tra cyj nych w sys te mie Trze ciej Rze szy, pro ble ma -
ty ki KL Mit tel bau -D ora, ma so wej eg ze ku cji w le sie Uzbor nia ko ło Boch ni (1939 r.), ści ga -
nia i ka ra nia zbrod nia rzy hi tle row skich.

Zgod nie z usta wą z 6 kwiet nia 1984 r., w lip cu te go ro ku roz po czę ła dzia łal ność Głów na
Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej. Me ce nas
He in ja ko czło nek ko mi sji brał udział w dys ku sjach nad kształ tem tej usta wy i przy szły mi
per spek ty wa mi IPN. W cza sie in au gu ra cyj ne go po sie dze nia ple nar ne go GKB ZHwP – IPN
w War sza wie 5 lip ca 1984 r., za wie lo let ne za słu gi dla ko mi sji od zna czo ny zo stał Krzy żem
Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Po sia dał tak że m.in. Zło ty Krzyż Za słu gi (1970 r.),
Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1972 r.), Krzyż Oświę cim ski (1986 r.). Był in -
wa li dą wo jen nym, z dniem 1 lip ca 1975 r. prze szedł na ren tę.

Swo je bo ga te zbio ry po sta no wił roz dy spo no wać po mię dzy dwie bli skie mu in sty tu cje:
Pań stwo we Mu zeum w Oświę ci miu i Okrę go wą Ko mi sję Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich
w Kra ko wie. Do ku men ty i pa miąt ki o cha rak te rze oso bi stym prze ka zał mu zeum bo cheń -
skie mu 25. Do ko mi sji kra kow skiej tra fi ła naj więk sza część ar chi wa liów i po nad 80 ksią żek.

24 Win cen ty He in jest tak że au to rem ha sła „Mon te lu pich” w opra co wa niu Obo�zy�hi�tle�row�skie�na�zie�miach
pol�skich�1939–1945.�In�for�ma�tor�en�cy�klo�pe�dycz�ny, War sza wa 1979, s. 250–252.

25 Oprócz do ku men tów oso bi stych i fo to gra fii swo ich i żo ny Zo fii (na uczy ciel ki), m.in. prze ka zał pa miąt -
ki z po by tu w wię zie niu na ul. Mon te lu pich, obo zów kon cen tra cyj nych i pra cy w Pol skiej Mi sji Woj sko wej,
np. pier ścion ki, nóż przy sła ny po ta jem nie do wię zie nia, gu zik -k ale nd arzyk, fu ra żer kę ma jo ra PMW,
zob. AMFB, MB-H/4194, MB-H/4195, MB-H/4196, MB-H/4205–4206.
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Dnia 14 li sto pa da 1986 r. spo rzą dził akt da ro wi zny „do ku men tów do ty czą cych te ma ty ki
obo zo wej i wię zien nej z okre su oku pa cji hi tle row skiej i in nych z nią zwią za nych”. Akt ten
zo stał po twier dzo ny 18 lu te go 1987 r. w biu rze no ta rial nym w Kra ko wie. Na koń cu te go do -
ku men tu za war te jest je go oso bi ste prze sła nie: „Prze ka zu jąc do ro bek mej czter dzie sto let niej
pra cy obu in sty tu cjom, z któ ry mi by łem i je stem zwią za ny przez ty le lat, łą czę z głę bi ser -
ca pły ną ce ży cze nia dla wszyst kich, któ rzy pra cę tę bę dą kon ty nu owa li”26.

Win cen ty He in zmarł 15 paź dzier ni ka 1993 r. w Kra ko wie, po cho wa ny zo stał 21 paź -
dzier ni ka 1993 r. na cmen ta rzu ko mu nal nym w Boch ni przy ul. Orac kiej.

Opra co wa nie spu ści zny

Opra co wa nie spu ści zny Win cen te go He ina – ze wzglę du na jej ob ję tość oraz za war tość
– sta no wi ło wy zwa nie dla troj ga ar chi wi stów kra kow skie go Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp -
nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów w la tach 2000–2001. Czyn no ści przy go to waw czych,
prze glą du spu ści zny oraz se gre ga cji wstęp nej ma te ria łów ar chi wal nych do ko na li Jolan ta
Ki per i Mar cin Ka pu sta, zaś osta tecz ny układ ma te ria łów spu ści zny, wy od ręb nie nie
i porząd ko wa nie jed no stek ar chi wal nych oraz stwo rze nie in wen ta rza sta no wi ło za da nie
Rafa ła Dyr cza, któ ry re ali zo wał je w po ro zu mie niu z To ma szem Wroń skim i Pio trem Mil -
cza now skim.

Spu ści zna ex�de�fi�ni�tio�ne jest ze spo łem ar chi wal nym po cho dze nia pry wat ne go, któ ry sta -
no wi po sia da ją cy sa mo dziel ną war tość na uko wą zbiór ma te ria łów ar chi wal nych, wy two -
rzo nych w związ ku z ży ciem i dzia łal no ścią oso by fi zycz nej, re pre zen tu ją cych głów ne
kierun ki jej ży cia, pra cy i za in te re so wań. Pro blem po rząd ko wa nia spu ścizn ar chi wal nych
jest przed miotem roz wa żań teo re tycz nych od wie lu lat i ma bo ga tą li te ra tu rę 27. War to
wskazać na trud no ści zwią za ne z kla sy fi ko wa niem te go ro dza ju ar chi wa liów. Ali cja Ku lec -
ka zwró ci ła uwa gę na fakt trak to wa nia spu ści zny oso by fi zycz nej ja ko ze spo łu ar chi wal ne -
go, mi mo że trud no by ło by wska zać przy kład ta kiej spu ści zny, któ ra po wsta ła w opar ciu
o sys tem re je stra cji kan ce la ryj nej pro wa dzo ny przez jej twór cę, a więc trud no by ło by kon -
se kwent nie za sto so wać za sa dę pro we nien cji. W przy pad ku ar chi wa liów sta no wią cych
rezul tat dzia łal no ści oso by fi zycz nej moż li we jest za sto so wa nie je dy nie tzw. za sa dy wol nej
pro we nien cji, zaś sto so wa ny ter min „spu ści zna ar chi wal na” do pusz cza wy stę po wa nie
zarów no ele men tów cha rak te ry stycz nych dla ze spo łu, jak i zbio ru ar chi wal ne go 28.

Opra co wa nie ar chi wal ne spu ści zny Win cen te go He ina pro wa dzo ne by ło przez ar chi wi -
stów kra kow skie go OBU iAD IPN – KŚZpNP w opar ciu o Wy�tycz�ne�opra�co�wa�nia�spu�ścizn

ar�chi�wal�nych� po� uczo�nych, opra co wa ne i wy da ne w 1990 r. przez Ar chi wum Pol skiej

26 AIPN Kr, 1/1432, Akt da ro wi zny dla OKB ZHwP – IPN w Kra ko wie do ty czą cy prze ka za nia do ku men -
ta cji wła snej Win cen te go He ina, k. 2.

27 Do fun da men tal nych pu bli ka cji sta no wią cych głos w dys ku sji na uko wej na le żą: Z. Ko lan kow ski, Pod�-
sta�wo�we� za�gad�nie�nia� me�to�dycz�ne� po�rząd�ko�wa�nia� spu�ścizn� rę�ko�pi�śmien�nych, „Biu le tyn Ar chi wum PAN”
1959, nr 2, s. 10–32; idem, Gra�ni�ce�spu�ści�zny�ar�chi�wal�nej, „Ar che ion” 1972, t. 57, s. 53–73; A. Pi ber, Spu�ściz�-
na�ar�chi�wal�na�–�jej�isto�ta,�za�war�tość,�układ,�me�to�dy�po�rząd�ko�wa�nia, „Ar che ion” 1965, t. 42, s. 43–62; A. Ku -
lec ka, Spu�ści�zny�w ar�chi�wach,�bi�blio�te�kach�i mu�ze�ach�w Pol�sce, „Ar che ion” 1999, t. 50, s. 70–95. Ponadto
wspo mnie nia wy ma ga ją pod ręcz ni ki aka de mic kie pod su mo wu ją ce w od po wied nich roz dzia łach do ro bek
archi wi sty ki pol skiej w za kre sie opra co wy wa nia spu ścizn ar chi wal nych: H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom -
czak, Ar�chi�wi�sty�ka, War sza wa 1989, s. 122–133; Me�to�dy�ka�pra�cy�ar�chi�wal�nej, red. S. Na wroc ki, S. Sier pow -
ski, Po znań 2004, s. 159–163.

28 A. Ku lec ka, Spu�ści�zny�w ar�chi�wach..., s. 70 i nn. Na te mat de fi ni cji i zna cze nia ter mi nu zob.: Spu�ści�zna
ar�chi�wal�na [w:] Pol�ski�Słow�nik�Ar�chi�wal�ny, red. W. Ma cie jew ska, War sza wa 1974, s. 78; Z. Ko lan kow ski,
Gra�ni�ce�spu�ści�zny�ar�chi�wal�nej..., s. 60 i nn.
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Akade mii Na uk29. Jak za uwa ży ła Ire na Mam czak -Ga dko wska, wy tycz ne PAN z 1990 r. sta -
no wią roz sze rzo ną i przy sto so wa ną do współ cze snych po trzeb służ by ar chi wal nej wer sję
opra co wa nych w 1958 r. przez ar chi wi stów PAN Wy�tycz�nych�opra�co�wa�nia�ar�chi�wal�ne�go
spu�ścizn�rę�ko�pi�śmien�nych, a z bra ku in nych in struk cji sto so wa ne są przy opra co wy wa niu
spu ścizn nie tyl ko w ar chi wach, ale i bi blio te kach oraz mu ze ach, po uwzględ nie niu spe cy -
fi ki za rów no twór cy spu ści zny, jak i zwią za nej z nią spe cy fi ki ma te ria łów ar chi wal ny ch30.

Wy tycz ne przy go to wa ne dla pra cow ni ków Ar chi wum PAN po rząd ku ją cych spu ści zny po
uczo nych, zgod nie z za ło że niem ich twór ców po trak to wa no ja ko za le ce nia do pusz cza ją ce
in ne roz wią za nia 31. Za sad ni cze usta le nia do ty czą ce po rząd ko wa nia spu ści zny Win cen te go
He ina po dej mo wa ne by ły i dys ku to wa ne w gro nie osób opra co wu ją cych i nad zo ru ją cych
opra co wy wa nie za rów no na eta pie do ko ny wa nia prze glą du wstęp ne go, jak i początkowej
se gre ga cji ma te ria łów ar chi wal nych. W kon se kwen cji przy ję to nie co od mien ny niż w wy -
tycz nych dla pra cow ni ków Ar chi wum PAN sche mat ukła du ma te ria łów spu ści zny, za sto so -
wa ny kon se kwent nie przy opra co wy wa niu spu ścizn ar chi wal nych pra cow ni ków i człon ków
Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce, któ re znaj du ją się w za so bie
ar chi wal nym kra kow skie go Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. 

Dział I sta no wią ma te ria ły bio gra ficz ne – ży cio ry sy, au to bio gra fie, do ku men ty do ty czą -
ce dzia łal no ści za wo do wej, ma te ria ły na temat od by tych po dró ży, do ku men ty oso bi ste
– w tym ma jąt ko we oraz do ty czą ce sta nu zdro wia i zgo nu; dział II (w zgo dzie z wy tycz ny -
mi dla pra cow ni ków PAN) – ma te ria ły dzia łal no ści twór cy spu ści zny, pra cy za wo do wej,
na fo rum mię dzy na ro do wym i kra jo wym, na uko wej i dy dak tycz nej, spo łecz nej i in nej; dział
III – opra co wa nia na uko we i po pu lar no nau ko we, re cen zje, ma te ria ły warsz ta to we; dział IV
(w zgo dzie z wy tycz ny mi dla pra cow ni ków PAN) – ko re spon den cja, w po dzia le na wpły -
wa ją cą i wy cho dzą cą; dział V (w zgo dzie z wy tycz ny mi dla pra cow ni ków PAN) – ma te ria -
ły o twór cy spu ści zny, wspo mnie nia, ży cio ry sy i opi nie na pi sa ne przez oso by trze cie, re cen -
zje prac, po le mi ki; dział VI – ma te ria ły osób ob cych, do ku men ty wy two rzo ne przez oso by
ob ce i in sty tu cje, opra co wa nia na uko we, po pu lar no nau ko we i pu bli cy stycz ne. Anek sy za -
wie ra ją szcze gó ło we opi sy jed no stek zbior czych.

Opra co wu jąc spu ści znę Win cen te go He ina, za cho wa no wszyst kie ry go ry do ty czą ce pro -
wa dze nia czyn no ści przy go to waw czych oraz se gre ga cji wstęp nej ma te ria łów ar chi wal nych.
Przede wszyst kim dą żo no do za cho wa nia po rząd ku nada ne go ma te ria łom przez twór cę spu -
ści zny lub od two rze nia go w to ku opra co wa nia, uni ka jąc jed nak zmie nia nia ukła du do ku -
men tów we wnątrz po szcze gól nych jed no stek ar chi wal nych, co mo gło by do pro wa dzić do
zbu rze nia za cho wa nych ele men tów pier wot ne go, au ten tycz ne go ukła du.

W to ku prac prze strze ga no za sa dy, że jed nost ki ar chi wal ne nie po win ny prze kra czać ok.
200 kart. Jed nost ki o więk szej licz bie kart za cho wy wa no lub tworzono z do ku men tów
o mniej szym for ma cie. Przy ję to po nad to, że w przy pad ku ko niecz no ści po dzie le nia pier -
wot nych jed no stek ar chi wal nych, któ rych ob ję tość prze kra cza ła wy zna czo ną nor mę, ich

29 Wy�tycz�ne�opra�co�wa�nia�spu�ścizn�ar�chi�wal�nych�po�uczo�nych, oprac. H. Dym nic ka -W oł oszy ńska, Z. Ko -
lan kow ski przy udzia le S. Chan kow skie go, J.A. Ja siel skie go, J. Mi zi kow skie go, E. Sztraj, War sza wa 1990 (na
pra wach rę ko pi su); por. Nor�my�me�to�dycz�ne.�Wy�tycz�ne�Pol�skiej�Aka�de�mii�Na�uk�z 1990�r.�opra�co�wy�wa�nia�spu�-
ścizn�ar�chi�wal�nych�po�uczo�nych [w:] Zbiór�prze�pi�sów�ar�chi�wal�nych�wy�da�nych�przez�Na�czel�ne�go�Dy�rek�to�ra
Ar�chi�wów�Pań�stwo�wych�w la�tach�1952–2000, wy bór i oprac. M. Ta ra ka now ska i E. Ro sow ska, War sza wa
2001, s. 732–746 (prze druk). 

30 I. Mam czak -Ga dko wska, Opra�co�wy�wa�nie�spu�ścizn�ar�chi�wal�nych�[w:] Me�to�dy�ka�pra�cy�ar�chi�wal�nej...,
s. 159.

31 Wy�tycz�ne�opra�co�wa�nia�spu�ścizn�ar�chi�wal�nych..., s. 2–3.
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opis szcze gó ło wy uj mo wa no w sto sow nych anek sach. W przy pad ku za cho wa nia kil ku eg -
zem pla rzy ma szy no pi sów bądź wy ka zów jed ne go ro dza ju, dą żo no do usta le nia ich kom -
plet no ści, zaś ich ko lej ność w ra mach jed nost ki ar chi wal nej lub anek su de ter mi no wa na była
ich war to ścią.

Z od naj dy wa nych niekiedy do ku men tów luź nych o po krew nej te ma ty ce for mo wa no jed -
nost ki ar chi wal ne, na da jąc im sto sow ny ty tuł. Przyj mo wa no układ do ku men tów we wnątrz
te go ro dza ju jed no stek we dług kry te riów chro no lo gicz nych lub al fa be tycz nych.

In te gral ną część spu ści zny Win cen te go He ina sta no wi ła do ku men ta cja o cha rak te rze
tech nicz nym, jak pla ny, ma py i szki ce, oraz fo to gra ficz na i mi kro fil mo wa. Do ku men ty te
na le ża ły do ma te ria łów do ty czą cych dzia łal no ści i twór czo ści na uko wej, w tym tak że ma -
te ria łów warsz ta to wych, i opra co wa ne zo sta ły w ob rę bie pię ciu grup te ma tycz nych.

Ma te ria ły warsz ta to we opra co wa ne zo sta ły przy ko niecz nym za cho wa niu nie po dziel -
ności jed nost ki ar chi wal nej, zwłasz cza w przy pad ku za pi sa nych bru lio nów, ze szy tów itp.
Przy ich se gre ga cji za sto so wa no kry te rium po do bień stwa tre ści, a w ob rę bie wy od ręb nio nej
w ten spo sób se rii ja ko do mi nu ją cy przy ję to układ rze czo wo -chr on ol ogic zny.

Do ku men ty od no szą ce się do dzia łal no ści twór cy spu ści zny, na któ re skła da ją się ma te -
ria ły zwią za ne z zaj mo wa ny mi przez Win cen te go He ina sta no wi ska mi i peł nio ny mi funk -
cja mi w po szcze gól nych in sty tu cjach, je go dzia łal no ści spo łecz nej i oświa to wej, opra co wa -
no dą żąc do za cho wa nia pier wot ne go ukła du, gru pu jąc we dług in sty tu cji, za gad nień
(wy da rzeń) oraz chro no lo gicz nie. Osob no opra co wa no ma te ria ły do ty czą ce dzia łal no ści
twór cy spu ści zny na fo rum mię dzy na ro do wym.

Ko re spon den cję Win cen te go He ina po dzie lo no na wpły wa ją cą i wy cho dzą cą. W ra mach
pod grup dą żo no do za cho wa nia nada ne go przez Win cen te go He ina ukła du rze czo we go ko re -
spon den cji, hoł du jąc za sa dzie al fa be tycz ne go ukła da nia li sty nadaw ców i od bior ców. Za łącz -
ni ki w po sta ci map i fo to gra fii po zo sta wio no przy li stach. Wszyst kie utwo rzo ne zbior cze jed -
nost ki ar chi wal ne obej mu ją ce kil ka ko lej nych li ter al fa be tu za opa trzo no w sto sow ne anek sy.

Ma te ria ły o twór cy spu ści zny opra co wa ne zo sta ły ja ko od ręb na jed nost ka ar chi wal na za -
wie ra ją ca do ku men ty po wią za ne kry te rium rze czo wym. Ma te ria ły osób ob cych uję to w jed -
nost ki wy dzie lo ne we dług kry te rium pro we nien cyj ne go i rze czo we go.

Tech nicz ne opra co wa nie ma te ria łów (m.in. usu nię cie czę ści me ta lo wych, uję cie ma te ria -
łów w tecz ki ak to we i ob wo lu ty ar chi wal ne, fo lio wa nie, opa trze nie jed no stek ar chi wal nych
sto sow ny mi kar ta mi kon tro l ny mi) prze pro wa dzo no w spo sób przy ję ty w In sty tu cie Pa mię -
ci Na ro do wej, przy czym za cho wa no okre ślo ny w wy tycz nych Ar chi wum PAN z 1990 r.
spo sób opi su jed no stek ar chi wal nych, od stę pu jąc je dy nie od po da wa nia in for ma cji o ich ob -
ję to ści na pierw szej stro nie okład ki oraz w in wen ta rzu.

Za war tość spu ści zny

Do ku men ty za war te w wy od ręb nio nio nym w trak cie opra co wa nia dzia le I „Ma te ria ły
bio gra ficz ne” (poz. inw. 1–2) sta no wi ły pod sta wę do opra co wa nia dzie jów twór cy spu ści z -
ny. Oprócz róż ne go ro dza ju pa mią tek z po dró ży i wi zyt Win cen te go He ina w by łych obo -
zach kon cen tra cyj nych, fo to gra fii i ko pii oraz ory gi nal nych do ku men tów, na szcze gól ną
uwa gę za słu gu je ży cio rys He ina, któ ry za wie ra m.in. szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce po -
cząt ków je go dzia łal no ści ma ją cej na ce lu za cho wa nie do ku men ta cji świad czą cej o eks ter -
mi na cji więź niów w KL Mit tel bau -D ora. Po cho dzą ce z lat 1945–1982 do ku men ty zo sta ły
spo rzą dzo ne w ję zy kach: pol skim, nie miec kim i cze skim.

Dział II „Ma te ria ły dzia łal no ści twór cy spu ści zny” (poz. inw. 3–97) two rzą roz dzia ły:
A. „Ma te ria ły dzia łal no ści w War Cri mes Branch i Pol skiej Mi sji Woj sko wej” (poz. inw.
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3–18); B. „Ma te ria ły dzia łal no ści w Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich
w Pol sce, Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce” (poz. inw. 19–40) –
z pod roz dzia ła mi: a. „Udział w pra cach GKB ZNwP, GKB ZHwP; dzia łal ność wy daw ni cza”
(poz. inw. 19–28), b. „Ze zna nia i re la cje świad ków zbrod ni hi tle row skich (poz. inw. 29–40);
C. „Dzia łal ność na fo rum mię dzy na ro do wym” (poz. inw. 41–75) – z pod roz dzia ła mi:
a. „Pro ces za ło gi KL Mit tel bau -D ora w Da chau (1947)” (poz. inw. 41–43), b. „Pro ces za ło gi
KL Mit tel bau -D ora w Es sen (1969)” (poz. inw. 44–67), c. Kon gre sy, kon fe ren cje, spo tka -
nia (poz. inw. 68–75); D. „Dzia łal ność na fo rum kra jo wym” (poz. inw. 76–95); E. „Dzia łal -
ność spo łecz no -oświ at owa” (poz. inw. 96–97). Szcze gó ło wa za war tość jed no stek ar chi wal -
nych skła da ją cych się na dział II in wen ta rza spu ści zny Win cen te go He ina uję ta zo sta ła
po nad to w anek sach 1–4.

Spo śród ma te ria łów za war tych w dzia le II na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją ze sta wie nia
do ku men tów ura to wa nych przez War Cri mes Branch (poz. inw. 14–16), opra co wa nie do ty -
czą ce spo so bu oce ny ma te ria łów do ku men tal nych (poz. inw. 17), wy ka zy do ku men tów
prze ka za nych do GKB ZNwP (poz. inw. 8, aneks 1), rę ko pis spra woz da nia z dzia łal no ści na
te re nie ame ry kań skiej stre fy oku pa cyj nej w okre sie od 17 sierp nia do 21 paź dzier ni ka
1947 r. (poz. inw. 19), oso bi sta do ku men ta cja Win cen te go He ina, pro to ko ły prze słu chań
oraz wy rok ame ry kań skie go Są du Woj sko we go w pro ce sie za ło gi KL Mit tel bau -D ora, któ -
ry od był się w Da chau w 1947 r. (poz. inw. 41–43), czy ma szy no pis ze znań Al ber ta Spe era
pod czas pro ce su za ło gi KL Mit tel bau -D ora, któ ry miał miej sce w Es sen w 1969 r. (poz. inw.
63–65). Na osob ną uwa gę za słu gu je akt da ro wi zny dla OKB ZHwP – IPN w Kra ko wie do -
ty czą cy prze ka za nia do ku men ta cji wła snej Win cen te go He ina (poz. inw. 28).

Po cho dzą ce z lat 1945–1982 do ku men ty uję te w dzia le II in wen ta rza spu ści zny Win cen -
te go He ina zo sta ły spo rzą dzo ne w ję zy kach: pol skim, an giel skim, nie miec kim, fran cu skim
i cze skim.

Na dział III „Pra ce twór cy spu ści zny” (poz. inw. 98–443) skła da ją się roz dzia ły: A. „Pra -
ce na uko we i po pu lar no nau ko we oraz re fe ra ty i opra co wa nia” (poz. inw. 98–129) – z pod -
roz dzia ła mi: a. „Ma szy no pis książ ki Win cen te go He ina i Cze sła wy Ja ku biec Mon�te�lu�pich

(poz. inw. 98–117), b. „Re fe ra ty i opra co wa nia do ty czą ce hi tle row skich obo zów kon cen tra -
cyj nych w Oświę ci miu oraz Mit tel bau -D ora” (poz. inw. 118–129); B. „Re cen zje” (poz. inw.
130–131); C. „Ma te ria ły warsz ta to we” (poz. inw. 132–275) – z pod roz dzia ła mi: a. „Pro ces
za ło gi KL Mit tel bau -D ora w Da chau (1947)” (poz. inw. 132–143), b. „Pro ces za ło gi KL
Mit tel bau -D ora w Es sen (1969)” (poz. inw. 144–177), c. „Książ ka Win cen te go He ina i Cze -
sła wy Ja ku biec Mon�te�lu�pich (poz. inw. 178–275) – po dzie lo nym na czę ści: 1. „Ma te ria ły
po moc ni cze” (poz. inw. 178–199), 2. „Ma te ria ły do po szcze gól nych roz dzia łów książ ki
Mon�te�lu�pich” (poz. inw. 200–272), 3. „Ma te ria ły do wstę pu i za koń cze nia” (poz. inw.
273–275); D. „Ma te ria ły do ty czą ce KL Mit tel bau -D ora” (poz. inw. 276–347); E. „Ma te ria -
ły do ty czą ce hi tle row skich wię zień oraz obo zów kon cen tra cyj nych” (poz. inw. 348–443) –
z pod roz dzia ła mi: a. „Ma te ria ły bi blio gra ficz ne, wy pi sy z li te ra tu ry oraz wy cią gi z do ku -
men ta cji” (poz. inw. 348–405), b. „Wy cin ki pra so we” (poz. inw. 406–418), c. „Pla ny, ma -
py, wy kre sy, sche ma ty” (poz. inw. 419–436), d. „Fo to gra fie i mi kro fil my” (poz. inw.
437–443). Szcze gó ło wa za war tość jed no stek ar chi wal nych dzia łu III in wen ta rza spu ści zny
Win cen te go He ina uję ta zo sta ła po nad to w anek sach 5–25.

Wśród ma te ria łów dzia łu III „Pra ce twór cy spu ści zny” od na leźć moż na m.in. re fe ra ty i ar -
ty ku ły Win cen te go He ina na te mat funk cjo no wa nia sys te mu obo zów kon cen tra cyj nych
w Trze ciej Rze szy i za gła dy więź niów KL Mit tel bau -D ora (poz. inw. 118–129), re cen zję wy -
da nej w Ber li nie w 1957 r. edy cji wy bra nych do ku men tów pro ce su zbrod nia rzy na zi stow -
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skich przed Mię dzy na ro do wym Try bu na łem Woj sko wym w No rym ber dze (poz. inw. 131),
ory gi nal ne ame ry kań skie do ku men ty zwią za ne z pro ce sem za ło gi KL Mit tel bau -D ora
w Dachau w 1947 r. (poz. inw. 138), za pi ski za wie ra ją ce uwa gi ogól ne i wra że nia oso bi ste
Win cen te go He ina do ty czą ce pro ce sów: no rym ber skie go oraz za ło gi KL Mit tel bau -D ora
w Da chau i w Es sen (poz. inw. 177, aneks 11), ko pie i wy pi sy z re gu la mi nów wię zień woj -
sko wych, tak że z okre su II Rze czy po spo li tej (poz. inw. 183), ory gi nal ne gryp sy spo rzą dzo -
ne praw do po dob nie w wię zie niu na ul. Mon te lu pich (poz. inw. 190), ma te ria ły do ty czą ce
funk cjo no wa nia nie miec kie go apa ra tu po li cyj ne go w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie (poz.
inw. 201–207), do ku men ta cję do ty czą cą funk cjo no wa nia Ra dy Głów nej Opie kuń czej i ak cji
po mo co wych dla więź niów Mon te lu pich i KL Au schwitz (poz. inw. 255–265), re je stry więź -
niów prze ka za nych do KL Mit tel bau -D ora, wy ka zy zmian oso bo wych i re je stry trans por to -
we KL Bu chen wald, KL Gros s-R osen, KL Mit tel bau -D ora (poz. inw. 276–292), ory gi nal ne
do ku men ty nie miec kie do ty czą ce struk tu ry i dzia łań SS, wy daj no ści pra cy i śmier tel no ści
więź niów KL Bu chen wald i KL Mit tel bau -D ora (poz. inw. 293–295), ko re spon den cję le ka -
rza obo zo we go SS w KL Mit tel bau -D ora (poz. inw. 296), księ gę blo ku nr 3 w KL Mit tel bau -
-D ora (poz. inw. 297), wy pi sy i no tat ki do ty czą ce pro duk cji bro ni ra kie to wej w tu ne lach Do -
ry przez więź niów KL Mit tel bau -D ora (poz. inw. 306–309), ory gi nal ne eg zem pla rze
ame ry kań skiej pra sy woj sko wej za wie ra ją cej re la cje do ty czą ce KL Mit tel bau -D ora (poz.
inw. 347), wy kaz ma te ria łów do ty czą cych dzia łal no ści pre zy den ta RFN He in ri cha Lübke go
w hi tle row skim apa ra cie wła dzy (poz. inw. 374), spi sy do ku men ta cji do ty czą cej dzia łal no ści
Le�bens�born (poz. inw. 384), wy cin ki z pra sy ame ry kań skiej, pol skiej i nie miec kiej doty czą -
ce pro ce sów za ło gi KL Mit tel bau -D ora w Da chau i w Es sen (poz. inw. 407–409), ko pie pla -
nów, map KL Da chau, KL Bu chen wald, KL Mit tel bau -D ora, za kła dów Do ra (poz. inw.
419–426, 428–430), pla ny wię zie nia na ul. Mon te lu pich z okre su oku pa cji nie miec kiej (poz.
inw. 431–432), ory gi nal ną ma pę sa mo cho do wą sie ci ko mu ni ka cyj nej w Har cu (poz. inw.
427), fo to gra fie z KL Mit tel bau -D ora z okre su wy zwo le nia obo zu przez ar mię ame ry kań ską
oraz zdję cia za ło gi obo zu (poz. inw. 437–439), mi kro fil my do ku men tów zgro ma dzo nych
w Yad Va shem w Je ro zo li mie, a do ty czą cych trans por tów więź niów do KL Mit tel bau -D ora
(poz. inw. 442). Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je in wen tarz za so bu ar chi wum do mo we go
Win cen te go He ina w za kre sie do ku men ta cji do ty czą cej KL Mit tel bau -D ora (poz. inw. 405). 

Uję te w dzia le III in wen ta rza spu ści zny Win cen te go He ina do ku men ty zo sta ły spo rzą dzo -
ne w la tach 1919–1986 w ję zy kach: pol skim, an giel skim, nie miec kim, fran cu skim i cze skim.

W dzia le IV „Ko re spon den cji” (poz. inw. 444–453) wy od ręb nio no roz dzia ły: A. „Wpły -
wa ją cej” (poz. inw. 444–452); B. „Wy cho dzą cej” (poz. inw. 453). Spo śród ma te ria łów
zawar tych w dzia le IV spu ści zny Win cen te go He ina na szcze gól ną uwa gę za słu gu je m.in.
„Pe ty cja do ty czą ca na sze go za gi nio ne go bra ta dr. med. Ery ka Win kle ra, ur. 3 XII 1912 r.
w Ryb ni ku, aresz to wa ne go przez UBP 2 ma ja 1945 r.” au tor stwa Wan dy Du dek i Emi la
Win kle ra (poz. inw. 448). Ko re spon den cja Win cen te go He ina sta no wią ca ele ment spu ści zny
po cho dzi z lat 1947–1989, a spo rzą dzo na zo sta ła w ję zy kach: pol skim, an giel skim, nie miec -
kim, fran cu skim, ho len der skim, ro syj skim i cze skim. Szcze gó ło wą za war tość jed no stek ar -
chi wal nych skła da ją cych się na dział IV in wen ta rza uję to po nad to w anek sach 26–32.

W wy od ręb nio nym w trak cie opra co wa nia dzia le V „Ma te ria ły o twór cy spu ści zny”
(poz. inw. 454) zna la zły się oświad cze nia osób współ pra cu ją cych z Win cen tym He inem
w Ra dzie Głów nej Opie kuń czej, Związ ku Wal ki Zbroj nej oraz współ więź niów z KL Mit tel -
bau -D ora, któ re zło żo ne zo sta ły do 1992 r. (poz. inw. 454).

Dział VI „Ma te ria ły osób ob cych” (poz. inw. 455–476) za wie ra m.in. do ku men ty spo rzą -
dzo ne przez Uni ted Na tions Re lief and Re ha bi li ta tion Ad mi ni stra tion (UNR RA) do ty czą ce
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ewa ku acji obo zów kon cen tra cyj nych, tzw. mar szów śmier ci (poz. inw. 455, aneks 33);
mate ria ły prze ję te i wy two rzo ne przez War Cri mes Branch (poz. inw. 456–457); an glo -
języcz ne opra co wa nia rzą du Rze czy po spo li tej Pol skiej do ty czą ce udzia łu stro ny pol skiej
w pro ce sie no rym ber skim (poz. inw. 458); wy daw nic twa i opra co wa nia na temat nie miec -
kie go sys te mu obo zów za gła dy i ru chu opo ru w obo zach oraz ra por ty In te rna tio nal Tra cing
Ser vi ce (ITS) w Bad Arol sen i in nych or ga ni za cji zbie ra ją cych in for ma cje o więź niach obo -
zów nie miec kich (poz. inw. 459–478). Szcze gó ło wa za war tość jed no stek ar chi wal nych
skła da ją cych się na dział VI in wen ta rza uję ta zo sta ła po nad to w anek sach 33–38. Na szcze -
gól ną uwa gę zasłu gu ją re pro duk cje prac Ja ni ny Tol lik, Do mi ni ka Čer ne go i Je rze go Zie le -
ziń skie go (poz. inw. 476, aneks 38).

Uję te w dzia le VI in wen ta rza spu ści zny Win cen te go He ina do ku men ty zo sta ły spo rzą -
dzo ne w la tach 1940–1985 w ję zy kach: pol skim, an giel skim, nie miec kim, fran cu skim, cze -
skim i ro syj skim.

Uwa gi koń co we

Znaj du ją ca się w za so bie ar chi wal nym kra kow skie go Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej w Kra ko wie spu ści zna Win cen te go He ina, obej mu ją ca łącz nie 675 j.a., sta no wi in te -
gral ną część ze spo łu ar chi wal ne go „Okrę go wa Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro -
do wi Pol skie mu – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej”, któ ry obej mu je po nad 12 tys. j.a., w tym
spu ści zny in nych pra cow ni ków i człon ków Okrę go wej Ko mi sji – Ja na Bran dy sa, Win cen -
te go Ja ro siń skie go, Edwar da Pę chal skie go, Ja na Seh na, Wi tol da Sie nic kie go, Ta de usza Wą -
so wi cza, Sta ni sła wa Żmu dy 32. Jest ona – obok ma te ria łów prze ka za nych przez Win cen te go
He ina do Mu zeum im. prof. Sta ni sła wa Fi sche ra w Boch ni oraz Pań stwo we go Mu zeum
w Oświę ci miu (obec nie Pań stwo we Mu zeum Au schwit z-Bi rk enau w Oświę ci miu) – naj -
waż niej szym zbio rem do ku men tów ob ra zu ją cych dzia łal ność jej twór cy. Sta no wiąc zdu -
mie wa ją cą swo im bo gac twem ko pal nię in for ma cji o sys te mie na zi stow skie go ter ro ru i mar -
ty ro lo gii Po la ków w hi tle row skich obo zach za gła dy, wy my ka się pod ręcz ni ko wej de fi ni cji
spu ści zny oso by pry wat nej.

32 Por. A. Czo cher, R. Dyrcz, J. Kwi losz, In�for�ma�tor� o za�so�bie� hi�sto�rycz�nym� ar�chi�wum� kra�kow�skie�go

Oddzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�i za�sa�dach�je�go�udo�stęp�nia�nia, Kra ków 2008, s. 138–141; In�for�ma�tor
o za�so�bie� ar�chi�wal�nym� In�sty�tu�tu� Pa�mię�ci� Na�ro�do�wej, red. J. Bed na rek, R. Leś kie wicz, War sza wa 2009,
s. 710–711.
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Gryps niezidentyfikowanej osoby, prawdopodobnie wyrzucony z okna więzienia 

na ul. Montelupich, 1944 r. (AIPN Kr, 1/1594)
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Lista wydatków zawierająca imiona, nazwiska i numery obozowe więźniów 

SS-Baubrigade 4-Ellrich/Südharz (KL Mittelbau-Dora) 

według stanu na grudzień 1944 r., 1945 r. (AIPN Kr, 1/1696 E)
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Zapytanie w związku z tzw. ruchem więźniów dotyczące identyfikacji 

i weryfikacji poprawności numerów obozowych przybyłych do Arbeitslager 

Mittelbau-Hans w dniach 4–6 marca 1945 r., 1945 r. (AIPN Kr, 1/1696 B)

Wyjaśnienia w zakresie poprawności numerów obozowych przybyłych 

do Arbeitslager Mittelbau-Hans w dniach 4–6 marca 1945 r., 1945 r. 

(AIPN Kr, 1/1696 B)

A
IP

N
 K

r
A

IP
N

 K
r



Spuścizna Wincentego Heina

139

Z
A

SÓ
B

 A
R

C
H

IW
A

LN
Y

Potwierdzenie faktu współpracy Wincentego Heina z War Crimes Branch

w maju 1945 r. (War Crimes Investigating Team Number 6822), 1945 r. 

(AIPN Kr, 1/1407)

Oryginalny dokument amerykański zawierający informacje o możliwości 

jednoznacznej identyfikacji osoby Wincentego Heina, który na lewym 

przedramieniu posiadał wytatuowany numer obozowy 127632, 1945 r.

(AIPN Kr, 1/1407)
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Rekomendacja wystawiona Wincentemu Heinowi w związku z jego przejściem 

do Polskiej Misji Wojskowej, poświadczająca fakt współpracy 

z War Crimes Branch w okresie od maja 1945 r. do kwietnia 1946 r., 

zawierająca opis zadań i zaangażowania Heina w ich realizację, 1946 r. 

(AIPN Kr, 1/1407)
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Fotografia z okresu wyzwolenia obozu w Nordhausen przez armię 

amerykańską przekazana w 1946 r. Polskiej Misji Wojskowej 

przez War Crimes Branch, 1945 r. (AIPN Kr, 1/1842)

Fotografia z okresu wyzwolenia obozu w Nordhausen 

przez armię amerykańską przekazana w 1946 r. 

Polskiej Misji Wojskowej przez War Crimes Branch, 

1945 r. (AIPN Kr, 1/1842)
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List Wincentego Heina do GKBZH w Polsce zawierający syntetyczny opis 

jego działalności mającej na celu zachowanie dokumentów stanowiących 

dowody zbrodni niemieckich, 1975 r. (AIPN Kr, 1/1405)
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Akt darowizny dokumentacji zebranej w rezultacie czterdziestoletniej działalności

Wincentego Heina na rzecz OKBZH w Krakowie oraz Państwowego Muzeum 

w Oświęcimiu, 1986 r. (AIPN Kr, 1/1432)
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An�to�ni�Zie�liń�ski

Przy�kła�dy�do�ku�men�ta�cji�
wy�two�rzo�nej�przez�pion�
ewi�den�cji�ope�ra�cyj�nej�SB�

w la�tach�1972–1990�
i jej�wy�ko�rzy�sta�nie�

do�ba�dań�na�uko�wych

D
zia�łal�ność�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�mu�sia�ła� być� do�ku�men�to�wa�na.�Wy�móg� ten� po�-

zwa�lał�m.in.�prze�ło�żo�nym�na�kon�tro�lę�po�czy�nań�pod�wład�nych.�Ze�wzglę�du�na�oma�-

wia�ny�te�mat�waż�ny�jest�jed�nak�in�ny�aspekt�pro�wa�dze�nia�do�ku�men�ta�cji,�a mia�no�wi�-

cie� jej� przy�dat�ność,� czy� wręcz� nie�zbęd�ność� dla� ra�cjo�nal�ne�go� or�ga�ni�zo�wa�nia� dzia�łań

ope�ra�cyj�nych,�tj.�unik�nię�cia�jed�no�cze�sne�go�roz�pra�co�wy�wa�nia�i po�zy�ski�wa�nia�do�współ�pra�-

cy�da�nej�oso�by�przez�róż�ne�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�ne.�Dla�te�go�ce�lu�nie�wy�star�czał�za�pis�do�ko�-

ny�wa�ny�przez�funk�cjo�na�riu�sza�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�nej�w tecz�ce�(tecz�kach)�spra�wy�–�po�trzeb�-

na� by�ła� do�dat�ko�wa� do�ku�men�ta�cja,� któ�rej� pro�wa�dze�niem� zaj�mo�wał� się� pion� ewi�den�cji

ope�ra�cyj�nej,�od�stycz�nia�1960 r.�zwa�ny�pio�nem�„C”.

Mno�że�nie�do�ku�men�ta�cji�oprócz�wy�mier�nych�ko�rzy�ści�ope�ra�cyj�nych�po�cią�ga�ło�za�so�bą�ry�-

zy�ko,�któ�re�go�oba�wia�ją�się�wszyst�kie�służ�by�spe�cjal�ne,�tj.�de�kon�spi�ra�cji�za�in�te�re�so�wań�ope�-

ra�cyj�nych.�Pro�wa�dze�nie�ewi�den�cji�nie�za�leż�nie�od�okre�su�jest�więc�sta�łą�pró�bą�ta�kie�go�zor�ga�-

ni�zo�wa�nia� obie�gu� in�for�ma�cji,� któ�ry� za�pew�niał�by� moż�li�wie� peł�ną� i szyb�ko� osią�gal�ną� dla

pra�cow�ni�ka�ope�ra�cyj�ne�go�wie�dzę�na�in�te�re�su�ją�cy�go�te�mat,�przy�jed�no�cze�snym�ogra�ni�cza�niu

do�stę�pu�do�tych�in�for�ma�cji�oso�bom,�dla�któ�rych�nie�są�one�nie�zbęd�ne.�Prak�tycz�nie�jed�nak�po�-

trze�by�biu�ro�kra�tycz�ne�wy�mu�sza�ły�po�wsta�wa�nie�do�ku�men�ta�cji,�któ�rej�ro�li�in�for�ma�cyj�nej�nie

do�ce�nio�no�w 1989� r.� Jej� prze�trwa�nie� umoż�li�wia�współ�cze�sne�mu�ba�da�czo�wi� do�tar�cie� do� –

zda�wa�ło�by�się�znisz�czo�nych�–�da�nych�o oso�bach,�któ�re�po�zo�sta�wa�ły�w za�in�te�re�so�wa�niu�SB.

W�do�ku�men�to�wa�niu�dzia�łań�SB�da�je�się�wy�róż�nić�trzy�fa�zy.�Pierw�szą�z nich�moż�na�okre�-

ślić�ja�ko�za�in�te�re�so�wa�nie�wstęp�ne,�np.�gdy�ofi�cer�roz�wa�żał�moż�li�wość�zwer�bo�wa�nia�ko�goś

na�taj�ne�go�współ�pra�cow�ni�ka.�Je�śli�szyb�ko�oka�zy�wa�ło�się,�iż�wer�bu�nek�nie�jest�ce�lo�wy,�bo

np.�po�ten�cjal�ny�kan�dy�dat�w naj�bliż�szym�cza�sie�za�mie�rzał�prze�nieść�się�po�za�ob�szar�da�nej

ko�men�dy� wo�je�wódz�kiej,� funk�cjo�na�riusz� za�prze�sta�wał� dzia�łań� w ce�lu� po�zy�ska�nia.� Do�ku�-

men�ta�cja�ta�kiej�czyn�no�ści�jest�bar�dzo�wą�tła.�W tecz�kach�in�nych�oso�bo�wych�źró�deł�in�for�ma�-

cji�pro�wa�dzo�nych�przez�ofi�ce�ra�mo�gą�zna�leźć�się�do�nie�sie�nia�na�te�mat�po�ten�cjal�ne�go�TW,

na�to�miast�w pio�nie�ewi�den�cji�nie�po�zo�stał�najprawdopodobniej�ża�den�ślad.

Dru�gą�fa�zę�kon�tak�tów�SB�z oby�wa�te�lem�na�zy�wa�no�w re�sor�cie�za�in�te�re�so�wa�niem�czyn�-

nym.�Za�czy�na�ła�się�ona�w mo�men�cie�re�je�stra�cji,�a koń�czy�ła�roz�wią�za�niem�współ�pra�cy�z TW
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lub�prze�rwa�niem�dzia�łań�wo�bec�fi�gu�ran�ta�spra�wy�ope�ra�cyj�nej,�gdy�„za�prze�stał�on�dzia�łal�no�-

ści�an�ty�pań�stwo�wej”.�Wów�czas�skła�da�no�ze�bra�ne�ma�te�ria�ły�do�ar�chi�wum.

Fakt�prze�ka�za�nia�te�czek�do�ar�chi�wum�skut�ko�wał�m.in.�wy�two�rze�niem�no�we�go�–�trze�cie�-

go� już�–�ro�dza�ju�do�ku�men�ta�cji,�któ�rej�za�pi�sy�w spo�sób�mniej� ry�go�ry�stycz�ny�niż� to�mia�ło

miej�sce�pod�czas�za�in�te�re�so�wa�nia�czyn�ne�go�chro�ni�ły�wie�dzę�o oso�bie�re�je�stro�wa�nej.�Ma�te�-

ria�ły�te�w znacz�nej�mie�rze�uła�twia�ją�pra�cę�ba�da�czo�wi.

Od�1972�r.�za�sa�dy�do�ku�men�to�wa�nia�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�przez�SB�w fa�zie�za�in�te�re�so�wa�nia

czyn�ne�go�w ogól�nych�za�ry�sach�wy�glą�da�ły�na�stę�pu�ją�co1:�po�np.�po�zy�ska�niu�TW�do�ko�ny�wa�-

no�je�go�re�je�stra�cji;�wy�ma�ga�ło�to�wy�ko�na�nia�wie�lu�czyn�no�ści�tech�nicz�nych�za�rów�no�przez

pra�cow�ni�ka�ope�ra�cyj�ne�go,�jak�też�przez�pra�cow�ni�ka�ewi�den�cji�(tu�za�ry�su�ję�je�dy�nie�te�z nich,

któ�rych�po�zna�nie�jest�nie�zbęd�ne�dla�zro�zu�mie�nia�ro�li�do�ku�men�ta�cji�pio�nu�ewi�den�cji�ope�ra�-

cyj�nej);�przede�wszyst�kim�na�le�ża�ło�wy�peł�nić�kar�tę�re�je�stra�cyj�ną�EO-4/722,�za�wie�ra�ją�cą�in�-

for�ma�cje�da�ją�ce�po�dzie�lić�się�na�czte�ry�gru�py:

1)�da�ne�per�so�nal�ne�oso�by�re�je�stro�wa�nej,

2) cha�rak�ter�za�in�te�re�so�wa�nia�SB�tą�oso�bą,

3)�wia�do�mo�ści� iden�ty�fi�ku�ją�ce�pra�cow�ni�ka�ope�ra�cyj�ne�go�pro�wa�dzą�ce�go�oso�bę� (spra�wę)

i wska�zu�ją�ce�jed�nost�kę,�w któ�rej�peł�nił�służ�bę,

4)�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny.

In�for�ma�cje,� o któ�rych�mo�wa� w punk�tach� 1–3,� na�no�sił� funk�cjo�na�riusz� ope�ra�cyj�ny,� po

czym�prze�ka�zy�wał�kar�tę:

•�w ko�men�dzie�wo�je�wódz�kiej�MO3 pra�cow�ni�ko�wi�Wy�dzia�łu�„C”;

•�w Ministerstwie�Spraw�Wewnętrznych�pra�cow�ni�ko�wi�Wy�dzia�łu�I Biu�ra�„C”.

Pra�cow�nik�ewi�den�cji�się�gał�do�dzien�ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�go,�spraw�dzał,�ja�ki�nu�mer�znaj�du�-

je�się�w pierw�szym�nie�wy�peł�nio�nym�wier�szu�te�goż�dzien�ni�ka�i na�no�sił�ten�nu�mer�na�kar�tę

EO-4.� Wspo�mnia�ny� nu�mer� pra�cow�nik� ewi�den�cji� wpi�sy�wał� rów�nież� na� pierw�szą� stro�nę

okład�ki� wy�da�wa�nych� funk�cjo�na�riu�szo�wi� jed�nost�ki� ope�ra�cyj�nej� te�czek� TW� –� per�so�nal�nej

i pra�cy.

Pra�cow�nik�ope�ra�cyj�ny�włą�czał�do�tecz�ki�per�so�nal�nej�wy�peł�nio�ny�już�wcze�śniej�kwe�stio�-

na�riusz� zwer�bo�wa�ne�go�oraz�ma�te�ria�ły� po�wsta�łe�w pro�ce�sie� po�zy�ska�nia� –� a więc� ze�bra�ne

jesz�cze�przed�re�je�stra�cją.�Na�stęp�nie�w mia�rę�upły�wu�cza�su�do�kła�dał�do�oby�dwu�te�czek�ko�-

lej�ne� do�ku�men�ty.�W tych� tecz�kach� znaj�do�wa�ła� się� naj�bar�dziej� ob�szer�na�wie�dza� na� te�mat

dzia�łal�no�ści�TW.�War�to�za�zna�czyć,�iż�tecz�ka�per�so�nal�na�by�ła�jed�nym�z trzech�(w�od�nie�sie�-

1 W oma�wia�nym�okre�sie�pod�sta�wo�we�za�sa�dy�do�ku�men�to�wa�nia�dzia�łal�no�ści�SB�by�ły�okre�ślo�ne�przez:�roz�-

dział�V�In�struk�cji�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych sta�no�wią�cej�za�łącz�-

nik�do�Za�rzą�dze�nia�006�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych�z 1 II�1970�r.,�pu�bli�ko�wa�nej�wie�lo�krot�nie,�m.in.�w opra�-

co�wa�niu�T.�Ru�zi�kow�skie�go,� In�struk�cje� pra�cy� ope�ra�cyj�nej� apa�ra�tu� bez�pie�czeń�stwa� (1945–1989),�War�sza�wa

2004;�prze�zna�czo�ną�dla�pra�cow�ni�ków�ope�ra�cyj�nych�In�struk�cję w spra�wie�za�kre�su�i try�bu�re�je�stra�cji�przez�jed�-

nost�ki�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�osób�i spraw�oraz�spraw�dza�nia�i udzie�la�nia�in�for�ma�cji,�sta�no�wią�cą�za�łącz�nik�do

Za�rzą�dze�nia�079�MSW�z 2 VIII�1972�r.�(AIPN,�01258/34)�oraz�prze�zna�czo�ne�dla�pra�cow�ni�ków�pio�nu�ewi�den�-

cji�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w spra�wie�pro�wa�dze�nia�re�je�stra�cji,�ewi�den�cji�i opra�co�-

wań�ana�li�tycz�nych�oraz�spraw�dza�nia�i udzie�la�nia�in�for�ma�cji�(AIPN,�0544/4).
2 Por.� AIPN,� 01258/34,� In�struk�cja� w spra�wie� za�kre�su� i try�bu� re�je�stra�cji� przez� jednostki� Służby

Bezpieczeństwa�osób�i�spraw�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�5 i 7.�Z cza�sem�za�czę�to�sto�so�wać

rów�no�le�gle�wzo�ry�z 1973,�1977�i 1978�r.,�któ�re�w za�sa�dzie�nie�róż�ni�ły�się�od�wzo�ru�z 1972�r.�Da�lej�uży�wam

sym�bo�lu�EO-4�bez�po�da�wa�nia�nu�me�ru�wzo�ru.�Na�le�ży�jed�nak�pa�mię�tać,�iż�in�ny�cha�rak�ter�mia�ły�kar�ty�EO-4�sto�-

so�wa�ne�wcze�śniej,�np.�EO-4/62�i EO-4/68.
3 Od�lip�ca�1983�r.�ko�men�dy�wo�je�wódz�kie�MO�zo�sta�ły�za�stą�pio�ne�przez�wo�je�wódz�kie�urzę�dy�spraw�we�-

wnętrz�nych�(WUSW).
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niu�do�re�je�stra�cji�cen�tra�li�–�dwóch)�miejsc�w re�sor�cie,�w któ�rym�ku�mu�lo�wa�ły�się�da�ne�per�-

so�nal�ne�re�je�stro�wa�ne�go�i in�for�ma�cje�o cha�rak�te�rze�za�in�te�re�so�wa�nia�nim�przez�SB4.�Dru�gie

miej�sce�o ta�kiej�kon�cen�tra�cji� da�nych� sta�no�wi�ła� znaj�du�ją�ca� się�w Wy�dzia�le� „C”�ko�men�dy

wo�je�wódz�kiej�tzw.�kar�to�te�ka�sta�ty�stycz�na,�zło�żo�na�z upo�rząd�ko�wa�nych�we�dług�wy�dzia�łów,

a w ich�ra�mach�we�dług�ka�te�go�rii�re�je�stra�cji�–�kart�EO-4,�gro�ma�dzą�ca�da�ne�o nie�mal�wszyst�-

kich�za�in�te�re�so�wa�niach�ope�ra�cyj�nych�ko�men�dy�wo�je�wódz�kie�j5.�Trze�cie�(dla�re�je�stra�cji�cen�-

tra�li�–�dru�gie)�miej�sce�ku�mu�lu�ją�ce�wie�dzę�o re�je�stra�cjach�ca�łej�SB�(choć�w od�nie�sie�niu�do

wy�wia�du�by�ła� to�wie�dza�moc�no�ogra�ni�czo�na)� to�pro�wa�dzo�na�przez�Wy�dział� I Biu�ra� „C”

Cen�tral�na�Kar�to�te�ka�Sta�ty�stycz�na,�do�któ�rej�nad�sy�ła�no�od�pi�sy�kart�EO-4�z ca�łe�go�kra�ju6.

Bez�pie�czeń�stwo�da�nych�mia�ło�gwa�ran�to�wać�do�pusz�cze�nie�do�pra�cy�przy�ob�słu�dze�kar�to�-

tek�sta�ty�stycz�nych�bar�dzo�ma�łej�gru�py�osób.�Do�stęp�do�tej�do�ku�men�ta�cji�w te�re�nie�po�win�ny

mieć�nie�wię�cej�niż�dwie�oso�by,�wWy�dzia�le�I Biu�ra�„C”�–�kil�ka,�przy�czym�kon�kret�na�osoba

po�win�na�pra�co�wać�na�kar�tach�po�cho�dzą�cych�tyl�ko�z pa�ru�ko�mend�wo�je�wódz�kich.

Ro�lę�in�for�ma�cyj�ną�mia�ły�speł�niać�kar�to�te�ki�al�fa�be�tycz�ne�zło�żo�ne�z kart�EO-4A,�wy�peł�-

nia�nych�przez�pra�cow�ni�ka�ewi�den�cji�na�pod�sta�wie�przy�ję�tej�kar�ty�EO-47.�Kar�ta�al�fa�be�tycz�-

na�(EO-4A)�za�wie�ra�ła�nie�mal�wszyst�kie�da�ne�kar�ty�re�je�stra�cyj�nej�z jed�nym,�ale�nie�zwy�kle

waż�nym�wy�jąt�kiem�–�nie�wpi�sy�wa�no�na�niej�cha�rak�te�ru�za�in�te�re�so�wa�nia.�Kar�ta�by�ła�spo�rzą�-

dza�na�za�zwy�czaj�w dwóch�(w�cen�tra�li�w jed�nym)�eg�zem�pla�rzach,�z któ�rych�je�den�po�zo�sta�-

wał�w kar�to�te�ce�Wy�dzia�łu�„C”�ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej,�na�to�miast�dru�gi�tra�fiał�do�Wy�dzia�-

łu� III� Biu�ra� „C”� pro�wa�dzą�ce�go� Cen�tral�ną� Kar�to�te�kę� Ogól�no�in�for�ma�cyj�ną.� Je�śli� oso�ba

re�je�stro�wa�na�pra�co�wa�ła�lub�by�ła�na�sta�łe�za�mel�do�wa�na�po�za�wo�je�wódz�twem,�w któ�rym�ją

za�re�je�stro�wa�no,�wy�peł�nia�no�ko�lej�ny�eg�zem�plarz�i prze�sy�ła�no�go�do�od�po�wied�niej�ko�men�dy

wo�je�wódz�kie�j8.�

Jak�już�wspo�mnia�no,�gros�in�for�ma�cji�do�ty�czą�cych�kon�tak�tów�SB�z kon�kret�nym�oby�wa�-

te�lem�znaj�do�wa�ło�się�w tecz�kach�pro�wa�dzo�nych�przez�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�ne.�Nie�ste�ty�znacz�-

na�część�tych�ma�te�ria�łów�nie�jest�do�stęp�na�dla�ba�da�czy�–�zo�sta�ły�znisz�czo�ne�lub�wy�pro�wa�-

dzo�ne� z re�sor�tu;� w wie�lu� wy�pad�kach� usu�nię�to� tak�że� do�ty�czą�ce� po�nisz�czo�nych

(wy�pro�wa�dzo�nych)�te�czek�kar�ty�re�je�stra�cyj�ne�i al�fa�be�tycz�ne.�W ta�kiej�sy�tu�acji,�gdy�in�te�re�-

su�ją�ca� ba�da�cza� oso�ba� w mo�men�cie� ma�so�we�go� nisz�cze�nia� (wy�pro�wa�dza�nia)� ma�te�ria�łów

znaj�do�wa�ła�się�w za�in�te�re�so�wa�niu�czyn�nym,�a więc�nie�zdą�ży�ła�jesz�cze�na�ro�snąć�do�ku�men�-

ta�cja�zwią�za�na�z ar�chi�wi�za�cją�do�ty�czą�cych�jej�ma�te�ria�łów,�więk�sze�go�zna�cze�nia�dla�hi�sto�ry�-

ka�na�bie�ra�do�dat�ko�wa�do�ku�men�ta�cja�wy�two�rzo�na�przez�pion�ewi�den�cji.�Nie�kie�dy�jest�ona

je�dy�nym�źró�dłem�in�for�ma�cji�o da�nej�oso�bie,�cza�sem�sta�no�wi�pierw�szy�krok�na�dro�dze�do

po�szu�ki�wa�nia�dal�szych�ma�te�ria�łów�na�jej�te�mat.

4 Tecz�kę�per�so�nal�ną�po�wi�nien�prze�cho�wy�wać�nie�funk�cjo�na�riusz�pro�wa�dzą�cy�TW,�lecz�je�go�prze�ło�żo�ny.
5 Nie�wiel�ka�część�za�in�te�re�so�wań�nie�by�ła�re�je�stro�wa�na.�Za�pew�ne�do�ty�czy�ło�to�szcze�gól�nie�cen�nych�oso�-

bo�wych�źró�deł�in�for�ma�cji�pro�wa�dzo�nych�przez�funk�cjo�na�riu�szy�wy�so�kie�go�szcze�bla,�dy�rek�to�rów�de�par�ta�men�-

tów�i ich�za�stęp�ców�oraz�za�stęp�ców�ko�men�dan�tów�wo�je�wódz�kich�MO�ds.�SB.
6 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w spra�wie�pro�wa�dze�nia�re�je�stra�cji,

ewi�den�cji�i opra�co�wań�ana�li�tycz�nych�oraz�spraw�dza�nia�i udzie�la�nia�in�for�ma�cji,�§�12.�
7 Na�zwa� „al�fa�be�tycz�ne” nie� od�zwier�cie�dla�ła� do�kład�nie� isto�ty� ukła�du,� gdyż� sto�so�wa�no�w nim� ele�men�ty

fone�ty�ki.�Dla�przy�kła�du�kar�tę�oso�by�o na�zwi�sku�Schmidt�wsta�wia�no�do�kar�to�te�ki�zgod�nie�z wy�mo�wą,�a więc

ja�ko�Szmit.�
8 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,

ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�11.�Zda�rza�się,�że�w wo�je�-

wódz�kich�urzę�dach�spraw�we�wnętrz�nych�miast�bę�dą�cych�du�ży�mi�ośrod�ka�mi�aka�de�mic�ki�mi�znisz�czo�no�kar�ty

do�ty�czą�ce�re�je�stra�cji�stu�den�tów,�a ich�od�pi�sy�za�cho�wa�ły�się�w kar�to�te�kach�WUSW,�na�te�re�nie�dzia�ła�nia�któ�-

rych�by�li�za�mel�do�wa�ni�na�sta�łe.

Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB...
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Po�ni�żej�przed�sta�wiam�in�for�ma�cję�o moż�li�wo�ściach�ba�daw�czych,�ja�kie�da�ją�ta�kie�za�cho�-

wa�ne�do�ku�men�ty,�jak:

1)�dzien�ni�ki�re�je�stra�cyj�ne;

2)�ty�po�wa�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z re�je�stra�cją�i ar�chi�wi�za�cją;

3)�do�ku�men�ta�cja�do�ty�czą�ca�tzw.�ko�or�dy�na�cji�(dzien�ni�ki�ko�or�dy�na�cyj�ne,�ko�re�spon�den�cja);

4)�do�ku�men�ta�cja�do�ty�czą�ca�spraw�dzeń�szy�fro�gra�ma�mi;

5)�ko�re�spon�den�cja�do�ty�czą�ca�tzw.�za�bez�pie�czeń�spe�cjal�nych;

6)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z od�mo�wą�re�je�stra�cji;

7)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z udzie�la�niem�do�stę�pu�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych;

8)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z opi�nio�wa�niem�przy�wy�jaz�dach�za�gra�ni�cę,�wy�ra�że�niem

zgo�dy� na� po�sia�da�nie� bro�ni,� wy�da�nie� prze�pust�ki� por�to�wej,� ksią�żecz�ki� że�glar�skiej,

przy�ję�cie�od�zna�cze�nia�za�gra�nicz�ne�go�itp.;�

9)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z no�mi�na�cja�mi�na�sta�no�wi�ska�znaj�du�ją�ce�się�w no�men�kla�-

tu�rze�PZPR;

10)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z wy�da�wa�niem�pasz�por�tów;

11)�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z udo�stęp�nia�niem�ma�te�ria�łów�i/lub�udzie�la�niem�in�for�ma�cji

na�ich�pod�sta�wie;

12)�opra�co�wa�nia�wy�ko�na�ne�przez�funk�cjo�na�riu�szy�pio�nu�„C”9.

1.�Dzien�ni�ki�re�je�stra�cyj�ne�10

Jak�wspo�mnia�no�wy�żej,�re�je�stra�cji�do�ko�ny�wa�no�w pio�nie�ewi�den�cji�po�przez�wpi�sa�nie�na

kar�tę� re�je�stra�cyj�ną�EO-4�nu�me�ru�z pierw�sze�go�wol�ne�go�wier�sza�w dzien�ni�ku� re�je�stra�cyj�-

nym;�jed�no�cze�śnie�pra�cow�nik�ewi�den�cji�umiesz�czał�sto�sow�ny�wpis�w tym�że�dzien�ni�ku.

Od�sierp�nia�1962�r.,�kie�dy�prze�pro�wa�dzo�no�re�for�mę�ewi�den�cji,�uży�wa�no�jed�ne�go�dzien�-

ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�go�dla�re�je�stra�cji�wszyst�kich�za�in�te�re�so�wań�ope�ra�cyj�nych�cen�tra�li�oraz�po

jed�nym�w każ�dej�ko�men�dzie�wo�je�wódz�kiej�dla�spraw�pro�wa�dzo�nych�przez�nią�i jed�nost�ki

jej�pod�le�głe.�Po�re�for�mie�ad�mi�ni�stra�cyj�nej�w 1975�r.�w ca�łym�kra�ju�wy�ko�rzy�sty�wa�no�50�ta�-

kich�dzien�ni�ków.

Dzien�ni�ki�re�je�stra�cyj�ne�pro�wa�dzo�no�na�dru�ku�EO-13,�ale�mi�mo�jed�na�ko�we�go�sym�bo�lu

róż�ni�ły�się�one�od�sie�bie�ty�tu�łem�oraz�we�wnętrz�ną�stro�ną�okład�ki.�Obok�pra�wi�dło�we�go�for-

mularza,�za�ty�tu�ło�wa�ne�go�„Dzien�nik�re�je�stra�cyj�ny”�lub�„Dzien�nik�re�je�stra�cyj�nych�za�in�te�re�-

so�wań�ope�ra�cyj�nych”,�w nie�któ�rych�ko�men�dach�wo�je�wódz�kich�(WUSW)�do�1990�r.�uży�wa�-

no�dru�ków�za�ty�tu�ło�wa�nych�w spo�sób�nie�ade�kwat�ny�do�za�war�to�ści�–�„Dzien�nik�re�je�stra�cyj�ny

sie�ci�agen�tu�ral�nej”�–�sta�no�wią�cych�re�likt�ewi�den�cji�sprzed�ro�ku�1962;�tyl�ko�nie�któ�re�z tych

dru�ków�na�pierw�szej�stro�nie�za�wie�ra�ły�in�for�ma�cję�o spo�so�bie�wy�peł�nia�nia�po�szcze�gól�nych

ko�lum�n11.

Przed�sta�wio�na�ni�żej�we�wnętrz�na�stro�na�dru�ku�EO-13�by�ła�jed�no�li�ta�nie�za�leż�nie�od�ty�tu�-

łu�dzien�ni�ka.

9 Przed�sta�wio�ny�tu�po�dział�zo�stał�do�ko�na�ny�na�pod�sta�wie�kry�te�rium�me�ry�to�rycz�ne�go.�W rze�czy�wi�sto�ści�pi�-

sma�do�ty�czą�ce�po�szcze�gól�nych�punk�tów�nie�rzad�ko�są�prze�mie�sza�ne�w jed�nej�tecz�ce,�z opi�sem�np.�„pi�sma�ko�-

or�dy�na�cyj�ne”.
10 Wię�cej�na� te�mat�dzien�ni�ków�re�je�stra�cyj�nych�zob.�M.�Ko�ma�niec�ka,�Dzien�ni�ki�ko�re�spon�den�cyj�ne,�re�je�-

stra�cyj�ne,�ar�chi�wal�ne�i ko�or�dy�na�cyj�ne�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�Pol�ski�Lu�do�wej�ja�ko�źró�dło�hi�sto�rycz�ne,�„Apa�-

rat�re�pre�sji�w Pol�sce�Lu�do�wej�1944–1989”�2006,�nr�2 (4),�s.�9–26.
11 Przy�kła�dy�róż�nych�tre�ści�stro�ny�ty�tu�ło�wej�zob.�np.�w prze�cho�wy�wa�nych�w czy�tel�ni�Wy�dzia�łu�I BU�iAD

„Dzien�ni�ku�re�je�stra�cyj�nym�MSW”�(AIPN,�001215/6,�cz.�1)�oraz�„Dzien�ni�ku�re�je�stra�cyj�nym�sie�ci�agen�tu�ral�nej

SUSW”�(AIPN,�001219/2/K).
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Za�pre�zen�to�wa�ny� tu� przy�kła�do�wy� spo�sób� wy�peł�nie�nia� na�le�ży� od�czy�tać� na�stę�pu�ją�co:

14 stycz�nia�1981�r.�Wy�dział�III�KW�MO�w X�pod�nu�me�rem�(okre�śle�nie�re�sor�to�we�„do�nu�-

me�ru”)�13�864�do�ko�nał�re�je�stra�cji�oso�by�o ini�cja�łach�A.Z.�(ni�gdy�nie�wia�do�mo,�któ�ra�li�te�ra

do�ty�czy� na�zwi�ska,� któ�ra� imie�nia)� w ka�te�go�rii� kan�dy�dat� na� taj�ne�go� współ�pra�cow�ni�ka;

17 grud�nia�1981�r.�zmie�nio�no�ka�te�go�rię�na�taj�ny�współ�pra�cow�nik�o pseu�do�ni�mie�„Sza�rak”,

a 21�kwiet�nia�1987�r.�ak�ta�spra�wy�zło�żo�no�do�ar�chi�wum,�w któ�rym�otrzy�ma�ły�nu�mer�5320/I.

Za�pi�sy�w dzien�ni�ku� re�je�stra�cyj�nym�sta�no�wi�ły�dla�pra�cow�ni�ków�ewi�den�cji� su�ma�rycz�ny

ob�raz�prze�bie�gu�spra�wy.�Ni�gdy�nie�słu�ży�ły�do�od�po�wie�dzi�na�py�ta�nie�o kon�kret�ną,�wy�mie�-

nio�ną�z na�zwi�ska�oso�bę,�dla�te�go�też�nie�za�wie�ra�ły�żad�nych�da�nych�per�so�nal�ny�ch12.�Z te�go

wzglę�du�w roz�po�czę�tej�w 1989� r.� sze�ro�ko�za�kro�jo�nej� ak�cji�nisz�cze�nia�do�ku�men�tó�w13 nie

zwró�co�no�na�nie�uwa�gi.�Funk�cjo�na�riu�sze�SB�naj�praw�do�po�dob�niej�nie�zda�wa�li�so�bie�spra�wy,

jak�wiel�ką�ro�lę�dzien�ni�ki�te�mo�gą�ode�grać�w do�cho�dze�niu�do�praw�dy�o cha�rak�te�rze�do�ko�-

ny�wa�nych� re�je�stra�cji.� Zna�cze�nie� te�go� źró�dła� uświa�do�mio�no� so�bie� do�pie�ro� po� ro�ku� 1990.

Dla�te�go�też,�na�tra�fia�jąc�obec�nie�na�ślad�znisz�cze�nia�ja�kie�goś�frag�men�tu�dzien�ni�ka�re�je�stra�-

cyj�ne�go,�moż�na�po�sta�wić�te�zę,�iż�do�szło�do�nie�go�po�ro�ku�1990.

Dzien�nik�re�je�stra�cyj�ny�sta�no�wi�pod�sta�wo�we�źró�dło�przy�usta�la�niu�cha�rak�te�ru�re�je�stra�cji

kon�kret�nej�oso�by.�Za�wie�ra�dwa�ty�py�in�for�ma�cji:�cha�rak�ter�re�je�stra�cji�i nu�mer�re�je�stra�cyj�ny.

Da�ne�per�so�nal�ne�oso�by� łącz�nie�z do�ty�czą�cym�jej�nu�me�rem�re�je�stra�cyj�nym�mo�gą�rów�nież

po�ja�wić� się� w naj�róż�niej�szych�miej�scach� po�zo�sta�łe�go� po� służ�bach� za�so�bu� ar�chi�wal�ne�go.

Poni�żej�przed�sta�wiam�nie�któ�re�ty�py�ta�kich�do�ku�men�tów,�prze�cho�wy�wa�ne�w spo�sób�zwar�ty

w ko�re�spon�den�cji�pio�nu�„C”.

12 Uj�mu�jąc� rzecz� bar�dziej� pre�cy�zyj�nie,� na�le�ży� stwier�dzić,� iż� w nie�któ�rych� dzien�ni�kach� re�je�stra�cyj�nych

(dla ro�ku�1975�w Cie�cha�no�wie,�dla�lat�1975–1990�w Sie�dl�cach)�moż�na�zna�leźć�te�da�ne,�lecz�był�to�efekt�błęd�-

nej�pra�cy�tam�tej�szych�pra�cow�ni�ków�ewi�den�cji.�W dzien�ni�kach�in�nych�wo�je�wództw�na�zwi�ska�wy�stę�pu�ją�je�dy�-

nie�przy�re�je�stra�cji�za�strze�żeń�na�wy�jazd�za�gra�nicz�ny,�któ�ra�to�in�for�ma�cja�nie�by�ła�chro�nio�na�tak�ry�go�ry�stycz�-

nie,�jak�re�je�stra�cje�ope�ra�cyj�ne.
13 W rze�czy�wi�sto�ści�mia�ło�miej�sce�nie�tyl�ko�nisz�cze�nie,�lecz�tak�że�wy�pro�wa�dza�nie�ma�te�ria�łów�z re�sor�tu.
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Data
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jedn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13864
17.12.81

14.01.81
Wydz.�III

TW

Kand.

SZARAK

A.Z.
21.04.87 5320/I



2.�Ty�po�wa�ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z re�je�stra�cją�i ar�chi�wi�za�cją

Po�do�ko�na�niu�re�je�stra�cji�przez�Wy�dział�„C”�KW�MO�w X14 pra�cow�nik�ewi�den�cji�spo�-

rzą�dzał�od�pis�kar�ty�EO-4�i prze�sy�łał�go�do�Wy�dzia�łu�I Biu�ra�„C”,�a od�pis�kar�ty�EO-4A�–�do

Wy�dzia�łu�III�te�goż�Biu�ra�15.�Do�ku�men�ta�cję�tej�czyn�no�ści�sta�no�wią�spo�rzą�dza�ne�w 2 eg�zem�-

pla�rzach� pi�sma� prze�wod�nie.� Dru�gie� eg�zem�pla�rze� tych� pism� po�zo�sta�wa�ły� w lo�kal�nym

Wydzia�le�„C”,�na�to�miast�pierw�sze�–�od�po�wied�nio�w ak�tach�wy�dzia�łów�I i III�Biu�ra „C”.

Pisma�prze�wod�nie�spo�rzą�dza�ne�by�ły�w róż�ny�spo�sób:�po�for�mu�le�„w�za�łą�cze�niu�prze�sy�ła�my

X�kart�EO-4” do�da�wa�no:

1)�o nu�me�rach�–�i wy�mie�nia�no�tyl�ko�te�nu�me�ry;

2)�o nu�me�rach�–�i wy�mie�nia�no�te�nu�me�ry�oraz�ini�cja�ły�osób�przy�pi�sa�nych�do�po�szcze�gól�-

nych�kart;

3)�o nu�me�rach�–�i wy�mie�nia�no�te�nu�me�ry�oraz�na�zwi�ska�i imio�na�osób�przy�pi�sa�nych�do

po�szcze�gól�nych�kart.

Sy�tu�acja�omó�wio�na�w punk�cie�trze�cim�jest�dla�ba�da�cza�naj�ko�rzyst�niej�sza�–�po�zwa�la�po�-

przez�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�po�łą�czyć�na�zwi�sko�kon�kret�nej�oso�by�z opi�sem�prze�bie�gu�jej�re�-

je�stra�cji�16.

War�to�do�dać,�iż�po�dob�nie�dzia�ło�się�rów�nież�przy�nad�sy�ła�niu�od�pi�sów�kart�ar�chi�wal�nych

E-14;�w tym�wy�pad�ku�cha�rak�ter�re�je�stra�cji�wska�zu�je�wy�ra�żo�ny�rzym�ską�cy�frą�frag�ment�nu�-

me�ru�ar�chi�wal�ne�go�17.

Oma�wia�na�wy�żej�ko�re�spon�den�cja�po�win�na�za�cho�wać�się�w trzech�miej�scach:�pierw�sze

eg�zem�pla�rze�pism�prze�sy�ła�ją�cych�kar�ty�EO-4�–�w Wy�dzia�le�I Biu�ra�„C”,�pierw�sze�eg�zem�-

pla�rze�pism�prze�sy�ła�ją�cych�kar�ty�EO-4A�–�wWy�dzia�le�III�te�goż�Biu�ra�18,�a eg�zem�pla�rze�dru�-

gie�obu�ro�dza�jów�pism�–�w sto�sow�nym�Wy�dzia�le�„C”19.

14 Dla�uprosz�cze�nia�w tek�ście�uży�wam�tych�okre�śleń.�Fak�tycz�nie�od�1 VIII�1982�r.�w 23�ko�men�dach�wo�-

je�wódz�kich�re�je�stra�cji�do�ko�ny�wa�no�w sek�cjach�„C”,�któ�re�po�wsta�ły�w miej�sce�zli�kwi�do�wa�nych�wy�dzia�łów

„C”�i we�szły�w skład�no�wo�utwo�rzo�nych�wy�dzia�łów�za�bez�pie�cze�nia�ope�ra�cyj�ne�go.�AIPN,�0392/26,�Pi�smo�dy�-

rek�to�ra�Biu�ra�Or�ga�ni�za�cyj�no�-Pra�wn�ego�do�dy�rek�to�rów�De�par�ta�men�tu�Tech�ni�ki,�biur:�„B”,�„C”,�„W”,�za�stęp�-

ców�ko�men�dan�tów�wo�je�wódz�kich�MO�ds.�SB,�k.�118;�P.�Pio�trow�ski,�Struk�tu�ry�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�MSW

w la�tach�1975–1990, „Pa�mięć�i Spra�wie�dli�wość”�2003,�nr�1,�s.�87.�Wy�dzia�ły�„C”�przy�wró�co�no�w tych�ko�men�-

dach�do�pie�ro�16�XII�1989�r.�AIPN,�01751/5,�Za�rzą�dze�nia�0631–0653�z 15�XII�1989�r.
15 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,

ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�12�i §�10,�ust.�1.�
16 Nie�któ�rzy�funk�cjo�na�riu�sze�zda�wa�li�so�bie�spra�wę,�że�te�go�ro�dza�ju�for�mu�ło�wa�nie�pism�nie�gwa�ran�tu�je�za�-

cho�wa�nia�ta�jem�ni�cy.�Zwra�cał�na�to�uwa�gę�star�szy�in�spek�tor�kie�row�nic�twa�SB�KS�MO�ppłk�J.�Wy�szyń�ski�w spo�-

rzą�dzo�nej�7 XII�1967�r.�oce�nie�po�kon�tro�li�miej�sco�we�go�Wy�dzia�łu�„C”.�Kry�ty�ko�wał�on�rów�nież�spo�sób�pro�wa�-

dze�nia�dzien�ni�ka�ko�re�spon�den�cyj�ne�go,�któ�ry�„w�żad�nym�przy�pad�ku�nie�po�wi�nien�sta�no�wić�źró�dła,�z któ�re�go

moż�na�by�się�do�wie�dzieć,�kto�i czym�jest�lub�kim�był�kie�dyś”.�AIPN,�0644/500,�t.�1,�k.�146�i nn.�Na�szczę�ście

dla�ba�da�czy�te�go�ro�dza�ju�roz�sąd�ne�uwa�gi�nie�by�ły�zbyt�ry�go�ry�stycz�nie�prze�strze�ga�ne.�Na�to�miast�zu�peł�nie�od�-

wrot�nie�sta�wiał�spra�wę�za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�S.�Pie�ga,�któ�ry�w pi�śmie�OMB�01186/73

z 3 III�1973�r.�skie�ro�wa�nym�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�KS�MO�pro�sił�„o�nad�sy�ła�nie�kart�re�je�stra�cyj�nych�wraz

z pi�smem�prze�wod�nim,�w któ�rym�na�le�ży�po�da�wać�na�zwi�ska�i imio�na�oraz�rok�uro�dze�nia�re�je�stro�wa�nych�osób”.

Nie�moż�na�jed�nak�wy�klu�czyć,�iż�au�tor�pi�sma�miał�w tym�wy�pad�ku�na�my�śli�kar�ty�do�ty�czą�ce�spraw�sto�sun�ko�-

wo�bła�hych,�jak�za�strze�że�nia�na�wy�jazd�za�gra�ni�cę,�od�mo�wa�po�wro�tu�do�kra�ju�itp.�AIPN,�0644/500,�t.�2,�k.�112.
17 I do�ty�czy�sie�ci,�II�–�spraw�ope�ra�cyj�nych,�III�–�spraw�śled�czych,�IV�–�spraw�obiek�to�wych.�
18 AIPN,�0718/31,�t.�1–12,�Ko�re�spon�den�cja�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�z ro�ku�1988.�Na�kar�tach�nie�ma�pie�-

cząt�ki�wpły�wu�i de�kre�ta�cji.�Występuje�je�dy�nie�od�ręcz�ny�nu�mer,�za�pew�ne�z re�je�stru�ko�re�spon�den�cji.
19 Te�go� ty�pu�ma�te�ria�ły� po�Wy�dzia�le� „C”� SUSW� do�ty�czą�ce� ro�ku� 1987� znaj�du�ją� się� w tecz�kach�AIPN,

01230/8,�t.�1–9,�na�to�miast�do�ty�czą�ce�1989�r.�–�AIPN,�01230/10,�t.�1–17.�Trze�ba�do�dać,�iż�w wy�żej�wska�za�-

nych�ma�te�ria�łach�po�ja�wia� się� rów�nież�ko�re�spon�den�cja� in�ne�go� ty�pu,�m.in.�do�ty�czą�ca�ko�or�dy�na�cji,� zwią�za�na

z udzie�le�niem�zgo�dy�na�po�sia�da�nie�bro�ni.�

Antoni�Zieliński
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Po�rów�na�nie�wspo�mnia�nej�wy�żej�do�ku�men�ta�cji�mo�że�sta�no�wić�rów�nież�do�dat�ko�wy�do�-

wód�na�do�ko�ny�wa�nie�zmian�w cha�rak�te�rze�za�in�te�re�so�wa�nia�SB�kon�kret�nym�oby�wa�te�lem.

Ja�ko�przy�kład�mo�gą�po�słu�żyć�ma�te�ria�ły�Stołecznego�Urzędu�Spraw�Wewnętrznych;�te�go�sa�-

me�go�dnia,�1 lip�ca�1987�r.,�tam�tej�szy�Wy�dział�„C”�prze�słał�6 kart�EO-4�o nu�me�rach:�45966,

45980,�54124,�54125,�54126,�54127�do�Wy�dzia�łu�I Biu�ra�„C”,�a tyl�ko�4 kar�ty�(z�czte�re�ma

ostat�ni�mi�nu�me�ra�mi)�EO-4A�do�Wy�dzia�łu�III�te�goż�Biu�ra.�In�ter�pre�ta�cja�tej�roz�bież�no�ści�jest

oczy�wi�sta�–�kar�ty�o nu�me�rach:�54124,�54125,�54126�i 54127�do�ty�czy�ły�świe�żo�do�ko�na�nych

re�je�stra�cji,�na�to�miast�kar�ty�o nu�me�rach�45966�i 45980�za�wie�ra�ły�in�for�ma�cje�o zmia�nie�kate�-

go�rii�re�je�stra�cji�i dla�te�go�nie�mu�sia�ły�tra�fić�do�kartoteki�ogólnoinformacyjnej�(KOI),�któ�ra

nie�dys�po�no�wa�ła�da�ny�mi�o cha�rak�te�rze�re�je�stra�cji�czyn�nych.�W tym�wy�pad�ku�pi�sma�pio�nu

„C”�sta�no�wią�do�dat�ko�we�po�twier�dze�nie�za�pi�sów,�ja�kie�znaj�du�ją�się�w dzien�ni�ku�re�je�stra�cyj�-

nym�SUSW�pod�po�zy�cja�mi�45966�i 4598020.

Nie�rzad�ko�jed�nym�pi�smem�Wy�dział�„C”�prze�sy�łał�róż�ne�go�ty�pu�kar�ty,�np.�EO-4,�EO-4A

i E-16,�nie�za�leż�nie�od�te�go�uży�wa�jąc�for�mu�ły�„W�za�łą�cze�niu�prze�sy�łam�kar�ty�EO-4...”21. Tu

nie�zbęd�na�jest�jesz�cze�do�dat�ko�wa�uwa�ga:�wy�stę�pu�ją�ce�na�tych�pi�smach�nu�me�ry�re�je�stra�cyj�ne

przy�kar�tach�EO-4�i EO-4A�są�nu�me�ra�mi�z dzien�ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�go�da�ne�go�Wy�dzia�łu „C”,

na�to�miast�nu�me�ry�przy�kar�tach�E-16�mo�gą�być�rów�nież�nu�me�ra�mi�dzien�ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�-

go�MSW22.

Ko�re�spon�den�cja� zwią�za�na� z prze�ka�zy�wa�niem�ma�te�ria�łów� ar�chi�wal�nych� na�bie�ra� szcze�-

gól�ne�go�zna�cze�nia�dla�lat�1989�i 1990,�kie�dy�nie�rzad�ko�pra�cow�ni�cy�cen�tra�li�nie�skła�da�li�te�-

czek�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�i fi�gu�ran�tów�bez�po�śred�nio�w Wy�dzia�le�I Biu�ra�„C”,�lecz

prze�sy�ła�li�je�pi�smem,�któ�re�za�wie�ra�ło�da�ne�oso�bo�we�i cha�rak�ter�re�je�stra�cji�23.�Z wy�ryw�ko�-

we�go� po�rów�na�nia� wy�stę�pu�ją�cych� tu� na�zwisk� z ba�zą� Biura�Udostępniania� i�Archiwizacji

Dokumentów� in�for�mu�ją�cą� o ma�te�ria�łach� Instytutu� Pamięci� Narodowej� wy�ni�ka,� że� ak�ta

doty�czą�ce�wie�lu�osób�zo�sta�ły�na�stęp�nie� znisz�czo�ne,� a za�cho�wa�ły� się� je�dy�nie�pi�sma�prze�-

wod�nie.�W tecz�kach�ze�wspo�mnia�ną�wy�żej�ko�re�spon�den�cją�nie�kie�dy�po�zo�sta�ły�rów�nież�pro�-

to�ko�ły�zdaw�czo�-o�dbio�rcze�z nu�me�ra�mi�re�je�stra�cyj�ny�mi�i pseu�do�ni�ma�mi�OZI24,�któ�ry�mi�na�-

czel�ni�cy� prze�ka�zy�wa�li� oso�bo�we� źró�dła� in�for�ma�cji� roz�wią�zy�wa�nych� wy�dzia�łów� sze�fom

ko�mó�rek�or�ga�ni�za�cyj�nych�w no�wo�po�wo�ła�nych�pio�nach:�OKPP,�OG,�SiA.�

Przy�wy�ko�rzy�sty�wa�niu�omó�wio�nej�wy�żej� do�ku�men�ta�cji� trze�ba�pa�mię�tać� o moż�li�wo�ści

wy�stą�pie�nia�błę�dów�w nu�me�rze�re�je�stra�cyj�ny�m25.

3.�Do�ku�men�ta�cja�do�ty�czą�ca�tzw.�ko�or�dy�na�cji�(dzien�ni�ki�ko�or�dy�na�cyj�ne,�ko�re�spon�den�cja)

Gdy�py�ta�nie�o kon�kret�ną�oso�bę�(kar�ta�E-15)�tra�fia�ło�do�KOI,�jej�pra�cow�nik�był�obo�wią�-

za�ny�po�in�for�mo�wać�o tym�tzw.�go�spo�da�rza�re�je�stra�cji,�tj.�pro�wa�dzą�ce�go�spra�wę�lub�funk�-

cjo�na�riu�sza,� któ�ry� po�wi�nien� wska�zać,� ja�kiej� od�po�wie�dzi� (nie� mu�sia�ła� być� ona� zgod�na

20 AIPN,�01230/8,�t.�2,�Pi�sma�na�czel�ni�ka�R.�Ku�twy�nr�EOP-001044/87/I�i EO-001045/87/I,�k.�79.
21 Ibidem,�t.�4,�k.�161.�Je�śli�prze�sy�ła�no�tyl�ko�kar�ty�E-14�lub�tyl�ko�E-16�po�da�wa�no�wła�ści�wą�na�zwę.
22 Ibidem,�t.�4,�k.�110.�Przy�kar�tach�E-16�wy�stę�pu�ją�m.in.�nu�me�ry�71833�i 88200,�pod�czas�gdy�naj�wyż�szy

nu�mer�w dzien�ni�ku�re�je�stra�cyj�nym�SUSW�wy�no�si�56646.�Nie�wy�klu�czo�ne,�iż�jest�to�spe�cy�fi�ka�SUSW.
23 AIPN,�0546/111,�k.�2–6,�55.
24 AIPN,�01617/56,� t.�1 – por.�np.�za�łącz�nik�do�pro�to�ko�łu�zdaw�czo�-o�dbio�rcz�ego�Wy�dzia�łu� III-1�SUSW

z 12 I 1990�r.,�k.�72,�poz.�26�TW�„Ro�bert”,�nu�mer�37530�i pi�smo�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�SUSW�do�na�czel�-

ni�ka�Wy�dzia�łu�I Biu�ra�„C”�z 26�I 1990�r.�prze�sy�ła�ją�ce�kar�ty�E-14�i E-16�za�wie�ra�ją�ce�nu�mer�37530�i da�ne�per�-

so�nal�ne�oso�by�do�te�go�nu�me�ru�przy�pi�sa�nej�–�k.�78,�poz.�65.
25 AIPN,�01230/8,�t.�2,�k.�119�i nn.�W pi�śmie�EO-001006/87/I�przy�dwóch�róż�nych�oso�bach�wy�stę�pu�je�ten

sam�nu�mer;�w pi�śmie�EO-001005/87/I�te�go�błę�du�już�nie�ma.
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z praw�dą)�ma�udzie�lić�ewi�den�cja�26.�Prze�bieg�tej�–�zwa�nej�ko�or�dy�na�cją�–�czyn�no�ści,�a za�tem

tak�że�do�ty�czą�ca�go�do�ku�men�ta�cja,�mógł�być�róż�ny.

Je�śli� py�ta�nie� do�Wy�dzia�łu� III�Biu�ra� „C”� (cen�tral�nej�KOI)� po�cho�dzi�ło� z ko�men�dy�wo�je�-

wódz�kiej�(WUSW)�i do�ty�czy�ło�oso�by�re�je�stro�wa�nej�przez�funk�cjo�na�riu�sza�tej�sa�mej�ko�men�-

dy,�Wy�dział�III�prze�sy�łał�do�Wy�dzia�łu�„C”�tej�że�ko�men�dy�otrzy�ma�ną�kar�tę�E-15�z in�for�ma�cją

„nie�fi�gu�ru�je”�ce�lem�dal�sze�go�za�ła�twie�nia�spra�wy�we�wła�snym�za�kre�sie�27.�Kar�ta�sta�no�wi�ła�za�-

łącz�nik�do�pi�sma�prze�wod�nie�go.�Z uwa�gi�na�ma�so�wość�te�go�ro�dza�ju�spraw�pi�smo�prze�wod�nie

wy�ko�ny�wa�no�na�spe�cjal�nym�for�mu�la�rzu�(wzór�E-13),�do�któ�re�go�wpi�sy�wa�no�od�ręcz�nie�da�ne

per�so�nal�ne�oso�by�oraz�jej�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�28,�co�oczy�wi�ście�przez�po�rów�na�nie�z za�pi�sa�mi

dzien�ni�ka�re�je�stra�cyj�ne�go�tej�że�ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej�po�zwa�la�na�usta�le�nie�cha�rak�te�ru�re�je�-

stra�cji.�Dla�SUSW�za�cho�wa�ło�się�wie�le�to�mów�z te�go�ro�dza�ju�ko�re�spon�den�cją�29.�

Je�śli�go�spo�darz�re�je�stra�cji�był�za�trud�nio�ny�w ko�men�dzie�wo�je�wódz�kiej�in�nej�niż�ta,�z któ�-

rej�pa�dło�py�ta�nie,�kon�tak�to�wa�no�się�z nim�dro�gą�ko�re�spon�den�cyj�ną�30.�Te�mu�ce�lo�wi�słu�ży�ły

kar�ty�E-13�lub�E-31.�Do�for�mu�la�rza�wpi�sy�wa�no�m.in.�da�ne�per�so�nal�ne�oso�by�spraw�dza�nej

i jej�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny,�co�już�po�zwa�la�w po�łą�cze�niu�z dzien�ni�kiem�re�je�stra�cyj�nym�usta�-

lić�cha�rak�ter�re�je�stra�cji�kon�kret�nej�oso�by.�Do�dat�ko�wo�kar�ty�za�wie�ra�ją�in�for�ma�cję,�kto�do�ko�-

nał�re�je�stra�cji�i kto�spraw�dza.�Dzię�ki�tej�ostat�niej�ba�dacz�otrzy�mu�je�wska�zów�kę,�w ma�te�ria�-

łach� ja�kiej� jed�nost�ki�moż�na� po�szu�ki�wać� do�dat�ko�wych� da�nych� o in�te�re�su�ją�cej� go� oso�bie.

Od�po�wiedź�po�zwa�la�nie�kie�dy�stwier�dzić,�czy�jed�no�st�ce�re�je�stru�ją�cej�szcze�gól�nie�za�le�ża�ło�na

ochro�nie�źró�dła�in�for�ma�cji�(„nie�fi�gu�ru�je”).

Je�śli�go�spo�darz�re�je�stra�cji�urzę�do�wał�w kom�plek�sie�bu�dyn�ków,�w któ�rym�znaj�do�wa�ła�się

rów�nież�KOI,�nie�pro�wa�dzo�no�ko�re�spon�den�cji,�lecz�funk�cjo�na�riusz�ewi�den�cji�uda�wał�się�do

pra�cow�ni�ka�ope�ra�cyj�ne�go�z proś�bą�o od�po�wiedź.�Czyn�ność�tę�od�lat�sie�dem�dzie�sią�tych�do�-

ku�men�to�wa�no� w dzien�ni�ku� ko�or�dy�na�cyj�nym,� któ�ry� po�wi�nien� być� pro�wa�dzo�ny� na� dru�ku

wzór�EO-37/7831.�Do�for�mu�la�rza�na�le�ża�ło�wpi�sać�m.in.�nu�mer�re�je�stra�cyj�ny,�po�nad�to�in�for�-

26 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,

ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�147,�ust.�4.�By�wa�ły�wy�jąt�ki

od�tej�za�sa�dy,�np.�je�śli�py�ta�nie�za�da�wał�pra�cow�nik�Za�rzą�du�Ochro�ny�Funk�cjo�na�riu�szy.
27 AIPN,�0645/27–32�oraz�AIPN,�0645/37,�AIPN,�01617/56,� t.� 3.�Wy�dział� „C”�do�ko�ny�wał�ko�or�dy�na�cji

i w za�leż�no�ści�od�de�cy�zji�go�spo�da�rza�re�je�stra�cji�prze�ka�zy�wał�py�ta�ją�ce�mu�kar�tę�E-15�bez�po�zo�sta�wia�nia�śla�-

dów�swej�pra�cy�(gdy�nie�by�ło�zgo�dy�na�ujaw�nie�nie�re�je�stra�cji)�lub�skre�ślał�za�pis�„nie�fi�gu�ru�je”,�wpro�wa�dza�-

jąc�in�ny,�zgod�ny�z po�le�ce�niem�go�spo�da�rza�re�je�stra�cji.�AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia

18 XI� 1972� r.� w� sprawie� prowadzenia� rejestracji,� ewidencji� i� opracowań� analitycznych� oraz� sprawdzania

i udzielania�informacji,�§�147,�ust.�5 i 6.�Prak�tycz�ny�przy�kład�zob.�AIPN,�01230/8,�t.�1,�Pi�sma�na�czel�ni�ka�Wydzia�-

łu�III�Biu�ra�„C”�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�SUSW,�k.�7–10�i nn.�oraz�do�ty�czą�ce�ich�kar�ty�E-15�(k.�6,�9).�Po�-

rów�na�nie�pism�z kar�ta�mi�do�wo�dzi,�że�py�ta�ją�cy�nie�był�in�for�mo�wa�ny�o za�pi�sach�znaj�du�ją�cych�się�w ewi�den�cji.�
28 Por.�np.�AIPN,�01230/8,�t.�1,�k.�1–5�oraz�AIPN,�01290/22,�t.�1.
29 Przy�kła�do�wo�AIPN,�01230/8,�t.�1,�b.p.,�por.�też�AIPN,�01218/115,�Pi�sma�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III�Biu�-

ra „C”�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�(ta�ki�tekst�for�mu�la�rza,�de�fac�to�cho�dzi�ło�o kie�row�ni�ka�Sek�cji�„C”�w Wy�-

dzia�le�Za�bez�pie�cze�nia�Ope�ra�cyj�ne�go)�z 1989�r.
30 Być�mo�że�nie�kie�dy�po�stę�po�wa�no�w ten�spo�sób�rów�nież�wów�czas,�gdy�go�spo�darz�re�je�stra�cji�urzę�do�wał

w tej�sa�mej�in�sty�tu�cji,�por.�AIPN,�0645/28,�Pi�smo�OMB-00358(K)�87�z 22�I 1987�r.�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III

Biu�ra�„C”�do�dy�rek�to�ra�Biu�ra�Stu�diów�SB�A.�Ma�li�ka�[na�for�mu�la�rzu�E-31],�k.�51.�Ale�w tym�wy�pad�ku�do�ko�-

na�no�rów�nież�ko�or�dy�na�cji�z wpi�sem�w dzien�ni�ku,�por.�AIPN,�0645/60,�poz.�358.�Nie�jest�więc�ja�sne�czy�pi�-

smo,�na�któ�rym�brak�pod�pi�su�na�czel�ni�ka,�wy�szło.�Nie�wy�klu�czo�ne,�iż�ta�ka�sy�tu�acja�mia�ła�miej�sce�w wy�pad�ku,

gdy�spraw�dza�ny�był�pro�wa�dzo�ny�bez�po�śred�nio�przez�dy�rek�to�ra�de�par�ta�men�tu,�por.�AIPN,�0645/29,�k.�80–82,

109–111;�AIPN,�0645/30,�k.�54–56,�103–105.�
31 O dzien�ni�kach�ko�or�dy�na�cyj�nych�zob.�ar�ty�kuł�M.�Ko�ma�niec�kiej,�op.�cit.,�s.�24�i nn.�Po�przed�nio�uży�wa�-

no�w tym�ce�lu�dru�ku�E-15/1�„Dzien�nik re�je�stra�cyj�ny�kart�E-15”,�któ�ry�miał�ta�kie�sa�me�ru�bry�ki�jak�dzien�nik

ko�or�dy�na�cyj�ny,�por.�AIPN,�0644/497,�t.�1–2.

Antoni�Zieliński
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ma�cje� o jed�no�st�ce,� któ�ra�w da�nym�mo�men�cie� pro�wa�dzi�ła� spra�wę,� jed�no�st�ce� do�ko�nu�ją�cej

spraw�dze�nia,�tre�ści�na�ka�za�nej�od�po�wie�dzi.�Nie�by�ło�miej�sca�na�wpi�sa�nie�da�nych�per�so�nal�-

ny�ch32.

W�cen�tra�li�ten�ostat�ni�wy�móg�zlek�ce�wa�żo�no�–�23�dzien�ni�ki�ko�or�dy�na�cyj�ne�wy�two�rzo�ne

w la�tach�1979–1989�za�wie�ra�ją�da�ne�per�so�nal�ne�osób�spraw�dza�nych�(a�co�za�tym�idzie,�łą�-

czą�je�z nu�me�rem�re�je�stra�cyj�nym),�a więc�sta�no�wią�istot�ne�źró�dło�wie�dzy�dla�ba�da�cza�33.�

4.�Do�ku�men�ta�cja�do�ty�czą�ca�spraw�dzeń�szy�fro�gra�ma�mi

Prze�wa�ża�ją�ca� więk�szość� spraw�dzeń� by�ła� prze�pro�wa�dza�na� przy� po�mo�cy� wy�sy�ła�nych

przez�pocz�tę�spe�cjal�ną�kart�E-15,�co�ozna�cza�ło,�iż�pra�cow�nik�ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej�nie�-

rzad�ko�cze�kał�na�od�po�wiedź�z Biu�ra�„C”�oko�ło�mie�sią�ca.�Dla�te�go�też�prze�pi�sy�po�zwa�la�ły,

by�w nie�któ�rych�wy�pad�kach�do�ko�ny�wać�spraw�dzeń�szy�fro�gra�ma�mi,�ogra�ni�cza�jąc�jed�no�cześ�-

nie�moż�li�wość�ko�rzy�sta�nia�z tej�dro�gi�do� ta�kich�po�wo�dów,� jak:�przed�aresz�to�wa�niem�czy

prze�słu�cha�niem,�or�ga�ni�za�cja�za�sadz�ki�lub�roz�mo�wa�ope�ra�cyj�na�34.�Tech�ni�ka�spraw�dzeń�szy�-

fro�gra�ma�mi�wy�glą�da�ła�na�stę�pu�ją�co:�pra�cow�nik�wy�peł�niał�kar�tę�E-15,�lecz�nie�prze�ka�zy�wał

jej�do�wy�sła�nia,�tyl�ko�przed�kła�dał�w Wy�dzia�le�(sa�mo�dziel�nej�sek�cji)�Szy�frów�(„A”),�skąd

nada�wa�no� szy�fro�gram� do� Biu�ra� „A”,� któ�re� na�stęp�nie� roz�szy�fro�wa�ny� tekst� prze�ka�zy�wa�ło

Wy�dzia�ło�wi�III�Biu�ra�„C”.�Od�po�wiedź�te�go�ostat�nie�go�od�by�wa�ła�tę�sa�mą�dro�gę�w od�wrot�-

nej�ko�lej�no�ści.

Po�spraw�dze�niu�kar�tą�E-15�w Wy�dzia�le�III�Biu�ra�„C”�w za�sa�dzie�nie�po�zo�sta�wał�ża�den

śla�d35,�na�to�miast�do�ku�men�ta�cja�spraw�dzeń�szy�fro�gra�ma�mi�za�cho�wa�ła�się�w ma�te�ria�łach�po

Wy�dzia�le�III�w po�sta�ci�zbio�ru�szy�fro�gra�mów,�za�wie�ra�ją�ce�go�na�zwi�ska�spraw�dza�nych�i do�-

ty�czą�ce� ich� nu�me�ry� re�je�stra�cyj�ne� po�zwa�la�ją�ce� na� kon�fron�ta�cję� z dzien�ni�kiem� re�je�stra�cyj�-

nym36.�Z uwa�gi�na�moż�li�wość�wy�stą�pie�nia�pew�nych�prze�kła�mań�w tek�ście�(li�te�rów�ki),�ma�-

te�ria�ły�te�na�le�ży�trak�to�wać�bar�dzo�ostroż�nie.

War�to�do�dać,�iż�przed�sta�wio�na�wy�żej�do�ku�men�ta�cja�do�dat�ko�wo�da�je�ba�da�czo�wi�wie�dzę

o za�in�te�re�so�wa�niu�SB�oso�ba�mi,�któ�re�w KOI�nie�fi�gu�ro�wa�ły.

5.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z tzw.�za�bez�pie�cze�nia�mi�spe�cjal�ny�mi

Omó�wio�ne�wy�żej�spraw�dze�nie�szy�fro�gra�mem�po�cią�ga�ło�za�so�bą�jed�ną�istot�ną�kon�se�kwen�-

cję,�a mia�no�wi�cie�udzie�la�jąc�od�po�wie�dzi,�pra�cow�nik�pio�nu�„C”�nie�do�ko�ny�wał�ko�or�dy�na�cji,

lecz�in�for�mo�wał�py�ta�ją�ce�go,�ja�ka�jed�nost�ka�za�re�je�stro�wa�ła�in�te�re�su�ją�cą�go�oso�bę;�go�spo�da�-

rza�re�je�stra�cji�je�dy�nie�po�wia�da�mia�no,�kto�spraw�dza�37.�Moż�li�wość�uzy�ska�nia�szyb�ko�–�w do�-

dat�ku�w peł�niej�szym�za�kre�sie�–�wie�dzy�o in�te�re�su�ją�cej�oso�bie�po�wo�do�wa�ła,�że�spraw�dze�nia

32 Por.�AIPN,�02511/11,�Dzien�nik�ko�or�dy�na�cyj�ny�do�ty�czą�cy�lat�1989�i 1990�Wy�dzia�łu�„C”�SUSW.
33 Dzien�ni�ki� są� prze�cho�wy�wa�ne� w czy�tel�ni�Wy�dzia�łu� I BU�iAD� pod� sy�gna�tu�ra�mi:�AIPN,� 0393/44–58;

AIPN,�0393/23–25;�AIPN,�0645/60–63;�AIPN,�0441/12–13;�AIPN,�0718/8.�O lek�ce�wa�żą�cym�sto�sun�ku�cen�tra�-

li�do�pro�wa�dzo�nej�przez�sie�bie�do�ku�men�ta�cji�świad�czy�fakt,�iż�dzien�nik�roz�po�czę�ty�27�VI�1983�r.�pro�wa�dzo�-

ny�był�na�for�mu�la�rzu�księ�gi�szpi�tal�nej�izby�przy�jęć�–�AIPN,�0393/52.
34 AIPN,�01258/34,�In�struk�cja�w spra�wie�za�kre�su�i try�bu�re�je�stra�cji przez�jednostki�Służby�Bezpieczeństwa

osób�i�spraw�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�39.
35 Je�śli�oso�ba�spraw�dza�na�znaj�do�wa�ła�się�w za�in�te�re�so�wa�niu�czyn�nym,�na�od�wro�cie�kar�ty�EO-4A�od�no�to�-

wy�wa�no,�kto�i kie�dy�spraw�dzał;�znisz�cze�nie�tej�kar�ty�po�zba�wia�ba�da�cza�in�for�ma�cji.
36 Przy�kła�do�wo�zbio�ry�szy�fro�gra�mów�z kwiet�nia�1989�r.�w AIPN,�01471/1,�t.�1–3.
37 AIPN,�01258/34,�In�struk�cja�w spra�wie�za�kre�su�i try�bu�re�je�stra�cji�przez�jednostki�Służby�Bezpieczeństwa

osób�i�spraw�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�40,�ust.�2,�por.�AIPN,�0544/4, Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra

Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,�ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz

sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�148.

Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB...
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szy�fro�gra�mem�by�ły�nad�uży�wa�ne�38.�Zda�wa�li�so�bie�z te�go�spra�wę�nie�tyl�ko�pra�cow�ni�cy�ewi�-

den�cji,�lecz�rów�nież�ope�ra�cyj�ni,�któ�rzy�wpraw�dzie�spraw�dza�jąc�chęt�nie�z me�to�dy�tej�ko�rzy�-

sta�li,�lecz�rów�no�cze�śnie�oba�wia�li�się,�iż�wbrew�ich�wo�li�wie�dzę�o pro�wa�dzo�nych�przez�nich

fi�gu�ran�tach,�a zwłasz�cza�OZI,�mo�gą�po�siąść�zbyt�licz�ni�ko�le�dzy�z re�sor�tu.�Aby�do�te�go�nie

do�pu�ścić,�sto�so�wa�no�–�bar�dzo�rzad�ko�–�me�to�dę� tzw.�za�bez�pie�cze�nia�spe�cjal�ne�go.�Po�le�ga�ła

ona�na�tym,�że�jed�no�cze�śnie�z do�ko�na�niem�re�je�stra�cji�jed�nost�ka�ope�ra�cyj�na�z cen�tra�li�bez�po�-

śred�nio,�a z ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej�za�po�śred�nic�twem�miej�sco�we�go�Wy�dzia�łu�„C”,�zwra�ca�-

ła�się�do�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”,�by�w ra�zie�spraw�dza�nia�wska�za�nej�oso�by�bez�ko�or�dy�na�cji

udzie�lać� od�po�wie�dzi� „nie� fi�gu�ru�je”� i od� ra�zu� in�for�mo�wać� ją,� kto� spraw�dza�39.�Oczy�wi�ście

w ko�re�spon�den�cji�do�ku�men�tu�ją�cej�wy�stą�pie�nie�o za�bez�pie�cze�nie�spe�cjal�ne�po�da�wa�no�za�rów�-

no�da�ne�per�so�nal�ne,�jak�i nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�oso�by�za�bez�pie�cza�nej.

Wa�ga�tej�do�ku�men�ta�cji�jest�więk�sza�niż�ma�te�ria�łów�oma�wia�nych�do�tych�czas�–�mia�no�wi�-

cie�do�ty�czy�osób�szcze�gól�nie�waż�nych�dla�SB.�Po�nad�to�po�zwa�la�nie�tyl�ko�wy�ja�śnić�cha�rak�-

ter� re�je�stra�cji� kon�kret�nych�osób,� lecz�np.� skon�fron�to�wać�po�da�ne� in�for�ma�cje�na� ich� te�mat

z wy�stę�pu�ją�cy�mi�w in�nych�ma�te�ria�łach,�mó�wią�cy�mi,�iż�do�ty�czą�ce�ich�tecz�ki�zo�sta�ły�znisz�-

czo�ne�ze�wzglę�du�na�„brak�war�to�ści�ope�ra�cyj�nej”40.�

Na�pi�smach�w spra�wie�za�bez�pie�cze�nia�spe�cjal�ne�go�znaj�du�ją�się�nie�kie�dy�ad�no�ta�cje�po�-

zwa�la�ją�ce�przy�naj�mniej�czę�ścio�wo�śle�dzić�bieg�spra�wy,�np.�in�for�ma�cje�o je�go�anu�lo�wa�niu41.

6.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z od�mo�wą�re�je�stra�cji

Za�in�te�re�so�waw�szy�się�ja�kąś�oso�bą,�pra�cow�nik�ope�ra�cyj�ny�miał�obo�wią�zek�spraw�dzić�ją

w KOI.�Po�otrzy�ma�niu�in�for�ma�cji�„nie�fi�gu�ru�je”�po�dej�mo�wał�dal�sze�czyn�no�ści,�któ�re�koń�-

czy�ły�się�przed�ło�że�niem�w pio�nie�„C”�kar�ty�EO-4�ce�lem�do�ko�na�nia�re�je�stra�cji.�Jed�nak�że,�jak

wspo�mnia�no� już�w punk�cie�3,�wy�pi�sa�na�przez�ewi�den�cję�na�kar�cie�E-15�od�po�wiedź�„nie

figu�ru�je”�mo�gła�być�nie�zgod�na�z praw�dą.�Dla�te�go� też�w mo�men�cie� re�je�stra�cji�pra�cow�nik

ewi�den�cji�po�now�nie�spraw�dzał,�czy�oso�ba,�któ�ra�mia�ła�być�za�re�je�stro�wa�na,�fak�tycz�nie�nie

fi�gu�ro�wa�ła�w KOI�–�je�śli�fi�gu�ro�wa�ła,�mu�siał�po�now�nie�po�ro�zu�mieć�się�„z�jed�nost�ką�ope�ra�-

cyj�ną,� któ�ra� da�ną� oso�bę� [wcze�śniej]� za�re�je�stro�wa�ła� i po�stą�pić� zgod�nie� z jej� de�cy�zją”42.

Bardzo�rzad�kie�by�ły�wy�pad�ki�tzw.�po�dwój�nych�re�je�stra�cji,�naj�czę�ściej�po�le�ca�no�od�po�wia�-

dać,�iż�re�je�stra�cja�nie�mo�że�być�do�ko�na�na�43.

38 W 1980�r.�do�ko�na�no�3 159�932�spraw�dzeń�kar�ta�mi�i 99�521�szy�fro�gra�ma�mi.�AIPN,�0360/9,�część�wi�ce�-

mi�ni�ster,�In�for�ma�cja�o pra�cy�Biu�ra�„C”�w 1980�r.�[nie�pod�pi�sa�na],�k.�32.
39 AIPN,�0718/28,�Ko�re�spon�den�cja�z lat�1977–1989;�AIPN,�01290/21.�Tu�znaj�du�ją�się�m.in.� in�for�ma�cje

o re�je�stra�cjach�woj�sko�wych�w dniu�25�XI�1987�r.�Pi�smem�OMB-006852/87�za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III

S.�Pie�ga�in�for�mo�wał�kie�row�ni�ka�Sek�cji�„C”�WZO�w No�wym�Są�czu,�iż�o za�bez�pie�cze�nie�wi�nien�zwró�cić�się

za�stęp�ca�ds.�SB�sze�fa�WUSW�do�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”.�
40 AIPN,�0645/29,�Pi�smo�GA�-003687/87�z 25�VI�1987�r.�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�WUSW�w Kra�ko�wie

H.�Cie�pał�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�z póź�niej�szą�ad�no�ta�cją�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�te�goż�wy�dzia�łu

S. Pie�gi,�w któ�rej�m.in.�umiesz�czo�no�uwa�gę:�„ma�te�ria�ły� [...]�ko�mi�syj�nie�znisz�czo�no� ja�ko�bez�war�to�ścio�we”,

k. 114.
41 AIPN,�0645/27,�Pi�smo�GA�-003688/87�z�25�VI�1987�r.�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�WUSW�w Kra�ko�wie

H.�Cie�pał� do� na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� III�Biu�ra� „C”�A.�Bie�lec�kie�go,� z ad�no�ta�cją� te�go� ostat�nie�go� „Anu�lo�wa�no�

E-16�25�I [19]90�z[astęp]ca�nacz[el�ni�ka]�Wydz[iału]�«C»�WUSW�w Kra�ko�wie...”,�k.�111.�
42 AIPN,�0544/4,�Wy�tycz�ne�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�z dnia�18�XI�1972�r.�w�sprawie�prowadzenia�rejestracji,

ewidencji�i�opracowań�analitycznych�oraz�sprawdzania�i�udzielania�informacji,�§�6.
43 Przy�czy�na�wy�stą�pie�nia�te�go�ro�dza�ju�sy�tu�acji�mo�gła�być�na�stę�pu�ją�ca.�Funk�cjo�na�riusz�kontr�wy�wia�du�pro�-

wa�dził�bar�dzo�war�to�ścio�we�go�TW�zwer�bo�wa�ne�go�pod�ku�zy�na,�oby�wa�te�la�USA,�czę�sto�przy�jeż�dża�ją�ce�go�do

Pol�ski,�po�dró�żu�ją�ce�go�po�ca�łym�kra�ju,�lecz�za�trzy�mu�ją�ce�go�się�w miesz�ka�niu�źró�dła.�TW�pra�co�wał�na�po�czcie.�
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W�ma�te�ria�łach�po�Wy�dzia�le�III�Biu�ra�„C”�po�zo�sta�ły�śla�dy�tej�dzia�łal�no�ści�w po�sta�ci�zbio�-

ru�pism�in�for�mu�ją�cych,�iż�re�je�stra�cja�nie�jest�moż�li�wa.�Nie�sto�so�wa�no�jed�no�li�te�go�tek�stu�for�-

mu�la�rza�–�na�pi�smach�bez�sym�bo�lu�po�ja�wiał�się�zapis:�„W/w�jest�już�za�re�je�stro�wa�ny�przez

...............�do�nr�.........”,�na�to�miast�na�pi�smach�o sym�bo�lu�E-6:�„W�spra�wie�re�je�stra�cji�w/w

oso�by�pro�szę�po�ro�zu�mieć�się�z Wy�dzia�łem�............�do�nr�.........”.�Dla�ba�da�cza�naj�istot�niej�-

szy�jest�fakt,�iż�w obu�wy�pad�kach�po�da�wa�no�da�ne�per�so�nal�ne�i nu�mer�re�je�stra�cyj�ny�oso�by,

któ�rej�ko�lej�na�re�je�stra�cja�nie�mo�gła�dojść�do�skut�ku�44.

War�to� zwró�cić� uwa�gę,� że�w oma�wia�nej� do�ku�men�ta�cji� za�cho�wa�ło� się� du�żo� in�for�ma�cji

o re�je�stra�cjach�woj�sko�wych.

Pew�ne�uła�twie�nie�dla�ba�da�czy�sta�no�wi�fakt,�iż�wspo�mnia�na�ko�re�spon�den�cja�uło�żo�na�jest

al�fa�be�tycz�nie� (tyl�ko�we�dług�pierw�szych� li�ter�na�zwi�ska),�a opis� tecz�ki�za�wie�ra� in�for�ma�cję

– na�zwi�ska,�na�ja�kie�li�te�ry�w niej�się�znaj�du�ją�45.

Gdy�był�spraw�dza�ny�przez�ko�goś�z pio�nu�„W”�(per�lu�stra�cji)�pra�cow�nik�kontr�wy�wia�du�ro�zu�mo�wał�na�stę�pu�ją�-

co:�ktoś�z per�lu�stra�cji�in�te�re�su�je�się�kil�ko�ma�pra�cow�ni�ka�mi�tej�pocz�ty�ce�lem�zwer�bo�wa�nia�któ�re�goś�z nich;�le�-

piej�nie�in�for�mo�wać�o mo�im�TW,�gdyż�mo�że�wy�bór�funk�cjo�na�riu�sza�z pionu�„W”�pad�nie�na�ko�goś�in�ne�go.

Kiedy�ta�ra�chu�ba�za�wio�dła,�pra�cow�nik�kontr�wy�wia�du�po�le�cał�ewi�den�cji,�by�nie�przy�jmowała�re�je�stra�cji.�
44 Róż�ne�for�mu�ły�pism�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”�zob.�np.�AIPN,�0645/27,�k.�1 i nn.
45 Np.�Pi�sma�ko�or�dy�na�cyj�ne�li�te�ry�od�...�do�...�–�AIPN,�0645/27–32;�ww.�tecz�ki�do�ty�czą�ro�ku�1987.

Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB...
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Na�wia�sem�mó�wiąc,�w ko�re�spon�den�cji�tej�zwra�ca�uwa�gę�nie�naj�lep�sza�or�ga�ni�za�cja�ochro�-

ny�ta�jem�ni�cy.�Dnia�27�lu�te�go�1987�r.�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�III,�in�for�mu�jąc�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�-

łu�„C”�WUSW�w Za�mo�ściu,�iż�re�je�stra�cja�oby�wa�te�la�X�nie�mo�że�zo�stać�do�ko�na�na,�od�sy�łał

jed�no�cze�śnie�kar�ty�EO-4A�i EO-4 do�ty�czą�ce�tej�oso�by�46.�Wska�zu�je�to,�że�Wy�dział�III�dys�-

po�no�wał�za�war�tą�na�kar�cie�EO-4�wie�dzą�o cha�rak�te�rze�re�je�stra�cji�(i�sa�mą�kar�tą!),�do�cze�go

teo�re�tycz�nie�nie�po�wi�nien�mieć�wglą�du.

Oprócz� ko�re�spon�den�cji� za�cho�wa�ło� się� jesz�cze� jed�no� źró�dło� –� sko�ro�szyt� za�ty�tu�ło�wa�ny

„Zwro�ty [kart]� EO-4”,� za�wie�ra�ją�cy� in�for�ma�cje� o ode�sła�niu� tych� kart� do� po�szcze�gól�nych

WU�SW47.�Ty�po�wy�za�pis�skła�da�się�z na�zwy�WUSW,�któ�re�mu�od�sy�ła�no�kar�tę�(na�zwy�te�sta�-

no�wią� kry�te�rium� sys�te�ma�ty�zo�wa�nia� in�for�ma�cji),� na�zwi�ska� (naj�czę�ściej� rów�nież� imie�nia)

oso�by�wy�mie�nio�nej�na�EO-4,�a tak�że�jej�nu�me�ru�re�je�stra�cyj�ne�go�oraz�na�zwy�jed�nost�ki,�ja�ka

wcze�śniej�do�ko�na�ła�jej�re�je�stra�cji.�Sko�ro�szyt�trak�to�wa�no�za�pew�ne�ja�ko�po�moc�ni�czy�brud�no�-

pis.�Nie�moż�na�usta�lić,�w któ�rym�wy�dzia�le�Biu�ra�„C”�po�wstał�–�pierw�szym�czy�trze�cim�–

trud�no�też�wska�zać,�ja�kie�go�okre�su�do�ty�czy.�Fakt,�iż�w tek�ście�po�ja�wia�ją�się�wzmian�ki,�iż�X

zo�stał� za�re�je�stro�wa�ny� przez�WU�SW48,� dowodzi,� że� mia�ło� to� miej�sce� nie� wcze�śniej,� niż

w dru�giej�po�ło�wie�1983�r.�(przed�tem�ist�nia�ły�ko�men�dy�wo�je�wódz�kie�MO).�Na�okład�ce�wy�-

pi�sa�no�wpraw�dzie�„Taj�ne�spec.�zna�cze�nia”,�ale�po�za�tym�sko�ro�szyt�nie�speł�nia�żad�nych�wy�-

mo�gów�prze�wi�dzia�nych�dla�do�ku�men�ta�cji�opa�trzo�nej�te�go�ro�dza�ju�klau�zu�lą.

7.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z udzie�la�niem�do�stę�pu�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych

W�ca�łym�sze�re�gu�urzę�dów�i róż�ne�go�ro�dza�ju�za�kła�dów�pra�cy�ist�nia�ły�sta�no�wi�ska,�któ�-

rych�pia�sto�wa�nie�wią�za�ło�się�z do�stę�pem�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych.�Kan�dy�dat�do�pra�cy�na

ta�kim�sta�no�wi�sku�mu�siał�uzy�skać�zgo�dę�sto�sow�nej�ko�mór�ki�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych.

Istot�ną� ro�lę� w pro�ce�sie� po�dej�mo�wa�nia� tej� de�cy�zji� od�gry�wał� pion� ewi�den�cji� ope�ra�cyj�nej.

Po re�for�mie� ad�mi�ni�stra�cji� w 1975� r.� w te�re�nie� za�da�nie� to� na�le�ża�ło� do�wy�dzia�łów� „C”49.

W 1983 r.� –� po� pew�nych�wa�ha�niach� –�wła�śnie�w Biu�rze� „C”� po�wo�ła�no� osob�ny�wy�dział

(XII),�zaj�mu�ją�cy�się�nie�mal�wy�łącz�nie�tą�te�ma�ty�ką�50.

Wy�ra�ża�nie�w imie�niu�mi�ni�stra�spraw�we�wnętrz�nych�zgo�dy�na�do�pusz�cze�nie�kon�kret�nych

osób� do� in�for�ma�cji� nie�jaw�nych� wy�ma�ga�ło� pro�wa�dze�nia� ko�re�spon�den�cji� z in�sty�tu�cja�mi

cywil�ny�mi.�Biu�ro�„C”�wy�stę�po�wa�ło�w niej�pod�na�zwą�Biu�ro�do�spraw�Ko�or�dy�na�cji�Ochro�-

ny�Ta�jem�ni�cy,�aby�nie�ujaw�niać�we�wnętrz�nej�or�ga�ni�za�cji�mi�ni�ster�stwa.

Pro�ce�du�ra�udzie�la�nia�zgo�dy�na�do�stęp�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych�wy�glą�da�ła�na�stę�pu�ją�co:

kie�row�nik�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�nej�(mi�ni�ster,�pre�zes,�dy�rek�tor)�lub�oso�ba�przez�nie�go�upo�-

waż�nio�na�prze�sy�łał�do�Biu�ra�do�spraw�Ko�or�dy�na�cji�Ochro�ny�Ta�jem�ni�cy�(czy�li�Biu�ra�„C”)

MSW�„Wnio�sek�w spra�wie�uzgod�nie�nia�kan�dy�da�ta�do�do�stę�pu�do�wia�do�mo�ści� sta�no�wią�-

cych�ta�jem�ni�cę�pań�stwo�wą”�oraz�uzy�ska�ne�z Cen�tral�ne�go�Re�je�stru�Ska�za�nych�za�świad�cze�-

nie�o nie�ka�ral�no�ści;�pi�smo�tra�fia�ło�do�Wy�dzia�łu�XII,�któ�ry�do�ko�ny�wał�spraw�dzeń�w kar�to�-

46 AIPN,�0645/27,�k.�2.�W tym�cza�sie�w Za�mo�ściu�nie�ist�niał�Wy�dział�„C”,�a je�dy�nie�Sek�cja�„C”�w Wy�-

dzia�le�Za�bez�pie�cze�nia�Ope�ra�cyj�ne�go,�por.�też�k.�23,�29�i nn.�Po�dob�na�sy�tu�acja�występuje�w wie�lu�in�nych�wy�-

pad�kach,�por. np.�AIPN,�0645/28,�k.�4,�6,�10,�14�i nn.
47 AIPN,�001436/13.
48 Ibi�dem,�k.�82.
49AIPN,�335/235,�No�tat�ka�nr�OMA�-06994/75�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�J.�Za�baw�skie�go�z 3 VI�1975�r.,�k.�46�i nn.
50 AIPN,�02079/1,�Za�rzą�dze�nia�or�ga�ni�za�cyj�ne�0120�MSW�z 29�IV�1983�r.�i 075�z 5 X�1985�r.,�k.�80�i nn.

O pro�ble�mach�zwią�za�nych�z usy�tu�owa�niem�wy�dzia�łu�mó�wi�m.in.�AIPN,�45/162,�No�tat�ki�za�stęp�cy�dy�rek�to�ra

De�par�ta�men�tu�V�M.�Go�łę�biow�skie�go�z grud�nia�1982�r.�oraz�dy�rek�to�ra�Biu�ra�„C”�K.�Pio�trow�skie�go�z 28�I 1983 r.,

b.p.�W tej�że�tecz�ce�wie�le�in�nych�uwag�w po�wyż�szej�spra�wie.
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te�ce�ogól�no�in�for�ma�cyj�nej�(Wy�dzia�le�III).�Kar�ty�E-15�za�wie�ra�ją�ce�od�po�wie�dzi�KOI�po�zo�sta�-

wa�ły�w ak�tach�spra�wy�gro�ma�dzo�nych�przez�Wy�dział�XII;�po�otrzy�ma�niu�wy�ni�ków�spraw�-

dze�nia�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�XII�zwra�cał�się�o opi�nię�do�jed�no�stek�ope�ra�cyj�nych;�je�że�li�kan�-

dy�dat� nie� był� re�je�stro�wa�ny� w KOI,� py�ta�nie� kie�ro�wa�no� do� na�czel�ni�ka� wy�dzia�łu

„ochra�nia�ją�ce�go�ope�ra�cyj�nie”�in�sty�tu�cję,�w któ�rej�pra�co�wał�opi�nio�wa�ny�(np.�w od�nie�sie�niu

do�Ban�ku�Han�dlo�we�go�S.A.�w la�tach�1984–1989�był�to�Wy�dział�IV�De�par�ta�men�tu�V),�je�śli

na�to�miast�na�kar�cie�E-15� fi�gu�ro�wał�nu�mer� re�je�stra�cyj�ny� i jed�nost�ka�bę�dą�ca�go�spo�da�rzem

reje�stra�cji,� pi�smo� prze�ka�zy�wa�no� do� tej� jed�nost�ki� (w� wy�pad�ku� Ban�ku� Han�dlo�we�go� S.A.

w la�tach�1984–1989�by�ły�to�wy�dzia�ły:�VI,�VIII�i X�De�par�ta�men�tu�I oraz�wy�dzia�ły:�I i IV

De�par�ta�men�tu�II)51,�choć�by�wa�ły�wy�jąt�ki�–�w wie�lu�wy�pad�kach�nie�ma�śla�dów�zwra�ca�nia

się�do�or�ga�nów�woj�sko�wy�ch52.�Je�że�li�żad�na�z jed�no�stek�ope�ra�cyj�nych�nie�zgło�si�ła�sprze�ci�-

wu,�dy�rek�tor�Biu�ra�do�spraw�Ko�or�dy�na�cji�Ochro�ny�Ta�jem�ni�cy�(Biu�ra�„C”)�prze�sy�łał�kie�-

row�ni�ko�wi�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�nej�druk�in�for�mu�ją�cy,�„że�Mi�ni�ster�stwo�Spraw�We�wnętrz�-

nych�wy�ra�ża�zgo�dę�w spra�wie�upo�waż�nie�nia�[...]�do�do�stę�pu�do�wia�do�mo�ści�sta�no�wią�cych

ta�jem�ni�cę�pań�stwo�wą”.

Omó�wio�na�wy�żej� ko�re�spon�den�cja� po�zwa�la� –� oczy�wi�ście� przez� po�rów�na�nie� z dzien�ni�-

kiem�re�je�stra�cyj�nym�–�nie�tyl�ko�na�usta�le�nie�cha�rak�te�ru�re�je�stra�cji�osób�opi�nio�wa�nych,�lecz

tak�że�człon�ków�ich�ro�dzin,�na�któ�rych�przy�tej�oka�zji�rów�nież�wy�pi�sy�wa�no�kar�ty�E-15.�War�-

to�zwró�cić�uwa�gę,�iż�we�„Wnio�skach...” znaj�du�je�się�in�for�ma�cja�o wy�kształ�ce�niu�kan�dy�da�-

ta�i krót�ki�opis�je�go�ka�rie�ry�za�wo�do�wej.�Moż�na�do�dać,�iż�ko�re�spon�den�cja�do�ty�czy�ła�dwóch

ka�te�go�rii�osób:�kan�dy�da�tów�do�naj�wyż�szych�i wy�so�kich�sta�no�wisk�oraz�za�trud�nio�nych�na

ni�skich�sta�no�wi�skach�we�wraż�li�wych�dla�da�nej�in�sty�tu�cji�miej�scach,�np.�w Ban�ku�Han�dlo�-

wym�S.A.�bę�dą� to�oczy�wi�ście�pra�cow�ni�cy�kan�ce�la�rii� taj�nej,� ale� tak�że�nie�któ�rzy� re�fe�ren�ci

zaj�mu�ją�cy�się�ra�chun�ka�mi�de�wi�zo�wy�mi.

W�od�nie�sie�niu�do�pra�cow�ni�ków�za�kła�dów�o mniej�szym�zna�cze�niu�de�cy�zje�po�dej�mo�wa�no�na

szcze�blu�WUSW,�w któ�rym�sto�sow�ne�pra�ce�pro�wa�dził�Wy�dział�„C”,�uży�wa�ją�cy�w ko�re�spon�-

den�cji�ze�wnętrz�nej�na�zwy�Wy�dzia�łu�do�spraw�Ko�or�dy�na�cji�Ochro�ny�Ta�jem�ni�cy.�Zgro�ma�dzo�na

tam�do�ku�men�ta�cja�da�je�ba�da�czo�wi�ta�kie�sa�me�moż�li�wo�ści,�jak�od�po�wied�nie�ma�te�ria�ły�cen�tra�li53.

Po�dob�ny� cha�rak�ter�ma� rów�nież� ko�re�spon�den�cja� do�ty�czą�ca� kan�dy�da�tów� na� sta�no�wi�ska

na�czel�ni�ków�miast�i gmin�oraz�dy�rek�to�rów�urzę�dów�wo�je�wódz�ki�ch54.

Zna�le�zie�nie�in�for�ma�cji�o kon�kret�nej�oso�bie�jest�uła�twio�ne�dzię�ki�prze�cho�wy�wa�niu�tych

ma�te�ria�łów�we�dług�miejsc�pra�cy.�W sa�mych�tecz�kach�są�spi�sy�za�war�to�ści�po�sia�da�ją�ce,�choć

nie�w po�rząd�ku�al�fa�be�tycz�nym,�wy�ka�zy�na�zwi�sk55.

8.� Ko�re�spon�den�cja� zwią�za�na� z wy�ra�że�niem� zgo�dy� na� po�sia�da�nie� bro�ni,� wy�da�nie

prze�pust�ki�por�to�wej,�ksią�żecz�ki�że�glar�skiej,�ra�dio�sta�cji,�przy�ję�cie�od�zna�cze�nia�za�gra�-

nicz�ne�go�itp.

Zgo�da�MSW�by�ła�wy�ma�ga�na�w wy�pad�ku� sta�ra�nia� się�o po�zwo�le�nie�na�po�sia�da�nie�bro�ni

i w wie�lu�in�nych�oko�licz�no�ściach,�m.in.�wy�mie�nio�nych�w pod�ty�tu�le.�Oby�wa�tel�skła�dał�po�da�nie

w ko�men�dzie�wo�je�wódz�kiej�MO,�skąd� tra�fia�ło�ono�do�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go,�któ�ry�wypeł�niał

51 AIPN,�45/18,�k.�9,�57�i nn.,�230–233,�237,�259,�261,�266,�268,�272,�276�i nn.
52 Ibidem,�k.�65,�91�i nn.
53 AIPN,�02472/1,�t.�1–2,�Do�ku�men�ta�cja�SUSW�z 1990�r.
54 Przy�kła�do�wo�AIPN,�0743/5,�t.�1–5�(do�ty�czy�SUSW�z lat�1983–1989).
55 AIPN,�spis�nr�45�(akt�b.�Wy�dzia�łu�XII�Biu�ra�„C”).�Przy�kła�do�wo�tecz�ka�45/4�do�ty�czy�Na�ro�do�we�go�Ban�-

ku�Pol�skie�go,�45/18�–�Ban�ku�Han�dlo�we�go.
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kar�tę�E-15�i kie�ro�wał�ją�do�miej�sco�wej�kar�to�te�ki�in�for�ma�cyj�no�-ro�zp�ozna�wczej�(w przy�bli�że�-

niu�od�po�wied�nik�zbio�rów�Wy�dzia�łu�VII,�czy�li�Cen�tral�nej�Kar�to�te�ki�Kry�mi�nal�nej),�gdzie�wpi�-

sy�wa�no�sto�sow�ną�in�for�ma�cję�–�naj�czę�ściej�„nie�fi�gu�ru�je”;�na�stęp�nie�prze�sy�ła�no�kar�tę�do�Biu�-

ra�„C”�w ce�lu�do�ko�na�nia�dal�szych�spraw�dzeń�w wy�dzia�łach�VII�i III;�ten�ostat�ni�prze�ka�zy�wał

ją�do�Wy�dzia�łu�II.�Dal�szy�tok�pro�wa�dze�nia�spra�wy�za�le�żał�od�wy�ni�ków�spraw�dze�ń56.

Je�że�li�oso�ba�spraw�dza�na�nie�fi�gu�ro�wa�ła�w KOI,�Wy�dział�II�Biu�ra�„C”�kie�ro�wał�do�Wy�-

dzia�łu� Ogól�ne�go� sto�sow�nej� ko�men�dy�wo�je�wódz�kiej� pi�smo� (w�wy�pad�ku� naj�licz�niej�szych

spraw�ubie�ga�nia�się�o ze�zwo�le�nie�na�po�sia�da�nie�bro�ni�wy�peł�nia�ne�na�for�mu�la�rzu)�z for�mu�-

łą� „nie�po�sia�da�my�ma�te�ria�łów,�któ�re� sta�no�wi�ły�by�pod�sta�wę�do�od�mow�ne�go�za�ła�twie�nia”.

Gdy� kar�ta� E-15� wska�zy�wa�ła� tyl�ko� ist�nie�nie� ma�te�ria�łów� ar�chi�wal�nych� znaj�du�ją�cych� się

w Wy�dzia�le�II,�je�go�pra�cow�nik�ana�li�zo�wał�ak�ta�i bez�kon�sul�ta�cji�z in�ną�jed�nost�ką�przy�go�to�-

wy�wał�od�po�wiedź�do�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�KW�MO�57.

Je�że�li�ma�te�ria�ły�znaj�do�wa�ły�się�w Wy�dzia�le�„C”�KW�MO,�cen�tra�la�prze�ka�zy�wa�ła�mu�do�-

tych�czas�zgro�ma�dzo�ną�do�ku�men�ta�cję,�po�le�ca�jąc�po�pro�wa�dze�nie�spra�wy�do�koń�ca�58.�Po�dob�-

nie�dzia�ło�się�w sy�tu�acji,�gdy�spraw�dza�ny�znaj�do�wał�się�w za�in�te�re�so�wa�niu�czyn�nym�któ�re�-

goś� z wy�dzia�łów�KW�MO� (WUSW),�do�któ�re�go�wpły�nę�ło�po�da�nie�o ze�zwo�le�nie.�War�to

pod�kre�ślić,�iż�w tym�wy�pad�ku,�od�po�wiedź�na�kar�cie�E-15�nie�mu�sia�ła�być�zgod�na�z rze�czy�-

wi�sto�ścią:�Cen�tral�na�Kar�to�te�ka�Ogól�no�in�for�ma�cyj�na�(Wy�dział�III)�po�da�wa�ła�„nie�fi�gu�ru�je”,

a jed�no�cze�śnie�na�czel�nik�od�ręb�nym�pi�smem� in�for�mo�wał�na�czel�ni�ka� sto�sow�ne�go�Wy�dzia�-

łu „C”�o nu�me�rze,�pod�któ�rym�miej�sco�wy�kontr�wy�wiad�za�re�je�stro�wał�spraw�dza�ne�go�59.�

Gdy�oso�ba�spraw�dza�na�znaj�do�wa�ła�się�w za�in�te�re�so�wa�niu�czyn�nym�cen�tra�li,�Wy�dział�III

wy�peł�niał� druk� (bez� sym�bo�lu),� któ�rym� za�zwy�czaj� in�for�mo�wał� go�spo�da�rza� re�je�stra�cji

o spraw�dze�niu.�W tym�wy�pad�ku�druk�ten�jed�nak�prze�ka�zy�wa�no�do�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”60,

któ�ry�z ko�lei�kie�ro�wał�od�sie�bie�do�go�spo�da�rza� re�je�stra�cji�pi�smo�z py�ta�niem,�czy�nie�ma

prze�szkód�w po�zy�tyw�nym�za�opi�nio�wa�niu�po�da�nia.�W za�leż�no�ści�od�tre�ści�od�po�wie�dzi�jed�-

nost�ki�ope�ra�cyj�nej�in�for�mo�wał�na�stęp�nie�Wy�dział�Ogól�ny�sto�sow�nej�KW�MO�o wy�ra�żeniu

zgo�dy�(lub�nie)�na�udzie�le�nie�ze�zwo�le�nia�61.

W�sy�tu�acji,�gdy�KOI�wy�ka�zy�wa�ła,�iż�ja�kaś�jed�nost�ka�ope�ra�cyj�na�ak�tu�al�nie�pro�wa�dzi�spra�wę

do�ty�czą�cą�oso�by�spraw�dza�nej,�zwra�ca�uwa�gę�nie�fra�so�bli�wość�trak�to�wa�nia�ochro�ny�za�in�te�re�so�-

wań�czyn�nych.�Prze�cież�Wy�dział�II�Biu�ra�„C”�w ogó�le�nie�mu�siał�wie�dzieć�o ta�kiej�re�je�stra�cji;

wy�star�czy�ło,�że�by�przy�spraw�dze�niu�za�cho�wać�zwy�kłe�pro�ce�du�ry�sto�so�wa�ne�przy�ko�or�dy�na�cji,

w efek�cie�cze�go�ar�chi�wum�mo�gło�by�otrzy�mać�kar�tę�E-15�z ad�no�ta�cją�„nie�fi�gu�ru�je”.

56 Obieg�do�ku�men�ta�cji�do�ty�czą�cej�spraw�oma�wia�nych�w tym�pod�roz�dzia�le�opi�sa�no�na�pod�sta�wie�AIPN,

0355/18,� Ko�re�spon�den�cja� dot[yczą�ca]� ks[ią�że�czek]� że�glar�skich,� kart� pły�wań� mor�skich,� bro�ni. Wy�da�wa�nie

ksią�że�czek�pły�wań�mor�skich�le�ża�ło,�przy�naj�mniej�w pew�nym�okre�sie,�w ge�stii�pio�nu�pasz�por�tów�za�gra�nicz�-

nych,�por.�AIPN,�0355/39,�k.�21.
57 AIPN,�0355/18,�k.�88�i nn.
58 Ibidem,�k.�43.�Tu�tak�że�in�for�ma�cja�o spo�so�bie�pro�wa�dze�nia�spra�wy�przez�Wy�dział�„C”.
59 AIPN,�01230/10,�k.�23�i nn.�W omó�wio�nym�przy�pad�ku�moż�na�po�rów�nać�kar�tę�E-15�z pi�smem;�w sy�tu�-

acji,�gdy�ma�my�do�czy�nie�nia�wy�łącz�nie�z kar�tą�E-15,�ni�gdy�nie�mo�że�my�być�pew�ni,�czy�za�pis�„nie�fi�gu�ru�je”

jest�zgod�ny�z praw�dą.
60 AIPN,�0355/18,�np.�k.�5,�9,�15�itd.�–�tu�brak�śla�dów�obie�gu�wy�peł�nio�ne�go�for�mu�la�rza;�na�kar�cie�125�ja�-

ko�ad�re�sat�fi�gu�ru�je�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�VIII�De�par�ta�men�tu�I,�na�to�miast�na�do�le�do�wód,�iż�pi�smo�tra�fi�ło�nie�do

ad�re�sa�ta,�lecz�do�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”,�w po�sta�ci�nu�me�ru�wpły�wu�OMC-03774/80�–�po�dob�nie�np.�na�k.�117,

149;�OMC�ozna�cza�wła�śnie�Wy�dział�II�Biu�ra�„C”.�Na�le�ży�przy�pusz�czać,�iż�po�da�nie�przez�KOI�for�mal�ne�go�ad�-

re�sa�ta�mia�ło�być�wska�zów�ką�dla�Wy�dzia�łu�II,�do�ko�go�ad�re�so�wać�pi�smo.�W dzien�ni�ku�ko�or�dy�na�cyj�nym�od�no�-

to�wy�wa�no,�iż�pi�smo�prze�ka�za�no�wg�kom�pe�ten�cji�Wy�dzia�ło�wi�II�Biu�ra�„C”.�AIPN,�0393/45,�k.�61v,�62,�69v,

70,�84v,�85.

Antoni�Zieliński
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Po�wyż�szy�przy�kład�po�ka�zu�je,�jak�waż�ny�dla�ba�da�cza�ma�te�riał�sta�no�wi�ko�re�spon�den�cja�pio�-

nu�„C”.�In�for�ma�cje,�do�któ�rych�do�stęp�dla�in�nych�pio�nów�(z�naj�waż�niej�szy�mi�spo�śród�ope�ra�-

cyj�nych�włącz�nie)�był�szcze�gól�nie�utrud�nio�ny,�w ra�mach�Biu�ra�„C”�krą�ży�ły�dość�swo�bod�nie.

Wy�dział�II�te�go�Biu�ra�uzy�ski�wał�przy�oka�zji�spraw�sto�sun�ko�wo�ma�ło�dla�re�sor�tu�istot�nych,�jak

opi�nio�wa�nie�wnio�sku�o udzie�le�nie�zgo�dy�na�po�sia�da�nie�bro�ni,�wie�dzę�trud�no�do�stęp�ną�np.�dla

pro�wa�dzą�ce�go�spra�wę�ope�ra�cyj�ne�go�roz�pra�co�wa�nia�funk�cjo�na�riu�sza�kontr�wy�wia�du.

Prze�cho�wy�wa�na�w ma�te�ria�łach�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”�ty�po�wa�do�ku�men�ta�cja�spra�wy�do�-

ty�czą�cej�ze�zwo�le�nia�na�po�sia�da�nie�bro�ni�skła�da�się�z kar�ty�E-15,�wy�peł�nia�ne�go�przez�Wy�-

dział�III�Biu�ra�„C”�(KOI)�for�mu�la�rza�z in�for�ma�cją�o spraw�dza�niu�oso�by,�za�wie�ra�ją�ce�go�jej

da�ne�per�so�nal�ne�i nu�mer�re�je�stra�cyj�ny,�pi�sma�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”�do�na�czel�-

ni�ka�wy�dzia�łu,�któ�ry�pro�wa�dził�spra�wę�wy�ka�za�ną�przez�KOI,�od�po�wie�dzi�na�nie�oraz�ko�lej�-

ne�go�pi�sma�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II,�tym�ra�zem�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�Ogól�ne�go�sto�sow�-

nej�KW�MO�62.

Z�cza�sem�do�ku�men�ta�cja�sta�wa�ła�się�bar�dziej� la�ko�nicz�na,� tym�nie�mniej�za�wie�ra�spraw�-

dzo�ne�kar�ty�E-15,�a więc�in�for�ma�cje�o da�nych�per�so�nal�nych�i nu�me�rze,�a cza�sem�rów�nież

cha�rak�te�rze�re�je�stra�cji.�Ma�te�ria�ły�zo�sta�ły�zgro�ma�dzo�ne�w ukła�dzie�chro�no�lo�gicz�nym,�na�po�-

cząt�ku�wie�lu�te�czek�znaj�du�ją�się�wy�ka�zy�osób,�któ�rych�do�ku�men�ta�cja�do�ty�czy.�Zwra�ca�uwa�-

gę�fakt,�iż�za�cho�wa�ło�się�tu�bar�dzo�du�żo�in�for�ma�cji�o re�je�stra�cjach�woj�sko�wy�ch63.

9.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z no�mi�na�cja�mi�na�sta�no�wi�ska�znaj�du�ją�ce�się�w no�men�-

klatu�rze�PZPR

Wie�le� sta�no�wisk� w ad�mi�ni�stra�cji� pań�stwo�wej� znaj�do�wa�ło� się� w tzw.� no�men�kla�tu�rze

PZPR.�Przed�no�mi�na�cją�na�ta�kie�sta�no�wi�sko�Wy�dział�Po�li�ty�ki�Ka�dro�wej�KC�PZPR�zwra�-

cał się�do�MSW�o opi�nię�na�te�mat�kan�dy�da�ta.�Nie�uda�ło�się�od�na�leźć�do�ku�men�tów�po�ka�zu�-

ją�cych�obieg�kan�ce�la�ryj�ny�pism�od�mo�men�tu�ich�wpły�nię�cia�do�mi�ni�ster�stwa�do�udzie�le�nia

od�po�wie�dzi.�Na�pod�sta�wie�za�cho�wa�nej�ko�re�spon�den�cji�moż�na�jed�nak�usta�lić,�iż�na�pew�nym

eta�pie�py�ta�nia�mu�sia�ły�tra�fiać�do�Wy�dzia�łu�III�Biu�ra�„C”,�ce�lem�spraw�dze�nia�oso�by�w KOI.

Nie�jest�ja�sne,�czy�każ�dy�pra�cow�nik�kar�to�te�ki�był�do�pusz�czo�ny�do�do�ko�ny�wa�nia�spraw�dzeń

osób,�o któ�re�py�tał�Wy�dział�Po�li�ty�ki�Ka�dro�wej�KC.�W za�cho�wa�nej�do�ku�men�ta�cji�au�to�ra�mi

pism�kie�ro�wa�nych�póź�niej�do�in�nych�jed�no�stek�jest�tyl�ko�kil�ku�funk�cjo�na�riu�szy�(zde�cy�do�-

wa�nie�naj�czę�ściej�po�ja�wia�ją�się�si�gle�SP�–�być�mo�że�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�wy�dzia�łu�Sta�ni�sła�-

wa�Pie�gi).�Pra�cow�nik�do�ko�nu�ją�cy�spraw�dzeń�wie�dział�na�to�miast,�ja�ka�in�sty�tu�cja�za�da�je�py�-

ta�nie.� Wska�zu�je� na� to� for�mu�ła� pism� kie�ro�wa�nych� do� jed�no�stek� ope�ra�cyj�nych,� gdy

oka�zy�wa�ło�się,�że�spraw�dza�ny�fi�gu�ru�je�w kar�to�te�ce.�Brzmia�ła�ona:�„Wy�dział�Po�li�ty�ki�Ka�-

dro�wej�Ko�mi�te�tu�Cen�tral�ne�go�PZPR�pro�si�o za�opi�nio�wa�nie...” –�w tym�miej�scu�po�da�wa�no

da�ne�per�so�nal�ne�i miej�sce�za�trud�nie�nia;�na�stęp�nie:�„W/w�za�re�je�stro�wa�ny�jest�w Biu�rze�„C”

przez...”�i tu�wpi�sy�wa�no�na�zwi�sko�funk�cjo�na�riu�sza,�nu�mer�wy�dzia�łu,�w któ�rym�był�za�trud�nio�ny

61 AIPN,�0355/18,�k.�119,�121�i nn.,�184–186�–�przy�kła�dy�zgo�dy;�AIPN,�0355/27,�k.�21–26�–�przy�kła�dy

od�mo�wy.
62 A�IPN,�0355/18;�AIPN,�0355/35,�pas�sim.�
63 AIPN,�0355/18�–�za�la�ta�1980–1981;�AIPN,�0355/27�–�za�rok�1982;�AIPN,�0355/22–24�–�za�rok�1983;

AIPN,�0355/25,�t.�1–5,�AIPN,�0355/26,�AIPN,�0355/35�–�za�rok�1984;�AIPN,�0355/36�–�za�rok�1985;�AIPN,

0355/37–38� –� za� rok� 1986;�AIPN,� 0355/44–46� –� za� rok� 1987;�AIPN,� 0355/71–72� –� za� rok� 1988;�AIPN,

0355/75–76,�–�za�la�ta�1989–1990;�nie�któ�re�tecz�ki�(np.�AIPN,�0355/76)�to�w za�sa�dzie�zbiór�spraw�dzo�nych�kart

Mkr-1�(E-15)�uzu�peł�nio�nych�do�pi�skiem�„po�zyt[yw�nie]”�i da�tą�wy�sła�nia�od�po�wie�dzi.�Nie�któ�re�spra�wy�mo�gą

wy�wo�łać�za�in�te�re�so�wa�nie�ba�da�cza,�np.�zgo�da�na�po�sia�da�nie�bro�ni�dla�kon�su�la,�któ�ry�od�mó�wił�po�wro�tu�do�kra�-

ju�–�AIPN,�0355/25,�t.�5,�k.�86–91.
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oraz� nu�mer� re�je�stra�cyj�ny� i da�tę� re�je�stra�cji.� Pi�smo� koń�czo�no� zda�niem� „Uprzej�mie� pro�szę

o po�in�for�mo�wa�nie�nas,�czy�po�sia�da�ne�ma�te�ria�ły�nie�sta�no�wią�prze�szkód�w po�zy�tyw�nym�za�-

opi�nio�wa�niu...”.�

Sy�gna�tu�ra�pism�(OMB)�świad�czy,�iż�przy�go�to�wy�wał�je�Wy�dział�III,�ale�–�w od�róż�nie�niu

od�do�ku�men�ta�cji�do�ty�czą�cej�do�pusz�cze�nia�do�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych,�zgo�dy�na�po�sia�da�nie

bro�ni�itd.�–�nie�by�ły�one�kie�ro�wa�ne�do�na�czel�ni�ka�sto�sow�ne�go�wy�dzia�łu,�lecz�do�dy�rek�to�ra

de�par�ta�men�tu�64.�Jest�oczy�wi�ste,�iż�w tym�wy�pad�ku�ko�re�spon�den�cja�do�ty�czy�ła�kan�dy�da�tów

na�wy�so�kie�sta�no�wi�ska,�pra�cow�ni�ków�Urzę�du�Ra�dy�Mi�ni�strów,�mi�ni�sterstw,�cen�tral�han�dlu

za�gra�nicz�ne�go,�ban�ków,�Ko�mi�te�tu�do� spraw�Ra�dia� i Te�le�wi�zji,�Ko�mi�te�tu�Wo�je�wódz�kie�go

PZPR�w Ka�to�wi�cach,�Za�rzą�du�Głów�ne�go�ZSMP,�na�ukow�ców,�pra�cow�ni�ków�wy�daw�nictw,

dzien�ni�ka�rzy�65.

Spo�ra�dycz�nie�tra�fia�ją�się�in�for�ma�cje�o za�ku�li�so�wych�in�ter�wen�cjach�w ce�lu�zmia�ny�opi�-

nii,� np.� po� dwu�krot�nej� od�mo�wie� wy�da�nia� po�zy�tyw�nej� opi�nii� o oby�wa�te�lu� po�dej�rza�nym

o nad�uży�cia�go�spo�dar�cze�„na�sku�tek�proś�by�za�stęp�cy�sze�fa�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�MSW

tow.�płk.�Cz.�Wie�ja�ka�Biu�ro�«C»�MSW�w dniu�16�IV�1985�r.�anu�lo�wa�ło�ne�ga�tyw�ne�sta�no�-

wi�sko�i wy�ra�zi�ło�zgo�dę�na�upo�waż�nie�nie�ob.�[...]�do�do�stę�pu�do�wia�do�mo�ści�sta�no�wią�cych

ta�jem�ni�cę�pań�stwo�wą”66.

10.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z wy�da�wa�niem�pasz�por�tów

W�Pol�sce�Lu�do�wej�oso�ba�sta�ra�ją�ca�się�o wy�jazd�za�gra�ni�cę,�zwłasz�cza�do�kra�jów�ka�pi�ta�-

li�stycz�nych,�mu�sia�ła�po�ko�nać�wie�le�prze�szkód�biu�ro�kra�tycz�nych.�Przede�wszyst�kim�trze�ba

by�ło� zło�żyć�wnio�sek�we�wła�ści�wym� te�ry�to�rial�nie�Wy�dzia�le� Pasz�por�to�wym.� Przed�wy�da�-

niem�de�cy�zji�wnio�sek�czę�sto�opi�nio�wa�ny�był�przez�róż�ne�jed�nost�ki�re�sor�to�we,�ko�re�spon�den�-

cja�prze�cho�dzi�ła�rów�nież�przez�pion�„C”.�Na�wet�w sy�tu�acji,�gdy�nie�by�ło�za�strze�żeń�do�wy�-

da�nia� pasz�por�tu,� skom�pli�ko�wa�na� dro�ga� do�ku�men�tów� przy� sta�le� wzra�sta�ją�cej� licz�bie

chęt�nych�do�wy�jaz�du�po�wo�do�wa�ła,�iż�ocze�ki�wa�nie�na�de�cy�zję�trwa�ło�nie�zwy�kle�dłu�go.�Stąd

też�nie�rzad�ko�oby�wa�tel�zwra�cał�się�do�zna�ne�go�so�bie�pra�cow�ni�ka�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�-

nych�o po�moc,�naj�czę�ściej�o przy�spie�sze�nie�wy�da�nia�zgo�dy�na�wy�jazd.�Na�to�miast�SB�wy�-

ko�rzy�sty�wa�ła�tę�sy�tu�ację,�wią�żąc�za�od�da�nie�ta�kiej�przy�słu�gi�współ�pra�cą�ze�so�bą�67.

Do�cho�dzi�ło�do�te�go�na�ty�le�czę�sto,�że�w po�szcze�gól�nych�jed�nost�kach,�np.�w SUSW,�opra�-

co�wa�no�spe�cjal�ne� for�mu�la�rze�za�ty�tu�ło�wa�ne�„Wnio�sek�o wy�da�nie� (przy�spie�sze�nie� ter�mi�nu

wy�da�nia)�pasz�por�tu,�po�dyk�to�wa�ne�po�trze�ba�mi�ope�ra�cyj�no�-słu�żb�ow�ymi”.�Nie�był�to�ofi�cjal�-

nie�obo�wią�zu�ją�cy�druk,�nie�miał�nu�me�ru,�a sa�ma�je�go�for�ma�(układ�ru�bryk)�by�wa�ła�róż�na,

ale�za�wie�rał�za�wsze�ta�kie�ele�men�ty�jak:�da�ne�per�so�nal�ne�oso�by�ubie�ga�ją�cej�się�o wy�jazd,�jej

ad�res�i miej�sce�pra�cy,�punkt�pasz�por�to�wy,�w któ�rym�zło�żo�no�do�ku�men�ty,�na�zwi�sko�funk�cjo�-

na�riu�sza�pro�wa�dzą�ce�go�spra�wę�68 oraz�uza�sad�nie�nie.�W le�wym�gór�nym�ro�gu�umiesz�czo�ny

64 AIPN,�0645/33–35,�pas�sim.
65 AIPN,�0645/36,�pas�sim.�
66 AIPN,�0645/35,�k.�15–25,�cy�tat�z k.�18.�Spra�wa,�choć�do�ty�czą�ca�do�pusz�cze�nia�do�in�for�ma�cji�sta�no�wią�-

cych�ta�jem�ni�cę�pań�stwo�wą,�zo�sta�ła�za�cho�wa�na�w tecz�ce�„Od�po�wie�dzi�dla�KC”,�gdyż�opi�nio�wa�ny�zaj�mo�wał

sta�no�wi�sko�znaj�du�ją�ce�się�w no�men�kla�tu�rze�par�tyj�nej.
67 Sy�gna�tu�ra�ory�gi�nal�na�WUSW�w�Szcze�cinie�52542/I�tecz�ka�oso�bo�wa,�ar�kusz�świad�czeń�[obec�nie�ak�ta�–

fi�gu�ru�ją�ce� naj�praw�do�po�dob�niej� pod� sy�gna�tu�rą�AIPN,� 1343/10,� t.� 1 – znaj�du�ją� się�w są�dzie];� por.� też� ak�ta

wymie�nio�ne�w przy�pi�sie�na�stęp�nym.�Bar�dzo�czę�sto�w uza�sad�nie�niu�wy�stę�pu�je�tam�in�for�ma�cja,�iż�uła�twie�nie

wy�jaz�du�zwią�że�wy�jeż�dża�ją�ce�go�(lub�ko�goś�z człon�ków�naj�bliż�szej�ro�dzi�ny)�bli�żej�z SB,�nie�kie�dy�stwier�dze�-

nie,�iż zgo�da�na�wy�jazd�by�ła�wa�run�kiem�zgo�dy�na�współ�pra�cę.
68 Za�zwy�czaj�był�to�funk�cjo�na�riusz�pio�nu�pasz�por�tów,�ale�nie�kie�dy�fi�gu�ro�wa�ło�na�zwi�sko�pra�cow�ni�ka�ope�-

ra�cyj�ne�go,�por.�AIPN,�0743/61,�t.�1,�Wnio�ski�BXI�SD-05856/82�z 26�XI�1984�r.,�b.p.
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Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB...
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był�cha�rak�te�ry�stycz�ny�dla�wie�lu�do�ku�men�tów�re�sor�tu�za�pis�„ZA�TWIER�DZAM,�da�ta,�pod�-

pis� za�twier�dza�ją�ce�go”.� Po�da�ny�wzór� był� po�wie�la�ny.�W SUSW�na� licznych� do�ku�men�tach

w le�wym�dol�nym�ro�gu�znaj�do�wa�ła�się�ad�no�ta�cja „Opr.�GBJ/NK�nr�masz.�125/84”�(rów�nież

na�wnio�skach�z lat�póź�niej�szych)69.�Zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�o pro�wa�dze�niu�do�ku�men�ta�cji�taj�-

nej� po�win�na� ona� być� za�miesz�czo�na� tyl�ko� na� jed�nym� do�ku�men�cie.� Za�zwy�czaj� wy�sy�ła�jąc

wnio�sek,�nie�nada�wa�no�mu�nu�me�ru�kan�ce�la�ryj�ne�go�(re�je�stro�wa�no�tyl�ko�wpływ�w Wy�dzia�le

„C”).�Nie�kie�dy�wy�stę�po�wa�no�o przy�spie�sze�nie�wy�da�nia�pasz�por�tu�zwy�kłym�pi�sme�m70.

Uza�sad�nie�nie� wnio�sku� by�wa�ło� róż�ne.� Od� la�ko�nicz�ne�go� „Po�wyż�sze� po�dyk�to�wa�ne� jest

wzglę�dem�ope�ra�cyj�nym”,�do�bar�dzo�szcze�gó�ło�wych�opi�sów�za�sług�dla�re�sor�tu�ubie�ga�ją�cych

się�o wy�jazd.�Moż�na�tu�zna�leźć�in�for�ma�cje�za�rów�no�o zgo�dzie�na�usy�tu�owa�nie�w miesz�ka�niu

punk�tu�za�kry�te�go,� jak� i o związ�ku�wy�jaz�du�z pla�no�wa�ny�mi�za�gra�ni�cą�przed�się�wzię�cia�mi

ope�ra�cyj�ny�mi,�m.in.�roz�pra�co�wa�niem�struk�tur�„So�li�dar�no�ści”,�czy�udzie�le�niu�przez�wy�jeż�dża�-

ją�ce�go�po�mo�cy�przy�re�ali�zo�wa�niu�sprawy�operacyjnego�rozpracowania��„Dysk”�–�nr 0030845.

Nu�me�ry�re�je�stra�cyj�ne�po�da�wa�ne�by�ły�sto�sun�ko�wo�czę�sto.�Zda�rzy�ło�się� to�na�wet�w pio�nie

za�zwy�czaj�szcze�gól�nie�po�wścią�gli�wym�w udzie�la�niu�in�for�ma�cji�–�kie�row�nik�In�spek�to�ra�tu I

na�pi�sał,� że� „...po�zo�sta�je� w po�zy�tyw�nym� za�in�te�re�so�wa�niu� ope�ra�cyj�nym,� re�je�stra�cja� [...]

40340”.� Cza�sa�mi� ma�my� do� czy�nie�nia� wręcz� ze� swe�go� ro�dza�ju� cha�rak�te�ry�sty�ką� źró�dła

(udzie�la�in�for�ma�cji�wy�prze�dza�ją�cych�o dzia�łal�no�ści�firm�za�gra�nicz�nych�w Pol�sce).�Spo�ra�-

dycz�nie�po�ja�wia�ją�się�tu�wzmian�ki,�iż�pasz�port�od�bie�rze�pra�cow�nik�ope�ra�cyj�ny�71.�By�wa�ły

sy�tu�acje,�że�wnio�sek�o wy�da�nie�pasz�por�tu�nie�tyl�ko�wy�prze�dzał,�lecz�wręcz�za�stę�po�wał�nor�-

mal�ną�dro�gę�sta�ra�nia�się�o ten�do�ku�ment.�Dnia�18�sierp�nia�1986�r.�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�IV

pi�sał�w uza�sad�nie�niu:�„Pasz�port�pro�szę�przy�go�to�wać�na�dzień�1 IX�1986�r.�Ma�te�ria�ły�do�star�-

czy�i pasz�port�od�bie�rze�pra�cow�nik�Wy�dzia�łu�IV”72. Na�wnio�sku�z 11�grud�nia�1987�r.�za�stęp�-

ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�in�for�mo�wał,�iż�do�wód�oso�bi�sty�oso�by�wy�jeż�dża�ją�cej�„zo�sta�nie

do�star�czo�ny�przez�pra�cow�ni�ka�w kil�ka�dni�po�wy�da�niu�pasz�por�tu”73.�Wy�dział�IV�zwra�cał�się

rów�nież�o prze�ka�za�nie�pasz�por�tu�do�swo�jej�dys�po�zy�cji�74.

Szcze�gól�nie�istot�ne�są�in�for�ma�cje�o oso�bach�nie�re�je�stro�wa�nych.�W uza�sad�nie�niu�wnio�-

sku�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�V�czy�ta�my:�„Mat�ka�w/w�[...]�za�trud�nio�na�w obiek�cie�Hu�ta�«War�-

sza�wa»�i od�1979�r.�wy�ko�rzy�sty�wa�na�jest�w cha�rak�te�rze�nie�re�je�stro�wa�ne�go�kon�tak�tu�ope�ra�-

cyj�ne�go� (KO� «Z»).� Wie�lo�krot�nie� prze�ka�zy�wa�ła� istot�ne� in�for�ma�cje,� nie� otrzy�my�wa�ła

żad�ne�go� wy�na�gro�dze�nia� czy� upo�min�ków”75.� Po�ja�wia�ją� się� rów�nież� opi�nie� mniej� jed�no�-

znacz�ne,�np.:�„W/w�jest�wi�ce�dy�rek�to�rem�[...].�Od�sze�re�gu�lat�współ�pra�cu�je�z SB�w ope�ra�-

cyj�nej�ochro�nie�obiek�tu�oraz�na�od�cin�ku�ochro�ny�i kon�tro�li�śro�do�wi�ska�wy�daw�ni�cze�go”76.�

Moż�na� od�nieść� wra�że�nie,� iż� ma�te�ria�ły� do�ty�czą�ce� te�go� ro�dza�ju� osób� by�ły� szcze�gól�nie

dokład�nie� nisz�czo�ne.�W wie�lu�wy�pad�kach�w ba�zie� da�nych� IPN�nie�ma�wzmia�nek�na�wet

o do�ty�czą�cych�ich�ak�tach�pasz�por�to�wych.

69 Ibidem,�t.�1–4�(od�po�wied�nio�dla�lat�1984–1987)�i t.�5 obej�mu�ją�cy�la�ta�1988–1990,�Wnio�ski�do�ty�czą�ce

przy�spie�szeń�wy�da�wa�nia�pasz�por�tów.�Wspo�mnia�ny�for�mu�larz�był�sto�so�wa�ny�przez�róż�ne�wy�dzia�ły.
70 Ibidem,�t.�1,�Pi�smo�Pg-II�I-0023/84�z 20�VI�1984�r.�za�stęp�cy�dy�rek�to�ra�Biu�ra�do�Wal�ki�z Prze�stęp�czo�ścią

Go�spo�dar�czą�KG�MO�do�I za�stęp�cy�sze�fa�SUSW,�b.p.
71 Ibi�dem,�t.�1,�Wnio�sek�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�z 10�IX�1984�r.,�b.p.
72 Ibi�dem,�t.�3,�b.p.�Po�dob�nie�na�pod�pi�sa�nych�przez�nie�go�wnio�skach�z 24�czerw�ca,�5 i 19�sierp�nia.
73 Ibi�dem,�t.�4,�b.p.�Moż�na�po�sta�wić�py�ta�nie,�czy�Wy�dział�IV�chciał,�by�w ce�lach�ope�ra�cyj�nych�po�słu�ży�ła

się�tym�do�wo�dem�in�na�oso�ba.
74 Ibi�dem,�t.�4,�Wnio�sek�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�z 29�VII�1987�r.,�b.p.
75 Ibi�dem,�t.�1,�Wnio�sek�z�21�II�1984�r.,�b.p.
76 Ibi�dem,�t.�3,�Wnio�sek�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III-1�z�16�IV�1986�r.,�b.p.
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Cza�sa�mi�uza�sad�nie�nia�nie�by��ło�w ogó�le.�Dy�rek�tor�De�par�ta�men�tu�I zwra�cał�się�do�za�stęp�cy

sze�fa�SUSW�ds.�SB�o wy�da�nie�pasz�por�tu�dla�kon�kret�nej�oso�by�„w�ter�mi�nie�4–5�lip�ca”77.

Oczy�wi�ście�do�ku�men�ta�cja�wy�ma�ga�kon�fron�ta�cji�z in�ny�mi�ma�te�ria�ła�mi.�W pew�nych�wy�-

pad�kach�nie�moż�na�bo�wiem�wy�klu�czyć,�iż�w rze�czy�wi�sto�ści�cho�dzi�o przy�słu�gę�dla�ko�goś

ze� zna�jo�mych� funk�cjo�na�riu�sza�78.� In�for�ma�cje� o po�par�ciu� „ze�wzglę�dów� służ�bo�wych”� nie

mu�szą�do�ty�czyć�TW.�Ofi�ce�ro�wi�za�bez�pie�cza�ją�ce�mu�za�kład�pra�cy�mo�gło�za�le�żeć�na�udzie�le�-

niu�po�mo�cy�dy�rek�to�ro�wi�po�przez�uła�twie�nie�wy�jaz�du�gru�pie�pra�cow�ni�kó�w79.�

Lek�tu�ra�wnio�sków�o przy�spie�sze�nie�wy�da�nia�zgo�dy�wy�wo�łu�je�re�flek�sję�o dość�lek�ce�wa�-

żą�cym�pod�cho�dze�niu�funk�cjo�na�riu�szy�do�fak�tycz�nej�ochro�ny�in�for�ma�cji�o TW.�Oto�za�stęp�-

ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III-1�SUSW�wy�stę�pu�je�o przy�spie�sze�nie�wy�da�nia�pasz�por�tu�dla�OZI

„Rów�ny”� na�wy�jazd� do�Buł�ga�rii� z wy�ciecz�ką� or�ga�ni�zo�wa�ną� przez� „Ju�wen�tur”80,� a więc

de fac�to w sy�tu�acji,�w któ�rej�trud�no�po�dej�rze�wać,�by�ktoś�z re�sor�tu�chciał�ro�bić�trud�no�ści.

Z dru�giej� stro�ny�wi�dać,� jak�TW�po�tra�fi�li�wy�cią�gać�ko�rzy�ści� ze�współ�pra�cy� (na�le�ży�przy�-

pusz�czać,�że�to�źró�dło�zwró�ci�ło�się�do�ofi�ce�ra�o po�moc)�–�no�ta�be�ne nie�tyl�ko�bez�po�śred�nio

dla�sie�bie,�lecz�w wie�lu�przy�pad�kach�dla�ko�goś�z ro�dzi�ny�lub�zna�jo�my�ch81.

11.�Ko�re�spon�den�cja�zwią�za�na�z udo�stęp�nia�niem�ma�te�ria�łów�i/lub�udzie�la�niem�in�for�-

macji�na�ich�pod�sta�wie

Pod�sta�wo�wym�za�da�niem�Wy�dzia�łu�II�(ar�chi�wum)�Biu�ra�„C”�by�ło�przej�mo�wa�nie�od�jed�-

no�stek�ma�te�ria�łów�ope�ra�cyj�nych,�ich�za�bez�pie�cze�nie,�udo�stęp�nia�nie�i opra�co�wa�nie.

Tecz�kę�per�so�nal�ną�i tecz�ki�pra�cy�na�le�ża�ło�skła�dać�do�ar�chi�wum�bez�po�śred�nio�po�za�koń�-

cze�niu�współ�pra�cy�82.�Ten�obo�wią�zek�nie�za�wsze�był�jed�nak�re�ali�zo�wa�ny�–�nie�kie�dy�prze�sy�-

ła�no�więk�szą�par�tię�ma�te�ria�łów�z pi�smem�prze�wod�nim,�na�któ�rym�wy�mie�nia�no�na�zwi�ska

TW83.

Udo�stęp�nia�nie�po�le�ga�ło�m.in.�na�prze�sła�niu�kse�ro�ko�pii�ma�te�ria�łów�lub�in�for�ma�cji�opra�-

co�wa�nej�na�ich�pod�sta�wie,�np.:�X�(tu�peł�ne�da�ne�per�so�nal�ne)�...�ma�te�ria�ły�ko�mi�syj�nie�znisz�-

czo�ne;�w 1948� r.�po�zy�ska�ny�do�współ�pra�cy�w cha�rak�te�rze�TW�ps.� „Wi�cher”�na�za�sa�dzie

dobro�wol�no�ści�84.

W�ra�mach�opra�co�wa�nia�do�ko�ny�wa�no�ak�tu�ali�za�cji�da�nych,�po�le�ga�ją�cej�na�gro�ma�dze�niu

in�for�ma�cji�o zmia�nach�miej�sca�za�miesz�ka�nia�i miej�sca�pra�cy�TW,�z któ�ry�mi�współ�pra�cę�za�-

koń�czo�no.�By�ło�to�przy�dat�ne�dla�pra�cy�ope�ra�cyj�nej.�Do�Biu�ra�„C”�na�pły�wa�ły�bo�wiem�py�ta�nia

77 Ibi�dem,� t.� 1,� b.p.�Na�wet� tak� la�ko�nicz�na� in�for�ma�cja� jest� przy�dat�na� dla� ba�da�cza;� po�zwa�la� do�mnie�my�-

wać�o�za�in�te�re�so�wa�niu�wy�wia�du�tą�oso�bą.
78 Ibi�dem,�t.�1,�b.p.�Za�stęp�ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�IV�20�VII�1984�r.�w�uza�sad�nie�niu�po�dał�„waż�ne�wzglę�-

dy�służ�bo�we”�przy�sta�ra�niach�o�wy�jazd�dwu�na�sto�let�nie�go�dziec�ka.�
79 Ibi�dem,�t.�1,�Wnio�ski�NG�0689/84�z�14�V�1984�r.�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�V-2,�NAK�00249/I/84

z�2 VII�1984�r.�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�V,�b.p.�Cha�rak�te�ry�stycz�ne,�że�w�tym�wy�pad�ku�wnio�ski�po�sia�da�-

ją�licz�bę�dzien�ni�ka.
80 Ibi�dem,��t.�1,�Wnio�ski�do�ty�czą�ce�TW,�je�go�żo�ny�i�dzie�ci�z�11�VII�1984�r.,�b.p.
81 Ibi�dem,�t.�4,�Wnio�sek�za�stęp�cy�sze�fa�RUSW�ds.�SB�w�Otwoc�ku�z�23�III�1987�r.,�b.p.;�ibi�dem,�t. 5,�Wnio�-

sek�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III-1�z�22�VIII�1989�r.,�b.p.�Przy�spie�sze�nie�do�ty�czy�wnu�ka�źró�dła.
82 AIPN,�0549/2,�Za�rzą�dze�nie�0107�z�24�X�1968�r.,�§�20,�ust.�1;�AIPN,�01290/4,�Za�rzą�dze�nie�049�z�8�VII

1985�r.,�§�24,�ust.�1.
83 AIPN,�0355/17,�Pi�smo�OD�C-17/0025/81�z�6�VII�1981�r.�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�XII�De�par�ta�men�-

tu�II�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”,�b.p.
84 Ibi�dem,�Pi�smo�OMC�02145/81�z�6 X�1981�r.�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�Biura�„C”�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�-

łu�II�KW�MO�w Sie�dl�cach, b.p.;�zob.�też�AIPN,�0355/39,�AIPN,�0355/41�–�dla�ro�ku�1985;�AIPN,�0355/47�–

dla�ro�ku�1987;�po�dob�ny�typ�do�ku�men�ta�cji w ma�te�ria�łach�SUSW�zob.�AIPN,�01617/60,�k.�29 i nn.
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o agen�tu�rę� pod�kon�kret�nym�ad�re�sem� lub�w okre�ślo�nym�za�kła�dzie�85.�Do� te�go� ce�lu� słu�żył

sfor�ma�li�zo�wa�ny�druk�–�kar�ta�Dp-14,�któ�rą�kie�ro�wa�no�do�Cen�tral�ne�go�Biu�ra�Ad�re�so�we�go,�od

1967�r.�sta�no�wią�ce�go�część�Wy�dzia�łu�VII�Biu�ra�„C”.�Efekt�wspo�mnia�nych�wy�żej�dzia�łań

Wy�dzia�łu�II�sta�no�wi�ło�uzy�ska�nie�ak�tu�al�ne�go�ad�re�su,�o czym�w na�stę�pu�ją�cy�spo�sób�in�for�mo�-

wa�no�Wy�dział�„C”�KW�MO,�na�te�ren�dzia�ła�nia�któ�rej�prze�pro�wa�dził�się�by�ły�TW:�„W�za�łą�-

cze�niu�prze�sy�łam�zak�tu�ali�zo�wa�ne�kar�ty�ad�re�so�we�b.�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków,�za�miesz�-

ka�łych�na� te�re�nie�Kra�ko�wa� z proś�bą�o włą�cze�nie� ich�do� sko�ro�wi�dza� ad�re�so�we�go”86. „Są

to...”�i tu�po�da�wa�no�peł�ne�da�ne�per�so�nal�ne�87.

Wy�dział�II�mu�siał�nie�tyl�ko�dys�po�no�wać�ak�tu�al�nym�ad�re�sem,�ale�tak�że�upew�nić�się,�czy

in�for�ma�cje� o oso�bach� tam� za�miesz�ku�ją�cych�mo�że� ujaw�nić� jed�no�st�ce� spraw�dza�ją�cej,� tzn.

usta�lić,�czy�oso�ba,�któ�rej�da�ne�na�le�ży�prze�ka�zać,�nie�zna�la�zła�się�po�now�nie�w za�in�te�re�so�wa�-

niu�czyn�nym�ja�kiejś�jed�nost�ki.�Teo�re�tycz�nie�o ta�kiej�zmia�nie�Wy�dział�II�wi�nien�być�in�for�-

mo�wa�ny�na�bie�żą�co,� prak�tycz�nie�na�wszel�ki�wy�pa�dek�do�ko�ny�wa�no� spraw�dze�nia,� naj�czę�-

ściej�po�da�jąc�na�kar�cie�E-15�nie�wy�stę�pu�ją�cy�w in�struk�cjach�po�wód�za�py�ta�nia�„TAK�–�NIE”,

co�za�pew�ne�sta�no�wi�ło�skrót�py�ta�nia�„czy�jest�re�je�stro�wa�ny?”88 lub�„czy�po�zo�sta�je�w czyn�-

nym� za�in�te�re�sow[aniu]� jed�nost�ki”89.� Od�po�wiedź� „NIE”� ozna�cza�ła,� iż� in�for�ma�cji� moż�na

udzie�lić.�Na�wszel�ki�wy�pa�dek�w za�koń�cze�niu�pi�sma�do� jed�nost�ki� ope�ra�cyj�nej� sto�so�wa�no

for�mu�łę:�„Przed�pod�ję�ciem�ja�kich�kol�wiek�czyn�no�ści�ope�ra�cyj�nych�pro�szę�spraw�dzić�oso�bę

[nie�rzad�ko�cho�dzi�ło�o kil�ku�by�łych�TW�za�miesz�ku�ją�cych�w jed�nym�bu�dyn�ku�–�A.Z.]�wWy�-

dzia�le�III�Biu�ra�«C»”90.�Je�śli�od�po�wiedź�na�kar�cie�E-15�brzmia�ła�„TAK”,�o da�nej�oso�bie�nie

in�for�mo�wa�no�jed�nost�ki�spraw�dza�ją�ce�j91.�

Róż�no�rod�ność�od�po�wie�dzi�mo�że�sta�no�wić�dla�ba�da�cza�wska�zów�kę,�któ�re�z oso�bo�wych

źró�deł�in�for�ma�cji�by�ły�szcze�gól�nie�chro�nio�ne.�W dniu�3 kwiet�nia�1985�r.�na�czel�nik�jed�ne�go

z wy�dzia�łów�ope�ra�cyj�nych�py�tał,�„czy�na�te�re�nie�To�wa�rzy�stwa�Łącz�no�ści�z Po�lo�nią�Za�gra�-

nicz�ną�«PO�LO�NIA»�ist�nie�ją�wy�eli�mi�no�wa�ne�z sie�ci�źró�dła�in�for�ma�cji”.�Spraw�dze�nie�wy�ka�-

za�ło�ich�sześć,�ale�py�ta�ją�ce�go�po�in�for�mo�wa�no�tyl�ko�o pię�ciu�92.�Na�le�ży�za�zna�czyć,�iż�ta�kie

wnio�sko�wa�nie�jest�moż�li�we�tyl�ko�w sy�tu�acji,�gdy�za�cho�wa�ła�się�peł�na�do�ku�men�ta�cja�spra�-

wy,�tj.�i kar�ty�E-15,�i spo�rzą�dzo�ne�na�ich�pod�sta�wie�pi�smo�do�jed�nost�ki�ope�ra�cyj�nej.�Je�śli

dys�po�nu�je�my�tyl�ko�tym�pi�smem,�nie�ma�pew�no�ści,�czy�od�zwier�cie�dla�ło�ono�stan�fak�tycz�ny.

Od�po�wie�dzi�na�py�ta�nia�ty�pu:�czy�w da�nej�in�sty�tu�cji�lub�pod�da�nym�ad�re�sem�znaj�du�je�się

czyn�na�i wy�eli�mi�no�wa�na�sieć,�przy�no�szą�nie�kie�dy�wręcz�krót�kie�spi�sy�agen�tu�ry,�np.�dla�ro�-

ku�1982�w Mi�ni�ster�stwie�Oświa�ty� i Wy�cho�wa�nia� i jed�nost�kach�pod�le�gły�ch93,�w śro�do�wi�-

85 AIPN,�0355/17,�np.�Pi�smo�MAK�00871/Im�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� III A KS�MO z 11�XI�1981� r.�oraz

Pismo�B�XII�ZJ-003529/81�za�stęp�cy�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�KS�MO z 9 X�1981�r.,�b.p.
86 Sko�ro�widz�ad�re�so�wy�–�kar�to�te�ka�uło�żo�na z kart�EO-131-A, u gó�ry�któ�rych�wy�pi�sy�wa�no�ad�res�(wo�je�-

wódz�two,�miej�sco�wość,� uli�ca,� nr� do�mu),� po�ni�żej� da�ne� per�so�nal�ne� oraz� nu�me�ry� re�je�stra�cyj�ny i ar�chi�wal�ny.

Czyn�ni�kiem�po�rząd�ku�ją�cym�układ�kart�był�ad�res.
87 AIPN,�0355/17,�Pi�smo�OMC�002258/81�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�do�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�„C”�KW�MO

w Kra�ko�wie z 22�X�1981�r.,�b.p.�Tam�że�wiele�po�dob�nych�pism.
88 Por.�AIPN,�0355/33,�k.�121 i nn.
89 AIPN,�0352/32,�k.�5,�por.�też�ibi�dem,�k.�8,�16–20,�64,�68–70,�75–78,�84 i nn.
90 AIPN,�0355/33;�AIPN,�0355/34;�AIPN,�0355/41;�AIPN,�0355/43,�pas�sim.
91 Por.�AIPN,�0355/41,�k.�51–54;�AIPN,�0355/43,�k.�12–17.�
92 AIPN,�0355/41,�k.�147–154,�por.�też�np.�AIPN,�0355/32,�k.�194–196.�W oby�dwu�wy�pad�kach�po�rów�na�-

nie�tre�ści�pism�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”�do�na�czel�ni�ków�wy�dzia�łów�III�i XIII�De�par�ta�men�tu�II�–�od�-

po�wied�nio�z kwiet�nia�1985�r.�i wrze�śnia�1982�r.�–�z za�pi�sa�mi�za�war�ty�mi�na�kar�tach�E-15�wska�zu�je�na�ukry�cie

przez�Biu�ro�„C”�OZI�za�miesz�ku�ją�ce�go�pod�ad�re�sem�lub�w in�sty�tu�cji�wska�za�nych�przez�kontr�wy�wiad.
93 AIPN,�0352/32,�k.�21–31.
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skach� (War�szaw�ski� Od�dział� Związ�ku� Li�te�ra�tów� Pol�skich)94,� okre�ślo�nych� miej�sco�wo�ści

(Mila�nó�wek)95 lub�kon�kret�nych�ad�re�sów�w War�sza�wie�96.�

Istot�ne�są�rów�nież�pi�sma�zwra�ca�ją�ce�ma�te�ria�ły�z wy�szcze�gól�nie�niem,�ko�go�do�ty�czą�(peł�-

ne�da�ne�per�so�nal�ne)�i nu�me�ru�ar�chi�wal�ne�go�97.

Od�1986�r.�od�po�wie�dzi�Wy�dzia�łu�II�Biu�ra�„C”�są�bar�dziej�la�ko�nicz�ne,�za�wie�ra�ją�je�dy�nie

nu�me�ry� ar�chi�wal�ne� (bez� da�nych� per�so�nal�nych)� osób� za�miesz�ku�ją�cych�w po�szcze�gól�nych

bu�dyn�kach�lub�za�trud�nio�nych�w kon�kret�nych�in�sty�tu�cjach.�Dzię�ki�za�cho�wa�nym�w tecz�kach

kar�tom�E-15�(bez�nu�me�rów�ar�chi�wal�nych�–�tyl�ko�z da�ny�mi�per�so�nal�ny�mi)�ist�nie�je�moż�li�-

wość�po�łą�cze�nia�po�da�wa�nych�w nich�in�for�ma�cji�z nu�me�ra�mi�ar�chi�wal�ny�mi�98.

War�to�zwró�cić�uwa�gę,�iż�te�go�ro�dza�ju�ko�re�spon�den�cja�cza�sem�po�zwa�la�w spo�sób�nie�bu�-

dzą�cy�wąt�pli�wo�ści�usta�lić,�czy�in�te�re�su�ją�ca�ba�da�cza�oso�ba�jest�toż�sa�ma�z tą,�o któ�rej�mo�wa

w dzien�ni�ku�ar�chi�wal�nym.�Ma�to�miej�sce�wte�dy,�gdy�da�ne�per�so�nal�ne�te�go�dzien�ni�ka�ogra�-

ni�czo�ne�są�tyl�ko�do�na�zwi�ska�i imie�nia.

Na�wet�w sy�tu�acji,�gdy�pion�„C”�in�for�mu�je,�iż�w da�nym�obiek�cie�nie�ma�żad�nych�OZI,

dla�ba�da�cza�mo�że�być�przy�dat�ne�sa�mo�py�ta�nie,�gdyż�wska�zu�je�na�za�in�te�re�so�wa�nie�kimś�ze

sto�sun�ko�wo�wą�skie�go�krę�gu�osó�b99.�Na�wet�w przy�pad�ku�bra�ku�od�po�wie�dzi�na�py�ta�nia�jed�-

no�stek�ope�ra�cyj�nych�sa�ma�te�ma�ty�ka�ich�za�in�te�re�so�wań�wy�da�je�się�po�ucza�ją�ca,�np.�9 lu�te�go

1989�r.�na�czel�nik�Wy�dzia�łu�III�De�par�ta�men�tu�V�płk�K.�Dzie�nia�pro�sił�o spo�rzą�dze�nie�wy�ka�-

zu�oso�bo�wych�źró�deł� in�for�ma�cji�upla�so�wa�nych�w „nie�le�gal�nych�struk�tu�rach” „So�li�dar�no�-

ści”�w la�tach�1981–1985,�a 20.�te�go�mie�sią�ca�–�OZI�upla�so�wa�nych�w za�kła�dach�pra�cy�War�-

sza�wy�w tym�sa�mym�okre�sie�100.

12.�Opra�co�wa�nia�wy�ko�na�ne�przez�funk�cjo�na�riu�szy�pio�nu�„C”

Efekt�wspo�mnia�nych�w po�przed�nim�punk�cie�czyn�no�ści�ak�tu�ali�za�cyj�nych�sta�no�wi�ły�niekie�-

dy�róż�no�rod�ne�wy�ka�zy�lub�in�ne�go�ro�dza�ju�opra�co�wa�nia.�Przy�kła�do�wo�w Sek�cji�3 (archi�wal�-

nej)�Wy�dzia�łu�„C”�KS�MO�opra�co�wa�no�w la�tach�1979–1981�wie�le�wy�ka�zów�„zak�tu�ali�zo�wa�-

nych� kart� ewi�den�cyj�nych� wy�eli�mi�no�wa�nych� z czyn�nej� sie�ci� taj�nych� współ�pra�cow�ni�ków”

z tej�że�ko�men�dy,�ale�tak�że�by�łej�war�szaw�skiej�KW�MO,�za�miesz�ka�łych�na�te�re�nie�mia�sta�lub

po�szcze�gól�nych�po�wia�tów�wo�je�wódz�twa�war�szaw�skie�go.�Wy�ka�zy�uło�żo�ne�są�w po�rząd�ku

al�fa�be�tycz�nym,�za�wie�ra�ją�na�zwi�sko,�imię,�imię�oj�ca�TW�oraz�nu�mer�ar�chi�wal�ny,�któ�ry�ma

róż�ną�bu�do�wę�101.�Za�zwy�czaj�ty�po�wy�nu�mer�skła�da�ją�cy�się�z licz�by�arab�skiej�ła�ma�nej�przez

rzym�ską�je�dyn�kę�(np.�9107/I)�od�sy�ła�do�dzien�ni�ka�ar�chi�wal�ne�go.�Du�żo�więk�sze�zna�cze�nie

dla�ba�da�cza�po�sia�da�ją�sy�gna�tu�ry�ty�pu�„Seg.�24�poz.�30”,�co�ozna�cza,�iż�ma�te�ria�ły�do�ty�czą�-

ce� da�nej� oso�by� zo�sta�ły� wy�bra�ko�wa�ne,� a naj�waż�niej�sze� do�ku�men�ty� –� zo�bo�wią�za�nia� do

współ�pra�cy,�nie�kie�dy�rów�nież�cha�rak�te�ry�sty�ki�i/lub�ja�kieś�wła�sno�ręcz�nie�pi�sa�ne�do�nie�sie�nia

94 Ibi�dem,�k.�172–193.
95 Ibi�dem,�k.�45,�109.
96 Ibi�dem,�k.�48–59,�73,�89,�102.�Te�ostat�nie�in�for�ma�cje�by�ły�zbie�ra�ne�przy�oka�zji�po�szu�ki�wań�Z.�Bu�ja�ka.�
97 Ibi�dem,�k.�46.
98 AIPN,� 0355/42,� pas�sim.� Jest� to� pro�ste,� gdy� do�ku�men�ta�cja� do�ty�czy� jed�nej� oso�by;� po�łą�cze�nie� na�zwi�-

ska z nu�me�rem�ar�chi�wal�nym�mo�że�spra�wić�jed�nak�po�waż�ne�trud�no�ści,�np.�gdy�do�py�ta�nia o wy�eli�mi�no�wa�ne

źró�dła w Mi�ni�ster�stwie�Spraw�Za�gra�nicz�nych�do�łą�czo�ne�są�ko�per�ty�za�wie�ra�ją�ce�od�po�wied�nio�62 i 113�kart�

E-15�–�ibi�dem,�k.�1,�46.�Dla�lat�1988 i 1989�te�go�ty�pu�ko�re�spon�den�cja�znaj�du�je�się w tecz�ce�AIPN,�0355/73.
99 Przy�kła�do�wo:�„Pod�ad�re�sem�War�sza�wa,�ul.�Chełm�ska�21A nie�po�sia�da�my�wy�eli�mi�no�wa�nej�sie�ci�ar�chi�-

wal�nej”.�AIPN,� 0352/32,� Pi�smo� na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu� II� Biu�ra� „C”� Z.� Bil�skie�go� OMC-01325/82 z 30� IV

1982 r.,�k.�60.
100 AIPN,�0355/73,�Pi�sma�OA�III�00197/89 i OMA�III�00349/89,�b.p.
101 AIPN,�01230/11,�t.�1,�k.�92–138.
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–�zo�sta�ły�zło�żo�ne�do�kon�kret�ne�go�se�gre�ga�to�ra�pod�okre�ślo�ną�po�zy�cją.�W sy�tu�acji,�gdy�ta�ki

se�gre�ga�tor�zo�stał�znisz�czo�ny,�wzmian�ka�w wy�ka�zie�mo�że�być�je�dy�ną�in�for�ma�cją,�ja�ka�za�-

cho�wa�ła�się�o kon�kret�nej�oso�bie.

Po�dob�ne�opra�co�wa�nia�spo�rzą�dza�no�w wy�dzia�łach�„C”�(sek�cjach�„C”�wy�dzia�łów�za�bez�-

pie�cze�nia�ope�ra�cyj�ne�go)�w wie�lu�jed�nost�kach�wo�je�wódz�kich,�np.�dla�wy�eli�mi�no�wa�nej�sie�ci

Re�fe�ra�tu�SB�w Dział�do�wie�przez�Olsz�tyn�(1974�r.),�w wo�je�wódz�twie�cie�cha�now�skim�przez

KS�MO�(1975�r.).�Opra�co�wy�wa�no�rów�nież�in�for�ma�cje�o oso�bach�za�an�ga�żo�wa�nych�w „dzia�-

łal�ność� an�ty�so�cja�li�stycz�ną”� (nie�mu�sia�ło� to� ozna�czać,� iż� by�ły� za�re�je�stro�wa�ne),�w ma�łych

wo�je�wódz�twach�(cie�cha�now�skie)�tra�fia�ły�się�na�wet�od�pi�sy�kar�to�te�ki�za�gad�nie�nio�we�j102.

Przy�to�czo�ne�wy�żej�przy�kła�dy,�cho�ciaż�z pew�no�ścią�nie�wy�czer�pu�ją�ca�ło�ści�za�gad�nie�nia,

wska�zu�ją�do�bit�nie�na�moż�li�wo�ści�po�znaw�cze�ba�da�cza,�zwią�za�ne�z ana�li�zą�ma�te�ria�łów�wy�-

two�rzo�nych�przez�pion�ewi�den�cji�ope�ra�cyj�nej�(„C”).�Nie�ste�ty�prak�tycz�ne�wy�ko�rzy�sta�nie�za�-

war�tych�tu�in�for�ma�cji�znacz�nie�utrud�nia�spo�sób�gro�ma�dze�nia�ma�te�ria�łów.�Naj�czę�ściej�są�to

tecz�ki�z opi�sem�ko�re�spon�den�cja�w spra�wach�zwią�za�nych�z opi�nio�wa�niem,�nie�kie�dy�prze�-

mie�sza�ne�z ko�re�spon�den�cją�w spra�wach�ope�ra�cyj�nych.�Ale�na�wet�wów�czas,�gdy�ma�te�ria�ły

gro�ma�dzo�no�w spo�sób�lo�gicz�ny�(np.�spra�wy�zwią�za�ne�z do�pusz�cze�niem�do�in�for�ma�cji�nie�-

jaw�nych�uło�żo�ne�są�we�dług�po�dzia�łu�we�wnętrz�ne�go�z uwa�gi�na�in�sty�tu�cje,�a na�stęp�nie�la�-

ta),�dla�ba�da�cza,�któ�ry�bę�dzie�śle�dził�lo�sy�kon�kret�nej�oso�by,�są�prak�tycz�nie�przed�wpro�wa�-

dze�niem� ich� do� ba�zy� kom�pu�te�ro�wej� bar�dzo� trud�ne� do� wy�ko�rzy�sta�nia.� Tym�cza�sem

z omó�wio�nej� tu�do�ku�men�ta�cji,� na�no�śni�ki�kom�pu�te�ro�we�prze�nie�sio�no�do�tych�czas� je�dy�nie

da�ne�z dzien�ni�ków�ko�or�dy�na�cyj�nych�MSW�oraz�pod�sta�wo�we�za�pi�sy�z dzien�ni�ków�re�je�stra�-

cyj�nych�mi�ni�ster�stwa�i SUSW.
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Be�ata�Ko�ściel�na

Czer�wiec�’76�
na�Po�mo�rzu�Za�chod�nim�

w świe�tle�akt�Wy�dzia�łu�III�SB
KW�MO�w Szcze�ci�nie

Dnia 24 czerw ca 1976 r. pre mier Piotr Ja ro sze wicz w prze mó wie niu sej mo wym trans -
mi to wa nym przez ra dio i te le wi zję przed sta wił pro jekt pod wy żek cen obej mu ją cych
wie le ar ty ku łów spo żyw czych. Prze wi dzia ne by ły re kom pen sa ty w po sta ci wyż -

szych płac, któ re nie ła go dzi ły jed nak do tkli wych, zwłasz cza dla naj uboż szych, skut ków tak
du że go sko ku cen pod sta wo wych pro duk tów żyw no ścio wych. Za sa dy przy zna wa nia do dat -
ków by ły skraj nie nie spra wie dli we, za kła da ły bo wiem, że oso by z wyż szy mi do cho da mi
otrzy ma ją więk sze re kom pen sa ty1.

Pro jekt dra stycz nych pod wy żek fir mo wa ny przez Pio tra Ja ro sze wi cza nawet zda niem
kierownictwa partii – jak twierdzi dr Paweł Sasanka – „nie uchron nie mu siał za koń czyć się
ka ta stro fą”2. Miał on zo stać pod da ny „spo łecz nym kon sul ta cjom”, na które po zo sta wio no
tyl ko je den dzień. Oczy wi ste za tem by ło, że mia ły one cha rak ter czy sto pro pa gan do wy, tym
bar dziej że pro po zy cja ogło szo na przez pre mie ra zo sta ła wcze śniej przy ję ta jed no gło śnie
przez nie daw no wy bra ny sej m3.

W dniu 25 czerw ca na te re nie ca łe go kra ju straj ko wa ło od 90 do 112 za kła dów na ob sza -
rze 24 wo je wództw (na 49 wów czas ist nie ją cych). Naj gło śniej sze pro te sty mia ły miej sce
w Ra do miu i Ur su sie. Licz bę straj ku ją cych sza cu je się na 70–80 tys. osób. Za sko czo ne skalą
kon te sta cji wła dze pod ję ły jesz cze te go sa me go dnia de cy zję o wy co fa niu z sej mu pro jek tu
pod wy żek. O go dzi nie 20.00 pre mier Piotr Ja ro sze wicz zło żył oświad cze nie, w któ rym nie
wspo mi na jąc o straj kach i ma ni fe sta cjach, stwier dził, że w trak cie prze pro wa dzo nych te go
dnia „kon sul ta cji” za ło gi za kła dów pra cy zgło si ły ty le uwag i wnio sków, że ich roz pa trze -
nie bę dzie wy ma ga ło cza su. Przy wra ca nie ła du i po rząd ku oraz „za ufa nia do li nii par tii”
prze bie ga ło dwu to ro wo: z jed nej stro ny wła dze or ga ni zo wa ły ma so we wie ce, na któ rych
zwo żo ne au to ka ra mi za ło gi za kła dów pra cy – w więk szo ści ak tyw par tyj ny i pra cow ni cy
ad mi ni stra cji – wy ra ża ły swe „spon ta nicz ne” obu rze nie na „war cho łów” z Ra do mia i Ur su -
sa oraz rów nie „ży wio ło wo” ma ni fe sto wa ły swo je po par cie dla eki py Edwar da Gier ka.
Z dru giej na to miast, ko mu ni ści za sto so wa li re pre sje wo bec uczest ni ków ma ni fe sta cji oraz
straj ków. Naj bar dziej zna ne to tzw. ścież ki zdro wia. We dług sza cun ko wych da nych, w związ -
ku z wy da rze nia mi czerw co wy mi, za trzy ma no na te re nie ca łe go kra ju ok. 2,5 tys. osób,

1 P. Sa san ka, Czer�wiec�1976.�Ge�ne�za�–Prz�ebie�g–K�on�sekw�encje, War sza wa 2006, s. 114–116.
2 Ibi�dem, s. 114.
3 A. Pacz kow ski, Pół�wie�ku�dzie�jów�Pol�ski, War sza wa 1996, s. 403; W. Rosz kow ski, Naj�now�sza�hi�sto�ria

Pol�ski, t. 2, War sza wa 2003, s. 698–699.
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z któ rych po nad 370 po sta wio no przed ko le gia mi do spraw wy kro czeń, a ok. 500 spraw
skie ro wa no do są dów po wszech nych. Kil ka ty się cy osób zo sta ło po zba wio nych pra cy4. 

Przed�pod�wyż�ka�mi

Mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. Sta ni sław Ko wal czyk zarządzeniem z 10 czerw ca
1976 r. na ka zał prze pro wa dze nie ćwi czeń „La to -76” przez jed nost ki or ga ni za cyj ne re sor tu
spraw we wnętrz ny ch5, któ rych ce lem by ło za pew nie nie ochro ny, bez pie czeń stwa i po rząd -
ku pu blicz ne go w kra ju po wpro wa dze niu przez wła dze pod wy żek cen. „De cy zje ta kie, mi -
mo swej słusz no ści, mo gą się stać pre tek stem dla ele men tów de ma go gicz nych lub wro gich
do wy wo ła nia kon flik tów, na stro jów nie za do wo le nia i tym sa mym stwo rzyć pew ne za gro -
że nie dla sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w kra ju” – czy ta my w za rzą dze niu
mi ni ste rial ny m6. W War sza wie po wstał sztab MSW, któ re go kie row ni kiem zo stał wi ce mi -
ni ster spraw we wnętrz nych gen. Bo gu sław Sta chu ra. Za rzą dze niem ko men dan ta wo je wódz -
kie go MO w Szcze ci nie z 12 czerw ca 1976 r. po wo ła ny zo stał sztab KW MO do kie ro wa -
nia si ła mi i środ ka mi jed no stek MO wo je wódz twa szcze ciń skie go w ra mach ćwi czeń
„La to -76”7. 

We dług do ku men tu „Oce na prze bie gu ćwi czeń i ope ra cji «La to -76» w wo je wódz twie
szcze ciń skim” Wy dział III tam tej szej „bez pie ki” już od ma ja przy go to wy wał się do prze -
ciw sta wie nia się ewen tu al nym wy da rze niom mo gą cym za kłó cić ład i po rzą dek spo łecz ny.
Dla te go funk cjo na riu sze apa ra tu bez pie czeń stwa czę ściej spo ty ka li się z oso bo wy mi źró dła -
mi in for ma cji „oraz pod ję li kon kret ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu po pra wę sta nu ope ra cyj ne -
go za bez pie cza nych obiek tów”8. Es be cy wzmo gli czuj ność wo bec wszel kich prze ja wów
nie za do wo le nia, zwłasz cza wy stę pu ją cych wśród za łóg du żych za kła dów pra cy.

Co naj mniej kil ka mie się cy przed prze mó wie niem Pio tra Ja ro sze wi cza, a na wet przed
po ja wie niem się w po ło wie czerw ca – w ra mach „pu bli cy sty ki wy prze dza ją cej” – w pra sie,
ra diu i te le wi zji pro pa gan do wych wia do mo ści i ko men ta rzy ma ją cych na ce lu umoż li wie -
nie od bior com „sa mo dziel ne” doj ście do wnio sku, że pod wyż ki są nie tyl ko nie unik nio ne,
ale i ko niecz ne9, za czę ły do spo łe czeń stwa prze do sta wać się – za pew ne w wy ni ku „nie -
szczel no ści” ka na łów in for ma cji nie jaw nych – nie po ko ją ce wieści o pla no wa nych de cy -
zjach władz. Po za tym, a być mo że przede wszyst kim, po głę bia ją ca się róż ni ca po mię dzy
ro sną cym po py tem na mię so i je go prze two ry, a spa da ją cą po da żą tych to wa rów, sa ma w so -
bie mu sia ła ro dzić do my sły i oba wy, że wła dze prę dzej czy póź niej za re agu ją na roz chwia -
nie rów no wa gi ryn ko wej de cy zją o pod wyż kach cen. Spo łe czeń stwo zwra ca ło też uwa gę na
to, że do dat ko wym bodź cem dla pod ję cia ta kich kro ków bę dzie za pew ne fakt na kła da nia się
szyb kie go wzro stu płac na trud no ści w za opa trze niu 10.

Służ ba Bez pie czeń stwa no to wa ła, „że od po cząt ku mie sią ca mar ca po ja wi ły się sze ro ko kol -
por to wa ne plot ki o przy go to wy wa nych pod wyż kach cen wie lu ar ty ku łów i usług, a w tym ar ty -

4 P. Sa san ka, op.�cit., s. 248, 262 i nn.; Ko�mu�nizm�w Pol�sce, pra ca zbio ro wa, Kra ków, b.r.w., s. 306–308;
W. Rosz kow ski, op.�cit., s. 700–702; A. Frisz ke, Opo�zy�cja�po�li�tycz�na�w PRL�1945–1980, Lon dyn 1994, s. 338.

5 P. Sa san ka, op.�cit., s. 140.
6 AIPN Sz, 0012/111, Za rzą dze nie nr 040/76 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie ćwi czeń „La to -76”,

10 VI 1976 r., k. 2.
7 Ibi�dem, Pro gram ćwi czeń „La to -76”, czerwiec 1976 r., k. 6; zob. też P. Sa san ka, op.�cit., s. 140.
8 AIPN Sz, 0012/111, Oce na prze bie gu ćwi czeń i ope ra cji „La to -76” w wo je wódz twie szcze ciń skim,

12 VII 1976 r., k. 59, 63; Ko�mu�nizm�w Pol�sce..., s. 306.
9 P. Sa san ka, op.�cit., s. 118.
10 AIPN Sz, 0012/111, Pro gram ćwi czeń „La to -76”, czer wiec 1976 r., k. 6.
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ku łów kon sump cyj nych”. Po gło ski o pod wyż kach mia ły za pew ne zwią zek z do tkli wie od czu wa -
ny mi kło po ta mi w do sta wach do skle pów ar ty ku łów spo żyw czych, gdyż – jak czy ta my w mel -
dun ku – w tym sa mym cza sie, co po ja wie nie się fa my o ry chłym wzro ście cen „no to wa no po waż -
ne kło po ty za opa trze nia [...] ryn ku w mię so i je go prze two ry, ziem nia ki, ce bu lę, prze two ry
mlecz ne”. Zwięk sze nie do staw to wa ru w okre sie przed świą tecz nym (świę ta wiel ka noc ne w ro ku
1976 przy pa da ły na 18 i 19 kwiet nia) spo wo do wa ło, że fa la plo tek o pla no wa nych pod wyż kach
opa dła. Po ja wi ła się po now nie w dru giej po ło wie kwiet nia wraz z po da niem kon kret nych dat, kie -
dy pod wyż ki mia ły by być wpro wa dzo ne: „Są to dnie [sic!] 2 i 3 ma ja oraz 7 i 8 ma ja”11. 

W dniu 1 ma ja 1976 r. nie zna ny spraw ca w ba rze Wo je wódz kich Za kła dów Ga stro no -
micz nych w miej sco wo ści Wy so ka Ka mien na „pu blicz nie w spo sób wul gar ny prze kli nał
rząd PRL i PZPR w związ ku z plot ka mi o pod wyż ce cen”12. In ny mel du nek do no sił, że
dwu dzie sto dwu let ni Ma rian Sza lu ciń ski (tech nik z Go le nio wa od de le go wa ny do prze pro -
wa dze nia kon tro li sta nu tech nicz ne go cią gni ków) w dniu 6 ma ja sze rzył wśród za ło gi PGR
Czar no cin, gm. Step ni ca, „de fe ty stycz ne wia do mo ści” na te mat ry chłych pod wy żek na ar -
ty ku ły spo żyw cze. Po nad to stwier dził on, że „je że li na stą pi pod wyż ka, to wów czas za ło ga
Stocz ni Szcze ciń skiej wyj dzie de mon stra cyj nie na uli ce mia sta, bo są do te go przy go to wa -
ni”13. Funk cjo na riu sze, do sko na le pa mię ta ją cy re ak cję stocz niow ców na pod wyż ki cen
z grud nia 1970 r., mu sie li szcze gól nie za nie po ko ić się tą wy po wie dzią.

Wia do mo ści o pla no wa nych pod wyż kach krą ży ły też w szcze ciń skich za kła dach pra cy.
Wła śnie Stocz ni im. Adol fa War skie go (za pew ne jej za ło gę miał na my śli Ma rian Sza lu ciń -
ski) do ty czył mel du nek ope ra cyj ny z po cząt ków czerw ca 1976 r. Czy ta my w nim, że 27 ma -
ja TW „Be la” do no sił, iż pra cow nik stocz ni Mie czy sław Kra ko wiec ki, tech no log za trud nio -
ny w Sze fo stwie Tech nicz nym stocz ni, uwa ża, że w kra ju, po dob nie jak przed ro kiem 1970,
rząd wpro wa dza ukry te pod wyż ki cen na róż ne ar ty ku ły. Pła ce nie na dą ża ją za wzro stem
cen, a pod wyż ki otrzy mu ją tyl ko człon ko wie par tii, „któ rych [Kra ko wiec ki] obar cza wi ną
za ist nie ją cy w je go mnie ma niu ba ła gan go spo dar czy”. Do no si ciel prze ka zał rów nież, że
tech no log w dniu 3 czerw ca w roz mo wie z sied mio oso bo wą gru pą pra cow ni ków Sze fo stwa
Kon tro li Ja ko ści i Wy dzia łu Ka dłu bo we go „stwier dził w for mie po gróż ki: «Je że li na stą pią
pod wyż ki cen, to bę dą roz ru chy, gład ko to im nie przej dzie»”14.

Szcze ciń ska SB uzna ła, że nie ma na ra zie sy tu acji kon flik to wych o sze ro kim za się gu,
ale stwier dzi ła, że dość po wszech nie roz po wia da ne są plot ki i po gło ski na te mat pod wy żek
cen i ter mi nu ich wpro wa dze nia: „Ni ska od por ność spo łe czeń stwa na te po gło ski [...] wpły -
wa na utrzy ma nie się ze zmien nym na tę że niem sta nu pod nie ce nia”. „Bez pie ka” no to wa ła
wy po wie dzi, iż za cho wa nie się za łóg za kła dów pra cy uza leż nio ne bę dzie od re ak cji stocz -
niow ców na pod wyż ki. Nie któ rzy z ko men tu ją cych bie żą cą sy tu ację uwa ża li, że re ak cje te
mo gą być gwał tow ne – zwłasz cza li czo no na opór za ło gi „War skie go”15.

11 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Sy now ca skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni -
ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 23 IV 1976 r., k. 156.

12 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra S. Bu rzyń skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 3 V 1976 r., k. 177.

13 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra R. Wal cza ka skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie, 17 V 1976 r., k. 185.

14 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra L. Dy na ka skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 4 VI 1976 r., k. 200.

15 Ibi�dem, Mel du nek nr 1 do ty czą cy sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go na te re nie wo je wódz -
twa szcze ciń skie go w okre sie ostat niej do by skie ro wa ny do dy żur ne go ope ra cyj ne go MSW w War sza wie,
21 VI 1976 r., k. 77; ibi�dem, Plan dzia łań Służ by Bez pie czeń stwa KW MO w Szcze ci nie na okres ćwi czeń
„La to -76”, 18 VI 1976 r., k. 21.
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Jak już wspo mnia no, źró dłem wie dzy o pod wyż kach mog ła być „nie szczel ność” ka na łów
in for ma cji nie jaw nych. KO „Kry sty na” do no sił 15 czerw ca, że We ro ni ka An dry siak, za trud -
nio na w taj nej kan ce la rii Zjed no cze nia Go spo dar ki Ryb nej w Szcze ci nie, „ujaw ni ła ta jem -
ni cę służ bo wą w za kre sie pro po no wa nej re gu la cji cen przed 24 czerw ca 1976 r. na ry by
i prze two ry ryb ne”. Z dal szej czę ści de nun cja cji wy ni ka ło, że We ro ni ka An dry siak z ra cji
zaj mo wa ne go sta no wi ska kie row ni ka kan ce la rii taj nej prze ka zy wa ła do Mi ni ster stwa Han -
dlu Za gra nicz ne go i Go spo dar ki Mor skiej w War sza wie pro po zy cje no wych, wyż szych cen
na ry by i prze two ry ryb ne, opra co wa ne przez spe cjal nie do te go po wo ła ny ze spół w Zjed -
no cze niu Go spo dar ki Ryb nej. Urzęd nicz ka zdo by te tym spo so bem in for ma cje rów nież
„roz po wszech nia ła wśród osób trze cich w miej scu swe go za miesz ka nia”16.

Waż nym sy gna łem zwłasz cza dla stocz niow ców z „War skie go” i „Gry fii” oraz pra cow -
ni ków Zarządu Por tu Szcze cin, do ty czą cym przy go to wy wa nia się władz do pod ję cia ja kichś
nad zwy czaj nych de cy zji, by ło po wo ły wa nie na ćwi cze nia woj sko we osób uzna wa nych za
po ten cjal nych „wi chrzy cie li” i przy wód ców straj ków. Cho dzi ło przede wszyst kim o uczest -
ni ków i li de rów pro te stów z grud nia 1970 i stycz nia 1971 r.: „Ko rzy sta jąc z uzgod nień mię -
dzy MSW i MON, wy ty po wa no 150 osób, w tym naj bar dziej ak tyw nych spo śród ww. do
od by cia do dat ko wych ćwi czeń w ro ku bie żą cym”17. Re ali zo wa no w ten spo sób na szcze blu
wo je wódz kim cen tral ne wy tycz ne pro gra mu „La to -76”. Jesz cze w ma ju przed ofi cjal nym
uru cho mie niem ak cji „La to -76” wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. Bo gu sław Sta chu -
ra po le cił ko men dan tom wo je wódz kim MO po da nie na zwisk osób uwa ża nych za po li tycz -
nie nie pew ne, któ re na le ża ło po wo łać na ćwi cze nia woj sko we re zer wy w okre sie wpro wa -
dza nia pod wy że k18.

W�przed�dzień�„kon�sul�ta�cji�spo�łecz�nych”

W dwóch pierw szych ty go dniach czerw ca SB kon ty nu owa ła ope ra cyj ne roz po zna nie sy -
tu acji ryn ko wej i zwią za nych z nią na stro jów spo łecz nych. Szcze gól nie źle spra wa za opa -
trze nia w naj chęt niej ku po wa ną wie przo wi nę i wę dli ny wy glą da ła w sto li cy re gio nu –
Szcze ci nie, gdzie „nie rzad kie są przy pad ki, że po otrzy ma niu do sta wy 30–40 kg wie przo -
wi ny kie row ni cy skle pów pro szą ocze ku ją cych w ko lej ce klien tów o wy po wie dze nie się,
w ja kich ilo ściach mię so ma być sprze da wa ne”19.

Cią gną ce się przed skle pa mi ko lej ki po wo do wa ły „wy stę po wa nie na stro jów zde ner wo -
wa nia i pod nie ce nia spo łecz ne go zwłasz cza w kon tek ście po gło sek o spo dzie wa nych pod -
wyż kach cen”. Nie ro dzi ło to jed nak „za cho wań wro gich czy po li tycz nie ne ga tyw nych”20.

Służ ba Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie in for mo wa ła cen tra lę, że mi mo spe ku la cji na te mat
ter mi nu pod wy żek nie do cho dzi do na stro jów pa ni ki i wzmo żo nych za ku pów. Lu dzie kon -
cen tro wa li się w roz mo wach na ter mi nie wpro wa dze nia pod wy żek, ich roz mia rach, jak rów -
nież wiel ko ści ewen tu al nych re kom pen sat, „ujaw nio no je dy nie dwa przy pad ki wy po wie dzi
(Stocz nia «War skie go» i Fa bry ka Ka bli «Za łom»), że w przy pad ku pod wy żek mo że dojść

16 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Ki sie lew skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka
Wydzia łu III KW MO w Szcze ci nie, 6 VII 1976 r., k. 262.

17 AIPN Sz, 0012/111, Plan dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa KW MO w Szcze ci nie na okres ćwi czeń
„Lato -76”, 18 VI 1976 r., k. 22.

18 Ibi�dem, Pro gram ćwi czeń „La to -76”, 10 VI 1976 r., k. 11–12; P. Sa san ka, op.�cit., s. 142–143.
19 Ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go na te re nie wo je wódz twa

szcze ciń skie go w okre sie 1–17 czerw ca br. skie ro wa na do dy żur ne go ope ra cyj ne go mi ni stra spraw wewnętrz -
nych w War sza wie, 18 VI 1976 r., k. 69–70.

20 Ibi�dem, k. 70.
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do roz ru chów”. Po je dyn cze gło sy nie wpły nę ły na ge ne ral ną, uspo ka ja ją cą oce nę sy tu acji
spo łecz no -p ol ityc znej w re gio nie, do ko na ną przez apa rat bez pie czeń stwa, któ re go funk cjo -
na riu sze stwier dzi li, że za rów no w Stocz ni „War skie go”, jak i „Gry fii” nie do szło do oży -
wie nia dzia łal no ści „ele men tów zna nych z po staw wro gich i ne ga tyw nych” (za pew ne cho -
dzi ło o przy wód ców straj ków z grud nia 1970 i stycz nia 1971 r.). W new ral gicz nych
za kła dach pra cy Szcze ci na nie od no to wa no na pięć mo gą cych przy czy nić się do wznie ce nia
kon flik tów spo łecz nych; „nie ujaw nio no [...] żad nych prze sła nek świad czą cych o skry tych
dzia ła niach in spi ra tor skich w kie run ku przy go to wy wa nia form pro te stu za łóg na wy pa dek
pod wyż ki cen”21.

Po zy tyw nie oce nio no po sta wę księ ży szcze ciń skich, wśród któ rych nie za no to wa no pe -
jo ra tyw nych ko men ta rzy do ty czą cych prze wi dy wa nych pod wy żek, „prze ciw nie – więk -
szość z nich uwa ża, że jest to eko no micz na ko niecz ność, a szcze gól nie pod wyż ka cen chle -
ba i cu kru”. Du cho wień stwo oba wia ło się jed nak re ak cji w za kła dach pra cy w od po wie dzi
na wzrost cen. Nie od no to wa no kry ty ki ze stro ny świec kich or ga ni za cji ka to lic kich, jak też
mniej szo ści wy zna nio wych. Je dy nym zgrzy tem w owej dość uspo ka ja ją cej re la cji ze sta nu
bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go by ła in for ma cja na te mat bi sku pa die ce zji szcze ciń -
sko -k amie ńskiej Je rze go Stro by (w mel dun ku: „Skro by”), któ ry pod czas pro ce sji Bo że go
Cia ła w dniu 17 czerw ca, w ka te drze św. Ja ku ba w Szcze ci nie wy gło sił ka za nie, w któ rym
„in kry mi no wał wła dzom ce lo we utrud nie nia w uzy ska niu ze zwo le nia na bu do wę ko ścio łów
i se mi na rium du chow ne go w Szcze ci nie”. Stwier dził po nad to, że dzia ła nia wła dzy za gra ża -
ją prak ty kom re li gij nym miesz kań ców no wych osie dli 22.

Prze gląd mel dun ków wy sy ła nych przez szcze ciń ską SB do War sza wy po zwa la stwier -
dzić, że do koń ca utrzy mał się uspo ka ja ją cy ton opi su sy tu acji spo łecz no -p ol ityc znej
w regio nie: „W okre sie ob ję tym ni niej szym mel dun kiem na te re nie wo je wódz twa szcze ciń -
skie go nie mia ły miej sca żad ne wro gie bądź szko dli we ak ty po li tycz ne”. Tak in for mo wa ły
czte ry ko lej no na stę pu ją ce po so bie mel dun ki od 21 do 24 czerw ca. Od no to wa no też, że
„sy tu ację ope ra cyj no -p ol ityc zną ce cho wał brak prze ja wów oży wie nia dzia łal no ści ele men -
tów zna nych z ten den cji ne ga tyw nych”. Funk cjo na riu sze pod kre śla li, że to czą ce się wśród
za łóg dys ku sje na te mat prze wi dy wa nych pod wy żek „nie mia ły cha rak te ru wro gie go i ogra -
ni cza ły się do wy mia ny in for ma cji, nie to wa rzy szy ły te mu ne ga tyw ne po li tycz nie ko men -
ta rze”. Roz po zna nie ope ra cyj ne wy ka za ło, że we dług pra cow ni ków za kła dów pra cy na zbli -
ża ją cym się po sie dze niu sej mu wła dze po dej mą de cy zję w spra wie pod wy żek.
Za re je stro wa no kil ka na ście ano ni mo wych te le fo nów do re dak cji „Gło su Szcze ciń skie go”,
or ga nu pra so we go KW PZPR, w któ rych – co war to za uwa żyć – roz mów cy ujaw ni li wła -
ści wy cel „pu bli cy sty ki wy prze dza ją cej”, in for mu ją cej od ja kie goś cza su o ten den cjach do
podnoszenia cen żyw no ści na Za cho dzie, co mia ło uza sad niać pod wyż kę w Pol sce 23.

Zgod nie z pla nem opra co wa nym przez wła dze, dnia 23 czerw ca o go dzi nie 10.00 mia -
ły się od być eg ze ku ty wy ko mi te tów wo je wódz kich, zwo ła ne przy za cho wa niu ści słej ta -
jem ni cy. Na to miast na go dzi nę 14.00 te go sa me go dnia prze wi dzia no 165 „kon sul ta cji son -
da żo wych” z głów ny mi ak ty wi sta mi PZPR w naj więk szych za kła dach pra cy. Człon ko wie

21 Ibi�dem, k. 71–72.
22 Ibi�dem, k. 71, 75–76.
23 Ibi�dem, Mel du nek nr 1 do ty czą cy sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go na te re nie wo je wódz -

twa szcze ciń skie go w okre sie ostat niej do by, skie ro wa ny do dy żur ne go ope ra cyj ne go mi ni ster stwa spraw we -
wnętrz nych w War sza wie, 21 VI 1976 r., k. 77; ibi�dem, Mel du nek nr 2, 22 VI 1976 r., k. 82–83; ibi�dem, Mel -
du nek nr 3, 23 VI 1976 r., k. 79; ibi�dem, Mel du nek nr 4, 24 VI 1976 r., k. 84. 
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kie row nic twa par tyj no -rz ąd ow ego roz je cha li się po ca łym kra ju. W Szcze ci nie po ja wił się
wi ce pre mier Aloj zy Kar kosz ka. Jak za uwa żył dr Pa weł Sa san ka, dys ku sja na fo rum eg ze -
ku ty wy KW PZPR mia ła cha rak ter for mal ny, uwa gi by ły ra czej ko sme tycz ne, po dob nie by -
ło w in nych wo je wódz twa ch24. Nic też dziw ne go, że par tyj ny dy gni tarz po dzię ko wał za po -
par cie i zro zu mie nie dla skom pli ko wa nych spraw go spo dar czych kra ju i za pew ne pe łen
do brych my śli udał się na spo tka nie z ak ty wem Stocz ni „War skie go”. Obok niej do od by -
cia „kon sul ta cji” wy ty po wa no Stocz nię „Gry fię”, Za rząd Por tu Szcze cin i Przed się bior stwo
Po ło wów Da le ko mor skich i Usług Ry bac kich „Gryf”25.

W świe tle in for ma cji SB, ak ty wi ści, po dob nie jak wcze śniej człon ko wie eg ze ku ty wy
KW, wy ka za li zro zu mie nie dla ko niecz no ści pod wy żek. Nie mniej jed nak w „War skim” po -
ja wi ły się gło sy do ma ga ją ce się prze zna cze nia dłuż sze go cza su na kon sul ta cje, „aby lu dzie
mie li czas do prze my śleń”. W Przed się bior stwie Po ło wów Da le ko mor skich i Usług Ry bac -
kich „Gryf” py ta no o sens kon sul ta cji „w świe tle krą żą cych po wszech nie po gło sek, iż pod -
wyż ka cen ma na stą pić z dniem 26 VI br.”26.

Mel du nek z 24 czerw ca in for mo wał, że w Szcze ci nie i in nych mia stach wo je wódz twa
za no to wa no wpraw dzie więk szy po pyt na cu kier, ale w skle pach mię snych nie za uwa żo no
wzmo żo nych za ku pów. Lu dzie ko men tu ją spo dzie wa ne pod wyż ki, ale wy po wie dzi te
„utrzy ma ne są w to nie spo koj nym [i są one] po zba wio ne ele men tów eks cy ta cji i na pa stli -
wo ści”. Po dob ne brzmie nie mia ły opi nie do ty czą ce roz mów son da żo wych prze pro wa dzo -
nych dzień wcze śniej w czte rech za kła dach pra cy. W „War skim” stocz niow cy spe ku lo wa li
na pod sta wie in for ma cji o prze bie gu spo tka nia z Kar kosz ką, że wzrost cen nie prze kro czy
roz mia rów re kom pen sat. Uzna no jed nak, że in for ma cje wi ce pre mie ra by ły zbyt ogól ni ko -
we, że by na ich pod sta wie moż na by ło po wie dzieć, jak wy so kie bę dą pod wyż ki cen i kon -
kret nie, ja kich ar ty ku łów bę dą do ty czyć. W pod su mo wa niu mel dun ku za no to wa no, że „na
tle dys ku sji na te mat pod wy żek nie stwier dzo no wy stę po wa nia wy po wie dzi wro gich bądź
in spi ra cji do ewen tu al ne go pro te stu”27.

Czas�„spo�łecz�nych�kon�sul�ta�cji”

W dniu 25 czerw ca ko mi sa riat MO w Ka mie niu Po mor skim po wia do mił Wy dział III SB
KW MO w Szcze ci nie, że w no cy z 24 na 25 czerw ca o go dzi nie 2.50 w Łu kę ci nie,
gm. Dziw nów, ujaw nio no wy ko na ne far bą olej ną na as fal to wej jezd ni na pi sy o tre ści:
„Strajk” (sześć ra zy), „Strajk Dość Nę dzy” (dwa ra zy) oraz „Strajk Chce my Żyć Jak Lu dzie
Nie Jak Bia li Nie wol ni cy” (raz)28. Z pew no ścią by ła to jed na z pierw szych opi nii wy ra żo -
nych w ra mach „spo łecz nych kon sul ta cji” na te mat „pro po no wa nych” przez ko mu ni stów
pod wy żek. Na to miast pierw sze re ak cje na wia do mość o pod wyż kach mia ły miej sce tuż po
wy stą pie niu pre mie ra rzą du PRL. Klien ci rzu ci li się do otwar tych jesz cze pla có wek han dlo -
wych: „wy ku pu ją to tal nie wszyst kie ar ty ku ły ob ję te za po wie dzia ną re gu la cją”, alar mo wa -
no w mel dun kach wy sy ła nych do War sza wy. Przed go dzi ną 22.00 w 95 proc. skle pów bra -
ko wa ło cu kru, w 50 proc. ka szy jęcz mien nej, a w 45 proc. mą ki wro cław skiej. Na stęp ne go
dnia już od ra na usta wia ły się ko lej ki przed skle pa mi; kon su men ci wy ku py wa li to war, na

24 P. Sa san ka, op.�cit., s. 126, 128–129.
25 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 3, 23 VI 1976 r., k. 79.
26 Ibi�dem, k. 80–81.
27 Ibi�dem, Mel du nek nr 4, 24 VI 1976 r., k. 84–85.
28 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra S. Bu rzyń skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -

czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 25 VI 1976 r., k. 212.
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któ ry – jak za pew ne są dzi li – nie dłu go mo że nie bę dzie ich stać. „Sprze daż mi mo du żej ner -
wo wo ści klien tów prze bie ga ła bez żad nych eks ce sów”, nie no to wa no za kłó ceń po rząd ku
pu blicz ne go, do no sił mel du nek z dnia 25 czerw ca, do ty czą cy sy tu acji w Szcze ci nie i wo je -
wódz twie29.

Stocz�nia�Szcze�ciń�ska�im.�Adol�fa�War�skie�go

Służ ba Bez pie czeń stwa szcze gól nie oba wia ła się re ak cji za łóg naj więk szych szcze ciń skich
za kła dów pra cy: Stocz ni Szcze ciń skiej im. Adol fa War skie go oraz są sia du ją cej z nią Stocz ni
Re mon to wej „Gry fia”. Pra cow ni cy tych przed się biorstw z ra cji li czeb no ści oraz sku pie nia na
sto sun ko wo nie du żym ob sza rze, co umoż li wia ło do god ną ko mu ni ka cję mię dzy ni mi, a na de
wszyst ko z tra dy cji do bun tu z grud nia 1970 r., mo gli do pro wa dzić do kon flik tu na groź ną dla
władz ska lę.

Stąd de cy zja z 18 czerw ca, aby ob jąć te „obiek ty” spe cjal nym nad zo rem „ce lem grun -
tow ne go roz po zna nia ca ło kształ tu na stro jów, ujaw nie nia symp to mów za gro że nia i na tych -
mia sto wej ich li kwi da cji”30. Od 23 czerw ca, w opar ciu o in for ma cje te le fo nicz ne od oso -
bowych źró deł in for ma cji, za czę to pro wa dzić bie żą ce kro ni ki zda rzeń do bo wych
w wy ty po wa nych za kła dach, a w dniach 24–30 czerw ca pra cow ni cy Wy dzia łu III SB, chro -
nią cy naj waż niej sze obiek ty prze my sło we, prze by wa li w tych za kła dach już od 5.30.
W Stocz ni „War skie go” roz wój wy pad ków ob ser wo wa ło trzech funk cjo na riu szy, na to miast
w „Gry fii”, Elek trow ni „Dol na Od ra” i PPDiUR „Gryf” dy żu ry peł ni ło dwóch. W Por cie
Szcze ciń skim czu wał je den funk cjo na riusz SB, wspo ma ga ny przez ofi ce rów WOP. Po za
tym oso by wy róż nia ją ce się pod czas straj ków w 1970 i 1971 r. otrzy ma ły we zwa nia do od -
by cia ćwi czeń woj sko wych. Je den z pra cow ni ków „Gry fii” miał ten fakt skwi to wać sło wa -
mi: „Bo icie się nas, bo ca ły by ły ko mi tet straj ko wy bie rze cie do woj ska”31. Po mi mo że, jak
pi sze dr Pa weł Sa san ka, Wo je wódz ka Ko men da Uzu peł nień w Szcze ci nie nie na le ża ła do
tych, któ re wzo ro wo wy wią za ły się z po wie rzo ne go za da nia 32, to mo że my przy jąć, że po -
wo ła nia do woj ska spra wi ły, iż wie lu lu dzi z wo je wódz twa o nie za leż nych bądź opo zy cyj -
nych po glą dach spę dzi ło na po li go nach go rą cy czas „spo łecz nych kon sul ta cji” oraz okres
bez po śred nio po nich na stę pu ją cy. Nie obec ność tych osób w za kła dach mo gła mieć wpływ
na roz wój wy pad ków w Szcze ci nie dnia 25 czerw ca 1976 r.

W mel dun ku ope ra cyj nym z po cząt ku lip ca, opi su ją cym sy tu ację w „War skim” dzień po
wy stą pie niu Ja ro sze wi cza w sej mie, pod kre śla no wzbu rze nie, ja kie pa no wa ło wśród za ło gi,
po za tym „da ło się za uwa żyć znacz ne ob ni że nie tem pa pra cy, wy stą pi ły jed nost ko we przy -
pad ki wy łą cza nia urzą dzeń oraz zbie ra nie się ro bot ni ków w kil ku oso bo wych gru pach, któ -
re dys ku to wa ły na te mat ma ją cej na stą pić pod wyż ki cen”33. Dys ku sje by ły bar dzo burz li -
we, zwłasz cza na Wy dzia le Ka dłu bo wym w re jo nie po chyl ni „Wul kan” i – co nie trud ne do

29 AIPN Sz, 0012/111, WSK w miej scu, 25 VI 1976 r., k. 88; ibi�dem, Mel du nek nr 5 skie ro wa ny do CE -
-ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 92; ibi�dem, Mel du nek do ty czą cy
strat z ty tu łu przerw w pra cy i zmniej sze nia tem pa pro duk cji w dniu 25 VI br. w za kła dach wo je wódz twa
szcze ciń skie go do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 106. 

30 Ibi�dem, Plan dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa KW MO w Szcze ci nie na okres ćwi czeń „La to -76”,
18 VI 1976 r., k. 31.

31 Ibi�dem, Oce na prze bie gu ćwi czeń i ope ra cji „La to -76” w wo je wódz twie szcze ciń skim, 12 VII 1976 r.,
k. 65; AIPN Sz, 0011/687, t. 1, No tat ka służ bo wa, 15 VI 1976 r., k. 50.

32 P. Sa san ka, op.�cit., s. 142–143.
33 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -

czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, li piec 1976 r., k. 233.
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prze wi dze nia – w prze wa ża ją cym stop niu nie chęt ne wo bec za mie rzeń rzą du. Po ja wi ły się
też gło sy o ko niecz no ści pod ję cia straj ku po prze rwie śnia da nio we j34.

W ta k na pię tej at mos fe rze „oraz wo bec ist nie nia for mal nej prze rwy w pra cy w Szcze ciń -
skiej Stocz ni Re mon to wej, miesz czą cej się w od le gło ści 100 m od «War skie go», o go dzi nie
8.00 na po szcze gól nych gru pach wy dzia łów roz po czę ły się kon sul ta cje”. Pod czas pro wa -
dzo nych we wła snym gro nie roz mów pra cow ni cy pod kre śla li, że „pro po no wa na pod wyż ka
cen jest zde cy do wa nie za wy so ka, re kom pen sa ty są za ni skie i nie po kry ją spo dzie wa ne go
wzro stu kosz tów utrzy ma nia, re kom pen sa ty po win ny być jed na ko we”. Funk cjo na riusz
podał także w mel dun ku, że roz mo wy w pew nym stop niu uspo ko iły na stro je, nie mniej jed nak
na nie któ rych wy dzia łach na pię cie trwa ło do koń ca zmia ny. Naj trud niej szą wy da wa ła się sy -
tu acja na wy dzia łach W-4 (Ru row nia) i W-5 (Ślu sar nia), na których „[...] kon sul ta cje prze -
kształ ca ły się w ogól ną dys ku sję z udzia łem kie row nic twa wy dzia łu”. Co więcej ze stro ny
„ele men tów wi chrzy ciel skich” wy stą pi ły pró by „wy ko rzy sta nia na pię tej sy tu acji [...]
do prze kształ ce nia po wszech ne go na stro ju nie za do wo le nia w for mal ną prze rwę w pracy”.
Pró by za ini cjo wa nia straj ku nie po wio dły się, „o godz. 14.00–15.00 z za kła du po otrzy ma -
niu wy pła ty wy szła I zmia na, a II zmia na przy stą pi ła do nor mal nej pra cy”. Służ ba Bez pie -
czeń stwa uzy ska ła in for ma cję, że pra cow ni cy „War skie go” od gra ża li się, „iż spra wę roz -
strzy gną ju tro”. W ce lu do kład ne go od two rze nia prze bie gu wy da rzeń w stocz ni oraz
roz po zna nia głów nych uczest ni ków zajść, jak też wy cią gnię cia wo bec nich kon se kwen cji,
za ło żo no spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia o kryp to ni mie „Na strój”35.

W ra mach spra wy „Na strój” usta lo no, w opar ciu o in for ma cje prze ka za ne przez TW
„TOS”, KO „Alek san der” oraz KS „J”, że wspo mnia ne w mel dun ku jed nost ko we przy pad -
ki wy łą cza nia urzą dzeń mia ły miej sce na Wy dzia le Mon ta żu Ka dłu bów, gdzie na stą pi ło kil -
ku krot ne wy łą cze nie spa wa rek: „Wy łą cze nia te zdez or ga ni zo wa ły pra cę spa wa czy za trud -
nio nych na po chyl niach oraz po wo do wa ły wzrost na stro jów pod nie ce nia za ło gi wy dzia łu”.
Spraw cy nie wy kry to 36. Na to miast w opar ciu o do nos KO „Fra nek” usta lo no, że czter dzie -
sto jed no let ni Jan Pyc lik, za trud nio ny ja ko wóz ko wy na Wy dzia le Mon ta żu Ka dłu bów, był
jed nym z in spi ra to rów dzia łań ma ją cych do pro wa dzić do „przerw w pra cy” na po chyl ni
„Wul kan” te goż wy dzia łu. O godz. 11.30 po in for mo wał on jed ne go z pra cow ni ków po -
chylni „Wul kan”, że pra cow ni cy po chyl ni „Od ra”, wcho dzą cej w skład Wy dzia łu Mon ta żu
Ka dłu bów, prze rwa li pra cę. We dług mel dun ku in for ma cja Pyc li ka nie by ła praw dzi wa, nie -
mniej jed nak „spo wo do wa ła wzrost na stro ju pod nie ce nia w gru pie pra cow ni ków KM
[Wydział Mon ta żu Ka dłu bów – B.K.] i mia ła ujem ny wpływ na bie żą ce wy ko na nie dzien -
nych za dań pro duk cyj nych”37.

Ko lej ny przy pa dek pod ję cia pró by straj ku miał miej sce na Wy dzia le Głów ne go Me cha ni -
ka. TW „Ślu sarz” prze ka zał w dniu 25 czerw ca in for ma cję, że trzy dzie stocz te ro let ni ślu sarz
Grze gorz Dzie wiał to wicz w warsz ta cie re mon to wym „wraz z in ny mi oso ba mi pod cho dził do
po szcze gól nych sta no wisk pra cy i w to ku pro wa dze nia roz mo wy z osob ni ka mi [sic!] pod sy -

34 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie,
25 VI 1976 r., k. 90.

35 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, li piec 1976 r., k. 233; AIPN Sz, 0012/111, Mel -
du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 90, 96.

36 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra L. Dy na ka skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 7 VII 1976 r., k. 272.

37 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra L. Dy na ka skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie, 9 VII 1976 r., k. 288–289.
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cał na strój nie za do wo le nia wy ni ka ją cy z przed sta wio nej przez rząd pro po zy cji zmia ny struk -
tu ry cen”. Grze gorz Dzie wiał to wicz zna ny był or ga nom re pre sji ze swej „wro giej i wi chrzy -
ciel skiej dzia łal no ści”, w prze szło ści wy ra ża ją cej się m.in. w na ma wia niu pra cow ni ków
stocz ni do uczest ni cze nia w „ma ni fe sta cji ża łob nej”, któ ra od by ła się 1 ma ja 1971 r. pod czas
po cho du pierw szo ma jo we go, jak też w in nych, „pro wo ka cyj nych” za cho wa niach38.

Na stęp ne go dnia po ujaw nie niu przez rząd za mia ru pod wy żek cen Lu dwik Ze lek, trzy -
dzie sto dwu let ni ro bot nik za trud nio ny w Wy dzia le Ru row ni (W-4), pró bo wał na mó wić do
straj ku swo ich ko le gów pra cu ją cych w tym że wy dzia le. Jak wy ni ka ze zło żo nej 29 czerw ca
de nun cja cji TW „Cia pek” i TW „TOS”, Lu dwik Ze lek w dniu 25 czerw ca, pod czas prze rwy
śnia da nio wej, na kła niał za ło gę W-4 do straj ku oraz za pro po no wał prze wod ni czą ce mu Ra dy
Od dzia ło wej W-4 Jó ze fo wi Po dziel ne mu ogło sze nie straj ku na wy dzia le. Z mel dun ku wy ni -
ka też, że Ze lek chciał za in sta lo wać na da chu bu dyn ku W-4 sy re nę prze ciw po ża ro wą, za po -
mo cą któ rej zwo łał by ro bot ni ków za trud nio nych w róż nych re jo nach obiek tu. Lu dwik Ze lek
na kła niał pra cow ni ków Wy dzia łu Ru row ni „do ma so we go uda nia się na kon sul ta cje”39.

Ko lej ne mel dun ki ope ra cyj ne utwo rzo ne na pod sta wie de nun cja cji TW „TOS” in for mu ją
o pró bach pod ję cia straj ków na Wy dzia le Ślu sar ni Okrę to wej (W-5). Dnia 25 czerw ca pod -
czas prze rwy śnia da nio wej w szat ni „Skar pa”, kil ku pra cow ni ków na ma wia ło 250- os o b ową
gru pę do prze rwa nia pra cy w związ ku z ogło szo ną przez rząd „pro po zy cją” pod wy żek.

Jed ną z osób wy mie nio nych przez kon fi den ta pseu do nim „TOS” był trzy dzie sto let ni ślu -
sarz Jan Cwy nar, za trud nio ny na W-5, któ ry na kła niał do straj ku i pod ję cia „wal ki” z de cy -
zja mi o pod wyż kach. Po za koń cze niu prze rwy śnia da nio wej, mi mo we zwań kie row ni ka
wy dzia łu, nie udał się do pra cy, po zo sta jąc w szat ni: „Po wyj ściu z szat ni Cwy nar Jan w for -
mie po gróż ki oświad czył człon ko wi PZPR Zie liń skie mu, że «to wszyst ko tak lek ko wam
nie przej dzie i trze ba bę dzie ko mu ni stów po ła sko tać w pię ty»”. Z in spi ra cji SB dy rek cja
stocz ni dnia 6 lip ca 1976 r. zwol ni ła ślu sa rza dys cy pli nar nie „za cięż kie na ru sze nie obo -
wiąz ków pra cow ni czych”40.

Po dob ną sank cję za sto so wa no rów nież wo bec in nych stocz niow ców „War skie go” za de -
nun cjo wa nych przez TW „TOS”. We dług in for ma to ra „bez pie ki” w sto łów ce „Skar pa” trzej
ślu sa rze Wy dzia łu W-5: dwu dzie sto dzie wię cio let ni Re mi giusz Gre la 41, dwu dzie sto pię cio -
let ni Mie czy sław To pó r42 oraz trzy dzie sto ośmio let ni Ry szard Ma cie jew ski 43 na ma wia li do
straj ków je dzą cą śnia da nie 250- os ob ową za ło gę. Wy mie nie ni pracownicy 6 lip ca zo sta li
dys cy pli nar nie zwol nieni. W mel dun ku ope ra cyj nym przy po mnia no, że Re mi giusz Gre la
„zaj mo wał wro gą po sta wę” w okre sie straj ku stycz nio we go, ja ki miał miej sce w „War skim”
w 1971 r., pod czas któ re go Gre la był człon kiem Wy dzia ło we go Ko mi te tu Straj ko we go. Na -
ma wiał też za ło gę stocz ni do ufun do wa nia i wmu ro wa nia przy bra mie głów nej stocz ni ta -
bli cy pa miąt ko wej ku czci osób, któ re zgi nę ły w grud niu 1970 r.44

38 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie, 14 VII 1976 r., k. 312.

39 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 10 VII 1976 r., k. 295.

40 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 8 VII 1976 r., k. 276.

41 Ibi�dem, k. 274.
42 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III

KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 9 VII 1976 r., k. 284.
43 Ibi�dem, k. 286.
44 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Cie siel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III

KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 8 VII 1976 r., k. 274.
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Szcze�ciń�ska�Stocz�nia�Re�mon�to�wa�„Gry�fia”

Ko lej nym za kła dem, któ ry bu dził szcze gól ne za in te re so wa nie apa ra tu bez pie czeń stwa,
by ła Stocz nia „Gry fia”. We dług mel dun ku ope ra cyj ne go, „w dniu 25 czerw ca 1976 r.
w Szcze ciń skiej Stocz ni Re mon to wej «Gry fia» za trud nia ją cej oko ło 4500 osób mia ła miej -
sce prze rwa w pra cy. O go dzi nie 6.00 po przy by ciu do Stocz ni nie przy stą pi ła do pra cy
część za ło gi Wy dzia łu Ma szy no we go. Pra cow ni cy zgru po wa li się w re jo nie po miesz czeń
wy dzia łu, pro wa dząc dys ku sje na te mat prze mó wie nia pre mie ra P[io tra] Ja ro sze wi cza,
wygło szo ne go w dniu 24 czerw ca 1976 r.” Oko ło go dzi ny 7.00 do osób, któ re nie pod ję ły
pra cy, za czę li przy łą czać się pra cow ni cy z in nych wy dzia łów: Ko tlar sko -R ura rski ego, Elek -
trycz ne go, Ślu sar skie go, Ob rób ki – łącz nie ok. 250–300 osób. Nic nie po mógł apel dy rek -
to ra na czel ne go „Gry fii”, któ ry trzy krot nie przez ra dio wę zeł za kła do wy ape lo wał o pod ję -
cie pra cy. Oko ło go dzi ny 9.00 za ło gi po szcze gól nych wy dzia łów roz po czę ły kon sul ta cje na
te mat pod wy żek – „wzię ła w nich udział sa mo rzut nie pra wie ca ła I zmia na stocz ni, oko ło
2000 osób”45.

Mię dzy go dzi ną 11.00 a 12.00 kon sul ta cje wpraw dzie za koń czo no, ale pra cy nie pod ję -
to. Pra cow ni cy mó wi li, że pod wyż ki są za wy so kie, że wy stą pie nie pre mie ra to „na bi ja nie
lu dzi w bu tel kę”, że re kom pen sa ty po win ny być jed na ko we dla wszyst kich. Ape lo wa no, by
skoń czyć z „ce na mi no wo ści” (cho dzi ło za pew ne o po ło że nie kre su prak ty ce sprze da ży to -
wa ru w no wym opa ko wa niu lub z no wą na zwą po wyż szych ce nach). Funk cjo na riusz re la -
cjo nu ją cy prze bieg wy da rzeń w „Gry fii” stwier dził też, że ok. 14.30 za ło ga z pierw szej
zmia ny za czę ła wy cho dzić z za kła du, mi mo że po ja wi ły się opi nie, iż nie na le ży opusz czać
stocz ni, do pó ki rząd nie cof nie de cy zji o pod wyż kach cen. Pra cow ni cy dru giej zmia ny,
przy by wa ją cy od 14.00 na te ren za kła du „po bie ra ją ka ski, ubra nia ro bo cze – po wo li przy -
stę pu jąc do pra cy”. Au tor mel dun ku koń czy opis wy da rzeń w przed się bior stwie stwier dze -
niem, że „ak tu al nie pra ca w SSR «Gry fia» prze bie ga nor mal nie”. Za ło żo na spra wa o kryp -
to ni mie „Po stój” mia ła usta lić oso by, któ re na ma wia ły do straj ku 46.

Ko lej ne mel dun ki opar te na de nun cja cjach taj nych współ pra cow ni ków, kon tak tów służ -
bo wych, kon tak tów ope ra cyj nych, po zwa la ją bli żej przyj rzeć się sy tu acji w „Gry fii”. 

Kon takt służ bo wy „KJ” do no sił 26 czerw ca, że w kry tycz nym dniu dwu dzie sto dzie wię -
cio let ni Ma rian Ła ski na ma wiał pra cow ni ków Wy dzia łu Ma szy no we go do prze rwa nia pra -
cy oraz po zo sta nia na te re nie stocz ni. Pod czas roz mów na te mat pro po zy cji ce no wych ostro
kry ty ko wał oso by prze pro wa dza ją ce kon sul ta cje. Pra cow nik SB oce nił w mel dun ku, że Ma -
rian Ła ski swym za cho wa niem i po sta wą „wpro wa dzał na strój nie po ko ju wśród pra cow ni -
ków”. Dy rek cja „Gry fii” na po le ce nie SB 1 lip ca zwol ni ła w try bie na tych mia sto wym pra -
cow ni ka stocz ni 47. TW „Gra ży na” do niósł z ko lei na czter dzie sto ośmio let nie go Fe lik sa
Wró blew skie go, któ ry 25 czerw ca od ra na cho dził po wy dzia łach pro duk cyj nych i na ma -
wiał do prze rwa nia pra cy, za cho wy wał się „na pa stli wie i aro ganc ko […] wo bec pro wa dzą -
cych kon sul ta cje”. Ka ta log „prze wi nień” pra cow ni ka „Gry fii” wzbo ga co ny zo stał o in for -
ma cję, że „wy mie nio ny już w grud niu 1970 r. ujaw nił wro gą po sta wę, na wo łu jąc do
wie sza nia «czer wo nych»”. W dniu 1 lip ca 1976 r. tak że on zo stał zwol nio ny w try bie na -

45 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 27 VI 1976 r., k. 214.

46 Ibi�dem; AIPN Sz, 0012/111, Sy tu acja w Szcze ciń skiej Stocz ni Re mon to wej „Gry fia” godz. 15.00, 25 VI
1976 r., k. 98.

47 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel -
ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 13 VII 1976 r., k. 308. 
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tych mia sto wym. Po dob nie jak in ni po zba wie ni pra cy, zo stał pod da ny kon tro li ma ją cej na
ce lu spraw dze nie, czy nie bę dzie usi ło wał bun to wać człon ków za ło gi „Gry fii”, np. na ma -
wia jąc do or ga ni zo wa nia pro te stów w obro nie zwol nio ny ch48.

Na Wy dzia le Drzew nym – do no sił TW „Zdzi sław” – za straj kiem agi to wał trzy dzie sto -
dzie wię cio let ni Sta ni sław Pie tras, któ ry po nad to wy ra ził po gląd, że „pod wyż ki są wy ni kiem
te go, że «czer wo ni» nie po tra fią rzą dzić”49. Na to miast TW „Gra ży na” in for mo wał, że na
Wy dzia le Ob rób ki Me cha nicz nej do straj ku i nie opusz cza nia za kła du na wo ły wał dwu dzie -
sto pię cio let ni Ma rian Sta szew ski, za trud nio ny na Wy dzia le Ko tlar sko -R ura rskim. Rów nież
on – we dług taj ne go współ pra cow ni ka – za cho wy wał się w spo sób nie od po wied ni pod czas
kon sul ta cji w spra wie pro po zy cji ce no wych rzą du 50. Obaj pra cow ni cy 1 lip ca zo sta li zwol -
nie ni w try bie na tych mia sto wym.

O tym, że na Wy dzia le Ślu sar ni do szło do agi to wa nia na rzecz straj ku, SB do wie dzia ła
się od KO „Staf” oraz KS „OS”. Z in for ma cji kon tak tu ope ra cyj ne go wy ni ka ło, że dwu dzie -
sto sied mio let ni Ma rian Ol czak na ma wiał do prze rwa nia pra cy nie tyl ko na te re nie Wy dzia -
łu Ślu sar ni, ale też wraz z in ny mi oso ba mi cho dził po wy dzia łach i tam na kła niał pra cow -
ni ków do pro te stu. Po za tym prze szka dzał w pro wa dze niu kon sul ta cji. Marian Ol czak zo stał
5 lip ca zwol nio ny w try bie na tych mia sto wy m51. Z ko lei KS „OS” do niósł, że trzy dzie sto -
dzie wię cio let ni Wi told Dłu goń ski, scha rak te ry zo wa ny ja ko oso ba ne ga tyw nie usto sun ko -
wa na do „na szej rze czy wi sto ści”, na wo ły wał pra cow ni ków ślu sar ni, „aby nie opusz cza li za -
kła du i kon ty nu owa li strajk” (war to tu taj zwró cić uwa gę na rzad ko po ja wia ją ce się
w mel dun kach ope ra cyj nych sfor mu ło wa nie „strajk”, zamiast którego stosowano eufemizm
„prze rwa w pra cy”). Wyra żał się on jed no znacz nie ne ga tyw nie o oso bach pro wa dzą cych
kon sul ta cje w spra wie pro po zy cji ce no wych. Wi tol da Dłu goń skie go 1 lip ca 1976 r. zwol -
nio no w try bie dys cy pli nar ny m52.

Dru ga zmia na pra cow ni ków „Gry fii” przy stą pi ła do pra cy. Nie ozna cza to, że nie któ rzy
pra cow ni cy tej zmia ny nie pró bo wa li na mó wić ko le gów do kon ty nu owa nia straj ku. KS
„OS” do niósł, że oso bą, któ ra nie tyl ko nie pod ję ła pra cy, ale też chcia ła skło nić dru gą zmia -
nę do kon ty nu owa nia pro te stu był dwu dzie sto pię cio let ni Hen ryk Bar din, któ ry „po sta wą
swą oraz wy po wia da niem de ma go gicz nych ha seł wpro wa dzał na strój nie po ko ju wśród pra -
cu ją cych”. Mło de go stocz niow ca dy rek cja 1 lip ca zwol ni ła w try bie na tych mia sto wy m53.

Szcze�ciń�skie�Przed�się�bior�stwo�Bu�dow�nic�twa�Ogól�ne�go�Nr�3

W dniu 25 czerw ca 150 pra cow ni ków pierw szej zmia ny za kła dów: Be to niar ni, Ślu sar ni,
Sto lar ni i Zbro jow ni SPBO Nr 3 nie pod ję ło pra cy 54. Do ma ga li się wzrostu płac rekompen-

48 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 7 VII 1976 r., k. 270. 

49 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 9 VII 1976 r., k. 280.

50 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 7 VII 1976 r., k. 268. 

51 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 9 VII 1976 r., k. 278. 

52 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 10 VII 1976 r., k. 293.

53 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra H. Sur ma cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 13 VII 1976 r., k. 310.

54 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Ziół kow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 30 VI 1976 r., k. 225.

Czerwiec ’76 na Pomorzu Zachodnim...

179

Z
A
SÓ
B
 A
R
C
H
IW
A
LN
Y



sującego pro po no wa ne pod wyż ki ce n55. Żą da li przy jaz du przed sta wi cie la KW PZPR oraz
pró bo wa li wy ło nić ko mi tet straj ko wy. Dy rek cja pod czas spo tka nia z za ło ga mi prze ko ny wa -
ła pro te stu ją cych, że pod wyż ki są ko niecz no ścią. Za pew nia ła, że re kom pen sa ty zła go dzą
efekt wzro stu cen. Jak wy ni ka z mel dun ku, nie wszyst kich uczest ni ków pro te stu uspo ko iły
te wyjaśnienia, rów nież za spra wą osób, „któ re swym za cho wa niem wpro wa dza ły do dat ko -
wo stan nie za do wo le nia i ne ga tyw nie ko men to wa ły pro po no wa ne zmia ny cen”56. Część za -
ło gi zgo dzi ła się w koń cu na pod ję cie pra cy, jed nak nie mo gła do niej przy stą pić z po wo du
bra ku ener gii elek trycz nej. Prze rwa w do pły wie prą du spo wo do wa na by ła wy krę ce niem
przez nie zna ne go spraw cę bez piecz ni ków z kil ku ta blic roz dziel czych. Po za koń cze niu
pierw szej zmia ny pra cow ni cy opu ści li za kład. Dru ga zmia na pod ję ła pra cę, nie kon ty nu ując
pro te stu57.

Z mel dun ku wy ni ka też, że na de cy zję o straj ku, przy naj mniej nie któ rych za trud nio nych,
mo gła też wpły nąć in for ma cja prze ka za na przez An nę Trzciń ską, dwu dzie sto sied mio let nią
pra cow ni cę Za kła du Be to niar ni, któ ra ok. go dzi ny 8.00 otrzy ma ła od mę ża te le fo nicz ną
infor ma cję, że w „War skim” wy buchł strajk. An na Trzciń ska prze ka za ła tę wia do mość zało -
dze ślu sar ni oraz prze rwa ła pra cę na suw ni cy, co spo wo do wa ło za trzy ma nie ro bót tej czę -
ści za ło gi, któ ra ko rzy sta ła z pra cy suw ni co wej. Mi mo te go funk cjo na riu sze SB nie uzna li
ko bie ty za oso bę wy róż nia ją cą się w tym dniu „ne ga tyw ną po sta wą”58. Ina czej zo sta ło oce -
nio nych ośmiu jej ko le gów – w ra mach spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia „Be to niarz” usta -
lo no, że „swo im za cho wa niem oraz po sta wą [wpro wa dza li] stan nie za do wo le nia wśród za -
ło gi oraz [mo bi li zo wa li] ją do nie podej mo wa nia pra cy”. Mel du nek wy mie nił:
trzy dzie sto jed no let nie go Ry szar da Pi ła ta, trzy dzie sto dzie wię cio let nie go Ma ria na Pro kop -
czu ka, czter dzie sto dwu let nie go Ma ria na Kor cza ka, trzy dzie sto pię cio let nie go An to nie go
Ab mar czu ka, czter dzie sto pię cio let nie go Edwar da Py te la, dwu dzie sto jed no let nie go Cze sła -
wa Łu ka si ka, czter dzie sto ośmio let nie go An to nie go Zdu nia ka oraz dwu dzie sto sze ścio let nie -
go An drze ja No ska. Dy rek cja w po ro zu mie niu z Ra dą Za kła do wą zwol ni ła ich ze skut kiem
na tych mia sto wym. De cy zję tę za ak cep to wa ła na po sie dze niu w dniu 30 czerw ca Kon fe ren -
cja Sa mo rzą du Ro bot ni cze go SPBO Nr 359.

Elek�trow�nia�„Dol�na�Od�ra”�

Bu do wę elek trow ni ciepl nej, znaj du ją cej się w miej sco wo ści No we Czar no wo pod
Szcze ci nem, roz po czę to w 1970 r., zgod nie z pla na mi po wsta ły mi jesz cze w 1965 r. W in -
te re su ją cym nas okre sie na dal kon ty nu owa no pra ce nad roz bu do wą kom plek su, stąd na je -
go te re nie znaj do wa ły się nie tyl ko za ło gi za trud nio ne w sa mej elek trow ni, ale tak że
w przed się bior stwach bio rą cych udział w bu do wie „Dol nej Od ry”. Za kła dy te po cho dzi ły
z róż nych za kąt ków kra ju, stam tąd też re kru to wa ła się część za ło gi pra cu ją cej na te re nie
elek trow ni. Po zo sta li po cho dzi li z oko licz nych miej sco wo ści. Dnia 25 czerw ca w elek-
trowni do szło do ca ło dnio we go straj ku.

55 Ibi�dem, k. 227.
56 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie,

25 VI 1976 r., k. 91; ibi�dem, Sy tu acja w Szcze ciń skim Przed się bior stwie Bu dow nic twa Ogól ne go Nr 3 o godz.
15.00, 25 VI 1976 r., k. 93.

57 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Ziół kow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 30 VI 1976 r., k. 225, 227. 

58 Ibi�dem, k. 218.
59 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Ziół kow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -

łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 5 VII 1976 r., k. 242–243.
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Już od go dzi ny 7.00 taj ni współ pra cow ni cy prze ka zy wa li funk cjo na riu szom SB in for ma -
cje na te mat kom plek su „Dol na Od ra”. Kon fi den ci do no si li, że przy by wa ją cy do pra cy ludzie
„w po cząt ko wej fa zie zgru po wa li się na te re nie swo je go od cin ka pra cy, ży wo ko men tu jąc
decy zję rzą du o ma ją cych na stą pić pod wyż kach cen”60. We dług mel dun ków ope ra cyj nych
do cho dzi ło wów czas do agre syw nych za cho wań wo bec osób, któ re pod ję ły pra cę. Na stęp nie
pro te stu ją cy uda li się do ha li Warsz ta tów Me cha nicz nych Elek trow ni „Dol na Od ra”. Miej sce
to sta ło się cen trum wy da rzeń, w któ rym gro ma dzi li się pra cow ni cy pro te stu ją cy prze ciw ko
pod wyż ce cen. Oko ło 12.30 na czel ny dy rek tor „Dol nej Od ry” we zwał straj ku ją cych, aby na
spo tka niu w ha li warsz ta tów za po zna li przed sta wi cie li kie row nic twa elek trow ni z po stu la ta -
mi. Uczest ni cy spo tka nia przy wi ta li de le ga cję dy rek cji gwiz da mi i okrzy ka mi: „Z wa mi dys -
ku to wać nie bę dzie my!”. W tej sy tu acji spo tka nie za koń czy ło się fia skiem. Wcze śniej, ok.
godz. 11.00, pra cow ni cy elek trow ni py ta li I se kre ta rza KZ PZPR m.in. dla cze go po sło wie
kla ska li po wy stą pie niu pre mie ra oraz dla cze go mo gli się za po znać ze szcze gó ła mi pro po zy -
cji no wych cen do pie ro po prze mó wie niu Pio tra Ja ro sze wi cza. Naj praw do po dob niej w ha li
Warsz ta tów Me cha nicz nych do szło do wy bo ru prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Straj ko we go
Elek trow ni „Dol na Od ra”. Zo stał nim Wik tor Po go rzel ski, „któ ry nieza ak cep to wa ny jed nak
przez więk szość straj ku ją cych ustą pił miej sca [...] No wa ko wi Je rze mu”. We dług taj ne go
współ pra cow ni ka zmia na na sta no wi sku prze wod ni czą ce go na stą pi ła o 16.45. Na mar gi ne sie
war to za uwa żyć, że w mel dun kach uży wa ne jest za mien nie okre śle nie „prze rwa w pra cy”
z wy klę tym przez pro pa gan dę sło wem „strajk”61. 

Elek tro mon ter Je rzy No wak ogło sił się „sa mo zwań czo” prze wod ni czą cym Ko mi te tu
Straj ko we go „i dzię ki swo jej elo kwen cji zo stał za ak cep to wa ny przez uczest ni ków prze rwy
w pra cy”. Utwo rzył on sie dem na sto oso bo wy ko mi tet, zmie nia jąc za ra zem na zwę ze „Straj -
ko we go” na „Ro bot ni czy” (nie moż na jed nak że okre ślić, w ja kim stop niu skład per so nal ny
Ko mi te tu Straj ko we go po kry wał się ze sta nem oso bo wym Ko mi te tu Ro bot ni cze go). Po wo -
łał także Mi li cję Ro bot ni czą i ogło sił strajk oku pa cyj ny za kła du. Uczest ni cy pro te stu pod -
po rząd ko wa li się prze wod ni czą ce mu, „szcze gól nie sil nie po pie ra ła go gru pa ro bot ni ków
«Ener go ro zru chu» Gli wi ce”, w któ rym za trud nie ni by li za rów no pierw szy, jak i dru gi przy -
wód ca straj ku w Elek tro w ni „Dol na Od ra”62.

Mi li cja Ro bot ni cza uzbro jo na w po cię te ka ble i prę ty me ta lo we ob sa dzi ła wszyst kie wyj -
ścia i bra my, „eli mi nu jąc” – jak czy ta my w mel dun ku – po ste run ki Stra ży Prze my sło wej.
Jed nym z głów nych jej za dań by ło nie wy pusz cza nie pra cow ni ków dru giej zmia ny, „chcąc
udać się do do mu na le ża ło uzy skać oso bi stą zgo dę No wa ka. Re gu lo wał to sys tem prze pust -
ko wy, ja ki wpro wa dził ww. na za kła dzie”63. Z ini cja ty wy prze wod ni czą ce go Ko mi tet
Robot ni czy skie ro wał do Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR pe ty cję, „w któ rej do ma ga no się

60 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 6 VII 1976 r., k. 255.

61 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie -
go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie ppłk. Z. Ba ra now skie go, 30 VI 1976 r., k. 220; ibi�dem, Mel -
du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze -
ci nie mjr. M. Pie trza ka, 6 VII 1976 r., k. 253; AIPN, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 91.

62 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan -
ta wo je wódz kie go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie ppłk. Z. Ba ra now skie go, 30 VI 1976 r.,
k. 220; ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 6 VII 1976 r., k. 253. 

63 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie -
go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie ppłk. Z. Ba ra now skie go, 30 VI 1976 r., k. 220.
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całko wi te go wy co fa nia pro po zy cji ce no wych pro po no wa nych przez rząd”64. W przy pad ku,
odmówienia spełnienia po stu la tu, straj ku ją cy gro zi li wstrzy ma niem pra cy Elek trow ni „Dol -
na Od ra”. Pe ty cja zło żo na zo sta ła na rę ce se kre ta rza eko no micz ne go KW PZPR, „lecz dalej
[pe ty cja] nie zo sta ła prze sła na”. Na tym (na praw do po dob niej) prze rwa no roz mo wy z dy rek -
cją i przed sta wi cie lem KW PZPR65.

Je rzy No wak uza leż nił kon ty nu owa nie roz mów od speł nie nia po stu la tu. W imie niu ro bot -
ni ków po zo sta ją cych na te re nie kom plek su „Dol na Od ra” No wak do ma gał się, aby do star -
czo no im żyw ność, na po je oraz środ ki trans por tu. Prze wod ni czą cy – gło sił mel du nek – za -
cho wy wał się pro wo ka cyj nie wo bec pra cow ni ków dzia łu Ru chu Elek trow ni „Dol na Od ra”,
na kła nia jąc ich do prze rwa nia pra cy. O 20.00 Piotr Ja ro sze wicz od wo łał za po wie dzia ne
pod wyż ki – „z chwi lą cof nię cia pro jek tu zmia ny cen [Je rzy No wak] roz wią zał «Ko mi tet
Ro bot ni czy» i «Mi li cję Ro bot ni czą»”66. Oko ło 20.30 straj ku ją cy za czę li opusz czać za kład.
Obaj przy wód cy straj ku zo sta li zwol nie ni z pra cy w try bie na tych mia sto wy m67.

Cen�tral�ne�Warsz�ta�ty�Wo�je�wódz�kie�go�Przed�się�bior�stwa�Ko�mu�ni�ka�cji�Miej�skiej

SB „dro gą ope ra cyj ną i ofi cjal ną” usta li ła, że w dniu 25 czerw ca o go dzi nie 7.00 na
pierw szej zmia nie w Cen tral nych Warsz ta tach WPKM, li czą cej ok. 230 osób, mia ła miej sce
prze rwa w pra cy. „Za ist nia ła prze rwa w pra cy na stą pi ła [...] w wy ni ku pro wa dzo nych ży -
wych dys ku sji przez nie któ rych pra cow ni ków, po czym ob ję ła znacz ny stan za ło gi Cen tral -
nych Warsz ta tów, po wo du jąc ogól ną at mos fe rę nie za do wo le nia, a w dal szej kon se kwen cji
prze rwę w pra cy”68. Mel du nek z go dzin po po łu dnio wych in for mo wał, że szcze gól nie ak -
tyw nym w na wo ły wa niu do straj ku był star szy mistrz warsz ta tów Ka rol Nie bó j69. Pra cow -
ni cy żą da li po wro tu do sta rych cen, nie chcie li re kom pen sat. Jak wy ni ka z in ne go źró dła,
część pra cow ni ków ak cep to wa ła jed nak sys tem pro po no wa nych wy rów nań, a co za tym
idzie pod wy żek, do ma ga jąc się, „aby naj mniej za ra bia ją cy mie li re kom pen sa tę naj wyż szą
i od wrot nie”70. Za ło ga warsz ta tów – pod kre śla no w mel dun ku – skła da ła się w więk szo ści
z lu dzi mło dych. Mi mo na wo ły wań dy rek cji, pierw sza zmia na nie pod ję ła pra cy, uczyniła
to jednak dru ga – o wie le mniej licz na – skła da ją ca się tyl ko z 15 osób. Kwestią protestu
w Cen tral nych Warsz ta tach za ję to się w ra mach ope ra cyj ne go spraw dze nia „Ta bor”71. 

Fa�bry�ka�Ka�bli�„Za�łom”

W „Za ło miu” do szło do „chwi lo we go za mę tu i nie po ko ju” za spra wą czter dzie sto jed no -
let nie go Ja nu sza Li twi niu ka, któ ry „opu ścił swe sta no wi sko pra cy i na ma wiał ro bot ni ków
do prze rwy w pra cy w ra mach so�li�dar�no�ści�[pod kre śle nie – B.K.] z in ny mi straj ku ją cy mi

64 Ibi�dem.
65 Ibi�dem; AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 6 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War -

sza wie, 25 VI 1976 r., k. 104–105. 
66 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan -

ta wo je wódz kie go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie ppłk. Z. Ba ra now skie go, 30 VI 1976 r.,
k. 220–221.

67 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra F. Ge isle ra skie ro wa ny do za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie -
go MO ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 6 VII 1976 r., k. 253. 

68 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra J. Sy now ca skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III
KW MO w Szcze ci nie, 6 VII 1976 r., k. 249.

69 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie,
25 VI 1976 r., k. 90.

70 Ibi�dem, Sy tu acja w Warsz ta tach Cen tral nych MPK, 25 VI 1976 r., k. 95.
71 Ibi�dem, Mel du nek nr 6 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 105. 
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już za kła da mi”. Pra cow nik Fa bry ki Ka bli w spo sób zde cy do wa ny i jed no znacz ny for mu ło -
wał swo je opi nie na te mat PZPR i człon ków par tii, któ rzy na ma wia li go do za prze sta nia agi -
ta cji. Zaj ście wy ja śnia no w ra mach spra wy „War choł”72.

Za�kła�dy�Włó�kien�Che�micz�nych�„Che�mi�te�x-W�iskord”

Taj ny współ pra cow nik dzia ła ją cy na te re nie za kła dów „Che mi te x-W iskord” zwró cił
uwa gę na fakt „ne ga tyw ne go po li tycz nie za cho wa nia się” Ma ria na Bor su kie wi cza – czter -
dzie stocz te ro let nie go ro bot ni ka, któ ry pod czas prze pro wa dzo nych 25 czerw ca na te re nie
zakła du kon sul ta cji pod da wał w wąt pli wość ich ce lo wość i sens, stwier dza jąc, że „ce ny są
już za twier dzo ne nie za leż nie od wy ni ków [kon sul ta cji]”. Opi nię tę po wta rzał pra cow nik
„Wiskor  du” wie lo krot nie, prze ry wa jąc w tym ce lu wy po wie dzi in nych uczest ni ków ze bra -
nia – „swo im aro ganc kim za cho wa niem dą żył do ośmie sze nia de cy zji o prze pro wa dze niu
kon sul ta cji, ich prze bie gu i pro wa dzą cych”. Spra wę nie zdy scy pli no wa ne go dys ku tan ta wy -
ja śnić mia ło ope ra cyj ne spraw dze nie „Kon sul tant”73.

Re�dak�cja�„Ku�rie�ra�Szcze�ciń�skie�go”

Rów nież w po pu lar nej szcze ciń skiej po po łu dniów ce do szło do nie po ko ją ce go z punk tu
wi dze nia ko mu ni stów in cy den tu. Funk cjo na riusz SB po in for mo wał prze ło żo ne go, że
w dniach 24 i 25 czerw ca trzy dzie sto let ni czło nek par tii – re dak tor Dzia łu Miej skie go Ma -
ciej Cze ka ła – „roz gła szał wia do mo ści wśród dzien ni ka rzy «Ku rie ra Szcze ciń skie go» o za -
an ga żo wa niu przez tu tej szą KW MO 250 dzia ła czy par tyj nych róż nych za kła dów pra cy do
li kwi do wa nia ewen tu al nych zajść ulicz nych w związ ku z za po wie dzia ną pod wyż ką cen”.
We dług Cze ka ły ak ty wi ści par tyj ni mie li być wy po sa ża ni w ma ski prze ciw ga zo we, pał ki,
heł my i ga zy łza wią ce. In spek tor SB okre ślił wy po wiedź re dak to ra ja ko za gro że nie po le ga -
ją ce na roz po wszech nia niu wro gich wia do mo ści „skie ro wa nych prze ciw ko li nii po li tycz nej
par tii”. Spra wę wy ja śnia no w ra mach SOS „Szpal ta”74.

Na to miast 25 czerw ca w ze cer ni Za kła dów Gra ficz nych „Ku rie ra Szcze ciń skie go” trzy -
dzie sto jed no let ni Ry szard Kemp ski stwier dził wo bec współ pra cow ni ków, że „w grud niu na -
uczy li śmy par tię i jej bon zów, jak trze ba po stę po wać z ludź mi pra cy, to i te raz na uczy my”.
Wy po wiedź ta by ła wy star cza ją cym po wo dem dla SB, aby za ło żyć spra wę ope ra cyj ne go
spraw dze nia o kryp to ni mie „Ter mi dor II”75.

Fa�bry�ka�Kon�te�ne�rów�„Uni�kon”

Do in cy den tu do szło rów nież w Fa bry ce Kon te ne rów, gdzie trzy dzie sto trzy let ni Jan Ga -
jew ski, naj praw do po dob niej 25 czerw ca, „w ne ga tyw nym świe tle przed sta wiał pro po zy cje
zmian struk tu ry cen. Je go wy po wie dzi pod wa ża ły ak tu al ną sy tu ację go spo dar czą w Pol sce”,
co w kon se kwen cji mo gło do pro wa dzić do „po wsta nia sy tu acji kon flik to wej”. Funk cjo na -
riu sza apa ra tu bez pie czeń stwa nie po ko iło rów nież, że Jan Ga jew ski od no sił się kry tycz nie
do wszel kich de cy zji eko no micz nych rzą du, „do ty czy to rów nież re gu la cji płac, wpro wa -

72 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra R. Bart nic kie go skie ro wa ny do za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 15 VII 1976 r., k. 314.

73 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra W. Woj cie chow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy -
dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 10 VII 1976 r., k. 299. 

74 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra W. Wa śniow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy -
dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 1 VII 1976 r., k. 229.

75 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra M. Ry giel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 1 VII 1976 r., k. 231. 
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dze nia do dat ku za wy słu gę lat, okre so wych pod wy żek cen na nie któ re ar ty ku ły”. Spra wę
wy po wie dzi pra cow ni ka wy ja śnia no w ra mach ope ra cyj ne go spraw dze nia „Ve to”76.

Za�kład�Prze�my�słu�Odzie�żo�we�go�„Da�na”

Służ ba Bez pie czeń stwa wy ka za ła czuj ność rów nież wo bec powszechnego „na stro ju nie -
za do wo le nia wy ni kłe go na tle ogło szo ne go pro jek tu zmian na ar ty ku ły spo żyw cze”, któ re
wystąpiło dzień po prze mó wie niu pre mie ra w za kła dzie odzie żo wym „Da na”. Z powo du
dys ku sji, ja ka wy wią za ła się na te mat pod wyż ki cen na ar ty ku ły spo żyw cze, nie wy ko na no
na pierw szej zmia nie pla nu dzien ne go na su mę ok. 70 tys. zło tych. Po dob nie by ło w przy -
pad ku dru giej zmia ny, pro wa dzo ne rów nież dys ku sje nie po zwo li ły na w peł ni efek tyw ną
pra cę, co spo wo do wa ło za le gło ści w wy ko na niu dzien ne go pla nu. Oso bą szcze gól nie wy -
róż nia ją cą się pod czas dys ku sji by ła wie lo let nia pra cow ni ca za kła du i człon ki ni par tii – Ja -
dwi ga Dy na k77. 

Cie ka wy wą tek po ja wił się na mar gi ne sie wy da rzeń w „Da nie” oraz chwi lo we go prze -
sto ju w ZPO „Od ra”, gdzie ok. 10.00 pra cow ni ce dru gie go pię tra nie pod ję ły pra cy. Otóż
„za rów no do ZPO «Da na», jak i ZPO «Od ra» sa mo cho dem mar ki «Ny sa» (mi kro bus) przy -
je cha ło kil ku oby wa te li, któ rzy py ta li, czy za ło gi tych za kła dów pra cu ją. Lu dzie ci po da wa -
li się za przed sta wi cie li ja kie goś ko mi te tu straj ko we go”. By ło ich sze ściu – ośmiu i mie li na
so bie ubra nia ro bo cze 78. Nie ste ty przy obec nym sta nie wie dzy nie mo że my nic wię cej po -
wie dzieć na te mat tej spra wy, któ rą na le ży za pew ne trak to wać ja ko pró bę two rze nia mię -
dzy za kła do we go ko mi te tu straj ko we go.

Za�rząd�Por�tu�Szcze�cin

Przed się bior stwo to na le ża ło do za kła dów „pod wyż szo ne go ry zy ka”, dla te go ob ję te zo -
sta ło szcze gól ną „ochro ną” przez SB. Jed nak wbrew oba wom ko mu ni stycz nych władz,
w por cie nie do szło do straj ku. Nie wy ni ka ło to z ak cep ta cji dla de cy zji go spo dar czych rzą -
du. Nie przy chyl ną po sta wę por tow ców wo bec po my słu Pio tra Ja ro sze wi cza wi dać by ło
pod czas kon sul ta cji prze pro wa dza nych na po szcze gól nych wy dzia łach Za rzą du Por tu
Szcze cin. Na na brze żu Sta rów ka w spo tka niu kon sul ta cyj nym wzię ła udział ca ła 150- os o -
bo wa za ło ga, za miast wy zna czo nych od gór nie 15 pra cow ni ków. Na py ta nie za stęp cy dy rek -
to ra por tu, czy ak cep tu ją pro po no wa ne „zmia ny -k ore kt ury cen”, ze bra ni pra cow ni cy od po -
wie dzie li okrzy ka mi: „Nie!”. Ale po za koń czo nym spo tka niu po now nie pod ję li prze rwa ną
pra cę 79.

In�ne�wy�da�rze�nia

Do wy da rzeń uznanych przez „bez pie kę” za god ne od no to wa nia na le ża ło spo tka nie kon -
sul ta cyj ne w Fa bry ce Urzą dzeń Dźwi go wych „Hy drom” w dniu 25 czerw ca. W cza sie ze -
bra nia, w któ rym wzię ło udział 60 osób, głos za bra ła więk szość zgro ma dzo nych – 43 oso -
by. Pod nie sio no spra wę wy so ko ści pod wy żek: „dro bia zgo wo roz trzą sa no za sad ność
roz mia rów pod wy żek cen po szcze gól nych asor ty men tów”. Nie mniej „wy stą pień wro gich
nie stwier dzo no”, ak cen to wał mel du nek. Od mien ny prze bieg mia ła na ra da w Nad odrzań -

76 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra W. Woj cie chow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka
Wydzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 10 VII 1976 r., k. 297. 

77 AIPN Sz, 0011/570, No tat ka służ bo wa, 27 VI 1976 r., k. 11.
78 Ibi�dem, Wy ciąg z in for ma cji z dnia 25 VI 1976 r., 28 VI 1976 r., k. 12v. 
79 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek nr 5 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie,

25 VI 1976 r., k. 91.
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skim Przed się bior stwie Bu dow nic twa Prze my sło we go w Ja sie ni cy, gdzie trzech pracow ni -
ków ostro kry ty ko wa ło pro jekt rzą do wy, mó wiąc, iż czu ją się oszu ka ni, jed nak że „zało ga
przed się bior stwa pra cu je, acz kol wiek stwier dza się wy stę po wa nie du że go pod nie ce nia”.
Na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Szcze ciń skiej młod si pra cow ni cy na uko wo -d yda k -
tyc zni do ko na li ob li czeń bi lan su pod wy żek i re kom pen sat, z któ rych wy ni ka ło, że pro po no -
wa ne do dat ki po kry ją tyl ko 15 proc. kosz tów wy ni ka ją cych z pod wy żek cen, a o 30 proc.
zu bo że je bu dżet prze cięt ne go oby wa te la. W cza sie pra cy to czo ne by ły dys ku sje na ten
temat. Dzień po prze mó wie niu pre mie ra Ja ro sze wi cza re dak cje „Gło su Szcze ciń skie go”
i „Ku rie ra Szcze ciń skie go” otrzy ma ły wie le ano ni mo wych te le fo nów, w więk szo ści z nich
roz mów cy stwier dza li, że ga ze ty po win ny te raz pi sać za co lu dzie bę dą żyć po pod wyż kach
cen na ar ty ku ły żyw no ścio we. W kil ku przy pad kach (6 te le fo nów) kry ty ko wa no Ja ro sze wi -
cza, „a zwłasz cza tow. [Edwar da] Ba biu cha za styl wy stą pie nia”. Pięć osób pyta ło, czy
„Głos Szcze ciń ski” pi sać bę dzie o straj kach, któ re mia ły miej sce te go dnia. W dwóch przy -
pad kach gro żo no: „Ju tro się do was do bie rze my”80.

W su mie 25 czerw ca 1976 r. w wo je wódz twie szcze ciń skim straj ko wa ły czte ry za kła dy
pra cy: Szcze ciń ska Stocz nia Re mon to wa „Gry fia”, Warsz ta ty Cen tral ne Wo je wódz kie go
Przed się bior stwa Ko mu ni ka cji Miej skiej, Szcze ciń skie Przed się bior stwo Bu dow nic twa
Ogól ne go Nr 3 oraz część za ło gi Elek trow ni „Dol na Od ra”, jak też pięć przed się biorstw
z róż nych czę ści kra ju, wy ko nu ją cych ro bo ty wy koń cze nio we na te re nie elek trow ni.
W przy pad ku „Dol nej Od ry” strajk trwał ca ły dzień do mo men tu od wo ła nia de cy zji o „pro -
po zy cji re gu la cji cen” przez wła dze ko mu ni stycz ne. W straj kach wzię ło udział po nad trzy
ty sią ce osó b81. 

Dzień�po

Po wy co fa niu się ko mu ni stów z pla no wa nych pod wy żek w Szcze ci nie za pa no wał spo -
kój: „Ak tu al nie nie wy stę pu ją żad ne prze słan ki za ist nie nia za gro że nia. Wszyst kie za kła dy
pra cu ją nor mal nie, bez za kłó ceń”82. Służ ba Bez pie czeń stwa uważ nie ob ser wo wa ła na stro je
spo łecz ne oraz no to wa ła wy po wie dzi za łóg szcze ciń skich za kła dów pra cy na te mat od wo -
ła nia przez pre mie ra Ja ro sze wi cza pla nów „ko rek tur ce no wych”83. W pod su mo wa niu na
temat opi nii pra cow ni ków za kła dów pra cy, stwier dzo no, że za ło gi po zy tyw nie przy ję ły
rezy gna cję z kon cep cji pod wyż ki w pro po no wa nej for mie. Cho ciaż dla wie lu by ło za sko cze -
niem, że rząd wy co fał się z niej cał ko wi cie. W konkluzji nie zna la zła się natomiast infor ma -
cja o po ja wie niu się stwier dzeń, m.in. w Por cie Szcze ciń skim i w „War skim”, iż cał ko wi te
zre zy gno wa nie z pod wy żek, w miej sce zre wi do wa nia po my słu, by ło de cy zją nie po waż ną,
świad czą cą o sła bo ści rzą du. We dług mel dun ku, w por cie uwa ża no, że wzrost cen do
30 proc. zo stał by przez spo łe czeń stwo za apro bo wa ny. Za ło gi za kła dów pra cy wy ra ża ły
pogląd, że rząd ustą pił pod na ci skiem za łóg w ca łym kra ju. W tym kon tek ście za cy tuj my,
ja ko swo istą an ty cy pa cję przy szło ści, wy po wiedź z „Dol nej Od ry”: „Spra wę że śmy wygra -
li, nie by li śmy sa mi. Z na mi by ła ca ła Pol ska. So�li�dar�ność� zwy�cię�ży�ła [pod kre śle nie
– B.K.]. Rząd oka zał sła bość”84. W de cy zji o wy co fa niu się z pla nów ogło szo nych

80 Ibi�dem, In ne wy da rze nia, 25 VI 1976 r., k. 94; ibi�dem, Mel du nek nr 6 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych w War sza wie, 25 VI 1976 r., k. 106.

81 Ibi�dem, Da ne do ty czą ce przerw w pra cy w dniu 25 VI 1976 r., k. 56–57. 
82 Ibi�dem, Do WSK w miej scu, 26 VI 1976 r., k. 107.
83 Ibi�dem, k. 107–111; ibi�dem, Mel du nek nr 7 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War -

sza wie, 26 VI 1976 r., k. 112.
84 Ibi�dem, Do WSK w miej scu, 26 VI 1976 r., k. 109.
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24 czerw ca upa try wa no oso bi stej po raż ki Pio tra Ja ro sze wi cza. Opi nia o do mi nu ją cej ro li
pre mie ra i je go eki py w lan so wa niu kon cep cji, któ ra spo wo do wa ła fa lę pro te stów, wy po -
wia da na była przez apa rat kie row ni czy urzę du miej skie go i wo je wódz kie go, któ ry po nad to
okre ślił Pio tra Ja ro sze wi cza ja ko za mor dy stę nie li czą ce go się z opi nią spo łecz ną. We dług
jed ne go z mel dun ków, po ja wia ły się i ta kie gło sy, któ re mó wi ły o ko niecz no ści pod wy żek
cen żyw no ści. Wy cho dzi ły one nie tyl ko ze śro do wi ska dzien ni kar skie go, któ re uwa ża ło –
jak zresz tą pi sa no w ra mach pro pa gan do wej „pu bli cy sty ki wy prze dza ją cej” – że w po rów -
na niu z kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi żyw ność w Pol sce jest ta nia, ale także od nie któ rych pra -
cow ni ków za łóg szcze ciń skich za kła dów pra cy, ta kich jak: „War ski”, Pa pier nia „Skol win”,
Szczeciń skie Przed się bior stwo In sta la cji Sa ni tar nych. Jed nak te opi nie nie zo sta ły prze ka -
za ne do War sza wy 85.

Mel du nek wy sła ny do sto li cy ujaw nił, że do re dak cji par tyj ne go „Gło su Szcze ciń skie go”
dzwo ni ło 13 ano ni mo wych roz mów ców, w więk szo ści (10 osób) drwią cych z pra sy, „któ ra
mil czy o wy da rze niach i za miesz cza ar ty ku ły cał ko wi cie abs tra hu ją ce od bie żą cej sy tu acji”.
Jed na oso ba do ma ga ła się, ja ko by w imie niu stocz niow ców, dy mi sji rzą du i przed sta wie nia
no we go pla nu eko no micz ne go. Dwie oso by py ta ły „w czym, w kon tek ście ostat nich pro po -
zy cji, przed sta wia się wyż szość na sze go ustro ju nad ka pi ta li stycz nym”86.

Po�kło�sie�wy�da�rzeń�czerw�co�wych

W cią gu na stęp nych kil ku dni po wy da rze niach w Ra do miu i Ur su sie w pra sie za czę ły
po ja wiać się in for ma cje o zaj ściach, któ re przed sta wia no ja ko za kłó ce nia „kon sul ta cji” do -
ko na ne przez ele men ty chu li gań skie. Na te re nie ca łe go kra ju roz po czę to or ga ni zo wa nie
wie ców po par cia dla Edwar da Gier ka i je go eki py, na któ rych po tę pia no „war cho łów” z Ra -
do mia i Ur su sa. Zda niem prof. Woj cie cha Rosz kow skie go, „by ły [one] ża ło snym po ka zem
spodle nia lu dzi, któ rzy pod pre sją ak cep to wa li kar ko łom ne dzia ła nia władz”87. W Szcze ci -
nie wiec odbył się 28 czerw ca, w ko lej nych dniach urzą dzo no je na Sta dio nie Dzie się cio le -
cia w sto li cy (29 czerw ca) oraz w Ra do miu (30 czerw ca). 

Po mi mo pro pa gan do wych za bie gów nie wszę dzie prze bie ga ły one pod dyk tan do władz,
ob łu dzie m.in. prze ciw sta wi li się pra cow ni cy za kła dów skó rza nych „Pod ha le” w No wym
Tar gu, któ rzy obu rze ni fak tem wy sła nia w ich imie niu li stu po par cia dla władz, straj ko wa li
dwa dni 88.

W Szcze ci nie 29 czerw ca Ry szard Kemp ski w obec no ści ko le gów w ze cer ni, przed któ -
ry mi czte ry dni wcze śniej kon te sto wał pod wyż ki cen, „za jął zde cy do wa ne sta no wi sko nega -
tyw ne w sto sun ku do wie cu spo łe czeń stwa szcze ciń skie go po pie ra ją ce go li nię par tii, ja ki
od był się 28 czerw ca br. na tu tej szym sta dio nie «Po go ni». Wy ra żał się, iż jest to za kła ma -
nie, na igry wa jąc się i szy dząc z wy stą pie nia I se kre ta rza KW PZPR tow. Bry cha, a za koń -
czył swą wy po wiedź stwier dze niem, iż naj chęt niej rzu cił by na pod ło gę szu fla dę z pierw szą
ko lum ną «Ku rie ra», na któ rym by ła re la cja z wie cu”. Pra cow ni ka ze cer ni ob ję to spra wą
ope ra cyj ne go spraw dze nia „Ter mi dor II”89.

85 Ibi�dem, k. 107–111; ibi�dem, Mel du nek nr 7 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War -
sza wie, 26 VI 1976 r., k. 112–114.

86 Ibi�dem, Mel du nek nr 7 do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 26 VI 1976 r.,
k. 113–114.

87 W. Rosz kow ski, op.�cit., s. 701.
88 Ibi�dem.
89 AIPN Sz, 0012/17, t. 6, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra M. Ry giel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na -

czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 1 VII 1976 r., k. 231.

Beata�Kościelna

186

Z
A
SÓ
B
 A
R
C
H
IW
A
LN
Y



Du żą od wa gę wy ka za li dwaj ro bot ni cy ZWCH „Che mi te x-W iskord”, dwu dzie sto dzie -
wię cio let ni Jó zef Bu czyń ski oraz trzy dzie stocz te ro let ni Ka rol Mil ler, któ rzy pod czas otwar -
te go ze bra nia par tyj ne go w dniu 28 czerw ca, „po tę pia ją ce go ak ce sy [sic!] w Ra do miu i Ur -
su sie”, sprze ci wi li się „za pro po no wa nej” na tym ze bra niu re zo lu cji kry ty ku ją cej
uczest ni ków zajść w obu mia stach. Stwier dzi li, że peł nię od po wie dzial no ści za wy da rze nia
po no si par tia i rząd. Nie li cząc się z fak tem nieudzie le nia im gło su, „te zy te wy po wia da li
kil ka krot nie [...], prze ry wa jąc wy po wie dzi in nych uczest ni ków ze bra nia i nie do pusz cza jąc
do uchwa le nia re zo lu cji”. Funk cjo na riusz za no to wał jesz cze, że pró by przy wo ła nia do po -
rząd ku Jó ze fa Bu czyń skie go i Ka ro la Mil le ra nie przy nio sły skut ku. Spra wę za cho wa nia
obu pra cow ni ków wy ja śnia no w ra mach ope ra cyj ne go spraw dze nia „Ża ra ra ka”90.

Pod czas ze bra nia POP In sty tu tu Okrę to we go Po li tech ni ki Szcze ciń skiej w dniu 28 czerw -
ca, je den z uczest ni ków od mó wił swo je go udzia łu w ma ni fe sta cji po par cia dla eki py Gier -
ka „ro bio nej we dług sza blo nów, któ re przy po mi na ją mu «okres sta li now ski»”. In ny czło nek
PZPR, do cent Kmie cik, sprze ci wił się z ko lei po tę pia niu ro bot ni ków bio rą cych udział
w zaj ściach w Ur su sie i Ra do miu. Stwier dził też, że wy da rze nia w tych mia stach mia ły
pozy tyw ny sku tek, „po�dob�nie� jak� wy�da�rze�nia� gru�dnio�we� w Szcze�ci�nie [pod kre śle nie
– B.K.], po nie waż do pro wa dzi ły do cof nię cia nie prze my śla ne go wnio sku”. Jak wia do mo
Gru dzień ’70 do pro wa dził też, a wła ści wie przede wszyst kim, do zmia ny eki py rzą dzą ce j91.

Wśród pra cow ni ków Stocz ni im. Adol fa War skie go po ja wia ły się gło sy, że wie ce po pie -
ra ją ce Edwar da Gier ka są sztucz ne, że w za ist nia łej sy tu acji „sza nu ją cy się pre mier po wi -
nien zło żyć re zy gna cję”. Kry ty ko wa no też I se kre ta rza KW PZPR w Szcze ci nie za je go wy -
stą pie nie na wie cu 28 czerw ca, w któ rym mia ło być za du żo in wek tyw pod ad re sem
„war cho łów”. W Fa bry ce Ka bli „Za łom” jed na trze cia osób, któ re otrzy ma ły za pro sze nie na
wiec z udzia łem I se kre ta rza nie przy by ła na ma ni fe sta cję. SB za re je stro wa ła wie le opi nii
i ko men ta rzy po cho dzą cych z róż nych śro do wisk, w któ rych stwier dza no, że wie lu uczest -
ni ków wie cu „nie by ło za an ga żo wa nych w je go prze bieg i pod no szo ne na nim pro ble my”92.

Wy po wiedź so li da ry zu ją cą szcze ciń ski port z ro bot ni ka mi z Ra do mia i Ur su sa przy no si
mel du nek ope ra cyj ny, któ ry po wo łu jąc się na KO „An drzej”, in for mu je, że 20 lip ca dwu -
dzie sto dzie wię cio let ni Wa cław Dar żyn kie wicz, za trud nio ny w Za rzą dzie Por tu Szcze cin,
w re jo nie Prze ła dun ków Ma so wych, wsz czął dys ku sję na te ma ty po li tycz ne, pod czas któ rej
„apro bo wał ne ga tyw ne wy stą pie nia ro bot ni ków «Ur su sa» i Ra do mia”. Wy ra ził też po gląd,
że „wszyst kich czer wo nych na le ży wy rżnąć”. Pra cow nik por tu ob ję ty zo stał spra wą ope ra -
cyj ne go spraw dze nia „Wa cek”93.

Pa rę dni wcze śniej KO „Jur” do niósł, że kil ku pra cow ni ków Za rzą du Por tu Szcze cin kry -
ty ko wa ło de cy zje władz w spra wie cen ar ty ku łów żyw no ścio wych. Twier dzi ło też, że wła -
dze cen tral ne nie li czą się z ro bot ni ka mi i wy ko rzy stu ją ich „wszel ki mi do stęp ny mi spo so -
ba mi”. Wstęp ne roz po zna nie ope ra cyj ne wy ka za ło, że do gru py pra cow ni ków ne gu ją cych
po czy na nia rzą du na le że li: Ed mund Fal kow ski, sztau er z na brze ża „Ewa” i Jó zef Fi jo łek
z Ele wa to ra. Zo sta li oni ob ję ci ope ra cyj nym spraw dze niem o kryp to ni mie „Mal kon tent”94.

90 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra W. Woj cie chow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy -
dzia łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. M. Pie trza ka, 9 VII 1976 r., k. 282.

91 AIPN Sz, 0012/111, No tat ka in for ma cyj na, 30 VI 1976 r., k. 116.
92 Ibi�dem, k. 116–118.
93 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra T. Te resz ko skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III

KW MO w Szcze ci nie mjr. L. Pusz cze wi cza, 15 IX 1976 r., k. 370.
94 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra M. Pa la cza skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III

KW MO w Szcze ci nie L. Pusz cze wi cza, 19 VII 1976 r., k. 323.

Czerwiec ’76 na Pomorzu Zachodnim...

187

Z
A
SÓ
B
 A
R
C
H
IW
A
LN
Y



Do prze ja wów nie za do wo le nia z „po li tycz nej li nii par tii” moż na bez wąt pie nia za li czyć
„błąd ze cer ski”, ja ki po ja wił się pod czas skła da nia na li no ty pie w Szcze ciń skich Za kła dach
Gra ficz nych tek stu prze mó wie nia Pio tra Ja ro sze wi cza w sej mie, prze zna czo ne go do dru ku
w „Gło sie Szcze ciń skim”. W zda niu mó wią cym o „pro po zy cji” rzą do wej do ty czą cej pod -
wy żek, za miast: „rząd PRL w po ro zu mie niu z CRZZ” zło żo no: „rząd PRL w po ro zu mie niu
z ZSRR”. Błąd w tek ście z tzw. szczot ki zo stał wy chwy co ny przez ko rek tę. Wy da rze nie
wyja śnia no w ra mach ope ra cyj ne go spraw dze nia „Awers”95.

Po wy da rze niach czerw co wych SB od no to wa ła przy pad ki ano ni mów wy sy ła nych z te re -
nu wo je wódz twa do KW PZPR w Szcze ci nie, a na wet do KC. W spo sób „szcze gól nie na -
pa stli wy, obe lży wy i wul gar ny wy ra ża no się o oso bie I se kre ta rza Ko mi te tu Wo je wódz kie -
go PZPR w Szcze ci nie”. Kry ty ko wa no je go prze mó wie nie wy gło szo ne 28 czerw ca „na
spo tka niu ak ty wu par tyj ne go i po li tycz ne go ze spo łe czeń stwem wo je wódz twa szcze ciń skie -
go”96. W ano ni mie skie ro wa nym do Edwar da Gier ka i Pio tra Ja ro sze wi cza „au tor w wul -
gar nych sło wach wy ra ża się o przy wód cach par tii i rzą du oraz żą da pod groź bą prze le wu
krwi znie sie nia pod wy żek cen oraz wy jaz du tow. Gier ka z Pol ski”97. 

Mi mo tych prze ja wów nie za do wo le nia z wy da rzeń, ja kie mia ły miej sce w kra ju od
24 czerw ca oraz z „li nii po li tycz nej” władz, no tat ka in for ma cyj na do ty czą ca ak tu al nych na -
stro jów spo łecz nych w Szcze ciń skiem stwier dza ła dość uspo ka ja ją co, że wśród lud no ści
wo je wódz twa do mi nu je sta no wi sko po tę pia ją ce „ak ty wan da li zmu w Ra do miu i Ur su sie”,
jak też prze ko na nie o nie uchron no ści pod wyż ki cen, ale w zmo dy fi ko wa nej for mie 98.

Re�pre�sje�po�straj�ko�we

W re gio nie zwol nie nia w try bie dys cy pli nar nym, na tych mia sto wym i usta wo wym do -
tknę ły 113 osób. Aby uzmy sło wić so bie do kucz li wość te go ro dza ju re pre sji, przy po mnij my,
że zwol nie nia z art. 52 ko dek su pra cy ozna cza ło nie tyl ko utra tę za rob ków za okres po zo -
sta wa nia bez pra cy, ale też praw i świad czeń so cjal nych: nie wy ko rzy sta ne go urlo pu wy po -
czyn ko we go, trzy na stej pen sji; w 1976 r. – w ca ło ści, w 1977 r. – w po ło wie, a w 1978 r.
– w ¼ wy so ko ści. Po nad to wią za ło się to z utra tą za sił ków ro dzin nych, cią gło ści pra cy,
a na stęp nie do dat ku sta żo we go, skró ce niem do mi ni mum urlo pu w no wym miej scu pra cy,
po zba wie niem przez pierw sze trzy mie sią ce w no wej pra cy za sił ku ro dzin ne go i zmniej sze niem
do mi ni mum za sił ku cho ro bo we go. Co wię cej, w no wym miej scu pra cy za trud nio ny otrzy -
my wał za sze re go wa nie o dwie gru py niż szej w sto sun ku do po sia da nej do tych czas. Cza sa -
mi sank cja z art. 52 ozna cza ła też utra tę pra wa do urlo pu ma cie rzyń skie go lub zmniej sze -
nie pod staw eme ry tu ry 99.

Z ana li zy ma te ria łów SB wy ni ka, że po da na osta tecz na licz ba zwol nio nych z po wo du
udzia łu w straj kach mo gła być nie do kład na. Szy fro gram wy sła ny do War sza wy in for mo wał,
że w okre sie od 25 czerw ca do 2 lip ca usta lo no łącz nie 149 osób szcze gól nie ak tyw nych
dzień po prze mó wie niu Pio tra Ja ro sze wi cza; na wo ły wa ły one do prze rwa nia pra cy bądź też
pró bo wa ły wy mu sić na oso bach pra cu ją cych od stą pie nie od sta no wi ska pra cy. W przy pad -

95 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra M. Ry giel skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 5 VII 1976 r., k. 245.

96 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra R. Kość skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW
MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 7 VII 1976 r., k. 264.

97 Ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny in spek to ra Z. Lin kow skie go skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III KW MO w Szcze ci nie mjr. A. Ma ja, 20 VIII 1976 r., k. 356.

98 Ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na, 30 VI 1976 r., k. 118.
99 P. Sa san ka, op.�cit., s. 298–300.
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ku „Gry fii” wy mie nio no licz bę 64 osób, któ re „prze ja wia ły szcze gól nie ne ga tyw ne po sta -
wy”. Jed nak przed sta wio ne w ma te ria le do kład ne wy li cze nia do ty czą ce licz by osób, kie dy
i w ja kim try bie zo sta ły lub zo sta ną zwol nio ne, wska zu ją, że za ni żo no licz bę o 1 pra cow ni -
ka – w su mie redukcja mia ła ob jąć 65 osó b100.

W „War skim” ta kich osób „wi chrzy cie li” by ło 45: nie ste ty w świe tle do stęp ne go ma te -
ria łu nie moż na usta lić, ilu spo śród nich zo sta ło zwol nio nych. W SPBO Nr 3 wska za no na
9 osób, wszyst kie zwol nio no w try bie dys cy pli nar ny m101. W Elek trow ni „Dol na Od ra” wy -
mó wio no pra cę 7 oso bom, a w przed się bior stwach pod wy ko naw czych, dzia ła ją cych na te -
re nie elek trow ni – 10 oso bom. De cy zja od no śnie 2 pra cow ni ków mia ła za paść póź nie j102.
Z in ne go mel dun ku z te go dnia wy ni ka, że zwol nie niem ob ję to do dat ko wo jesz cze 4 pra -
cow ni ków, w tym 3 w try bie na tych mia sto wy m103. W PKP ujaw nio no 6 „war cho łów” – nie
ma jed nak ad no ta cji o utra cie przez nich pra cy. W Warsz ta tach Cen tral nych WPKM wy -
typowano i zwol nio no 6 osób – wszyst kich w try bie na tych mia sto wym. W Fa bry ce Kon te -
ne rów „Uni kon” napiętnowano jed ne go „wi chrzy cie la” – także brak ad no ta cji o je go zwol -
nie niu, a w Fa bry ce Ka bli „Za łom” dys cy pli nar nie zwol nio no jed ną oso bę 104. 

O pro ble mach, ja kie po ja wia ją się przy ob li cze niu su my zwol nio nych osób, mo że świad -
czyć przy kład „Gry fii”, za kła du bar dzo moc no do tknię te go re pre sja mi mie rzo ny mi nie tyl -
ko licz bą zwol nio nych, ale też de cy zją ad mi ni stra cyj ną z dnia 5 lip ca, na mo cy któ rej 1500
pra cow ni ków stocz ni otrzy ma ło za wia do mie nia o kon se kwen cjach fi nan so wych pod ję cia
straj ku 25 czerw ca: „Wy mie nie ni nie otrzy ma ją wy na gro dze nia za nie prze pra co wa ną dniów -
kę (bądź po szcze gól ne go dzi ny, w za leż no ści od in dy wi du al nej po sta wy w dniu 25 czerw -
ca). Po nad to do ko na ne zo sta ną po trą ce nia jed nej trze ciej wy so ko ści trzy na stej pen sji oraz
po trą ce nia na leż no ści z ty tu łu wy słu gi lat”105. Z cy to wa nych mel dun ków wy sy ła nych do
War sza wy 2 lip ca wy ni ka, że zwol nie nia w try bie na tych mia sto wym bądź usta wo wym obję -
ły 65 osó b106 – zgod nie z mel dun kiem do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III – al bo
72 pra cow ni kó w107, jak mó wi wer sja do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
(Cen tral ne Sta no wi sko Kie ro wa nia). Na to miast wy kaz pra cow ni ków SSR „Gry fia” zwol -
nio nych w try bie na tych mia sto wym in for mu je o 16 oso bach do tknię tych tą for mą repre -
sji108, a wy kaz zwol nio nych w try bie usta wo wym o 59 oso bach, z te go 4 ka rę anu lo wa no,
a 1 wpi sa no przez po mył kę – w su mie 70 osó b109.

Pa�rę�słów�o nie�złom�nych

Od wo ła nie de cy zji o pod wyż kach oraz re pre sje spa cy fi ko wa ły na stro je wśród za łóg za -
kła dów pra cy. Wy ka zy osób prze zna czo nych do zwol nie nia spo rzą dzo ne by ły na pod sta wie
wnio sków mi strzów i kie row ni ków po szcze gól nych jed no stek pra cy – w przy pad ku

100 AIPN Sz, 0012/111, Szy fro gram do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw
Wewnętrz nych w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 121. 

101 Ibi�dem.
102 Ibi�dem, k. 121–122.
103 Ibi�dem, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 124.
104 Ibi�dem, Szy fro gram do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych

w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 122.
105 Ibi�dem, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 123.
106 Ibi�dem, Szy fro gram do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych

w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 121.
107 Ibi�dem, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII 1976 r., k. 123.
108 AIPN Sz, 0011/687, t. 1, Wy kaz pra cow ni ków SSR zwol nio nych w try bie na tych mia sto wym, b.d., k. 47.
109 Ibi�dem, Wy kaz pra cow ni ków SSR zwol nio nych w try bie usta wo wym, b.d., k. 48–49.
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„Gryfii” wy dzia łó w110. Jak pod kre ślał dr Pa weł Sa san ka, w wie lu przy pad kach pra cow ni -
ków po zba wia no pra cy z na ru sze niem pod sta wo wych prze pi sów pra wa. Czę sto nie do peł -
nia no wy mo gu za wia do mie nia ra dy za kła do wej o zwal nia niu pra cow ni ka 111.

Jed nak że na wet tam, gdzie ten obo wią zek do peł nio no, py ta jąc się o zda nie for mal nej re -
pre zen ta cji pra cow ni ków, nie mia ło to więk sze go wpły wu na zmia nę de cy zji o zwol nie niu.
Dy rek tor SSR „Gry fia” na zwo ła nych 30 czerw ca ob ra dach Kon fe ren cji Sa mo rzą du Ro bot ni -
cze go „przed sta wił przed ze bra ny mi pro blem pil nej po trze by oczysz cze nia za kła du z jed no -
stek de struk cyj nych”. Ze bra ni przy ję li ze zro zu mie niem de zy de rat mów cy; tyl ko jed na oso ba
wstrzy ma ła się od gło su, pozostali natomiast w peł ni za apro bo wali wnio se k112.

Po dob nie prze bie ga ły ob ra dy KSR w in nych za kła dach pra cy, w któ rych sta wia no na po -
rząd ku dzien nym pro blem zwal nia nia pra cow ni ków bio rą cych ak tyw ny udział w wy da rze -
niach 25 czerw ca. Na po sie dze niu KSR w SPBO Nr 3 jed no gło śnie po twier dzo no za sad ność
konieczności zwol nie ń w try bie na tych mia sto wym ak tyw nych uczest ni ków straj ku, przy
czym „nie stwier dzo no wy po wie dzi wro gich czy in spi ru ją cych do nie po ko ju”113. Rów nie
spraw nie prze bie ga ły po sie dze nia sa mo rzą du ro bot ni cze go w Warsz ta tach Cen tral nych
WPKM oraz Elek trow ni „Dol na Od ra”.

Ko mu ni stów mo gła je dy nie za nie po ko ić wy stę pu ją ca w tych za kła dach więk sza licz ba
osób wstrzy mu ją cych się od gło su oraz po ja wie nie się, po jed nym dla każ de go z przed się -
biorstw, gło sie sprze ci wia ją cym się ka rom dla uczest ni ków straj ku. Nie przy jem nym dla
władz zgrzy tem, acz kol wiek nie ma ją cym miej sca pod czas ze bra nia KSR, by ła wy po wiedź
jed ne go ze zwal nia nych pra cow ni ków Warsz ta tów Cen tral nych, któ ry miał stwier dzić, że
„tyl ko zło dzie je mo gą być na kie row ni czych sta no wi skach, sko ro po 20 la tach pra cy zo staję
zwol nio ny”. Wła dzom na pew no nie był też w smak spo sób wy ja śnia nia przy czyn wstrzy -
ma nia się od gło su czte rech uczest ni ków po sie dze nia KSR w „Dol nej Od rze”: „Oso by te
uza sad nia ły swe sta no wi sko tym, że w cza sie przerw w pra cy [...] nie do szło do żad nych
eks ce sów, burd i nisz cze nia mie nia”. Choć na osło dę ko mu ni ści mie li to, że „w cza sie ob -
rad nie mia ły miej sca żad ne wy stą pie nia wro gie”114.

Po stę po wa nie szcze ciń skiej „bez pie ki” po twier dza wy stę pu ją cy w Ra do miu fakt, że
zwal nia ni pra cow ni cy by li re je stro wa ni przez SB oraz pod da wa ni in wi gi la cji przy naj mniej
do cza su za ła twie nia for mal no ści zwią za nych z odej ściem z pra cy. Au tor Czerw�ca�’76 pod -
kre ślał też wiel ką ro lę, ja ką apa rat bez pie czeń stwa przy wią zy wał do ob ser wo wa nia na stro -
jów pa nu ją cych wśród za łóg za kła dów prze my sło wych, zwłasz cza tych do tknię tych re pre -
sja mi. Po dob ną po li ty kę SB ob ser wu je my na grun cie szcze ciń ski m115. 

Ka ry spo tka ły też przed sta wi cie li apa ra tu ad mi ni stra cyj ne go za do pusz cze nie do straj -
ków. Jan Szy dlak na te le kon fe ren cji z pierw szy mi se kre ta rza mi KW, prze pro wa dzo nej
15 lip ca, mó wił o „nie par tyj nych” po sta wach lu dzi na kie row ni czych sta no wi skach, nie po -
tra fią cych za cho wać się od po wied nio w wa run kach na pięć i sy tu acji kon flik to wy ch116.

We dług do nie sie nia TW „Gra ży na” w SSR „Gry fia” uwa ża no po wszech nie, że rów nież
mi strzo wie zo sta ną ob ję ci zwol nie nia mi, co zro dzi ło nie po kój wśród tej czę ści pra cow ni -

110 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII
1976 r., k. 123. 

111 P. Sa san ka, op.�cit., s. 300.
112 AIPN Sz, 0012/111, No tat ka in for ma cyj na, 30 VI 1976 r., k. 119–120. 
113 Ibi�dem. 
114 Ibi�dem.
115 P. Sa san ka, op.�cit., s. 301–302; AIPN Sz, 0011/687, t. 1, In for ma cja ope ra cyj na, 6 VII 1976 r., k. 35.
116 P. Sa san ka, op.�cit., s. 302–303.
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ków117 (jak wcze śniej wspo mnia no, wła śnie mi strzo wie i bry ga dzi ści mie li po da wać na zwi -
ska osób bio rą cych ak tyw ny udział w straj kach). Na Wy dzia le Kon ser wa cji (PK-4) nie złom -
ność oka zał mistrz Ku biak, któ ry nie chcąc wska zać osób ak tyw nych pod czas straj ku, zo stał
po zba wio ny sta no wi ska i skie ro wa ny do in nej pra cy. Na tym sa mym wy dzia le je den z bry -
ga dzi stów – „nie ste ty” kon fi dent „Gra ży na” nie pa mię tał je go na zwi ska – „za py sko wa nie”
zo stał prze nie sio ny na sta no wi sko kon ser wa to ra i ob ni żo no mu gru pę za sze re go wa nia z IX
na VI 118. Z PK-4 zo sta ło zwol nio nych co naj mniej 10 osób. TW „Gra ży na”, wy mie nia jąc
rów nież licz bę zwol nio nych na in nych wy dzia łach, stwier dził, że nie za uwa żył, aby ktoś
z pra cow ni ków sta nął w ich obro nie, „każ dy na to miast sta ra się po ka zać swój czyn w pra -
cy”119. 

Do no si cie le z „Gry fii” zgod nie pod kre śla li, że w stocz ni „pa nu je ogól na kon ster na cja
i każ dy boi się do słow nie pu ścić pa ry z ust”120. Trud no jest oce nić na ile opi nie taj nych
współ pra cow ni ków od da wa ły rze czy wi ste na stro je pa nu ją ce w SSR „Gry fia”. Czy np. rze -
czy wi ście strach spa ra li żo wał za ło gę tak bar dzo, że „nie chcą ro bić na wet żad nej fu chy”, nie
mó wiąc już o pró bach ja kiej kol wiek kon te sta cji?121. Moż na za pew ne są dzić, że re pre sje
choć po ko na ły ro bot ni ków, to jed nak nie prze ko na ły ich do „spra wy so cja li zmu”, zwłasz -
cza re al ne go. Być mo że po sta wę za łóg pra cow ni czych, nie tyl ko szcze bla pod sta wo we go,
do brze od da wa ły sło wa jed ne go ze spa wa czy Wy dzia łu Ka dłu bo we go „Gry fii” – ak tyw ne -
go uczest ni ka wy da rzeń z 25 czerw ca – wy po wie dzia ne po wyj ściu z ze bra nia, na któ rym
mistrz gru py za rzu cał mu nie od po wie dzial ne za cho wa nie pod czas straj ku „[c]h... z ta kim
so cja li zmem”122.

W Elek trow ni „Dol na Od ra” od wo ła no ze sta no wi ska i zwol nio no z pra cy głów ne go in -
ży nie ra za kła du An drze ja Brze ziń skie go, za rzu ca jąc mu nie od po wied nie za cho wa nie
25 czerw ca, kie dy nie tyl ko za cho wał bier ność w sy tu acji kon flik tu, ale też o go dzi nie
15.00, czy li w cza sie, gdy sy tu acja na te re nie za kła du „zde cy do wa nie się po gor szy ła”, po -
szedł do do mu 123. Za bier ność od wo ła no też kie row ni ka Wy dzia łu Ślu sar ni Warsz ta tów
Cen tral nych WPKM. Na to miast ple num ra dy za kła do wej WPKM jed no gło śnie od wo ła ło
z funk cji człon ka ple num Zu zan nę Ma rzec ką, któ ra na po sie dze niu KSR w dniu 30 czerw -
ca bro ni ła uczest ni ków „prze rwy w pra cy”. Ko bie ta ar gu men to wa ła, że dzię ki prze sto jom
cof nię to de cy zję o pod wyż kach. Pro test za tem oka zał się słusz nym, nie by ło więc sen su ka -
rać za straj ki, któ rych za sad ność po śred nio po twier dzi ły sa me wła dze 124. Po za tym dzia -
łacz ka związ ko wa chcia ła być mo że zwró cić uwa gę na to, że jest wy so ce nie uczci we, iż ka -
rze się lu dzi za czyn, na któ rym wszy scy sko rzy sta li 125.

Wy da rze nia z czerw ca 1976 r. nie mia ły w Szcze ci nie ta kie go cha rak te ru, jak w grud niu
1970 r. bądź w sierp niu ro ku 1980. Służ ba Bez pie czeń stwa oce ni ła ich prze bieg ja ko sto -
sun ko wo ła god ny, „mi mo iż oce ny je po prze dza ją ce wska zy wa ły na za kła dy te go mia sta
jako po ten cjal ne ogni sko naj więk szych za gro żeń”. Na sy tu ację w szcze ciń skich za kła dach

117 AIPN Sz, 0011/687, t. 1, In for ma cja ope ra cyj na, 6 VII 1976 r., k. 34.
118 Ibi�dem.
119 Ibi�dem.
120 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na, b.d., k. 66; zob. ibi�dem, No tat ka służ bo wa, 9 VII 1976 r., k. 52.
121 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na, 6 VII 1976 r., k. 34. 
122 Ibi�dem, In for ma cja ope ra cyj na, b.d., k. 66. 
123 AIPN Sz, 0012/111, Mel du nek do CE -ES-KA Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w War sza wie, 2 VII

1976 r., k. 124.
124 Ibi�dem.
125 Ibi�dem, k. 124–125.
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pra cy „znacz ny wpływ mia ły pro wa dzo ne od wielu lat spój ne dzia ła nia, w tym ope ra cyj ne,
w ce lu li kwi do wa nia za szło ści pła co wych i in nych sy tu acji mo gą cych sta no wić punkt za -
pal ny ewen tu al ne go kon flik tu”, tłu ma czy li zwierzch ni kom w War sza wie prze bieg wy da -
rzeń w re gio nie za chod nio po mor skim, a zwłasz cza w je go naj więk szych za kła dach, funk -
cjo na riu sze apa ra tu bez pie czeń stwa z KW MO w Szcze ci nie 126. 

Pra cow ni cy z wo je wódz twa szcze ciń skie go mie li swój udział w ogól no pol skim pro te ście
prze ciw ko gwał tow nym i wy so kim pod wyż kom, w spo sób jed no znacz ny wska za li win nych
kry zy su go spo dar cze go – par tię i rząd, da ły się też sły szeć gło sy kry ty ku ją ce sys tem sam
w so bie. Dzień 25 czerw ca mu siał dać do my śle nia rzą dzą cym: z mel dun ków ope ra cyj nych
wy ni ka ło, że naj bar dziej ak tyw ni w za kła dach pra cy, na ma wia ją cy do pro te stu, a na wet do
straj ku, by li lu dzie mło dzi – trzy dzie sto, trzy dzie sto kil ku let ni, a więc ró wie śni cy Pol ski Lu -
do wej. Lu dzie ci, mi mo że wy cho wa ni przez ko mu ni stycz ną szko łę, pod da ni od naj młod -
szych lat pro pa gan dzie, nie zna ją cy in nej rze czy wi sto ści niż re al ny so cja li zm, zda wa li się
od rzu cać pro pa gan do we slo ga ny o naj bar dziej po stę po wym sys te mie, w ja kim przy szło im
żyć, po ka zu jąc w prak ty ce, że nie daw ny za pis w kon sty tu cji o par tii ja ko prze wod niej si le
miał o ty le sens, o ile si ła ta mie rzo na by ła nie spo łecz nym po par ciem, a po par ciem, ja kim
PZPR cie szy ła się w mi li cji, woj sku i służ bach.

126 AIPN, 0296/179, t. 7, Oce na i ana li za sta nu bez pie czeń stwa na te re nie wo je wódz twa szcze ciń skie go
w ro ku 1976, 7 I 1977 r., k. 21–22. 
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Woj�ciech�Kru�pa,�Ja�ro�sław�Ła�bo�wicz

In�for�ma�cja�o do�ku�men�ta�cji
po�cho�dzą�cej�z tzw.�wor�ków
ewa�ku�acyj�nych�prze�ka�za�nych
przez�Urząd�Ochro�ny�Pań�stwa
do�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�
Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci
Na�ro�do�wej�w Ka�to�wi�cach

Wśród ma te ria łów ar chi wal nych prze ję tych pod ko niec 2001 r. przez ka to wic ki Od -
dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej z Urzę du Ochro ny Pań stwa, obok wy two rzo -
nych i zgro ma dzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa akt ope ra cyj nych i ad mi ni -

stra cyj nych, wy daw nictw re sor to wych, kar to tek i in nych po mo cy ewi den cyj nych, zna la zła
się gru pa ar chi wa liów w tzw. wor kach ewa ku acyj nych. By ły to naj czę ściej płó cien ne, rza -
dziej gu mo we lub azbe sto we wor ki o po jem no ści ok. 120 li trów każ dy, prze wią za ne sznu -
ra mi i za bez pie czo ne pie czę cią la ko wą. Ich za war tość nie by ła zna na. 

Sto so wa na na okre śle nie tych wor ków i utrwa lo na już na zwa „ewa ku acyj ne” mo że być
nie co my lą ca, jak wy ni ka ło bo wiem z re la cji funk cjo na riu szy De le ga tu ry Urzę du Ochro ny
Pań stwa w Ka to wi cach, współ pra cu ją cych z ar chi wi sta mi Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia -
nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów przy prze ka zy wa niu akt ka to wic kie go Wo je wódz kie go
Urzę du Spraw We wnętrz nych do za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu, za wie ra ły one do ku men -
ta cję prze zna czo ną przez Służ bę Bez pie czeń stwa do wy bra ko wa nia. 

Gro ma dze nie ma te ria łów ar chi wal nych w wor kach, a w per spek ty wie do ko na nie ich
znisz cze nia, mia ło miej sce w 1989 r. i zwią za ne by ło ze zmia ną sy tu acji po li tycz nej w kra -
ju oraz z prze kształ ce niem do tych cza so wej struk tu ry or ga ni za cyj nej WUSW i li kwi da cją
czę ści ist nie ją cych w je go ra mach wy dzia łów. Nisz czy ciel ską ak cję wstrzy mał do pie ro rozkaz
wy da ny 31 stycz nia 1990 r. przez mi ni stra spraw we wnętrz nych gen. Cze sła wa Kisz cza ka,
za ka zu ją cy bra ko wa nia ma te ria łów ar chi wal nych. Dzię ki nie mu utwo rzo na w po ło wie 1990 r.
ka to wic ka De le ga tu ra Urzę du Ochro ny Pań stwa prze ję ła po miesz cze nia zli kwi do wa ne go
WUSW, m.in. ar chi wum, w któ rym za cho wa ło się wraz z za war to ścią ok. 400 wor ków. 

Do prze glą du ura to wa nych od znisz cze nia ma te ria łów przy stą pio no już na po cząt ku lat
dzie więć dzie sią tych. Sta ło się to na wnio sek Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Ka to wi cach, któ -
ra wsz czę ła śledz two w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści śmier ci gór ni ków z ko pal ni „Wu jek”
w grud niu 1981 r. O do stęp do zna le zio nych akt SB ubie ga ły się rów nież Głów na Ko mi sja
Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu oraz Sąd Okrę go wy w Ka to wi cach,
w któ rym to czy ły się spra wy zwią za ne z re ha bi li ta cją osób prze śla do wa nych z przy czyn po -
li tycz nych w okre sie Pol ski Lu do wej. 
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Wor ki za wie ra ły do ku men ta cję w bar dzo róż nym sta nie – od za cho wa nych w ca ło ści te -
czek spraw ope ra cyj nych, przez prze mie sza ne ak ta luź ne i ręcz nie po dar te, po reszt ki ma te -
ria łów nisz czo nych w spo sób me cha nicz ny. Bio rąc pod uwa gę po wo dy, dla któ rych pod ję -
to de cy zję o ich znisz cze niu, moż na wy od ręb nić kil ka grup do ku men ta cji. 

Pierw sza gru pa obej mu je ak ta z lat 1945–1956, któ re prze zna czo ne zo sta ły do bra ko wa -
nia zgod nie z upły wa ją cym ter mi nem ich prze cho wy wa nia w ar chi wum. Dru gą gru pę sta -
no wi ły ma te ria ły ope ra cyj ne z róż nych lat, wy two rzo ne przez MO i SB. Trze ba jed nak do -
dać, iż ak ta te wcze śniej zo sta ły sko pio wa ne i utrwa lo ne w po sta ci mi k ro fil mu. Sy gna tu ry
jed no stek ar chi wal nych na le żą cych do tych dwóch grup ma te ria łów fi gu ru ją na spo rzą dzo -
nych przez ar chi wi stów Wy dzia łu „C” WUSW w Ka to wi cach i prze ka za nych przez Urząd
Ochro ny Pań stwa do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej pro to ko łach bra ko wa nia akt. Rów nież na
kar tach ewi den cyj nych w kar to te kach ope ra cyj nych SB znaj du ją się za pi sy o ich znisz cze -
niu. Do ko lej nej, trze ciej gru py akt, moż na za li czyć pod ręcz ną do ku men ta cję o cha rak te rze
ad mi ni stra cyj nym (ana li tycz nym i spra woz daw czym) i ope ra cyj nym, za kwa li fi ko wa ną do
znisz cze nia po bie żą cym wy ko rzy sta niu. Ma te ria ły te sta no wi ły nie gdyś zbiór pod ręcz ny
w se kre ta ria tach li kwi do wa nych wy dzia łów oraz w po miesz cze niach na le żą cych do funk -
cjo na riu szy. Z nich by ły na stęp nie usu wa ne w 1989 r. w trak cie re or ga ni za cji ka to wic kie go
WUSW. Obok pod ręcz nych ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych gru pa ta obej mo wa ła rów nież
ak ta czyn nych za in te re so wań ope ra cyj nych. Cha rak te ry stycz ną jej ce chą jest brak nu me ru
ar chi wal ne go na okład kach te czek po szcze gól nych spraw ope ra cyj nych. Osob ny zbiór sta -
no wią ma te ria ły z lat 1986–1989, prze zna czo ne do bra ko wa nia ze wzglę du na „ni ską przy -
dat ność ope ra cyj ną”. Oprócz akt w wie lu wor kach od na le zio no kar ty ewi den cyj ne z kar to -
tek ope ra cyj nych, w tym z naj waż niej szej z nich – kar to te ki ogól no in for ma cyj nej. 

Za in te re so wa nie wy mia ru spra wie dli wo ści ma te ria ła mi wy two rzo ny mi przez or ga ny
bez pie czeń stwa skut ko wa ło pod ję ciem de cy zji o upo rząd ko wa niu i po now nym włą cze niu
ar chi wa liów z wor ków, za rów no akt, jak i kart ewi den cyj nych, do za so bu ar chi wal ne go
Urzę du Ochro ny Pań stwa. Za miar ten zo stał zre ali zo wa ny jed nak tyl ko czę ścio wo. Nie uda -
ło się bo wiem od two rzyć tre ści do ku men tów po cię tych za po mo cą nisz cza rek. Wy bra ko wa -
no wie le od na le zio nych nie wy peł nio nych for mu la rzy i dru ków. Znaj du ją cą się w wor kach
do ku men ta cję Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność” w Ka to wi cach, skon fi sko wa ną przez
SB po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, zwró co no od two rzo nym re gio nal nym struk tu rom
związ ku. Z ko lei ar chi wa lia wy two rzo ne przez Mi li cję Oby wa tel ską zo sta ły prze ka za ne do
ar chi wum Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to wi ca ch1.

W paź dzier ni ku i li sto pa dzie 2001 r. ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w Ka to wi cach otrzy ma ło od Urzę du Ochro ny Pań stwa łącz nie 267 wor ków. Wor ki z nie roz po -
zna ną za war to ścią zo sta ły umiesz czo ne w ma ga zy nie ar chi wal nym w przej ściach mię dzy re ga -
ła mi, two rząc wy so kie sto sy. Ta ki spo sób skła do wa nia prze ję tych ma te ria łów ar chi wal nych
wy mu szo ny zo stał ogra ni czo ną po wierzch nią ma ga zy no wą w tzw. stre fie bez pie czeń stwa.

Pierw sze czyn no ści ma ją ce na ce lu roz po zna nie i upo rząd ko wa nie od na le zio nych w wor -
kach do ku men tów pod ję to na po cząt ku 2002 r. Ma te ria ły za cho wa ne w do brym sta nie prze -
no szo no do kar to no wych pu deł, za zna cza jąc na nich ro dzaj do ku men ta cji oraz nu mer wor ka,
z któ re go po cho dzi ła. W ten spo sób prze pro wa dzo no wstęp ną se lek cję akt, gru pu jąc osob no
do ku men ta cję agen tu ral ną (sy gna tu ra ar chi wal na re sor tu spraw we wnętrz nych „I”), do ku -
men ta cję roz pra co wań ope ra cyj nych (sy gna tu ra „II”), do ku men ta cję ad mi ni stra cyj ną, nie wy -
peł nio ne dru ki, for mu la rze i okład ki te czek. Wy dzie lo no po nad to gru pę wy daw nictw nie za -
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leż nych – bro szur, ulo tek, ga zet, pu bli ka cji książ ko wych itp. Od naj dy wa ne w ko lej nych wor -
kach ma te ria ły ewi den cyj ne prze pa ko wy wa no do mniej szych, ny lo no wych wor ków. 

Sto pień znisz cze nia po rząd ko wa nych do ku men tów oka zał się bar dzo róż ny. Część do ku -
men tów uszko dzo na by ła w nie wiel kim stop niu, np. przedar ta ręcz nie kil ka ra zy. In ne ma -
te ria ły zna le zio no na wet w po sta ci dzie siąt ków ma łych frag men tów. Na szczę ście urządzeń
mechanicznych użyto do nisz cze nia sto sun ko wo nie wiel kiej licz by akt. 

W pierw szej ko lej no ści pro ce so wi po rząd ko wa nia i re kon struk cji pod da no roz po zna ne
ma te ria ły z akt oso bo wych źró deł in for ma cji. Do ku men ta cja w za cho wa nych w ca ło ści
tecz kach z ory gi nal ny mi okład ka mi po rząd ko wa na by ła zgod nie z kar ta mi prze glą du akt.
W przy pad ku ich bra ku, ak ta ukła da no, za cho wu jąc rze czo wy i chro no lo gicz ny układ do ku -
men ta cji. Ten spo sób po rząd ko wa nia sto so wa ny był czę sto w od nie sie niu do za cho wa nej
szcząt ko wo do ku men ta cji wy two rzo nej przez or ga ny bez pie czeń stwa w la tach czter dzie -
stych i pięć dzie sią tych. 

Podczas pra c iden ty fi ka cyj nych od na le zio no do ku men ty wy łą czo ne z ma te ria łów ope ra -
cyj nych przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu „C” WUSW w Ka to wi cach w ce lu zmi kro fil mo -
wa nia. W wie lu sy tu acjach po cho dzi ły one z jed no stek ar chi wal nych prze ka za nych póź niej
do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej przez Urząd Ochro ny Pań stwa ja ko nie kom plet ne. 

Łącz nie w okre sie od lip ca 2006 r. do sierp nia 2007 r. upo rząd ko wa no bli sko 12 000
spraw ope ra cyj nych. Uwzględ nia jąc fakt, że wie le z ww. ma te ria łów ar chi wal nych obej mo -
wa ło wię cej niż 1 tom, od zy ska no po nad 14 500 jed no stek ar chi wal nych.

Wśród za cho wa nych w wor kach ewa ku acyj nych ma te ria łów ar chi wal nych od na le zio no
ak ta spraw pro wa dzo nych prze ciw ko m.in. człon kom AK i Zrze sze nia „WiN”, NSZ z te re -
nu Za głę bia i Mie cho wa, a tak że po wra ca ją cym do kra ju żoł nie rzom PSZ na Za cho dzie.
Nie zwy kle cen na jest tecz ka spra wy do ty czą ca Paw ła Cier pio ła, ps. „Ma ko pol”, któ ry
w okre sie II woj ny świa to wej stał na cze le Ryb nic kie go In spek to ra tu AK, a na stęp nie DSZ.
Prze ka za ne wcze śniej przez Urząd Ochro ny Pań stwa ma te ria ły za wie ra ły in for ma cje do ty -
czą ce dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej „Ma ko po la”, jed nak że oko licz no ści je go śmier ci zo -
sta ły wy ja śnio ne dzię ki do ku men ta cji wy do by tej z wor ków (sygn. IPN Ka 230/4123). Od -
na le zio no po nad to ma te ria ły roz pra co wań ope ra cyj nych ofi ce rów Woj ska Pol skie go
róż nych for ma cji, w tym pra cow ni ków i współ pra cow ni ków Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne -
go, dzia ła czy Stron nic twa Na ro do we go, osób in ter no wa nych w Związ ku Ra dziec kim oraz
świad ków Je ho wy. 

Za sób zo stał uzu peł nio ny też o ak ta do ty czą ce ta kich za gad nień jak: de zer cja, nie le gal ne
prze kro cze nie gra ni cy, nie le gal ne po sia da nie bro ni, udział w na pa dach ra bun ko wych, a na -
wet znacz ną licz bę TEOK, czy li te czek ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza. Nie zwy kle cie ka -
wym od kry ciem by ło od na le zie nie włą czo nych do jed nej ze spraw ope ra cyj nych ry sun ków
Teo fi la Ociep ki – obok Ni ki fo ra Kry nic kie go naj bar dziej zna ne go w Pol sce ma la rza pry mi -
ty wi sty (sygn. IPN Ka 230/3503, t. 1–2).

Część zna le zio nych w wor kach ma te ria łów za wie ra in for ma cje na te mat osób, któ re
w okre sie oku pa cji nie miec kiej na le ża ły do or ga ni za cji fa szy stow skich, współ pra co wa ły
z oku pan tem, przy ję ły nie miec ką li stę na ro do wo ścio wą lub peł ni ły w cza sie woj ny służ bę
w nie miec kiej ar mii. 

Znacz na licz ba do ku men tów za cho wa nych w wor kach ewa ku acyj nych po cho dzi z lat
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych. Do ty czy ona m.in. le gal nej oraz pod ziem nej dzia łal -
no ści NSZZ „So li dar ność”. Zi den ty fi ko wa no i upo rząd ko wa no m.in. do ku men ty Ko ła
Kom ba tan tów przy NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Ślą ska i Za głę bia oraz do ku men ty Ko mi -
sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” Ślą skie go In sty tu tu Na uko we go. Od na le zio no rów nież
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nie wiel ką ilość do ku men ta cji Or ga ni za cji Uczel nia nej NZS Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz
ak ta osób in ter no wa nych po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. Część spraw od no si się do
pro ce su od bu do wy struk tur NSZZ „So li dar ność” w ślą skich za kła dach pra cy pod ko niec lat
osiem dzie sią tych. 

W wor kach za wie ra ją cych do ku men ty wytypowane do cał ko wi te go znisz cze nia znaj do wa -
ły się prze zna czo ne do użyt ku we wnętrz ne go ma te ria ły szko le nio we oraz po nad 80 mb akt ad -
mi ni stra cyj nych wy two rzo nych przez po szcze gól ne wy dzia ły KW MO, a na stęp nie WUSW
w Ka to wi cach, głów nie – V, V-1, V-2 (za bez pie cze nie ope ra cyj ne sek to ra gór ni czo -ene rg etycz -
n ego), In spek cji, Po li tycz no -W ych owa wczy, „B”, Łącz no ści, Ope ra cyj no -Ochron ny, In spek -
to rat Ochro ny Prze my słu, In spek to rat I. Od na le zio no tak że ak ta do ty czą ce dzia łal no ści ZSMP
przy WUSW w Ka to wi cach oraz nie wiel ką licz bę do ku men tów wy two rzo nych przez funk cjo -
na riu szy pio nu IV SB z te re nu Czę sto cho wy, za wie ra ją cych in for ma cje o ob cho dach mi le nij -
nych oraz in wi gi la cji dzia łal no ści Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej w Chrza no wie. 

Naj licz niej re pre zen to wa na wśród za cho wa nych w wor kach ma te ria łów jest do ku men ta -
cja pio nu V SB, do ty czą ca m.in. osób za trud nio nych w za kła dach pra cy, kon tak tów za gra -
nicz nych, dzia łal no ści po li tycz nej i związ ko wej, bie żą cej dzia łal no ści przed się biorstw. Zna -
le zio no tak że bar dzo szcze gó ło we no tat ki z do ku men ta cji Wy dzia łu V-2, któ re sta no wią
swo istą kro ni kę prze bie gu straj ków w sierp niu 1988 r. w ko pal niach ja strzęb skich. 

W jed nym z wor ków ewa ku acyj nych by ło ok. 60 mi kro fil mów akt ope ra cyj nych Wy dzia -
łu „B” KW MO w Ka to wi cach, za wie ra ją cych an kie ty per so nal ne, kwe stio na riu sze ewi den -
cyj ne oraz in ne materiały wy two rzo ne w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych przez
or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa wo je wódz twa ka to wic kie go. Wśród do ku men tów pio nu „B”
moż na wy róż nić rów nież ak ta do ty czą ce wy ko rzy sty wa nych w pra cy ope ra cyj nej tzw. punk -
tów za kry tych, punk tów cza so wych i ga ra ży kon spi ra cyj nych. War to po wie dzieć też o po nad
2 tys. ne ga ty wów zdjęć ope ra cyj nych wy ko na nych przez funk cjo na riu szy pio nu „B”.

Mi mo że jesz cze w la tach dzie więć dzie sią tych w Urzę dzie Ochro ny Pań stwa pod ję to
decy zję o bra ko wa niu od na le zio nych wów czas w wor kach po zo sta wio nych przez SB nie -
wy peł nio nych dru ków i for mu la rzy, znacz ną część za war to ści prze ję tych przez IPN wor -
ków sta no wił ten wła śnie ro dzaj do ku men ta cji. By ły to za rów no kar ty ewi den cyj ne, jak
i ak ta, w tym wie le kom ple tów for mu la rzy te czek spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia (SOS),
spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia (SOR), spraw obiek to wych (SO), lo ka li kon tak to wych
(LK), miesz kań kon spi ra cyj nych (MK), czy taj nych współ pra cow ni ków (TW).

Prze ka za ne przez Urząd Ochro ny Pań stwa do za so bu ar chi wal ne go ka to wic kie go Od -
dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej wor ki za wie ra ły rów nież du żą licz bę kart ewi den cyj -
nych po cho dzą cych za rów no z kar to tek ope ra cyj nych SB, jak i kar to tek pasz por to wych. Do
po ło wy 2008 r. wy do by to z wor ków i upo rząd ko wa no po nad 60 mb kart ewi den cyj nych,
któ re po słu ży ły od two rze niu kar to te k: ogól no in for ma cyj nej, za gad nie nio wej, spraw mo bi -
li za cyj no -obro nnych (MOB) oraz te ma tycz nych – pseu do ni mów taj nych współ pra cow ni -
ków i kryp to ni mów spraw ope ra cyj nych. Ak tu al nie trwa ich di gi ta li za cja.

Rów no le gle, obok po rząd ko wa nia do ku men ta cji za cho wa nej w ca ło ści, przy stą pio no do
od twa rza nia i kon ser wa cji do ku men tów po dar tych ręcz nie. Na ich pod sta wie zre kon stru -
owa no no tat ki służ bo we, for mu la rze i spra woz da nia, sta no wią ce nie gdyś za war tość te czek
spraw ope ra cyj nych bądź se gre ga to rów z ma te ria ła mi ad mi ni stra cyj ny mi. 

W pierw szej ko lej no ści wy od ręb nio no gru py frag men tów po dar tych kart, któ re wy róż -
nia ły się cha rak te ry stycz ny mi ce cha mi, np. roz mia rem czcion ki (w przy pad ku za pi su ma -
szy no we go) lub cha rak te rem pi sma (w przy pad ku za pi su od ręcz ne go). Lek tu ra za pi sa nych
frag men tów w po szu ki wa niu kryp to ni mów spraw ope ra cyj nych, pseu do ni mów bądź na -
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zwisk fi gu ran tów spra wy, a tak że po dar tych kar tek, sta no wi jed ną z naj waż niej szych czyn -
no ści umoż li wia ją cych re kon struk cję do ku men tów. 

Przy go to wa nie od na le zio nych frag men tów kart do skle je nia wy ma ga wcze śniej sze go
wy rów na nia ich po wierzch ni, wy gła dze nia wszel kich za gięć przy po mo cy kau te rów, ro dza -
ju kon ser wa tor skich że la zek wy po sa żo nych w pod grze wa ne sta lo we stop ki, a na stęp nie
pod kle je nia za po mo cą spe cja li stycz nej ta śmy kle ją cej – Fil mo pla stu P. W cią gu trwa ją cej
od kil ka na stu mie się cy kon ser wa cji w ka to wic kim Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia nia
i Ar chi wi za cji Do ku men tów zu ży to do kle je nia od two rzo nych do ku men tów po nad 3 km fil -
mo pla stu. 

Oprócz wspo mnia nych wcze śniej TEOK wy do by tych z wor ków w for mie lu zów, od two -
rzo no nie mal 200 kwe stio na riu szy per so nal nych księ ży i za kon ni ków oraz in nych do ku -
men tów do ty czą cych du cho wień stwa. Od zy ska no także łącznie 31 to mów te czek per so nal -
nych i pra cy taj nych współ pra cow ni ków SB. 

Mi mo pro wa dzo nych od wie lu mie się cy prac po rząd ko wych i kon ser wa tor skich po zo sta ło
jesz cze do zar chi wi zo wa nia ok. 150 mb do ku men ta cji za cho wa nej w ca ło ści oraz w po sta ci
po dar tych kart. Są to za rów no ma te ria ły ope ra cyj ne, ad mi ni stra cyj ne, jak i ewi den cyj ne.

Z pro ble mem re kon struk cji znisz czo nych do ku men tów ze tknę li się pra cow ni cy nie miec -
kie go Urzę du do spraw Akt Służ by Bez pie czeń stwa by łej Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra -
tycz nej (Bun des be au ftrag te für die Unter la gen des Sta ats si cher he its dien stes der ehe ma li gen
Deut schen De mo kra ti schen Re pu blik), któ re go za da niem sta ło się za bez pie cze nie, ar chi wi -
za cja i udo stęp nia nie ma te ria łów Sta si, po li cji po li tycz nej NRD2. Obok 173 km prze ję tych
akt, zna la zło się ok. 16 ty s. wor ków za wie ra ją cych znisz czo ne do ku men ty, z re gu ły karty
for ma tu A-4 przedar te na ok. 4–20 czę ści.

Czas po trzeb ny na prze pro wa dze nie ma nu al nej re kon struk cji ok. 45 mi lio nów kart do ku -
men tów przy za ło że niu, że w pra ce te za an ga żo wa nych bę dzie sta le nie mniej niż 30 osób,
oce nia no na ok. 700 lat. Za pro po no wa no więc opra co wa nie zde cy do wa nie bar dziej efek -
tyw ne go spo so bu od twa rza nia akt, wy ko rzy stu jąc w tym ce lu tech ni kę kom pu te ro wą. Opra -
co wa na przez Fraun ho fe r-I nst itut me to da opie ra się na wy ko rzy sta niu ska ne ra o wy daj no -
ści umoż li wia ją cej zdi gi ta li zo wa nie na wet kil ku ty się cy frag men tów na go dzi nę. Przed
di gi ta li za cją skraw ki do ku men tów umiesz cza ne są w spe cjal nej fo lii. 

Za sad ni czą ce chą opra co wa ne go przez Fraun ho fe r-I nst itut pro gra mu jest do pa so wa nie
frag men tów do ku men tów na pod sta wie wy róż nia ją cych ich cech, ta kich jak kon tur, bar wa
pa pie ru, pi smo ręcz ne, ma szy no we itp. W ce lu pod wyż sze nia wy daj no ści sys te mu wpro wa -
dzo no za ło że nie, że pod da wa ny ana li zie ma te riał znaj du je się praw do po dob nie w jed nym
wor ku. By ło to ko niecz ne ze wzglę du na ogrom ną ilość da nych, ja kie elek tro nicz ny pro -
gram re kon struk cji do ku men tów mu si prze twa rzać – do 100 TB. 

Nie zwy kle istot nym ele men tem pro ce su wir tu al nej re kon struk cji do ku men tów jest ar chi -
wi za cja zdi gi ta li zo wa nych wcze śniej frag men tów. Po szcze gól ne par tie frag men tów zdi gi ta -
li zo wa nych ory gi nal nych do ku men tów są od po wied nio ozna ko wa ne, mo gą więc zo stać od -
szu ka ne i w ra zie po trze by fi zycz nie zre kon stru owa ne.

Pro ble ma ty ka nisz cze nia do ku men tów bu dzi du że za in te re so wa nie w śro do wi sku na uko -
wym. Po świę co na jej zo sta ła m.in. kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez IPN we Wro cła wiu
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sta ły za miesz czo ne w ar ty ku łach au tor stwa Günte ra Bor man na oraz Ber tra ma Nic ko lay, opu bli ko wa nych
w Schri�ften�re�ihe�des�Ber�li�ner�Lan�des�be�au�ftrag�ten�für�die�Unter�la�gen�des�Sta�ats�si�cher�he�its�dien�stes�der�ehe�ma�-

li�gen�DDR, Band 21, Ber lin 2007, s. 6–28.



w grud niu 2008 r., na któ rej oma wia no za rów no aspek ty praw ne i po li tycz ne nisz cze nia akt,
a tak że je go tech ni kę, me to dy kę i ska lę3.

Pra ce kon ser wa tor skie pro wa dzo ne na ma te ria łach od zy ska nych z wor ków ewa ku acyj -
nych w Od dzia le IPN w Ka to wi cach spo tka ły się rów nież z za in te re so wa niem ze stro ny me -
diów. In for ma cjom do ty czą cym po stę pów tych prac po świę co ne by ły m.in. kon fe ren cje pra -
so we or ga ni zo wa ne przez ka to wic ki Od dział IPN, na któ rych oma wia na by ła pro ble ma ty ka
od twa rza nia znisz czo nych do ku men tów. Rów nież w ar ty ku łach pra so wych po ru sza no kwe -
stię opra co wa nia uzyskanych w tak nie ty po wy spo sób ma te ria łów ar chi wal ny ch4.

Hi sto rię do ku men ta cji prze ję tej w wor kach ewa ku acyj nych przez IPN w Ka to wi cach
przed sta wia film do ku men tal ny zre ali zo wa ny przez Ję drze ja Lip skie go i Pio tra Mie le cha
pt.: „Po tar ga na hi sto ria”, wy świe tla ny m.in. przy oka zji zor ga ni zo wa nej w 2009 r. No cy
Mu ze ów, w ra mach któ rej za pre zen to wa no Wir tu al ne Mu zeum IPN w Ka to wi ca ch5.

Pra ce re kon struk cyj ne do ku men ta cji prze zna czo nej przez SB do znisz cze nia, a za cho wa -
nej w tzw. wor kach ewa ku acyj nych trwa ją w ka to wic kim Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia -
nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów od 2006 r. Opra co wy wa nie ma te ria łów zna le zio nych
w wor kach prze ka za nych przez Urząd Ochro ny Pań stwa nie zo sta ło jesz cze za koń czo ne.
Po dar te, czę sto wy mie sza ne oraz od dzie lo ne od okła dek luź ne do ku men ty wy ma ga ją sca le -
nia i nada nia im wła ści we go, czy tel ne go ukła du. 

Roz po zna ne i upo rząd ko wa ne ma te ria ły ar chi wal ne są nie zwy kle cen nym źró dłem hi sto -
rycz nym po zwa la ją cym spoj rzeć na rze czy wi stość PRL znacz nie sze rzej. Ty sią ce te czek
spraw ope ra cyj nych i akt ad mi ni stra cyj nych za miast ulec znisz cze niu zachowały się, dzię -
ki cze mu mo że my od kryć me cha ni zmy funk cjo no wa nia ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie -
czeń stwa i ich dzia łań wy mie rzo nych w spo łe czeń stwo. Za war te w ak tach in for ma cje da ją
tak że ob raz za an ga żo wa nia spo łe czeń stwa w wal kę z sys te mem to ta li tar nym. 
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3 Kon fe ren cja na uko wa „Do�ku�men�ty�znisz�czyć!”�Pro�ces�nisz�cze�nia�do�ku�men�ta�cji�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa

PRL�w� la�tach�1989–1990 od by ła się we Wro cła wiu w dniu 1 XII 2008 r. Or ga ni za to rem kon fe ren cji by ło
Oddzia ło we Biu ro Ar chi wi za cji i Udo stęp nia nia Do ku men tów IPN we Wro cła wiu, zob.
http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/2/8472/Kon fe ren cja_na uko wa_Do ku men ty_znisz czyc__Wroc law_1_grud -
nia_2008_r.html, 25 VI 2010 r.

4 J. Dyt kow ski, IPN�od�twa�rza�es�bec�kie�ak�ta, „Nasz Dzien nik”, 29 XII 2009.
5 Wir tu al ne Mu zeum do stęp ne jest na stro nie in ter ne to wej http://www.ip n- areszt.pl/IPN -K at ow ice,

25 VI 2010 r.



Mi�chał�Kur�kie�wicz,�Bar�tło�miej�Nosz�czak

Okiem so wiet ni ka 
– ra port do rad cy z Mi ni ster stwa
Bez pie czeń stwa Pań stwo we go ZSRS
o pra cy pol skie go Mi ni ster stwa

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 
(8 czerw ca 1951 r.)

Apa rat bez pie czeń stwa od gry wał de cy du ją cą ro lę w re ali zo wa niu po li ty ki ko mu ni -
stycz nych władz Pol ski Lu do we j1. Je go pra ca zo sta ła zor ga ni zo wa na na wzór mo -
de lu so wiec kie go przy po mo cy ofi ce rów (fak tycz nie roz ka zo daw ców) z or ga nów

bez pie czeń stwa ZSR S2, któ rzy w Pol sce po ja wi li się jesz cze w trak cie woj ny (do kład nie
w lip cu 1944 r.)3. W gru pie płk. Sta ni sła wa Rad kie wi cza zna leź li się ofi cjal ny do rad ca do
spraw or ga ni za cji pol skie go apa ra tu bez pie czeń stwa ppłk Bie la jew i łącz nik po mię dzy Rad -
kie wi czem a NKGB ppłk Szkla ren ko4. W sierp niu 1944 r., na mo cy po ro zu mie nia z 26 lip -
ca 1944 r. po mię dzy PKWN a rzą dem ZSRS w spra wie wza jem nych re la cji po wkro cze niu
Ar mii Czer wo nej do Pol ski, de le go wa no do tzw. Pol ski Lu bel skiej pięt na stu do rad ców
NKGB w za kre sie dzia łań ope ra cyj nych, śled czych, ochro ny rzą du, szy frów, a tak że wię -
zień i obo zó w5. Mie li oni istot ny wpływ na kształ to wa nie struk tu ry, za kre su pra cy i me tod
dzia łal no ści Re sor tu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Po mi mo te go ofi cjal nie o ich przy sła nie
zwró co no się do pie ro w stycz niu 1945 r., a 20 lu te go 1945 r. za le ga li zo wa no ich obec ność,
wy da jąc uchwa łę Pań stwo we go Ko mi te tu Obro ny ZSRS, któ ra wpro wa dza ła in sty tu cję

1 Li te ra tu ra od no szą ca się do hi sto rii apa ra tu bez pie czeń stwa w Pol sce Lu do wej li czy co raz wię cej po zy -
cji. W dal szym cią gu bra ku je jed nak opra co wa nia mo no gra ficz ne go na te mat dzia łal no ści so wiec kich do rad -
ców w MBP i KdsBP; zob. W. Fra zik, B. Kop ka, G. Maj chrzak, Dzie�je�apa�ra�tu�re�pre�sji�w Pol�sce�Lu�do�wej
(1944–1989).�Stan�ba�dań�[w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki.�Za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu -
siał, Kra ków 2006, s. 63–116. 

2 Ko lej no by ły to: od kwiet nia 1943 r. do mar ca 1946 r. – Lu do wy Ko mi sa riat Bez pie czeń stwa Pań stwo -
we go, od mar ca 1946 r. do mar ca 1953 r. – Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pań stwo we go, od mar ca 1953 r. do
mar ca 1954 r. – Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych oraz od mar ca 1954 r. do 1991 r. – Ko mi tet Bez pie czeń -
stwa Pań stwo we go.

3 Sze rzej o hi sto rii za leż no ści pol skie go re sor tu bez pie czeń stwa od ZSRS zob. P. Ko ła kow ski, NKWD
i GRU�na�zie�miach�pol�skich�1939–1945, War sza wa 2002, s. 277 i nn.; M. Kor kuć, „Kuj�by�sze�wia�cy”�–�awan�-
gar�da�UB, „Ar ca na” 2002, nr 46–47, s. 91 i nn.

4 P. Ko ła kow ski, op.�cit., s. 278. 
5 Tecz�ka� spe�cjal�na� J. W.� Sta�li�na.� Ra�por�ty� NKWD� z Pol�ski� 1944–1946, wy bór i oprac. T. Ca riew ska ja,

A. Chmie larz, A. Pacz kow ski, E. Ro sow ska, S. Rud nic ki, War sza wa 1998, s. 63–67. 
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dorad ców przy Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i przy Mi ni ster stwie Ad mi ni -
stra cji Pu blicz ne j6. Naj waż niej szym za da niem tej wy spe cja li zo wa nej gru py ofi ce rów by ło
szko le nie pol skich kadr w dzia łal no ści agen tu ral no -śle dczej. 

Pra cą spe cja li stów kie ro wa li w Pol sce ko lej no głów ni do rad cy – tzw. so wiet ni cy: gen.
Iwan Sie row (od mar ca do kwiet nia 1945 r.), gen. Ni ko łaj Se li wa now ski (od kwiet nia
1945 r. do ma ja 1946 r.), płk Sier giej Da wy dow (od ma ja 1946 r. do mar ca 1950 r.), płk Mi -
cha ił S. Bie zbo ro dow (od mar ca 1950 r. do czerw ca 1953 r.), gen. Ni ko łaj Ko wal czuk
(od czerw ca do lip ca 1953 r.), płk Se ra fim N. La lin (od lip ca 1953 r. do wrze śnia 1954 r.)
i płk Gie or gij Jew do ki mien ko (od wrze śnia 1954 r. do li sto pa da 1956 r.). Wszy scy urzę do -
wa li przy mi ni strze bez pie czeń stwa pu blicz ne go Sta ni sławie Rad kie wi czu, bę dąc jed no cze -
śnie je go oso bi sty mi do rad ca mi7. Po sia da li oni wła sny sztab, któ re go sie dzi bą by ła Am ba -
sa da So wiec ka w War sza wie oraz wła sną roz bu do wa ną sieć agen tu ral ną. By li za ra zem
zwierzch ni ka mi do rad ców w po szcze gól nych struk tu rach pol skie go re sor tu bez pie czeń stwa
– tak na szcze blu cen tral nym, jak i te re no wym. So wiet ni cy otrzy my wa li in struk cje bez po -
śred nio z Krem la i ze swo jej stro ny kon tro lo wa li re ali za cję za dań po li tycz nych i go spo dar -
czych w Pol sce8. Niż si ran gą do rad cy pra co wa li w wo je wódz kich i po wia to wych urzę dach
bez pie czeń stwa, gdzie w wie lu przy pad kach peł ni li funk cje sze fów lub za stęp ców sze fó w9.
Od 1947 r. stop nio wo od wo ły wa no do rad ców ze szcze bla po wia to we go. Do po ło wy lat
pięć dzie sią tych ofi ce ro wie so wiec kich służb spe cjal nych kie ro wa li już pra wie wszyst ki mi
de par ta men ta mi i sa mo dziel ny mi wy dzia ła mi MBP: ka dra mi, ad mi ni stra cją, biu rem woj -
sko wym, kontr wy wia dem, fi nan sa mi, łącz no ścią, szko le niem, uzbro je niem, ochro ną naj -
wyż szych władz par tyj no -pa ństw owych i za opa trze nie m10. 

Da ne od no szą ce się do licz by do rad ców na le ży trak to wać ja ko przy bli żo ne. Oce nia się,
że w la tach 1944–1954 wśród 450 funk cjo na riu szy pra cu ją cych w cen tra li re sor tu bez pie -
czeń stwa by ło co naj mniej 46 do rad ców so wiec kich. Do po ło wy 1953 r. w cen tra li MBP
pra co wa ło ich 35, a przy wo je wódz kich urzę dach bez pie czeń stwa pu blicz ne go po jed nym
lub po dwó ch11. W 1954 r. mia ło w Pol sce prze by wać 89 do rad có w12. Z chwi lą roz wią za -
nia MBP i po wo ła nia w je go miej sce Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (gru -
dzień 1954 r.) licz ba ta zma la ła do 12 osó b13. 

Za gad nie nie dzia łal no ści ofi ce rów so wiec kich i pod po rząd ko wa nych im służb, w tym
m.in. ich od po wie dzial no ści za ła ma nie pra wo rząd no ści w Pol sce, cze ka na dal na swo je go
ba da cza. Wia do mo już jed nak, że do rad cy kon tro lo wa li w Pol sce Lu do wej pra wi dło we wy -

6 S. Kri wien ko, Do�ku�men�ty�z ,,tecz�ki�spe�cjal�nej”�Sta�li�na [w:] NKWD�o Pol�sce�i Po�la�kach.�Re�ko�ne�sans�ar�-
chi�wal�ny, red. W. Ma ter ski, A. Pacz kow ski, War sza wa 1996, s. 27–28. 

7 H. Do mi ni czak, Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�PRL�1944–1990.�Roz�wój�i dzia�łal�ność�w świe�tle�do�ku�men�tów
MSW, War sza wa 1997, s. 39. 

8 Z. Bła żyń ski, Mó�wi�Jó�zef�Świa�tło.�Za�ku�li�sa�mi�bez�pie�ki�i par�tii�1940–1955, War sza wa 2003, s. 18. 
9 K. Szwa grzyk, Ro�la�ofi�ce�rów�so�wiec�kich�w apa�ra�cie�bez�pie�czeń�stwa�Pol�ski�(„cy�wil�nym”�i woj�sko�wym)

[w:] W ob�ję�ciach�Wiel�kie�go�Bra�ta.�So�wie�ci�w Pol�sce�1944–1993, red. K. Ro kic ki, S. Stę pień, War sza wa 2009,
s. 205. 

10 Sze rzej na ten te mat zob. Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza, t. I: 1944–1956, red.
K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 77–96; K. Szwa grzyk, Ro�la�ofi�ce�rów�so�wiec�kich…, s. 205.

11 A. Pacz kow ski, Dzie�ci�Fe�lik�sa�Ed�mun�do�wi�cza.�Zwią�zek�Ra�dziec�ki�a pol�ski�apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w la�-
tach�1944–1956, „Rzecz po spo li ta”, 27–28 I 1996, s. 16. 

12 A. No sko wa, G. Mu rasz ko, In�sti�tut�so�wiec�kich�so�wiet�ni�kow�w wo�stocz�noj�Jew�ro�pie�w 40–50�go�dy�XX�w.
[w:] Pol�ska–�ZSRS�1945–1989.�Wy�bra�ne�pro�ble�my�po�li�tycz�ne,�dzie�dzic�two�prze�szło�ści, red. E. Du ra czyń ski,
A. Sa cha row, Mo skwa 2005, s. 138. 

13 Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce…, t. I, s. 59. 

Michał�Kurkiewicz,�Bartłomiej�Noszczak

206

D
O

K
U

M
EN

T
Y



ko ny wa nie dy rek tyw pły ną cych z Mo skwy. Ich in sty tu cja, po dob nie zresz tą jak w in nych
pań stwach za że la zną kur ty ną (w okre sie kon flik tu na li nii Mo skwa –Be lgrad usu nię to ich
w 1948 r. z Ju go sła wii), by ła jed nym z naj waż niej szych in stru men tów kon tro li i roz sze rza -
nia sta li now skie go mo de lu ko mu ni zmu 14. So wiec cy spe cja li ści ani mo wa li wie le dzia łań
pol skie go apa ra tu bez pie czeń stwa – w tym te naj waż niej sze zwią za ne z wal ką z le gal ną
i nie le gal ną opo zy cją po li tycz ną, struk tu ra mi woj sko wy mi pod zie mia nie pod le gło ścio we go
i Ko ścio łe m15. Wpły wa li jed no cze śnie na za kres i ska lę ter ro ru sto so wa ne go przez
RBP/MBP/KdsBP. 

W paź dzier ni ku 1951 r. Biu ro Po li tycz ne WKP(b) przy ję ło In struk cję dla do rad ców
MGB ZSRS w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwo we go kra jów de mo kra cji lu do wej. Po wo -
dem jej wy da nia by ły tar cia, ja kie po ja wi ły się po mię dzy do rad ca mi MGB a sze fa mi lo kal -
nych par tii. W oce nie An drze ja Skrzyp ka in struk cja roz strzy ga ła głów ny spór kom pe ten cyj -
ny na ko rzyść kie row nic twa par tyj ne go (w przy pad ku Pol ski – PZPR) i kie row nic twa
lo kal ne go MGB. Ani głów ny do rad ca, ani pod le gli mu funk cjo na riu sze nie mo gli nie li czyć
się z miej sco wą hie rar chią par tyj ną, a zwłasz cza służ bo wą, i kon tak to wać się „na ro bo czo”
z wyż szy mi ran gą. Zo sta li zo bo wią za ni do po wstrzy my wa nia się od bez po śred nich in ge ren -
cji w dzia ła nia osób i ko mó rek, któ rym do ra dza li, oraz do prze ka zy wania su ge stii i rad
wyłącznie ust nie. Z dru giej stro ny, mie li nad zo ro wać dzia łal ność ope ra cyj ną i śled czą urzę -
dów oraz stan go to wo ści bo jo wej wojsk we wnętrz nych. O moż li wo ści in for mo wa nia tych,
któ rym do ra dza li, de cy do wa ło upo waż nie nie MGB. Po dob nie, by ło ono nie zbęd ne do pod -
ję cia aresz to wa ń16. Dzia łal ność do rad ców spo tka ła się w Pol sce z otwar tą kry ty ką w po ło -
wie li sto pa da 1954 r.17 Kwe stię ła ma nia przez nich pra wo rząd no ści po ru szył 19 paź dzier ni -
ka 1956 r. Wła dy sław Go muł ka w trak cie roz mów w Bel we de rze z de le ga cją so wiec ką.
Obec ny na tym spo tka niu I se kre tarz KC KPZS Ni ki ta Chrusz czow za po wie dział ich od wo -
ła nie (przy czym nie jest do koń ca pew ne, czy cho dzi ło mu o do rad ców woj sko wy ch18, czy
tych z pio nu MWD–MGB)19. W dniu 22 paź dzier ni ka te go ro ku Pan ta lej mon Kon dra ti je -
wicz Po no ma rien ko wrę czył no we mu I se kre ta rzo wi KC PZPR Wła dy sła wo wi Go muł ce
list, w któ rym Pre zy dium KC KPZS in for mo wa ło go, że wy łącz nie od stro ny pol skiej za le -
ży ode sła nie ra dziec kich do rad ców re sor tu bez pie czeń stwa i woj ska do ZSRS; Po la cy mie -
li wol ną rę kę w okre śle niu ich licz by i ro li, ja ką mie li by peł ni ć20. Ostat ni do rad cy opu ści li
Pol skę na prze ło mie 1958 i 1959 r. Nie ozna cza ło to utra ty peł nej kon tro li ZSRS nad pol -
skim apa ra tem bez pie czeń stwa. Ofi ce ro wie so wiec kie go apa ra tu po li cyj ne go na dal udzie la -
li mu wy dat nej po mo cy; nie by ła jed nak już tak bar dzo wi docz na i nie krę po wa ła tak dzia -
łal no ści pe ere low skich spec służb, jak w la tach 1944–1956. 

14 A. No sko wa, G. Mu rasz ko, op.�cit., s. 138 i nn. 
15 H. Do mi ni czak, Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�PRL�w wal�ce�z Ko�ścio�łem�ka�to�lic�kim�1944–1990.�W świe�tle

doku�men�tów�MSW, War sza wa 2000, s. 39; K. Szwa grzyk, Ro�la�ofi�ce�rów�so�wiec�kich…, s. 208. 
16 A. Skrzy pek, Me�cha�ni�zmy�uza�leż�nie�nia.�Sto�sun�ki�pol�sko�-r�adzie�ckie�1944–1957, Puł tusk 2002, s. 289. 
17 A. Pacz kow ski, Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w la�tach�Od�wil�ży:�ca�sus�Pol�ski, „Ze szy ty Hi sto rycz ne” 1995,

nr 114, s. 14–17. 
18 So wiec cy do rad cy woj sko wi funk cjo no wa li w struk tu rach lu do we go Woj ska Pol skie go od 1952 r. Przy

mi ni strze obro ny na ro do wej utwo rzo no sta no wi sko Głów ne go Do rad cy Woj sko we go, któ ry pod le gał mi ni stro -
wi obro ny ZSRS i sze fo wi Szta bu Ge ne ral ne go Ar mii Ra dziec kiej. Sze rzej na ten te mat zob. E. Na le pa, Ofi�-
ce�ro�wie�ra�dziec�cy�w Woj�sku�Pol�skim�w la�tach�1943–1968, War sza wa 1992.

19 A. Skrzy pek, op.�cit., s. 407–408.
20 Ibi�dem, s. 418. 
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Da le ko idą ce moż li wo ści wpły wu do rad ców na dzia ła nia pol skie go re sor tu bez pie czeń -
stwa zna ko mi cie ilu stru je pre zen to wa ne ni żej źró dło. Jest to ra port z 8 czerw ca 1951 r.,
w któ rym ano ni mo wy ofi cer MGB do ko nał kry tycz nej ana li zy pra cy naj waż niej szych de -
par ta men tów MBP. Cha rak ter opra co wa nia, któ re obej mo wa ło wła ści wie ca łą struk tu rę pol -
skie go re sor tu, wska zu je na to, że je go au to rem był naj praw do po dob niej głów ny do rad ca
z ra mie nia MGB Mi cha ił S. Bie zbo ro dow. 

Do naj waż niej szych nie do cią gnięć w dzia łal no ści MBP so wiet nik za li czył: ni ski po ziom
pra cy agen tu ry, sła be przy go to wa nie kie row nic twa de par ta men tów re sor tu do pra cy z sie cią
agen tu ral ną, nie prze strze ga nie w pra cy z nią pod sta wo wych za sad kon spi ra cji i sła be zdy -
scy pli no wa nie funk cjo na riu szy. Zwró cił też uwa gę na ni ski po ziom pra cy struk tur re sor tu
od po wie dzial nych za ochro nę go spo dar ki na ro do wej, wal kę z prze ciw ni ka mi po li tycz ny mi,
a tak że au to ra mi ano ni mów i ulo tek, na stęp nie wa dli wy sys tem płac w MBP oraz nie ko -
rzyst ny wzrost licz by funk cjo na riu szy w te re nie, ni ski po ziom tam tej szych kadr kie row ni -
czych oraz wa dli wy obieg in for ma cji. W ce lu na pra wy wszyst kich tych nie pra wi dło wo ści
przy go to wał dwu dzie sto punk to wy pro gram re form. 

Z od ręcz nej no tat ki mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go gen. Sta ni sła wa Rad kie wi cza
do łą czo nej do in for ma cji wy ni ka, że 17 czerw ca 1951 r. prze ka zał jej treść wi ce mi ni strom
re sor tu Wa cła wo wi Le wi kow skie mu, gen. Mie czy sła wo wi Miet kow skie mu, gen. Ro ma no -
wi Rom kow skie mu i gen. Kon ra do wi Świe tli ko wi. Wszy scy mie li ją omó wić w naj bliż -
szych dniach. Nie uda ło się jed nak usta lić, ja ki re zo nans wy wo ła ły na szcze blu kie row ni -
czym MBP uwa gi ra dziec kie go do rad cy. 

Pre zen to wa ne źró dło do star cza wie lu in for ma cji o funk cjo no wa niu pol skie go re sor tu
bez pie czeń stwa, a przede wszyst kim o trud no ściach, z ja ki mi na po cząt ku lat pięć dzie sią -
tych bo ry ka ło się je go kie row nic two i sze re go wi funk cjo na riu sze. Do ku ment jest wia ry god -
ny i obiek tyw ny. Za war te w nim usta le nia po twier dza ją in ne ma te ria ły spra woz daw cze re -
sor tu bez pie czeń stwa. Źró dło jest pu bli ko wa ne po raz pierw szy, ma sta tus jaw no ści,
z nie wiel ki mi – ko niecz ny mi – po praw ka mi za cho wa no je go ory gi nal ną pi sow nię. W tłu -
ma cze niu sta ra no się od dać cha rak te ry stycz ny dla ję zy ka so wiec kie go apa ra tu po li cyj ne go
biu ro kra tycz ny żar gon. Nie któ re bo wiem po cho dzą ce z nie go zwro ty zo sta ły prze ję te z ję -
zy ka ro syj skie go i by ły po wszech nie sto so wa ne przez pol ski apa rat bez pie czeń stwa. Au to -
rom nie uda ło się usta lić dat śmier ci nie któ rych funk cjo na riu szy wy mie nio nych w ra por cie.

Michał�Kurkiewicz,�Bartłomiej�Noszczak
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TEKST�ŹRÓ�DŁA

[1951�czer�wiec�8,�War�sza�wa]�–�In�for�ma�cja�nie�zna�ne�go�z imie�nia�i na�zwi�ska�ofi�ce�ra�MGB
o uchy�bie�niach�w pra�cy�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jnej�or�ga�nów�MBP

Ści śle taj ne

In�for�ma�cja�o bra�kach�w pra�cy�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jnej�or�ga�nów�bez�pie�czeń�stwa�
pu�blicz�ne�go

W or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, tak w cen tra li, jak i w te re nie, od no to wa no
licz ne, po waż ne bra ki w pra cy agen tu ral no -op er acy jn ej1. Naj waż niej sze z nich to: 

I. Ni�ska�ja�kość�apa�ra�tu�agen�tu�ral�no�-i�nfo�rm�acy�jn�ego,�nie�umie�jęt�ność�zde�cy�do�wa�nej
więk�szo�ści�agen�tu�ry�prze�nik�nię�cia�do�sze�re�gów�wro�ga�i ujaw�nia�nia�je�go�za�mie�rzeń,�zły
do�bór�i złe�przy�go�to�wa�nie�kan�dy�da�tów�do�wer�bun�ku,�znacz�na�licz�ba�wer�bun�ków�nie�-
ce�lo�wych,�prze�ce�nia�nie�zna�cze�nia�tzw.�kon�tak�tów�po�uf�nych�(osób�za�ufa�nych)�i nie�do�-
ce�nia�nie�wy�kwa�li�fi�ko�wa�nej�agen�tu�ry.

Ana li za ma te ria łów do ty czą cych pra cy sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej wy ka zu je, że
pra ca ta w wie lu wy dzia łach de par ta men tów jest na ni skim po zio mie i w znacz nej mie rze
nie za pew nia wy ko na nia za dań sto ją cych przed or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwo we go.
Tak na przy kład:

1) We dług sta nu na maj 1951 ro ku w sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej De�par�ta�men�tu�III�2

i je go or ga nów te re no wych znaj do wa ło się 124 agen tów, 238 re zy den tów i 7344 in for ma to -
rów. Z za pla no wa nych 13 696 spo tkań z agen tu rą nie od by ło się 2088, co sta no wi oko ło
16 proc. W kwiet niu br. po li nii wal ki z ban dy ty zme m3 zie lo no gór ski Wo je wódz ki Urząd
Bez pie czeń stwa otrzy mał 154 do nie sie nia od agen tu ry, olsz tyń ski – 105, war szaw ski – 153,
kie lec ki – 209, lu bel ski – 85, ka to wic ki – 247. Jed nak z wy mie nio nej licz by do nie sień nie
otrzy�ma�no�w tych�wo�je�wódz�twach�ani�jed�ne�go�na�pod�sta�wie agen�tu�ral�ne�go�roz�pra�co�-
wa�nia. Szcze ciń ski WUBP otrzy mał w tym okre sie 147 do nie sień od agen tu ry, z któ rych
tyl ko 9 do ty czy ło ele men tu pod le ga ją ce go ob ser wa cji. Kie row nic two wy dzia łów III bra ło
udział je dy nie w 958 kon tro l nych spo tka niach, co sta no wi 7 proc. ogól nej licz by spo tkań
z agen tu rą. W sie ci agen tu ral nej wy dzia łów III znaj du je się wie le osób, któ rych wer bu nek
prze pro wa dzo no nie ce lo wo i w efek cie agen tu ra ta nie ma od po wied nie go po dej ścia do śro -
do wi ska zwią za ne go z pod zie miem.

1 Zob. obo wią zu ją ce w tym okre sie szcze gó ło we za le ce nia do ty czą ce pra cy funk cjo na riu szy re sor tu bez pie czeń -
stwa z agen tu rą: In�struk�cja�(tym�cza�so�wa)�o po�zy�ska�niu,�pra�cy�i ewi�den�cji�agen�tu�ral�no�-i�nfo�rm�acy�jnej�sie�ci [w:] In�-
struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�1945–1989, oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 23–30. 

2 De par ta ment III – pion MBP od po wie dzial ny przede wszyst kim za wal kę ze zbroj nym pod zie miem
niepod le gło ścio wym. 

3 To pe jo ra tyw ne okre śle nie zaj mo wa ło szcze gól ne miej sce w al fa be cie po li tycz nym Pol ski Lu do wej. Od -
no si ło się do or ga ni za cji zbroj nych pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go. Po ję cie „ban dy” nie tyl ko od -
da wa ło rze czy wi sty – wro gi sto su nek ko mu ni stów do tej czę ści ich po li tycz nych prze ciw ni ków, ale tak że mia -
ło w ja kimś stop niu le gi ty mi zo wać bez względ ną z ni mi wal kę. War to za uwa żyć, że po dob ną ter mi no lo gię
sto so wa li w cza sie woj ny Niem cy, któ rzy pol skich par ty zan tów okre śla li mia nem „ban dy tów” („Ban di ten”,
„Po lni sche Ban di ten”), a ich zbroj ne for ma cje „ban da mi” („Ban den”).
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2) W De�par�ta�men�cie� IV4 w sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej znaj du je się 33 agen tów
i 307 in for ma to rów. Oprócz te go jest 107 tzw. kon tak tów po uf nych (za ufa nych osób), z któ -
ry mi od by wa się spo tka nia, tak jak z agen tu rą. W de par ta men cie jest bar dzo ma ło zdol nej, do -
brze pra cu ją cej agen tu ry. W wie lu in sty tu cjach ma ją cych waż ne zna cze nie pań stwo we agen -
tu ry nie ma w ogó le al bo jest jej nie wiel ka licz ba. W Mi ni ster stwie Prze my słu Cięż kie go jest
5 in for ma to rów, w Mi ni ster stwie Prze my słu Spo żyw cze go – 3, w Na ro do wym Ban ku Pol -
skim, na po nad 4 ty sią ce pra cow ni ków, jest tyl ko 6 in for ma to rów. Sieć agen tu ral no -i nfo r -
macy jna bę dą ca obiek tem za in te re so wa nia De par ta men tu IV jest sła bo przy uczo na i na kie ro -
wa na na roz pra co wa nie ele men tu pod le ga ją ce go ob ser wa cji. W re zul ta cie agen tu ra ta
do star cza ma te riał in for ma cyj ny, któ ry nie ma wiel kie go zna cze nia ope ra cyj ne go. 54 roz pra -
co wa nia agen tu ral ne, któ re pro wa dzi IV De par ta ment, są w więk szo ści bez per spek tyw ja ko
za ło żo ne na pod sta wie przy pad ko wych ma te ria łów. W roz pra co wa niach prze wa ża ją ma te ria -
ły do ty czą ce prze szło ści fi gu ran tów, a bra ku je da nych o ich obec nej wro giej dzia łal no ści.

3) Za miast pro wa dze nia wer bun ku cen nych agen tów w ope ra cyj nych de par ta men tach
sze ro ko roz po wszech nio na jest prak ty ka zdo by wa nia tzw. kon tak tów po uf nych (za ufa nych
osób), przed któ ry mi de kon spi ru je się za in te re so wa nie or ga nów bez pie czeń stwa po szcze -
gól ny mi oso ba mi i obiek ta mi roz pra co wań. 

II. Wy�żej�wy�mie�nio�ne�fak�ty�świad�czą�ce�o ni�skiej�ja�ko�ści�apa�ra�tu�agen�tu�ral�no�-i�nfor�-
m�acy�jn�ego� or�ga�nów� bez�pie�czeń�stwa� są� efek�tem� te�go,� że� w więk�szo�ści� kie�row�nic�two
tych�or�ga�nów�nie�słu�ży�przy�kła�dem�w pra�cy�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jnej�i wy�cho�waw�czej
wo�bec�pra�cow�ni�ków�ope�ra�cyj�nych.�Ode�rwa�ne�od�głów�nej�czę�ści�pra�cy�or�ga�nów�bez�-
pie�czeń�stwa� prze�pro�wa�dza� bar�dzo� ma�ło� wer�bun�ków� cen�nych� agen�tów,� z agen�tu�rą
pra�cu�je�źle�al�bo�w ogó�le�nie�pra�cu�je,�nie�kie�ru�je� też�waż�niej�szy�mi�roz�pra�co�wa�nia�mi
agen�tu�ral�ny�mi. Tak na przy kład:

1) Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III Wo lań ski 5 nie ma na kon tak cie agen tu ry. Okre -
so wo by wa w urzę dach wo je wódz kich, gdzie spo ty ka się z agen tu rą roz pra co wu ją cą ban dy.
Kie row nic two De par ta men tu III nie ma gra fi ku kon tro l nych spo tkań z agen tu rą. 

2) Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu V6 Wienc kow ski 7 nie pro wa dzi wer bun ku agen tu -
ry, a na czel ni cy wy dzia łów wer bu ją bar dzo ma ło. Na spo tka niach kon tro l nych kie row nic -
two De par ta men tu V by wa bar dzo rzad ko, sta no wi sie ci agen tu ral nej i prak tycz nej z nią pra -
cy po świę ca bar dzo ma ło uwa gi. Za wy jąt kiem nie któ rych przy pad ków roz pra co wa nia
agen tu ral ne nie są kon tro lo wa ne, a ich sta nem nikt się nie in te re su je. Znacz na część roz pra -

4 De par ta ment IV – pion MBP od po wie dzial ny za ochro nę go spo dar ki na ro do wej. 
5 Sta ni sław Wo lań ski (ur. 1918 r.) – czło nek PPR, PZPR, płk, od czerw ca 1945 r. za stęp ca do wód cy ds. po -

li tycz no -w ych owa wczych KBW, od paź dzier ni ka 1945 r. za stęp ca do wód cy KBW na Dol ny Śląsk, od sier pnia
1946 r. za stęp ca do wód cy KBW we Wro cła wiu, od stycz nia 1948 r. p.o. do wód cy 4. Bry ga dy KBW, od wrześ -
nia 1949 r. szef szta bu KBW, od wrze śnia 1950 r. wi ce dy rek tor De par ta men tu III MBP, od paź dzier ni ka 1953 r.
ko men dant głów ny MO. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu 1959 r. 

6 De par ta ment V – pion MBP od po wie dzial ny za kon tro lo wa nie oraz prze ciw dzia ła nie uzna nym za wro -
gie pań stwu or ga ni za cje po li tycz ne, spo łecz ne, a tak że Ko ścio ły i związ ki wy zna nio we. 

7 Wła ści wie Ka rol Więc kow ski (alias Ze non Sta chu la) (1917–1991) – płk re sor tu bez pie czeń stwa, czło nek
PPR, PZPR, ofi cer ra dziec ki prze szko lo ny przez NKWD, w cza sie II woj ny świa to wej wal czył w ra dziec kiej par -
ty zant ce na te re nach Pol ski. Od li sto pa da 1945 r. kie row nik Sek cji 4 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od lip ca
1946 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu V MBP, od grud nia 1946 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II
De par ta men tu V z p.o. na czel ni ka te go de par ta men tu, od ma ja 1947 r. na czel nik Wy dzia łu III De par ta men tu VI,
od ma ja 1950 r. wi ce dy rek tor De par ta men tu V, od stycz nia 1953 r. dy rek tor De par ta men tu XI, od stycz nia 1955 r.
dy rek tor De par ta men tu VI KdsBP, od czerw ca 1955 r. dy rek tor De par ta men tu IX, od li sto pa da 1956 r. dy rek tor
Biu ra „T” MSW, od grud nia 1957 r. p.o. za stęp cy dy rek to ra Biu ra Pasz por tów Za gra nicz nych MSW, od mar ca
1958 r. za stęp ca dy rek to ra Biu ra Pasz por tów Za gra nicz nych MSW. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu 1960 r. 
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co wań agen tu ral nych pro wa dzo na jest w de par ta men cie z na ru sze niem prze pi sów i cha -
otycz nie. W spra wach tych bra ku je: po zwo leń na ich pro wa dze nie, pla nów przed się wzięć
agen tu ral no -op er acy jnych, me mo ran dów, spi sów osób pod le ga ją cych roz pra co wa niu, a na -
wet da nych o pra cu ją cej agen tu rze. Spo śród 7 wy dzia łów ope ra cyj nych w De par ta men cie V
pra ca agen tu ral no -op er acy jna jest pro wa dzo na naj sła biej w I, II i VII.

a) I tak w Wy dzia le I zaj mu ją cym się roz pra co wy wa niem pod zie mia WRN i re ak cyj ne -
go ele men tu by łej PPS8, na 26 eta tów za twier dzo nych dla pra cow ni ków ope ra cyj nych, pra -
cow ni ków jest tyl ko 11. Za stęp cy na czel ni ka wy dzia łu nie ma. Pra ca z agen tu rą stoi w tym
wy dzia le na ni skim po zio mie, spo tka nia z agen tu rą od by wa ją się nie re gu lar nie, do spo tkań
z agen tu rą pra cow ni cy są źle przy go to wa ni, za da nia agen tu ry są nie kon kret ne. W wy dzia le
w cią gu dwóch mie się cy nie by ło spo tkań z 8 agen ta mi, w cią gu 3 mie się cy – z 3 agen ta mi,
w cią gu 4 mie się cy – z dwo ma. Z pro wa dzo nych w wy dzia le 13 roz pra co wań agen tu ral nych
ak tyw nie pro wa dzo ne jest tyl ko jed no – „Szu ra”, po zo sta łe są sła bo za bez pie czo ne agen tu -
ral nie, a w czte rech spra wach w ogó le nie ma agen tu ry („Nie ujaw nie ni”, „Ro dzi na”, „Che -
mia” – za ło żo na w 1948 ro ku i „Kor sarz” – za ło żo na w 1949 ro ku). Z 43 za re je stro wa nych
spraw, w 12 nie ma agen tu ry i pla nów przed się wzięć agen tu ral no -op er acy jnych. Na czel nik
Wy dzia łu I He re r9 nie zna sta nu więk szo ści roz pra co wań agen tu ral nych. W roz pra co wa -
niach nie ma żad nych wska zó wek na czel ni ka wy dzia łu ani kie row nic twa de par ta men tu. Do
pra cy agen tu ral no -op er acy jnej He rer od no si się pa syw nie, nie chce pra co wać w or ga nach
bez pie czeń stwa, oświad cza jąc, że jest eko no mi stą i chciał by pra co wać w swo im za wo dzie.
Kil ka mie się cy te mu He rer przed sta wił ra port z proś bą o zwol nie nie go z pra cy w or ga nach.

b) Ana lo gicz nie wy glą da stan pra cy agen tu ral no -op er acy jnej w II Wy dzia le V De par ta -
men tu, pro wa dzą cym roz pra co wa nie pod zie mia by łej par tii PSL10 (Mi ko łaj czy ka 11) i wro -

8 PPS – par tia po li tycz na za ło żo na w Pa ry żu w li sto pa dzie 1892 r. Jed na z naj waż niej szych sił po li tycz -
nych w nie pod le głej Pol sce. Po wy bu chu woj ny dzia ła ła w pod zie miu ja ko PPS-WRN (Wol ność, Rów ność,
Nie pod le głość). Po sia da ła wła sne od dzia ły woj sko we (Gwar dię Lu do wą), któ re we szły w skład AK. W grud niu
1948 r. pod pre sją ko mu ni stów PPS „zjed no czo no” z PPR, two rząc PZPR. Fak tycz nie PPS zo sta ła w ten spo -
sób zli kwi do wa na. Prze trwa ła na emi gra cji, gdzie do szło do jej de kom po zy cji. 

9 Wik tor He rer (ur. 1920 r.) – czło nek PPR, PZPR, ppłk, od wrze śnia 1945 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV
De par ta men tu V MBP, od kwiet nia 1946 r. p.o. na czel ni ka te go wy dzia łu, od li sto pa da 1950 r. na czel nik te go
wy dzia łu, od li sto pa da 1950 r. na czel nik Wy dzia łu I De par ta men tu V MBP. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu
1952 r. 

10 PSL – par tia po li tycz na za ło żo na w sierp niu 1945 r. na ba zie Stron nic twa Lu do we go „Roch”. Jej pierw -
szym pre ze sem zo stał Win cen ty Wi tos. Po je go śmier ci, na kon gre sie PSL w stycz niu 1946 r. uchwa lo no pro -
gram i sta tut par tii, a tak że wy bra no no we go pre ze sa – Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka. Le gal ne PSL sta ło w opo zy -
cji do PPR i by ło jej naj po waż niej szym kon ku ren tem. W ma ju 1946 r. opo zy cyj ni wo bec Mi ko łaj czy ka
po li ty cy opu ści li stron nic two, two rząc w czerw cu te go ro ku PSL „No we Wy zwo le nie”. W sfał szo wa nym przez
ko mu ni stów re fe ren dum (1946 r.) PSL opo wia da ło się prze ciw ko li kwi da cji Se na tu. W okre sie przed wy bo ra -
mi do Sej mu Usta wo daw cze go par tia by ła obiek tem bru tal nych ata ków ze stro ny apa ra tu po li cyj ne go pod po -
rząd ko wa ne go PPR (za mor do wa no oko ło 200 i aresz to wa no kil ka dzie siąt ty się cy dzia ła czy PSL). W sfał szo -
wa nych wy bo rach PSL uzy ska ło je dy nie 28 man da tów na 444 miej sca. W paź dzier ni ku 1944 r. za gro żo ny
aresz to wa niem Mi ko łaj czyk nie le gal nie opu ścił Pol skę. Wła dze w stron nic twie prze ję li je go opo nen ci, któ rzy
utwo rzy li Le wi cę PSL. Pre ze sem zo stał Jó zef Nie ćko. W li sto pa dzie 1949 r. Le wi ca PSL po łą czy ła się
z tzw. lu bel skim Stron nic twem Lu do wym, co da ło po czą tek Zjed no czo ne mu Stron nic twu Lu do we mu. 

11 Sta ni sław Mi ko łaj czyk (1901–1966) – po li tyk, li der PSL, wi ce pre mier. Od 1920 r. w PSL „Piast”, w la -
tach 1930–1935 po seł. Wal czył we wrze śniu 1939 r. z Niem ca mi, na stęp nie na emi gra cji we Fran cji i w Ang -
lii. Od 1939 r. wi ce prze wod ni czą cy I Ra dy Na ro do wej RP, w la tach 1940–1943 wi ce pre mier, od lip ca 1943 r.
do li sto pa da 1944 r. pre mier Rzą du RP na Uchodź stwie. Po kon fe ren cji w Jał cie (1945 r.) przy stą pił do TRJN
ja ko wi ce pre mier i mi ni ster rol nic twa, od 1945 r. stał na cze le PSL – naj sil niej szej par tii opo zy cyj nej w kra -
ju, po seł KRN, po sfał szo wa nych przez ko mu ni stów wy bo rach par la men tar nych w stycz niu 1947 r. uciekł do
USA. Zmarł na emi gra cji. 
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gich ele men tów ZSL. W wy dzia le tym na 15 eta tów za twier dzo nych dla pra cow ni ków ope -
ra cyj nych, pra cow ni ków ta kich jest tyl ko 8. Za stęp cy na czel ni ka wy dzia łu nie ma. Na
8 agen tu ral nych roz pra co wań w 6 nie ma war to ścio wej agen tu ry. Roz pra co wa nia prze bie ga -
ją sła bo. Pla ny przed się wzięć spo rzą dza się nie re gu lar nie. W 18 za re je stro wa nych spra wach
w ogó le nie ma agen tu ry i nie ma pla nów roz pra co wań. Na czel nik II Wy dzia łu Ty miń ski [to]
pra cow nik pa syw ny. Z bę dą cy mi na je go kon tak cie 4 agen ta mi, 4 in for ma to ra mi i 5 za ufa -
ny mi oso ba mi pra cu je bez pla no wo, po wierz chow nie, nie ma gra fi ku spo tkań. Ty miń ski sam
nie pro wa dzi żad ne go roz pra co wa nia agen tu ral ne go, pro wa dzo nych w wy dzia le roz pra co -
wań nie nad zo ru je i nie zna ich sta nu. Na czel nik 1. Sek cji te go wy dzia łu – Go muł ka – ma na
kon tak cie 5 in for ma to rów i 4 agen tów, spo śród któ rych dwóch wy łą czo no z pra cy w sie ci
[agen tu ral nej] z po wo du cho rób. Sek cja ta nie zdo by ła do tąd ani jed ne go agen ta do roz pra -
co wa nia re ak cyj ne go ak ty wu by łej PSL-o wskiej or ga ni za cji „Wi ci”12, a tak że człon ków
PSL, któ rzy wró ci li z za gra ni cy. Po tej li nii nie są pro wa dzo ne agen tu ral ne roz pra co wa nia
w tych spra wach. Tak sa mo źle jest usta wio na pra ca agen tu ral no -op er acy jna 2. Sek cji II Wy -
dzia łu, do któ rej za dań na le ży or ga ni za cja roz pra co wa nia wro gich ele men tów w ZSL.
P.o. na czel ni ka tej sek cji Po pław ski nie pro wa dzi roz pra co wań agen tu ral nych. Z bę dą cy mi
u nie go na kon tak cie 9 in for ma to ra mi i 5 za ufa ny mi oso ba mi nie spo tkał się w kwiet niu i ma -
ju br. w ogó le z po wo du swo je go wy jaz du służ bo we go. Z in for ma to rem „Wa syl” (in spek tor
Wydzia łu Pro pa gan dy GIK ZSL13) Po pław ski spo tkał się w tym ro ku tyl ko raz – w stycz niu.

c) W Wy dzia le VII, szcze gól nie waż nym, do któ re go za dań na le ży roz pra co wy wa nie troc -
ki stó w14, ti tow có w15 i pol skich na cjo na li stó w16 pra cu je łącz nie tyl ko 5 pra cow ni ków ope ra cyj -

12 Wła ści wie Zwią zek Mło dzie ży Wiej skiej Rze czy po spo li tej Pol skiej „Wi ci” (od 1944 r.) – or ga ni za cja
spo łecz no -ku lt ura lna mło dzie ży wiej skiej za ło żo na w czerw cu 1928 r. przez dzia ła czy Cen tral ne go Związ ku
Mło dzie ży Wiej skiej. W 1931 r. zwią za na ze Stron nic twem Lu do wym. Człon ko wie związ ku uczest ni czy li
m.in. w straj kach chłop skich w la tach 1932–1937. Zwią zek opo wia dał się za agra ry zmem, spół dziel czo ścią,
no wo cze sny mi me to da mi go spo da ro wa nia, ani mo wał ak cje o cha rak te rze spo łecz no -ku lt ura lnym (za kła dał
m.in. uni wer sy te ty lu do we). Wcho dził w skład Sło wiań skie go Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej sku pia ją ce go or -
ga ni za cje mło dzie ży wiej skiej ze środ ko wej i po łu dnio wej Eu ro py. Pod czas woj ny je go dzia ła cze zna leź li się
w Cen tral nym Kie row nic twie Ru chu Lu do we go (gre mium kie row ni czym Stron nic twa Lu do we go „Roch”).
W sierp niu 1944 r. zwią zek wzno wił dzia łal ność ja ko ZMW RP „Wi ci”. Na zjeź dzie w 1945 r. opo wie dział się
za nie za leż no ścią ru chu lu do we go. Prze ciw ko te mu wy stą pi ła sym pa ty zu ją ca z PPR gru pa dzia ła czy, któ rzy
w stycz niu 1947 r. po wo ła li Kra jo wy Ko mi tet De mo kra ty za cji „Wi ci”. Prze ję li oni wła dzę w związ ku i opar -
li je go pro gram na ba zie ide olo gii ko mu ni stycz nej. W lip cu 1948 r. Zwią zek Mło dzie ży Wiej skiej Rze czy po -
spo li tej Pol skiej „Wi ci”, Or ga ni za cja Mło dzie ży To wa rzy stwa Uni wer sy te tu Ro bot ni cze go i Związ ku Mło -
dzie ży De mo kra tycz nej zo sta ły sca lo ne, tworząc Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej.

13 Wła ści wie po win no być: NKW ZSL, czy li Na czel ne go Ko mi te tu Wy ko naw cze go ZSL. 
14 Troc ki ści – do mnie ma ni, czę ściej wy ima gi no wa ni zwo len ni cy Lwa Troc kie go, któ ry po śmier ci Wło -

dzi mie rza Le ni na (1924 r.) stał się naj po waż niej szym po li tycz nym an ta go ni stą Jó ze fa Sta li na. Oskar że nie
o troc kizm by ło w Ro sji Ra dziec kiej wy god ną me to dą w wal ce z praw dzi wą lub uro jo ną opo zy cją. Po dob ne
ten den cje wy stę po wa ły w czę ści Eu ro py pod po rząd ko wa nej Mo skwie – szcze gól nie in ten syw nie od koń ca lat
czter dzie stych, gdy Sta lin rzu cił ha sło za ostrza nia się wal ki kla so wej w mia rę bu do wa nia ko mu ni zmu. Da ło
to zie lo ne świa tło do eli mi na cji prze ciw ni ków po li tycz nych w wal kach we wnątrz par tyj nych.

15 Ti tow cy (ti to iści) – po dob nie jak troc ki ści, do mnie ma ni, czę ściej wy ima gi no wa ni zwo len ni cy wo dza po -
wo jen nej, ko mu ni stycz nej Ju go sła wii Jo si pa Broz -T ity, któ ry stwo rzył wła sną od mia nę ko mu ni zmu nie za leż -
ne go od dyk ta tu Krem la (w 1948 r. KPJ wy klu czo no z Ko min for mu, a Ju go sła wię wy rzu co no po za na wias ko -
mu ni stycz nej wspól no ty). Oskar że nie o ti to izm by ło wy god nym na rzę dziem w wal kach we wnątrz par tyj nych,
ja kie roz gry wa ły się po woj nie w kra jach blo ku wschod nie go. 

16 W isto cie jest tu mo wa o zwal cza nych przez ko mu ni stów na ro dow cach, żoł nier zach ra dy kal nie an ty ko mu -
ni stycz nych NSZ, dzia ła czach przed wo jen nych ugru po wań na cjo na li stycz nych, po li ty kach zde le ga li zo wa ne go
SN. W cza sie gdy do rad ca MGB przy go to wy wał swo ją in for ma cję, po li tycz ne i w więk szo ści mi li tar ne pod zie -
mie na ro do we by ło al bo roz bi te, al bo mia ło da le ko ogra ni czo ne moż li wo ści wal ki z sys te mem ko mu ni stycz nym. 
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nych na 18 prze wi dzia nych eta to wo. Pra ca agen tu ral no -op er acy jna w tym wy dzia le pro wa dzo -
na jest źle. Po wo dem te go jest brak pra cow ni ków ope ra cyj nych, brak war to ścio wej agen tu ry
i nie do sta tecz ne wy ma ga nia kie row nic twa de par ta men tu wo bec pra cow ni ków ope ra cyj nych.
Na czel nik wy dzia łu Stec ki 17 nie ma na kon tak cie war to ścio wej agen tu ry i jej nie zdo by wa. Bę -
dą cy u nie go na kon tak cie trzej in for ma to rzy nie ma ją żad ne go do tar cia do troc ki stów i ti tow -
ców. Stec ki nie chce pra co wać w wy dzia le, na pi sał ra port z proś bą o zwol nie nie, mo ty wu jąc go
bra kiem pra cow ni ków ope ra cyj nych w wy dzia le. Do roz pra co wy wa nia troc ki stów, ti tow ców
i pol skich na cjo na li stów wy dział dys po nu je tyl ko 1 agen tem i 4 in for ma to ra mi. Od no śnie ti -
tow ców pro wa dzi się jed no roz pra co wa nie i dwie za re je stro wa ne spra wy. Agen tu ry w roz pra -
co wa niu nie ma w ogó le, a w spra wach za re je stro wa nych są 2 in for ma to rzy, któ rzy nie do star -
cza ją cen nych ma te ria łów. Więk szość spraw w tym wy dzia le pro wa dzo na jest w spo sób
nie za do wa la ją cy. Pla ny przed się wzięć agen tu ral no -op er acy jnych nie są pro wa dzo ne. 

III. W pra�wie�wszyst�kich�ogni�wach�or�ga�nów�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwo�we�go�bra�ku�je
ela�stycz�ne�go,�ope�ra�tyw�ne�go�kie�row�nic�twa�pra�cą�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jną.�W szcze�gól�-
no�ści�sła�bo�re�ali�zo�wa�ne�jest�rze�czy�wi�ste�za�rzą�dza�nie�przez�de�par�ta�men�ty�te�re�no�wy�mi
or�ga�na�mi�bez�pie�czeń�stwa�po�ich�li�nii.�

1) Pra ca z prze wa ża ją cą czę ścią agen tu ry bę dą cej na kon tak cie pra cow ni ków ope ra cyj -
nych jest re ali zo wa na na ni skim po zio mie. Za da nia agen tu ry, przy uwzględ nie niu jej moż -
li wo ści, nie są wy ko ny wa ne, agen tu ral ne in for ma cje w więk szo ści nie są spraw dza ne, a pro -
sto do da wa ne do spraw bez żad nych wska zó wek i za dań dla agen tu ry. W De par ta men cie V
za ist nia ło wie le ta kich fak tów jak to, że do nie sie nia są pi sa ne przez ze spół ope ra cyj ny na
pod sta wie słów agen tów. Kon tro la co dzien nej pra cy ze spo łu ope ra cyj ne go ze stro ny kie -
row nic twa de par ta men tu prze bie ga sła bo i nie sys te ma tycz nie. Nie sto su je się pro wa dze nia
pe rio dycz nych kon tro li pra cy wy dzia łów i sek cji.

2) Brak ope ra tyw ne go, ela stycz ne go kie ro wa nia pra cą agen tu ral no -op er acy jną i nie za do -
wa la ją ca pra ca z agen tu rą do pro wa dzi ły do te go, że w wie lu waż nych obiek tach De par ta -
men tu IV wro gi ele ment nie jest roz pra co wy wa ny, bra ku je tam agen tu ral nych roz pra co wań.
Do ta kich obiek tów na le żą: Mi ni ster stwo Prze my słu Gór ni cze go, Mi ni ster stwo Prze my słu
Lek kie go, Mi ni ster stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej, Pań stwo wa Ko mi sja Pla no wa nia. 

Agen tu ra bę dą ca na kon tak cie kie row nic twa De par ta men tu IV w więk szo ści prze ka zu je
ma te ria ły nie wie le war te, nie pro wa dzi roz pra co wań agen tu ral nych, a jej dzia łal ność nie jest
na kie ro wa na na kon kret ne oso by. I tak, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I Skrzy szew ski ma na
kon tak cie 2 agen tów, ale ża den z nich nie pro wa dzi roz pra co wa nia po szcze gól nych osób.
Rów nież na czel nik sek cji I Wy dzia łu Ga bry ś18 źle pra cu je z agen tu rą. Bę dą ca na je go kon tak -
cie agen tu ra nie do star cza war to ścio wych ma te ria łów. Na przy kład agent „Zych” (pra cow nik
Mi ni ster stwa Prze my słu Gór ni cze go) przed sta wia Ga bry sio wi ma te ria ły o cha rak te rze ofi cjal nym.

17 Ma rian Stec ki (ur. 1909 r.) – czło nek KPP, PPR, PZPR, ppłk, od stycz nia 1945 r. star szy re fe rent WUBP
w Lu bli nie, od czerw ca 1945 r. kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu III De par ta men tu I MBP, od li sto pa da 1945 r.
p.o. na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP, od kwiet nia 1946 r. na czel nik Wy dzia łu III De par ta men tu V
MBP, od stycz nia 1950 r. na czel nik Wy dzia łu VII De par ta men tu V MBP, od wrze śnia 1956 r. wi ce dy rek tor
Cen trum Wy szko le nia w Le gio no wie, od li sto pa da 1956 r. dy rek tor Szko ły nr 3 i za stęp ca ko men dan ta Cen -
trum Wy szko le nia MSW w Le gio no wie. Zwol nio ny ze służ by w sierp niu 1958 r. 

18 Sta ni sław Ga bryś (ur. 1918 r.) – czło nek PPR, PZPR, kpt., od lu te go 1949 r. star szy re fe rent Wy dzia łu I
De par ta men tu IV MBP, od lip ca 1950 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od sierp nia
1952 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od stycz nia 1953 r. za stęp ca na czel ni ka Wy -
dzia łu V De par ta men tu IX MBP, od czerw ca 1954 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu IX MBP,
od kwiet nia 1955 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu IV KdsBP, od li sto pa da 1955 r. na czel nik
Wy dzia łu I De par ta men tu IV KdsBP. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu 1957 r.
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Spo tka nia z tym agen tem od by wa ją się je dy nie raz na mie siąc. Agent do sta je od Ga bry sia za -
da nia ogól ne, po le ga ją ce na ob ser wa cji pra cy wy dzia łu do spraw im por tu apa ra tu ry tech nicz -
nej. Nad zo ru ją cy tę sek cję na czel nik Wy dzia łu I Grad19 i je go za stęp ca Skrzy szew ski20 nie
czy ta li do nie sień agen ta „Zy cha”, nie da wa li za le ceń co do pra cy z nim, nie prze pro wa dza li
spo tkań kon tro l nych. W na stęp stwie sła be go kie ro wa nia sie cią agen tu ral no -i nfo rm acy jną bę -
dą cy na kon tak cie na czel ni ka sek cji III Wy dzia łu Kon ce wi cza 21 agent „De ka wu” (pra cow nik
fir my eks por to wo -i mpo rt owej „Ciech”) w cią gu trzech mie się cy do star cza ma te ria ły o cha rak -
te rze ogól nym. Są dząc na pod sta wie je go do nie sień, ten agent mo że pra co wać le piej, być na -
sta wio nym na re ali za cję za da nych ce lów, o ile do sta wał by kon kret ne za da nia. 

Kie row nic two De par ta men tu IV z re gu ły nie pi sze na do ku men tach ope ra cyj nych pi sem -
nych wska zó wek i nie okre śla, w ja kim kie run ku na le ży pro wa dzić to czy in ne roz pra co wa -
nie. Wszyst kie po le ce nia ze spół ope ra cyj ny otrzy mu je ust nie i dla te go szyb ko je za po mi na.

Ma te ria ły ope ra cyj ne przy sy ła ne z urzę dów wo je wódz kich nie są czy ta ne ani ana li zo wa -
ne przez kie row nic two. Po le ce nia do ty czą ce kon tro lo wa nych roz pra co wań agen tu ral nych
wy da wa ne są po wierz chow nie, a w ogó le nie są wy da wa ne w związ ku z mie sięcz ny mi spra -
woz da nia mi o sta nie agen tu ry.

3) Na le ży ko niecz nie pod kre ślić ja ko fakt nie nor mal ny po wol ność w otrzy my wa niu po -
le ceń w spra wie waż ne go roz pra co wa nia agen tu ral ne go „WIN”22 pod na zwą „Ce zar”23,
któ re jest pro wa dzo ne w De par ta men cie III.

19 Ka rol Grad (ur. 1911 r.) – czło nek KPP, PPR, PZPR, mjr, od paź dzier ni ka 1945 r. kie row nik Sek cji Go -
spo dar czej Wy dzia łu III WUBP we Wro cła wiu, od mar ca 1946 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Go spo dar cze -
go WUBP we Wro cła wiu, od li sto pa da 1947 r. na czel nik Wy dzia łu IV WUBP we Wro cła wiu, od ma ja 1950 r.
na czel nik Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od czerw ca 1951 r. za stęp ca sze fa WUBP we Wro cła wiu. Zwol -
nio ny ze służ by w kwiet niu 1954 r. 

20 Wła ści wie Zyg munt Skrze szew ski (ur. 1912 r.) – czło nek PPR, PZPR, mjr, od wrze śnia 1946 r. za stęp ca
kie row ni ka Sek cji 5 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od kwiet nia 1947 r. star szy re fe rent z p.o. kie row ni ka
Sek cji 3 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od paź dzier ni ka 1947 r. kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu I De par ta -
men tu IV MBP, od paź dzier ni ka 1948 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od wrze śnia
1952 r. na czel nik Wy dzia łu II De par ta men tu IV MBP, od stycz nia 1953 r. na czel nik Wy dzia łu IV De par ta men -
tu IV MBP, od sierp nia 1955 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „W” przy De par ta men cie IX KdsBP,
od stycz nia 1956 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „W” KdsBP. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu 1957 r. 

21 Wła ści wie Sta ni sław Koń cze wicz (ur. 1922 r.) – czło nek PPR, PZPR, płk, od ma ja 1948 r. star szy re fe -
rent Sek cji 4 Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MBP, od mar ca 1949 r. kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu IV De par -
ta men tu IV MBP, od grud nia 1949 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu VII De par ta men tu IV MBP, od stycz nia
1951 r. kie row nik Sek cji 5 Wy dzia łu III De par ta men tu IV MBP, od li sto pa da 1952 r. za stęp ca na czel ni ka Wy -
dzia łu III De par ta men tu IV MBP, od stycz nia 1953 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP,
od kwiet nia 1955 r. za stęp ca na czel ni ka z p.o. na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu IV KdsBP, od li sto pa da
1955 r. na czel nik Wy dzia łu V De par ta men tu IV KdsBP, od ma ja 1956 r. na czel nik Wy dzia łu II De par ta men tu IV
KdsBP, od sierp nia 1956 r. wi ce dy rek tor De par ta men tu IV KdsBP, od grud nia 1956 r. za stęp ca dy rek to ra Ga -
bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, od paź dzier ni ka 1957 r. dy rek tor Biu ra „T” MSW, od lu te go 1965 r.
kie row nik Głów ne go In spek to ra tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, od stycz nia 1967 r. dy rek tor Ga bi ne tu
Mini stra Spraw We wnętrz nych. Zwol nio ny ze służ by w li sto pa dzie 1971 r.

22 Ruch Opo ru bez Woj ny i Dy wer sji „Wol ność i Nie za wi słość” – or ga ni za cja pol skie go pod zie mia nie pod -
le gło ścio we go za ło żo na we wrze śniu 1945 r. na ba zie roz wią za nych AK i De le ga tu ry Sił Zbroj nych na Kraj. Na
cze le „WiN” stał pre zes. Or ga ni za cja dzie li ła się na ob sza ry, okrę gi, in spek to ra ty, ob wo dy i re jo ny. De kla ra tyw -
nie by ła stwo rzo na do prze ciw dzia ła nia pro ce so wi pod po rząd ko wy wa nia Pol ski ZSRS i na rzu ca niu jej ustro ju
ko mu ni stycz ne go dro gą od dzia ły wa nia po li tycz ne go. Mi mo to utrzy my wa ła w te re nie roz bu do wa ne struk tu ry
woj sko we i pro wa dzi ła ogra ni czo ne ak cje o cha rak te rze zbroj nym. W li sto pa dzie 1945 r. aresz to wa no pre ze sa
„WiN” płk. Ja na Rze pec kie go i in nych przy wód ców tej or ga ni za cji. Ko lej ne kie row nic twa zatrzymywano co kil -
ka mie się cy. Od 1948 r. or ga ni za cja by ła wła ści wie roz po zna na i kon tro lo wa na przez MBP. 

23 Wła ści wie jest tu mo wa o pro wa dzo nej przez MBP w la tach 1948–1952 ope ra cji „Ce za ry”, któ ra po le -
ga ła na utwo rze niu cał ko wi cie mu pod po rząd ko wa nej tzw. V Ko men dy (V Za rzą du) „WiN”. Dzię ki te mu 
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4) Re al nie sła be kie ro wa nie te re no wy mi or ga na mi bez pie czeń stwa moż na prze śle dzić na
pod sta wie prak ty ki De par ta men tu I. Do chwi li obec nej wy dzia ły I or ga nów te re no wych pra -
wie nie otrzy mu ją od De par ta men tu I prak tycz nej po mo cy za wy jąt kiem po le ceń w spra wie
po szcze gól nych roz pra co wań agen tu ral nych. Kie row nic two de par ta men tu ra czej nie in te re -
su je się pra cą te re no wych or ga nów, nie funk cjo nu je kon tro la ich pra cy. Apa rat niż sze go
szcze bla te re no wych or ga nów bez pie czeń stwa nie ma na wet po ję cia o pra cy pro wa dzo nej
po li nii De par ta men tu I24. Ta sy tu acja wpły wa ne ga tyw nie na pra cę ca łe go apa ra tu or ga nów
bez pie czeń stwa w je go wal ce z agen tu rą za gra nicz nych wy wia dów.

5) Kie row nic two De par ta men tu Szko le nia prak tycz nie nie kie ru je pra cą wy dzia łów
szko le nio wych w wo je wódz kich urzę dach bez pie czeń stwa. Ich pra ca nie jest kon tro lo wa na,
nie są pro wa dzo ne pe rio dycz ne kon tro le na miej scu. Na czel ni cy wy dzia łów szko le nio wych
nie są wzy wa ni ze spra woz da nia mi do de par ta men tu. 

De par ta ment Szko le nia sła bo kie ru je pro wa dze niem szko leń spe cjal nych dla pra cow ni -
ków. Spraw dza nie i kon tro lo wa nie or ga ni zo wa nia ta kich szko leń nie funk cjo nu je, zwłasz -
cza w wy dzia łach po wia to wych. Wy dział I, któ ry ma nad zo ro wać szko le nia spe cjal ne, a tak -
że ca łość szko leń pra cow ni ków ope ra cyj nych, ma łącz nie 5 pra cow ni ków ope ra cyj nych na
19 za twier dzo nych eta tów.

IV. W pra�cy�z agen�tu�rą�nie�prze�strze�ga�się�ele�men�tar�nych�za�sad�kon�spi�ra�cji,�co�pro�-
wa�dzi�do�de�kon�spi�ra�cji�i utra�ty�cen�nej�agen�tu�ry.�Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�ma�ją�bar�dzo
ma�ło�miesz�kań�kon�spi�ra�cyj�nych,�zwłasz�cza�w po�wia�tach�i wo�je�wódz�twach,�w re�zul�ta�-
cie�spo�tka�nia�z agen�tu�rą�od�by�wa�ją�się�w po�miesz�cze�niach�służ�bo�wych�lub�w miej�scach
zu�peł�nie�przy�pad�ko�wych.

We dług po sia da nych da nych w urzę dach wo je wódz kich w: Bia łym sto ku, Ko sza li nie, Ło dzi,
Lu bli nie, Zie lo nej Gó rze i Opo lu spo tka nia z agen tu rą z re gu ły od by wa ją się w po miesz cze -
niach urzę dów i wy dzia łów bez pie czeń stwa, na cmen ta rzach, dwor cach i w in nych miej scach.
Ta kie na ru sze nie ele men tar nych za sad kon spi ra cji w pra cy z agen tu rą pro wa dzi do jej de kon -
spi ra cji. W wy żej wy mie nio nych wo je wódz twach do szło do 61 przy pad ków de kon spi ra cji
agen tu ry, z cze go tyl ko w wo je wódz twie bia ło stoc kim mia ło miej sce 48 ta kich przy pad ków.
Wska za ne do wer bun ku oso by są wzy wa ne do po wia to wych wy dzia łów bez pie czeń stwa.
W efek cie w wo je wódz twie bia ło stoc kim w ostat nim cza sie ban dy zli kwi do wa ły 7 cen nych
agen tów. Wy dzia ły III bia ło stoc kie go i rze szow skie go wo je wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa
nie ma ją ani jed ne go miesz ka nia kon spi ra cyj ne go. Bar dzo ma ło kon spi ra cyj nych miesz kań jest
po li nii wy dzia łów III w wo je wódz twach: war szaw skim, kie lec kim, lu bel skim i ko sza liń skim. 

Uwa�ga: W cią gu 4 mie się cy 1951 ro ku (sty czeń – kwie cień) zde kon spi ro wa no: re zy den -
tów – 2, agen tów – 10, in for ma to rów – 87. Zde kon spi ro wa na agen tu ra jest wy łą cza na z sie ci.

V. Wśród�pra�cow�ni�ków�or�ga�nów�bez�pie�czeń�stwa�bra�ku�je�twar�dej�dys�cy�pli�ny�pra�-
cy,�wal�ka�z jej�na�ru�sza�niem�jest�pro�wa�dzo�na�sła�bo.�Więk�szość�pra�cow�ni�ków�ope�ra�cyj�-
nych�dzia�ła�ma�ło�in�ten�syw�nie,�ogra�ni�cza�jąc�się�do�for�mal�nych�go�dzin�pra�cy.�Spo�tka�-

moż li we by ło pro wa dze nie sku tecz nej gry wy wia dow czej (dzia ła nia o cha rak te rze pro wo ka cji i dez in for ma -
cji) z CIA i SIS, któ re w przy pad ku wy bu chu woj ny za kła da ły wy ko rzy sta nie „WiN” do dzia łań sa bo ta żo wych
i dy wer syj nych. W wy ni ku ope ra cji MBP uda ło się zde kon spi ro wać wie lu agen tów za chod nich wy wia dów
i człon ków „WiN” (ska za no w su mie kil ka dzie siąt osób, z cze go wo bec sze ściu wy ko na no za są dzo ne wy ro ki
śmier ci), prze ję to po nad to m.in. znacz ną ilość pie nię dzy i zło ta oraz kil ka na ście ra dio sta cji. Ak cja mia ła swo -
je re per ku sje na Za cho dzie. W jej wy ni ku do szło do skom pro mi to wa nia śro do wi ska pol skiej emi gra cji po li -
tycz nej po przez ujaw nie nie współ pra cy stron nictw po li tycz nych sku pio nych w Ra dzie Po li tycz nej z CIA
w pro wa dze niu wy wia du i dy wer sji w Pol sce, za co otrzy my wa ły pie nią dze na dzia łal ność. Ta tzw. afe ra Ber -
gu do pro wa dzi ła do roz ła mu na emi gra cji.

24 De par ta ment I – pion MBP od po wie dzial ny za kontr wy wiad. 
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nia�z agen�tu�rą�od�by�wa�ją�się�w cią�gu�dnia,�choć�za�sad�ni�czo�z sie�cią�agen�tu�ral�ną�na�le�ży
się�spo�ty�kać�w go�dzi�nach�wie�czor�nych.�

Dys cy pli na pra cy pra cow ni ków pra wie wszyst kich szcze bli mi ni ster stwa jest na ni skim
po zio mie. Ofi cjal nie dzień pra cy trwa 8 go dzin – prak tycz nie znacz nie kró cej. I tak, w go -
dzi nach pra cy pro wa dzo ne są za ję cia, pra cow ni cy je dzą śnia da nia, a nie któ rzy też obiad. Po
obie dzie, w go dzi nach wie czor nych, wie lu pra cow ni ków ope ra cyj nych nie pra cu je. Zna czą -
cy pro cent pra cow ni ków ope ra cyj nych wy ko rzy stu je dzień pra cy do spo tkań z agen tu rą
i wi zy to wa nia obiek tów, któ ry mi się zaj mu ją. I tak np. w Wy dzia le V De par ta men tu IV
dn. 23 ma ja br. 6 pra cow ni ków ope ra cyj nych by ło na spo tka niach z agen tu rą od 10.00 ra no
do 15.00, 26 ma ja w cią gu dnia od by ło się 9 spo tkań z agen tu rą, w tym 3 z za ufa ny mi oso -
ba mi. Ana lo gicz na sy tu acja ma miej sce i w in nych wy dzia łach. W De par ta men cie IV
wyjście pra cow ni ka w go dzi nach pra cy jest re je stro wa ne w spe cjal nej książ ce. Jed nak ta
ewi den cja nie od zwier cie dla sta nu fak tycz ne go. Jest wie le ta kich przy pad ków, kie dy to pra -
cow ni cy ope ra cyj ni nie za zna cza ją swo ich przyjść, a na czel ni cy wy dzia łów i ich za stęp cy
nie spraw dza ją tych za pi sów i nie ana li zu ją gdzie był pra cow nik. Kie row nic twu de par ta -
men tu nie za le ży na zin ten sy fi ko wa niu pra cy je go pra cow ni ków, kon tro la pra cy pra cow ni -
ków ope ra cyj nych wy ko ny wa na jest w spo sób nie do sta tecz ny, wal ka z na ru sze nia mi dys cy -
pli ny pra cy pro wa dzo na jest sła bo, co wy da je się jed nym z po waż niej szych bra ków w pra cy
or ga nów. Przy pusz czal nie ana lo gicz na sy tu acja jest i w in nych de par ta men tach.

VI. Istot�ne� bra�ki� wy�stę�pu�ją� w pra�cy� re�fe�ra�tów� za�bez�pie�cze�nia�45 w przed�się�bior�-
stwach,�z agen�tu�rą�pra�cu�je�się�źle,�na�kie�ro�wu�jąc� ją�nie�na�wy�kry�cie�pod�zie�mia,� lecz
przede�wszyst�kim�na�ujaw�nia�nie�bra�ków�w pro�duk�cji.�Dla�te�go�też�dy�wer�sja�i sa�bo�taż
w przed�się�bior�stwach�nie�jest�wy�kry�wa�na�we�wła�ści�wym�cza�sie.

W dniu 1 ma ja br. w przed się bior stwach prze my sło wych, ko pal niach wę gla i pań stwo wych
go spo dar stwach rol nych z 629 ma ją cych dzia łać re fe ra tów za bez pie cze nia po wsta ło 473. Ze -
staw pra cow ni ków ope ra cyj nych re fe ra tów za bez pie cze nia skom ple to wa no w 58 proc. W pra -
cy re fe ra tów ochro ny wy stę pu je wie le istot nych za nie dbań, któ re są efek tem sła be go przy go -
to wa nia po li tycz ne go i za wo do we go pra cow ni ków ope ra cyj nych, nie za do wa la ją ce go
dzia ła nia kie row nic twa i nie wy star cza ją cej po mo cy wy dzia łów IV urzę dów wo je wódz kich
i po wia to wych wy dzia łów bez pie czeń stwa. Spo śród 1187 pra cow ni ków ope ra cyj nych re fe ra -
tów za bez pie cze nia 859 pod le ga re fe ra tom IV wy dzia łów po wia to wych, któ re nie są w sta nie
za pew nić kon tro li ich pra cy i udzie lać im wła ści wej po mo cy. Re fe ra ty IV wy dzia łów po wia -
to wych sa me są bar dzo sła be i po trze bu ją wzmoc nie nia i nad zo ru. Brak kon tro li i po mo cy ze
stro ny or ga nów nad rzęd nych pro wa dzi do te go, że pra cow ni cy re fe ra tów za bez pie cze nia po -
peł nia ją w pra cy licz ne błę dy. W swo jej pra cy po le ga ją na „kon tak tach po uf nych” (oso bach
za ufa nych), nie zdo by wa ją wy kwa li fi ko wa nej agen tu ry do roz pra co wy wa nia wro gich ele -
men tów. I tak np. w Za kła dach Me cha nicz nych im. Strzel cza ka w Ło dzi dwóch pra cow ni ków
re fe ra tu za bez pie cze nia ma na kon tak cie 1 in for ma to ra i 38 osób za ufa nych, spo śród któ rych
spo ty ka ją się tyl ko z 20. Roz pra co wań nie ma, ma te ria ły mo gą ce bu dzić za in te re so wa nie ope -
ra cyj ne le żą. W fa bry ce im. Ko ściusz ki dwóch pra cow ni ków re fe ra tu za bez pie cze nia ma na
kon tak cie 2 in for ma to rów i 36 osób za ufa nych, a spo tyka ją się tyl ko z 5 spo śród nich. Po dob -
na jest sy tu acja re fe ra tu za bez pie cze nia w fa bry ce im. Sa wic kiej. 

VII. Źle�są�pro�wa�dzo�ne�po�szu�ki�wa�nia�prze�stęp�ców�pań�stwo�wych26,�któ�rzy�ucie�kli
z miejsc�osa�dze�nia�i uchy�la�ją�się�od�od�po�wie�dzial�no�ści�za�do�ko�na�ne�prze�stęp�stwa.�

25 Tłu ma cze nie do słow ne. Wła ści wa na zwa tej ko mór ki re sor tu bez pie czeń stwa to Re fe rat Ochro ny. 
26 W isto cie jest tu mo wa o prze ciw ni kach po li tycz nych ko mu ni stów. 

Michał�Kurkiewicz,�Bartłomiej�Noszczak

216

D
O

K
U

M
EN

T
Y



Od po cząt ku funk cjo no wa nia or ga nów bez pie czeń stwa De par ta ment II 27, a tak że de par ta men -
ty ope ra cyj ne i urzę dy wo je wódz kie od po wie dzial ne za po szu ki wa nie prze stęp ców, nie zda ją
spra woz dań o wy ni kach swo jej pra cy kie row nic twu mi ni ster stwa. Nikt nie po pu la ry zu je tej pra -
cy w or ga nach bez pie czeń stwa, pra cow ni cy or ga nów nie są za in te re so wa ni jej wy ko ny wa niem.

VIII. Bar�dzo�sła�bo�pro�wa�dzo�ne�są�po�szu�ki�wa�nia�au�to�rów�ano�ni�mów�i ulo�tek,�prze�-
stęp�cy�po�zo�sta�ją�zu�peł�nie�bez�kar�ni.

Do nie daw na po szu ki wa niem au to rów ano ni mów zaj mo wa ły się wszyst kie de par ta men -
ty ope ra cyj ne, ale nie mia ły one istot nych wy ni ków. Obec nie po szu ki wa nia au to rów ano ni -
mów i ulo tek skon cen tro wa no w spe cjal nej sek cji De par ta men tu II. W sek cji jest 2 pra cow -
ni ków, któ rzy pra cu ją bar dzo sła bo, jesz cze nie po zna li me tod po szu ki wa nia [au to rów
ulo tek i ano ni mów], w ogó le nie kie ru ją pra cą w tej dzie dzi nie w te re nie.

IX. W or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go�wy�stę�pu�je�zrów�na�nie�siat�ki�płac.�
I tak np. dla na czel ni ka Wy dzia łu I wo je wódz kie go urzę du bez pie czeń stwa w Gdań sku

prze wi dzia no ta kie sa mo upo sa że nie jak dla na czel ni ka Wy dzia łu I wo je wódz kie go urzę du
w Kiel cach, nie uwzględ nia jąc fak tu, że za kres pra cy tych dwóch wy dzia łów jest zu peł nie
inny. Ana lo gicz na sy tu acja jest w in nych wy dzia łach. Dla na czel ni ka IV Wy dzia łu wo je wódz -
kie go urzę du w Ka to wi cach, gdzie jest 84 pra cow ni ków, prze wi dzia no ta kie sa mo upo sa że nie
jak dla na czel ni ka IV Wy dzia łu urzę du w Olsz ty nie, gdzie pra cu je 31 osób. Dla wszyst kich
na czel ni ków wy dzia łów ope ra cyj nych urzę dów wo je wódz kich i sze fów wy dzia łów po wia to -
wych, nie za leż nie od wo je wódz twa i za kre su pra cy, prze wi dzia no jed na ko we upo sa że nie.

X. Za�cho�dzi�ko�niecz�ność�do�ko�na�nia�prze�glą�du�eta�tów�w po�wia�to�wych�wy�dzia�ła�ch28

bez�pie�czeń�stwa,� zre�du�ko�wa�nia� w nie�któ�rych� po�wia�tach� li�czeb�no�ści� pra�cow�ni�ków
i wzmoc�nie�nia�kadr�kie�row�ni�czych.

Apa rat wy dzia łów po wia to wych roz rósł się do du żych roz mia rów, a je go ka dry kie row -
ni cze są bar dzo sła be. Wie lu na czel ni kom wy dzia łów po wia to wych bra ku je do świad cze nia
w pra cy agen tu ral no -op er acy jnej. Urzę dy wo je wódz kie rzad ko kon tro lu ją pra cę wy dzia łów
po wia to wych i w za sa dzie nie po ma ga ją tam tej szym pra cow ni kom ope ra cyj nym. W efek cie
w wie lu urzę dach po wia to wych ma ją miej sce po waż ne na ru sze nia wy mo gów pra cy agen tu -
ral no -op er acy jnej i śled czej, a nie jed no krot nie i wsy py. Np. w 1950 r. pra cow ni cy po wia to -
wych wy dzia łów do ko na li 92 po bić aresz to wa nych w cza sie prze słu chań, od no to wa no 12
przy pad ków ła pó wek, 253 przy pad ki nad uży cia wła dzy, do pusz czo no do 136 przy pad ków
ucieczek aresz to wa nych, 44 przy pad ków na ru sze nia in struk cji pra cy z agen tu rą. W 1950 r.
pra cow ni cy wy dzia łów [urzę dów] po wia to wych do pu ści li się 843 pi jaństw z awan tu ra mi
i 927 in nych wy kro czeń dys cy pli nar nych. Na czel ni cy po wia to wych wy dzia łów uka ra li za
róż ne służ bo we wy kro cze nia 2317 pra cow ni ków.

XI. W or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa�bra�ku�je�do�bre�go�obie�gu�in�for�ma�cji�ope�ra�cyj�nej�od
ogniw� pod�rzęd�nych� do� in�stan�cji� kie�row�ni�czych,� do�ty�czą�cej� waż�niej�szych� wy�da�rzeń
i pra�cy�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jnej,�a tak�że�ak�tu�al�nej�i peł�nej�in�for�ma�cji�o pra�cy�Ko�mi�-
te�tu�Cen�tral�ne�go�29 par�tii.�

27 De par ta ment II – pion MBP od po wie dzial ny za tech ni kę ope ra cyj no -ew ide ncy jną. 
28 Tłu ma cze nie do słow ne. Wła ści wie po win no być: w urzę dach po wia to wych. 
29 Ko mi tet Cen tral ny PZPR – gre mium bę dą ce for mal nie naj wyż szą wła dzą PZPR w okre sie mię dzy jej

zjaz da mi. Ko mi tet Cen tral ny wy stę po wał w imie niu par tii na ze wnątrz, po wo ły wał in sty tu cje par tyj ne, kie ro -
wał ich dzia łal no ścią, mia no wał re dak cje par tyj nych or ga nów pra so wych, roz po rzą dzał ka dra mi, za rzą dzał
ma jąt kiem i fun du sza mi par tii. Po nad to kon tro lo wał dzia łal ność człon ków PZPR zaj mu ją cych kie row ni cze
sta no wi ska o zna cze niu ogól no kra jo wym. Wy ła niał skład Biu ra Po li tycz ne go oraz Se kre ta ria tu. Po wo ły wał
po nad to od po wied nie wy dzia ły, ko mi sje oraz in ne or ga ny po moc ni cze PZPR. 
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W Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] usta li ła się ta ka prak ty ka, że Ko mi tet
Cen tral ny par tii uzy sku je po trzeb ne mu in for ma cje nie od mi ni stra, ale bez po śred nio od dy -
rek to rów de par ta men tów. Ta sy tu acja ob ni ża zna cze nie in for ma cji bie żą cej i po zba wia ją
czyn ni ka oso bi stej od po wie dzial no ści. Nie któ rzy dy rek to rzy de par ta men tów nie skła da ją
kie row nic twu mi ni ster stwa bie żą cych spra woz dań o waż niej szych roz pra co wa niach, re zul -
ta tach ope ra cyj nych przed się wzięć w waż nych kom bi na cjach, waż niej szych wer bun kach,
ale tak że ukry wa ją wsy py w pra cy agen tu ral no -op er acy jnej.

W ce lu za sad ni czej po pra wy ca łej pra cy agen tu ral no -op er acy jnej or ga nów bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go na�le�ży�ko�niecz�nie:

1. Sys te ma tycz nie po pra wiać ja kość agen tu ry, po zby wa jąc się dwu li cow ców i ba la stu
[nie po trzeb nej sie ci agen tu ral nej]. Zde cy do wa nie i kon se kwent nie zdo by wać wy kwa li fi ko -
wa ną agen tu rę zdol ną do głę bo kiej in fil tra cji wro gich śro do wisk i ujaw nia nia za my słów wro -
ga. Wer bu nek agen tu ry pro wa dzić tyl ko w kon kret nym ce lu – roz pra co wa nia kon kret nych
osób i wro gich śro do wisk, po uprzed nim do kład nym do bo rze i przy go to wa niu kan dy da tów.

2. Bio rąc pod uwa gę, że tzw. kon tak ty po uf ne (za ufa ne oso by) nie są agen tu rą i dla te go
nie mo gą być pod sta wą [pra cy] apa ra tu agen tu ral no -i nfo rm acy jn ego, na le ży stop nio wo
z nich re zy gno wać, kon cen tru jąc się na po zy ska niu cen nej agen tu ry.

3. Kie row nic twu or ga nów – po czy na jąc od dy rek to ra de par ta men tu do sze fa sek cji – po -
ka zy wać przy kła dy pra cy z agen tu rą po przez sys te ma tycz nie pro wa dzo ny wer bu nek wy -
kwa li fi ko wa nej agen tu ry, szko le nia jej i pra cy z nią. Cen na agen tu ra, któ ra zaj mu je się waż -
niej szy mi roz pra co wa nia mi po win na być na kon tak cie kie row nic twa or ga nów. Czę ściej
pro wa dzić kon tro l ne spo tka nia z agen tu rą [bę dą cą na kon tak cie] pod le głych pra cow ni ków
ope ra cyj nych.

4. Kie row nic two mi ni ster stwa po win no wpro wa dzić su ro wą kon tro lę pra cy agen tu ral no -
-op er acy jnej swo ich pod wład nych, żą da jąc prze ka zy wa nia bie żą cej in for ma cji o sta nie waż -
niej szych roz pra co wań. Ana lo gicz ne re gu ły na le ży usta no wić w wo je wódz kich urzę dach
w od nie sie niu do na czel ni ków wy dzia łów po wia to wych i wy dzia łów ope ra cyj nych urzę dów
wo je wódz kich.

5. Wszyst kie szcze gól nie waż ne roz pra co wa nia agen tu ral ne po win ny pod le gać su ro wej
kon tro li kie row nic twa de par ta men tów i sze fów urzę dów wo je wódz kich. 

6. Wzmoc nić łącz ność i ope ra cyj ny nad zór de par ta men tów nad te re no wy mi or ga na mi
bez pie czeń stwa po swo ich li niach. 

7. Or ga ni zo wać dla wszyst kich pra cow ni ków ope ra cyj nych or ga nów za ję cia w dzie dzi -
nie pra cy z agen tu rą i jej szko le nia, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na opa no wa nie za sad kon -
spi ra cji. Spraw dzić wie dzę pra cow ni ków ope ra cyj nych na te mat ele men tar nych za sad pra -
cy z agen tu rą. Zo bo wią zać de par ta ment szko le nio wy do prze pro wa dze nia szko leń
i wy da nia kon spek tów do ty czą cych pra cy z agen tu rą i jej szko le nia.

8. Ka te go rycz nie za ka zać pra cow ni kom ope ra cyj nym prze pro wa dza nia wer bun ków
i spo tkań z agen tu rą w po miesz cze niach służ bo wych i miej scach pu blicz nych. Na ło żyć ka -
ry na pra cow ni ków ope ra cyj nych, któ rzy na ru sza ją za sa dy kon spi ra cji oraz in struk cję do ty -
czą cą pra cy z agen tu rą 30. Za żą dać od wszyst kich pra cow ni ków ope ra cyj nych, aby w cią gu
2–3 mie się cy uzy ska li kon spi ra cyj ne lo ka le do spo tkań z agen tu rą. 

30 Jest tu mo wa o tym cza so wej in struk cji o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu ral no -i nfo rm acy jnej sie -
ci agen tu ral nej, opra co wa nej przez dy rek to ra De par ta men tu I MBP ppłk. Ro ma na Rom kow skie go, a za twier -
dzo nej w lu tym 1945 r. przez mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go gen. Sta ni sła wa Rad kie wi cza. W kil ku na -
stu punk tach oma wia ła ona spo so by wer bo wa nia i pra cy z agen tu rą re sor tu bez pie czeń stwa.
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9. Zwięk szyć kon tro lę nad wy ko ny wa niem po le ceń i za rzą dzeń mi ni stra i je go za stęp ców. 
10. Zli kwi do wać ist nie ją ce w or ga nach bez pie czeń stwa zrów na nie w sys te mie pła cy pra -

cow ni ków. 
11. Sys te ma tycz nie za chę cać per so nel ope ra cyj ny do wy daj nej pra cy, do wy kry wa nia

i umie jęt ne go li kwi do wa nia or ga ni za cji pod ziem nych i sia tek szpie gow skich. Po le ce nia mi -
ni stra w tej spra wie prze ka zać do wia do mo ści wszyst kich pra cow ni ków ope ra cyj nych.
Zwięk szyć kon tro lę nad wy ko rzy sta niem fun du szu pre mio we go ja ko środ ka pro wa dzą ce go
do po pra wy ja ko ści pra cy agen tu ral no -op er acy jnej.

12. Zde cy do wa nie wal czyć o po pra wę dys cy pli ny pra cy pra cow ni ków wszyst kich szcze -
bli apa ra tu. Wy dać wal kę na ru sza niu dys cy pli ny, pi ja kom, bu me lan tom, nie ro bom, sto su jąc
nie tyl ko środ ki ad mi ni stra cyj ne, lecz tak że wzmoc nie nie pra cy par tyj no -p ol ityc znej oraz
wy cho waw czej.

13. Wy dłu żyć go dzi ny pra cy i zin ten sy fi ko wać pra cę per so ne lu ope ra cyj ne go or ga nów.
Wpro wa dzić obo wiąz ko we wie czor ne go dzi ny pra cy, przede wszyst kim do spo tkań z agen -
tu rą.

14. Do ko nać prze glą du eta tów po wia to wych wy dzia łów bez pie czeń stwa, zmniej szyć
w nie któ rych po wia tach ich stan ilo ścio wy i wzmoc nić ka drę kie row ni czą. W związ ku ze
zmniej sze niem wy dzia łów po wia to wych w waż nych po wia to wych mia stach – To ru niu, Ra -
do miu, Czę sto cho wie, Tar no wie i in. po wo łać wy dzia ły miej skie.

15. Szyb ko prze su nąć do świad czo nych pra cow ni ków ope ra cyj nych do I i VII Wy dzia łu
De par ta men tu V oraz Wy dzia łu V De par ta men tu IV, a tak że do wy dzia łu De par ta men tu
Szko leń (tech ni ki spe cjal ne).

16. Upro ścić spo so by skła da nia spra woz dań ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa, tak
aby pra cow ni cy ope ra cyj ni mie li wię cej cza su na pra cę z agen tu rą.

17. Wzmoc nić re fe ra ty ochro ny, zni we lo wać bra ki ich pra cy w dzie dzi nie agen tu ral ne go
wy kry wa nia pod zie mia, dy wer sji i sa bo ta żu w za kła dach pra cy. Wzmoc nić kie row nic two
re fe ra tów ochro ny ze stro ny De par ta men tu Eko no micz ne go MBP i wy dzia łów IV, a tak że
do ko nać prze glą du ce lo wo ści ist nie nia re fe ra tów w nie któ rych za kła dach pra cy.

18. Wzmóc pra cę or ga nów bez pie czeń stwa od no śnie do wy kry wal no ści prze stęp ców
pań stwo wych, a tak że ucie ki nie rów z miejsc od osob nie nia i osób uchy la ją cych się od od po -
wie dzial no ści za po peł nio ne prze stęp stwa.

19. Wzmóc po szu ki wa nia au to rów ano ni mów i ulo tek. W tym ce lu utwo rzyć spe cjal ny
wy dział w De par ta men cie V i sek cje w wy dzia łach V urzę dów wo je wódz kich. Prze nieść
sek cję zaj mu ją cą się tą dzie dzi ną pra cy ope ra cyj nej z De par ta men tu II do V.

20. Od po wied nio po pra wić po ziom in for ma cji ope ra cyj nej do ty czą cej naj waż niej szych
wy da rzeń i pra cy agen tu ral no -op er acy jnej od ogniw pod rzęd nych do in stan cji kie row ni -
czych. Re gu lar ne in for ma cje ope ra cyj ne dla KC par tii po win ny po cho dzić tyl ko od mi ni stra.

8 czerw ca 1951 ro ku

Źró�dło:�AIPN,�1572/283,�k.�37–62,�ko�pia,�mps.
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Woj�ciech�Ku�ja�wa

Spra�wa�kryp�to�nim�„Pal�lo�ty�ni”.
Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�
wo�bec�war�szaw�skie�go�

dusz�pa�ster�stwa�prawników
(1960–1965)

Względ ne i krót ko trwa łe zła go dze nie ży cia spo łecz no -p ol ityc zn ego za po cząt ko wa -
ne w 1956 r. zak ty wi zo wa ło śro do wi ska in te li gen cji ka to lic kiej. Ukształ to wa ły
się wów czas róż no rod ne for my dzia łal no ści ka to li ków świec kich. Nie zwy kłe za -

nie po ko je nie władz ko mu ni stycz nych wzbu dza ły dusz pa ster stwa za wo do we, któ re we dług
wi ce dy rek to ra De par ta men tu III Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ppłk. Sta ni sła wa
Moraw skie go by ły jed nym z istot nych „ele men tów pro gra mu współ cze snej dzia łal no ści
Ko ścio ła”, a tak że „in stru men tem od zy ski wa nia przez kler utra co nych wpły wów etycz no -
-m ora lnych oraz po li tycz nych na ma sy wier nych”1. 

Rów nież pra cow ni cy wy mia ru spra wie dli wo ści, sku pie ni w mniej lub bar dziej for mal -
nych gre miach, za po cząt ko wa li re li gij ne spo tka nia2. W 1957 r. pod ję ła dzia łal ność war szaw -
ska gru pa praw ni ków -k at ol ików, zło żo na w zde cy do wa nej więk szo ści z ad wo ka tów oraz nie -
licz nych sę dziów, m.in. udzie la li się w niej me ce na si: Fe liks Ma li szew ski, Bo gu mił Bud ka,
Wa cław Bit ner, Wa cław Reyn del, Lu dwik Szczer biń ski, Ju liusz Po mor ski, An to ni na Gra -
bow ska, Prze my sław Kło sie wicz, Sta ni sław Szo nert, oraz sę dzio wie: Teo do zja Ko tec ka, Lu -
cjan Wit kow ski, Bo le sław Do brzań ski3. Or ga ni za cją kon fe ren cji zaj mo wał się przede
wszyst kim Fe liks Ma li szew ski, któ ry bez po śred nio kon tak to wał się ze spra wu ją cy mi opie kę
nad dusz pa ster stwem praw ni ków w War sza wie księ dzem Wła dy sła wem Pa da czem oraz

1 A. Du dek, Pań�stwo�i Ko�ściół�w Pol�sce�1945–1970, Kra ków 1995, s. 131; AIPN, 01283/363, Pi smo wi -
ce dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk. Sta ni sła wa Mo raw skie go do za stęp ców ko men dan tów KW MO i KM
MO, War sza wa, 27 II 1961 r., b.p.

2 Szcze gól nie ak tyw ną ka te chi za cję praw ni ków pro wa dził ks. Ste fan Mar szow ski, or ga ni zu jąc na uki po -
cząt ko wo w ko ścio łach w Kra ko wie, a na stęp nie w ska li ca łe go kra ju. W ma ju 1960 r. pry mas Ste fan Wy szyń -
ski przy słał mu pi sem ne po dzię ko wa nie za pra cę wśród kra kow skich praw ni ków. AIPN, 01283/363, In for ma -
cja na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Kra ko wie ppłk. Ja na Gib skie go do ty czą ca dusz pa ster stwa
sta no wo -z aw od ow ego, Kra ków, 5 IV 1962 r., b.p.

3 AIPN, 0236/447, t. 3, Ana li za sy tu acji po li tycz nej i prze ja wów an ty so cja li stycz nej dzia łal no ści nie któ -
rych ele men tów w ad wo ka tu rze opra co wa na przez za stęp cę na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW
ppłk. Ste fa na Mi ko łaj skie go i star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rze go
Ko ściu czu ka, War sza wa, 25 II 1960 r., k. 77; AIPN, 0208/2079, t. 1, cz. I, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych
do spra wy ob ser wa cji ope ra cyj nej krypt. „Pal lo ty ni” opra co wa ny przez ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III
K MO m.st. War sza wy sierż. Sta ni sła wa Sty kow skie go, War sza wa, 13 XI 1963 r., k. 14.
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bisku pem Je rzym Mo dze lew skim. Me ce nas Ma li szew ski in for mo wał po zo stałe osoby o ter mi -
nach spo tkań, od by wa ją cych się po cząt ko wo nie re gu lar nie, naj czę ściej w ko ście le św. An ny,
rza dziej w ko ściołach wi zy tek i św. Ja ku ba. Do pie ro pod czas piel grzym ki praw ni ków na
Jasną Gó rę w li sto pa dzie 1957 r. usta lo no sta ły ter min na trze ci pią tek każ de go mie sią ca
w ko ście le św. An ny4. Nie zwy kłe zna cze nie dla praw ni ków mia ły tak że or ga ni zo wa ne każ -
de go ro ku uro czy sto ści opłat ko we z pry ma sem Ste fa nem Wy szyń skim oraz kil ku dnio we dni
sku pie nia pro wa dzo ne przez pal lo ty nów w Otwoc ku5. Pod czas kon fe ren cji po dej mo wa no
tema ty przede wszyst kim re li gij ne i spo łecz ne (np. udział praw ni ków w po stę po wa niach roz -
wo do wych), lecz na wet one dla wła dzy by ły prze ja wem an ty sys te mo wej po sta wy6.

Wy jąt ko wym wy da rze niem w dusz pa ster skiej dzia łal no ści praw ni ków by ła I Piel grzym -
ka Praw ni ków -K at ol ików na Ja sną Gó rę w dniu 3 li sto pa da 1957 r.7 Or ga ni za cją piel grzym -
ki zaj mo wa ły się ko mi te ty do spraw zjaz du, two rzo ne w więk szych mia stach (pierw szy po -
wstał w Kra ko wie) i skła da ją ce się z przed sta wi cie li du cho wień stwa oraz śro do wi ska
praw ni cze go8. Za da niem ich by ło przede wszyst kim upo wszech nia nie pro gra mu zjaz du,
infor mo wa nie o moż li wo ściach prze jaz du i noc le gach, a tak że zbie ra nie szcze gó ło wych

4 AIPN, 0208/2079, t. 1, cz. II, Do nie sie nie TW „Lo lek” dla star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III
K MO m.st. War sza wy kpt. Wła dy sła wa Czy ża, War sza wa, 14 IX 1962 r., k. 81–82.

5 Służ ba Bez pie czeń stwa w ce lu po zy ska nia da nych per so nal nych uczest ni ków spo tkań na ło ży ła na za kon
obo wią zek dys cy pli ny mel dun ko wej. W lip cu 1962 r. du chow nym ode bra no 19 po miesz czeń do bu do wa nych
w 1957 r. do sie dzi by za ko nu, prze zna cza jąc je na ośro dek zdro wia MRN w Otwoc ku. Za kon ni cy nie za prze -
sta li or ga ni zo wa nia sta no wych re ko lek cji, acz kol wiek ogra ni cze nie wa run ków lo ka lo wych przy czy ni ło się do
zmniej sze nia licz by ich uczest ni ków. Ibidem, Do nie sie nie TW „Frie se” dla ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu
I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka, War sza wa, 8 II 1960 r., k. 42; AIPN, 0201/256, t. 1, Cha -
rak te ry sty ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Re fe ra tu KP MO ds. SB w Otwoc ku por. Bo le sła wa Droż dża do -
ty czą ca za gad nie nia kle ru świec kie go i za kon ne go na te re nie mia sta i po wia tu otwoc kie go, Otwock, 20 XII
1962 r., k. 21, 24.

6 Ana lo gicz ne te ma ty po dej mo wa no tak że pod czas piel grzym ki praw ni ków na Ja sną Gó rę w 1957 r. Ofi -
cer ope ra cyj ny Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rzy Ko ściu czuk ra por to wał, że „mia ła ona wy raź ny
cha rak ter zjaz du po li tycz ne go. W wy gło szo nych re fe ra tach po ru szo no ca ły sze reg aspek tów spo łecz no -p oli -
tyc znych obo wią zu ją ce go usta wo daw stwa, któ re po zo sta ją w ko li zji z re li gią ka to lic ką, np. sprze ci wia nie się
usta wie o prze ry wa niu cią ży, usta wie pra wa ro dzin ne go”. AIPN, 01283/369, In for ma cja ofi ce ra ope ra cyj ne go
Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka do ty czą ca piel grzym ki praw ni ków -k at ol ików na
dzień 3 XI 1957 r., War sza wa, 21 XI 1957 r., b.p.

7 Por. Je rzy Ko ściu czuk in for mo wał, iż ce lem piel grzym ki mia ło być „na wią za nie łącz no ści z Epi sko pa -
tem oraz omó wie nie w gro nie za wo do wym naj ak tu al niej szych za gad nień i pro ble mów”. Ibi�dem, In for ma cja
ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka do ty czą ca zjaz du praw ni -
ków -k at ol ików w li sto pa dzie 1957 r. w Czę sto cho wie, War sza wa, 1957 r., b.p. W po dob nym to nie do no sił KO
„Gó ral”, któ ry z po le ce nia SB wziął udział w piel grzym ce. Zjazd ten je go zda niem za po cząt ko wać miał or ga -
ni zo wa nie się ak ty wu in te lek tu ali stów ka to lic kich. AIPN, 00225/83, t. 8, Do nie sie nie KO „Gó ral” przy ję te
przez star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. Wal de ma ra Woł piu ka, War sza -
wa, 15 X 1957 r., k. 8; ibi�dem, Do nie sie nie KO „Gó ral” przy ję te przez star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy -
dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. Wal de ma ra Woł piu ka, War sza wa, 5 XI 1957 r., k. 15–19. 

8 W związ ku z or ga ni zo wa ną piel grzym ką praw ni ków na Ja sną Gó rę 20 IX 1957 r. w pi śmie do wszyst -
kich KW i KM MO na czel nik Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW za le cił „wy ko rzy stać sieć in for ma cyj ną re -
kru tu ją cą się spo śród praw ni ków, któ rej za da niem by ło by wej ście w skład ko mi te tów i bra nie udzia łu w sa -
mym zjeź dzie”. AIPN, 01283/363, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW ppłk. Sta ni sła wa
Mo raw skie go do KW i KM MO do ty czą ce pla no wa nej piel grzym ki praw ni ków na Ja sną Gó rę, War sza wa,
20 IX 1957 r., b.p. Po za koń cze niu piel grzym ki SB po przez agen tu rę sta ra ła się uzy skać da ne osób bio rą cych
w niej udział, aby – jak po da wał por. Je rzy Ko ściu czuk – prze ka zać je „do KW PZPR w ce lu usta le nia na tej
pod sta wie przez po szcze gól ne KW PZPR uczest ni ków piel grzym ki człon ków par tii, w związ ku z obec nie od -
by wa ją cą się we ry fi ka cją”. AIPN, 01283/369, In for ma cja ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III
MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka do ty czą ca piel grzym ki, War sza wa, 21 XI 1957 r., b.p.
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danych o licz bie osób wy bie ra ją cych się do Czę sto cho wy. W War sza wie po wstał Ko mi tet
Ogól no pol ski Piel grzym ki Praw ni ków Ka to li ków, na cze le któ re go sta nął ksiądz Wła dy sław
Pa da cz9. W sto li cy or ga ni za cją piel grzym ki z ra mie nia pa le stry zaj mo wa li się głów nie Bo -
gu mił Bud ka, Fe liks Ma li szew ski oraz woź ny Cze sław Po dol ski, któ ry na ich proś bę pro wa -
dził li sty kan dy da tów. Z War sza wy wy ru szy ły czte ry au to ka ry, znacz na część praw ni ków
zde cy do wa ła się jed nak na po dróż ko le ją 10. Na bo żeń stwo ce le bro wał pry mas Ste fan
Wyszyń ski, któ ry wy gło sił ka za nie pt.: Praw da – Spra wie dli wość – Su mie nie 11. Na stęp nie
od czy ta no trzy re fe ra ty – dru gim pre le gen tem był me ce nas Bo gu mił Bud ka, któ ry za pre zen -
to wał te mat „Ety ka i mo ral ność praw ni ków -k at ol ików w dzi siej szej rze czy wi sto ści”12. Pod -
czas piel grzym ki usta lo no, że w każ dej die ce zji ja ko kon ty nu acja zjaz du ma ją od by wać się
co mie sięcz ne kon fe ren cje, przy czym za wzór po sta wio no war szaw ską gru pę, któ ra już
wcze śniej z wła snej ini cja ty wy roz po czę ła ich or ga ni zo wa nie 13. W spo tka niu wzię  ło udział
kil ka ty się cy osób, Służba Bezpieczeństwa sza co wa ła 2–3 tys., na to miast „Ty go dnik Po -
wszech ny” pi sał o 4 tys. piel grzy mów zgro ma dzo nych na Ja snej Gó rze 14.

* * *

Od po ło wy 1958 r. rząd usztyw nił swo je sta no wi sko wo bec epi sko pa tu. Dzia łal ność apa -
ra tu bez pie czeń stwa ukie run ko wy wa ły Wy tycz ne w dzie dzi nie zwal cza nia wro giej dzia łal -
no ści kle ru i ak ty wu ka to lic kie go z 17 lip ca 1958 r.15, opracowane przez wicedyrektora

9 AIPN, 01283/369, In for ma cja ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko -
ściu czu ka do ty czą ca zjaz du w dniu 3 XI 1957 r., War sza wa, 1957 r., b.p.

10 Ibi�dem, Do nie sie nie TW „Frie se” przy ję te przez ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu I De par ta men tu III
MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka do ty czą ce or ga ni za cji piel grzym ki, War sza wa, 8 X 1957 r., b.p. TW „Gó ral”
do no sił, że „naj licz niej szą gru pę sta no wi li praw ni cy z War sza wy (prze waż nie zresz tą ad wo ka ci), we dług da -
nych z punk tu in for ma cyj ne go miesz czą ce go się na te re nie klasz to ru, ilość praw ni ków z War sza wy by ła okre -
śla na na oko ło 800 osób, z te go 600 na zor ga ni zo wa nych kwa te rach, zaś oko ło 200 osób in dy wi du al nie”.
AIPN, 01283/363, Do nie sie nie TW „Gó ral” przy ję te przez star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO
m.st. War sza wy por. Wal de ma ra Woł piu ka, War sza wa, 5 XI 1957 r., b.p.

11 M.P. Ro ma niuk, Ży�cie,�twór�czość�i po�słu�ga�Ste�fa�na�Kar�dy�na�ła�Wy�szyń�skie�go�Pry�ma�sa�Ty�siąc�le�cia, t. 2:
1956–1965, War sza wa 1996, s. 112–113; por. Z ży�cia�ko�ściel�ne�go, „Rocz ni ki Teo lo gicz no -K an onic zne” 1958,
t. V, z. 2, s. 132.

12 Po zo sta łe re fe ra ty wy gło si li bi skup Zdzi sław Go liń ski – „Ety ka i mo ral ność a pra wo” oraz prof. Wła -
dy sław Wol ter z Kra ko wa – „Za gad nie nie ro dzi ny w wal ce z de mo ra li za cją mło dzie ży”. AIPN, 01283/363, In -
for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Byd gosz czy kpt. Hen ry ka Do jar skie go do ty czą ca piel -
grzym ki praw ni ków do Czę sto cho wy, Byd goszcz, 11 XI 1957 r., b.p.; Łub, Praw�ni�cy� na� Ja�snej� Gó�rze,
„Ty go dnik Po wszech ny” 1957, nr 45 (460), s. 1.

13 AIPN, 01283/363, Mel du nek za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Kra ko wie kpt. Zbi gnie wa
Fary ny, Kra ków, 19 XI 1957 r., b.p.

14 Ibi�dem, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW ppłk. Sta ni sła wa Mo raw skie go do ty -
czą ca prze bie gu piel grzym ki praw ni ków na Ja snej Gó rze, War sza wa, 5 XI 1957 r., b.p.; Łub, op.�cit., s. 1.

15 Przed SB po sta wio no m.in. za da nia: a) „ujaw nia nie, roz pra co wy wa nie i zwal cza nie dzia łal no ści go dzą -
cej w pod sta wy ustro jo we na sze go pań stwa, sprzecz nej z obo wią zu ją cy mi usta wa mi, upra wia nej przez wro gie
ele men ty spo śród kle ru świec kie go i za kon ne go, związ ki i or ga ni za cje ka to lic kie w for mach nie le gal nych, jak
i przy wy ko rzy sta niu le gal nych form or ga ni za cyj nych; b) ujaw nia nie, prze ciw dzia ła nie dzia łal no ści kle ru na ru -
sza ją cej obo wią zek praw no -p ublic zny, po le ga ją cej na nie prze strze ga niu za rzą dzeń ad mi ni stra cyj nych i zmie -
rza ją cej do in ge ren cji w pra cę in sty tu cji pań stwo wych oraz or ga ni za cji spo łecz nych; c) ob ser wa cja re ak cyj nych
ele men tów spo śród kle ru świec kie go i za kon ne go oraz świec kich dzia ła czy ka to lic kich dla zdo by wa nia in for -
ma cji o ich za mie rze niach, pla nach, for mach i me to dach dzia łal no ści spo łecz nej, ma ją cej na ce lu ide olo gicz ną
wal kę z so cja li zmem”. Do ku ment opu bli ko wa no w: 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. 211–217.
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Pierwsza�strona�arkusza�rejestracyjnego�Lucjana�Witkowskiego�
z�akt�sprawy�kryptonim�„Pallotyni”�(AIPN,�0208/2079,�t.�2)
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Depar ta mentu III ppłk. Stanisława Morawskiego. Pod ję to wal kę o świec kość na ucza nia –
lik wi do wa no za ję cia z re li gii w szko łach, usu wa no krzy że z sal lek cyj nych, re zy gno wa no
z umiesz cza nia ocen z ka te che zy na świa dec twa ch16. Szko ły za kon ne pod da no dro bia zgo -
wym wi zy ta cjom, rozwiązano więk szość niż szych se mi na riów du chow ny ch17. Prze pro wa -
dzo no bru tal ną re wi zję w In sty tu cie Pry ma sow skim na Ja snej Gó rze 18. Pię trzo no trud no ści
w uzy ski wa niu zgo dy na wzno sze nie no wych bu dow li sa kral nych, za rów no ko ścio łów
(wstrzy ma nie zgo dy w 1959 r. na bu do wę świą ty ni w No wej Hu cie), jak i przy droż nych
krzy ży i ka pli cze k19. Roz po czę to po bór alum nów do woj ska 20. Za ini cjo wa no in te gra cję ak -
ty wu świec kie go, two rząc Sto wa rzy sze nie Ate istów i Wol no my śli cie li oraz To wa rzy stwo
Szko ły Świec kiej, re ak ty wo wa no ruch księ ży pa trio tó w21. W mar cu 1959 r. na mo cy za rzą -
dze nia mi ni stra fi nan sów za ini cjo wa no re pre syj ną po li ty kę po dat ko wą 22. Dzia ła niom tym
to wa rzy szy ła an ty ko ściel na kam pa nia pro pa gan do wa. Se kre tarz KC PZPR Je rzy Mo raw ski
pod czas po sie dze nia Ko mi sji Pra so wej przy KC 10 wrześ nia 1957 r. kon sta to wał, iż
„w spra wach re li gii kie ru je my się za sa dą swo bo dy wy zna nia i upra wia nia kul tu re li gij ne go.
Ale nie ozna cza to bier ne go przy glą da nia się ofen sy wie kle ry kal nej, to le ro wa nia nie to le ran -
cji. Nie znaj dą po par cia rów nież w ma sach wie rzą cych fak ty fa na ty zmu i ter ro ru mo ral ne -
go, sto so wa ne go przez fa na ty ków, je śli fak ty te bę dą wła ści wie i mą drze oświe tla ne”23.
Akcja przy bra ła tak sze ro ki za kres, że bi sku pi ze bra ni w 1958 r. na Kon fe ren cji Ple nar nej
Epi sko pa tu Pol ski na Ja snej Gó rze wy sto so wa li apel do Ra dy Mi ni strów sprze ci wia ją cy się
in sy nu acjom umiesz cza nym w pra sie 24.

Re stryk cyj na kam pa nia nie omi nę ła rzecz ja sna dusz pa sterstw za wo do wy ch25. Pod czas
wy stą pie nia na kra jo wej na ra dzie SB w paź dzier ni ku 1958 r. kie row nik Urzę du do spraw
Wy znań Je rzy Szta chel ski 26 za po wie dział, iż piel grzym ki sta no we bę dą zwal cza ne z ca łą

16 H. Ko nop ka, Re�li�gia� w szko�łach� Pol�ski� Lu�do�wej.� Spra�wa� na�ucza�nia� re�li�gii� w po�li�ty�ce� pań�stwa
(1944–1961), Bia ły stok 1997, s. 222–239; J. Ża ryn, Dzie�je�Ko�ścio�ła�ka�to�lic�kie�go�w Pol�sce�1944–1989, War -
sza wa 2003, s. 191–192. 

17 A. Me zglew ski, Nad�zór�pań�stwo�wy�nad�ka�to�lic�ki�mi�se�mi�na�ria�mi�du�chow�ny�mi�w okre�sie�Pol�ski�Lu�do�-
wej, „Stu dia z Pra wa Ka no nicz ne go” 2004, t. 7, s. 64–94; E. Jar moch, Sy�tu�acja�Ko�ścio�ła�ka�to�lic�kie�go�w Pol�-
sce� po�wo�jen�nej [w:] Sto�sun�ki� mię�dzy� wła�dzą� pań�stwo�wą� a Ko�ścio�łem� ka�to�lic�kim� w Pol�sce� po�wo�jen�nej
(1944–1989), red. W. Waż niew ski, Sie dl ce 1997, s. 51–53. 

18 A. Du dek, T. Mar szał kow ski, Wal�ka�z Ko�ścio�łem�1958–1966, „Więź” 1991, nr 4, s. 117–119.
19 A. Du dek, R. Gryz, Ko�mu�ni�ści�i Ko�ściół�w Pol�sce�(1945–1989), Kra ków 2003, s. 163–171; T. Gą sio -

row ski, Wal�ki�o no�wo�huc�ki�krzyż�w kwiet�niu�1960�r.�w do�ku�men�tach�Urzę�du�Bez�pie�czeń�stwa�Pu�blicz�ne�go�prze�-
cho�wy�wa�nych�w ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�w Kra�ko�wie [w:] No�wa�Hu�ta�–�mia�sto�wal�ki�i pra�cy,
red. R. Ter lec ki, M. La so ta, J. Sza rek, Kra ków 2002, s. 18–22. 

20 A. Le siń ski, Służ�ba�woj�sko�wa�kle�ry�ków�w PRL�1959–1980, Olsz tyn 1995, s. 32–35; E. Szu mie c-Zi eli ńska,
Kle�ry�cy�w mun�du�rach, „No we Pań stwo” 2003, nr 3 (333), s. 32–33; W. Frąt czak, Służ�ba�woj�sko�wa�alum�nów�die�-
ce�zji�wło�cław�skiej�ja�ko�for�ma�re�pre�sji�wo�bec�Ko�ścio�ła, „Ate neum Ka płań skie” 2005, t. 144, z. 1, s. 29–31.

21 K. Sta che wicz, Dzie�je�ru�chu�„księ�ży�pa�trio�tów”�w Pol�sce�Lu�do�wej, „Ethos” 1997, nr 37, s. 229–230;
A. Du dek, Pań�stwo�i Ko�ściół..., s. 58, 121–126.

22 Dat ki wier nych zo sta ły opo dat ko wa ne we dług sta wek tzw. IV gru py, w któ rej obo wią zy wa ła pro gre sja
po dat ko wa wy no szą ca 65 proc. A. Du dek, T. Mar szał kow ski, Wal�ka�z Ko�ścio�łem..., s. 135. 

23 A. Du dek, Pań�stwo�i Ko�ściół..., s. 59.
24 B. Fi jał kow ska, Par�tia�wo�bec�re�li�gii�i Ko�ścio�ła�w PRL, t. 2: 1956–1963, Olsz tyn 2000, s. 78.
25 Opra co wa ne przez epi sko pat w kwiet niu 1958 r. za sa dy dzia łal no ści dusz pa sterstw za wo do wych zo sta -

ły przez PZPR ode bra ne ja ko pró ba za wład nię cia ca łym ży ciem spo łecz nym pań stwa. Zob. A. Du dek, Pań�-
stwo�i Ko�ściół..., s. 54.

26 Je rzy Szta chel ski (1911–1975), dzia łacz ko mu ni stycz ny. Ab sol went USB w Wil nie, na czel nik Wy dzia -
łu Zdro wia w Wil nie (1939–1941), le karz w Ar mii Czer wo nej (1941–1943), ofi cer PSZ w ZSRR (1943–1944),
se kre tarz ge ne ral ny ZG ZPP (1944 r.), wo je wo da bia ło stoc ki (1944–1945), mi ni ster apro wi za cji i han dlu 
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bez względ no ścią, „wy cią ga ne bę dą kon se kwen cje od wszyst kich osób świec kich bio rą cych
udział w te go ro dza ju piel grzym kach, zwłasz cza w sto sun ku do sę dziów i pro ku ra to rów”27.
Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk Sta ni sław Mo raw ski pi smem z lu te go
1961 r. do wszyst kich KW MO i KM MO za le cał m.in.: przy spie sze nie kro ków zmie rza ją -
cych do prze cię cia wię zi za wo do wych z kle rem, usta le nie uczest ni ków dusz pa ster stwa sta -
no wo -zaw od ow ego i za ło że nie spraw ope ra cyj nych, za bez pie cze nie do pły wu in for ma cji,
ana li zo wa nie dzia łal no ści ak ty wu ka to lic kie go za rów no w miej scu pra cy, w ży ciu pry wat -
nym i spo łecz nym, usta le nie fak tów nie to le ran cji re li gij nej i w „sto sun ku do osób do pusz -
cza ją cych się tych wy kro czeń wy cią ganie sank cji zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi”,
prze pro wa dza nie roz mów ostrze gaw czych i „sto so wa nie okre ślo nych przed się wzięć ope ra -
cyj nych, któ re mia ły by na ce lu ob ni że nie po zy cji i zna cze nia kle ru w śro do wi skach za wo -
do wych”, in for mo wa nie in stan cji par tyj nych o oso bach za an ga żo wa nych w dzia łal ność
dusz pa ster ską 28. Zgod nie z wy tycz ny mi apa rat bez pie czeń stwa środ ka mi ope ra cyj ny mi
i ad mi ni stra cyj ny mi pod jął dzia ła nia re pre syj ne, np. w Kra ko wie za bro nio no or ga ni zo wa nia
na uk sta no wych, ja ko „nie tra dy cyj nej for my dzia łal no ści Ko ścio ła”29; w Ka to wi cach pi -
sem nie za ka za no spo tkań praw ni ków, zaś z opie ku ją cym się ni mi księ dzem Re mi giu szem
So bań skim prze pro wa dzo no roz mo wę ostrze gaw czą 30; w Kie lec kiem na ło żo no ka ry na 22
księ ży za nie za re je stro wa nie punk tów ka te che tycz nych, skłó ca no księ ży z ak ty wem ka to lic -
kim, roz pusz cza no fał szy we po gło ski 31; w Zgie rzu usu nię to ze sta no wi ska wi ce prze wod ni -
czą ce go Miejskiej Rady Narodowej adw. Sta ni sła wa Bo ru nia, wi ce dzie ka no wi de ka na tu
zgier skie go księ dzu Szcze pa no wi Rem bow skie mu ogra ni czo no moż li wość za ku pu ma te ria -
łów na bu do wę ko ścio ła 32. Sta ra no się rów nież skom pro mi to wać czo ło wych dzia ła czy
dusz pa ster stwa praw ni ków, np. w Wiel ko pol sce pla no wa no prze pro wa dzić przed się wzię cia
zmie rza ją ce do wy two rze nia wo kół Hen ry ka Jes se go, rad cy praw ne go ku rii bi sku piej w Gorzo -
wie Wiel ko pol skim i ku rii ar cy bi sku piej w Po zna niu, at mos fe ry nie uf no ści, m.in. po przez
roz po wszech nia nie in for ma cji, że nie cie szy się za ufa niem władz pań stwo wych i w związ -
ku z tym mo że mieć pro ble my z re ali zo wa niem za dań dla epi sko pa tu 33.

(1945–1947), pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Zdro wia (1947–1951), mi ni ster zdro wia (1951 r.), kie row -
nik Urzę du do spraw Wy znań (1956–1961), mi ni ster zdro wia i opie ki spo łecz nej (1961–1968), po seł do KRN,
na Sejm Usta wo daw czy i Sejm PRL (1944–1965, 1969–1972), czło nek PPR i PZPR (czło nek KC 1948–1968).

27 H. Do mi ni czak, Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�PRL�w wal�ce�z Ko�ścio�łem�ka�to�lic�kim�1944–1990�w świe�tle�do�-
ku�men�tów�MSW, War sza wa 2000, s. 169.

28 AIPN, 01283/363, Pi smo wi ce dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk. Sta ni sła wa Mo raw skie go do za -
stęp ców ko men dan tów KW MO i KM MO, War sza wa, 27 II 1961 r., b.p.

29 Ibi�dem, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Kra ko wie ppłk. Ja na Gib skie go do ty czą ca
duszpa ster stwa sta no wo -z aw od ow ego, Kra ków, 5 IV 1962 r., b.p.

30 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Katowicach mjr. Lu cja na Pi ku ły do ty -
czą ca dzia łal no ści dusz pa ster stwa sta no wo -z aw od ow ego, Ka to wi ce, 30 III 1962 r., b.p.

31 Ibi�dem, In for ma cja za stęp cy ko men dan ta MO ds. SB woj. kie lec kie go ppłk. Mie czy sła wa Sta ni sław skie -
go do ty czą ca dusz pa ster stwa sta no wo -z aw od ow ego, Kiel ce, 2 IV 1962 r., b.p.

32 Ibi�dem, In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu III K MO w Ło dzi mjr. Hen ry ka Za szkie wi cza do ty czą ca dzia -
łal no ści sta no wo -z aw od owej, Łódź, 30 III 1962 r., b.p.

33 Wy ko rzy sty wa no w tym ce lu m.in. pro ces, ja ki wy to czy ła se ra fit kom (za kon ni ce re pre zen to wał Hen ryk
Jes se) usu nię ta ze zgro ma dze nia w 1956 r. Ja dwi ga Li jew ska, do ma ga jąca się m.in. „od szko do wa nia” za dwu -
dzie sto let nią pra cę. W prze bieg po stę po wa nia od po cząt ku in ge ro wa ła SB, co wię cej, „dla stwo rze nia więk -
sze go efek tu i skom pro mi to wa nia za ko nu SS Se ra fi tek, spra wę tę wy ko rzy sta no w pra sie, w związ ku z tym
uka za ły się do bre ar ty ku ły w «Ga ze cie Po znań skiej» i w «Ku li sach» pt. «Wyj ście z klasz to ru» oraz w «Ar gu -
men tach» pt. «Lu ka w pra wie»”. W dniu 19 VIII 1961 r. Sąd Po wia to wy m. Po zna nia wy dał ko rzyst ny wy rok
dla Jadwigi Li jew skiej. Po wnie sie niu skar gi re wi zyj nej przez se ra fit ki, SB roz po czę ła dzia ła nia zmie rza ją ce
do utrzy ma nia wy ro ku w mo cy. Miał on bo wiem nie tyl ko skom pro mi to wać zgro ma dze nie, lecz  
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*  *  *

W grud niu 1960 r. Wy dział III Ko men dy MO m.st. War sza wy za ło żył spra wę obserwa-
cji op er acy jnej34 o kryp to ni mie „Pal lo ty ni” na gru pę praw ni ków -k at ol ików „prze ja wia ją cą
wro gą dzia łal ność prze ciw ko PRL”. Pro te sto wa li oni przede wszyst kim prze ciw ko pró bom
ogra ni cze nia uzy ska nych w 1956 r. ele men tów sa mo rzą du ad wo kac kie go 35. Ini cja to rem
wal ki o je go za cho wa nie był m.in. me ce nas Wa cław Bit ner, któ ry pod czas wy bo rów do
War szaw skiej Ra dy Ad wo kac kiej w 1959 r. pod jął sta ra nia wpro wa dze nia do władz pa le stry
lu dzi cie szą cych się po wszech nym sza cun kiem. Po mi mo dzia łań apa ra tu bez pie czeń stwa 36

w 24- os ob owym skła dzie WRA zna la zły się je dy nie dwie oso by z PZPR37. 
Śro do wi sko to by ło bacz nie ob ser wo wa ne przez Wy dział I De par ta men tu III MSW już

od Ogól no pol skiej Piel grzym ki Praw ni ków na Ja snej Gó rze w li sto pa dzie 1957 r. Wy ko rzy -

tak że uru cho mić la wi nę rosz czeń fi nan so wych oraz spo wo do wać ko lej ne wy stą pie nia za kon nic. AIPN,
01283/1299, No tat ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu K. Ol szew skie go do -
ty czą ca pro ce su Ja dwi gi Li jew skiej i se ra fi tek, Po znań, 22 XI 1961 r., b.p.

34 W latach sześćdziesiątych funkcjonariusze SB często stosowali nieprawidłową, starą nazwę kategorii
„spra wa ewidencyjno-obserwacyjna”, która obowiązywała do wprowadzenia Instrukcji nr 03/60 z dnia 2 VII
1960 r. o podstawowych środkach i formach pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa.

35 Usta wa z 19 XI 1956 r. wpro wa dzi ła m.in. in sty tu cję zjaz du ad wo ka tów, od da ła w rę ce pa le stry są dow -
nic two dys cy pli nar ne, okre śli ła ka den cję or ga nów sa mo rzą du na 3 la ta. W 1956 r. NRA uzy ska ła moż li wość
wy da wa nia „Biu le ty nu Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej”, prze kształ co ne go w mar cu na stęp ne go ro ku w „Pa le -
strę” – pi smo śro do wi ska ad wo kac kie go, na wią zu ją ce go ty tu łem do przed wo jen ne go pe rio dy ku wy da wa ne go
przez Ra dę Ad wo kac ką w War sza wie. Zor ga ni zo wa no wy bo ry do rad ad wo kac kich, a tak że w dniach 24–25 X
1959 r. I Zjazd Ad wo ka tu ry Pol skiej, pod czas któ re go wy bra no w taj nym gło so wa niu człon ków Na czel nej
Rady Ad wo kac kiej, Wyż szej Ko mi sji Dys cy pli nar nej i Ko mi sji Re wi zyj nej. Przy wró co no tak że do za wo du
wie lu ad wo ka tów, wy eli mi no wa nych na mo cy we ry fi ka cji z 1951 r. Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta -
men tu III mjr Sta ni sław Mi ko łaj ski okre ślał ich mia nem by łych dzia ła czy po li tycz nych, „któ rzy w prze szło -
ści w re ak cyj nych or ga ni za cjach po li tycz nych w róż nych for mach wal czy li z so cja li zmem”, na to miast „oży -
wie nie po li tycz ne re ak cyj nych ele men tów w ad wo ka tu rze wy ni ka ło z na dziei na dal szy roz wój sy tu acji
po li tycz nej w kie run ku po wro tu do re form ustro ju bur żu azyj ne go”. AIPN, 0236/447, t. 3, No tat ka za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu III mjr. Sta ni sła wa Mi ko łaj skie go, War sza wa, 20 V 1958 r., k. 15; zob.
M. Kal las, A. Li tyń ski, Hi�sto�ria�ustro�ju�i pra�wa�Pol�ski�Lu�do�wej, War sza wa 2000, s. 282; Od�re�dak�cji, „Pa le -
stra” 1957, nr 1, s. 3–4; F. Sa dur ski, I Zjazd�Ad�wo�ka�tu�ry, „Pa le stra” 1997, nr 9–10, s. 104–107; idem, Ad�wo�-
ka�tu�ra�pol�ska�w la�tach�1944–1988, „Pa le stra” 1988, nr 11–12, s. 96–99.

36 Star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. Wal de mar Woł piuk opra co wał kil -
ku na sto punk to wy „Plan przed się wzięć za bez pie cze nia śro do wi ska ad wo ka tu ry w związ ku z wy bo ra mi do Ra -
dy Ad wo kac kiej”, w któ rym po stu lo wał m.in. wy ko rzy sta nie ist nie ją cej sie ci agen tu ral nej, pod ję cie no wych
osób na kon takt, prze pro wa dza nie roz mów z ad wo ka ta mi – człon ka mi PZPR, prze pro wa dze nie roz mów pro -
fi lak tycz nych, per lu stra cję ko re spon den cji, wy ko rzy sta nie pod słu chów te le fo nicz nych, na gry wa nie sa mych
wy bo rów. AIPN, 0999/34, t. 8, Plan przed się wzięć za bez pie cze nia śro do wi ska ad wo ka tu ry w związ ku z wy -
bo ra mi do Ra dy Ad wo kac kiej opra co wa ny przez star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st.
War sza wy por. Wal de ma ra Woł piu ka, War sza wa, 7 II 1959 r., k. 327–330.

37 W. Chrza now ski, Pół�wie�ku�po�li�ty�ki.�Roz�mo�wa, War sza wa 1997, s. 276. Sa mo dziel ność śro do wi ska ad wo -
kac kie go nie od po wia da ła oczy wi ście re sor to wi spra wie dli wo ści, któ ry po wo li za czął przy go to wy wać pro jek ty
ak tów praw nych od cho dzą cych od paź dzier ni ko wej li be ra li za cji. Osta tecz nie usta wą z 19 XII 1963 r. znacz nie
ogra ni czo no sa mo rząd ad wo kac ki i roz sze rzo no nad zór Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści oraz zli kwi do wa no zjaz -
dy ad wo ka tu ry. F. Sa dur ski, Ad�wo�ka�tu�ra..., s. 98. War to za uwa żyć, że gru pa praw ni ków -k at ol ików po strze ga na
by ła przez SB ja ko je den z istot niej szych krę gów opo zy cyj nych wy stę pu ją cych wów czas w ad wo ka tu rze, zaś
denuncjacje sie ci agen tu ral nej tyl ko utwier dza ły apa rat re pre sji w tym prze ko na niu. KO „Gó ral” w do nie sie niu
z 1964 r., charakteryzując naj waż niej sze gru py opo zy cyj ne wo bec sta no wi ska Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści,
wy mie nił ad wo ka tów ka to lic kich, „orien tu ją cych się na Ko ło Po sel skie Znak i utrzy mu ją cych kon tak ty z przed -
sta wi cie la mi Ku rii Me tro po li tar nej”. AIPN, 00225/83, t. 10, Do nie sie nie KO „Gó ral” przy ję te przez kie row ni ka
Gru py II Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. An to nie go Fe li sia, War sza wa, 16 I 1964 r., k. 70–72.
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sty wa no wów czas in for ma cje uzy ski wa ne przede wszyst -
kim od sie ci agen tu ral nej, zwłasz cza od TW „Frie se”, rza -
dziej od współ pra cow ni ków dzia ła ją cych w śro do wi sku
ad wo kac kim, np. KO „Gó ral”. We wrze śniu 1960 r. Wy -
dział I De par ta men tu III MSW prze ka zał ma te ria ły agen tu -
ral ne Wy dzia ło wi III K MO m.st. War sza wy z za le ce niem
wsz czę cia spra wy ope ra cyj nej. Funk cjo na riu szem pro wa -
dzą cym zo stał kpt. Wła dy sław Czyż, jed nak że w sierp niu
1963 r. na wła sną proś bę prze niósł się on do De par ta men -
tu II MSW38. Spra wę krypt. „Pal lo ty ni” prze jął wów czas
sierż. Sta ni sław Sty kow ski.

Wa chlarz pla no wa nych tech nik ope ra cyj nych wo bec in -
wi gi lo wa nej gru py był dość sze ro ki: po zy ska nie od po wied -
nie go źró dła in for ma cji za rów no w śro do wi sku ad wo kac -
kim, jak i na te re nie sie dzi by za ko nu pal lo ty nów
w Otwoc ku, perlustracja ko re spon den cji, pod słu chy te le fo -
nicz ne, re je stro wa nie spo tkań z pry ma sem Wy szyń ski m39.
Wszyst kie ob cią ża ją ce ma te ria ły mia ły zo stać wy ko rzy sta -

ne do „kom pro mi ta cji i neu tra li zo wa nia naj bar dziej ak tyw nych or ga ni za to rów spo tkań”.
Przy kła dem kom bi na cji ope ra cyj nej zmie rza ją cej do roz bi cia śro do wi ska by ło roz po wszech -
nia nie pod ko niec lat pięć dzie sią tych, m.in. przez TW „Frie se”, nie praw dzi wej po gło ski, iż
Fe liks Ma li szew ski współ pra co wał z „bezpieką”.

Pod sta wo wym pro ble mem SB by ło po zy ska nie od po wied nie go źró dła in for ma cji.
Począt ko wo po sił ko wa no się do nie sie nia mi TW „Frie se” po zo sta ją ce go na kon tak cie
por. Je rze go Ko ściu czu ka z Wy dzia łu I De par ta men tu III,
jed nak że w 1961 r. in for ma tor zmie nił miej sce pra cy i za -
miesz ka nia, tra cąc tym sa mym moż li wość dal szej in wi gi -
la cji śro do wi ska ad wo kac kie go. Od te go mo men tu apa rat
bez pie czeń stwa po zo stał bez sta łe go do pły wu in for ma cji.
W sierp niu 1961 r. Wła dy sław Czyż za mie rzał po now ne
pod ję cie na kon takt by łe go współ pra cow ni ka ps. „Wła dy -
sław”, ale plan za koń czył się fia skiem z po wo du prze pro -
wadz ki TW do in ne go mia sta 40. Na stęp nie pró bo wa no
pozy skać ad wo ka ta Lu dwi ka Szczer biń skie go, wy ko rzy -
stu jąc w tym ce lu fakt je go roz łą ki z cór ką Wan dą, prze by -
wa ją cą od 1957 r. w Pa ry żu. W li sto pa dzie 1961 r. Wła dy -
sław Czyż, uwzględ nia jąc zło że nie przez Lu dwi ka
Szczer biń skie go wnio sku pasz por to we go, prze pro wa dził
z nim roz mo wy son du ją ce poświęcone ewen tu al nej współ -
pra cy. Po mi mo za pew nień mecenasa o przy chyl nym na -
sta wie niu do apa ra tu bez pie czeń stwa, za de kla ro wał wy co -

38 AIPN, 0327/22, Wnio sek star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy kpt. Wła -
dy sła wa Czy ża do I za stęp cy ko men dan ta MO ds. SB K MO m.st. War sza wy płk. Wi tol da Kasz ku ra o prze -
nie sie nie do pra cy w MSW, War sza wa, 10 VII 1963 r., k. 40.

39 W ak tach spra wy brak jest in for ma cji z pod słu chów te le fo nicz nych bądź kon tro li ko re spon den cji.
40 AIPN, 0208/2079, t. 1, cz. III, No tat ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War -

sza wy kpt. Wła dy sła wa Czy ża, War sza wa, 15 VIII 1961 r., k. 19.
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fa nie się z roz pra co wy wa ne go śro do wi ska, sta jąc się tym
sa mym bez war to ścio wym dla dal szych po czy nań „bez pie -
ki”41. Do pie ro 20 stycz nia 1962 r. po zy ska no TW „Ł”,
a w na stęp nym mie sią cu na wią za no po dłuż szej prze rwie
współ pra cę z KO „Brat”. Ostat nim, lecz nie zwy kle cen -
nym źró dłem in for ma cji, „za an ga żo wa nym” przez SB we
wrze śniu 1962 r., był TW „Lo lek”. Ilość źró deł in for ma cji
zo sta ła uzna na za wy star cza ją cą 42. Pro blem na to miast sta-
no wi ło „lep sze wy ko rzy sta nie po sia da nej sie ci, zwią za nie
jej z «bezpieką» i prze ła ma nie wewnętrz nych opo rów”43.

Pod ję te przez aparat represji dzia ła nia za czę ły przy no sić
efek ty już od po cząt ku lat sześć dzie sią tych. Zmniej szy ła się
ak tyw ność ka to lic kich praw ni ków. W kwiet niu 1962 r. kie -
row nik Gru py V Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy Ry -
szard Pa rol po in for mo wał wi ce dy rektora De par ta men tu III
MSW płk. Sta ni sła wa Mo raw skie go, że „na od cin ku praw -
ni ków za bez pie czo no od by wa ją ce się dla nich w ko ście le
św. An ny na uki, a w wy ni ku na sze go prze ciw dzia ła nia in ge -
ren cji kle ru w tym śro do wi sku spo wo do wa ło zwol nie nie z Wy dzia łu Zdro wia za trud nio ne go
tam na sta no wi sku rad cy ad wo ka ta kle ry kal ne go. Prze pro wa dzo no też roz mo wy z wie lo ma
in ny mi ad wo ka ta mi z ko ściel ne go ak ty wu praw ni cze go, skut kiem cze go za prze sta li dzia łal -
no ści kle ry kal nej”44. W po dob nym to nie kon sta to wał w grud niu 1964 r. za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW kpt. Wi told Mi ros: „Dość czę ste i sku pia ją ce w po przed -
nich la tach uczest ni ków ak cje ka to li ków (Mo dze lew ski, Szczer biń ski, Gru dziń ski, Bud ka,
Bit ner), w ro dza ju piel grzy mek do Czę sto cho wy, dni sku pie nia itp., w ro ku 1964 od by wa ły
się spo ra dycz nie i ogra ni cza ły do na uki w ko ście le św. An ny, przy czym bra ło w nich udział
za le d wie po kil ku ad wo ka tów w wie ku po nad 60 lat”45. W związ ku z ma le ją cą ak tyw no ścią
praw ni ków na po lu re li gij nym oraz co raz rzad szy mi spo tka nia mi, w lip cu 1965 r. ofi cer

41 Ibi�dem, t. 2, No tat ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy kpt. Wła dy sła -
wa Czy ża, War sza wa, 29 XI 1961 r., k. 67–69; ibi�dem, No tat ka star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III
K MO m.st. War sza wy kpt. Wła dy sła wa Czy ża, War sza wa, 17 I 1962 r., k. 70–71.

42 W li sto pa dzie 1963 r. sierż. Sta ni sław Sty kow ski pro po no wał wy ko rzy stać do dat ko wo TW „Le onard”
i KO „Zo sia”. Ibi�dem, t. 1, cz. I, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO
m.st. War sza wy sierż. Sta ni sła wa Sty kow skie go do spra wy ob ser wa cji ope ra cyj nej krypt. „Pal lo ty ni”, War sza -
wa, 13 XI 1963 r., k. 14–16. 

43 Kie row nik Gru py II Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy por. An to ni Fe liś tak cha rak te ry zo wał we
wrześ niu 1963 r. wy ko rzy sty wa ną w spra wie „Pal lo ty ni” sieć agen tu ral ną: „Moż li wo ści TW «Fr[i]ese» nie są
nam zna ne; moż li wo ści TW «Ł» są ogra ni czo ne, mi mo że zna sze reg ad wo ka tów ka to lic kich bio rą cych udział
w spo tka niach (sam był kil ka ra zy na spo tka niach św. An ny), m.in. Gra bow skie go, Grzan kow skie go. Mniej
zna Bud kę, Ma li szew skie go, Ko tec ką; TW «Lo lek» wy wo dzi się z ak ty wu praw ni ków -k at ol ików, zwią za ny
z ku rią, pra cu je nie zbyt chęt nie, moż li wo ści dość do bre; KO «Brat» – zna ny ad wo kat ze śro do wi ska praw ni -
ków-ka to li ków, zna kil ka osób, lecz jest z ni mi luź no zwią za ny. Był obec ny na nie któ rych spo tka niach. Moż -
li wo ści ogra ni czo ne. Do pra cy nie zbyt chęt ny”. AIPN, 0999/34, t. 11, Ana li za dzia łań SB wo bec ad wo ka tów
na prze ło mie lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych opra co wa na przez kie row ni ka Gru py II Wy dzia łu III K MO
m.st. War sza wy por. An to nie go Fe li sia, War sza wa, 28 IX 1963 r., b.p.

44 AIPN, 01283/363, In for ma cja kie row ni ka Gru py V Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy kpt. Ry szar da
Pa ro la do ty czą ca dzia łal no ści dusz pa ster stwa spe cjal ne go na te re nie War sza wy, War sza wa, 5 IV 1962 r., b.p.

45 AIPN, 0236/447, t. 4, No tat ka za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW kpt. Wi tol da Mi -
ro sa o sy tu acji w ad wo ka tu rze w 1964 r., War sza wa, 31 XII 1964 r., k. 180–187.
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opera cyj ny Sta ni sław Sty kow ski wy stą pił z wnio skiem o za mknię cie i zar chi wi zo wa nie
w Biu rze „C” MSW spra wy obserwacji op er acy jnej krypt. „Pal lo ty ni”. W uza sad nie niu po -
dał, iż kon ty nu owa ne spo tka nia nie wy ka zu ją zna mion ak tyw no ści po li tycz ne j46. For mal ne
za koń cze nie spra wy nie ozna cza ło, iż SB prze sta ła in te re so wać się kon tak ta mi praw ni ków
z przed sta wi cie la mi epi sko pa tu. W dal szym cią gu po przez dzia ła ją cych w tym krę gu współ -
pra cow ni ków zbie ra ła ona wia do mo ści o śro do wi sku ka to lic kich ad wo ka tów.

46 AIPN, 0208/2079, t. 1, cz. III, Wnio sek ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy o za -
koń cze nie spra wy ewi den cyj no -obserwacy jnej krypt. „Pal lo ty ni”, War sza wa, 5 VII 1965 r., k. 21–24.
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TEKST�ŹRÓ�DŁA

Nr 1

1960�gru�dzień�7,�War�sza�wa�–�Po�sta�no�wie�nie�o za�ło�że�niu�spra�wy�kryptonim�„Pal�lo�ty�ni”

Za�twier�dza�ma Ści�śle�taj�neb

cPo�sta�no�wie�nie
o�za�ło�że�niu�spra�wy�ewi�den�cyj�no�-o�bse�rw�acy�jnej

Mia sto dWar�sza�wad d7�grud�niad 19d 60d

dSt.�of[icer] oper[acyj ny]Wydz[ia łu] III�kpt.�Czyż�Wła�dy�sław�d1.
Roz pa trzyw szy ma te ria ły do ty czą ce: 
d1)�Ma�li�szew�ski�Fe�liks�Piotr,�s.�Ja�na,�ur.�18�V�1905�r.,�Pia�ski;
2)�Szczer�biń�ski�Lu�dwi�k2,�s.�Ja�na,�ur.�25�VIII�1890�r.,�Dę�bi�ca;
3)�Po�mor�ski�Ju�liu�sz3,�s.�Fry�de�ry�ka,�ur.�7 IV�1896�r.,�Sta�ni�sła�wów;
4)�Wit�kow�ski�Lu�cja�n4,�s.�Ju�lia�na,�ur.�6 IX�1900�r.,�War�sza�wad,
stwier dzi łem, że ww. dw�cho�dzą� w skład� gru�py� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików� kie�ro�wa�nej

przez�ku�rię�war�szaw�ską�w oso�bie�ks.�Pa�da�cza5 i bisk[upa] Mo�dze�lew�skie�go6.�Gru�pa�ta

a Opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�i da�tą 22 XII 1960 r. pie�cząt�ka�o tre�ści: Na czel nik Wy dzia łu III Ko -
men dy MO m.st. War sza wy.

b Po�ni�żej�miej�sce�na�fo�to�gra�fię.
c Po�wy�żej�od�ręcz�nie�wpi�sa�no: „Pa lo ty ni”.
d-d Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
1 Wła dy sław Czyż (ur. 1924 r.), kpt. Funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach 1944–1967,

m.in.: od lu te go 1958 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy, od sierp nia 1963 r. ofi -
cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VII De par ta men tu II MSW, od lip ca 1964 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VII
De par ta men tu II MSW, od kwiet nia 1967 r. in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu II MSW. AIPN, 0327/22,
Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza.

2 Lu dwik Szczer biń ski (1890–1968), praw nik. Ab sol went pra wa UJ, apli kant są do wy, pro wa dził kan ce la -
rię praw ni czą w War sza wie (do 1939 r.), żoł nierz w kam pa nii wrze śnio wej, in ter no wa ny w Ru mu nii, w Pol -
sce (od 1945 r.), czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 3 i 6 w War sza wie, prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
Izby Ad wo kac kiej w War sza wie. 

3 Ju liusz Po mor ski, „Pi stol” (ur. 1896 r.), praw nik. Ab sol went UJK we Lwo wie, pro wa dził kan ce la rię ad -
wo kac ką w Prze my śla nach (do 1939 r.), sę dzia po lo wy Po dol skiej Bry ga dy Ka wa le rii (1939 r.), je niec ofla gu
w Gross born (1939–1945), kie row nik Wo je wódz kie go Biu ra Kon tro li Pra sy w Gdań sku (1945 r.), pro wa dził
kan ce la rię adwokacką (do 1952 r.), czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 24, czło nek SD. AIPN, 728/16367;
AIPN, 0194/2122.

4 Lu cjan Wit kow ski (ur. 1900 r.), praw nik. Sę dzia Są du Wo je wódz kie go dla m.st. War sza wy, Naj wyż sze -
go Try bu na łu Ubez pie cze nio we go, czło nek PSL.

5 Wła dy sław Pa dacz (1900–1974), du chow ny. Dy rek tor Niż sze go Se mi na rium Du chow ne go (1932–1939),
wy kła dow ca Se mi na rium Me tro po li tar ne go (od 1934 r.), po seł na Sejm RP z li sty OZN (1938–1939), w kam -
pa nii wrze śnio wej prze szedł szlak bo jo wy z 1. Puł kiem Lot ni czym, in ter no wa ny w Ru mu nii, po uciecz ce
z inter no wa nia uczest nik walk we Fran cji, je niec Ofla gu XVII A, dusz pa sterz aka de mic ki i rek tor ko ścio ła
św. An ny w War sza wie (1947–1952), ka pe lan pry ma sa Wy szyń skie go (1952–1974), ofi cjał Są du Me tro po li -
tar ne go w War sza wie (1964–1974).

6 Je rzy Mo dze lew ski (1905–1986), bi skup. Stu dio wał w War sza wie i Lu bli nie, pre fekt szkół war szaw skich
i dusz pa sterz śro do wisk aka de mic kich, pro boszcz w Mi la nów ku, Ząb kach i pa ra fii św. Te re sy w War sza wie, 
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zaj�mu�je�się�or�ga�ni�zo�wa�niem�piel�grzy�mek�do�Czę�sto�cho�wy,�kon�fe�ren�cji,�re�ko�lek�cji,�od�-
czy�tów�itp.�oraz�prze�ciw�sta�wia�niem�się�róż�nym�za�rzą�dze�niom�władz,�m.in.�o prze�ry�-
wa�niu�cią�ży�d7, wno szę o za ło że nie spra wy ewi den cyj no -o bse rw acy jnej na dMa�li�szew�skie�-
go� Fe�lik�sa� i in�ny�chd, ja ko na dgru�pę� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików� prze�ja�wia�ją�cych� wro�gą
dzia�łal�ność�p[rze ciw]ko�PRLd i za re je stro wa nie w De par ta men cie X (Wy dzia le X8)e.

Zga dzam się
Kie row nik Sek cji …
Wy dzia łu … Dep. …
Ko mi te tu ds. Bezp. Pu blicz ne go
(Wo jew. Urzę du ds. Bezp. Publ.)
…....……………………195…r.

Za re je stro wa no wf (Wy dzia le X) dnia d27�XII�1960d pod nr d135d

Wzór nr EO-27e

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�I,�k.�3,�mps.

kanc lerz Ku rii Me tro po li tar nej War szaw skiej i ka no nik ka pi tu ły me tro po li tar nej, czło nek Ko le gium Re dak cyj -
ne go „Wia do mo ści Ar chi die ce zjal nych War szaw skich”, prze wod ni czą cy Ko mi sji Dusz pa ster stwa Sta no wo -
-Zaw od ow ego, wi zy ta tor Zgro ma dze nia Sióstr Lo re ta nek, bi skup ty tu lar ny Da onium (mia no wa ny w 1958 r.,
sa krę bi sku pią przy jął w lu tym 1959 r.) i su fra gan war szaw ski, wi ka riusz ge ne ral ny ar chi die ce zji war szaw -
skiej, prze wod ni czą cy Ra dy Pry ma sow skiej Bu do wy Ko ścio łów War sza wy.

e Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis.
f Skre�ślo�no: De par ta men cie X. 
7 Obo wią zy wa ła wów czas Usta wa o wa run kach do pusz czal no ści prze ry wa nia cią ży z 27 IV 1956 r. (DzU,

nr 12, poz. 61). Do pusz cza ła prze ry wa nie cią ży, je że li wy stą pi ła jed na z trzech oko licz no ści: wska za nie le ka -
rza, trud ne wa run ki ży cio we ko bie ty, uza sad nio ne po dej rze nie, że cią ża po wsta ła w wy ni ku prze stęp stwa. 

8 Pra wi dło wo: w Wy dzia le „C”. Wnio sek spo rzą dzo no jesz cze na sta rych for mu la rzach EO-27 uży wa nych
przez KdsBP w la tach 1955–1956. Wy dział X od po wia dał wów czas za kwe stie ewi den cji ope ra cyj nej.
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Nr 2

1961�sier�pień�11,�War�sza�wa�–�Ana�li�za�ma�te�ria�łów�spra�wy�kryptonim�„Pal�lo�ty�ni”

War sza wa, dnia a11�VIIIa 1961 r.
Taj�ne

Egz. nr a1a

bA�na�li�za
ma te ria łów w spra wie ob ser wa cji oper[acyj nej] krypt. „Pal lo ty ni” i kie run ko wy plan

przed się wzięć ope ra cyj nych

I.�Cha�rak�te�ry�sty�ka�spra�wy
Wy dział I De par ta men tu III Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych prze ka zał w dniu 16 IX

1960 r. ma te ria ły agen tu ral ne dot. dzia łal no ści war szaw skiej gru py praw ni ków -k at ol ików
z za le ce niem wsz czę cia roz pra co wa nia. Z ma te ria łów TW ps. „Frie se” wy ni ka, że od 1957 r.
war szaw skie śro do wi sko praw ni ków -k at ol ików sta no wi zor ga ni zo wa ną gru pę za wo do wą
in te li gen cji, kie ro wa ną przez ku rię war szaw ską w oso bie bi sku pa Mo�dze�lew�skie�go
i ks. Pa�da�cza. Gru pie tej pa tro nu je pry mas Wy�szyń�ski1, któ re mu skła da ne są spra woz da -
nia z dzia łal no ści praw ni ków. Jak do tych czas usta lo no, w skład tej gru py wcho dzi sze reg
ad wo ka tów war szaw skich, zna nych ze swo jej an ty so cja li stycz nej po sta wy po li tycz nej, jak:
Bit�t�ner� Wa cła w2, Bud�ka� Bo gu mi ł3, Ra eyn�de�la Wa cław, Ma�li�szew�ski� Fe liks, Szo�nert

a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
b Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�pie�cząt�ką: Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu III Ko men dy MO m.st.

War sza wy oraz�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�i da�tą 11 VIII [19]61 [r.] od�ręcz�na�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Zga dzam się.
Na le ży jed nak w pra cy na sta wić się na szyb kie uzy ska nie źró deł in for ma cji. Za sto so wać się do uwag.

1 Ste fan Wy szyń ski (1901–1981), pry mas Pol ski. Stu dent WSD we Wło cław ku i KUL, czło nek Ra dy Spo -
łecz nej przy Pry ma sie Pol ski (od 1937 r.), ka pe lan AK, współ or ga ni za tor i ka pe lan szpi ta la po wstań cze go
w La skach (1944 r.), rek tor WSD we Wło cław ku (od 1945 r.), bi skup lu bel ski (1946–1948), pry mas, ar cy bi -
skup me tro po li ta gnieź nień ski i war szaw ski (1948–1981), wy nie sio ny do god no ści kar dy na ła (w 1953 r. ko -
mu ni stycz ne wła dze nie ze zwo li ły mu na wy jazd do Rzy mu i ode bra nie ka pe lu sza kar dy nal skie go, uczy nił to
do pie ro w 1957 r.), wię zio ny przez ko mu ni stycz ne wła dze w Ry wał dzie, Stocz ku War miń skim, Prud ni ku Ślą -
skim i Ko mań czy (1953–1956), za ini cjo wał pro gram na wie dze nia ca łej Pol ski przez ko pię Cu dow ne go Ob ra -
zu NMP Ja sno gór skiej (1957 r.), au tor pro gra mu Wiel kiej No wen ny przed ob cho da mi Mi le nium Chrztu Pol -
ski, peł nił ro lę me dia to ra mię dzy „So li dar no ścią” a wła dza mi pań stwo wy mi (1980 r.).

2 Wa cław Bit ner (Bit t ner) (1893–1981), praw nik. Ab sol went pra wa uni wer sy te tu w Pe ters bur gu, wy kła -
dow ca Ty go dni Spo łecz nych „Od ro dze nia”, po seł na Sejm RP (od 1922 r.), wi ce pre zes ZG ChD (od 1924 r.),
od 1934 r. w roz ła mo wym Klu bie Chrze ści jań sko -L ud owym, do rad ca praw ny pre mie ra gen. Si kor skie go we
Fran cji, or ga ni za tor opie ki w Kon su la cie RP w Tu lu zie dla żoł nie rzy pol skich, w USA (1941–1945), czło nek
Oby wa tel skiej Li gi War sza wy, skre ślo ny z li sty ad wo ka tów (1951–1956), czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go
nr 8 w War sza wie.

3 Bo gu mił Bud ka (1900–1981), praw nik. Czło nek Sto wa rzy sze nia Ka to lic kiej Mło dzie ży Aka de mic kiej
„Od ro dze nie” (od 1919 r.), ab sol went pra wa UW (1926 r.), dzia łacz Chrze ści jań skie go Związ ku Mło dzie ży
Pra cu ją cej „Od ro dze nie” (od 1926 r.), Chrze ści jań skie go Uni wer sy te tu Ro bot ni cze go, żoł nierz w kam pa nii
wrze śnio wej, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 13, Ra dy Ad wo kac kiej w War sza wie, do rad ca kar dy na ła
Wyszyń skie go. In wi gi lo wa ny przez Wy dział II De par ta men tu III i Wy dział II De par ta men tu IV MSW.
AIPN, 0222/140.
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Stani sła w4, Gra�bow�ska An to ni na5, Szczer�biń�ski Lu dwik, Po�mor�ski Ju liusz, Kło�siń�ski
Ta de usz, Ko�tec�ka Zo fia6, Kło�sie�wicz Prze my sła w7, Do�li�wa�-Śl�edzi�ński8, Pio�trow�ski Cze -
sła w9, Jan�czew�ski Sta ni sław c10 oraz sze reg sę dziów, m.in. Wit�kow�ski, Ga�liń�ski, Do brzań -
ski 11, Ko�tec�ka�12. Nie któ rzy z człon ków tej gru py, jak Bit�t�ner, Reyn�de�l13, po zo sta ją w ope -
ra cyj nym za in te re so wa niu Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW.

Jak zdo ła no do tych czas usta lić, dzia łal ność gru py praw ni ków -k at ol ików po le ga m.in. na
po zy ski wa niu no wych człon ków – szcze gól nie mło dych, or ga ni zo wa niu róż nych piel grzy -
mek do Czę sto cho wy, Gnie zna i oko lic pod war szaw skich, od by wa niu tzw. dni sku pie nia,
kon fe ren cji, od czy tów oraz prze ciw sta wia nie się na od cin ku swo jej pra cy za wo do wej róż -
nym za rzą dze niom władz pań stwo wych, jak usta wie o do pusz czal no ści prze ry wa nia cią ży,
roz wo dów itp. Ze bra nia ww. gru py od by wa ją się w okre ślo nych ter mi nach w ko ście le
św. An ny, ku rii war szaw skiej, u księ ży pal lo ty nów w Otwoc ku oraz w pry wat nych dmiesz -
ka niach. Nie któ rzy z ww. osób są rów nież zna ni ze swo jej dzia łal no ści i wro giej po sta wy
w okre sie wy bo rów do Ra dy Ad wo kac kiej i Sej mu PRL. Usta lo no, że jed nym z głów nych
or ga ni za to rów wspo mnia nych piel grzy mek, ze brań itp. jest adw. Ma�li�szew�ski – po zo sta ją cy
w bez po śred nim kon tak cie z ks. aPa�da�cze�ma i Mo�dze�lew�skim. Gru pa ta po sia da po nad to
swo je go dusz pa ste rza w oso bie ks. Rusz�cza�ka�e14, zam. [w] Płu dach k. War sza wy i ks. Sko�-
wro�na�i Wój�ci�ka oraz sze reg księ ży -w ykł ado wców, któ rych na zwisk nie usta lo no. W dniu

c W tek�ście: Ste fan.
d 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: U ko go w pry -

wat nych miesz ka niach.
e W tek�ście: Ru szak.
4 Sta ni sław Szo nert (1903–1978), praw nik. Uczest nik ak cji roz bra ja nia Niem ców w War sza wie, po wsta -

niec wiel ko pol ski, ochot nik w woj nie pol sko -bo lsz ewi ckiej, ab sol went pra wa UW (1927 r.), czło nek Stra ży
Oby wa tel skiej w War sza wie (1939 r.), pra cow nik fir my So lvay w Kra ko wie, or ga ni za tor po mo cy dla ro dzin
pro fe so rów UJ wię zio nych przez Niem ców, w War sza wie (od 1942 r.), po wsta niec war szaw ski, rad ca praw ny
w Mi ni ster stwie Prze my słu i Han dlu, Cen tral nym Za rzą dzie Ap tek, czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 3, 28,
30, Od dzia łu War szaw skie go Re dak cji Słow ni ka Bio gra ficz ne go Ad wo ka tów Pol skich.

5 An to ni na Gra bow ska (ur. 1903 r.), praw nik. Ad wo kat w po wo jen nych pro ce sach żoł nie rzy nie pod le gło -
ścio wych, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 25. AIPN, 1010/71313.

6 Zo fia Flo ren ty na Ko tec ka (ur. 1909 r.), praw nik. Ab sol went ka pra wa UŁ, rad ca praw ny w Miej skim Przed -
się bior stwie Wo do cią gów i Ka na li za cji w War sza wie. AIPN, 1010/76418.

7 Prze my sław Kło sie wicz (ur. 1929 r.), praw nik. Czło nek So da li cji Ma riań skiej (1948–1949), ab sol -
went pra wa UW (1951 r.), czło nek KIK w War sza wie, współ pra cow nik Ko ła Po sel skie go „Znak”, współ za ło -
ży ciel Pol skie go Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej (1976 r.), czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 12 w War sza wie.

8 Jan Do li wa -Śl edzi ński (ur. 1901 r.), praw nik. Ko mor nik przy Są dzie Grodz kim w Miń sku Ma zo wiec kim,
żoł nierz w kam pa nii wrze śnio wej, PAL, po wsta niec war szaw ski, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 24, czło -
nek PPS i PZPR, Związ ku Praw ni ków Pol skich. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III UdsBP oraz Wy dział III
K MO m.st. War sza wy. AIPN, 0208/1374.

9 Cze sław Ste fan Pio trow ski (ur. 1912), praw nik. Czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 21 w War sza wie.
10 Praw do po dob nie Sta ni sław Jan czew ski (1887–1970), praw nik. Se kre tarz (1924–1925), na stęp nie dzie -

kan Ra dy Ad wo kac kiej w War sza wie, wy kła dow ca SGH i UW (1947–1949), współ za ło ży ciel (1957 r.) i re -
dak tor na czel ny (do 1964 r.) „Pa le stry”, wi ce pre zes NRA (1957–1964), prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
NRA (1964–1967), czło nek Ra dy Pry ma sow skiej Od bu do wy Ko ścio łów War sza wy, Ko mi te tu Uczcze nia Ty -
siąc le cia Chrze ści jań stwa w Ar chi die ce zji War szaw skiej.

11 Bo le sław Do brzań ski, praw nik, pre zes Izby Cy wil nej Są du Naj wyż sze go, za uczest nic two w piel grzym -
ce praw ni ków w 1957 r. zo stał usu nię ty ze sta no wi ska. W. Chrza now ski, op.�cit., s. 262, 319. 

12 Teo do zja Ko tec ka (ur. 1903 r.), praw nik. Ab sol went ka pra wa UW, sę dzia Są du Po wia to we go w War sza -
wie. AIPN, 1005/169821.

13 Wa cław Reyn del (ur. 1898 r.), praw nik. Czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 24 w War sza wie.
14 Zyg munt Rusz czak (1909–1992), du chow ny. Wi ka ry na Tar cho mi nie, wię zio ny w KL Au schwitz, gdzie

był człon kiem Związ ku Or ga ni za cji Woj sko wej – kon spi ra cyj nej or ga ni za cji utwo rzo nej przez rtm. Wi tol da 
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2 VI 1959 r. od by ło się ze bra nie praw ni ków w pa ła cu ar cy bi sku pim przy ul. Mio do wej,
w któ rym uczest ni czy ło 13 osób, m.in. Ma�li�szew�ski, Szczer�biń�ski, Ra eyn�de�la, Kło�sie�wicz
i Bart�kie�wicz. Z in for ma cji TW ps. „Frie se” wy ni ka, że w dniu tym od by ło się ze bra nie spra -
woz daw cze gru py praw ni ków -k at ol ików dot. or ga ni zo wa nia na uk ko ściel nych u św. An ny
oraz re ko lek cji za mknię tych w Otwoc ku. Spra woz da nie zda wał bi sku po wi Mo�dze�lew�skie�-
mu�– adw. Ma�li�szew�ski. W dniu 11 VI 1959 r. prze pro wa dzo no ob ser wa cję pa ła cu ar cy bi -
sku pie go, w wy ni ku któ rej usta lo no, że by ło tam obec nych 11 osób, m.in. Szczer�biń�ski,�Kło�-
sie�wicz, Po�mor�ski, Wit�kow�ski, Bart�kie�wicz. Cha rak ter te go ze bra nia nie jest zna ny. 

W ma ju 1960 r. Ma�li�szew�ski zło żył re zy gna cję ze sta no wi ska kier[owni ka] gru py
w zwią z ku z wstą pie niem do ZSL i za mia rem wy ży cia się w pra cy spo łecz nej, lecz do gru -
py praw ni ków -k at ol ików oświad czył, że bę dzie w dal szym cią gu na le żał, ale pu blicz nie
w spra wach ka to lic kich wy stę po wać da lej nie za mie rza. W dniu 16 XII 1960 r. w ko ście le
św. An ny od by ła się na uka dla praw ni ków z udzia łem pry ma sa Wy szyń skie go, bisk[u]p[a]
Mo�dze�lew�skie�go i ks. Pa�da�cza. W cza sie na uki ww. na wo ły wa li praw ni ków do od wa gi
w dzia łal no ści ka to lic kiej oraz za le ca li prze trwać obec ny cięż ki okres dla ka to li cy zmu spo -
wo do wa ny róż ny mi za rzą dze nia mi władz. 

fOd stycz nia 1961 ro ku nie po sia da my dal szych in for ma cji o dzia łal no ści wspo mnia nej
gru py praw ni ków, po nie waż TW „Frie se” po zo sta ją cy na łącz no ści Wy dzia łu I Dep[ar ta -
men tu] III MSW zmie nił miej sce pra cy i za miesz ka nia, na to miast z na szej stro ny nie po zy -
ska no no we go źró dła in for ma cji, mi mo czy nio nych w tym kie run ku pew nych wy sił ków.
Z in for ma cji Wy dzia łu V Dep[ar ta men tu] III MSW z dnia 30 VI 1961 r. wy ni ka, że dzia łal -
ność gru py praw ni ków -k at ol ików jest na dal kon ty nu owa na.

W dniach 16–19 stycz nia br. od by ło się w Za ko pa nem po sie dze nie Ko mi sji gDusz pa ster -
skiej Epi sko pa tu, na któ rym ks. Ma ar�szow�skia 15 – dusz pa sterz praw ni ków w ska li kra jo wej
– stwier dził, że je że li cho dzi o pra cę na tym od cin ku, to na le ży roz po cząć dzia łal ność or ga -
ni za cyj ną w za sa dzie od pod staw. Brak jest ja kich kol wiek da nych z po szcze gól nych die ce -
zji o ja kiejś spe cjal nej pra cy wo kół te go za gad nie nia. W te re nie dusz pa ster stwo na po ty ka na
brak za in te re so wa nia ze stro ny księ ży ak ty wi za cją praw ni ków. Na re ko lek cjach w ub. ro ku
przy dość in ten syw nej pro pa gan dzie w ca łym kra ju uda ło się ze brać oko ło 1000 osób, prze -
waż nie z pro ku ra tu ry, sę dziów, naj mniej by ło ad wo ka tów. 

W ce lu uzdro wie nia tej sy tu acji dusz pa ster stwo praw ni ków za mie rza na 1961 r.:
– urzą dzić dla praw ni ków ogól no pol skie tzw. dni wspól nej mo dli twy w Czę sto cho wie,
– iść w or ga ni zo wa niu praw ni ków nie na ilość, ale na ja kość,
– two rzyć – gdzie się da – po rad nie apraw�ni�czea przy pa ra fiach,
– w dal szym cią gu pro wa dzić kon fe ren cje i na bo żeń stwa dla praw ni ków w die ce zjach.
W wy ni ku prze pro wa dzo nych czyn no ści ope ra cyj nych w sto sun ku do nie któ rych fi gu ran -

tów spra wy „Pal lo ty ni” ze bra no o nich bliż sze da ne. Ma�li�szew�ski jest po cho dze nia chłop skie -
go. W cza sie stu diów był kor po ran tem. W okre sie oku pa cji wraz z żo ną zaj mo wał się han dlem.
Po wy zwo le niu pra cu je w skar bo wo ści. Był p.o. dy rek to ra de par ta men tu NIK. Po zwol nie niu

Pi lec kie go, prze nie sio ny do KL Da chau (1942 r.), no ta riusz Ku rii Me tro po li tar nej War szaw skiej, prof. Me tro -
po li tar ne go Se mi na rium Du chow ne go, sę dzia Są du Me tro po li tar ne go.

f 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: Tz[n.], że nic
nie ro bi my w tej spra wie.

g Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�dwie�opa�trzo�ne�nie�czy�tel�ny�mi�pod�pi�sa�mi�od�ręcz�ne�ad�no�ta�cje�o tre�ści: Skąd po -
sia da my te in for ma cje – pro szę mi przed sta wić. Dru�ga: Uwa żam, że te wia do mo ści moż na by ło ująć ogól nie. 

15 Ste fan Mar szow ski (ur. 1919 r.), du chow ny. Sę dzia -a ud ytor Są du Me tro po li tar ne go (od 1956 r.), wi ce -
kanc lerz ku rii me tro po li tar nej w Kra ko wie.
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z NIK apli ko wał w są dzie i udzie lał się czyn nie w róż nych or ga ni za cjach spo łecz nych, m.in.
ja ko czło nek Za rzą du Głów ne go L[igi] P[rzy ja ciół] Ż[oł nie rza] i czł[onek] Ko mi te tu Od bu do -
wy Ko ścio ła w Za kro czy miu. Je go dzia łal ność kle ry kal na da tu je się jesz cze sprzed 1939 r.
Dzie ci na le ża ły do Mi li cji Nie po ka la ne j16. W 1951 r. Ma�li�szew�ski był za trzy ma ny przez b.
MBP, ja ko po dej rza ny o pi sa nie ano ni mów po gróż ko wych do Wan dy Odol skiej, lecz z bra ku
do wo dów wi ny zo stał zwol nio ny. Z pi sma KP MO w No wym Dwo rze Maz[owiec kim] z dnia
18 V 1961 r. wy ni ka, że Ma�li�szew�ski utrzy mu je bli skie kon tak ty z fi gu ran tem ich spra wy
ks. Sku�rą�Pio tre m17. Źr[ódło] TW „Frie se” z dnia 4 VII 1959 r. po da je, że w tym okre sie krą ży -
ła hu por czy wie wer sja, że Ma�li�szew�ski jest agen tem MSW do śle dze nia praw ni ków -k at ol ik ów18. 

Wy ja śnie niem tej wer sji za jął się spe cjal nie adw. Bud�ka i prze gląd nął ak ta per so nal ne
Ma�li�szew�skie�go w Ra dzie Ad wo kac kiej. Usta lił, że Ma�li�szew�ski zgło sił się do ad wo ka tu -
ry w okre sie „sta li ni zmu”, tj. w 1950 r. i po wo łał się na re fe ren cje d[owód]cy KBW. Po nad -
to w ak tach jest no tat ka, że ww. był za trzy ma ny przez wła dze bezp[ie czeń stwa] i miał po -
waż ne za rzu ty, z któ rych wy szedł czy sto. Fak ty te uza sad nia ły moż li wość współ pra cy
Ma�li�szew�skie�go�z wła dza mi bezp[ie czeń stwa], lecz z uwa gi na brak kon kret nych da nych
Bud�ka i in ni do szli do wnio sku, że w tej spra wie na le ży po stę po wać z re zer wą do cza su jej
wy ja śnie nia. Jak fak tycz nie spra wa ta zo sta ła wy ja śnio na – nie wia do mo. Na le ży jed nak są -
dzić, że po zy tyw nie dla Ma�li�szew�skie�go, gdyż nie zo stał od su nię ty do obec nej chwi li z gru -
py praw ni ków -k at ol ików. 

Od no śnie adw. Szczer�biń�skie�go (71 lat) usta lo no, że jest czł[on kiem] [Z]SL przy Mi ni -
ster stwie Spra wie dli wo ści. Po nad to udzie la się ak tyw nie spo łecz nie ja ko prze wod[ni czą cy]
Kom[ite tu] Blo ko we go i przew[od ni czą cy] Pol skie go Kom[ite tu] Obroń ców Po ko ju, L[igi]
P[rzy ja ciół] Ż[oł nie rza] i Przy jaź ni Pol sko -R adzie ckiej. Cór�ka�ww.�wy�je�cha�ła�na�stu�dia
do�Pa�ry�ża�i od�mó�wi�ła�ipow�ro�tu�do�kra�ju.

h Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Wer sja ta by ła
wy ni kiem przed się wzięć Wydz[ia�łu] I De par ta men tu III MSW, któ ry w ten spo sób chciał zneu tra li zo wać „M”.

i Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Fakt ten mo że -
my wy ko rzy stać. Pro szę ze mną omó wić.

16 Mi li cja Nie po ka la nej (Ry cer stwo Nie po ka la nej) – ruch ma ryj ne go za wie rze nia utwo rzo ny w 1917 r.
przez o. Mak sy mi lia na Kol be go pod czas stu diów w Rzy mie. Po po wro cie do Pol ski ideę sze rzył po cząt ko wo
w śro do wi sku za kon nym, na stęp nie tak że wśród osób świec kich. W 1922 r. uka zał się pierw szy nu mer cza so -
pi sma or ga ni za cji „Ry cerz Nie po ka la nej” (w na stęp nych la tach wy da wa no tak że m.in. „Ry ce rzyk Niepo ka la -
nej” i „Ma ły Ry ce rzyk Nie po ka la nej”). W 1927 r. na dział ce otrzy ma nej od księ cia Ja na Druc kie go Lubec kie -
go wy bu do wał klasz tor – Nie po ka la nów, któ ry stał się cen trum Mi li cji Nie po ka la nej. II woj na świa to wa oraz
śmierć o. Mak sy mi lia na Kol be go spowodowały zawieszenie dzia łal ności or ga ni za cji w Pol sce. W 1945 r.
wzno wio no wy da wa nie „Ry ce rza Nie po ka la nej”, a tak że ksią żek i bro szur. Czte ry la ta póź niej, w 1949 r., ko -
mu ni stycz ne wła dze zli kwi do wa ły dru kar nię i szko łę w Nie po ka la no wie, a w 1952 r. za wie si ły wy da wa nie pi -
sma. Do pie ro w 1981 r. ze zwo lo no na po now ne ukazywanie się ga ze ty.

17 Piotr Sku ra (ur. 1905 r.), du chow ny. Pro boszcz pa ra fii w Za kro czy miu, uka ra ny grzyw ną za „nie le gal -
ne” zor ga ni zo wa nie zbiór ki pie nięż nej na ogro dze nie cmen ta rza (1959 r.).

18 Po gło skę pod sy ca ła SB. W „Ana li zie sy tu acji po li tycz nej i prze ja wów an ty so cja li stycz nej dzia łal no ści
nie któ rych ele men tów w ad wo ka tu rze oraz wnio ski do dal szej pra cy ope ra cyj nej” ppłk Ste fan Mi ko łaj ski
i por. Je rzy Ko ściu czuk stwier dza li: „Ostat nio na sku tek na szych po su nięć ope ra cyj nych adw. Ma li szew ski
(tech nicz ny or ga ni za tor tej gru py) zło żył de kla ra cję o wstą pie niu do ZSL i wy co fał się z ak tyw nej dzia łal no -
ści ka to lic kiej, o czym po wia do mił ks. Pa da cza i in nych z hie rar chii ko ściel nej. W za leż no ści od po trzeb i roz -
wo ju sy tu acji w tej gru pie, prze wi du je się dal sze ewent[ual ne] kom bi na cje ope ra cyj ne, za po mo cą któ rych
chce my do pro wa dzić do roz bi cia tej gru py”. AIPN, 0236/447, t. 3, Ana li za sy tu acji po li tycz nej i prze ja wów
an ty so cja li stycz nej dzia łal no ści nie któ rych ele men tów w ad wo ka tu rze opra co wa na przez za stęp cę na czel ni ka
Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW ppłk. Ste fa na Mi ko łaj skie go i star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu
I De par ta men tu III MSW por. Je rze go Ko ściu czu ka, War sza wa, 25 II 1960 r., k. 77.
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W sierp niu 1960 r. Szczer�biń�ski ubie gał się o wy jazd pry wat ny do Au strii na za pro sze nie
zna jo me go fa bry kan ta. B[iu ro] P[asz por tów] Z[agra nicz nych]19 za ła twi ło wy jazd od mow -
nie. Przez TW usta lo no, że Szczer�biń�ski pra gnął na te re nie Au strii spo tkać się z cór ką.

Je śli cho dzi o adw. Po�mor�skie�go (lat 65), to usta lo no, że pra cu je on w Zesp[ole]
Adw[okac kim] nr 24 oraz pro wa dzi rad co stwa. Miesz ka w Sko li mo wie, gdzie jest rad cą
praw nym MRN i jej rad nym (da ne przed ostat[ni mi] wy bo ra mi do rad na rod[owych]
w 1961 r.). W 1965 r. na se sji MRN w Sko li mo wie po sta wił wnio sek o usu nię cie czł[on -
ków] PZPR z pre zy dium, mo ty wu jąc tym, że są oni zwią za ni dys cy pli ną par tyj ną i po stę -
pu ją w pra cy spo łecz nej tak jak ka żą im wła dze par tyj ne. Obec nie Po�mor�ski czy ni sta ra nia
o prze nie sie nie się na sta ły po byt do War sza wy.

Adw. Kło�sie�wicz Prze my sław (lat 32) jest jed nym z naj młod szych wie kiem w gru pie praw -
ni ków -k at ol ików. Był człon kiem So da li cji Ma riań skiej na uczel ni. W 1950 r. był za trzy ma ny
przez b. UBP m.st. War sza wy za ak tyw ny udział w ma ni fe sta cji na cześć pry ma sa Wy�szyń�-
skie�go. Obec nie jest adw. w Ze spo le nr 12. Źr[ódło] „Gó ral”20 z dnia 11 XI 1960 r. cha rak te -
ry zu je Kło�sie�wi�cza, ja ko oso bę o prze ko na niach pra wi co wych i ka to lic kich, bie rze czyn ny
udział w po mo cy przy or ga ni zo wa niu wy cie czek na re ko lek cje do Czę sto cho wy, w or ga ni zo -
wa niu od czy tów itp., zna oso bi ście ks. Pa�da�cza, by wa czę sto w Ku rii Me tro po li tar nej.

II.�Ana�li�za�ma�te�ria�łów�

Ana li zu jąc ca łość do tych czas po sia da nych ma te ria łów w spra wie krypt. „Pal lo ty ni” na -
le ży stwier dzić, iż jest to spra wa cie ka wa i za słu gu ją ca na ak tyw ne roz pra co wa nie. Ze
wzglę du na ma łą ak tyw ność w pro wa dze niu spra wy i brak no we go do tar cia źró dła in for ma -
cyj ne go nie je ste śmy w sta nie okre ślić na czym po le ga obec na dzia łal ność wspo mnia nej
gru py, a szcze gól nie jak są re ali zo wa ne za mie rze nia Ko mi sji Dusz pa ster skiej Epi sko pa tu ze
stycz nia br. Dla te go też dal sze roz pra co wa nie po win no zmie rzać w kie run ku:

1. Po zy ska nie od po wied nie go źró dła in for ma cji do wspo mnia nej gru py ce lem jej roz pra co wa nia;
2. Ujaw nie nie dzia łal no ści an ty so cja li stycz nej gru py praw ni ków -k at ol ików, w tym no -

wych osób z młod szej ge ne ra cji;
3. Po ze bra niu do sta tecz nych ma te ria łów prze ciąć wspo mnia ną dzia łal ność.
W ce lu re ali za cji po wyż szych za mie rzeń pla nu je się na stę pu ją ce przed się wzię cia ope ra cyj ne:
1. Spo śród człon ków gru py praw ni ków -k at ol ików – Ma�li�szew�skie�go, Kło�sie�wi�cza

i jSzczer�biń�skie�go� – opra�co�wać� ewent[ual nych] kan dy da tów na TW, ma jąc na uwa dze

j Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Tow. Czyż. Z gru py
tej na le ży wy ty po wać, opra co wać i po zy skać kan dy da ta. Po co uży wać ewen tu al nie i co ma cie przez to na my śli.

19 Biu ro Pasz por tów Za gra nicz nych w 1958 r. zmie ni ło na zwę na Biu ro Pasz por tów MSW.
20 We dług za cho wa nych do ku men tów organów bezpieczeństwa państwa ja ko in for ma tor/TW/KO ps. „Gó ral”

miał zo stać po zy ska ny Bed nar czyk Je rzy. Je rzy Bed nar czyk (ur. 1927 r.), praw nik. Ab sol went pra wa UW (1949 r.),
czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 5. Miał on zo stać we zwa ny 5 IV 1950 r. przez Wy dział I UBP m.st. War sza wy
na 26. Ko mi sa riat MO w związ ku ze sta ra niem uzy ska nia świa dec twa lo jal no ści, nie zbęd ne go do apli ka tu ry. Na
tym spo tka niu miał on pod pi sać zo bo wią za nie do współ pra cy ja ko in for ma tor i przy jąć pseu do nim „Gó ral” (kon -
tak ty z apa ra tem re pre sji miał on utrzy my wać już od 1947 r.). Ce lem wer bun ku by ło roz pra co wa nie oby wa tel ki
fran cu skiej An dre Bay ard, lo ka tor ki wil li je go oj ca, a tak że po przez kon tak ty oj ca z księ dzem Ju lia nem Chro ści -
ckim po zy ski wa nie in for ma cji do ty czą cych war szaw skie go du cho wień stwa. Od mo men tu wpi sa nia na li stę ad wo -
ka tów w la tach pięć dzie sią tych miał in for mo wać o na stro jach w śro do wi sku praw ni czym. W lip cu 1956 r. z uwa -
gi na dwu krot ną de kon spi ra cję miał zo stać wy eli mi no wa ny z sie ci taj nych współ pra cow ni ków, a dwa mie sią ce
póź niej po now nie za re je stro wa ny przez Wy dział III UdsBP m.st. War sza wy. W paź dzier ni ku 1961 r. ze wzglę du
na przy ję cie w po czet kan dy da tów PZPR prze kwa li fi ko wa ny na KO. Do no sy koń czą się w 1978 r. Za cho wa ła się
tecz ka per so nal na i 16 to mów te czki pra cy. AIPN, 00225/83, t. 1–17; Ma�rzec�1968�w do�ku�men�tach�MSW, t. 2,
cz. I: Kro�ni�ka�wy�da�rzeń, red. F. Dą brow ski, P. Gon tar czyk, P. To ma sik, War sza wa 2009, s. 350.
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posia da ne już ma te ria ły i ich od po wied nie wy ko rzy sta nie (np. zo bo wią za nie Ma�li�szew�skie�-
go�w sto sun ku do władz bezp[ie czeń stwa])k. 

2. Wy ko rzy stać fakt ubie ga nia się adw. aŁam�za�kia Ma rii o wy jazd do Fran cji do prze -
pro wa dze nia roz mo wy ope ra cyj nej pod ką tem ewent[ual ne go] wy ko rzy sta nia do ob ser wa -
cji w miej scu pra cy uczest ni ka wspo mnia nej gru py adw. Szo�nert[a] Sta ni sła wa. W per spek -
ty wie mieć na uwa dze ewent[ual ne] wpro wa dze nie ww. do gru py praw ni ków -k at ol ików.

3. Zo rien to wać się w roz mo wie z kon takt[em] obyw[atel skim] „K.F.” o je go moż li wo ści
in for mo wa nia nas o dzia łal no ści gru py praw ni ków -k at ol ików. 

4. Ze brać bliż sze da ne przez TW „Wol nie wicz”, „Gó ral” i kont[ak ty] obyw[atel skie]l

z miej sca pra cy po zo sta łych człon ków gru py praw ni ków. 
ł5. Pro wa dzić in wi gi la cje ko re spon den cji na fi gu ran tów ce lem usta le nia ich kon tak tów,

ter mi nów ze brań, kon fe ren cji itp. 
6. Uzgod nić z Gru pą V Wydz[ia łu] III KW MO War sza wa moż li wo ści wy ko rzy sta nia ich

jed no stek sie ci na te re nie za kła du pal lo ty nów w Otwoc ku.
m7. Wy je chać do KP MO No wy Dwór [Ma zo wiec ki] ce lem zo rien to wa nia się o po sia da -

nych ma te ria łach na adw. Ma�li�szew�skie�go i ks. Sku�rę�oraz omó wie nia wspól nych przed -
się wzięć ope ra cyj nych.

W związ ku z tym, że część uczest ni ków wspo mnia nej gru py po zo sta je w roz pra co wa niu
Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW nie któ re przed się wzię cia ope ra cyj ne bę dą uzgad nia ne
z ww. jed nost kąn. 

Ter min za pla no wa nych czyn no ści do koń ca IV kwar ta łu.

Kier[ownik] Gr[upy] IV Wydz[ia łu] III St. of[icer] oper[acyj ny] Wy dzia łu III 
(–) W[al de mar] Woł piu k21 por. (–) W[al de mar] Czyż, kpt.

Od�bi�to�w 2.�egz.
Druk. K.R. nr 3139/61o

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�I,�k.�8–13,�mps.

k Z pra�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: ja kie zo bo wią za nie.
l Po�wy�żej�odręcz�nie�nad�pi�sa�ne�sło�wo: ja kie?
ł Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Na nie któ rych, na wszyst kich nie ma ce lu, gdyż

cho dzi nam tyl ko o za wia do mie nia.
m Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: Na pi sać pi smo.
n Z pra�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�odręczna�ad�no�ta�cja�o tre�ści: ja kie i co? Na le ży kon kret nie pi sać.
o Po�ni�żej� opa�trzo�na� nie�czy�tel�nym� pod�pi�sem� i da�tą 11 VIII [19]61 [r.] od�ręcz�na� ad�no�ta�cja� o tre�ści:

Odn[ośnie] pkt. 1 uwa żam, że w spra wie naj waż niej szym pro ble mem jest po zy ska nie TW, dla te go nie moż na
pla no wać al bo, al bo – lecz kon kret nie na sta wić się na jed ną lub dwie oso by, wsz cząć for mal nie opra co wa nie
i po zy skać do spra wy.

21 Wal de mar Jan Woł piuk (ur. 1933 r.), por./płk, dr hab. Funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa
od sierp nia 1953 r., m.in.: od mar ca 1958 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny, od wrze śnia 1961 r. kie row nik sek cji,
od lu te go 1963 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy, od li sto pa da 1965 r. na czel nik Wy -
dzia łu Kon tro li Ru chu Gra nicz ne go K MO m.st. War sza wy. Od paź dzier ni ka 1972 r. kie row nik Za kła du Me -
to dy ki Pra cy Kontr wy wia dow czej In sty tu tu Kry mi na li sty ki i Kry mi no lo gii ASW, pra cow nik na uko wy In sty -
tu tu Na uk Praw nych PAN, wy kła dow ca UW, Wyż szej Szko ły In for ma ty ki, Za rzą dza nia i Ad mi ni stra cji
w War sza wie, Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia i Pra wa im. He le ny Chod kow skiej w War sza wie. Ma�rzec�1968
w do�ku�men�tach�MSW, t. 1: Nie�po�kor�ni, red. F. Dą brow ski, P. Gon tar czyk, P. To ma sik, War sza wa 2008, s. 342.
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Nr 3

1961�li�sto�pad�22,�War�sza�wa�–�Wnio�sek�kpt.�Wła�dy�sła�wa�Czy�ża�o ze�zwo�le�nie�na�prze�pro�wa�-
dze�nie�roz�mo�wy�ope�ra�cyj�nej�z adw.�Lu�dwi�kiem�Szczer�biń�skim

aWar sza wa, dnia b22�XIb 1961 r.

Z[astęp]ca�na�czel�ni�ka�Wy�dzia�łu�III
w�miej�scu

Wnio�sek
o ze zwo le nie na prze pro wa dze nie roz mo wy oper[acyj nej] z ob.

Szczer�biń�ski Lu dwik, s. Ja na, urodz[ony] 25 VIII 1890 r., ad wo kat, zam. War sza wa,
[…]

W[yżej] wym[ie nio ny] zło żył kwe stio na riusz na wy jazd z wy ciecz ką „Or bis” do Cze -
cho sło wa cji i Wied nia w okre sie 10 XII – 18 XII br. Szczer�biń�ski jest wdow cem, po sia da
cór kę Wan dę Szczer biń ską1, któ ra w ro ku 1957 wy je cha ła na stu dia do Pa ry ża i od mó wi ła
po wro tu do kra ju. W ub.r. Szczer biń ski ubie gał się o wy jazd pry wat ny do Wied nia, lecz od -
mó wio no mu. W grud niu 1960 r. za ło żo no spra wę gru po wą ope rac[yj nej] ob ser wa cji krypt.
„Pal lo ty ni” na gru pę praw ni ków -k at ol ików, m.in. Szczer biń skie go Lu dwi ka.

Dzia łal ność tej gru py, któ ra jest kie ro wa na przez ku rię war szaw ską w oso bie ks. Pa da -
cza, Ol szew skie go2, Mo dze lew skie go i pry ma sa Wy szyń skie go, po le ga m.in. na po zy ski wa -
niu no wych człon ków, or ga ni zo wa niu piel grzy mek, od by wa niu tzw. dni sku pie nia, kon fe -
ren cji, od czy tów oraz prze ciw sta wia niu się na od cin ku swo jej pra cy za wo do wej róż nym
za rzą dze niom władz pań stwo wych, jak usta wie o pra wie mał żeń skim i do pusz czal no ści
prze ry wa nia cią ży. Szczer biń ski na le ży do jed nych z ak ty wi stów tej gru py. Szczer biń ski
obok te go, iż jest bi go tem, jest rów nież nie wy ży tym spo łecz ni kiem. Na le ży do ZSL przy
Min[ister stwie] Spra wie dli wo ści, Przy jaź ni Pol sko -R adzie ckiej, L[igi] P[rzy ja ciół] Ż[oł nie -
rza], Ko mi te tu Obroń ców Po ko ju i [jest] prze wod ni czą cym Ko mi te tu Blo ko we go. Z da nych
agen tu ral nych wy ni ka, że Szczer biń ski ce lo wo ubie ga się o wy jazd do Wied nia, aby spo -
tkać się z cór ką, któ ra przy je cha ła by z Pa ry ża.

Ostat nio kont[akt] obyw[atel ski] – adw. „ŁM” – bę dąc w Pa ry żu, na proś bę Szczer biń -
skie go, ze tknę ła się z cór ką Wan dą. Z prze pro wa dzo nej roz mo wy wy ni ka, że Wan da nie za -
mie rza po wró cić do kra ju, gdyż urzą dzi ła się za wo do wo i ma te rial nie, lecz mi mo to obo je
b. tę sk nią za so bą.

Bio rąc pod uwa gę wiek Szczer biń skie go, pra cę za wo do wą i kup no w ub.r. no we go
miesz ka nia spół dziel cze go na le ży są dzić, iż nie ma on za mia ru po zo stać za gra ni cą. Wy ra -

a Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�oraz�da�tą 24 XI [19]61 r. od�ręcz�na�ad�no�ta�-
cja�o tre�ści: Za twier dzam.

b-b Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
1 Wan da Szczer biń ska (ur. 1922 r.), pra cow nik Bi blio te ki UW, w 1957 r. wy je cha ła do Fran cji i od mó wi ła

po wro tu do Pol ski, pra cow nicz ka In sty tu tu Ję zy ków Ob cych w Al li can te. Z uwa gi na od mo wę po wro tu
do kra ju zo sta ła za re je stro wa na przez Wy dział II K MO m.st. War sza wy w ewi den cji ogól no in for ma cyj nej.
AIPN, 0205/588; AIPN, 1218/11943.

2 Fran ci szek Ol szew ski, du chow ny, ka no nik Ka pi tu ły Me tro po li tar nej, kanc lerz ku rii me tro po li tar nej.
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że nie zgo dy z na szej stro ny jest pod sta wą do prze pro wa dze nia z ww. roz mo wy ope ra cyj nej
i w per spek ty wie po zy ska nia go ja ko kont[ak tu] obyw[atel skie go] do in for mo wa nia nas
o ak tu al nej dzia łal no ści gru py praw ni ków -k at ol ików.

Roz mo wa bę dzie po zo ro wa na na szy mi za in te re so wa nia mi za gra ni cą, przy czym pla nu je
się ją prze pro wa dzićc bpo�umó�wie�niu�się�z wwb.

Od�bi�to�1 egz.� St. of[icer] oper[acyj ny] Wy dzia łu III
Druk. K.R. Nr 5329/61d (–) Wł[ady sław] Czyż, bkptb

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�2,�cz.�III,�k.�65–66,�mps.

c Skre�ślo�no: przed od bio rem pasz por tu.
d Po�ni�żej�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�od�ręcz�na�adnotacja�o tre�ści: Tow. Czyż. Nie po da li ście ce lu

roz mo wy. Ce lem roz mo wy jest bliż sze ro ze zna nie dzia łal no ści gru py, któ rej „Sz” jest człon kiem, oraz zdo by -
cie źró dła in for ma cji. Kier[ownik] Gr[upy] IV W[ydzia�łu] III.

Wojciech�Kujawa

240

D
O
K
U
M
EN

T
Y



Nr 4

1962�sty�czeń�17,�War�sza�wa�–�No�tat�ka�służ�bo�wa�kpt.�Wła�dy�sła�wa�Czy�ża�z prze�pro�wa�dzo�nej
dru�giej�roz�mo�wy�ope�ra�cyj�nej�z Lu�dwi�kiem�Szczer�biń�skim

War sza wa, dnia a17�Ia 1962 r.
Taj�ne

Egz. nr a1a

No�tat�ka służ�bo�wa

W dniu 16 bm. od by łem spo tka nie1 z adw. Szczer biń skim Lu dwi kiem, któ ry po in for mo -
wał mnie o prze bie gu swo jej roz mo wy z cór ką Wan dą w cza sie po by tu w Wied niu w po ło -
wie grud nia 1961 r. Cór ka przy je cha ła do nie go z Pa ry ża na okres dwóch ad�nia. Szczer biń -
ski prze pro wa dził z nią „oj cow ską roz mo wę”, w wy ni ku któ rej Wan da jest skłon na
po wró cić do kra ju po ukoń cze niu stu diów i uzy ska niu dy plo mu pro fe so ra ję zy ka fran cu -
skie go z pra wem na ucza nia tyl ko cu dzo ziem ców. Dy plom ten ma uzy skać w czerw cu br.
Na stęp nie ma za miar wy je chać […] na po łu dnie Fran cji. Wan da, mó wiąc o swo im po wro -
cie do Pol ski, wy ra ża jed nak oba wę, że mo że być po po wro cie prze śla do wa na przez wła dzę
i wię cej nie bę dzie mia ła moż li wo ści wy jaz du za gra ni cę. Pasz por tu kon su lar ne go nie po -
sia da. Uczu cio wo jest w dal szym cią gu zwią za na z kra je m2.

Szczer biń ski po sy łał jej cza so pi sma: „No wą Kul tu rę”, „Sto li cę” i in ne. Obec nie Wan da
pro si ła, aby „Sto li cy” jej nie prze sy łał, gdyż z uwa gi na jej stan psy chicz ny dzia ła to ujem -
nie. Po li tycz nie ni gdzie się nie udzie la, z emi gra cją nie utrzy mu je żad nych kon tak tów za
wy jąt kiem da le kich krew nych wy wo dzą cych się ze sta rej emi gra cji pol skiej, zam[iesz ka -
łych] pod Pa ry żem.

Z żad nym męż czy zną nie chce się bli żej wią zać, pra gnie być w ży ciu sa mo dziel na. W za -
koń cze niu za pew ni ła oj ca, że nie po zo sta wi go sa me go na sta re la ta i kwe stię po wro tu do
kra ju uzgod ni z nim de fi ni tyw nie po uzy ska niu dy plo mu i ku ra cji.

Na stęp nie po ru szy łem ze Szczer biń skim spra wę gru py praw ni ków -k at ol ików. Szczer biń -
ski oświad czył, że prze my ślał głę bo ko tę spra wę, że z cha rak te ru jest b. ostroż ny i bo jaź li -
wy i je śli wła dze bez pie czeń stwa in te re su ją się tą gru pą, to wg nie go wi docz nie ma[ją] ku
te mu uza sad nio ne pod sta wy i dla te go ma za miar wy co fać się z dal szej dzia łal no ści w tej
gru pie. Czy ni to rów nież z tych wzglę dów, że mo że nie któ rzy z te go śro do wi ska, np. Ma li -
szew ski Fe liks, któ ry z uspo so bie nia i cha rak te ru jest cza sa mi nie od po wie dzial ny i b. ak -
tyw ny, mo że na ra zić in nych ko le gów, w tym Szczer biń skie go, na nie przy jem no ści ze stro -
ny władz. Ja ko sta ry, zna ny ad wo kat i spo łecz nik nie chciał by, aby je go oso ba zo sta ła

a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
1 Pre zen to wa na no tat ka omawia dru gie spo tka nie z adw. Lu dwi kiem Szczer biń skim. Pierw sze od by ło się

29 XI 1961 r. przed wy jaz dem Lu dwi ka Szczer biń skie go do Wied nia. Do ko lej nych spo tkań nie do szło. W ana -
li zie spra wy „Pal lo ty ni” z wrze śnia 1963 r. kie row nik Gru py IV Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy An to ni Fe -
liś pi sał: „Głów ny pro blem to lep sze wy ko rzy sta nie po sia da nej sie ci, zwią za nie jej z na mi i prze ła ma nie pew -
nych opo rów we wnętrz nych. W spra wie tej prze pro wa dzo no dwie roz po znaw cze roz mo wy z adw. S. – wy ni ki
nie za do wa la ją ce”. AIPN, 0999/34, t. 11, Za gad nie nie ad wo ka tu ry, Warszawa, wrzesień 1963 r., b.p.

2 Osta tecz nie Wan da Szczer biń ska nie zde cy do wa ła się na sta ły po wrót do Pol ski. Przy je cha ła je dy nie do
kra ju w grud niu 1968 r. na po grzeb oj ca. AIPN, 1218/11943.
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za mie sza na w ja kąś spra wę po li tycz ną. Na mo ją zwró co ną uwa gę, że jest zbyt prze wraż li -
wio ny i że je go na głe wy co fa nie się z tej gru py mo że rzu cić pew ne po dej rze nie ze stro ny
ko le gów i kle ru na je go oso bę, Szczer biń ski oświad czył, iż być mo że ja ko star szy czło wiek
jest tro chę prze wraż li wio ny, lecz ar gu men ty mo je nie prze ko nu ją go. Co do wy co fa nia się,
to nie uczy ni te go na tych miast, lecz stop nio wo, gdyż chce się zo rien to wać, w ja kim kie run -
ku zdą ża obec nie dzia łal ność kle ru opie ku ją ca się gru pą praw ni ków. Na za py ta nie czy bę -
dzie obec ny na kon fe ren cji u św. An ny w dniu 19 bm. Szczer biń ski oświad czył, że nie, gdyż
w tym dniu ma du żo pra cy za wo do wej, nie mniej jed nak do wie się od ko le gów, ja ki bę dzie
mia ła cha rak ter ta kon fe ren cja.

Mó wiąc jesz cze o de cy zji wy co fa nia się z gru py, Szczer biń ski nad mie nił, iż cho dzi tu
tyl ko o sa me wy co fa nie się z dzia łal no ści, na to miast nie prze sta nie być w dal szym cią gu
prak ty ku ją cym ka to li kiem. Jak do dał, od dłuż sze go cza su cho dzi tyl ko do Woj sko we go Ko -
ścio ła Gar ni zo no we go przy ul. Dłu giej, gdyż ma naj bli żej i naj bar dziej mu od po wia da.

bSz czer biń ski do dał, że cha rak ter na szych roz mów za cho wa wy łącz nie dla sie bie, przy
czym wy ra ził zgo dę na dal sze spo tka nia i roz mo wy na po wyż sze te ma ty. Na mar gi ne sie po -
ru sza nych spraw Szczer biń ski oświad czył, że gru pa praw ni ków -k at ol ików ży wo ko men tu -
je wy mia nę de pesz Chrusz czow – pa pież, że jest to do bry znak na are nie mię dzy na ro do wej
i w po li ty ce ko mu ni stów z ka to li ka mi, że obec ny pa pież bar dziej re al nie pa trzy na te spra -
wy oraz że mo że to mieć wpływ na po lep sze nie sto sun ków Ko ścio ła ka to lic kie go z wła dza -
mi w kra ju. Gru pa ta rów nież wy ra ża za in te re so wa nie czy wła dze par tyj no -rz ąd owe ze zwo -
lą Wy szyń skie mu na wy jazd do Rzy mu na zjazd so bo ru. Obok pry ma sa, wg ich zda nia,
wi nien po je chać bi skup Mo dze lew ski.

Od�bi�to�w 2.�egz.� St. of[icer] Wy dzia łu III 
Druk. K.I. Nr 256/62 (–) W[ła dy sław] Czyż

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�2,�cz.�III,�k.�70–71,�mps.

b 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: Prze pro wa dzić
1–2 roz mo wy, w ra zie bra ku efek tu za nie chać. 
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Nr 5

1962�wrze�sień�14,�War�sza�wa�–�Do�nie�sie�nie�TW�ps.�„Lo�lek”�do�ty�czą�ce�ak�tyw�no�ści�praw�ni�-
ków�-k�at�ol�ików

Źró dło: „Lo le k”1 War sza wa, dnia 14 IX 1962 r.
Przy jął: Czyż Taj�ne

Egz. nr a3a

Do�nie�sie�nie

W ro ku 1957, na je sie ni, zgło sił się nie ży ją cy [już] adw. Ol cho wicz, któ ry za pro po no wał
po moc przy urzą dza niu piel grzym ki re li gij nej na Ja sną Gó rę. Do tej po mo cy za pro sił ww.
jesz cze kil ka na ście osób, jak: adw. Bud kę, Bart kie wi cza (nie ży je), Kło sie wi cza, Mo dze -
lew skie go, Reyn dlab, Nie wia row skie go (nie ży je), Gra bow ską, Ka miń ską2, Kło siń skie go,
Szczer biń skie go, Zbie rań skie go3, kil ku sę dziów i jesz cze kil ka osób. Rów nież brał udział
w pra cach przy go to waw czych prof. Wol te r4.

Pra ce ww. po le ga ły na urzą dza niu piel grzym ki – od by ły się bo daj że dwie kon fe ren cje
w ku rii przy ul. Mio do wej, na jed nej był ks. pry mas, by ły tam oma wia ne re fe ra ty, ja kie mia -
ły być wy gło szo ne na Ja snej Gó rze w cza sie uro czy sto ści piel grzym ko wych, z cze go je den
re fe rat wy gła szał prof. Wol ter, dru gi zaś adw. Bud ka. 

Piel grzym ka od by ła się w pierw szych dniach li sto pa da 1957 r. Uczest ni cy z War sza wy
wy je cha li czte re ma au to bu sa mi, resz ta wy je cha ła po cią ga mi. Fre kwen cja na piel grzym ce
by ła znacz na, jak ob li cza no oko ło trzy tys. osób. By ła to piel grzym ka dla pra cow ni ków, dla
praw ni ków z ca łej Pol ski, wsku tek cze go, jak za zna czo no, by ła ta ka fre kwen cja. 

Pro gram piel grzym ki na Ja snej Gó rze obej mo wał za pla no wa ne na bo żeń stwa, wy gło sze -
nie dwóch re fe ra tów, po czym po dwóch dniach, wszy scy roz je cha li się wła sny mi środ ka -
mi lo ko mo cji.

W na stęp nym ro ku bo daj że od by ła się rów nież piel grzym ka do Czę sto cho wy, jed nak jej
zor ga ni zo wa nie na stą pi ło już na pod sta wie ogło szeń z am bo ny w po szcze gól nych pa ra fiach,
fre kwen cja by ła znacz nie mniej sza, z War sza wy by ło znacz nie mniej uczest ni ków, moż na

a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
b W tek�ście: Re in dla.
1 We dług za pi sów dzien ni ka re je stra cyj ne go SUSW TW „Lo lek” zo stał za re je stro wa ny 22 IX 1962 r. przez

Wy dział III K MO m.st. War sza wy, nr rej. 475, 10 III 1970 r. zdję ty z ewi den cji, ak ta zar chi wi zo wa no w Wy -
dzia le „C” K MO m.st. War sza wy pod nr 9152/I. We dług wy pi su z dzien ni ka ar chi wal ne go SUSW pod
nr 9152/I zar chi wi zo wa no ak ta Fe lik sa Ma li szew skie go ps. „Lo lek”; tecz ki: per so nal na i pra cy zo sta ły znisz -
czo ne 31 VIII 1988 r. We dług za pi su na kar cie E-14 za cho wa nej w Biu rze „C” K MO m.st. War sza wy Ma li -
szew ski Fe liks zo stał za re je stro wa ny pod nr 475 przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy. Fe liks Ma li szew -
ski (ur. 1905 r.), praw nik. Czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 21, 38, czło nek ZSL. AIPN, 797/5115; Ma�rzec
1968�w do�ku�men�tach..., t. 2, cz. I, s. 398.

2 Wan da Bi brow ska -K ami ńska (ur. 1901 r.), praw nik. Ab sol went ka pra wa UW, czło nek ze spo łów ad wo -
kac kich nr 21, 30. AIPN, 728/52388. 

3 Lech Zdzi sław Zbie rań ski (ur. 1921 r.), praw nik. Czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 8, 32 w War sza wie,
lek tor ję zy ka fran cu skie go w Spe cja li stycz nej Spół dziel ni Pra cy Na uczy cie li Ję zy ków Ob cych „Lin gwi sta”
w War sza wie. AIPN, 728/83922.

4 Wła dy sław Wol ter (1897–1986), praw nik, pro fe sor UJ. Czło nek PAU i PAN, pre zes Są du Ape la cyj ne go
w Kra ko wie.
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ob li czać 50 proc. sta nu z pierw szej piel grzym ki. Pro gram jej obej mo wał, po za na bo żeń -
stwa mi, dwa re fe ra ty du chow nych.

W cza sie uro czy sto ści na Ja snej Gó rze po sta no wio no, że praw ni cy -k at ol icy bę dą mie li
kon fe ren cje re li gij ne raz w mie sią cu w ko ście le św. An ny (w trze ci pią tek mie sią ca), kon fe -
ren cje ta kie by ły wy gła sza ne przez róż nych księ ży, jak: bp. Mo dze lew skie go, ks. Pa da cza,
Rusz cza ka, Wój ci ka i jesz cze kil ku in nych, bli żej nie zna nych. Kon fe ren cje mia ły na ce lu
po głę bie nie wie dzy re li gij nej, na stęp nie kil ka ra zy od by ły się tzw. dni sku pie nia w Otwoc -
ku u ks. pal lo ty nów, po czym spo wiedź i ko mu nia, mia ły one cha rak ter jed no dnio wy, wy -
kła dy re li gij ne od by wa ły się w miej sco wej ka pli cy, raz wy kła dał ks. pal lo tyn nie zna ny, raz
ks. Lu dwig, raz ja kiś ksiądz z Lu bli na z KUL. Fre kwen cja na kon fe ren cjach mie sięcz nych
by ła nie wiel ka, wa ha ła się w gra ni cach 10–50, łącz nie z oso ba mi przy god ny mi, bę dą cy mi
uprzed nio na wie czor nym na bo żeń stwie. 

Od pew ne go cza su, w szcze gól no ści w ostat nim ro ku, fre kwen cja sta wa ła się co raz
mniej sza, bra ły w niej udział prze waż nie oso by star sze, przy wią za ne do swej wia ry, po sia -
da ły one ra czej cha rak ter za ni ko wy. Urzą dza nie na przy szłość po dob nych kon fe ren cji za po -
wie dzia ne zo sta ło przed wa ka cja mi i pierw szy ta ki ter min praw do po dob nie w paź dzier ni ku
(ma być ogło szo ny z am bo ny w po szcze gól nych pa ra fiach sto li cy).

War sza wa, dnia ... wrze śnia 1962 r.
„Lo lek”

Uzu�peł�nie�nie�in�for�ma�cji�spi�sa�nych�ze�słów�TW�„aŁa”
W związ ku z od czy ta niem li stu pry ma sa Wy szyń skie go w dniu 12 sierp nia br. na am bo -

nach w ko ścio łach war szaw skich, treść te go li stu wy wo ła ła du że za sko cze nie i ko men ta rze
w śro do wi sku gru py praw ni ków -k at ol ików. Adw. Bud ka, Mo dze lew ski, Kło sie wicz i in ni
mó wi li, że ak cja władz ad mi ni stra cyj nych w sto sun ku do sióstr za kon ny ch5 w Waw rze i pal -
lo ty nó w6 w Otwoc ku by ła za sko cze niem dla kle ru, gdyż nie spo dzie wa no się ta ko wej oraz
od by ła się ona bar dzo szyb ko.

Ad wo ka tów -k at ol ików naj wię cej in te re so wa ła stro na praw na, tj. czy wła dze ad mi ni stra -
cyj ne prze pro wa dzi ły ją zgod nie z prze pi sa mi praw ny mi, czy wła dze ko ściel ne by ły wcześ -
niej po wia do mio ne przez czyn ni ki ad mi ni stra cyj ne o wy ko na niu jej de cy zji i nie za sto so -
wa ły się do niej w prze wi dzia nym ter mi nie. Wy ara�ża�noa zda nie, że wła dze ad mi ni stra cyj ne
po win ny by ły po dać w ja kiś spo sób do wia do mo ści spo łe czeń stwa, jak for mal nie by ło to
zała twia ne z ku rią war szaw ską, gdyż z tre ści li stu pry ma sa wy ni ka, że wła dze ad mi ni stra -
cyj ne do ko na ły wspo mnia nej ak cji bez praw nie i nie hu ma ni tar nie. Dla te go też wspo mnia ni
wy żej roz mów cy ubo le wa li moc no nad lo sem sióstr za kon nych.

5 Za kon fe li cja nek w Waw rze – zda niem SB – nada wał „kie ru nek ży cia re li gij ne go na tym te re nie, ma jąc
po waż ny wpływ na ro dzi ców po przez ich dzie ci, a na wet na oso by obo jęt nie usto sun ko wa ne do re li gii, gdyż
po tra fi ły tu wy two rzyć od po wied ni kli mat opi nii pu blicz nej, oczy wi ście tyl ko od stro ny fa na ty zmu re li gij ne -
go”. W związ ku z po dob ną „an ty pań stwo wą” dzia łal no ścią w 1961 r. roz po czął się pro ces ka sa cji in sty tu cji
oświa to wych fe li cja nek w Waw rze. Zli kwi do wa no wów czas szko łę po wszech ną, zaś w na stęp nym ro ku pań -
stwo prze ję ło szko łę śred nią i przed szko le. AIPN, 01283/1243, In for ma cja st. ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu
III K MO m.st. War sza wy A. Mar jań skiej do ty czą ca pro win cji war szaw skiej zgro ma dze nia fe li cja nek, War -
sza wa, sier pień 1961 r., k. 318–324.

6 Zob. wstęp, przy pis nr 5.
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Jed no cze śnie ad wo ka ci ka to lic cy wy ra ża ją opi nię, że wi nę po no si rów nież hie rar chia
kościel na, szcze gól nie pry mas, któ ry zaj mu je bez kom pro mi so we sta no wi sko i pro wa dzi do
za ostrze nia sto sun ków Ko ścio ła z pań stwem. Uwa ża ją, że spra wa sióstr za kon nych w Waw -
rze i oo. pal lo ty nów mo gła by zna leźć ja kieś amo dus vi ven dia, o ile oby dwie stro ny po szły by
na pew ne ustęp stwa.

W obec nej chwi li śro do wi sko gru py praw ni ków -k at ol ików naj bar dziej in te re su je fakt,
czy w tej sy tu acji pry mas Wy szyń ski otrzy ma pasz port do Wa ty ka nu na so bór. Ogól nie prze -
wa ża jed nak opi nia, że wła dze pań stwo we wy da dzą jed nak pasz port Wy szyń skie mu, gdyż
w prze ciw nym ra zie za ostrzy ło by to sy tu ację we wnętrz ną w kra ju oraz spo tka ło by się to
z ata ka mi opi nii mię dzy na ro do wej.

Je śli cho dzi o kon tak ty z ku rią war szaw ską, to spo śród ad wo ka tów -k at ol ików w bli skich
sto sun kach z bi sku pem Mo dze lew skim i Pa da czem po zo sta ją adw. adw. Bud ka, Jan czew -
skic (rad ca praw ny ku rii), Mo dze lew ski (po dob no krew ny bi sku pa Mo dze lew skie go) oraz
mło dy Kło sie wicz Prze my sław, ten ostat ni ma opi nię bi go ta i jed no cze śnie b. tchórz li we go.
Jest wy cho wan kiem ks. Pa da cza z okre su So da li cji Ma riań skie j7 i Sto wa rzy sze nia „Ju ven -
tus Chri sti a na”8. Brał dwu krot nie udział w skła dzie de le ga cji praw ni ków -k at ol ików na au -
dien cji u pry ma sa. Na to miast adw. Bud ka, Mo dze lew ski i Jan czew ski zna ją się z Pa da czem
z okre su wspól nych stu diów w gim na zjum Wła dy sła wa IV. 

TW „Lo lek” po dał, że je śli cho dzi o dzia łal ność gru py le ka rzy -k at ol ików, to od by wa ją
oni po dob ne kon fe ren cje, jak praw ni cy w ka pli cy obok „Dzie kan ki” na Kra kow skim Przed -
mie ściu. W 1957 r. gru pie tej prze wo dził dr Szy mań ski, zna ny le karz cho rób dzie cię cych
w War sza wie. Był on or ga ni za to rem piel grzym ki w 1957 r. do Czę sto cho wy i ucho dzi za
zaufa ne go pry ma sa. 

TW „Lo lek” po in for mo wał mnie, że naj bliż sza kon fe ren cja dla praw ni ków -k at ol ików
jest za pla no wa na na 3. pią tek m[ie sią]ca paź dzier ni ka (19 X 1962 r.) w ko ście le św. An ny,
z tym że nie wia do mo jesz cze, w ja ki spo sób zo sta ną po wia do mie ni jej uczest ni cy.
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c W tek�ście: Ja czew ski.
7 So da li cja Ma riań ska – sto wa rzy sze nie ka to lic kie za po cząt ko wa ne w XVI w., ja ko or ga ni za cja mło dzie -

ży szkol nej po bie ra ją cej na ukę w ko le giach je zu ic kich. Ka sa ta za ko nu je zu itów spo wo do wa ła stop nio we za -
wie sze nie dzia łal no ści. Po wol ny po wrót do ży cia na stą pił w XIX w. w Ga li cji. W 1916 r. po wo ła no So da li cję
Aka de mi ków, zaś dwa la ta póź niej aka de mi czek w War sza wie. Wy ra zem pręż no ści or ga ni za cji by ło po wsta -
nie w 1922 r. i 1924 r. dwóch ogól no pol skich związ ków. Oku pa cja hi tle row ska i po wsta nie war szaw skie
znacz nie uszczu pli ły sze re gi So da li cji. Po mi mo te go już w paź dzier ni ku 1944 r. gru pa aka de mi czek prze by -
wa ją cych na Pra dze na no wo pod ję ła dzia łal ność. W po wo jen nej rze czy wi sto ści roz wój So da li cji przy spie szył
we wrze śniu 1946 r., kie dy na pierw szym ogól no pol skim zjeź dzie po wo ła no Ogól no pol ski Zwią zek So da li cji
Aka de mic kich. Na ra sta ją ce szy ka ny, aresz to wa nia człon ków (m.in. Ta de usza Prze ci szew skie go i Han ny Ił ło -
wiec kiej), a przede wszyst kim de kret z 5 VIII 1949 r., na ka zu ją cy re je stra cję wszyst kich sto wa rzy szeń re li gij -
nych wraz z po da niem człon ków, spo wo do wał za wie sze nie organizacji przez epi sko pat Pol ski.

8 Sto wa rzy sze nie Ka to lic kiej Mło dzie ży Aka de mic kiej „Ju ven tus Chri stia na” – wy wo dzi się z za ło żo ne go
w 1918 r. w Miń sku Li tew skim przez ks. Edwar da Szwej ni ca sto wa rzy sze nia „Ju ven tus Chry stia na”. Dzia ła -
nia zbroj ne I woj ny świa to wej spo wo do wa ły za wie sze nie or ga ni za cji, zaś część jej człon ków zna la zła się
w War sza wie, gdzie w 1921 r. utwo rzyli Ko ło Mło dzie ży Zie mi Miń skiej, a na stęp nie w grud niu 1921 r.
„Juven tus Chri stia na”. Roz wój or ga ni za cji na stą pił na prze ło mie 1926 i 1927 r., kie dy 44 oso by zło ży ły przy -
rze cze nie or ga ni za cyj ne. W 1932 r. „Ju ven tus” skupiało 194 człon ków, zaś po za nim znaj do wa ło się 84 se nio -
rów; utwo rzo no ko ła m.in. w Wil nie i Lwo wie. Oku pa cja niemiecka spo wo do wa ła ogrom ne stra ty w sze re -
gach sto wa rzy sze nia. Nie któ rzy człon ko wie, two rząc ko ła w War sza wie, To ru niu, Kra ko wie, Ło dzi, Lu bli nie
i Po zna niu, sta ra li się po woj nie re ak ty wo wać dzia łal ność, jed nak re pre sje wo bec człon ków oraz de kret
z 5 VIII 1949 r. za koń czy ły dal sze funk cjo no wa nie „Ju ven tus Chri stia na”. 



Za�da�nie:
Uzgod ni łem z TW, że po wia do mi mnie o do kład nym ter mi nie kon fe ren cji lub ewent[ual -

nych] zmia nach oraz po le ci łem, aby uczest ni czył w kon fe ren cji.

Od�bi�to�w 3.�eg�zem�pla�rzach
Egz. nr 1 – Wydz[iał] IV MSW
Egz. nr 2 – tecz ka ro bo cza
Egz. nr 3 – do spra wy oper. ob serw.
Druk. H.Z./Nr 3873/62.

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�II,�k.�81–84,�mps.
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Nr 6

1963�kwie�cień�22,�War�sza�wa�–�No�tat�ka�służ�bo�wa�kpt.�Wła�dy�sła�wa�Czy�ża�ze�spo�tka�nia�z TW
ps.� „Ł”� do�ty�czą�ca� kon�fe�ren�cji� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików� z pry�ma�sem�Wy�szyń�skim�w ko�ście�le
św. An�ny�w kwiet�niu�1963�r.�

War sza wa, dnia 22 kwiet nia 1963 r.
Taj�ne

Egz. nr a1a

bNo�tat�ka�służ�bo�wa

W dniu 22 bm. od by łem spo tka nie z TW „Ł”, któ ra po da ła, co na stę pu je. W dniu 19 bm.
o go dzi nie 19.00 w ko ście le św. An ny w ka pli cy św. Wła dy sła wa od by ła się kon fe ren cja dla
praw ni ków -k at ol ików.

Obec nych by ło oko ło 20 osób, m.in. adw. Mo dze lew ski1 (se nior), Wło dar ski, Nie bo jew -
ska2, Szczer biń ski Lu dwik, sę dzia Ga liń ski z żo ną, Ko tec ka Zo fia i jej sio stra – z za wo du sę -
dzia. Kon fe ren cję pro wa dził ks. Pa dacz na te mat uchwał sy no du war szaw skie go z lip ca ub.r.,
a któ re go uchwa ły zo sta ły za twier dzo ne w stycz niu br. Pa dacz oma wiał nie któ re punk ty tej
uchwa ły, szcze gól nie w od nie sie niu do li tur gii. Po dał, że przy go to wu je się do dru ku więk szą
ilość eg zem pla rzy tej uchwa ły, któ ra zo sta nie do rę czo na do prze stu dio wa nia człon kom gru -
py praw ni ków -k at ol ików. Da lej ape lo wał do praw ni ków o prze strze ga nie mo ral no ści ka to lic -
kiej w ży ciu pry wat nym i za wo do wym – że po zli kwi do wa niu róż nych bractw ko ściel nych,
któ rych za da niem by ło m.in. prze cią ga nie nie wie rzą cych na wia rę ka to lic ką, ro lę tę po win ni
speł niać obec nie człon ko wie gru py praw ni ków -k at ol ików. Ogól nie po da wał przy kła dy, że
sze reg osób nie wie rzą cych na wra ca się na wia rę ka to lic ką, co świad czy o si le tej wia ry. Na
za koń cze nie kon fe ren cji ks. Pa dacz po in for mo wał ze bra nych, że w dniach 27–28 od bę dzie
się do Czę sto cho wy piel grzym ka gru py praw ni ków, któ rą po kie ru je ks. Pa dacz.

Prze wi dzia ny jest udział pry ma sa Wy szyń skie go. Wy jazd ma na stą pić w pią tek 26 bm.
Stro ną or ga ni za cyj ną ma ją się za jąć sio stry Ko tec kie, Mo dze lew ski i Bud ka, któ rzy w śro -
dę – 24 bm. po wia do mią szcze gó ło wo chęt nych na piel grzym kę o spra wach or ga ni za cyj -
nych. Po za koń cze niu kon fe ren cji sio stry Ko tec kie i część męż czyzn po zo sta ły na proś bę
ks. Pa da cza w ce lu omó wie nia spra wy piel grzym ki. Pa dacz nad mie nił, że w ma ju pla nu je
kon fe ren cję u sióstr za kon nych w La skach k. War sza wy oraz kon fe ren cję u św. An ny, na
któ rej bi skup Mo dze lew ski omó wi dal szy cykl na te mat sy no du war szaw skie go i so bo ru
wa ty kań skie go. 
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a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
b Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja�o tre�ści: T. Czyż. Zwrot.
1 Mści sław Mo dze lew ski (ur. 1900 r.), praw nik. Czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 12 w War sza wie.
2 Ma ria Nie bo jew ska (ur. 1915 r.), praw nik. Ab sol went ka pra wa UW (1938 r.), czło nek ze spo łów ad wo -

kac kich nr 21, 30 w War sza wie. AIPN, 728/54742.



Roz mów czy ni po in for mo wa ła mnie, że wy jeż dża na nie dzie lę do ro dzi ców w Piotr ko wie
i o ile jej czas po zwo li, to po je dzie stam tąd na piel grzym kę do Czę sto cho wy.

Jed no cze śnie umó wio no, że w dniu 25 bm. po in for mu je mnie o szcze gó łach or ga ni za cyj -
nych dot. piel grzym ki.

Od�bi�to�w 3.�eg�zem�pla�rzach St. ofic[er] oper[acyj ny] Wy dzia łu III
Druk. H.Z./Opr. C.W./G.IV. (–) Wł[ady sław] Czyż

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�II,�k.�101–102,�mps.
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Nr 7

1964�gru�dzień�31,�War�sza�wa�–�Do�nie�sie�nie�TW�ps.�„Ł”�do�ty�czą�ce�co�rocz�ne�go�spo�tka�nia
opłat�ko�we�go�praw�ni�ków�-k�at�ol�ików�z pry�ma�sem�Wy�szyń�skim

Źró dło: „Ł” War sza wa, dnia 31 XII 1964 r.
Przy jął: Fe li ś1 Taj�ne

Egz. nr a2a

bDo�nie�sie�nie
(ze słów)

W dniu 29 XII 1964 r. od godz. 19.20–21.00 w Pa ła cu Pry ma sow skim od by ło się spo -
tka nie praw ni ków -k at ol ików z kar dy na łem Wy szyń skim. Obec nych by ło oko ło 100 osób.
Po za Wy szyń skim był obec ny ks. pra łat Pa dacz i ks. Wój cik. Spo tka nie za ga ił ad wo kat
Bud ka, wi ta jąc w imie niu ze bra nych kar dy na ła Wy szyń skie go. W bie żą cym ro ku spo tka nie
zo sta ło zor ga ni zo wa ne ina czej niż w ro ku ubie głym. Zo stał usta wio ny tzw. stół pre zy dial -
ny, za któ rym usie dli: w środ ku kar dy nał Wy szyń ski, obok nie go Bud ka, z dru giej stro ny
kar dy na ła żo na me ce na sa Ki ja sa2 ([…], po tem by ła we Fran cji) i nie zna ny ad wo kat z du ży -
mi kla pia sty mi usza mi, któ ry prze waż nie drze mał, z wra ca jąc swym za cho wa niem uwa gę
ze bra nych (na zwi sko nie zna ne).

Kar dy nał Wy szyń ski w prze mo wie swej po ru szył spra wy so bo ro we – mó wiąc je dy nie na
te ma ty re li gij ne. W koń co wej fa zie prze mó wie nia oświad czył, że pań stwo na dal in ge ru je
w spra wy Ko ścio ła w po sta ci róż nych wi zy ta cji w se mi na riach du chow nych, mi mo że kon -
wen cja mię dzy na ro do wa gwa ran tu je swo bo dę. W ostat nim cza sie PRL ra ty fi ko wa łac tę
kon wen cję, co zo sta ło uję te w Dzien ni ku Ustaw z li sto pa da br. stąd też pań stwo win no prze -
strze gać mię dzy na ro do wych umów, pod któ rym[i] się pod pi su je.

Kar dy nał Wy szyń ski, oma wia jąc spra wy so bo ro we, roz wo dził się o ro li M[at ki] Bo skiej.
Ła miąc się opłat kiem mó wił, że ma my fik cyj ność pra wa, że ro la ad wo ka tów jest trud na
w no wym usta wie niu ich (dot. usta wy o ad wo ka tach). Zwró cił się z ape lem do ze bra nych,
aby wio sną licz nie uczest ni czy li w piel grzym ce do Czę sto cho wy. Ter min piel grzym ki bę -
dzie po da ny od dziel nie.

Na opłat ku m.in. by li: se kre tarz są du Wi śnioch, je den z sę dziów (na zwi ska nie pa mię -
tam), kil ka pra cow nic są du pow[ia to we go] i woj[ewódz kie go] oraz adw. Kło sie wicz, Pa nar -
ski, Ka li sko z żo ną, me ce nas Ki jas, mec. Mo dze lew ski, Bart cza k3, Wa rec ki4 i in ni, znam ich

a-a Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
b Z le�wej�stro�ny�do�ku�men�tu�nie�czy�tel�na�ad�no�ta�cja.
c W tek�ście: re ak ty fi ko wa ła. 
1 An to ni Fe liś (ur. 1922 r.), por./ppłk. Funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach

1948–1978, m.in.: od lip ca 1959 r. kie row nik gru py Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy, od lip ca 1968 r. za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy.�Dzia�ła�nia�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�or�ga�ni�za�cji
„Ruch”, wy bór, wstęp i oprac. P. By szew ski, War sza wa 2008, s. 108. 

2 Mie czy sław Ki jas (ur. 1905 r.), praw nik, dr. Ab sol went pra wa UJ, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 25
w War sza wie. AIPN, 1005/167581.

3 To masz Jan Bart czak (ur. 1904 r.), praw nik. Rad ca praw ny w Pre zy dium Ra dy Na ro do wej m.st. War sza -
wy, czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 1 w War sza wie.

4 Alek san der Wa rec ki (ur. 1915 r.), praw nik. Czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 19 w War sza wie.
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z wi dze nia. Z nie któ ry mi oso ba mi roz ma wiał oso bi ście ks. Pa dacz i Wój cik na te ma ty
osobi ste. 

W śro do wi sku ad wo ka tu ry sy tu acja na dal nie azmie�nia�sięa. W dal szym cią gu trwa ją niez -
dro we sto sun ki w ze spo łach na tle róż ni cy w osią ga nych ob ro tów przez po szcze gól nych
adwo ka tów. Np. w Ze spo le nr 30 od by ła się wczo raj burz li wa dys ku sja w związ ku z nie wy ra -
bia niem mi ni mum ob ro tów. Więk szo ścią gło sów ogra ni czo no wy pła ca nie mi ni mum adw.
Lu tow skie mu oraz sta ra no się na kło nić adw. Gar ba czew skie go d5 i Bro ni kow skie go e6, aby
po szli na eme ry tu rę, gdyż w ża den spo sób nie mo gą osią gnąć ob ro tów 4000 zł. Tak Gar ba -
czew ski, jak i Bro ni kow ski od ma wia ją pój ścia na eme ry tu rę.
Za�da�nie:
Pro szę prze pro wa dzić roz mo wę z adw. Dy sz lew ski m7 na te mat spo tka nia z kar dy na łem

oraz zo rien to wa nia się, ja kie zna cze nie ma ją ak ty wi ści świec cy współ dzia ła ją cy z ku rią.
Na dal ob ser wo wać zja wi ska za cho dzą ce w war szaw skiej ad wo ka tu rze.
No�tat�ka: „Ł” po dał[a], że adw. Dy sz lew ski nie był na spo tka niu praw ni ków -k at ol ików

29 XII 1964 r. Jak się wy ra ził w cza sie spo tkań z nią – [nie]obec ność je go jest uspra wie dli -
wio na, po nie waż bie rze on udział w spo tka niu z me dy ka mi. Ze wzglę du na brak cza su „Ł”
nie by ła w sta nie omó wić szcze gó łów tej spra wy.

Od�bi�to�w 3.�egz.
Druk I.Ch. opr. F.

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�2,�cz.�III,�k.�92–93,�mps.

d W tek�ście: Gor ba czew ski.
e W tek�ście: Bra ni kow skie go.
5 Jó zef Gar ba czew ski (ur. 1895 r.), praw nik. Ab sol went pra wa UW, żoł nierz w kam pa nii wrze śnio wej, PSZ

na Za cho dzie, w 1947 r. po wró cił do Pol ski, rad ca praw ny Cen tra li Han dlo wej Prze my słu Drzew ne go, czło -
nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 30 w War sza wie.

6 An to ni Bro ni kow ski (ur. 1896 r.), praw nik. Rad ca praw ny Za wier ciań skich Za kła dów Prze my słu Ba weł -
nia ne go, czło nek ze spo łów ad wo kac kich nr 30 i 37 w War sza wie.

7 Ka zi mierz Dy sz lew ski (ur. 1921 r.), praw nik. Żoł nierz AK, ab sol went pra wa UW, rad ca praw ny w URM,
czło nek Ze spo łu Ad wo kac kie go nr 25 w War sza wie. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy.
AIPN, 0224/913.
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Nr 8

1965�li�piec�5,�War�sza�wa�–�Wnio�sek�o za�koń�cze�nie�spra�wy�kryptonim�„Pal�lo�ty�ni”

aZa�twier�dzamb cWar�sza�wac, dnia c5�VIIc 196c5c r.
Taj�ne

Wnio�sek
o�za�koń�cze�nie�spra�wy

cE�wi�den�cyj�no�-o�bse�rw�acy�jnac, krypt. cPal�lo�ty�nic, nr re jestr[acyj ny] c685c.
cO�fic[er] oper[acyj ny]Wy�dzia�łu�III�Sty�kow�ski�Sta�ni�sław�c1

W wy ni ku pro wa dze nia wy mie nio nej wy żej spra wy stwier dzi łem, że: cspra�wa�krypt.
„Pal�lo�ty�ni”�zo�sta�ła�za�ło�żo�na�w 1960�r.�na�gru�pę�osób�wy�wo�dzą�cych�się�ze�śro�do�wi�ska
ad�wo�kac�kie�go.� Jest� to� tzw.� gru�pa� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików,� w skład� któ�rej� wcho�dzi�li
m[ię dzy] in�ny�mi� adw.� adw.� Szczer�biń�ski�Lu�dwik,� Po�mor�ski� Ju�liusz,�Wit�kow�ski�Lu�-
cjan.� Dzia�łal�ność� gru�py� praw�ni�ków�-k�at�ol�ików� po�le�ga�ła� na� po�zy�ski�wa�niu� no�wych
człon�ków�i or�ga�ni�zo�wa�niu�piel�grzy�mek�do�Czę�sto�cho�wy.�Ze�bra�nia�ww.�gru�py�od�by�wa�-
ją�się�w ko�ście�le�św.�An�ny,�ku�rii�war�szaw�skiej� i u ks.�pal�lo�ty�nów.�Od�by�wa�li�rów�nież
tzw.�dni�sku�pie�nia,�na�któ�rych�wy�gła�sza�ne�by�ły�po�ga�dan�ki�i od�czy�ty�przez�ks.�Pa�da�cza
i Mo�dze�lew�skie�go,� a któ�re� mia�ły� na� ce�lu� prze�ciw�sta�wia�nie� się� za�rzą�dze�niom� władz
pań�stwo�wych,�jak�np.�usta�wie�o do�pusz�czal�no�ści�prze�ry�wa�nia�cią�ży.�Od�1963�r.�wspo�-
mnia�na� gru�pa� po�wo�li� roz�pa�da� się,� część� jej� człon�ków� z po�wo�du� cho�ro�by� prze�sta�ła
uczest�ni�czyć�w spo�tka�niach,�część�na�to�miast�za�nie�cha�ła�uczest�ni�cze�nia�w spo�tka�niach.
Mi�mo�iż�obec�nie�po�zo�sta�li�człon�ko�wie�w dal�szym�cią�gu�od�by�wa�ją�raz�w mie�sią�cu�„dni
sku�pie�nia”,�nie�ma�ją�one�jed�nak�cha�rak�te�ru�po�li�tycz�ne�go,�a ogra�ni�cza�ją�się�do�od�by�-
wa�nia�wspól�nych�mo�dlitw�i na�uk�re�li�gij�nych.�W tym�sta�nie�rze�czy�wno�szę�o prze�ka�za�-
nie� spra�wy� ewi�den�cyj�no�-o�bse�rw�acy�jnej�do� ar�chi�wum� tut.�Wy�dzia�łu� „C”.�Pro�po�nu�ję
jed�no�cze�śnie� o po�zo�sta�wie�nie� na�zwisk� osób� prze�cho�dzą�cych� w ni�niej�szej� spra�wie
w kar�to�te�ce�na�okres�10�lat�ze�wzglę�du�na�utrzy�my�wa�nie�kon�tak�tów�z ku�rią�bi�sku�piąc.�

W związ ku z po wyż szym wno szę o:
1. Za�koń�cze�nie�dal sze go pro wa dze nia ww. spra wy i prze ka za nie jej do skład ni cy ma te -

ria łów ope ra cyj nych ... ce lem prze cho wa nia przez okres 10�lat.

a Po�mi�nię�to�sta�łe�ele�men�ty�for�mu�la�rza�do�ku�men�tu.
b Po�ni�żej�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�i da�tą 5 VII [19]65 [r.] pie�cząt�ka�o tre�ści: Na czel nik Wy dzia -

łu III Ko men dy MO m.st. War sza wy.
c-c Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
1 Sta ni sław Sty kow ski (ur. 1930 r.), sierż./kpt. Funk cjo na riusz or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach

1963–1983, m.in.: od stycz nia 1963 r. ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Sek cji 1 Wy dzia łu I Biu ra „W” MSW, od li -
sto pa da 1963 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy, od wrze śnia 1965 r. do lip ca 1966 r.
słu chacz Szko ły Ofi cer skiej nr 1 CW MSW w Le gio no wie, od wrze śnia 1966 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III
KS MO w War sza wie. AIPN, 0967/256, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza.
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Spo śród osób za re je stro wa nych w da nej spra wie po zo sta wić na le ży w kar to te ce ele men -
tu prze stęp cze go i po dej rza ne go ni żej wy mie nio ne oso by:

1) cPo�mor�ski�Ju�liusz,�s.�Fry�de�ry�ka,�An�ny,�7 IV�1896�r.
2) Wit�kow�ski�Lu�cjan,�s.�Ju�lia�na,�Ad�rian�ny,�6 IX�1900�r.
3) Szczer�biń�ski�Lu�dwik,�s.�Ja�na,�Ju�lian�ny,�25�VIIId 1890�r.ce

Na to miast ni żej wy mie nio ne oso by na le ży wy co fać z kar to te ki ele men tu prze stęp cze go
z na stę pu ją cych po wo dów:e

2. Za�strze�że�nie: wy da wać – nie wy da wać bez po ro zu mie nia się z jed nost ką, któ ra zło -
ży ła spra wę na prze cho wa nie.
Prze�ka�za�nie ww. spra wy do ar chi wum cWydz[ia łu] „C”�K�MO�m.st.�War�sza�wyc za
po śred nic twem … ce lem dal sze go jej pro wa dze niaf.

„Zga�dzam�się”g

Źró�dło:�AIPN,�0208/2079,�t.�1,�cz.�III,�k.�21–22,�mps.

Wojciech�Kujawa
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d W tek�ście: IV.
e Po�mi�nię�to�nie�wy�peł�nio�ny�frag�ment�do�ku�men�tu.
f Po�ni�żej nie�czy�tel�ny�pod�pis.
g Po�ni�żej�nie�czy�tel�ny�pod�pis – por.
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Okładka�akt�sprawy�kryptonim�„Pallotyni”�
(użyto�starych�formularzy�KdsBP)
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Mar�cin�Ka�pu�sta

„Nie po kor ne har cer stwo”
w do ku men tach SB

Pre zen to wa ny wy bór do ku men tów do ty czy dzia łań Służby Bezpieczeństwa, któ re
zmie rza ły do roz pra co wa nia har ce rzy za an ga żo wa nych w nie le gal ną – w ro zu mie niu
ów cze snych władz par tyj nych – dzia łal ność har cer ską1, szcze gól nie dru żyn z nie jaw -

ne go „Ru chu Har cer skie go”2 uczest ni czą cych w „Bia łej Służ bie”3 oraz zwią za nych z Dusz -
pa ster stwem Har ce rek i Har ce rzy. Edy cja jest efek tem kwe ren dy pro wa dzo nej w ma te ria -
łach ar chi wal nych zgro ma dzo nych w za so bie Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia
i Ar chi wi za cji Do ku men tów w Kra ko wie, a tak że Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Doku -
men tów w War sza wie. Sta no wi pew ne go ro dza ju uzu peł nie nie wcze śniej pu bli ko wa nych
źró deł do ty czą cych dzia łań „bez pie ki” wo bec har cer stwa4.

1 Od no śnie opo zy cyj nych or ga ni za cji i struk tur har cer skich w la tach osiem dzie sią tych, m.in. Krę gów
Instruk to rów Har cer skich im. A. Mał kow skie go, nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” zob.: S. Czo po wicz,
KIHAM, War sza wa 1998; J. Pa rzyń ski, Ruch Har cer ski Rze czy po spo li tej 1983–1989, Kra ków 1991; A.F. Ba -
ran, Har cer ska Al ter na ty wa. ZHR w la tach 1989–1990, War sza wa 2000; idem, Wal ka o kształt har cer stwa
w Pol sce (1980–1990). Nie po kor ni i nie za leż ni, War sza wa 2007.

2 Ruch Har cer ski ja ko nie jaw na struk tu ra funk cjo nu ją ca w ra mach ZHP po wstał po zde le ga li zo wa niu ofi -
cjal nie dzia ła ją cych Krę gów In struk to rów Har cer skich im. An drze ja Mał kow skie go. W 1988 r. ujaw nił się ja -
ko Ruch Har cer ski Rzecz po spo li tej. 

3 „Bia ła Służ ba” od 1983 r. by ła jed ną z form pra cy nie za leż nych or ga ni za cji har cer skich, a zwłasz cza Ru -
chu Har cer skie go. Po ro ku 1989 stanowi ła waż ny ele ment pra cy har cer skiej w no wo po wsta łych or ga ni za cjach
har cer skich – ZHP rok za ło że nia 1918 i ZHR, od ro ku 1991 tworzona przez ZHR i ZHP nie za leż nie, a od
2002 r. – wspól nie. W la tach osiem dzie sią tych „Bia ła Służ ba” by ła też sym bo lem bra ku zgo dy na ate iza cję
har cer stwa, pró bą zwró ce nia uwa gi spo łe czeń stwa na tra dy cyj ne war to ści za war te w pra wie i przy rze cze niu
har cer skim, w tym na służ bę Bo gu i bliź nim. W 1983 r. kie row nic two po wsta ją ce go Ru chu Har cer skie go
uzna ło, że dru ga piel grzym ka Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II do Oj czy zny da je moż li wość po ka za nia spo łe czeń -
stwu har ce rzy peł nią cych służ bę Bo gu, Pol sce i bliź nim. Do te go cza su prze cięt ny oby wa tel utoż sa miał har -
cer stwo z dzieć mi w mun dur kach, ja ko ele ment ko mu ni stycz nych, pro pa gan do wych uro czy sto ści. Ca łą ak cję,
bę dą cą zor ga ni zo wa nym pro gra mem wy cho waw czym, opar to o za sa dy me to dy ki har cer skiej. Opra co wa no
spe cjal ną spraw ność har cer ską „BS-83” (czy li „Bia ła Służ ba – 1983”). W trak cie piel grzym ki har cer ki i har -
ce rze peł ni li w cza sie spo tkań z pa pie żem służ bę me dycz ną, po rząd ko wą, in for ma cyj ną, łącz no ścio wą.
Uczest ni czy ło w niej ok. 1500 star szych har ce rek i har ce rzy oraz kil ku set se nio rów har cer skich. Ko lej na „Bia -
ła Służ ba” w 1987 r. by ła przed się wzię ciem du żo le piej przy go to wa nym i na więk szą ska lę. 

4 M. Ka pu sta, F. Mu siał, P. Szczę sny, Kra kow ska „Bia ła Służ ba” w ro ku 1987 w do ku men tach Służ by Bez -
pie czeń stwa, „Kra kow ski Rocz nik Hi sto rii Har cer stwa” 2006, t. II, s. 131–152; P. Bąk, M. Ka pu sta, Har cer -
stwo w do ku men cie Służ by Bez pie czeń stwa w No wym Są czu z ro ku 1985, „Kra kow ski Rocz nik Hi sto rii Har -
cer stwa” 2007, t. III, s. 101–114. Pod su mo wa nie ba dań nad dzie ja mi Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy zob.
W. Hau sner, M. Ka pu sta, Har cer stwo du cho wej nie pod le gło ści. Dusz pa ster stwo har cer skie w do ku men tach
Służ by Bez pie czeń stwa i ar chi wa liach śro do wisk har cer skich 1983–1989, Kra ków 2009. 
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Na do bór pu bli ko wa nych do ku men tów wpływ miał sto pień za cho wa nia za so bu ar chi -
wal ne go by łych służb spe cjal nych PRL. Do ku men ta cja ope ra cyj na SB z lat osiem dzie sią -
tych by ła ma so wo nisz czo na w 1989 i 1990 r. Nie mniej jed nak oca la łe ma te ria ły sto sun ko -
wo do brze ob ra zu ją dzia ła nia ope ra cyj ne wo bec śro do wi ska har cer skie go. 

Wśród wie lu szcze pów har cer skich „za bez pie cza nych” i „ochra nia nych” (czy li in wi gi lo -
wa nych i roz pra co wy wa nych) przez „bez pie kę” by ły zwłasz cza te dru ży ny i śro do wi ska,
któ re w swo jej har cer skiej pra cy na wią zy wa ły do tra dy cji przed wo jen nych i Sza rych Sze -
re gów; czę sto jaw nie kon te sto wa ły, a tak że ła ma ły obo wią zu ją cy sta tut ZHP i wy tycz ne re -
żi mo wych władz har cer skich. Nie któ re dru ży ny funk cjo no wa ły nie jaw nie, zu peł nie po za
ofi cjal ny mi struk tu ra mi. Dzia ła nia wo bec har cer stwa „bez pie ka” zin ten sy fi ko wa ła w la tach
osiem dzie sią tych, szcze gól nie w okre sie ope ra cji „Zo rza II”5, pro wa dzo nej w związ ku z wi -
zy tą Ja na Paw ła II w Pol sce. Służ ba Bez pie czeń stwa oba wia ła się, że śro do wi ska „nie po -
kor ne go har cer stwa” mo gą wy ko rzy stać wi zy tę pa pie ża do dzia łań okre śla nych w ko mu ni -
stycz nej no men kla tu rze ja ko sprzecz ne z pra wem lub pro pa gan do wo przed sta wia nych ja ko
za kłó ca nie ła du i po rząd ku pu blicz ne go, a któ re by ły ema na cją dą żeń wol no ścio wych
i prag nie nia de mo kra ty za cji to ta li tar ne go re żi mu. Głów nym ce lem „bez pie ki” sta ło się więc
wy eli mi no wa nie wszel kich prze ja wów ży cia de fi nio wa nych przez ko mu ni stów ja ko po za -
re li gij ne bądź an ty so cja li stycz ne6. 

War to wspo mnieć, że za cho wa ne do ku men ty uka zu ją bar dzo wy raź nie ska lę in wi gi la cji
przez SB „nie po kor nych” struk tur har cer skich oraz re la cje po mię dzy ofi cjal ny mi wła dza mi
ZHP a or ga na mi bez pie czeń stwa. Na ich pod sta wie moż na tak że od czy tać me cha ni zmy
współ pra cy po mię dzy ty mi struk tu ra mi w zwal cza niu wszel kich nie wy god nych lub uzna -
wa nych za nie bez piecz ne dla władz dzia łań śro do wisk har cer skich, szcze gól nie w wal ce
o „świec kość ZHP”.

Pro ble ma ty ka do ty czą ca dzia łań har cer skich o cha rak te rze an ty sys te mo wym, udzia łu
śro do wisk har cer skich w sze ro ko ro zu mia nej dzia łal no ści opo zy cyj nej w Pol sce nie zo sta ła

5 Kryp to nim „Zo rza II” MSW nada ło spra wie obiek to wej zwią za nej z trze cią wi zy tą Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II w Pol sce w dniach 8–14 VI 1987 r. Po dob ne ope ra cje re sort spraw we wnętrz nych pro wa dził już pod -
czas po przed nich piel grzy mek pa pie ża do kra ju – w 1979 r. („La to 79”) oraz w 1983 r. („Zo rza”). Jed nym z ce -
lów ope ra cji „Zo rza II” by ło za pew nie nie bez pie czeń stwa oso bie Ja na Paw ła II. Dla władz bar dziej istot ne by -
ło jed nak zneu tra li zo wa nie za gro żeń po li tycz nych, ja kie nio sła ze so bą wi zy ta Oj ca Świę te go. Wła dze
ko mu ni stycz ne oba wia ły się „upo li tycz nie nia” piel grzym ki Ja na Paw ła II, wy ko rzy sta nia jej przez opo zy cję
do „po ka za nia się” spo łe czeń stwu i opi nii za gra nicz nej, or ga ni za cji ma ni fe sta cji i de mon stra cji w miej scach
spo tkań pa pie ża z wier ny mi. W ra mach „Zo rzy II” SB pod ję ła za kro jo ne na sze ro ką ska lę pra ce ope ra cyj ne,
z wy ko rzy sta niem siat ki oso bo wych źró deł in for ma cji, któ re mia ły na ce lu roz po zna nie za mie rzeń śro do wisk
opo zy cyj nych i ko ściel nych oraz za po bie że nie wszel kim ne ga tyw nym – z punk tu wi dze nia władz – dzia ła -
niom. Za rzą dze niem mi ni stra spraw we wnętrz nych nr 058/86 z dnia 15 XII 1986 r. po wo ła no w MSW Sztab
Ope ra cji krypt. „Zo rza II”. Po dob ne ko mór ki ko or dy nu ją ce dzia ła nia w ra mach ope ra cji „Zo rza II” utwo rzo -
no w wo je wódz twach znaj du ją cych się na tra sie pa pie skiej piel grzym ki. W Kra ko wie na pod sta wie De cy zji
nr 01/87 z dnia 30 I 1987 r. – wy da nej przez gen. Je rze go Gru bę, sze fa WUSW w Kra ko wie – po wo ła no Sztab
Ope ra cji krypt. „Zo rza II” w WUSW w Kra ko wie, na któ re go cze le sta nął ppłk Piotr Ko ściel niak, za stęp ca
sze fa WUSW ds. SB; zob. AIPN Kr, 08/315, t. 2, Spra wa obiek to wa krypt. „Zo rza II” – pla ny, za rzą dze nia
szta bu, k. 8–29, 52–81, 99–109, 152–155. 

6 Głów ne za da nia sto ją ce przed „bez pie ką” w związ ku z wi zy tą Ja na Paw ła II spre cy zo wa no w do ku men -
cie „Kon cep cja dzia łań ope ra cyj no -śle dczych wo bec prze ciw ni ka po li tycz ne go w związ ku z wi zy tą pa pie ża
w Pol sce”, który zo stał opra co wa ny przez gen. bryg. Zbi gnie wa Pu dy sza i za twier dzo ny przez mi ni stra spraw
we wnętrz nych gen. bro ni Cze sła wa Kisz cza ka. W oce nie apa ra tu re pre sji nie ule ga ło wąt pli wo ści, że „prze -
ciw nik po li tycz ny wy ko rzy sta wi zy tę pa pie ża w Pol sce w ce lu za ma ni fe sto wa nia swo je go wpły wu na spo łe -
czeń stwo, aby w ten spo sób za pre zen to wać się ja ko si ła, z któ rą pa pież i Ko ściół w Pol sce mu si się li czyć”.
AIPN Kr, 08/315, t. 15, Spra wa obiek to wa „Zo rza” – in for ma cje (wy ka zy osób, mel dun ki), k. 45–59.

Marcin�Kapusta

256

D
O
K
U
M
EN

T
Y



jesz cze zba da na. Bra ku je przede wszyst kim edy cji źró dło wy ch7. Pro blem ten po ru szał
śp. prof. To masz Strzem bosz, hm. RP, pod kre śla jąc, że har cer stwo, a zwłasz cza dzia łal ność
opo zy cyj nych śro do wisk har cer skich, nie prze bi ja się do świa do mo ści spo łecz nej i jest „lek -
ce wa żo na” przez hi sto ry ków. Wi dział on po trze bę ba dań do ty czą cych wkła du śro do wisk
har cer skich w dzia łal ność opo zy cyj ną.

Do ku men ty przed sta wio no w po rząd ku chro no lo gicz nym, a ich treść pod da no kry tycz nej
ana li zie. Wszyst kie frag men ty wy ma ga ją ce ko men ta rza zo sta ły opa trzo ne sto sow ny mi przy -
pi sa mi rze czo wy mi. Pod ję to sta ra nia, aby moż li wie wy czer pu ją co po dać w nich in for ma cje
ko ry gu ją ce róż ne go ty pu prze kła ma nia, nie ści sło ści lub błęd ne wiado mości znaj du ją ce się
w do ku men tach. Na le ży pod kre ślić, że ma te ria ły ar chi wal ne SB od da ją stan wie dzy ope ra cyj -
nej do ty czą cej opi sy wa ne go za gad nie nia w chwi li spo rzą dze nia danego do ku men tu. „Bez -
pie ka” nie dys po no wa ła peł ną wie dzą o nie jaw nej dzia łal no ści har cer skiej, a w wie lu wy pad -
kach opie ra ła się je dy nie na fał szy wych in ter pre ta cjach, my ląc fak ty i oso by.

Istot ne przy opra co wa niu do ku men tów by ło ze bra nie in for ma cji o funk cjo na riu szach
apa ra tu re pre sji, któ rzy zaj mo wa li się kon tro lą ope ra cyj ną śro do wisk har cer skich. Rów nie
istot ne są no ty bio gra ficz ne in struk to rów har cer skich zwią za nych z Dusz pa ster stwem Har -
ce rek i Har ce rzy, nie jaw nym „Ru chem Har cer skim”, z któ rych wie lu do dzi siaj peł ni waż -
ne funk cje spo łecz ne.

7 Dla ba da czy zaj mu ją cych się wcze śniej szym okre sem hi sto rii har cer stwa cen ną po mo cą jest pu bli ka cja
Ko mu ni ści wo bec har cer stwa 1944–1950, wy bór, wstęp i oprac. K. Per sak, War sza wa 1998. Naj ob szer niej szą
edy cją do ku men tów ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa oraz ar chi wa liów śro do wisk har cer skich, po -
prze dzo ną opra co wa niem o cha rak te rze mo no gra ficz nym, po dej mu ją cym te ma ty kę po wro tu har cer stwa do je -
go idei w ra mach dusz pa ster stwa har cer skie go w la tach 1956–1989, jest pu bli ka cja wy da na przez kra kow ski
Od dział IPN au tor stwa W. Hau sne ra i M. Ka pu sty.

„Niepokorne harcerstwo” w dokumentach SB

257

D
O
K
U
M
EN

T
Y



TEKST�ŹRÓ�DŁA

Nr 1

1983 czer wiec 30, Kra ków – In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu III-1 WUSW w Kra ko wie dla
Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW do ty czą ca sy tu acji w śro do wi sku aka de mic kim Kra ko wa
(Aka de mia Rol ni cza) oraz w Cho rą gwi Kra kow skiej ZHP*

aKra ków, dnia 30 VI 1983 r.
Taj�ne

Egz. nr b2b

Szy�fro�gram

Na�czel�nik�Wy�dzia�łu�I Dep[ar ta men tu] III
Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych

w War�sza�wie

In�for�ma�cja
dot. sy tu acji w śro do wi sku aka de mic kim Kra ko wa

Wg uzy ska nych da ny ch1 w Har cer skiej Ak cji Let niej 832 or ga ni zo wa nej przez Cho rą -
giew Kra kow ską ZHP weź mie udział 11 925 uczest ni ków i ka dry in struk tor skiej. Za pla no -
wa no 178 róż nych obo zów let nich, w tym 17 za gra nicz nych oraz 20 ko lo nii zu cho wych.
W lip cu br. od bę dzie się 86 obo zów, w sierp niu 92. Od no to wa no wzrost ak cji w po rów na -
niu do ro ku ubie głe go o 2198 uczest ni ków, co sta no wi wzrost o 22,6 proc.

Wśród uczest ni ków od no to wa no udział 5 osób po zo sta ją cych w na szym ope ra cyj nym
za in te re so wa niu 3. Oso by te za bez pie czo ne zo sta ną ope ra cyj nie przy współ dzia ła niu z jed -
nost ka mi SB, na któ rych te re nie bę dą zlo ka li zo wa ne obo zy4.

* Do ku ment opu bli ko wa ny wcze śniej w: W. Hau sner, M. Ka pu sta, op. cit., s. 167 i nn.
a Z le wej stro ny do ku men tu pie częć na głów ko wa z godłem: Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej

w Kra ko wie i licz bą dzien ni ka 08 L.dz. H-01866/83. 
b-b Wpi sa no od ręcz nie.
1 Naj praw do po dob niej da ne te „bez pie ka” otrzy ma ła od władz Kra kow skiej Cho rą gwi ZHP. 
2 Har cer ska Ak cja Let nia – co rocz nie or ga ni zo wa ne obo zy let nie szcze pów i dru żyn har cer skich.
3 W to ku do tych cza so wej kwe ren dy nie usta lo no, któ re do kład nie oso by z kra kow skie go śro do wi ska har -

cer skie go w tym okre sie po zo sta wa ły w „ope ra cyj nym za in te re so wa niu” SB. Ana li za za cho wa nych za pi sów
ewi den cyj nych po zwa la stwier dzić, że w 1983 r. kra kow ska SB z pew no ścią ope ra cyj nie kon tro lo wa ła Ry szar -
da Wci sło (od 1973 r. w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go „To tem”, na stęp nie za re je stro wa ny do nu me ru
KR 26122 i w okresie 20 III 1982 r. – 23 V 1983 r. in wi gi lo wa ny w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go)
i Krzysz to fa Krzy ża now skie go (kon tro lo wa ny po od mo wie dal szej współ pra cy z SB w ra mach kwe stio na riu -
sza ewi den cyj ne go „Jan” pro wa dzo ne go od 22 XII 1981 r. do 28 IX 1989 r.). W latach 1985–1989 w ra mach
kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go „Mar sza łek” pro wa dzo ne go po cząt ko wo przez Wydział III-1 WUSW w Kra -
ko wie, a na stęp nie przez DUSW Kra ków -Kr ow odrza, roz pra co wy wa ny był tak że Je rzy Bu kow ski.

4 W to ku do tych cza so wej kwe ren dy ar chi wal nej nie od na le zio no do ku men tów do ty czą cych współ dzia ła -
nia w tym za kre sie WUSW w Kra ko wie z jed nost ka mi SB w in nych wo je wódz twach. Na to miast ana li za ma -
te ria łów ar chi wal nych z lat póź niej szych wska zu je jed no znacz nie, że ta ka wy mia na in for ma cji mia ła miej sce, 
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Wg in for ma cji uzy ska nej ze śro do wi ska pra cow ni cze go Aka de mii Rol ni czej, w oce nach
i ko men ta rzach wy ra ża nych tam po wi zy cie pa pie ża stwier dza się, iż wspo mnia na wi zy ta to
bez sprzecz ny suk ces Ko ścio ła i dal sze umoc nie nie je go po zy cji w Pol sce. Oce nia jąc ostat -
nie spo tka nie pa pie ża z gen. Ja ru zel skim, wy ra ża się prze ko na nie, że pa pież nie wąt pli wie
wy warł ja kąś pre sję na pre mie rze w kie run ku szyb sze go po ro zu mie nia wła dzy ze spo łe -
czeń stwem i w związ ku z tym we wspo mnia nym śro do wi sku wy ra ża ne jest dość sze ro kie
prze ko na nie o spo dzie wa nym ry chłym od wo ła niu sta nu wo jen ne go.

Na�czel�nik�Wy�dzia�łu�III-1�
KW�MO�w Kra�ko�wie�

cmjr mgr Wie sław Hry nie wicz d5

Źró dło: AIPN Kr, 010/12129, t. 4, k. 103, ory gi nał, mps.

np. pi smem z 20 VII 1987 r. Wy dział III WUSW w Su wał kach in for mo wał Wy dział III-1 WUSW w Kra ko -
wie o obo zie har cer skim, pi smem z dnia 24 VII 1987 r. Wy dział III WUSW w Byd gosz czy prze słał do Wydzia -
łu III-1 w Kra ko wie in for ma cję do ty czą cą obo zu szcze pu 19. KLDH „Sre brzy ste Pta ki”. Po nad to uczest ni cy
obo zów w woj. słup skim, or ga ni zo wa nych przez kra kow skie szcze py „Sło wi ki” i „Pusz cza”, wspo mi na ją,
że cza sa mi wo kół obo zów po ja wia li się „dziw ni węd ka rze”, zda rza ły się tak że wi zy ty „sa ne pi du”; zob. AIPN Kr,
056/114, t. 19, Dzien nik ko re spon den cyj ny Wy dzia łu III-1 WUSW w Kra ko wie, 1987 r., k. 67–68; J. Pa rzyń -
ski, op. cit., s. 132.

c Po ni żej, z le wej stro ny do ku men tu opa trzo na nie czy tel nym pod pi sem pie częć o tre ści: Szy fro gram wy sła -
no nr 03386; przy ję to 30 cze[rwca] 1983 [r.] g. 15.00; za szy fro wa no 30 cze[rwca] 1983 [r.] g. 16.50. Roz -
szy fro wał: Ba ra now ska g. 16 55.

d Po wy żej nie czy tel ny od ręcz ny pod pis.
5 Wie sław Hry nie wicz (właśc. Wie sław He re tyk), ur. w 1943 r. W la tach 1967–1976 in spek tor, a póź niej

kie row nik sek cji w Wy dzia le II SB KW MO w Kra ko wie, na stęp nie za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por -
tów SB KW MO w Kra ko wie; w 1977 r. de le go wa ny służ bo wo do Wę gier skiej Re pu bli ki Lu do wej; w la tach
1979–1980 od był prze szko le nie w Wyż szej Szko le KGB w ZSRS; od 1 VII 1980 r. do li sto pa da 1983 r. funk -
cjo na riusz Wy dzia łu III SB KW MO w Kra ko wie, po cząt ko wo ja ko za stęp ca na czel ni ka, a na stęp nie na czel -
nik; od grud nia 1983 r. do li sto pa da 1989 r. na czel nik Wy dzia łu III-1 SB WUSW w Kra ko wie; od li sto pa da
1989 r. kie row nik In spek to ra tu I SB WUSW w Kra ko wie; zwol nio ny z re sor tu 5 VI 1990 r. w stop niu ppłk.
W. Hry nie wicz był funk cjo na riu szem wy so ko oce nia nym przez prze ło żo nych, o czym świad czą do ku men ty
od na le zio ne w je go ak tach oso bo wych, np. we wnio sku z 10 VI 1986 r. o nada nie mu stop nia ppłk. znaj du ją
się na stę pu ją ce in for ma cje: „Mjr Wie sław Hry nie wicz od 13 lat peł ni funk cje kie row ni cze w Służ bie Bez pie -
czeń stwa. Po sia da jąc od po wied nie przy go to wa nie teo re tycz ne i do świad cze nie w pra cy ope ra cyj nej, umie jęt -
nie po tra fi je wy ko rzy sty wać w to ku wy peł nia nia za dań. Bio rąc udział w kie ro wa niu sze re giem dzia łań ope -
ra cyj nych zwią za nych ze zwal cza niem dy wer sji ide olo gicz nej w śro do wi sku mło dzie ży aka de mic kiej,
wy ka zu je du że za an ga żo wa nie, ofiar ność i su mien ność. Kie ro wa ny przez nie go wy dział uzy sku je znacz ne wy -
ni ki w pra cy, dzię ki je go umie jęt no ściom or ga ni za tor skim oraz wła ści wie pla no wa nym przed się wzię ciom ope -
ra cyj nym”. War ta przy to cze nia jest tak że opi nia służ bo wa z 31 X 1989 r., cha rak te ry zu ją ca prze bieg je go służ -
by od li sto pa da 1981 r. do dnia wy sta wie nia opi nii. Moż na w niej wy czy tać m.in.: „Na sta no wi sku na czel ni ka
Wy dzia łu III-1 or ga ni zo wał pra cę ope ra cyj ną w za kre sie pod sta wo wych, naj waż niej szych pro ble mów jed nost -
ki. Wy dział pod je go kie row nic twem od no to wał wy raź ny po stęp we wszyst kich ob sza rach swo jej dzia łal no -
ści [...]. Ppłk Wie sław Hry nie wicz uzy skał wy so ką oce nę za re ali za cję przed się wzięć na rzecz De par ta men tu I
MSW [...]. Wy ka zu je się du żym za an ga żo wa niem, umie jęt no ścią traf nej oce ny sy tu acji oraz po dej mo wa niem
wła ści wych de cy zji [...]. Dłu go let ni ak tyw ny czło nek PZPR [...]. Re pre zen tu je wy so kie wa lo ry etycz no -m oral -
ne. Od waż ny w wal ce ze złem. Cie szy się sza cun kiem i au to ry te tem w ko lek ty wie [...]”. AIPN Kr, 059/669,
Ak ta oso bo we Wie sła wa Hry nie wi cza; zob. tak że W. Fra zik, F. Mu siał, M. Szpyt ma, Twa rze kra kow skiej bez -
pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w Kra ko wie. In for -
ma tor per so nal ny, Kra ków 2006, s. 183–184. 
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Nr 2

1984 ma rzec 20, Kra ków – In for ma cja do ty czą ca sy tu acji w kra kow skim har cer stwie 

Kra ków, dnia a20 IIIa 1984 r.

Taj�ne
Egz. nr a1a

In�for�ma�cja
dot. ne ga tyw nych zja wisk wy stę pu ją cych w ZHP m[ia sta] Kra ko wa 

i wo je wódz twa miej skie go kra kow skie go

Zwią zek Har cer stwa Pol skie go jest naj licz niej szą or ga ni za cją mło dzie żo wą na te re nie
wo je wódz twa miej skie go kra kow skie go. Sku pia w swo ich sze re gach oko ło 25 tys. har ce rzy.
Po przez swo je for my dzia ła nia (obo zy, raj dy, zi mo wi ska, wy jaz dy za gra nicz ne) ma bar dzo
du żą si łę od dzia ły wa nia na śro do wi sko mło dzie żo we. 

Ka dra in struk tor ska re kru tu je się spo śród uczniów star szych klas szkół śred nich, stu den -
tów oraz na uczy cie li szkol nych, a na wet aka de mic kich.

Zwią zek od kil ku lat prze ży wa po waż ny kry zys ide owy i pro gra mo wy, co uwi docz ni ło
się w spad ku ilo ścio wym człon ków związ ku z 45 tys. w la tach 70. do 25 tys. Istot ną przy -
czy ną ta kie go sta nu rze czy są rów nież pró by izo la cji ZHP od szkół. Zwią zek jest w tym
wzglę dzie au to no micz ny i dy rek cja po szcze gól nych pla có wek oświa to wych nie ma żad ne -
go wpły wu tak na ka drę, jak i na mło dzież har cer ską, a brak kon tro li do pro wa dził np., że
w Szko le Pod sta wo wej nr 1101 miał miej sce fakt wy ko rzy sta nia har ców ki do dru ku nie le -
gal nej li te ra tu ry 2 oraz iż w Szko le Pod sta wo wej nr 343 po wsta ła gru pa 17 nie let nich prze -
stęp ców, spo ty ka ją ca się na zbiór kach har cer skich, któ rej przy wód cą był dru ży no wy ZHP.
Gru pa ta do ko na ła łącz nie oko ło 40 prze stępstw kry mi nal ny ch4.

Mi mo prze ży wa nia kry zy su ZHP jest jed nak naj bar dziej li czą cą się or ga ni za cją mło dzie żo wą.
Fakt ten stał się pod sta wą do pla no wa nych dzia łań po dej mo wa nych przez Ko ściół i dzia -

ła czy opo zy cyj nych wy wo dzą cych się z krę gów NZS i NSZZ „So li dar ność”. Dzia ła nia te
zmie rza ją do kształ to wa nia mło dzie ży w du chu an ty so cja li stycz nym i wy ro bie nia w niej
świa to po glą du ide ali stycz ne go.

a-a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Szko ła ta znaj du je się w Kra ko wie przy ul. Skwe ro wej 33. Dzia łał przy niej szczep „Dęb nic ki”, któ ry po -

wstał w 1970 r. Pierw szym szcze po wym był Ja nusz Fran cuz, dru gim – Kry sty na Ma ło do bry. Po ro ku 1987
szczep zo stał roz wią za ny. Ak tu al nie przy Szko le Pod sta wo wej nr 110 dzia ła 29. Pod gór ska Dru ży na Har ce rzy
„Arn hem” im. gen. S. So sa bow skie go.

2 Brak moż li wo ści zwe ry fi ko wa nia tej in for ma cji.
3 Szko ła ta znaj du je się w Kra ko wie przy ul. Urzęd ni czej 65. Przy szko le od wie lu lat dzia ła szczep „Żu ra wie”.
4 Zda niem Je rze go Bu kow skie go – ów cze sne go ko men dan ta szcze pu „Żu ra wie” – po da ne in for ma cje są

nie praw dzi we. Ni gdy nie oskar żo no har ce rzy ze szcze pu „Żu ra wie” o prze stęp stwa kry mi nal ne, nie pro wa -
dzo no prze ciw nim ja kie go kol wiek po stę po wa nia. W tym okre sie w szcze pie „Żu ra wie” był za stęp star szo har -
cer ski, tzw. plu ton lub też po czet ko men dan ta szcze pu. Gru po wał on star szych har ce rzy o na sta wie niu pa trio -
tycz no -ni ep odl egł ości owym, co mo gło być uzna ne za „dzia łal ność prze stęp czą”. Stwier dze nia za war te
w do ku men cie moż na tak że potraktować jako pró bę oczer nie nia i zdys kre dy to wa nia har ce rzy. Nie moż na jed -
nak  że wy klu czyć po mył ki w nu me rze szko ły, a wów czas in for ma cja ta od no si ła by się do zu peł nie in ne go śro -
do wi ska har cer skie go.
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W ro ku 1980 w ra mach struk tur ZHP po wstał Krąg In struk to rów Har cer skich im.
A[ndrze ja] Mał kow skie go (KI HAM) dzia ła ją cy przy Ko men dzie Cho rą gwi Kra kow skiej
ZHP, któ re go głów ny mi dzia ła cza mi by li: J[erzy] Bu�kow�ski�5, W[ie sła wa] Sto�je�k6,
R[yszard] Wci�sło�7, J[erzy] Pa�rzyń�ski�8, T[omasz] Zor�ski�9, P[aweł] Zor�ski�10, K[rzysz tof]

5 Je rzy Bu kow ski, ur. w 1955 r., harc mistrz, HR. Ab sol went I LO (1973 r.) i UJ (1977 r.); dok tor fi lo zo fii
(1980 r.). Pra cow nik na uko wy Aka de mii Eko no micz nej (obec nie Uni wer sy tet Eko no micz ny) w Kra ko wie;
sty pen dy sta Fun da cji Lanc ko roń skich w Lon dy nie (1987–1988). In struk tor i ko men dant (1976–1987) szcze -
pu „Żu ra wie”; ak tyw ny uczest nik nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go”, a na stęp nie rzecz nik pra so wy Ru chu
Har cer skie go Rze czy po spo li tej (1988–1989); re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka „Czu waj my” (1985–1987); in -
struk tor ZHP r. z. 1918; prze wod ni czą cy Ko mi te tu Opie ki nad Kop cem Jó ze fa Pił sud skie go (od 1986 r.); czło -
nek wie lu or ga ni za cji i sto wa rzy szeń (m.in. NSZZ „So li dar ność”, To wa rzy stwa Mi ło śni ków Hi sto rii i Za byt -
ków Kra ko wa, Ma ło pol skie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go, Po ro zu mie nia Or ga ni za cji Kom ba tanc kich
i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie); re pre zen tant pra so wy płk. Ry szar da Ku kliń skie go w cza sie je go wi zy ty
w Kra ko wie po łą czo nej z od bio rem ty tu łu Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta Kra ko wa (1998 r.); au tor pu bli ka -
cji, m.in. Za rys fi lo zo fii spo tka nia, Kra ków 1987, oraz licz nych ar ty ku łów fi lo zo ficz nych, hi sto rycz nych, pe -
da go gicz nych i pu bli cy stycz nych. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez J. Bu kow skie go; W. Ty rań ski, Kto jest kim
w Kra ko wie, Kra ków 2000, s. 40–41; AIPN Kr, 37/26857, Ak ta pasz por to we Je rze go Bu kow skie go.

6 Wie sła wa Sto jek („Opa no wa na Ko bra”), ur. w 1953 r., harc mi strzy ni, HR, eko no mist ka, na uczy ciel ka.
Od 1967 r. zwią za na ze śro do wi skiem „Czar nej Trzy nast ki Kra kow skiej” – dru ży no wa zu cho wa od 1968 r.
(13. KDZ „Sło wian ki”), ko men dant ka szcze pu (1982–1988); wi ce prze wod ni czą ca Po ro zu mie nia KI HAM;
człon ki ni Głów nej Kwa te ry Har ce rek ZHP r. z. 1918 i ZHR; re dak tor na czel ny pi sma „Zuch mi strzy ni”
(1989–1998); twór czy ni obec nej me to dy ki zu cho wej ZHR. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez W. Sto jek.

7 Ry szard Wci sło („Chy try Ja strząb”), ur. w 1933 r., harc mistrz, HR, ar chi tekt. W har cer stwie nie prze rwa -
nie od 1945 r., dru ży no wy 14. KDH, na stęp nie ko men dant „Bia łe go Szcze pu”; dru ży no wy w szcze pie
19. KLDH (od 1963 r.); szcze po wy szcze pu „Gwiaź dzi sty Szlak”; in struk tor w szcze pie „Hu ra gan”
(1967–1974, dru ży no wy i ko men dant szcze pu); in struk tor huf ca Kra ków -Kr ow odrza; czło nek kra kow skie go
KIHAM; ko men dant zlo tu 70-l ecia har cer stwa na kra kow skich Bło niach (1981 r.); czło nek nie jaw ne go
„Ruchu Har cer skiego” (po 1983 r.); ko men dant Ma ło pol skiej Cho rą gwi Har ce rzy (IX 1989 r. – XII 1990 r.),
na stęp nie na czel nik har ce rzy w ZHP r. z. 1918; szcze po wy 19. KLDH (od IX 1995 r.); zob. „Kra kow ski Rocz -
nik Hi sto rii Har cer stwa” 2005, t. 1, s. 72–73.

8 Je rzy Pa rzyń ski (1929–1994), harc mistrz, HR, ad wo kat, mu zy ko log, dzien ni karz. Ab sol went Wy dzia łu
Pra wa UJ; od 1953 r. rad ca praw ny w „Echu Kra ko wa”; au tor ar ty ku łów praw ni czych i mu zycz nych; kie row -
nik pra cow ni praw no -pr as owej w Ośrod ku Ba dań Pra so znaw czych. Peł nił służ bę łącz ni ko wą w po wsta niu
war szaw skim ja ko har cerz naj młod szej ga łę zi Sza rych Sze re gów „Za wi szy” (1944 r.); po opusz cze niu obo zu
w Prusz ko wie za ło żył dru ży nę har cer ską w pod kra kow skich Fi li po wi cach; współ twór ca (1945 r.), a na stęp nie
dru ży no wy 29. KDH „Hu ra gan” (1946–1947, 1948–1949), ko men dant szcze pu „Hu ra gan” (1956–1961); czło -
nek Kra kow skiej Ko men dy Cho rą gwi (1957–1961); uczest nik prac KI HAM, prze wod ni czą cy kra kow skie go
KI HAM; kie row nik nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (od 1983 r.); je den z głów nych po my sło daw ców
powo ła nia ZHP r. z. 1918; od zna czo ny przez pre zy den ta RP na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Or de rem
Odro dze nia Pol ski; au tor ksią żek Obóz har cer ski, dwa wy da nia: Kra ków 1957 i 1983 oraz Ruch Har cer ski
Rze czy po spo li tej 1983–1989, Kra ków 1991. Szczep har cer ski „Hu ra gan” im. Obroń ców We ster plat te
1945–1975. Jed nod niów ka, Kra ków 1975; AIPN Kr, 37/18517, Ak ta pasz por to we Je rze go Pa rzyń skie go.

9 To masz Zor ski, ur. w 1950 r., harc mistrz, dr inż. geo fi zyk. Pra cow nik na uko wy Aka de mii Gór ni czo -Hut -
n iczej. Har cerz, a na stęp nie dru ży no wy 34. KDH im. A. Mał kow skie go; ko men dant szcze pu „Żbi cza Gro ma -
da”; ini cja tor za go spo da ro wa nia ba ców ki pod Dur basz ką w Ma łych Pie ni nach nad Ja wor ka mi (póź niej sza
Har cer ska Ak cja Schro ni sko); współ za ło ży ciel i drużynowy kra kow skie go KI HAM.

10 Pa weł Zor ski, ur. w 1953 r., harc mistrz, sa mo rzą do wiec. Ab sol went Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie;
pra cow nik kra kow skie go Od dzia łu In sty tu tu Ho dow li i Akli ma ty za cji Ro ślin; czło nek NSZZ „So li dar ność”.
Har cerz, a na stęp nie in struk tor 34. KDH im. A. Mał kow skie go, ko men dant szcze pu „Żbi cza Gro ma da”; zwią -
za ny z kra kow skim KIHAM; czło nek Zwie rzy niec kie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go; prze wod ni czą cy Ra dy
i Za rzą du Dziel ni cy VII -Zwi erz yniec w Kra ko wie (1994–1998); rad ny mia sta Kra ko wa (od 1998 r.); wi ce pre -
zy dent mia sta Kra ko wa (1998–2002).
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Że�ro�11, B[ogdan] Że�ro�12, M[arek] Ku�da�sie�wi�cz13, M. Ku�liń�ski�14, H[en ryk] Czu�bek15,
A[ndrzej] Wy�soc�ki�16, T. Roz�wa�dow�ski�17, B. Ba�ra�n18, W[oj ciech] Wró�blew�ski�19, J[erzy]
Fe�dir�ko�20, Ł[ukasz] Wę�sier�ski�21.

11 Krzysz tof Że ro, ur. w 1956 r., pod harc mistrz, geo log, sa mo rzą do wiec. Ab sol went Aka de mii Gór ni czo -
-Hu tn iczej. Har cerz 15. KDH, 3. KDH im. Ka zi mie rza Pu ła skie go; in struk tor szcze pu „Zie lo na Trój ka”; dru -
ży no wy 34. KDH im. A. Mał kow skie go; szcze po wy szcze pu „Żbi cza Gro ma da”; sy gna ta riusz Po ro zu mie nia
In struk to rów Har cer skich im. A. Mał kow skie go; współ za ło ży ciel kra kow skie go KI HAM; prze wod ni czą cy
Zwie rzy niec kie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go (1995–1999); prze wod ni czą cy Ra dy i Za rzą du Dziel ni cy VII -
-Zwi erz yniec Mia sta Kra ko wa (1998–2002); pre zes Sto wa rzy sze nia Ruch Ini cja tyw Osie dlo wych w Kra ko -
wie (2005–2009). Da ne prze ka za ne au to ro wi przez K. Że ro.

12 Bog dan Że ro, ur. w 1960 r., inż. me cha nik. Ab sol went Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie. Har cerz
3. KDH im. Ka zi mie rza Pu ła skie go; in struk tor 34. KDH im. A. Mał kow skie go oraz szcze pu „Żbi cza Gro ma -
da”; ko men dant szcze pu „Zoś ka” w Kra ko wie -T oniach; sy gna ta riusz Po ro zu mie nia In struk to rów Har cer skich
im. A. Mał kow skie go; współ za ło ży ciel kra kow skie go KI HAM. Roz pra co wy wa ny w ra mach kwe stio na riu sza
ewi den cyj ne go krypt. „Żbik”, nr rej. Kr 33865, pro wa dzo ne go od 11 IX 1987 r. do 16 III 1989 r. przez Wy -
dział III-1 WUSW w Kra ko wie. AIPN Kr, 37/316851, Ak ta pasz por to we Bog da na Że ro; AIPN Kr, 00201/1,
Dzien nik re je stra cyj ny WUSW w Kra ko wie. 

13 Ma rek Ku da sie wicz, ur. w 1934 r., harc mistrz, HR, inż. ce ra mik. Czło nek 83. Za głę biow skiej Dru ży ny
Har ce rzy w Dą bro wie Gór ni czej (od 1945 r.), na stęp nie 107. WDH; zwią za ny z 19. KDH im. Żwir ki i Wi gu -
ry (od 1957 r.), ko lej no peł nił funk cje: dru ży no we go, ko men dan ta Szcze pu Lot ni cze go, za stęp cy ko men dan ta
szcze pu „Sło necz ne Dro gi”, prze wod ni czą ce go Krę gu In struk tor skie go, ko men dan ta szcze pu „Sre brzy ste Pta -
ki”, ko man do ra Szcze pów Lot ni czych im. F. Żwir ki i S. Wi gu ry w Kra ko wie (od 1977 r.); za stęp ca ko men -
dan ta Huf ca Kro wo drza ds. pro gra mo wych; czło nek Ra dy Cho rą gwi; de le gat na VI i VII Zjazd ZHP; po
1989 r. prze szedł do ZHP r. z. 1918 – kie row nik Wy dzia łu Star szy zny w Głów nej Kwa te rze Har ce rzy, czło nek
Ko mi sji Harc mi strzow skiej; au tor ma te ria łów me to dycz nych i pro gra mo wych; od zna czo ny Zło tym Krzy żem
Za słu gi (1981 r.) oraz Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2004 r.). Spra woz da nie Na czel ni ka
Har ce rzy z dzia łal no ści Głów nej Kwa te ry Har ce rzy i sta nu Or ga ni za cji Har ce rzy, Kra ków 1992 (Biu le tyn
Urzę do wy ZHP rok zał. 1918); K. Woj ty cza, Hu fiec Kra ków-Ło bzów, Kra ków 2005.

14 Nie usta lo no bliż szych da nych.
15 Praw do po dob nie Hen ryk Czu bek, ur. w 1965 r., eko no mi sta. Ad iunkt w Ka te drze Han dlu Za gra nicz ne -

go Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Kra ko wie.
16 An drzej Wy soc ki („Bi tum”), ur. w 1956 r., harc mistrz, HR, sa mo rzą do wiec, przed się bior ca. Czło nek 10.

KDH „Dzie ci Słoń ca” oraz szcze pu „Zie lo na Trój ka” (od 1971 r.); dru ży no wy 8. KDH (1974–1976); ko men dant
szcze pu „Zie lo na Trój ka” (1978–1979); zwią za ny z kra kow skim KIHAM; czło nek Głów nej Kwa te ry w nie jaw -
nym „Ru chu Har cer skim”; współ twór ca ZHR (1989 r.); czło nek Ra dy Na czel nej ZHR. J. Pa rzyń ski, op. cit.

17 Nie usta lo no bliż szych da nych.
18 Nie usta lo no bliż szych da nych.
19 Woj ciech Wró blew ski, ur. w 1957 r., harc mistrz, HR, so cjo log. Pra cow nik na uko wy w In sty tu cie So cjo -

lo gii UJ (1984–1989). Za ło ży ciel i pierw szy ko men dant szcze pu „Pusz cza” im. Ka zi mie rza Wiel kie go w Nie -
po ło mi cach (1976–1986); zwią za ny z kra kow skim KIHAM, na stęp nie w nie jaw nym „Ru chu Har cer skim”, po -
cząt ko wo za stęp ca na czel ni ka, na stęp nie prze wod ni czą cy (rów nież po prze kształ ce niu „Ru chu Har cer skie go”
w „Ruch Har cer ski Rze czy po spo li tej”); czło nek kra kow skiej Ra dy Cho rą gwi oraz Ra dy Na czel nej ZHP, ustą -
pił z Ra dy Na czel nej ZHP na znak pro te stu prze ciw ko roz wią za niu Ra dy Po ro zu mie nia KI HAM; współ za ło -
ży ciel ZHR (czło nek Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go ZHR i Ko mi sji Or ga ni za cyj nej), czło nek Ra dy Na czel nej
ZHR, wi ce prze wod ni czą cy ZHR; czło nek pre zy dium Kra jo we go Ko mi te tu Od ro dze nia Har cer stwa; in struk -
tor ZHP r. z. 1918; za ło ży ciel i wie lo let ni prze wod ni czą cy Ko ła Przy ja ciół Har cer stwa Sto wa rzy sze nia By łych
In struk to rów, Wy cho wan ków i Sym pa ty ków szcze pu „Pusz cza”; w cza sie ob rad okrą głe go sto łu re pre zen to -
wał opo zy cyj ne or ga ni za cje har cer skie; współ za ło ży ciel i prze wod ni czą cy Ko mi te tu Oby wa tel skie go w Nie -
po ło mi cach; prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej w Nie po ło mi cach (1990–1994); dy plo ma ta (w la tach 1992–1995
rad ca am ba sa dy RP w Wil nie, w la tach 2001–2005 am ba sa dor w Es to nii); or ga ni za tor i pierw szy dy rek tor In -
sty tu tu Pol skie go w Wil nie; do rad ca za rzą du PKN OR LEN ds. stra te gii (od 2005 r.); od zna czo ny przez pre zy -
den ta RP na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski za dzia łal -
ność nie pod le gło ścio wą; od zna czo ny rów nież naj wyż szy mi or de ra mi pań stwo wy mi Li twy i Es to nii. Da ne
prze ka za ne au to ro wi przez W. Wró blew skie go w li ście z 3 X 2008 r.; AIPN Kr, 37/196263, Ak ta pasz por to we
Woj cie cha Wró blew skie go; J. Pa rzyń ski, op. cit., s. 21–26, 43, 46, 48, 52, 79, 100, 148.

Marcin�Kapusta

262

D
O
K
U
M
EN

T
Y



W swych za ło że niach KI HAM sta rał się po wró cić do daw nych tra dy cji har cer stwa za po -
cząt ko wa nych przez An drze ja i Ol gę Mał�kow�skich. W ra mach te go ru chu sta ra no się zmo -
dy fi ko wać treść przy rze cze nia har cer skie go, usu wa jąc z tek stu sło wo „so cja lizm” oraz
wpro wa dzić w tek ście praw har ce rza obo wią zek „Służ by Bo gu”. W okre sie tym za czął na -
ra stać wpływ kle ru, dzia ła czy NSZZ „So li dar ność” oraz NZS. Prze ja wia ło się to w uczest -
nic twach zbio ro wych w peł nym umun du ro wa niu i szy ku w im pre zach re li gij nych, spo tka -
niach ze straj ku ją cy mi ro bot ni ka mi (np. phm. A[ndrzej] Wy�soc�ki brał udział w spo tka niu
ze straj ku ją cy mi rol ni ka mi w Byd gosz czy).

Kra kow scy in struk to rzy zrze sze ni w KI HAM wy su wa li na stę pu ją ce po stu la ty pod ad re sem
władz na czel nych ZHP w for mie li stu otwar te go in struk to rów śro do wi ska kra kow skie go 22.
List ten zo stał opu bli ko wa ny w cza so pi śmie „Czu�waj”�wy da wa nym przez KI HAM:

– wy stą pie nie ZHP z fe de ra cji związ ków mło dzie żo wych,
– uzy ska nie nie za leż no ści od władz szkol nych,
– usu nię cie wstę pu do sta tu tu ZHP,
– uzna nie za sa dy to le ran cji re li gij nej i zli kwi do wa nie sta tu to we go za pi su o he ge mo nii

na uko we go świa to po glą du w pra cy wy cho waw czej,
– przy wró ce nie jed no ści z wiąz ku po przez li kwi da cje dru żyn i pro gra mów Har cer skiej

Służ by Pol sce So cja li stycz nej (HSPS),
– uczy nie nie ZHP or ga ni za cją apo li tycz ną,
– usu nię cie dru giej zwrot ki hym nu ZHP,
– za de kla ro wa nie do bro wol no ści ak cji pro gra mo wych ta kich jak: Olim pia da Wie dzy o Pol -

sce i Świe cie Współ cze sny m23, Olim pia da Wie dzy o Par tii 24, Azy mut Hu ta Ka to wi ce itp.25

20 Nie usta lo no bliż szych da nych.
21 Łu kasz Wę sier ski, ur. w 1943 r., harc mistrz, HR, dr hab., prof. nadzw. Pra cow nik na uko wy Aka de mii Gór -

ni czo -Hu tn iczej w Kra ko wie oraz Po li tech ni ki Rze szow skiej. Zwią za ny z kra kow skim har cer stwem (od 1957 r.),
po cząt ko wo w 3. KDH, na stęp nie w 6. KDH i w 19. KLDH (od 1964 r.), m.in. dru ży no wy, za stęp ca ko men dan -
ta szcze pu ds. zu cho wych, kwa ter mistrz i ko men dant szcze pu; czło nek kra kow skie go KIHAM, zaj mo wał się
opra co wa niem re gu la mi nu stop ni i spraw no ści har cer skich; in struk tor w ZHP r. z. 1918 (od 1989 r.), m.in. prze -
wod ni czą cy Są du Har cer skie go Okrę gu Ma ło pol skie go ZHR.

22 Na te mat po stu la tów in struk to rów śro do wi ska kra kow skie go, sfor mu ło wa nych w tzw. li ście otwar tym
in struk to rów ZHP ze śro do wi ska kra kow skie go, któ re sta ły się na stęp nie po stu la ta mi KI HAM, zob.: S. Czo -
po wicz, KI HAM. Za rys wy da rzeń, wy bór do ku men tów i re la cji, War sza wa 1998. Więk szość z nich by ła przed -
mio tem ob rad VII Zjaz du ZHP w mar cu 1981 r. Zjazd przy jął uchwa łę o wy stą pie niu ZHP z Fe de ra cji So cja -
li stycz nych Związ ków Mło dzie ży Pol skiej oraz w spra wie zmia ny hym nu har cer skie go (usu nię cie
wier no pod dań czej wo bec PZPR zwrot ki au tor stwa Je rze go Maj ki).

23 Olim pia da Wie dzy o Pol sce i Świe cie Współ cze snym – kon kurs przed mio to wy dla uczniów szkół po -
nad pod sta wo wych. Pierw sza olim pia da zo sta ła zor ga ni zo wa na w 1958 r. z ini cja ty wy ZMS. Od jej IX edy cji
w ro ku szkol nym 1967/1968 do współ or ga ni za to rów do łą czy ła Ko men da Głów na ZHP, któ ra na stęp nie sta ła
się głów nym or ga ni za to rem. Ha sła mi pro gra mo wy mi olim piad w po szcze gól nych la tach by ły m.in. te ma ty:
XXX-l ecie Pol ski Lu do wej, Mło dzież w trzy dzie sto le ciu PRL, So cja lizm prze obra ża świat, PZPR prze wod -
nią si łą na ro du. Zob. Lek sy kon har cer stwa, pra ca zbio ro wa pod. red. O. Fiet kie wi cza, War sza wa 1988.

24 Olim pia da Wie dzy o Par tii – or ga ni zo wa na przez ko men dy cho rą gwi ZHP, we współ pra cy z ZSMP oraz
ku ra to ria mi oświa ty i wy cho wa nia, by ła jed nym z ele men tów in dok try na cji mło dzie ży pro wa dzo nej przez
wła dze PRL. Ofi cjal nym jej ce lem by ło „za in te re so wa nie mło dzie ży hi sto rią i re wo lu cyj ny mi tra dy cja mi
PZPR, ro lą i zna cze niem par tii w ży ciu na ro du”. Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych zo sta ła za nie cha na ja ko du -
blu ją ca się z Olim pia dą Wie dzy o Pol sce i Świe cie Współ cze snym. Zob. Lek sy kon har cer stwa...

25 Azy mut Hu ta Ka to wi ce – jed na z wie lu ak cji „na rzu ca nych” od gór nie har ce rzom przez wła dze ZHP. Po -
cząt ko wo, la tem 1977 r., na zwa no tak IV Cen tral ny Rajd Har cer ski, prze bie ga ją cy na 5 tra sach koń czą cych się
w oko li cach bu do wy Hu ty Ka to wi ce. Uczest ni czą cy w raj dzie wę dro wa li po wy zna czo nej tra sie tu ry stycz nej,
na stęp nie przez 3 dni pra co wa li na te re nie bu do wy hu ty, a na ko niec spę dza li 2 dni w ośrod ku har cer skim 
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Kra kow ski KI HAM wy da wał w tym okre sie swej dzia łal no ści cza so pi smo „Czu�waj”.
Od po wie dzial nym za druk le gal nej i nie le gal nej li te ra tu ry KI HAM był Że�ro Bog dan (ak tu -
al nie stu dent V ro ku A[ka de mii] R[ol ni czej]), za trzy ma ny w dniu 10 XI 1982 r. w związ ku
z za kłó ce niem po rząd ku pu blicz ne go na te re nie mia stecz ka stu denc kie go.

Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, w dniu 14 IX 1982 r. KI HAM roz wią zał się 26. Mimo
to po szcze gól ne oso by na dal sta ra ją się dzia łać w ra mach nie le gal nej struk tu ry tzw. Krę gu
Dru żyn Pła skie go Wę zła, któ ry na te re nie Kra ko wa za czął się or ga ni zo wać we wrze śniu
1983 r.27

Do szcze gól nie ak tyw nych na le żą:
– hm. Wie sła wa Sto�jek�– szczep „Czar na Trzy nast ka”,
– org. Bog dan Że�ro – szczep „Żbi cza Gro ma da”,
– hm. Ry szard Wci�sło – szczep „Hu ra gan”28,
– hm. Sta ni sław Ba�ra�n29 – szczep „Czer wo ne Ma ki”,
– hm. Je rzy Bu�kow�ski – szczep „Żu ra wie”,
– phm. An drzej Wy�soc�ki – szczep „Zie lo na Trój ka”.
Pierw szą ak cją tych osób by ła pró ba zor ga ni zo wa nia boj ko tu roz po czę cia ro ku har cer -

skie go (1983 r.) w Wie licz ce, z po wo du so cja li stycz ne go cha rak te ru tej uro czy sto ści. 
W wy ni ku tych dzia łań oko ło 50 proc. osób, głów nie z te re nu No wej Hu ty, po wró ci ło do

Kra ko wa, nie bio rąc udzia łu w in au gu ra cji.
Czło nek KDPW Je rzy Bu kow ski, pra cow nik na uko wy A[ka de mii] E[ko no micz nej]

w Kra ko wie, ra zem z in struk to ra mi szcze pu „Żu ra wie” w dniu 16 IX 1983 r., pod czas po -
by tu w No wym Są czu z oka zji uro czy sto ści po świę co nej gen. Ku stro nio wi, wziął udział
w uro czy stej mszy, wy stę pu jąc w peł nym umun du ro wa niu z pocz tem sztan da ro wym. Na le -
ży pod kre ślić, iż J[erzy] Bu�kow�ski� jest człon kiem Ra dy Ko men dy Huf ca Kra ków -Kr o -

w Cho rzo wie. Azy mut Hu ta Ka to wi ce był rów nież cen tral ną, let nią ak cją pro gra mo wą dla mło dzie ży szkół
po nad pod sta wo wych, re ali zo wa ną w la tach 1978–1980. Jed nym z ele men tów 14 lub 19 -dni owych tur nu sów
by ła pra ca przy bu do wie Hu ty Ka to wi ce. Zob. Lek sy kon har cer stwa...

26 Ra da Po ro zu mie nia KI HAM zo sta ła roz wią za na uchwa łą Ra dy Na czel nej ZHP z 26 VI 1982 r. W od po -
wie dzi na tę de cy zję, w cza sie spo tka nia w dniu 12 IX 1982 r. na Ja snej Gó rze, wła dze KI HAM w oba wie
przed cha rak te ry stycz ną dla władz „pró bą prze chwy ce nia” we zwa ły wszyst kie krę gi do sa mo roz wią za nia.
W tym ape lu skie ro wa nym do dru żyn, szcze pów i in struk to rów har cer skich Ra da Po ro zu mie nia we zwa ła tak -
że, aby po zo stać wier nym na ka zom Pra wa Har cer skie go i Przy rze cze nia, zgod ne go z tek stem z 1936 r. oraz
pod jąć wal kę o to le ran cję świa to po glą do wą i pra wo do od by wa nia prak tyk re li gij nych.

27 Krąg Dru żyn Pła skie go Wę zła (KDPW), tak że „Ru chu Pła skie go Wę zła”, sta no wił swo istą kon ty nu ację
dzia łal no ści KIHAM, był ele men tem prze ła my wa nia mo no po lu ofi cjal nych władz ZHP na dzia ła nia pro gra mo -
we o cha rak te rze ogól no pol skim. Na wią zy wał do idei Zlo tu na Bło niach w 1981 r. „Pła ski Wę zeł” był ru chem
pro gra mo wo -m et odyc znym w ro zu mie niu sta tu tu ZHP. Najważniejszymi je go ce la mi by ła wy mia na do świad -
czeń po mię dzy dru ży na mi, wza jem na po moc, współ pra ca, a tak że „sty mu lo wa nie roz wo ju do bre go har cer -
stwa”. Istot nym ce lem by ło rów nież pod nie sie nie efek tyw no ści wy cho waw cze go od dzia ły wa nia. Głów nym
ani ma to rem był R. Wci sło, a cen trum pro gra mo wym – Kra ków. Za sym bol „Ru chu Pła skie go Wę zła” przy ję to
li lij kę „prze wią za ną” pła skim wę złem. Na to miast w za ło że niach in struk to rów two rzą cych póź niej sze wła dze
nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” był przed się wzię ciem ma ją cym „ka mu flo wać” organizowanie za kon spi ro -
wa nych, ogólno  pol skich struk tur nie po kor ne go har cer stwa. Miał być „fał szyw ką”, któ ra od cią gnie „bez pie kę”
od fak tycz nych struk tur. SB po strze ga ła „Pła ski Wę zeł” ja ko kon ty nu ację KI HAM, tak że w okre sie, kie dy już
funk cjo no wał nie jaw ny „Ruch Har cer ski”. Da ne na pod sta wie do ku men tów pro gra mo wych „RPW” oraz re la -
cji R. Wci sło; zob. tak że J. Pa rzyń ski, op. cit., s. 129–130.

28 In for ma cja błęd na. W okre sie, któ re go do ty czy do ku ment, R. Wci sło nie był in struk to rem szcze pu „Hu -
ra gan”, tyl ko 19. KLDH; zob. przyp. 7.

29 Sta ni sław Ba ran, harc mistrz. Dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 91 w Kra ko wie. Ko men dant szcze pu
„Czer wo ne Ma ki” im. Bo ha te rów Mon te Cas si no.
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wodrza, a tak że To wa rzy stwa Opie ki nad Kop cem Pił sud skie go oraz To wa rzy stwa im. gen.
Ku stro nia, w skład któ re go wcho dzą m.in. Bo�roń Pio tr30 – b. eta to wy pra cow nik Z[arzą du]
R[egio nu] „Ma ło pol ska”, Sac�kie�wicz�-Ste�cki�ewicz Wło dzi mie rz31 – b. eta to wy pra cow nik
„S” Re gion Ma ło pol ska.

By ły dzia łacz NZS na P[oli tech ni ce] K[ra kow skiej] phm. Wy�soc�ki An drzej, mi mo że
został od su nię ty od bez po śred niej pra cy z mło dzie żą za wy kro cze nia po peł nio ne na obo zie
har cer skim w 1982 r., na dal wy jeż dża z mło dzie żą na obo zy.

Hm. Te re sa Że�la�zny�32, czło nek KDPW, z[astęp]ca ko men dan ta Huf ca Kra ków -Po d -
górze, na obo zie har cer skim w 1983 r. wpro wa dzi ła do pro gra mu za jęć co dzien ne mo dli twy
przed oł ta rzy ka mi wy ko na ny mi przez har ce rzy. Prze pro wa dza po nad to zbiór ki pie nię dzy
wśród har ce rzy na bu do wę ko ścio ła. Jest ona ak tyw nie za an ga żo wa na w dzia łal ność Dusz -
pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy.

Hm. Wiatr Je rzy 33, ko men dant szcze pu „Dą bie”, czło nek Ra dy Na czel nej ZHP, to le ro -
wał na te re nie har ców ki kol por taż ulo tek o wro giej tre ści. W 1982 r. od mó wił wy sta wie nia

30 Piotr M. Bo roń, ur. w 1955 r., ab sol went Wy dzia łu Pra wa UJ. Współ pra cow nik dzia ła ją ce go w kon spi -
ra cji Od dzia łu Kra kow skie go Związ ku Le gio ni stów Pol skich (od 1972 r.), m.in. czło nek Ko mi te tu Opie ki nad
Kop cem J. Pił sud skie go (1980–1987), Ru chu Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la; współ za ło ży ciel To wa -
rzy stwa im. J. Pił sud skie go, je go wi ce pre zes (1988–1995) i pre zes (1995–2003); in ter no wa ny w sta nie wo jen -
nym; ini cja tor i or ga ni za tor nie za leż nych wy staw hi sto rycz nych, kon cer tów i uro czy sto ści pa trio tycz nych; za -
stęp ca dy rek to ra ds. na uko wych Mu zeum Ar mii Kra jo wej (2001–2008); od zna czo ny m.in. Zło tym i Srebr nym
Krzy żem Za słu gi. Pa mię ci utrwa la nie przez To wa rzy stwo im. Jó ze fa Pił sud skie go, Kra ków 2003.

31 Wło dzi mierz Sac kie wicz -Ste cki ewicz (1955–1987), stu dent Wy dzia łu Pra wa UJ, jed no cze śnie pra cow -
nik m.in. Ośrod ka Kra kow skie go Te le wi zji Pol skiej; zwią za ny ze śro do wi skiem nie pod le gło ścio wym, współ -
za ło ży ciel i czło nek Ak cji na rzecz Nie pod le gło ści; dzia łacz opo zy cji de mo kra tycz nej; czło nek Ko mi te tu
Opie ki nad Kop cem Jó ze fa Pił sud skie go przy To wa rzy stwie Mi ło śni ków Hi sto rii i Za byt ków Kra ko wa; pra -
cow nik Sek cji Kul tu ry Za rzą du Re gio nu Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność” (od 1981 r.); in ter no wa ny w Za łę -
żu i Rze szo wie (12 V 1982 r. – 23 VII 1982 r.); po zwol nie niu kon ty nu ował pra cę kon spi ra cyj ną; or ga ni za tor
wie lu uro czy sto ści o cha rak te rze pa trio tycz nym; wi ce pre zes Ko mi te tu Opie ki nad Kop cem J. Pił sud skie go
(do 1987 r.); zmarł tra gicz nie w dro dze do Pol ski. Pa mię ci utrwa la nie...

32 Te re sa Że la zny, ur. w 1948 r., harc mi strzy ni, HR, psy cho log. Ab sol went ka UJ. Dru ży no wa 73. PgDH
w szcze pie „Wa tra”; in struk tor ka w Huf cu Kra ków -Po dg órze; zwią za na z kra kow skim KIHAM, na stęp nie
z nie jaw nym „Ru chem Har cer skim”; de sy gno wa na na sta no wi sko peł no moc ni ka ds. or ga ni za cji har ce rek
przez Ko mi tet Od ro dze nia ZHP-1918 (1989 r.), na stęp nie pierw sza na czel nicz ka har ce rek w ZHP r. z. 1918.
AIPN Kr, 37/51068, Ak ta pasz por to we Te re sy Że la zny; A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa w Pol sce...,
s. 395, 397–399, 404–405, 421–422.

33 Pra wi dło wo Ka zi mierz Wiatr, ur. w 1955 r., harc mistrz, HR, prof. dr hab. Pra cow nik na uko wy Wy dzia -
łu Elek tro tech ni ki, Au to ma ty ki, In for ma ty ki i Elek tro ni ki AGH; dy rek tor Aka de mic kie go Cen trum Kom pu te -
ro we go „Cy fro net” AGH. Dru ży no wy 33. KDH (1972–1977); szcze po wy szcze pu „Dą bie” (1978–1983);
czło nek Ra dy Po ro zu mie nia KI HAM (1980–1982); ja ko czło nek KI HAM wy bra ny do Ra dy Na czel nej ZHP
(1981–1985); czło nek Ra dy Kra jo wej nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (1983–1989); ko men dant Huf ca
ZHP Kra ków -Śró dmi eście (1988 r.); czło nek Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go ZHR (1989 r.), a na stęp nie prze wod -
ni czą cy (1989–1990) oraz wi ce prze wod ni czą cy ZHP r. z. 1918 (1990–1992); wi ce prze wod ni czą cy (1992–1995,
2002–2003) i prze wod ni czą cy ZHR (2004–2006); do rad ca pre mie ra J. Buz ka (1998–2001), pra co wał przy
opra co wa niu ra por tu o sy tu acji pol skiej ro dzi ny, współ au tor po li ty ki pro ro dzin nej pań stwa; czło nek Ra dy do
spraw Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii (2001–2002); czło nek Ho no ro we go Ko mi te tu Po par cia Le cha Ka czyń -
skie go w wy bo rach pre zy denc kich (2005 r.); se na tor RP z okrę gu tar now skie go VI (2005–2007) i VII ka den -
cji (od 2007), prze wod ni czą cy se nac kiej Ko mi sji Na uki, Edu ka cji i Spor tu; od zna czo ny przez pre zy den ta RP
na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1990 r.), a tak że
Srebr nym Krzy żem Za słu gi (1999 r.) i Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (2000 r.); au tor m.in. Ak ce le -
ra cji ob li czeń w sys te mach wi zyj nych, War sza wa 2003 oraz po nad 140 pu bli ka cji na uko wych. Da ne prze ka za -
ne au to ro wi przez Ka zi mie rza Wia tra; Szczep „Dą bie” w dwu dzie sto le ciu 1957–1977, red. B. Le on hard,
Kraków 1977; AIPN Kr, 37/157994, Ak ta pasz por to we Ka zi mie rza Wia tra.
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sztan da ru swe go szcze pu w trak cie uro czy sto ści w SP nr 39 z udzia łem mi ni stra oświa ty
oraz władz ad mi ni stra cyj nych i po li tycz nych m[ia sta] Kra ko wa.

Hm Wró�blew�ski Woj ciech, pra cow nik Urzę du Mia sta i Gmi ny w Nie po ło mi cach, ko -
men dant szcze pu „Pusz cza”, czło nek Ra dy Na czel nej ZHP. W 1982 r. w dniu 13 VIII 1982 r.
zor ga ni zo wał wy ciecz kę har ce rzy do Gdań ska przed Po mnik Po le głych Stocz niow ców. Po -
ja wie nie się człon ków je go szcze pu w tym miej scu za ini cjo wa ło zaj ścia ulicz ne 34. W ści słej
współ pra cy z miej sco wym pro bosz czem ks. An drze jem Fi�de�lu�semb, or ga ni zu je zbio ro we
msze po lo we dla har ce rzy Kra ko wa i in nych miast Pol ski. Ta kie msze są oka zją do wy mia -
ny nie le gal nej li te ra tu ry, roz pro wa dza nia znacz ków KDPW oraz zdo by wa nia przez har ce -
rzy nie ofi cjal nej spraw no ści, tzw. Spraw no ści Sza rych Sze re gów, któ ra m.in. po le ga na na -
uce dzia łań w kon spi ra cji itp. Ww. ne ga tyw ną dzia łal ność w ZHP pro wa dzi od 1980 r.

W dniu 11 XI 1983 r. na Wa we lu zor ga ni zo wa no mszę z udzia łem bp. Smo�leń�skie�go,
w któ rej wzię li udział har ce rze w umun du ro wa niu.

Po da ne przy kła dy ne ga tyw nych po staw in struk to rów har cer skich są re pre zen ta tyw ne dla
ak tu al nych kie run ków od dzia ły wa nia opo zy cji, tj. dą że nia do mak sy mal nej kle ry ka li za cji
ZHP oraz przy go to wa nia har ce rzy do dzia łań w kon spi ra cji. Są one in te gral ną czę ścią sze -
ro ko za kro jo nej ak cji pro wa dzo nej przez Ko ściół w ra mach Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har -
ce rzy35. Ko ściół św. Idzie go jest miej scem co ty go dnio wych mszy dla har ce rzy, a tak że

b W ory gi na le imię i na zwi sko w mia now ni ku.
34 Fak tycz nie opi sy wa ne wy da rze nie wy glą da ło zu peł nie ina czej. W przy go to wy wa nej do dru ku mo no gra -

fii szcze pu „Pusz cza” moż na prze czy tać: „[...] Jed nak wszyst kim w szcze gól no ści utkwi ła w pa mię ci wę drów -
ka obo zu do Gdań ska, któ ra za czę ła się 12 sierp nia, przez co za stę py tra fi ły do Gdań ska w dniu 13 sierp nia
w trak cie wiel kiej so li dar no ścio wej ma ni fe sta cji. Opo zy cyj ny po chód roz po czął się pod Po mni kiem Po le głych
Stocz niow ców, a więc w miej scu, gdzie wę dru ją ce za stę py mia ły miej sce zbiór ki. Mi mo kor do nów ZO MO
i mi li cji uda ło się ze brać ca ły obóz na dwor cu ko le jo wym. Ma ni fe sta cja zmie rza ją ca pod Ko mi tet Wo je wódz -
ki PZPR zo sta ła wła śnie na wy so ko ści gdań skie go dwor ca za ata ko wa na przez ZO MO pe tar da mi i ga zem łza -
wią cym. W tym mo men cie przy da ły się ćwi cze nia na obo zie (na grach te re no wych uży wa li śmy środ ków po -
zo ra cji po la wal ki – gaz łza wią cy, świe ce dym ne i pe tar dy). W prze ci wień stwie do prze ra żo nych i czę sto
zhi ste ry zo wa nych po dróż nych, du szą cych się w ob ło kach ga zu wy peł nia ją ce go ha le dwor co we, na sza mło -
dzież re ago wa ła spo koj nie. Po ucza ła cy wi lów, aby nie trzeć oczu, za cho wać spo kój i po ka zy wa ła, jak sku tecz -
nie usu wać się z pra wie nie wi docz nej chmu ry łza wią ce go ga zu. Szcze gól ną przy go dę prze ży li pwd Le szek
Wę grzyn i pwd Krzysz tof Ły sek, któ rzy po szli w tym cza sie po brać pie nią dze z ban ku. Gdy wal ki ulicz ne
prze nio sły się na Sta re Mia sto, w oba wie, aby ja kiś pa trol ZO MO nie za re kwi ro wał im na szych pie nię dzy, zde -
po no wa li je w za kry stii jed ne go z ko ścio łów. Wie czo rem pod nie ce ni re la cjo no wa li, iż po «uwol nie niu» się od
obo zo wej ka sy przy łą czy li się do ma ni fe stan tów. Po dob no pu blicz ność bra wa mi kwi to wa ła ak cje umun du ro -
wa nych har ce rzy rzu ca ją cych w opan ce rzo ne trans por te ry ko sza mi na śmie ci. Jak twier dzi li nie by ło to zbyt
trud ne, bo w wą skich ulicz kach Sta re go Mia sta po jaz dy te mia ły ogra ni czo ne zdol no ści ma new ro wa nia. Po
za koń cze niu obo zu ko men dant Szcze pu [tj. W. Wró blew ski] zo stał we zwa ny do Ko men dy Cho rą gwi w Kra -
ko wie, gdzie życz li wa nam ko men dant ka hm. Da nu ta Nosz ka zre la cjo no wa ła prze kaz z Ko mi te tu Wo je wódz -
kie go par tii. Zda niem par tyj nych apa rat czy ków ce lo wo ka dra obo zu zor ga ni zo wa ła wy jazd uczest ni ków do
Gdań ska w rocz ni cę wy da rzeń sierp nio wych, «aby bu dzić wro gość dzie ci i mło dzie ży do so cja li stycz nej wła -
dzy»”. Oprócz «dys cy pli nu ją cej» roz mo wy z ko men dant ką cho rą gwi Wró blew skie go nie spo tka ły żad ne in ne
kon se kwen cje te go wro gie go wo bec władz lu do we go pań stwa dzia ła nia”. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez
Woj cie cha Wró blew skie go w li ście z 3 X 2008 r.

35 Przy pi sy wa nie wła dzom ko ściel nym dzia łań ma ją cych na ce lu wpły wa nie na har cer stwo po przez struk -
tu ry Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy jest nie po ro zu mie niem. To kie row nic two nie jaw ne go „Ru chu Har -
cer skie go” zwró ci ło się do władz ko ściel nych z proś bą o ob ję cie opie ką dusz pa ster ską śro do wisk har cer skich.
Tak więc na le ży wy raź nie pod kre ślić, że ini cja ty wa wy szła od har ce rzy, a nie od władz ko ściel nych. Jed no -
cze śnie war to za zna czyć, że KI HAM kładł na cisk na to le ran cję re li gij ną, a nie na in sty tu cjo nal ne związ ki
z Ko ścio łem. Do pie ro póź niej wraz z wy ła nia ją cy mi się struk tu ra mi „Ru chu Har cer skie go” pod ję te zo sta ły
dzia ła nia w kie run ku zor ga ni zo wa nia pra cy dusz pa sterstw.
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miej scem na rad ak ty wu wspo mnia ne go dusz pa ster stwa. Na le ży za zna czyć, iż księ ża oso biś -
cie włą cza ją się w pra cę po szcze gól nych szcze pów, jak i ich ka pe la ni, dot. to szcze pów:
„Zie lo na Trój ka”, „Pusz cza” i „Czar na Trzy nast ka”. 

In struk to rzy szcze pu „Czar na Trzy nast ka”: Wie sła wa Sto�jek, Prze my sław i Ra do sław
Wojt�kie�wi�czo�wie�36 i Je rzy Sta�liń�ski37 są ini cja to ra mi i ani ma to ra mi opi sy wa ne go wcześ -
niej Krę gu Dru żyn Pła skie go Wę zła 38. 

In struk to rem lot nic twa szcze pu „Sło necz ne Dro gi” jest ks. Ma rian Or�czy�kow�ski�39 bez -
po śred nio zwią za ny z R[yszar dem] Wci�sło – b. ak tyw nym dzia ła czem „S” w Bi pro skó rze,
fi gu ran tem Wy dzia łu V wm.40 oraz W[ła dy sła wem] Za�wi�śla�kie�m41 – b. eta to wym pra cow -
ni kiem ZR „Ma ło pol ska”.

Prze ciw dzia ła nie ne ga tyw nym zja wi skom w ZHP jest utrud nio ne z uwa gi na fakt, iż wie -
lu in struk to rów za an ga żo wa nych w dzia łal ność opo zy cyj ną peł ni od po wie dzial ne funk cje
w Ra dzie Ko men dy Cho rą gwi ZHP w Kra ko wie, np. Ba�ran Sta ni sław – b. dzia łacz
KIHAM, Ku�da�sie�wicz Ma rek – b. dzia łacz KI HAM, Roh�le�der Mał go rza ta 42, Sto�jek Wie -
sła wa, Wiatr Ka zi mierz, Że�la�zny Te re sa, a na wet w Ra dzie Na czel nej ZHP: Wró�blew�ski
Woj ciech, Wiatr Je rzy 43. 

36 Prze my sław Wojt kie wicz był in struk to rem z Gdań ska, któ ry na po cząt ku lat osiem dzie sią tych stu dio wał
w Kra ko wie. Włą czył się ja ko in struk tor do pra cy w szcze pie „Czar na Trzy nast ka”, współ pra cu jąc w ra mach
ka dry szcze pu z ów cze sną ko men dant ką W. Sto jek (m.in. był ko men dan tem obo zów let nich w 1983 i 1984 r.).
Je go brat Ra do sław rów nież uczest ni czył w dzia ła niach szcze pu.

37 Je rzy Sta liń ski był in struk to rem w szcze pie „Czar na Trzy nast ka”, dru ży no wym 13. KDH.
38 Wie sła wa Sto jek nie by ła za an ga żo wa na w dzia ła nia KDPW, na to miast Prze my sław i Ra do sław Wojt -

kie wi czo wie oraz Je rzy Sta liń ski fak tycz nie w nich uczest ni czy li. 
39 Do mi nik Or czy kow ski (imię z chrztu Ma rian) („Po god ny Or lik”), ur. w 1928 r., harc mistrz, HR, ka pu -

cyn. Ab sol went Wyż sze go Se mi na rium OO. Ka pu cy nów w Kra ko wie; wy świę co ny w 1954 r.; dusz pa sterz
w By to miu, Ten czy nie, Pi le, Wro cła wiu. W har cer stwie (przed 1939 r.), ka pe lan har ce rzy (od 1980 r., od wie -
lu lat zwią za ny z 19. KLDH), a tak że śro do wi ska lot ni ków i szy bow ni ków; w la tach osiem dzie sią tych je den
z ani ma to rów dzia łal no ści Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy, w ZHP r. z. 1918 (po 1989 r.), a od 1992 r.
ka pe lan w ZHR (od 1992 r.); od zna czo ny przez pre zy den ta RP na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Krzy żem
Za słu gi. AIPN Wr, 388410, Ak ta pasz por to we Ma ria na Or czy kow skie go; J. Ko mo row ski, Nie po kor nych...
Dro ga do Or łów, Kra ków 2001, s. 83, 88–89, 95–98. 

40 Ry szard Wci sło zo stał za re je stro wa ny do nu me ru Kr 26122 przez Wy dział V KW MO w Kra ko wie i od
20 III 1982 r. do 23 V 1983 r. był roz pra co wy wa ny w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go.

41 Wła dy sław Za wi ślak, ur. w 1922 r., harc mistrz. Ab sol went kur su dru ży no wych (1939 r.); pod czas II woj -
ny świa to wej har cerz Sza rych Sze re gów i żoł nierz AK; ko men dant Har cer skiej Or ga ni za cji Kon spi ra cyj nej
i huf ca „Drew nia ki”; stu dent Aka de mii Han dlo wej (1945–1946); za wod nik HKS, w dru ży nie siat ków ki wal -
czą cej w li dze o mi strzo stwo Pol ski (1946 r.); czło nek Aka de mic kie go Ko ła Stron nic twa Pra cy; ko men dant
an ty ko mu ni stycz nej or ga ni za cji star szo har cer skiej krypt. „Pol ska Straż Przed nia”; aresz to wa ny, prze by wał
w wię zie niu na ul. Mon te lu pich w Kra ko wie i w Ra wi czu (1946–1949); ab sol went Aka de mii Han dlo wej
(1953 r.), w 1955 r. zdał eg za min na Po li tech ni ce Kra kow skiej, do pie ro w 1969 r. mógł uzy skać ty tuł ma gi -
stra eko no mii; zwią za ny z har cer skim szcze pem „Hu ra gan”; dru ży no wy Krę gu In struk tor skie go (1968–1993);
w la tach osiem dzie sią tych dzia łał w Klu bie In te li gen cji Ka to lic kiej; czło nek za rzą du Re gio nu Ma ło pol ska
NSZZ „So li dar ność” (1981–1989); członek władz na czel nych Stron nic twa Lu do wo -Chrz eśc ija ński ego; pre zes
Ma ło pol skiej Fun da cji Rol ni czej; zre ha bi li to wa ny (27 X 1993 r.); od zna czo ny Me da lem Woj ska, Krzy żem
Armii Kra jo wej, Od zna ką Ak cji „Bu rza” i We te ra na Walk o Nie pod le głość. W. Za wi ślak, Wiel ka pró ba. Wspo -
mnie nia wię zien ne 1946–1949, Kra ków 2001, s. 5–6.

42 Mał go rza ta Roh le der, ur. w 1956 r., harc mi strzy ni, HR, in for ma tyk, au dy tor. Wy cho wan ka, dru ży no wa
i wie lo let nia szcze po wa szcze pu 70. KDH „Pusz cza”, ko men dant ka Ma ło pol skiej Cho rą gwi Har ce rek
w ZHP r. z. 1918 (1989–1991); na czel nicz ka har ce rek w ZHP r. z. 1918 (1990–1992); au tor ka ma te ria łów
meto dycz nych i pro gra mo wych.

43 Naj praw do po dob niej błąd w imie niu. Człon kiem Ra dy Na czel nej był Ka zi mierz Wiatr.
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Po mi mo te go, iż wła dze Ko men dy Cho rą gwi ZHP by ły in for mo wa ne o wspo mnia nych
fak tach, nie pod ję ły sta now czych kro ków eli mi nu ją cych z ZHP oso by re pre zen tu ją ce wro -
gą po sta wę po li tycz ną (np. by ła dzia łacz ka KI HAM M[ał go rza ta] Roh�le�der zo sta ła w mie -
sią cu lu tym 1984 r. z[astęp]cą ko men dan ta Huf ca Śród mie ście). Wpraw dzie po szcze gól ne
spra wy by ły roz pa try wa ne na Ra dzie Ko men dy Cho rą gwi, lecz nie pod ję to sto sow nych
uchwał, gdyż więk szość w Ra dzie Głów nej sta no wią by li dzia ła cze KI HAM.

Na osob ną uwa gę za słu gu je fakt, iż w Ko men dzie Cho rą gwi ist nie ją tar cia per so nal ne,
któ re po wo du ją prze su nię cie spraw pod sta wo wych dla kra kow skie go ZHP na dal szy plan. 

Istot ną kwe stią jest rów nież fakt, iż wła dze po li tycz ne w te re nie nie wy ka zu ją do sta tecz -
ne go za in te re so wa nia się spra wa mi ZHP (np. ko men dant Huf ca ZHP w Gdo wie, któ ryc

zrze sza oko ło 2000 har ce rzy, nie zo stał za pro szo ny na po sie dze nie ple nar ne K[omi te tu]
G[min ne go] PZPR po świę co ne spra wom mło dzie ży). O sy tu acji w ZHP na te re nie wo je -
wódz twa miej skie go kra kow skie go po in for mo wa no K[omi tet] K[ra kow ski] PZPR. 

Bio rąc pod uwa gę, iż wy żej na kre ślo ne ne ga tyw ne ten den cje w ZHP mo gą się po głę bić,
na le ży:

– za ło żyć spra wę obiek to wą w ce lu lep sze go roz po zna nia śro do wi ska kra kow skie go
ZHP;

– za ło żyć spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia ma ją cą po twier dzić in for ma cje dot. dzia łal -
no ści Krę gu Dru żyn Pła skie go Wę zła;

– ob jąć kon tro lą po przez pro wa dze nie kwe stio na riu szy ewi den cyj nych na stę pu ją cych
dzia ła czy ZHP:

a) Bu�kow�ski�Je rzy 44,
b) Wy�soc�ki�An drze j45;
– roz bu do wać sieć ope ra cyj ną po przez po zy ska nie no wych źró deł in for ma cji (2 TW

i 1 kon sul tant);
– in spi ro wać wła dze Ko men dy Cho rą gwi do od su wa nia od pra cy ne ga tyw nie dzia ła ją -

cych in struk to ró w46;
– w po ro zu mie niu z KS dzia ła ją cy mi na te re nie szkół, ope ra cyj nie kon tro lo wać pra cę

ZHP w pla ców kach szkol ny ch47;
– zo bli go wać wła dze K[omen dy] Ch[orą gwi] do pod ję cia zde cy do wa nych kro ków zmie -

rza ją cych do usu nię cia ne ga tyw nie dzia ła ją cych in struk to rów z Ra dy Cho rą gwi ZHP;
– dą żyć do usta le nia osób ak tyw nie dzia ła ją cych w Dusz pa ster stwie Har ce rek i Har ce rzy

ce lem od su nię cia ich od dal szej pra cy z mło dzie żą i za po bie że nia dal szej kle ry ka li za cji tego
związ ku;

– o nie pra wi dło wo ściach wy stę pu ją cych w ochra nia nym śro do wi sku in for mo wać wła dze
Ko men dy Cho rą gwi i da lej ob ser wo wać ich czyn no ści w ww. spra wie;

c W ory gi na le: któ rzy.
44 Je rzy Bu kow ski był roz pra co wy wa ny przez kra kow ską „bez pie kę” (1985–1989) w ra mach kwe stio na -

riu sza ewi den cyj ne go „Mar sza łek”, pro wa dzo ne go po cząt ko wo przez Wy dział III-1, a na stęp nie przez DUSW
Kra ków -Kr ow odrza.

45 Nie od na le zio no in for ma cji do ty czą cych roz pra co wy wa nia Andrzeja Wy soc kie go w ra mach kwe stio na -
riu sza ewi den cyj ne go.

46 Dzia ła nia te oka za ły się de fac to zu peł nie nie sku tecz ne.
47 Do po zy ski wa nia in for ma cji ope ra cyj nych dot. har cer stwa wy ko rzy sty wa no m.in. KS „KK” będący

na kon tak cie st. kpr. Woj cie cha Ma ciej czy ka, funk cjo na riu sza Wy dzia łu III-1 WUSW w Kra ko wie. AIPN Kr,
056/90, Ma te ria ły ope ra cyj ne do ty czą ce 1 i 3 V 1984 r., k. 14.
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– na bie żą co in for mo wać cen tra lę o ne ga tyw nych po sta wach in struk to rów kra kow skich
dzia ła ją cych w ZHP.

Opra co wał
St. insp[ek tor] Wydz[ia łu] III-1, S[ek cja] III c

ppor. Jó zef Ha rań czykd48

Odb[ito] 4 egz.
Egz. nr 1 – Dyr[ek tor] Dep[ar ta men tu] III MSW
Egz. nr 2 – Sek cja I wm.
Egz. nr 3 – S[pra wa] o[biek to wa] „Oświa ta”49

Egz. nr 4 – Pod tecz ka ZHP
Opr.�JH
L.dz.m 144/84/MN

Źró dło: AIPN, 01232/11, t. 1, k. 44–50, ory gi nał, mps.

d Po wy żej od ręcz ny pod pis.
48 Jó zef Ha rań czyk, ur. w 1957 r., ab sol went Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w Kra ko wie; roz ka zem

z 20 VIII 1980 r. przy ję ty do służ by ja ko młod szy in spek tor w Wy dzia le III KW MO w Kra ko wie; roz ka zem
z 3 VIII 1984 r. mia no wa ny kie row ni kiem sek cji w Wy dzia le III-1, a na stęp nie kie row ni kiem sek cji w Wy -
dzia le OKPP (26 II 1990 r.); 15 III 1990 r. zwol nio ny ze służ by na wła sną proś bę. W 1989 r. uczest ni czył
w ope ra cyj nym za bez pie cze niu de le ga cji pol skiej w XIII Fe sti wa lu Mło dzie ży i Stu den tów w Phe nia nie. Zaj -
mo wał się roz pra co wy wa niem śro do wi ska stu denc kie go i mło dzie żo we go. Oce nia ny ja ko funk cjo na riusz zdy -
scy pli no wa ny, bar dzo do brze pro wa dzą cy pra cę ope ra cyj ną. AIPN Kr, 059/667, Ak ta oso bo we Jó ze fa Ha rań -
czy ka.

49 Spra wa obiek to wa „Oświa ta”, nr ewi den cyj ny Kr 26582, by ła pro wa dzo na od 23 IX 1982 r. do 31 I 1990 r.
Do ku men ta cja tej spra wy, z okre su któ re go do ty czy mel du nek, zo sta ła znisz czo na, naj praw do po dob niej w jed -
no st ce ope ra cyj nej.
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Nr�3

[Bm, po czerw cu 1987] – Frag ment opra co wa nia przy go to wa ne go naj praw do po dob niej
w De par ta men cie III MSW, do ty czą ce go śro do wisk har cer skich zwią za nych z Dusz pa ster -
stwem Har ce rek i Har ce rzy, nie jaw nym „Ru chem Har cer skim”1

[...]
4. W dniach 1–3 ma ja br. war szaw skie D[uszpa ster stwo] H[ar ce rek] i H[ar ce rzy] zor ga ni -

zo wa ło w la sach pod Skier nie wi ca mi zlot dru żyn „Bia łej Służ by”2. W im pre zie uczest ni czy -
ło ok. 1000 har ce rzy. W trak cie wie czor ne go ogni ska po szcze gól ne dru ży ny pre zen to wa ły
pro gram ar ty stycz ny o te ma ty ce har cer skiej. Dru ży na J[aro sła wa] Ja�na�sa�3 – in struk to ra
13. WDH z Huf ca Mo ko tów – wy stą pi ła z in sce ni za cją „Krzy ża ków” wg H[en ry ka] Sien kie -
wi cza. W koń co wej czę ści przed sta wie nia prze bra ni za Krzy ża ków har ce rze nie śli czer wo ne
sztan da ry, wzno sząc an ty so cja li stycz ne ha sła w sty lu „precz z ko mu ną”. W ogni sku uczest -
ni czył rów nież dusz pa sterz har cer ski ksiądz Fran ci szek No�wic�ki�4.

5. W grud niu 1985 r. księ ża pal lo ty ni w Za ko pa nem zor ga ni zo wa li tzw. spo tka nie opłat -
ko we har ce rzy z Huf ca Za ko piań skie go. Każ dy z uczest ni ków otrzy mał ob ra zek z wi ze run -
kiem Chry stu sa, na od wro cie któ re go znaj do wał się au to graf Le cha Wa łę sy 5.

1 Do ku ment ten jest naj praw do po dob niej jed nym z wa rian tów zbior czej in for ma cji o cha rak te rze ana li tycz -
nym, przy go to wa nej w De par ta men cie III MSW dla przed sta wi cie li naj wyż szych władz po li tycz nych i pań -
stwo wych PRL. Bez sprzecz nie po wsta nie ta kie go opra co wa nia ma zwią zek z ma so wym udzia łem „nie po kor -
ne go har cer stwa” w III Piel grzym ce Oj ca Świę te go do Oj czy zny. Po le ce nie przy go to wa nia in for ma cji
do ty czą cej dru żyn har cer skich za an ga żo wa nych w dzia łal ność Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy, przy pad -
ków „ła ma nia świec ko ści ZHP”, wy da no w cza sie te le kon fe ren cji w dniu 6 VII 1987 r. Po wtór nie, w opar ciu
o po le ce nie gen. H. Dan kow skie go, na czel nik Wy dzia łu III De par ta men tu III zwró cił się do po szcze gól nych
WUSW o prze sła nie do dat ko wych in for ma cji w dniu 30 VII 1987 r., np. do WUSW w Kra ko wie po le ce nie to
wy sła no szy fro gra mem nr 14730/212 z 30 VII 1987 r. (por. AIPN, 01232/11, t. 1, Ak ta w spra wie kar nej Ta -
de usza Szczy gła, Hen ry ka Dan kow skie go, Krzysz to fa Maj chrow skie go, k. 83). W aktach IPN BU 01232/33,
IPN BU 01232/11, t. 1 za cho wa ły się mel dun ki prze sy ła ne do De par ta men tu III z po szcze gól nych WUSW do -
ty czą ce dzia łal no ści Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy i udzia łu har ce rzy w „Bia łej Służ bie” w 1987 r. 

2 Nie by ło dru żyn „Bia łej Służ by”. SB w wie lu swo ich do ku men tach mie sza śro do wi ska nie jaw ne go
„Ruchu Har cer skie go”, dru żyn nie za leż nych dzia ła ją cych po za ZHP i har cer skiej służ by li tur gicz nej. Wszyst -
kie te śro do wi ska har cer skie – po za wy jąt ka mi – uży wa ły mun du rów ZHP, na które czę sto har ce rze przy szy -
wa li ele men ty bę dą ce sym bo la mi re li gij ny mi. W trak cie lek tu ry te go do ku men tu moż na od nieść wra że nie, iż
ca ła bo ga ta dzia łal ność Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy zo sta ła opi sa na ja ko struk tu ra dru żyn „Bia łej
Służ by”. „Bia ła Służ ba” by ła ak cja mi me to dycz no -pr ogr am ow ymi pod ję ty mi w latach 1983 i 1987 w związ -
ku z piel grzym ka mi Oj ca Świę te go do Oj czy zny. Dzia ła nia te sta no wi ły głów nie re ali za cję idei służ by har cer -
skiej na rzecz bliź nich, re ali zo wa nej w okre ślo nym cza sie. Nie mia ły cha rak te ru dzia łań pro wa dzo nych w spo -
sób cią gły. Za da nia te by ły re ali zo wa ne głów nie przez dzia ła ją ce dru ży ny har cer skie i szcze py (ew. in ne
jed nostki), a nie, jak wy ni ka ło by z ana liz SB, spe cjal nie two rzo ne dru ży ny „Bia łej Służ by”. 

3 Ja ro sław Ja nas, na uczy ciel, in struk tor 13. War szaw skiej Dru ży ny Har cer skiej; in struk tor war szaw skie go
KIHAM; ko or dy na tor Po go to wia Zi mo we go Har ce rek i Har ce rzy w War sza wie; w 1986 r. w związ ku z dzia -
łal no ścią opo zy cyj ną zo stał zwol nio ny z pra cy z po wo du „cięż kie go na ru sze nia obo wiąz ków pra cow ni czych”;
sy gna ta riusz ko mu ni ka tu wy da ne go przez Ko mi tet Za ło ży ciel ski ZHR w 1989 r., na stęp nie in struk tor w ZHR.
A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa..., wg indeksu.

4 Ks. Fran ci szek No wic ki – dusz pa sterz ko ścio ła Je zu itów w War sza wie; za ło ży ciel I Kle ryc kiej Dru ży ny
Har cer skiej; or ga ni za tor kur sów dla kle ry ków; w la tach osiem dzie sią tych wy da wał pi smo war szaw skie go
dusz pa ster stwa „Łącz nik”. Ibi dem.

5 Na te mat za ko piań skie go śro do wi ska har cer skie go na le żą ce go do nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go”
zob. P. Bąk, M. Ka pu sta, op. cit., s. 101–114.
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6. W dniu 3 V 1987 r. kro śnień scy har ce rze uczest ni czy li w zor ga ni zo wa nym przez
oo. ka pu cy nów po świę ce niu sztan da ru NSZZ „So li dar ność Pod kar pac ka”.

II.� Prze�ja�wy� an�ty�pań�stwo�wej� dzia�łal�no�ści�mło�dzie�ży�wcho�dzą�cej�w skład� dru�żyn
przy�ko�ściel�nych.

1. Przy ko ście le pw. Naj święt szej Ma rii Pan ny w Ostro łę ce funk cjo nu je dru ży na „har cer -
ska” kie ro wa na przez Sła wo mi rę Na�sia�de�k6. Wy mie nio na jest cór ką Ja na Na�siad�ka�7, któ ry
w 1983 r. zo stał aresz to wa ny i ska za ny pra wo moc nym wy ro kiem Są du War szaw skie go
Okrę gu Woj sko we go za przy na leż ność do nie le gal nych struk tur b. NSZZ „So li dar no ść”.
S[ła wo mi ra] Na�sia�dek wraz z miej sco wym kle rem zor ga ni zo wa ła w dniach 30–31 V br. bi -
wak w Łę gu Sta ro ściń skim k. Ostro łę ki, w trak cie któ re go har ce rze zdo by wa li spraw no ści
„Bia ła Służ ba ’87”. Pod czas bie gu pa tro lo we go jed na z grup otrzy ma ła na punk cie łącz no ści
na stę pu ją ce ha sła do za pa mię ta nia: „Czer wo ny kruk po ko nał sę pa”, „Bro nić bia łe go or ła”,
„Znisz czyć ko mu nę w do wol nym cza sie”. Ha sła te prze ka zy wał har ce rzom Jan Na�sia�dek.

2. W dniu 5 VII 1985 r. za trzy ma ny zo stał, w trak cie roz rzu ca nia an ty pań stwo wych ulo -
tek na te re nie Gli wic, dru ży no wy i ak ty wi sta Dusz pa ster stwa Har ce rzy – To masz Mło�t8.
Wy mie nio ny roz rzu cił ulot ki o na zwie „Ri po sta” sy gno wa ne przez RKW Tym cza so wą
Komi sję Ko or dy na cyj ną NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Ślą sko -D ąbro wski ego. Ulot ki na -
wo ły wa ły do pod ję cia straj ku.

3. W kwiet niu br. czło nek dru ży ny „Za wi sza ków” Har cer skiej Służ by Li tur gicz ne j9 w Za -
mo ściu wy ko nał na jezd ni zna ki Pol ski Wal czą cej i Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej (KPN).
W miesz ka niu u wy mie nio ne go zna le zio ne zo sta ły ma try ce za zna kiem KPN, stem ple z na -
pi sem „So li dar ność”, ze szy ty za wie ra ją ce wier sze i pio sen ki o tre ści an ty pań stwo wej.

III.�Przy�kła�dy�ne�ga�tyw�nych�wy�stą�pień�księ�ży�do�ty�czą�cych�po�li�ty�ki�władz�pań�stwo�-
wych�wo�bec�har�cer�stwa.

1. Po li ty kę ku rii opol skiej w sto sun ku do opol skie go har cer stwa okre śla wy po wiedź
bp. Ada miu ka 10, wy gło szo na w cza sie wio sen nej kon fe ren cji dzie ka nów w 1986 r., w któ -
rej stwier dził, iż na le ży or ga ni zo wać ko ściel ne uro czy sto ści w dniu św. Je rze go, któ re bę dą
od po wie dzią Ko ścio ła na po su nię cia pań stwa zmie rza ją ce do in dok try no wa nia tej or ga ni za -
cji przez ide olo gię so cja li stycz ną. Księ ża po win ni pod kre ślać, że har cer stwo by ło ini cja ty -
wą ko ściel ną i Ko ściół nie da so bie ode brać „po la” w tym wzglę dzie.

2. Ks. Zdzi sław Du�ma�11 z klasz to ru OO. Ka pu cy nów w Kro śnie otrzy mał ju rys dyk cję
od Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski, upraw nia ją cą go do „od pra wia nia mszy i gło sze nia kazań

6 Nie usta lo no bliż szych da nych.
7 Nie usta lo no bliż szych da nych.
8 To masz Młot, ur. w 1965 r., uczeń Tech ni kum Ko le jo we go w Gli wi cach. Za trzy ma ny w cza sie kol por ta żu

ulo tek; roz pra co wy wa ny w ra mach spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia „Hy dra” pro wa dzo nej przez pion III-1
RUSW w Gli wi cach; po stę po wa nie śled cze pro wa dził Wy dział Śled czy WUSW w Ka to wi cach. Kar ta w kar to -
te ce ogól no in for ma cyj nej WUSW w Ka to wi cach; kar ta w kar to te ce od two rze nio wej WUSW w Ka to wi cach.

9 O Har cer skiej Służ bie Li tur gicz nej zob. A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa..., s. 247–257.
10 An to ni Ada miuk (1913–2000), bi skup. Ab sol went stu diów fi lo zo ficz no -t eol ogic znych Uni wer sy te tu

Jana Ka zi mie rza we Lwo wie; świę ce nia ka płań skie (1939 r.); ka te che ta na Ślą sku Opol skim (po 1945 r.),
następ nie pro fe sor w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Ny sie; kanc lerz ku rii w Opo lu (1961 r.); bi skup
po moc ni czy die ce zji opol skiej (1970 r.); prze szedł w stan spo czyn ku (1989 r.). P. Ni tec ki, Bi sku pi ko ścio ła
w Pol sce w la tach 965–1999. Słow nik bio gra ficz ny, War sza wa 2000, s. 2.

11 Zdzi sław Du ma, ur. w 1957 r., duchowny. Członek drużyny harcerskiej prowadzonej w seminarium
oo. ka pu cynów, następnie duszpasterz harcerski (1985–1989) w Krośnie nad Wisłokiem; Rozwadowie-
-Stalowej Woli; zare je stro wa ny 6 IV 1988 r. przez Wy dział IV WUSW w Krośnie do spra wy ope ra cyj ne go
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na te re nie ca łej Pol ski dla do bra du cho we go har ce rzy”. W Kro śnie na jed nym z ka zań ogło -
sił on, że w każ dą ostat nią nie dzie lę mie sią ca bę dzie od pra wia na msza św. dla har ce rzy
w mun du rach, któ rzy – jak się wy ra ził – „nie bo ją się prze słu chań ze stro ny SB”.

3. W dniu 17 XII 1986 r. w ko ście le pw. św. Zyg mun ta w War sza wie, z ini cja ty wy je zu -
ity ks. Ka zi mie rza Ka�li�now�skie�go�12, prze pro wa dził dla ok. 150 har ce rzy ga wę dę ks. H. Mi�-
cha�lak nt. hi sto rii po wo jen ne go har cer stwa w PRL. Wy mie nio ny oce nił ten okres bar dzo
kry tycz nie, ja ko bez u stan ne pró by władz po li tycz nych roz bi cia har cer stwa, ze świec cze nia
i zbiu ro kra ty zo wa nia. Stwier dził, że w la tach 1980–1982 „So li dar ność” pró bo wa ła po móc
har cer stwu w przy wró ce niu ob li cza pa trio tycz ne go i ka to lic kie go, lecz – jak się wy ra ził –
„zo sta ło to po grze ba ne przez stan wo jen ny”. Wy mie nio ny wy gło sił rów nież po gląd, że
obec ne wła dze har cer skie nie ma ją z har cer stwem nic wspól ne go, a Ko men da Głów na ZHP
– je go zda niem – to biu ro kra ci re ali zu ją cy pla ny tyl ko na pa pie rze i dla któ rych har cer stwo
to tyl ko źró dło pra cy za rob ko wej. 

Stwier dził, że ak tu al nie na le ży „ro bić” re for mę har cer stwa we wnątrz struk tur K[omen -
dy] G[łów nej] ZHP, chy ba że doj dzie do or ga ni zo wa nia się „in nych” har cerstw z wła sny mi
wła dza mi. Ko ściół – zda niem ks. Mi�cha�la�ka – chce po móc har cer stwu, cze go przy kła dem
jest to spo tka nie i na stęp ne, pla no wa ne w przy szło ści.

4. Na co mie sięcz nych mszach „har cer skich” w ko ście le pw. Mat ki Bo żej w Biel sku Pod -
la skim (woj. bia ło stoc kie) ks. Woj ciech Wa�sa�k13, w ka za niach wy gła sza nych do zgro ma -
dzo nej mło dzie ży, przed sta wia w ne ga tyw nym po li tycz nie świe tle obec ną rze czy wi stość
i za cho dzą ce zmia ny w Pol sce.

IV.�Przy�pad�ki�na�ru�sza�nia�pra�wa�lub�norm�etycz�no�-m�ora�lnych�przez�kler�w od�nie�-
sie�niu�do�har�cer�stwa.

1. W dniu 20 VII 1986 r. do obo zu III Huf ca ZHP Wro cław -Krz yki, po ło żo ne go na te re -
nie Krze czo wa w woj. zie lo no gór skim, przy by ło dwóch księ ży, któ rzy za żą da li od kie row -
nic twa obo zu umoż li wie nie im, ja ko przed sta wi cie lom epi sko pa tu, wi zy ta cji pod ką tem roz -
po zna nia, czy har ce rzom umoż li wia się uczest nic two w prak ty kach re li gij nych.

2. In spi ro wa nie ro dzi ców har ce rzy do wy mu sze nia na kie row nic twie obo zów i ko lo nii zo bo -
wią zań do za pew nie nia ich uczest ni kom wy peł nia nia prak tyk re li gij nych. W tym ce lu kol -
por to wa ne są po przez księ ży lub har ce rzy zwią za nych z kle rem przy go to wa ne dru ko wa ne
kart ki za wie ra ją ce w tre ści żą da nie umoż li wie nia prak tyk re li gij nych w trak cie po by tu na
obo zie lub ko lo nii.

W bie żą cym ro ku stwier dzo no ta kie przy pad ki w więk szo ści wo je wództw.
3. Tzw. msze har cer skie, w trak cie któ rych mło dzież uczest ni czy w mun du rach or ga ni -

za cyj nych oraz w ko ścio łach, są eks po no wa ne sym bo le i od zna ki har cer skie. Przy naj mniej
raz w mie sią cu Ko ściół or ga ni zu je ta kie msze we Wro cła wiu, Po zna niu, Gdań sku, Słup sku,
Płoc ku, Szcze ci nie, Opo lu, Byd gosz czy, Ło dzi, Biel sku Pod la skim (bia ło stoc kie), War sza -
wie, Prze my ślu.

roz pra co wa nia „Na stęp ca” ja ko po dej rza ny o „dzia łal ność prze ciw pod sta wo wym in te re som ustro jo wym
PRL”. Spra wę za koń czo no w 1990 r. i znisz czo no w Wy dzia le Stu diów i Ana liz. Kar ta EO-4/77 i Mkr-3 w kar -
to te ce od two rze nio wej WUSW w Kro śnie; list ks. Z. Dumy do autora z 29 VI 2010 r.

12 Ks. Ka zi mierz Ka li now ski był ani ma to rem pierw szych ośrod ków war szaw skie go dusz pa ster stwa har -
cer skie go (w Zie lon ce k. War sza wy), w 1984 r. zo stał ka pe la nem har cer skim ar chi die ce zji war szaw skiej.

13 Praw do po dob nie ks. pra łat Woj ciech Wa sak – pro boszcz pa ra fii pw. Mat ki Bo żej z Gó ry Kar mel w Biel -
sku Pod la skim (od 1976 r.); ka no nik Dro hi czyń skiej Ka pi tu ły Ka te dral nej.
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4. Ks. ob lat Sta ni sław Pa�liń�ski�14 z Po zna nia uży wa mun du ru in struk tor skie go i oznak
stop nia harc mi strza, po mi mo że w 1982 r. utra cił pra wa in struk tor skie i do tych czas ich nie
od zy skał. 

5. W 1986 r. w miej sco wo ści Osie lec, woj. no wo są dec kie, ks. Sza�frań�ski15 po sta wił
waru nek współ pra cu ją cej z nim mło dzie ży, że kto na le ży do ZHP nie mo że być mi ni stran -
tem i nie bę dzie do pusz czo ny do bierz mo wa nia.

6. W Tar no wie pod czas spo tka nia z pa pie żem prze by wa ła rów nież mło dzież nie zrze szo -
na w ZHP, któ ra zo sta ła zo bli go wa na przez księ ży do udzia łu w uro czy sto ściach w mun du -
rach har cer skich. Księ ża roz pro wa dza li tzw. mun du ro we kar ty wstę pu zo bo wią zu ją ce do
zało że nia mun du ru. W re zul ta cie mło dzież nie na le żą ca do ZHP po ży cza ła mun du ry od har -
ce rzy 16.

7. Z in spi ra cji ks. A. Chyc�kie�go�17 i J[ac ka] Ple�ska�czyń�skie�go�18 wy da ny zo stał Biu le tyn
Łódz kie go Dusz pa ster stwa Har ce rzy pn. „Służ ba”. Treść te go pi sma za wie ra sfor mu ło wa nia
ne gu ją ce so cja li stycz ny cha rak ter ZHP i jest roz pro wa dza ne pod czas mszy „har cer skich” i na
spo tka niach w ośrod kach dusz pa ster stwa har cer skie go. Biu le tyn jest wy da ny bez ze zwo le -
nia Okrę go we go Urzę du Kon tro li Pu bli ka cji i Wi do wisk. Z tre ści opi nii wy sta wio nej przez
wy mie nio ny urząd (po przed ło że niu tek stu pi sma) wy ni ka, iż wy da nie otrzy ma ło by de cy zję
o za ka zie roz po wszech nia nia, po nie waż za war ty w nim ma te riał na ru sza art. 2 pkt 6 usta wy
o kon tro li pu bli ka cji i wi do wisk w zw. z art. 282 kk.

V. Do naj now szej kon cep cji dusz pa ster stwa har cer skie go, sta no wią cych prze dłu że nie
i roz sze rze nie za gad nie nia zdo by wa nia spraw no ści, jak np. w ra mach „Bia łej Służ by”, moż -
na rów nież za li czyć tzw. Od zna kę Ma ryj ną. Jed nym z wa run ków uzy ska nia IV stop nia Har -
cer skiej Od zna ki Ma ryj nej jest np. udział w pie szej piel grzym ce na Ja sną Gó rę.

Au to rzy „Pro gra mu zdo by cia Od zna ki Ma ryj nej” okre śli li na stę pu ją ce wa run ki jej otrzy -
ma nia:

1. Od zna kę mo gą zdo by wać har ce rze w wie ku od 12 lat, któ rzy chcą po głę bić swo je ży -
cie re li gij ne i świa do mie kształ to wać świa to po gląd, a tak że pra gną swo im za cho wa niem
i em ble ma tem od zna ki za ma ni fe sto wać oto cze niu i in nym har ce rzom swój sto su nek do
Mat ki Bo żej.

2. Od zna kę zdo by wa się na za sa dzie spraw no ści o róż nych stop niach trud no ści do sto so -
wa nych do sys te mu stop ni har cer skich...

3. Od zna kę przy zna je ks. ka pe lan lub spe cjal nie po wo ła na ka pi tu ła. Zdo by cie od zna ki
wpi su je się do kro ni ki.

14 Sta ni sław Pa liń ski („Pa si duch”), ur. w 1930 r., du chow ny, psy cho log. Pra cow nik Za kła du Psy cho lo gii
Ko mu ni ka cji Dro go wej In sty tu tu Trans por tu Sa mo cho do we go w War sza wie; wy kła dow ca psy cho lo gii pra cy;
wstą pił do Zgro ma dze nia Mi sjo na rzy Ob la tów Ma ryi Nie po ka la nej, prze by wał m.in. w klasz to rach w Mar ko -
wi cach na Ku ja wach, w Kod niu nad Bu giem, w Ku rii Pro win cjo nal nej Zgro ma dze nia w Po zna niu (od 1977 r.).
W har cer stwie (od 1936 r.); ko men dant szcze pu w Ob ro wie (po 1956 r.); na miest nik zu cho wy Huf ca ZHP
w To ru niu (1960–1963); mia no wa ny harc mi strzem (1962 r.); prze rwał dzia łal ność har cer ską po wstą pie niu do
za ko nu aż do ro ku 1982, kie dy zo stał po znań skim ka pe la nem. Od har cer stwa do... har cer stwa (wy wiad z dusz -
pa ste rzem po znań skie go har cer stwa oj cem Ob la tem Dh. hm. Sta ni sła wem Pa liń skim), roz ma wiał Ta de usz
Woź niak, „Czu waj my” 1986, nr 9, s. 9.

15 Nie usta lo no bliż szych da nych.
16 In for ma cja ta wy da je się ma ło wia ry god na. Na te mat har cer skie go spo tka nia z Oj cem Świę tym w Tar -

no wie w 1987 r. zob. M. Ka pu sta, W pa pie skiej Bia łej Służ bie [w:] Precz z ko mu ną, red. F. Mu siał, J. Sza rek,
Kra ków 2006, s. 153–158 [pier wo druk: „Dzien nik Pol ski”, 11 VI 2004].

17 Nie usta lo no bliż szych da nych.
18 Ks. dr Ja cek Ple ska czyń ski SJ był dusz pa ste rzem har cer skim w Ło dzi i To ru niu.
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4. Zdo by wa nie każ de go z czte rech stop ni od zna ki od by wa się w za sa dzie in dy wi du al nie,
ale mo że być prze pro wa dzo ne w ze spo łach. 

5. Okres zdo by wa nia każ de go ze stop ni od zna ki nie po wi nien być krót szy niż 2 mie sią -
ce, a nie dłuż szy niż pół ro ku.

6. Od zna ka mo że być przy zna na ho no ro wo i w skró co nym cza sie de cy zją ka pi tu ły lub
ks. ka pe la na.

7. For my od zna ki:
I sto pień (bez pod kład ki) – Har cerz uczy się ko chać Ma ry ję;
II sto pień (pod kład ka bia ła) – Har cerz jest czci cie lem Mat ki Bo żej i czu je się Jej dziec -

kiem;
III sto pień (pod kład ka nie bie ska) – Har cerz po szu ku je wie dzy uza sad nia ją cej uzna wa nie

Ma ryi za Kró lo wą Pol ski;
IV sto pień (pod kład ka bia ło -ni ebi eska) – Har cerz jest apo sto łem ma ryj nym.

Źró dło: AIPN, 01232/35, t. 10, k. 21–25, ory gi nał, mps.
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Nr 4

1988 paź dzier nik 21, No wy Sącz – Ana li za spo rzą dzo na w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw
We wnętrz nych w No wym Są czu do ty czą ca spo tka nia re ko lek cyj ne go ka pe la nów har cer skich
w Za ko pa nem*

aNo wy Sącz, 21 X 1988 [r.]
Taj�ne�spec[jal ne go] zna�cze�nia!

Egz.�nr b1b

Ana�li�za
ma te ria łów ope ra cyj nych ze spo tka nia re ko lek cyj ne go ka pe la nów har cer skich w Za ko -

pa nem w dniach 22–24 IX 1988 r. 1

W dniach 22–24 IX 1988 r. w Za ko pa nem od by ło się spo tka nie re ko lek cyj ne ka pe la nów
har cer skich – or ga ni za to rów har cer stwa ko ściel ne go po szcze gól nych die ce zji.

Pro gram spo tka nia obej mo wał:
1. Sło wo wpro wa dza ją ce.
2. Za po zna nie z prze bie giem i wnio ska mi XIII Kon fe ren cji Ka pe la nów Har cer skich

w Kra ko wie z 21 IV 1988 r.
3. Dys ku sja.
4. Spra woz da nie ze Świa to we go Zlo tu Har ce rzy w USA.
5. Dys ku sja – cd.
6. Re la cja z re ko lek cji pod na mio ta mi w Si dzi nie.
7. Dys ku sja.
8. Re fe rat – „75-l ecie ru chu har cer skie go w Pol sce”.
9. Za koń cze nie re ko lek cji – spo tka nie ka pe la nów har cer stwa przy ko min ku.
Ad 1. Sło wo wpro wa dza ją ce do ze bra nych wy gło sił o. Adam [Stu dziń ski]2 – oso ba du -

chow na, od po wie dzial na za or ga ni za cję har cer stwa ko ściel ne go przy die ce zjach. Za po znał

* Do ku ment opu bli ko wa ny wcze śniej w: W. Hau sner, M. Ka pu sta, op. cit., s. 315–324.
a Z le wej stro ny do ku men tu pie częć na głów ko wa z godłem: Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych

w No wym Są czu i licz bą dzien ni ka 14 L.dz. EO-001844/88.
b-b Wpi sa no od ręcz nie.
1 W Za ko pa nem, w wil li „Księ żów ka” – Do mu Re ko lek cyj nym Epi sko pa tu Pol ski, w dniach 22–24 IX

1988 r. od by ło się jed no z cy klicz nych spo tkań DHiH „Dzień Sku pie nia Dusz pa ste rzy Har ce rek i Har ce rzy”.
Pla no wa ny pro gram te go spo tka nia był na stę pu ją cy: o. Nor bert Pa cio ra OCist. – Re ko lek cje pod na mio ta mi,
ks. Je rzy Ży to wiec ki – Dusz pa ster stwo w mo jej die ce zji, o. Adam Stu dziń ski OP – Przy kład mo de lu dusz pa -
ster skie go, hm. Sta ni sław Bro niew ski-O rsza – Etos har cer ski; w pla nie by ły tak że na stę pu ją ce te ma ty: Ruch
żeń ski w har cer stwie, Ro la Ko ła Przy ja ciół Har cer stwa, Biu le tyn „Czu waj my” – pro ble my wy daw nic twa.

2 Fran ci szek Stu dziń ski (o. Adam) (1911–2008), do mi ni ka nin, gen. bryg., harc mistrz. Ab sol went gim na zjum
w Kra ko wie; wstą pił do oo. do mi ni ka nów (1928 r.), we Lwo wie i War sza wie od był stu dia fi lo zo ficz no -t eolo -
gic zne; świę ce nia ka płań skie przy jął we Lwo wie z rąk bp. Eu ge niu sza Ba zia ka (1937 r.); po 17 IX 1939 r. prze -
do stał się na Wę gry, gdzie wśród in ter no wa nych żoł nie rzy pro wa dził pra cę dusz pa ster ską, po tem do tarł do Pa -
le sty ny; ka pe lan 2. Bry ga dy Czoł gów (1942 r.), z 4. Puł kiem Pan cer nym „Skor pion” od był kam pa nię wło ską,
uczest nik bi twy pod Mon te Cas si no; po wró cił do Pol ski (1947 r.); pro boszcz w War sza wie (1952–1958),
następnie w do mi ni kań skim klasz to rze w Kra ko wie; ab sol went kon ser wa cji dzieł sztu ki na kra kow skiej ASP
(1970 r.). Od 1981 r. zwią za ny z dusz pa ster stwem har cer skim; opie kun ko ścio ła św. Idzie go w Kra ko wie, któ ry
dzię ki nie mu stał się „świą ty nią har cer ską”; dusz pa sterz kom ba tan tów, czyn nie uczest ni czył w ży ciu śro do wisk
nie pod le gło ścio wych; od zna czo ny Vir tu ti Mi li ta ri, Krzy żem Wa lecz nych, Krzy żem Mon te Cas si no, Bry tyj ską 
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on z pro gra mem spo tka nia, po wi tał oso by bio rą ce udział w re ko lek cjach dla ka pe la nów har -
cer skich z te re nu ca łej Pol ski. Jed no cze śnie stwier dził, że jest to już 14 spo tka nie po świę co -
ne pra cy har cer stwa ko ściel ne go w na szym kra ju. Spo tka nia te są cie ka we, a dys ku sja burz -
li wa. Nie za wsze jed nak – po wie dział – stać nas na kon kret ne wnio ski do dal szej pra cy.

Ad 2. Na stęp nie za po zna no ze bra nych z or ga ni za cją, prze bie giem XIII spo tka nia re ko -
lek cyj ne go ka pe la nów har cer skich w Kra ko wie, któ re od by ło się w dniu 21 IV br. Na spo -
tka niu tym omó wio no pro ble ma ty kę ro ku ma ryj ne go w dusz pa ster stwie, pod kre ślo no ko -
niecz ność za in te re so wa nia się mło dzie żą szkol ną, sank tu aria mi ma ryj ny mi oraz
roz po wszech nia niem form po boż no ści, ma ryj nych piel grzy mek, mo dlitw ma ryj nych ró żań -
ca, a zwłasz cza oży wie nia piel grzy mek do sank tu ariów lo kal nych.

Usta lo no, że co ro ku na Ja sną Gó rę zor ga ni zo wa na bę dzie piel grzym ka dla har ce rzy,
kom ba tan tów. 

Z ko lei przed sta wio ny zo stał pro gram re ko lek cyj ny dla alum nów pra gną cych w przy -
szło ści pra co wać ja ko dusz pa ste rze har ce rzy. Na spo tka niu tym omó wio no tak że udział har -
ce rzy w uro czy sto ściach czerw co wych na zie mi kie lec kiej zwią za nych ze spro wa dze niem
pro chów mjr. Ja na Piw ni ka 3. 

Na za koń cze nie te go spo tka nia przed sta wio na by ła re la cja ze spo tka nia nie za leż nych
śro do wisk har cer skich. W kra kow skiej na ra dzie kwiet nio wej wzię ło udział 48 księ ży na 80
za pro szo nych. Na spo tka niu tym pa dły wnio ski w spra wie wy pra co wa nia kon cep cji piel -
grzy mek har cer skich oraz wy cho wa nia re li gij ne go w ra mach kur sów in struk tor skich. Przy -
po mnia no rów nież o obo wiąz ku gło śne go od po wia da nia na ata ki, ja kie spo ty ka ko ściel ny
ruch har cer ski. Za po zna no tak że ze bra nych z pi smem „Czu waj my”.

Ad 3. Oj ciec Jan No wic ki – diec. war szaw ska – „...Na le ży sze rzej po dy sku to wać n[a]
t[emat] piel grzy mek, ich or ga ni za cji i pro gra mu. Ro bi my wie le im prez dla har ce rzy, ale nie
wszyst ko nam się uda je zre ali zo wać. Brak jest na dal współ pra cy, łącz no ści po mię dzy ośrod -
ka mi pra cy z mło dzie żą har cer ską. Nie ma my ja sno okre ślo nych kie run ków pra cy. Brak
nam po ro zu mie nia w tej spra wie. Je że li na wet po wsta nie ja kaś dru ży na o na szym pro fi lu,
to za raz do sta je po łbie i roz wią zu ją ją. Ak tu al nie tyl ko w War sza wie jest pręż ny ośro dek
har cer stwa ko ściel ne go.

Do pręż nych ośrod ków mo że my jesz cze za li czyć ośrod ki pod war szaw skie. Ośrod ki te
dzia ła ją sa me dla sie bie i nie utrzy mu ją kon tak tów z in ny mi ośrod ka mi w kra ju.

Na le ży stwier dzić, że do brą for mą pra cy w na szym har cer stwie jest or ga ni zo wa nie kur -
sów prze wod ni ków piel grzy mek...”.

– Oj ciec Jan Woj tow ski 4 – diec. sie dlec ka – „...Zaj mu ję się har cer stwem we Wło da wie.
Mo im zda niem dusz pa ster stwo har cer stwa na le ży włą czyć w ogól ne dusz pa ster stwo. Do
po szcze gól nych dru żyn har cer skich po wi nien być przy dzie lo ny je den dusz pa sterz. Pro blem
ten po ru sza no już na ostat niej kon fe ren cji w Kra ko wie. Dusz pa ste rze po win ni ze so bą
współ dzia łać, po ma gać so bie...”.

– Oj ciec Fran ci sze k5 – diec. cheł miń ska – „...We Wrzesz czu i Gdy ni dzia ła har cer stwo
ko ściel ne. Na te re nie Wej he ro wa dzia ła my do pie ro nie ca ły rok. Po każ dej mszy or ga ni zu je -

Gwiaz dą za Woj nę, Gwiaz dą Afry ki, Gwiaz dą Ita lii, De fen ce Me dal; z rąk pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie -
go otrzy mał no mi na cję do stop nia ge ne ra ła bry ga dy (2006 r.). A. Stu dziń ski, Wspo mnie nia ka pe la na Puł ku
4. Pan cer ne go Skor pion spod Mon te Cas si no, Kra ków 1998, pas sim; Pa mię ci utrwa la nie...

3 Od no śnie udzia łu śro do wisk har cer skich w uro czy sto ściach po grze bo wych mjr. J. Piw ni ka „Po nu re go”
zob. J. Pa rzyń ski, op. cit., pas sim.

4 Nie usta lo no bliż szych da nych.
5 Nie usta lo no bliż szych da nych.

Marcin�Kapusta

276

D
O
K
U
M
EN

T
Y



my róż ne for my spo tka nia, ko min ki itp. Współ dzia ła my z ośrod ka mi dusz pa ster ski mi na te -
re nie die ce zji Gdy nia...”.

– ks. Ka zi mierz Kwę kał6 – diec. bia ło stoc ka – „...Je stem mia no wa ny ofi cjal nie dusz pa -
ste rzem har cer stwa. Śro do wi sko na sze obej mu je 200 grup młod szo har cer skich i 30 star szo -
har cer skich. O ile har ce rze przy cho dzą na spe cjal nie dla nich or ga ni zo wa ne msze, ko min ki,
bio rą udział w piel grzym kach – to in struk to rzy ZHP bo ją się w nich uczest ni czyć i nie chcą
włą czać się w na sze har cer stwo. Na to miast ak tyw nie włą cza ją się w na szą pra cę by li żoł -
nie rze AK oraz in struk to rzy ZHP na eme ry tu rze. Bar dzo wie lu z nich wzię ło udział w uro -
czy sto ściach 600-l ecia die ce zji. Ze stro ny władz nie by ło żad nych re pre sji. Naj więk sze trud -
no ści ma my z do tar ciem do har ce rzy z dru żyn młod szo har cer skich, po nie waż pra cą kie ru ją
na uczy cie le. W ośrod ku har cer skim w So kół ce jest 7 grup star szo har cer skich. Kie ru je ni mi
in struk tor ZHP – por. SB – Ju ro wiec. Wy pra wia on tu cu deń ka. Chciał na wet roz wią zać hu -
fiec, ale do te go nie do szło. Wszyst ko skoń czy ło się tyl ko na zwol nie niu z pra cy jed ne go in -
struk to ra – na uczy cie la, któ ry po ma ga nam w or ga ni zo wa niu dru żyn ko ściel nych. Wła dze
miej sco we tych in struk to rów, któ rzy po ma ga ją nam, wy sy ła ją do woj ska...”.

– ks. An drzej Kmie cia k7 z To ru nia – diec. cheł miń ska – „...Je stem ka pe la nem har cer skim
na die ce zję cheł miń ską. Na sta no wi sko to mia no wał mnie St[ani sław] Kar dal. Prak tycz nie
zaj mu ję się dusz pa ster stwem har ce rzy. Sta ra my się do cie rać do wszyst kich har ce rzy. W pra -
cy tej po ma ga ją nam oo. je zu ici. Pra ca opie ra się na or ga ni zo wa niu bi wa ków, spo tkań co -
ty go dnio wych po łą czo nych z od pra wia ną mszą...”.

– Kle ryk z Su wałk – „...Do pra cy w dusz pa ster stwie w na szym te re nie jest bar dzo du żo
chęt nych – mło dych i sta rych in struk to rów ZHP. Ma my już swo je lo kum oraz plan pra cy na
naj bliż szy okres. W pra cy har cer skiej bę dę ko rzy stał z do świad czeń sta rych in struk to rów
ZHP...”.

– Oj ciec Ka miń ski 8 – Po znań – „...Na tym te re nie bar dzo trud no się pra cu je, po nie waż
Urząd [do spraw] Wy znań, SB i Ko men da Cho rą gwi współ pra cu ją ze so bą na od cin ku prze -
ciw dzia ła nia har cer stwa ko ściel ne goc. Księ dzu nie wol no cho dzić w mun du rze har cer skim
ani też or ga ni zo wać obo zów, raj dów czy spo tkań z mło dzie żą har cer ską. W spra wie mo jej
przy na leż no ści do ZHP wy wie dzia ła się ne ga tyw nie Ko men da Cho rą gwi w To ru niu oraz
GK ZHP w War sza wie. Ja ko uspra wie dli wie nie po da łem, że or ga ni zu ję raj dy do św. Je rze -
go w Gnieź nie. Chcie li, abym przed sta wił ksią żecz kę in struk tor ską, ale jej nie po ka za łem,
bo by mi ją za bra li. Od po wie dzie li mi, że nie je stem in struk to rem ZHP, bo od 3 m[ie się]cy
nie pła cę skła dek in struk tor skich, co jest nie praw dą. Na ra zie da łem spo kój z or ga ni zo wa -
niem dru żyn ko ściel nych, po nie waż nie mam na to zgo dy pro win cja ła...”.

– Oso ba du chow na (NN) z Byd gosz czy – „...Tu taj nie ma wa run ków or ga ni zo wa nia dru -
żyn har cer skich o pro fi lu ko ściel nym. Śro do wi sko to jest moc no po trze pa nec po 1981 r. Jest
ono po tęż nie za stra szo ne i in wi gi lo wa ne. Ca ła pra ca na od cin ku dusz pa ster stwa har ce rzy
sku pia się w ko ście le gar ni zo no wym. Na ra zie pró bu je my or ga ni zo wa nie 3 dru żyn. Pra cy
tej sprzy ja ks. płk Truch nia k9. Udo stęp nił nam 2 po miesz cze nia. Uda ło nam się do tej po ry
zor ga ni zo wać jed ną dru ży nę har cer ską, któ ra ak tyw nie wzię ła udział w ob cho dach 70-lecia
har cer stwa byd go skie go...”. 

c Tak w oryginale.
6 Nie usta lo no bliż szych da nych.
7 Nie usta lo no bliż szych da nych.
8 Nie usta lo no bliż szych da nych.
9 Nie usta lo no bliż szych da nych.
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– Oso ba du chow na (NN) z Prze my śla – „...Na te re nie WSD w Prze my ślu dzia ła har cer -
ski krąg in struk tor ski. Na le ży do nie go 6 kle ry ków. Są oni prze szko le ni na spe cjal nych kur -
sach in struk tor skich dla za stę po wych i dru ży no wych dru żyn nie zrze szo nych. Po raz pierw -
szy po woj nie w 1987 r. na si har ce rze wzię li udział ofi cjal nie w pro ce sji Bo że go Cia ła...”.

– Oj ciec Ja ce k10 – Rze szów – „...Nie ma my ta kich osią gnięć jak Sta lo wa Wo la, ma my też
jed nak pew ne osią gnię cia w or ga ni zo wa niu dru żyn har cer skich o pro fi lu dla mło dzie ży star -
szej. Har ce rze z na sze go te re nu uczest ni czą w mun du rach pra wie we wszyst kich im pre zach
ko ściel nych, a w szcze gól no ści w Ty go dniu Kul tu ry Chrze ści jań skiej. Co ty dzień od pra wia -
ne są spe cjal ne dla har ce rzy msze św. Har cer stwo ma swój sztan dar i ob raz har cer ski”.

– Oso ba du chow na (NN) z Kra ko wa – „...Od 7 lat na tym te re nie or ga ni zu je my obo zy
har cer skie dla dru żyn ko ściel nych. Ma my kon cep cję wcho dze nia z na szy mi ludź mi w struk -
tu ry ist nie ją ce go już har cer stwa. Nie bu rzy my sta rych form, a w ra mach ich struk tur two -
rzy my no wy, ak tyw ny nurt har ce rzy nie za leż nych. dHar cer stwo zwią za ne z ko ścio łemc jest
in wi gi lo wa ne przez spe cjal nych pa nów ka pi ta nów MOd. Chce my, aby har cer stwo dzia ła ło
na wzór przed wo jen ny...”.

– Oj ciec Ada m11 – pro wa dzą cy spo tka nie – „...Ruch, to jest gru pa har ce rzy, któ ra nie
chce zry wać z har cer stwem, ale wal czy tyl ko o daw ne zwy cza je har cer skie. Ruch ten ma
swo je wła dze, kon tak ty w ca łej Pol sce. Lu dzie z te go ru chu zjeż dża ją się i spo ty ka ją na róż -
nych kon fe ren cjach, na ra dach. My ka pe la ni je ste śmy w tym ru chu, a więc nie w ZHP. Ruch
ten na wią zu je do har cer stwa przed wo jen ne go. Pierw szy zlot har cer stwa nie za leż ne go – czy li
te go ru chu – od był się w 1969 r. na Mon te Cas si no. Dru gi w 1976 r. – w Ka na dzie, trze ci
w 1982 r. w Bel gii, czwar ty w 1988 r. w USA...”.

Ad 4. Spra woz da nie z IV Świa to we go Zlo tu Har ce rzy w USA przed sta wił oj ciec Adam.
Na ostat nim zlo cie har cer skim w USA by ło 1300 har ce rzy z ca łe go świa ta. Na ten zlot

z Pol ski przy je cha ły 2 gru py. Jed na ofi cjal nie z ru chu, czy li re pre zen tu ją ca na szych lu dzi
z har cer stwa ko ściel ne go w licz bie 28 osób, a dru ga na za pro sze nie róż nych osób (hm. Ka -
czo row ski12 i hm. Pesz kul ski13). Gru pa ta li czy ła 13 osób i na zy wa ła się har ce rza mi nie za -
leż ny mi. W skład tej gru py wcho dzi ły 2 oso by, któ ry che uwa ża no za wtycz ki. Nie by ło wia -
do mo do koń ca, któ ra gru pa fak tycz nie re pre zen tu je har cer stwo pol skie. Śro do wi sko
har ce rzy nie za leż nych re pre zen to wa li m.in. To mek Dep tu ła14 i Ja cek z har cer skiej służ by

d-d Frag ment pod kre ślo ny od ręcz nie, obok na mar gi ne sie od ręcz ny znak za py ta nia. 
e Tak w oryginale.
10 Nie usta lo no bliż szych da nych.
11 Oj ciec Adam Stu dziń ski.
12 Ry szard Ka czo row ski (1919–2010), harc mistrz, mi ni ster do spraw kra jo wych w Rzą dzie RP na Uchodź -

stwie, ostat ni pre zy dent RP na Uchodź stwie. Har cerz w Bia łym sto ku (przed 1939 r.), na stęp nie w Sza rych Sze -
re gach; aresz to wa ny przez NKWD (1940 r.), wię zio ny na Ko ły mie, zwol nio ny po ukła dzie Si kor ski -Ma jski;
żoł nierz II Kor pu su Pol skie go; po zo stał na emi gra cji; na czel nik har ce rzy (1955–1967), prze wod ni czą cy ZHP
pgK (1967–1988); zgi nął 10 IV 2010 r. w ka ta stro fie lot ni czej pod Smo leń skiem.

13 Pra wi dło wo Pesz kow ski. Zdzi sław Pesz kow ski (1918–2007), du chow ny, harc mistrz, dr fi lo zo fii. Ab sol -
went Szko ły Pod cho rą żych Ka wa le rii w Gru dzią dzu; w nie wo li so wiec kiej (1939 r.); ofi cer II Kor pu su Pol -
skie go; uczest nik kam pa nii wło skiej; po zo stał na emi gra cji; świę ce nia ka płań skie (1954 r.); pro fe sor teo lo gii
pa sto ral nej w St. Ma ry’s Col le ge; po wró cił do Pol ski (1989 r.); ka pe lan Ro dzin Ka tyń skich i Po mor do wa nych
na Wscho dzie; na czel ny ka pe lan ZHP pgK; pre zes Fun da cji „Gol go ta Wscho du”; kan dy dat do po ko jo wej Na -
gro dy No bla (2006 r.).

14 To masz Dep tu ła, uczeń LO nr II w Lu bli nie, je den z za ło ży cie li Krę gu In struk to rów Har cer skich „Za -
wi sza” w Lu bli nie w 1980 r., na stęp nie śro do wi ska KI HAM w Lu bli nie; czło nek Nie za leż ne go Ru chu Har cer -
skie go (od 1981 r., czło nek Ko men dy Huf ca Har ce rzy NRH); po roz wią za niu NRH w Har cer skiej Służ bie
Litur gicz nej. A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa..., s. 61–62, 64, 67, 85, 102–105, 130–131.
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litur gicz nej w Lu bli nie. Le szek Tru chlew ski15 – uczest nik ru chu nie za leż nych – był ko men -
dan tem gru py nie za leż nych. Ra zem z nim był hm. Wil k16 – obec ny ko men dant gru py nie za -
leż nych. Po mię dzy ty mi gru pa mi ist niał kon flikt na tle re pre zen ta cji wła sne go kra ju. Każ da
z tych grup twier dzi ła, że ona re pre zen tu je śro do wi sko har ce rzy pol ski ch17. Mi sji me dia cyj -
nej po mię dzy ty mi gru pa mi pod jął się bp Dycz kow ski18, ale bez efek tów. Padł wte dy wnio -
sek pod ad re sem Po lo niie za gra nicz nej – je że li Po lo niae chce or ga ni zo wać te go ro dza ju zlo -
ty i za pra szać praw dzi wych har ce rzy, to mu si to ro bić w uzgod nie niu z epi sko pa tem Pol ski,
a nie jak do tej po ry z po szcze gól ny mi gru pa mi har ce rzy o róż nych po glą dach i orien ta cjach.

Ad 5. Oj ciec Adam – pro wa dzą cy spo tka nie – „...Dusz pa ster stwo jest dla wszyst kich har -
ce rzy i har ce rek, nie za leż nie od po glą dów, przy na leż no ści do po szcze gól nych grup, odła -
mów ZHP. Pan Koź niew ski19 wy ty po wał nas do gru py osób pra wi co wych kle ry ka łów ma -

15 Le szek Tru chlew ski, ur. w 1956 r.; czło nek 1. WDH „Czar na Je dyn ka”, Ra dy Po ro zu mie nia KI HAM;
ko men dant szcze pu 70. WDH; za an ga żo wa ny w druk pi sma „Brat nie Sło wo”; współ twór ca struk tur Nie za leż -
ne go Ru chu Har cer skie go w War sza wie; huf co wy Huf ca Har ce rzy NRH w War sza wie; twór ca Nie za leż ne go
Wy daw nic twa Har cer skie go; in ter no wa ny (18 XII 1981 r.); na emi gra cji we Fran cji (od 1983 r.), gdzie współ -
pra co wał z Edi tions Spo tka nia; or ga ni za tor wy jaz du re pre zen tan tów śro do wisk har cer skich dzia ła ją cych po za
ZHP na Świa to wy Zlot ZHP w Ri sing Sun; zwią za ny z Li be ral no -D em okr atyc zną Par tią „Nie pod le głość”.
A.F. Ba ran, Har cer ski Ruch Wy daw ni czy. Cha rak ter i dzia łal ność Nie za leż ne go Wy daw nic twa Har cer skie go
(1981–1986), „Kra kow ski Rocz nik Hi sto rii Har cer stwa” 2005, t. 1, s. 126–141; AIPN, 0204/1711, t. 1–2, Akta
ope ra cyj ne dot. Lesz ka Tru chlew skie go.

16 Zbi gniew Wilk – dru ży no wy Dru ży ny Zlo to wej re pre zen tu ją cej nie jaw ny „Ruch Har cer ski”. W ża den
spo sób nie był zwią za ny z gru pą har cer ską skła da ją cą się z człon ków or ga ni za cji har cer skich dzia ła ją cych po -
za ZHP (re pre zen tu ją cą nie za leż ne or ga ni za cje har cer skie). Zbi gniew Wilk, ur. w 1954 r., harc mistrz, HR, in -
ży nier. W har cer stwie (od 1966 r.), po cząt ko wo w szcze pie „Ar ko na”, na stęp nie w 5. KDH „Wi chry” – za stęp -
ca ko men dan ta (1973–1975, 1976–1977) i ko men dant szcze pu 5. KDH „Wi chry” (1975–1976, 1977–1979,
1982–1989); dru ży no wy Krę gu In struk tor skie go (1978–1982); oboź ny zgru po wa nia Pol ska Cen tral na pod czas
Ju bi le uszo we go Zlo tu Har cer stwa na kra kow skich Bło niach (1981 r.); czło nek ko men dy Huf ca ZHP Kra ków -
-Kr ow odrza; szcze po wy szcze pu kra kow skie go nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (1984–1987); or ga ni za tor
Zlo tu w Szcza wie (1984 r.) i har cer skie go spo tka nia z Oj cem Świę tym w Tar no wie (1987); za stęp ca na czel -
ni ka (1987–1988), na czel nik nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (1988–1989); se kre tarz ge ne ral ny ZHP r.
z. 1918 (1989–1990); od zna czo ny przez pre zy den ta RP na Uchodź stwie R. Ka czo row skie go Krzy żem Ka wa -
ler skim Or de ru Po lo nia Re sti tu ta (1990 r.). Da ne prze ka za ne au to ro wi przez Z. Wil ka; AIPN Kr, 37/57587,
Ak ta pasz por to we Zbi gnie wa Wil ka; Mo no gra fia „Piąt ki Kra kow skiej”. Dzie je Dru ży ny z lat 1911–2001, red.
W. Ha jos, M. Sta chu ra, Kra ków 2001, s. 121, 136–139, 257–266.

17 W trak cie zlo tu fak tycz nie do szło do swo iste go kon flik tu po mię dzy ofi cjal ną re pre zen ta cją nie jaw ne go
„Ru chu Har cer skie go” a oso ba mi re pre zen tu ją cy mi or ga ni za cje har cer skie w kra ju dzia ła ją ce po za ZHP
(grupa sku pio na wo kół L. Tru chlew skie go). Sze rzej na ten te mat zob. A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer -
stwa..., s. 256, 300–302; J. Pa rzyń ski, op. cit., s. 101–102.

18 Adam Dycz kow ski, ur. w 1932 r., bi skup. Do 1948 r. dru ży no wy II Dru ży ny Har ce rzy w Li ceum w Kę -
tach, w Cho rą gwi Kra kow skiej; świę ce nia ka płań skie (1957 r.); stu dent fi lo zo fii na KUL (1957–1963); wi ka riusz
pa ra fii ka te dral nej i wy kła dow ca w WSD we Wro cła wiu (1963–1971); dusz pa sterz aka de mic ki (1965–1978);
w la tach osiem dzie sią tych ja ko bi skup su fra gan wro cław ski (1978–1992) opie kun dusz pa ster stwa har cer skie go;
uczest nik Świa to we go Zlo tu Har cer stwa w Ri sing Sun (1988 r.); roz ka zem na czel ni ka har ce rzy ZHP pgK otrzy -
mał no mi na cję harc mi strzow ską; bi skup su fra gan w Le gni cy (1992 r.); bi skup or dy na riusz zie lo no gór sko -g orzow -
ski (od 1993 r.). Spo tka nia z „Har na siem” (roz mo wa z księ dzem bi sku pem Ada mem Dycz kow skim su fra ga nem
wro cław skim), „Czu waj my” 1986, s. 10–13; www.die ce zja.zgo ra -g orzow.opo ka.org, 7 III 2007 r.

19 Cho dzi o ar ty ku ły Ka zi mie rza Koź niew skie go, au to ra książ ki I za wsze krzyż oksy do wa ny... Re flek sje nad
hi sto rią har cer stwa w Pol sce (Kra ków 1990), in struk to ra re pre zen tu ją ce go w ZHP no men kla tu rę par tyj ną,
publi cy stę „Po li ty ki”, „Try bu ny Lu du”, ne ga tyw nie od no szą ce go się do „nie za leż nych” śro do wisk har cer skich.
Na ten te mat zob. A.F. Ba ran, Wal ka o kształt har cer stwa..., s. 223–224; o agen tu ral nej dzia łal no ści K. Koź -
niew skie go zob. S. Cenc kie wicz, P. Gon tar czyk, „Sło wo har ce rza” Ka zi mierz Koź niew ski (1919–2005), agent
ps. „33” i ty go dnik „Po li ty ka”, „Ar ca na” 2007, nr 74–75, s. 128–141.
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ją cych po dwój ną twarz. My się z tym nie zga dza my. My je ste śmy zda nia, że ma my słu żyć
swo im dusz pa ster stwem wszyst kim, na wet nie wol no nam opusz czać har ce rzy ko mu ni stów.
My mu si my być wszę dzie. Mu si my czy tać, co oni pi szą i mó wią. Po pro stu na sze po wo ła -
nie to słu że nie in nym...”.

Ad 6. Oj ciec Nor bert [Pa cio ra]20 z za ko nu oo. cy ster sów. Prze ka zał re la cję z obo zu w Si dzi nie. 
„...W Si dzi nie zor ga ni zo wa no re ko lek cje dla kle ry ków in te re su ją cych się pra cą dusz pa -

ster ską wśród mło dzie ży. Był to już dru gi obóz te go ty pu. Pro gram obo zu prze wi dy wał za -
po zna nie mło dzie ży z pro ble ma ty ką har cer ską – har cer stwa ko ściel ne go za rów no pod
wzglę dem teo re tycz nym, jak i prak tycz nym. W obo zie wzię li udział kle ry cy z każ de go
WSD – po 2–3 oso by. Naj wię cej osób zgło si ło się z WSD za kon ne go xx. sa le zja nów oraz
WSD z Gnie zna. Łącz nie w obo zie uczest ni czy ło 40 osób. Ko men dan tem był kle ryk Ka le -
ta. Pro gram obo zu skła dał się z 3 głów nych czę ści.

I część – obec na sy tu acja ZHP – dru ży ny Mał kow skie go,
II część – włą cze nie uczest ni ków obo zu w ży cie har cer skie po przez peł nie nie funk cji,
III część – syl wet ka dusz pa ste rza har cer skie go wg ha sła: 
„Dusz pa sterz ma słu żyć ca łej mło dzie ży har cer skiej bez uprze dzeń”.
Obóz w Si dzi nie od wie dził ks. WSD – rek tor o. Do mi nik.
Ad 7. Dh Je rzy [Ko mo row ski]21 z Wro cła wia – omó wił za sa dy dzia łal no ści ra dy dusz -

pa ster skiej na przy kła dzie ra dy na Dol nym Ślą sku.
Ra da wg nie go jest or ga nem ro bo czym, któ ry ma po ma gać ka pe la no wi w roz wią zy wa -

niu pro ble mów wy stę pu ją cych w tym śro do wi sku. Ca ło ścią pra cy kie ru je w die ce zji dusz -
pa sterz har cer stwa. 

Bp Ka zi mierz Gór ny22. Od czy tał po sła nie foj ca św.f J[ana] P[aw ła] II do uczest ni ków
IV Świa to we go Zlo tu Har cer skie go, któ ry od był się w USA w br.23 W dys ku sji po wie dział:

f-f Tak w oryginale.
20 O. Nor bert Pa cio ra (imię z chrztu Ta de usz), ur. w 1934 r., cy sters. Świę ce nia ka płań skie (1959 r.); w la -

tach osiem dzie sią tych wi ka riusz pa ra fii na os. Szkla ne Do my w Kra ko wie -N owej Hu cie; w póź niej szym okre -
sie prze or klasz to ru OO. Cy ster sów na os. Szkla ne Do my. Dusz pa sterz har cer ski, pro wa dził szko le nia na obo -
zach kle ryc kich or ga ni zo wa nych przez Dusz pa ster stwo Har ce rek i Har ce rzy. AIPN Kr, 37/137336, Ak ta
pasz por to we Ta de usza Pa cio ry; D. Or czy kow ski, Po cząt ki Dusz pa ster stwa Har cer skie go, „Kwar tal nik Hi sto -
rycz ny ZHR” 1996, nr 3–4, s. 13–22, 23–25.

21 Je rzy Ko mo row ski („Żubr Zwyr ta ła”) (1935–2006), harc mi strz. Ab sol went I LO we Wro cła wiu (1952 r.);
stu dent Po li tech ni ki Wro cław skiej i Po li tech ni ki Ślą skiej (do 1958 r.); pra cow nik m.in. Biu ra Pro jek tów Tabo -
ru Rzecz ne go i Zjed no cze nia Że glu gi Śród lą do wej i Stocz ni Rzecz nych; dzia łacz Li gi Mor skiej, Sek cji
Żeglar skiej AZS, PTTK, prze wod nik su dec ki i prze wod nik tu ry sty ki ko lar skiej; czło nek re dak cji „Ślą skie go
La bi ryn tu Kra jo znaw cze go” (1989–1992). Har cerz 52. ŁDH (od 1945 r.); czło nek Wy dzia łu Wod ne go
Komen dy Cho rą gwi Wro cław skiej ZHP (od 1957 r.); za an ga żo wa ny w dzia łal ność KI HAM (1980–1981);
czło nek Ra dy nie jaw ne go „Ru chu Har cer skie go” (1984–1987); wi ce prze wod ni czą cy niejawnego „Ru chu Har -
cer skie go” (1987–1989); prze wod ni czą cy Za rzą du Okrę gu Za chod nie go ZHP r. z. 1918 (1990–1992); pre zes
Są du Har cer skie go ZHR (1995–1997); or ga ni zator dru żyn har cer skich przy pa ra fii księ ży je zu itów we Wro -
cła wiu; ko man dor Że glar skiej Ma szo pe rii ZHR (1999 r.); zob. „Dro go wska zy” 2007, nr 81.

22 Ka zi mierz Gór ny, ur. w 1937 r., bi skup. Świę ce nia ka płań skie (1960 r.); wi ka riusz w Ja worz nie -B yczy -
nach, Uj so łach k. Żyw ca, Biel sku-Bia łej i Kra ko wie; pro boszcz w Oświę ci miu i dzie kan de ka na tu oświę cim -
skie go; bi skup (X 1985 r.) ty tu lar ny oraz bi skup po moc ni czy w ar chi die ce zji kra kow skiej; sa krę bi sku pią
otrzy mał 6 I 1985 r. z rąk pa pie ża Ja na Paw ła II; w związ ku z re or ga ni za cją po dzia łu te ry to rial ne go Ko ścio ła
ka to lic kie go w Pol sce 25 III 1992 r. mia no wa ny or dy na riu szem no wo pow sta łej die ce zji rze szow skiej. Z ra -
mie nia epi sko pa tu opie kun Dusz pa ster stwa Har ce rek i Har ce rzy (od 1985 r.); zob. P. Ni tec ki, op. cit., s. 129;
por. http://www.die ce zja.rze szow.pl/?q=no de/2112, 29 VI 2010 r.

23 Tekst li stu Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II [w:] Wstań, w słoń ce idź. Pa mięt nik IV Świa to we go Zlo tu ZHP,
pra ca zbio ro wa, Chi ca go 1990, s. 5.
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...wła dza nie ży czy so bie, aby har ce rzy łą czyć z dusz pa ster stwem har cer skim – ko ściel nym.
Po dzię ko wał on księ żom za pro wa dzo ne re ko lek cje wa ka cyj ne dla alum nów. Zwró cił uwa -
gę na fakt strasz ne go za kła ma nia w wy cho wa niu mło dzie ży. We dług nie go, po przez uczci -
we po dej ście do pra cy w dusz pa ster stwie har ce rzy i har ce rek, jest szan sa [u]ra to wa nia po -
zo sta ło ści na ro do we go har cer stwa. Wszy scy Po la cy te go chcą, aby księ ża po mo gli wyjść
z te go za kła ma nia. Koń cząc przed sta wił 4 pro po zy cje dot. or ga ni za cji dusz pa ster stwa har -
ce rzy i har ce rek:

1. Na wią za nie współ pra cy ze świec ki mi w or ga ni zo wa niu dusz pa ster stwa har ce rzy i har -
ce rek. Oka zją do współ pra cy ma ją być or ga ni zo wa ne dwa ra zy do ro ku dni sku pie nia.

2. Wy szu ka nie dusz pa ste rzy na te re nie die ce zji do pro wa dze nia har cer stwa w da nej miej -
sco wo ści, w da nym śro do wi sku.

3. Umoż li wić kon takt kle ry ków i alum nów z pra cą w dusz pa ster stwie die ce zjal nym.
4. Na wią za nie współ pra cy z se nio ra mi har cer stwa, któ rzy mo gli by prze ka zać dzi siej szej

mło dzie ży wie le cen nych rad, udzie lić po mo cy w or ga ni zo wa niu dru żyn har cer skich oraz
im prez ko ściel nych zwią za nych z har cer stwem nie za leż nym.

Kosz ty zwią za ne z or ga ni za cją i pro wa dze niem dusz pa sterstw (pre nu me ra ta cza so pism
„Gość Nie dziel ny”, „Czu waj my”, „Ład”) po win ny po kry wać po szcze gól ne die ce zje. Pre nu -
me ra ta cza sa mi mo że być pro wa dzo na przez in dy wi du al ne oso by na le żą ce do dusz pa ster stwa.

Ad 8. Re fe rat – „70-l ecie ru chu har cer skie go w Pol sce”.
Re fe rat wy gło sił NN ksią dz24 z War sza wy. Obej mo wał on hi sto rię ru chu har cer skie go od

1918 r. do chwi li obec nej. W re fe ra cie moc no pod kre śla no ro lę ko biet – ma tek wy cho wu ją -
cych dzie ci w na szym kra ju. Za zna czo no, iż ko bie ta za ma ło cza su po świę ca swym dzie -
ciom i ich pro ble mom. W tej sy tu acji dzie ci nie ma ją po czu cia war to ści wła snej. Bar dzo
waż ne, aby śmy w kwe stii wy cho wa nia ze so bą współ pra co wa li – świec cy i du chow ni.

W dys ku sji wie lu księ ży pod kre śla ło, że: 
1. Dusz pa ster stwa za czę ły po wsta wać w Pol sce po 1981 r. jak grzy by po desz czu.

Do chwi li obec nej nie ma ją one ja sne go, spre cy zo wa ne go mo de lu ani pro gra mu dzia ła nia
kla so we go dla wszyst kich za an ga żo wa nych w tę spra wę. Nie ma tak że wy pra co wa nych od -
po wied nich form dzia ła nia dla kon kret nych dusz pa sterstw. Nie jest też do koń ca ja sno spre -
cy zo wa ny cel ich dzia ła nia. Pro gram ich dzia ła nia ogra ni cza się do sche ma tu świą tecz no -
-rel igi jn ego.

2. Pro gram dusz pa sterstw wy ma ga wy raź ne go okre śle nia za rów no pod wzglę dem tre ści
jak i for my. Dzie ci i mło dzież wy ma ga ją wy raź ne go okre śle nia pod sta wo wych dy le ma tów
na tu ry mo ral nej, a nie re li gij nej. Ci mło dzi lu dzie ro biąc coś, chcą wie dzieć czy to co ro bią
jest mo ral ne, czy nie.

3. Na le ży utwo rzyć ra dę dusz pa ster ską, któ ra bę dzie kie ro wa ła pra cą har cer stwa
w danej die ce zji. Bę dzie or ga ni zo wa ła szko le nia dla ak ty wu har cer skie go w for mie dni
sku pie nia.

4. Dusz pa sterz od po wie dzial ny w die ce zji za har cer stwo wi nien na wią zać kon takt z by -
ły mi har ce rza mi, żoł nie rza mi AK, kle ry ka mi WSD – w ce lu współ dzia ła nia z ru chem
świec kim. 

5. Roz pro wa dze nie cza so pism „Czu wa j25” i „Gość Nie dziel ny” win no słu żyć po pu la ry za -
cji idei har cer stwa ko ściel ne go.

24 Nie usta lo no da nych per so nal nych.
25 Cho dzi o cza so pi smo „Czu waj my”.
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Ad 9. Pod ko niec re ko lek cji od by ło się uro czy ste spo tka nie in struk to rów przy tzw. ko -
min ku har cer skim. W spo tka niu tym udział wzię li:

– ks. Mły nar czy k26, Ma rek Adam czy k27, ks. Krzysz tof Ko ziel ski28, ks. Krzysz tof Ma siu -
lań ski29 – diec. gdań ska,

– ks. Su du siu k30 – diec. kie lec ka,
– ks. Do bro wiec ki 31 – diec. wro cław ska,
– ks. Kar diasz, Pie śnik, Hi stow ski 32 – diec. cheł miń ska, 
– ks. Ło skow ski Pio tr33 – diec. łom żyń ska, 
– ks. Ten cze k34, Sło wi k35, Ja cek Bła tyń ski 36 – diec. prze my ska,
– ks. Jó zef Kę pa 37 – diec. san do mier sko -r ado mska,
– ks. Ka zi mierz Ka li now ski, Jan No wic ki, Jan Woj tow ski 38 – diec. war szaw ska,
– ks. Zdzi sław Flo re k39 – diec. płoc ka,
– ks. bp Ka zi mierz Gór ny z Kra ko wa.
Po nad to w spo tka niu udział wzię ły oso by cy wil ne re pre zen tu ją ce har cer stwo ko ściel ne.

Opra co wał
ppor. Bo le sław Ko ział g40

26 Nie usta lo no bliż szych da nych.
27 Ma rek Adam czyk, du chow ny, harc mistrz. Pod ko niec lat sie dem dzie sią tych har cerz w szcze pie „Sza re

Sze re gi” w Gdań sku- Wrzes zczu; bę dąc kle ry kiem Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w Gdań sku, na le żał
do krę gu „Go rą ce Ser ca”; następnie die ce zjal ny dusz pa ste rz har ce rzy w Gdań sku; ak tu al nie pro boszcz pa ra fii
św. Ja dwi gi w Gdy ni. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez ks. K. Ma siu la ni sa.

28 Praw do po dob nie ks. Krzysz tof Ko rze lec ki, w okre sie po by tu w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym
w Gdań sku czło nek krę gu „Go rą ce Ser ca”. Da ne prze ka za ne au to ro wi przez ks. K. Ma siu la ni sa.

29 Krzysz tof Ma siu la nis, du chow ny, harc mistrz, HR. Dia kon i wi ka riusz w przy Ba zy li ce Ma riac kiej
w Gdań sku; stu dio wał we Wło szech; peł nił po słu gę ka płań ską w Sta nach Zjed no czo nych; pro boszcz pa ra fii
Prze mie nie nia Pań skie go w So bo wi dzu; wi ce dy rek tor Wy dzia łu Ka te che tycz ne go Ku rii Gdań skiej. W la tach
osiem dzie sią tych zwią za ny z „nie po kor nym” har cer stwem w Trój mie ście; je den z za ło ży cie li ZHR (1989 r.),
od je sie ni 1999 r. przez 3 ka den cje ka pe lan Okrę gu Po mor skie go ZHR, od 2004 r. przez 2 ka den cje ka pe lan
Or ga ni za cji Har ce rek, ka pe lan na czel ny ZHR (2008–2010). „Gość Gdań ski”, 2008, nr 44 (234); da ne prze ka -
za ne au to ro wi przez ks. K. Ma siu la ni sa.

30 Nie usta lo no bliż szych da nych.
31 Nie usta lo no bliż szych da nych.
32 Nie usta lo no bliż szych da nych o tych ka pła nach.
33 Nie usta lo no bliż szych da nych.
34 Nie usta lo no bliż szych da nych.
35 Naj praw do po dob niej ks. Sta ni sław Sło wik z Rze szo wa, zwią za ny z tam tej szym DHiH.
36 Nie usta lo no bliż szych da nych o tych ka pła nach.
37 Nie usta lo no bliż szych da nych.
38 Nie usta lo no bliż szych da nych o tych ka pła nach.
39 Nie usta lo no bliż szych da nych.
g Po wy żej od ręcz ny pod pis Bo le sław Ko ział.

40 Bo le sław Ko ział, ur. w 1957 r., inż. me cha nik. Ab sol went Azer bej dżań skie go In sty tu tu Ro py Naf to wej
i Che mii w Ba ku; czło nek SZSP, TPPR i PZPR (I se kre tarz POP WUSW w No wym Są czu). Do służ by w SB
przy ję ty z dniem 1 IX 1986 r. na stanowisko in spek tora Wy dzia łu III WUSW w No wym Są czu, na stęp nie
st. in spek tor Wy dzia łu III; roz ka zem z 12 XII 1989 r. mia no wa ny st. in spek to rem Wy dzia łu Ochro ny Kon -
sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa. W 1990 r. po zy tyw nie opi nio wa ny przez Wo je wódz ką Ko mi sję Kwa li fi ka -
cyj ną do peł nie nia służ by w po li cji. Roz ka zem z 31 XII 1986 r. mia no wa ny pod po rucz ni kiem, a roz ka zem 

Marcin�Kapusta

282

D
O
K
U
M
EN

T
Y



Sporz.�w 2 egz.
Egz. nr 1 – N[aczel ni]k Wydz[ia łu] III Dep[ar ta men tu] III MSW
Egz.�nr�2 – aa.
BK/ZG
DEW D-0361/88

Źró dło: AIPN, 01232/35, k. 51–60, ory gi nał, mps.

z 21 IX 1989 r. po rucz ni kiem. Ukoń czył po dy plo mo we Sta cjo nar ne Stu dium Ofi cer skie w Wyż szej Szko le
Ofi cer skiej MSW. W po da niu o przy ję cie do pra cy w or ga nach bez pie czeń stwa wy ra ził prze ko na nie, że „bę -
dzie mógł bez po śred nio włą czyć się do wal ki z prze ciw ni kiem po li tycz nym”. Oce nia ny ja ko funk cjo na riusz
zdy scy pli no wa ny, sumien ny, pra co wi ty, o du żym po czu ciu od po wie dzial no ści. AIPN Kr, 268/133, Ak ta oso -
bo we Bo le sła wa Kozia ła.
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Ja�cek�Wy�soc�ki

Pró�by�zmian�nazw�
miej�sco�wo�ści�na�Lu�belsz�czyź�nie

w�la�tach�sie�dem�dzie�sią�tych
XX�w.

Pierw szą w hi sto rii Pol ski struk tu rą zaj mu ją cą się usta la niem nazw urzę do wych by ła
Ko mi sja Usta la nia Nazw Miej sco wo ści, któ ra po wsta ła zgod nie z Roz po rzą dze niem
Pre zy den ta Rzecz po spo li tej z dnia 24 paź dzier ni ka 1934 r. o usta la niu nazw miej sco -

wo ści i o nu me ra cji nie ru cho mo ści. We dług roz po rzą dze nia ma ją ce go moc usta wy ko mi sja
mia ła skła dać się z prze wod ni czą ce go i sze ściu człon ków, w tym trzech przed sta wi cie li śro -
do wi ska na uko we go oraz po jed nym z mi ni sterstw: Spraw Woj sko wych, Ko mu ni ka cji oraz
Poczt i Te le gra fó w1. Pod czas kil ku lat dzia łal no ści ko mi sja kon cen tro wa ła się na ujed no li -
ce niu pol skie go na zew nic twa geo gra ficz ne go w kra ju, któ ry przez bli sko pół to ra wie ku
znaj do wał się pod za bo ra mi.

Po II woj nie świa to wej na te re nie Ziem Od zy ska nych za ist nia ła po trze ba wpro wa dze nia
pol skie go na zew nic twa. Kil ku na ukow ców, m.in. prof. Ka zi mierz Nitsch i prof. Wła dy sław
Sem ko wicz, wpły nę ło na Pol ską Aka de mię Umie jęt no ści, aby wy stą pi ła do władz w spra -
wie po wo ła nia ko mi sji zaj mu ją cej się ty mi pro ble ma mi. W efek cie pod ję tych dzia łań na po -
cząt ku 1946 r. po wsta ła Głów na Ko mi sja Usta la nia Nazw Miej sco wo ści funk cjo nu ją ca
w Mi ni ster stwie Ad mi ni stra cji Pu blicz nej. W jej skład we szli przed sta wi cie le mi ni sterstw:
Ziem Od zy ska nych, Obro ny Na ro do wej, Ko mu ni ka cji, Poczt i Te le gra fów (czte ry oso by)
i trzech lin gwi stów: prof. Ka zi mierz Nitsch, prof. Mi ko łaj Rud nic ki i prof. Wi told Ta szy -
cki2. W 1948 r. roz sze rzo no kom pe ten cje ko mi sji i zmie nio no jej na zwę na Ko mi sja Usta -
la nia Nazw Miej sco wo ści i Obiek tów Fi zjo gra ficz nych. Głów nym jej ce lem by ło spo lo ni -
zo wa nie po nie miec kich nazw na Zie miach Od zy ska nych. W la tach 1946–1951 uda ło się
tam usta lić pol skie na zew nic two, m.in. ok. 3000 nazw obiek tów fi zjo gra ficz nych. Od
1951 r. komi sja roz po czę ła zbie ra nie, opra co wy wa nie i pu bli ko wa nie nazw geo gra ficz nych
w pozo sta łych czę ściach kra ju. Owo cem prac by ły czę ścio wo wy da ne w la tach 1963–1974
wy ka zy nazw, za miesz czo ne w 197 ze szy tach Urzę�do�wych�nazw�miej�sco�wo�ści�i obiek�tów
fi�zjo�gra�ficz�nych.�Obej mo wa ły one te re ny Pol ski po łu dnio wo- wscho dniej, środ ko wej i pół -
noc no- wscho dni ej3.

Ko mi sja nie mia ła pra wa wpro wa dza nia modyfikacji, a je dy nie moż li wość opi nio wa nia
wnio sków o zmia nę na zew nic twa. Fak tycz nie by ła or ga nem do rad czym, po cząt ko wo przy

1 DzU, 1934, nr 94, poz. 850.
2 S. Urbań czyk, Zmia�na�nazw�w Pol�sce�po�łu�dnio�wo-�wscho�dniej, ,,Ję zyk Pol ski” 1981, t. LXI, z. 3–5, s. 235.
3 A. Cie śli ko wa, E. Wol nicz -Pa wło wska, Przed�mo�wa [w:] Na�zew�nic�two�geo�gra�ficz�ne�Pol�ski, t. I: Hy�dro�-

ni�my, oprac. A. Cie śli ko wa, E. Wol nicz -Pa wło wska, War sza wa 2006, s. 5. 
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Mi ni ster stwie Ad mi ni stra cji Pu blicz nej, a na stęp nie przy pre ze sie Ra dy Mi ni strów, któ ry
naj czę ściej ak cep to wał opi nie ko mi sji, a na stęp nie pod ję tą de cy zję pu bli ko wał w Mo ni to rze
Pol ski m4. Od stęp stwem od tej re gu ły by ła do ko na na w 1953 r. zmia na Ka to wic na Sta li no -
gród i wo je wódz twa ka to wic kie go na sta li no grodz kie. By ło to jed ną z form uczcze nia zmar -
łe go w tym ro ku Jó ze fa Sta li na5.

W ogra niczo nym stop niu ko mi sja wpły nę ła na dru gą co do wiel ko ści – po te re nach Ziem
Od zy ska nych – ope ra cję modyfikacji nazw miej sco wo ści na ob sza rze wo je wództw: lu bel -
skie go, rze szow skie go i bia ło stoc kie go. Na tych terenach ini cja to rem zmia ny nazw po sia -
da ją cych ele men ty nie po lskie (fak tycz nie ukra iń skie, bia ło ru skie i li tew skie) lub ośmie sza -
ją ce był Urząd Ra dy Mi ni strów. W wo je wódz twie lu bel skim już pod ko niec 1973 r. po
kon sul ta cjach ów cze sne go wo je wo dy Ry szar da Wój ci ka z I se kre ta rzem KW PZPR Paw -
łem Kar piu kiem, po cząt ko wo nie ofi cjal nie, prze sła no pro jekt po stu lo wa nych zmian do
Urzę du Ra dy Mi ni strów. Dnia 7 lu te go 1974 r. w Urzę dzie Wo je wódz kim w Lu bli nie prze -
pro wa dzo no z udzia łem przed sta wi cie li władz cen tral nych roz mo wy na te mat wpro wa dze -
nia no we go na zew nic twa. Po kon sul ta cjach za pro po no wa no zmia nę aż ośmiu set nazw miej -
sco wo ści po ło żo nych głów nie we wschod nich po wia tach wo je wódz twa6. Postulaty
do ty czy ły przede wszyst kim nazw wy ka zu ją cych ce chy ję zy ka ukra iń skie go i po le ga ły
w du żej czę ści na mo dy fi ka cjach gra ficz no -f on etyc znych. We dług przed sta wio ne go pro jek -
tu np. Du bien ka mia ła na zy wać się Dębin ką, Ho ro dło chcia no zmodyfikować na Gro dło lub
Grod no, Pe re spę na Prze spę, Pod haj ce na Pod gaj ce, Uhrusk na Wę giersk, Do łho by czów na
Dłu go by tów. Na zwa mia sta Hre ben ne mia ła być za stą pio na przez Grze bien ne, Hu syn ne
przez Gą sin, Dub przez Dą biec. Nie któ re z pro po no wa nych zmian nie wy ka zy wa ły żad nych
związ ków z pod sta wa mi ist nie ją cych: Ulhó wek – Ula nó wek, We re cha nie – Wszo bo ry,
Cyców – Biał ków. Nie któ re de cy zje do ty czą ce zmia ny na zwy trud no wy tłu ma czyć w ja ki -
kol wiek spo sób. Do ty czy to m.in. miej sco wo ści Ju rów, któ rej na zwę po sta no wio no
zmodyfikować na Jur ków, pod czas gdy za rów no pierw sza, jak i dru ga pod sta wa imien na
mo gą być tak pol ska, jak i ukra iń ska7. W mar cu 1974 r. pro po zy cje no wych nazw miej sco -
wo ści wy su nię te przez wo je wo dę lu bel skie go zo sta ły za apro bo wa ne przez dy rek to ra De par -
ta men tu Spo łecz no -A dm in istr acy jn ego Je rze go Za rem bę8.

Do pie ro je sie nią 1974 r., już po fak tycz nym za ak cep to wa niu zmian przez wła dze cen tral -
ne i wbrew wcze śniej sto so wa nym prak ty kom, wo je wo do wie: lu bel ski, bia ło stoc ki i rze -
szow ski wy stą pi li do Ko mi sji Usta la nia Nazw Miej sco wo ści i Obiek tów Fi zjo gra ficz nych
z proś bą o opi nię pro jek tu zmian. Człon ko wie komisji ze bra ni na po sie dze niu w Kra ko wie
w pierw szej ko lej no ści za ję li się pro jek tem wo je wo dy lu bel skie go, a na stęp nie po zo sta ły -
mi. Łącz nie w trzech wo je wódz twach chcia no zmie nić aż ty siąc kil ka set nazw. Pod czas po -
sie dze nia wy wią za ła się dys ku sja peł na pro te stów, przede wszyst kim ze stro ny ję zy ko znaw -

4 S. Urbań czyk, op.�cit., s. 235.
5 Jak wy ni ka z re la cji ów cze sne go se kre ta rza KW PZPR w Ka to wi cach Edwar da Gier ka, de cy zja o tych

zmia nach by ła przy ję ta scep tycz nie na wet przez miej sco wą or ga ni za cję par tyj ną. De kre tem Ra dy Mi ni strów
z 10 XII 1956 r. za twier dzo nym przez Sejm PRL 22 III 1957 r. mia stu przy wró co no pier wot ną na zwę; zob.
Z. Woź nicz ka, Ka�to�wi�ce–St�al�in�ogród, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2004, nr 6–7, s. 92–98.

6 S. Nad ło nek, Nie�uda�na�pró�ba�zmia�ny�nazw�800�miej�sco�wo�ści�w na�szym�re�gio�nie, ,,Sztan dar Lu du” 1981,
nr 58, s. 1–2.

7 Z. Ga łec ki, Do�spra�wy�zmian�nazw�miej�sco�wo�ści�na�Lu�belsz�czyź�nie, ,,Ję zyk Pol ski” 1981, t. LXI, z. 3–5,
s. 39.

8 AIPN, 1585/703, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu Spo łecz no -A dm in istr acy jn ego MSW Je rze go Za rem by
do dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych Jó ze fa Cho mę tow skie go, 12 III 1974 r., k. 76.

Jacek�Wysocki

286

D
O

K
U

M
EN

T
Y



ców. Po mi mo su ge stii se kre ta rza ko mi sji, że pro jekt wy pły nął od naj wyż szych czyn ni ków
pań stwo wych, uzna no, iż zmia ny do pro wa dzą do za mie sza nia w na uce i ad mi ni stra cji. Po -
sta no wio no, że wnio ski wo je wo dów zo sta ną prze ka za ne do prze stu dio wa nia przez eks per -
tów: prof. Paw ła Smo czyń skie go i prof. Mie czy sła wa Ka ra sia. Do spra wy mia no po wró cić
na na stęp nym po sie dze niu. Jed nak nie zo sta ło ono zwo ła ne, po nie waż wkrót ce pre mier
prze niósł swo je upraw nie nia do usta le nia nazw na mi ni stra ad mi ni stra cji, go spo dar ki te re -
no wej i ochro ny śro do wi ska. Sta ło się to przy oka zji wpro wa dze nia w ży cie Usta wy z dnia
28 ma ja 1975 r. o dwu stop nio wym po dzia le ad mi ni stra cyj nym pań stwa oraz o zmia nie usta -
wy o ra dach na ro do wy ch9. We dług po wyż szej usta wy mi ni ster przed zmia ną na zwy miał
za się gać opi nii zgro ma dze nia wiej skie go lub w mie ście – Ra dy Na ro do wej. Ozna cza ło to li -
kwi da cję Ko mi sji Usta la nia Nazw Miej sco wo ści i Obiek tów Fi zjo gra ficz ny ch10.

Pro jekt zmian wy wo łał fa lę kry ty ki w śro do wi sku ję zy ko znaw ców z UMCS w Lu bli nie.
Nie prze ko ny wa ły ich ar gu men ty po my sło daw ców no we go na zew nic twa, któ rzy twier dzi li
m.in., że przed przy stą pie niem do zmian „prze pro wa dzo no od po wied nie stu dia nad hi sto rią
osad nic twa i fi zjo gra fią re jo nu oraz nad spe cy ficz no ścia mi to po gra ficz ny mi po szcze gól nych
czę ści wo je wódz twa”. Zmia ny mia ły po le gać „je dy nie” na do pa so wa niu „pod wzglę dem
brzmie nio wym do obo wią zu ją ce go w ca łym kra ju po czu cia ję zy ko we go i za sad gra ma tycz -
nych współ cze sne go ję zy ka pol skie go”11. Dla ję zy ko znaw ców, m.in. dr. Je rze go Bart miń -
skie go i prof. Paw ła Smo czyń skie go ope ra cja zmia ny nazw miej sco wo ści nisz czy ła tra dy cje
ję zy ko we i hi sto rycz ne, np. Ta de usz Ko ściusz ko wal czył pod Du bien ką, a nie Dę bin ką, unię
pol sko -l ite wską za war to w Ho ro dle, a nie w Gro dle 12. We dług prof. Smo czyń skie go w wo -
je wódz twie lu bel skim tyl ko pięt na ście nazw mo gło być za kwa li fi ko wa nych do wy mia ny, ale
tyl ko w sze ściu przy pad kach zmia ny by ły za sad ne, co pod wa ża ło na uko we uza sad nie nie pro -
jek tu 13. W związ ku z no wym po dzia łem ad mi ni stra cyj nym kra ju 15 grud nia 1975 r. lu bel skie
wła dze wo je wódz kie prze sła ły do no wo utwo rzo nych urzę dów wo je wódz kich w Bia łej Pod -
la skiej, Cheł mie i Za mo ściu wy ka zy pro jek to wa nych zmian. Pro po zy cje nie spo tka ły się jed -
nak z przy chyl nym przy ję ciem. Je dy ną zmia nę uda ło się prze pro wa dzić w wo je wódz twie
bial sko po dla skim, gdzie Pad ków Ru ski zmie nio no na Pad ków14.

Po cząt ko wo wy da wa ło się, że więk sze efek ty przy nie sie na stęp na pró ba zmian nazw
miej sco wo ści. W dniu 22 sierp nia 1977 r. mi ni ster ad mi ni stra cji, go spo dar ki te re no wej
i ochro ny śro do wi ska – Ma ria Mil cza rek – pod pi sa ła za rzą dze nie w spra wie zmia ny nazw
nie któ rych miej sco wo ści w wo je wódz twach: kro śnień skim, no wo są dec kim, rze szow skim,
prze my skim i tar no brze skim. Zmie nio no 130 nazw miej sco wo ści, z cze go naj wię cej w wo -
je wódz twie kro śnień skim – 65 i prze my skim – 5015. Zmia ny do ko na no z dniem uka za nia
się za rzą dze nia w Mo ni to rze Pol skim (rów nież 22 sierp nia te go ro ku). Jed nak we dług
naocz nych świad ków ta bli ce z no wy mi na zwa mi usta wia no już przed świę tem 1 Ma ja 16.
Zna jąc stan dar dy pa nu ją ce w PRL, za sta na wia ją ce jest tak szyb kie prze pro wa dze nie ope ra -
cji. Być mo że oba wia no się ne ga tyw nych re per ku sji, jak to mia ło miej sce w przy pad ku

9 DzU, 1975, nr 16, poz. 91.
10 S. Urbań czyk, op.�cit., s. 235–236.
11 AIPN, 1585/703, Pi smo sze fa URM Ja nu sza Wie czor ka do MSW, 26 II 1974 r., k. 78.
12 S. Nad ło nek, op.�cit., s. 1–2.
13 W. Mi cha łow ski, J. Ry giel ski, Spór�o Biesz�cza�dy, War sza wa 1979, s. 89.
14 S. Nad ło nek, op.�cit., s. 1–2.
15 W. Ma kar ski, W spra�wie� zmia�ny� nazw� nie�któ�rych� miej�sco�wo�ści� w po�łu�dnio�wo-�wscho�dniej� Pol�sce,

,,Rocz nik Prze my ski” 1979 (1982), t. XXI, s. 257.
16 S. Urbań czyk, op.�cit., s. 236.
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woje wódz twa lu bel skie go, i w związ ku z tym chcia no szyb ko i osta tecz nie za ła twić spra wę.
Podob nie jak wcze śniej po my sło daw cy zmian kie ro wa li się wzglę da mi pro pa gan do wy mi.
Dą żo no do po lo ni za cji nazw o ukra iń skim brzmie niu. W efek cie Be rez kę zmie nio no na
Brzoz kę, Ho ro dek na Gró dek, Za łu że na Za łę że itp. W od nie sie niu do nie któ rych miej sco -
wo ści kie ro wa no się wzglę da mi es te tycz ny mi: Mor dow nię za stą pio no Spo koj ną, a Ko byl -
ni cę Ko py to wem. Du żą część zmian trud no w ja ki kol wiek spo sób uza sad nić, co do ty czy ło
np. Bu do mie rza, Dach no wa, Go raj ca, Gru szo wa, Ra dru ża czy Sta rzo wa 17.

Za rzą dze nie z 22 sierp nia 1977 r. zo sta ło ne ga tyw nie przy ję te przez lud ność za miesz ka -
łą na ob sza rach ob ję tych zmia na mi oraz przez wszyst kich sym pa ty ków ję zy ka i tra dy cji kul -
tu ro wej, w szcze gól no ści na ukow ców i mi ło śni ków tu ry sty ki gór skiej. We dług opi nii
dr. hab. Mi cha ła Łe sio wa z UMCS „ofia rą pa dły na zwy sta re o sło wiań skiej struk tu rze, nie -
prze czą ce wca le roz wo jo wi ję zy ka pol skie go od naj daw niej szych cza sów”18. Zmia ny skry -
ty ko wał na po sie dze niu ple nar nym Ko mi tet Ję zy ko znaw stwa Pol skiej Aka de mii Na uk.
Podob ną opi nię wy ra zi ła Ko mi sja Hi sto rycz na i In sty tut Ję zy ka Pol skie go PAN. Za pro po -
no wa ne no we na zwy przy ję ły z obu rze niem oso by zwią za ne ze Stu denc kim Ko łem Prze -
wod ni ków Be skidz kich w War sza wie. Za pro te sto wa ło rów nież śro do wi sko li te rac kie. Pod -
czas XX Zjaz du Związ ku Li te ra tów Pol skich po par to opi nię pre ze sa Ja ro sła wa
Iwasz kie wi cza, któ ry uznał wpro wa dzo ne zmia ny za bez pod staw ne. Po zjeź dzie za ape lo wa -
no do rzą du o wy co fa nie się z wpro wa dzo nych zmia n19. Po nad to Iwasz kie wicz w to mie I
„Twór czo ści” z 1981 r. prze pro wa dzo ne zmia ny na zwał lek ko myśl ny mi i bu rzą cy mi stan -
dar dy na uko we 20. W spra wie pró by na rzu ce nia no wych nazw miej sco wo ści in ter we nio wał
w Sej mie PRL po seł Ry szard Ben der. W zło żo nej in ter pe la cji stwier dził, że „no we na zwy
o do wol nym brzmie niu, nie wią żą się w więk szo ści z to po gra fią re gio nu, w od czu ciu nie
tyl ko in ter pe lu ją ce go brzmią czę sto kroć sztucz nie, ję zy ko wo zaś nie rzad ko dzi wacz nie,
a w for mie przy miot ni ko wej, w nie któ rych przy pad kach wręcz błęd nie”21. Po pi sem nej
obiet ni cy Prezy dium Sej mu PRL, że Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji, Go spo dar ki Te re no wej
i Ochro ny Śro do wi ska pro wa dzi pra ce nad kwe stią na zew nic twa, po seł Ben der wy co fał in -
ter pe la cję 22. Zmia ny spo tka ły się ze sprze ci wem tak że lud no ści ukra iń skiej i Ukra iń skie go
To wa rzy stwa Spo łecz no -Ku lt ura ln ego. Lud ność ukra iń ska przy ję ła dzia ła nia władz ja ko za -
cie ra nie wszel kich śla dów „ukra iń sko ści po łu dnio wo- wscho dnich te re nów Pol ski”23.

Wo bec wzmo żo nej kry ty ki mi ni ster stwo po cząt ko wo pró bo wa ło prze nieść część od po -
wie dzial no ści za prze pro wa dzo ne zmia ny na by łych człon ków Ko mi sji Usta la nia Nazw
Miej sco wo ści i Obiek tów Fi zjo gra ficz nych. Wy mie nia no imien nie prof. Ka ra sia i prof.
Smo czyń skie go ja ko oso by, któ re za apro bo wa ły pro jekt zmian, co nie by ło zgod ne z praw -
dą. Wresz cie mi ni ster stwo zde cy do wa ło się na po wo ła nie no wej Ko mi sji Usta la nia Nazw
Miej sco wo ści i Obiek tów Fi zjo gra ficz nych na cze le z ję zy ko znaw cą prof. Mie czy sła wem
Szym cza kiem. W po rów na niu z po przed nim skła dem w ko mi sji zna leź li się rów nież hi sto -
ry cy. Ko mi sja wzno wi ła dzia łal ność 13 czerw ca 1978 r. Wy nik ana li zy wpro wa dzo nych
zmian nazw prze szedł naj gor sze ocze ki wa nia. W po śpie chu nad re ali za cją pro jek tu usu nię to

17 W. Ma kar ski, op.�cit., s. 257.
18 W. Mi cha łow ski, J. Ry giel ski, op.�cit., s. 84.
19 Ibi�dem, s. 88.
20 S. Urbań czyk, op.�cit., s. 238.
21 R. Ben der, In�ter�pe�la�cja�po�sel�ska�z 1977�r., ,,Spo tka nia” 1977/78, nr 1–2, s. 155.
22 W. Mi cha łow ski, J. Ry giel ski, op.�cit., s. 85.
23 R. Drozd, Po�li�ty�ka�władz�wo�bec�lud�no�ści�ukra�iń�skiej�w Pol�sce�w la�tach�1944–1989, War sza wa 2001,

s. 283–284.
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wie le nazw pol skie go po cho dze nia, któ re uzna no za ukra iń skie. Zmie nio no rów nież na zwy,
któ re od daw na funk cjo no wa ły w pi śmien nic twie na uko wym i utrwa li ły się w pol skiej świa -
do mo ści na ro do wej ja ko miej sca wy da rzeń hi sto rycz nych. Przed sta wi ciel mi ni ster stwa
obec ny na po sie dze niu ko mi sji za po wie dział uchy le nie pew nej licz by no wych nazw. Usta -
lo no na wet li stę nazw, któ re za mie rza no przy wró cić, ale mi ni ster stwo nie wy wią za ło się
z obiet ni cy. Do pie ro zmia ny po li tycz ne, ja kie za czę ły się w Pol sce wraz z po wsta niem
NSZZ „So li dar ność”, spo wo do wa ły no we oży wie nie w tej spra wie. Przede wszyst kim za -
czę ły się uka zy wać kry tycz ne opi nie przed sta wi cie li spo łecz no ści, któ re by ły wcze śniej
ogra ni czo ne przez cen zu rę. Mia ło to wpływ na in ter wen cję prze wod ni czą ce go ko mi sji prof.
Szym cza ka w mi ni ster stwie od po wie dzial nym za zmia ny nazewnictwa. W re zul ta cie
31 stycz nia 1981 r. od by ła się kon fe ren cja pra so wa wi ce mi ni stra Ja na Ja błoń skie go, któ ry
za po wie dział wy co fa nie no we go na zew nic twa. Dnia 27 lu te go 1981 r. w Mo ni to rze Pol skim
uka za ło się za rzą dze nie ów cze sne go mi ni stra ad mi ni stra cji, go spo dar ki te re no wej i ochro -
ny śro do wi ska Jó ze fa Kę py anu lu ją ce de cy zję w spra wie zmian nazw miej sco wo ści 24.

Na za koń cze nie war to wspo mnieć, że po je dyn cze biesz czadz kie miej sco wo ści, któ rych
na zwy zo sta ły spo lsz czo ne przed 1977 r., nie do cze ka ły się przy wró ce nia hi sto rycz nych
nazw. Do ty czy ło to m.in. zmian z 1952 r., kie dy na zwę wsi Kry we ko ło Cisnej zmody fi ko -
wano na Krzy we, Stru bo wi ska prze kształ co no na Strze bo wi ska, a Be re hy Gór ne na Brze gi
Gór ne 25.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że fa la pro te stów wo bec Za rzą dze nia z 22 sierp nia 1977 r. w spra -
wie zmia ny nazw miej sco wo ści w po łu dnio wo- wscho dniej czę ści kra ju przy czy ni ła się
w znacz nym stop niu do od stą pie nia od prze pro wa dze nia po dob nej ak cji przy go to wy wa nej
na Lu belsz czyź nie. War to też pod kre ślić, że wy co fa nie się władz z pod ję tych de cy zji pod
wpły wem opi nii pu blicz nej by ło zja wi skiem nie wąt pli wie wy jąt ko wym w ów cze snej sy tu -
acji po li tycz nej pa nu ją cej w kra ju.

Pre zen to wa ne po ni żej ma te ria ły ar chi wal ne po cho dzą z ze spo łu akt Ga bi ne tu Mi ni ster -
stwa Spraw We wnętrz nych, znaj du ją cych się w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w War sza wie. Do ku men ty przed sta wio no w ukła dzie chro no lo gicz nym. W naj ob szer niej -
szym z nich, pre zen tu ją cym wy kaz miej sco wo ści, któ rych na zwy mia ły być zmie nio ne, za -
cho wa no zbli żo ny do pier wot ne go układ gra ficz ny. Ko rek cie pod da no błę dy ma szy no we
i or to gra ficz ne, ale nie in ge ro wa no w ję zyk do ku men tów, po zo sta wia jąc spe cy ficz ną skład -
nię i fra ze olo gię. Roz wi nię to skró ty, do da no przy pi sy tek sto we i rze czo we. Treść pie czę ci,
pod pi sów i ad no ta cji zo sta ła prze nie sio na do przy pi sów tek sto wych. Wszel kie wy róż nie nia
znaj du ją ce się w tek ście (wer sa li ki, pod kre śle nia, spa cjo wa nie) przed sta wio no czcion ką po -
gru bio ną. Do ku men ty są pu bli ko wa ne w ca ło ści.

24 S. Urbań czyk, op.�cit., s. 237–248.
25 S. Kłos, Biesz�cza�dy, Wro cław 2000, s. 157.
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TEKST�ŹRÓ�DŁA

Nr 1

1974�lu�ty�26,�War�sza�wa�–�Pi�smo�sze�fa�Urzę�du�Ra�dy�Mi�ni�strów�Ja�nu�sza�Wie�czor�ka�do�mini�stra
spraw�we�wnętrz�nych�Sta�ni�sła�wa�Ko�wal�czy�ka

aWar sza wa, dnia b26b lu te go 1974 r.
Po�uf�ne�

cO by wa tel 
Mi ni ster Spraw We wnętrz ny ch1

w�miej�scu�

dIn for mu ję uprzej mie, że Urząd Wo je wódz ki w Lu bli nie opra co wał wstęp nie pro po zy cje
zmian nazw nie któ rych miej sco wo ści w woj. lu bel skim. Ana li zie pod da no na zwy o brzmie -
niu ob cym lub ma ją ce cha rak ter nazw ob raź li wych w po czu ciu miej sco wej lud no ści, przy
czym – jak wy ja śnio no w za łą czo nych za sa dach – sta ra no się przy pro po no wa niu zmia ny,
by na zwy od po wia da ły za sa dom i ry go rom pol skie go ję zy ka li te rac kie go, a jed no cze śnie
nie utra ci ły cech re gio nal nych. Po nie waż opra co wa ne pro po zy cje ma ją du że zna cze nie dla
ży cia spo łecz ne go Lu belsz czy zny, a jed no cze śnie po cią ga ją za so bą po waż ne skut ki na uko -
we, pu bli cy stycz ne, kar to gra ficz ne, ad mi ni stra cyj ne itp., uprzej mie pro szę o roz wa że nie za -
sad no ści do ko ny wa nia te go ro dza ju zmian w na zew nic twie miej sco wym. Prze sy łam w za -
łą cze niu ko pię ma te ria łów opra co wa nych w po wyż szej spra wie przez Urząd Wo je wódz ki
w Lu bli nie. Bę dę zo bo wią za ny za na de sła nie sta no wi ska w po wyż szej spra wie do� dnia
31 mar�ca�br.

Ja nusz Wie czo re ke2

a W le�wym�gór�nym�ro�gu�po�dłuż�na�pie�cząt�ka�z go�dłem�o tre�ści: Szef Urzę du Ra dy Mi ni strów oraz�licz�ba
dzien�ni�ka: TOA. I – 4021/10/74.

b-b Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
c 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: Tow[arzysz]

[...] 28 II [19]74 [r.].
d 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: Tow[arzysz]

Ta ra sie wicz pro szę o roz mo wę. 1 III [19]74 [r.].
e Po�wy�żej�nie�czy�tel�ny�od�ręcz�ny�pod�pis.
1 W tym cza sie funk cję mi ni stra spraw we wnętrz nych peł nił Sta ni sław Ko wal czyk (ur. 1924 r.), czło nek

PPS od 1947 r., na stęp nie PZPR; od czerw ca 1973 r. do grud nia 1975 r. za stęp ca człon ka Biu ra Po li tycz ne go
KC PZPR, na stęp nie do grud nia 1980 r. czło nek Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR; od paź dzier ni ka 1980 r. do lu -
te go 1981 r. wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów; od czerw ca 1969 r. do stycz nia 1982 r. po seł na Sejm PRL; w dniu
25 I 1982 r. zre zy gno wał z man da tu po sel skie go. 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. 377.

2 Ja nusz Wie czo rek (1910–1981), od sierp nia 1956 r. do li sto pa da 1980 r. szef Urzę du Ra dy Mi ni strów;
od 1960 r. do li sto pa da 1981 r. prze wod ni cza cy Ra dy Ochro ny Po mni ków Walk i Mę czeń stwa. T. Moł da wa,
op.�cit., s. 178, 328.



Zał.�1f

Za�sa�dy
na pod sta wie któ rych za pro po no wa no zmia nę nazw nie któ rych miej sco wo ści

wo je wódz twa lu bel skie go

Za nim przy stą pio no do zmia ny wy bra nych nazw miej sco wo ści Lu belsz czy zny prze pro -
wa dzo no od po wied nie stu dia nad hi sto rią osad nic twa i fi zjo gra fią re gio nu oraz nad spe cy -
ficz no ścia mi to po gra ficz ny mi po szcze gól nych czę ści wo je wódz twa. W su mie pro po no wa ne
zmia ny nazw (głów nie po ło żo nych na wscho dzie) osad Lu belsz czy zny pod po rząd ko wa ne są
na stę pu ją cym za sa dom:

1. Zmie nio na na zwa w więk szo ści wy pad ków za cho wu je ce chy struk tu ral no -s ema ntycz -
ne na zwy daw nej, a zmia na po le ga je dy nie na do pa so wa niu jej pod wzglę dem brzmie nio -
wym do obo wią zu ją ce go w ca łym kra ju po czu cia ję zy ko we go i za sad gra ma tycz nych
współ cze sne go ję zy ka pol skie go. Cho dzi ło tu przede wszyst kim o zli kwi do wa nie ob cych
dla użyt kow ni ka pol skie go, a tym sa mym bar dzo czę sto prze krę co nych w te re nie, nazw sta -
rych i gwa ro wych.

2. Spo wo do wa nie, by ist nie ją ce wśród miej sco we go lu du na zwy wie lo ję zycz ne (co naj -
mniej dwu ję zycz ne) by ły wier nie do pa so wa ne pod wzglę dem po praw no ścio wym do pa nu -
ją cych za sad i ry go rów ję zy ka li te rac kie go pol skie go, a przy tym nic nie stra ci ły ze swo ich
re gio nal nych i se man tycz nych oso bli wo ści. Są więc one w spo sób jak naj bar dziej sub tel ny,
a jed no cze śnie na uko wo uza sad nio ny, „wmon to wy wa ne” w te ren.

3. Wszel kie na zwy z róż nych wzglę dów nie ja sne (nie mo ty wo wa ne) oraz ma ją ce cha rak -
ter nazw ob raź li wych (np. By ko wo, Dzia do wi ca, Nędz ni ca itd.) zo sta ły za stą pio ne na zwa -
mi no wy mi, ma ją cy mi struk tu rę i se man ty kę przej rzy stą oraz zgod ną z po czu ciem ję zy ko -
wym ogó łu spo łe czeń stwa pol skie go. Na zwy te (tj. nie ja sne i ob raź li we) za stę po wa no
przede wszyst kim od po wied nio do bra ny mi i wy szu ka ny mi na zwa mi fi zjo gra ficz ny mi z te -
go sa me go te re nu lub wy jąt ko wo też na zwa mi miej sco wy mi opar ty mi na ład nie brzmią cych
i po pu lar nych daw niej imio nach sta ro pol skich.

W kon se kwen cji ca ła pra ca by ła po my śla na w ten spo sób, by zmia ny do ko na ne (w na -
zwach miej sco wych) w żad nym wy pad ku nie spo wo do wa ły „za bu rze nia” w do tych cza so -
wych spe cy ficz no ściach i wa lo rach es te tycz nych da ne go re gio nu. Do ty czy to za rów no rów -
no wa gi o cha rak te rze hi sto rycz no -osa dn iczym, jak i to po gra ficz nym.

f Po�ni�żej�dwie�pie�czę�cie�–�pierw�sza�czę�ścio�wo�nie�czy�tel�na�o tre�ści: Sekr[eta�riat] dyr[ek�to�ra] Ga bi[ne�tu]
Mi nistr[a] [Spraw] Wew[nętrz�nych] z wpi�sa�ny�mi�od�ręcz�nie�da�tą�wpły�wu: 28 II [19]74 [r.]�i nu�me�rem�pi�sma:
AA – 0159/74,�dru�ga�czę�ścio�wo�nie�czy�tel�na�z wpi�sa�ny�mi�od�ręcz�nie�da�tą�wpły�wu: 1 III [19]74 [r.] i nu me rem
pi sma: A [...] IX p 715/74 [...].
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Wy�kaz
nie któ rych urzę do wych nazw miej sco wo ści obec nych oraz pro po no wa nych do zmia ny

Lp. Stro na
cz. II Na zwa obec na Na zwa 

pro po no wa na Uwa gi

po�wiat�beł�życ�ki

1.
2.
3.

s. 21
s. 21
s. 21

Baj ciów ka
Dzie niec
Du ra czy zna

Baj ców ka, -ki
Bzów ka, -ki
Za dę bie, -bia

po�wiat�bial�ski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

s. 47
s. 47
s. 47
s. 47
s. 47
s. 47
s. 48
s. 48
s. 48
s. 48
s. 48
s. 48
s. 48
s. 48

s. 48
s. 48

s. 48

s. 48

s. 49
s. 49

s. 49

s. 49
s. 49
s. 49
s. 49
s. 49
s. 49
s. 50

Be re zów ka
Bo hu ka ły
Bo czen ka
Bu bel – Gran na
Bor dzi łów ka
Bu bel – Łu ko wi ska
Ce łuj ki
Cho rosz czyn ka
Cho ty łów
Che remsz czy zna
De re czan ka
Der ło
Do bra ty cze
Do bra ty cze – Ko lo nia

Do bryn ka
Do bryń Du ży

Do bryń – Ko lo nia

Do bryń Ma ły

Do ku dów
Do ku dów Dru gi

Do ku dów Pierw szy

Do łga
Do ro sze
Du bow ska
Du bów
Gnoj ne
Grud
Hacz ki

Brzo zów ka, -ki; brzo zow ski
Bo gusz, -usz; bo gu szow ski
Bocz niów ka, -ki
Gra nie wo, -wa; gra niew ski
Bro dzi szów ka, -ki; -bro dzi szow ski
Łu ko wi ska, -isk; -łu ko wi ski
Cał ków, -ko wa; cał kow ski 
Chru stów ka, -ki; chru stow ski
Cho cia nów, -no wa; cho cia now ski
Czer niów ka, -ki
Dę bin ki, -nek; dę biń ski
Dę bi ny, -in; dę biń ski
Do brzę ci ce, -ic; do brzę cic ki 
Do brzę ci ce – Ko lo nia, -ic, -ii;

do brzę cic ki
Do brzyn ka, -ki; do brzyn kow ski
Do brzyń Du ży, -ynia, -uże go; 

do brzyń ski
Do brzyń – Ko lo nia, -ynia, -nii; 

do brzyń ski
Do brzyń Ma ły, -ynia, -łe go; 

do brzyń ski
Za dę bie, -bia; za dęb ski
Za dę bie Dru gie, -bia, -gie go;

za dęb ski
Za dę bie Pierw sze, -bia, -sze go;

za dęb ski
Dłu gie, -ego
Dro sze wi ce, -ic
Dę bow ska, -kiej
Dę bów, -owa; dę bow ski
Gór ki, -rek; gór kow ski
Grąd, -u; grą dow ski
Ha czy ków, -owa



g Frag�ment�wy�ra�zu�do�pi�sa�ny�od�ręcz�nie.
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29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

s. 50
s. 50
s. 50
s. 50
s. 50

s. 50
s. 50
s. 50
s. 50
s. 50
s. 50
s. 50
s. 50

(s. 27)
s. 50

(s. 36)
s. 51

s. 51

s. 51

s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 52
s. 51
s. 51
s. 52
s. 53
s. 52
s. 52
s. 52

Ho łod ni ca
Ho łub ka
Ho la
Hor bów
Hor bów – Ko lo nia

Hul cze
Hu sin ka
Husz cza
Husz cza Dru ga
Husz cza Pierw sza
Huś kie
Ka li łów
Ka ra czo ny

Ka ra czo ny

Ko deń

Ko deń Dru gi

Ko deń Pierw szy

Ko lo nie Ko szo łow skie
Ko ło Bok siń skiej Dro gi
Ko ło Mą dre go Drzew ka
Ko ły cha wa
Ko pe lów ka
Ko py lów ka
Kor czów ka
Ko rosz czyn
Kor czy ska
Ko ryk
Ko szo ły
Ko śla we
Ko ście nie wi cze
Ko zioł
Ko zio łek
Kup cza nie
Le bie dziew
Li si sko
Lu ba ty nek
Lu bien ka

Głod ni ca, -cy; głod nic ki
Go łę bów, -owa
Go łe, -ego; go łow ski
Gar bó wek, -wka; gar bow ski
Gar bó wek – Ko lo nia, -wka, -nii; 

gar bow ski
Ja nu sze wo, -wa
Gą siów ka, -kig

Gąsz czów, -czo wa; gąsz czow ski
Gąsz czów Dru gi, -czo wa, -gie go
Gąsz czów Pierw szy, -czo wa, -sze go
Gą ski, -sek
Ka li szów, -szo wa; ka li szow ski
Ka ra siów, -sio wa

Zie law ka, -ki

Ni ko de mów, -mo wa; ni ko de mow ski
Ko dzień, -dzie nia; ko dzień ski
Ni ko de mów Dru gi, -mo wa, -gie go 
Ko dzień Dru gi, -dzie nia, -gie go
Ni ko de mów Pierw szy, -mo wa, 
-sze go 
Ko dzień Pierw szy, -dzie nia, -sze go 
Ko lo nie Ko szał kow skie, -nii, -kich
Dróż ki, -żek
Ko ło wierzch, -a
Ko li ba wa, -wy
Ko pie lów ka, -ki
Ko pie szów ka, -ki
Kar czów ka, -ki; kar czow ski
Kro śni ce, -ic; kro śnic ki
Kar czów ki, -wek
Kor ko wo, -wa
Ko szał ki, -łek; ko szał kow ski
Ko sio rów, -ro wa
Ko ście ni ce, -ic; ko ście nic ki
Ko zło wo, -wa
Ko złó wek, -wka
Kup cza nów, -no wa
Ła bę dzió wek, -wka; ła bę dziow ski
Li so wo, -wa
Lu bię ci nek, -nka
Lu bie jów ka, -ki; lu bie jow ski
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

99.

100.
101.

102.

103.
104.

s. 53
s. 53
s. 53
s. 53
s. 53
s. 54
s. 54
s. 54
s. 54
s. 54

s. 54

s. 55
s. 54

s. 55
s. 55
s. 55
s. 55
s. 56
s. 56
s. 56
s. 56
s. 56
s. 56
s. 56
s. 55
s. 56
s. 57
s. 57
s. 57
s. 57
s. 57
s. 57
s. 57

s. 57

s. 57
s. 57

(s. 34)
s. 57

(s. 35)
s. 58
s. 58

Ma ła sze wi cze Du że
Ma ła sze wi cze Ma łe
Ma tia szów ka
Mau ry ki
Mi chal ków
Mo na styr
Mor de ro wi cze
Nad wo ro niec ka
Ne ple
No wa Bor dzi łów ka

No we Mo kra ny

No we Po ło ski
No wy Sła wa ci nek

Ołucz ki
Pe re dy ło
Per ko wi ce
Pod bor wy
Pod py ze le
Po ki nian ka
Po la ty cze
Po lem cy
Po ło niec
Po ło ski
Po łód
Po ro siu ki
Rap cze
Ro masz ki
Rub cza ki
Sa mo wi cze
Sie lisz cze
Sła wa ci nek
So sno wy Grunt
Sta ra Bor dzi łów ka

Sta re Mo kra ny

Sta re Po ło ski
Sta ryn ki

Sta ryn ki

Sty nowsz czy zna
Sty rzy niec

Ma li sze wi ce Du że, -ic, -żych; ma li sze wic ki
Ma li sze wi ce Ma łe, -ic, -łych; ma li sze wic ki
Ma ci szów ka, -ki; ma ci szow ski
Mar sze wi ce, -ic
Mi chał ków, -ko wa; mi chał kow ski
Młod nik, -a
Mści wu je, -jów
Nad wro niec ka, -kiej
Nie ple, -li; nie pel ski
No wa Bro dzi szów ka, -no wej, -ki;

no wo bro dzi szow ski
No we Mo krza ny, -wych, -an; 

no wo mo krzań ski
No we Płó ski, -wych, -sek
No wy Sła wię ci nek, -we go, -nka; 

sła wię ciń ski
Ołącz ki, -czek
Prze dzia ło wo, -wa; prze dzia łow ski
Prze czko wi ce, -ic; prze czko wic ki
Pod bo rów, -ro wa
Me chów ka, -ki
Po lan ka, -ki; po lan kow ski
Po lę ci ce, -ic; po lę cic ki
Po lko wo, -wa
Pło niec, -ńca
Płó ski, -sek; płó sec ki
Pło dów, -do wa
Pro sie ni ce, -ic; pro sie nic ki
Rap cze wo, -wa
Ro man ki, -nek; ro man kow ski
Rąb cza ków, -ko wa
Sa mo wi ce, -ic; sa mo wic ki
Sie dlisz cze, -cza
Sła wę ci nek, -nka; sła wę ciń ski
So sno wiec, -wca
Sta ra Bro dzi szów ka, -rej, -ki; 

sta ro bro dzi szow ski
Sta re Mo krza ny, -rych, -an; 

sta ro mo krzań ski
Sta re Płó ski, -rych, -sek
Sta rzyn ki, -nek

Sta rzyn ki, -nek

Stro miec, -mca
Ścierz nió wek, -wka; ście rzy niow ski
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

120.

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

128.

129.
130.
131.
132.
133.

134.

135.

s. 58
s. 58
s. 58
s. 58
s. 58
s. 58
s. 58
s. 58
s. 58
s. 58
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59

(s. 30)
s. 59

(s. 25)
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59

s. 59

s. 60
s. 60
s. 60
s. 60
s. 60

(s. 11)
s. 60

(s. 15)
s. 60

Su gry
Sza ro wi cze
Sze nej ki
Sze we le
Szkla ro we
Ta moż nia
Te re be la
Te re bi ski
Tro ty
Ty nisz czy cze
We rchlis
Wi cho wi cze
Wo la Du bow ska
Woł czy cha
Wor gu le (wieś)

Wor gu le (cz. wsi)

Wo ro niec
Wo skrze ni ce Du że
Wo skrze ni ce Ma łe
Wo za rec kie Pień ki
Wól ka Do bryń ska
Wól ka Ko ście nie wic ka
Wól ka Kor czow ska

Wól ka Za błoc ka 
– Ko lo nia

Za ber be cze
Za judź co we
Za pru ży ta
Zien ko wi zna No wa
Zła ma ny Most

Zła ma ny Most

Żu raw lin

Sznu ry, -rów
Sza rze wi cze, -ic
Sze ro kie, -kie go
Msza ni ca, -cy
Szkla rzo we, -we go
Tar na wa, -wy
Trze biesz na, -ny; trze biesz now ski
Trze bi ska, -isk; trze bi ski
Trę to wo, -wa
Cisz ko wi ce, -ic
Wierz chlas, -u; wierz chla sow ski
Wie cho wi ce, -ic; wie cho wic ki
Wo la Dę bow ska, -li, -kiej; wol ski
Wilcz ków, -ko wa
War gu le wo, -wa; war gu lew ski

War gu le wo, -wa

Wro niec, -ńca; wro niec ki
Skrzy ni ce Du że, -ic, -żych; skrzy nic ki
Skrzy ni ce Ma łe, -ic, -łych; skrzy nic ki
Pień ki, -ków
Wól ka Do brzyń ska, -ki, -kiej; wo lań ski
Wól ka Ko ście nic ka, -ki, -kiej; wo lań ski
Wól ka Kar czow ska, -ki, -kiej;

wól czań ski
Za�błoc�ka�Ko�lo�nia, -kiej, -nii; 

ko loń ski
Za wierz bie, -bia; za wierz biń ski
Za la sków, -ko wa
Za przę że niec, -ńca
Zie la wa, -wy
Most ki, -tek

Żar ni ca, -cy

Żu ra win, -a 

powiat�biłgorajski

1.
2.
3.
4.

5.

s. 49
s. 50
s. 51
s. 51

s. 51

Bi da ków
By czek
De reź nia
De reź nia Maj dań ska

De reź nia Sol ska

Bie dza ków, -ko wa
Bu czek, -czka
Dęb niów ka, -ki; dęb niow ski
Dęb niów ka Maj dań ska, -ki, -kiej; 

dęb niow ski
Dęb niów ka Sol ska, -ki, -kiej;

dęb niow ski
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 51
s. 52 
s. 52

s. 52
s. 52
s. 52

s. 52

s. 53
s. 53 
s. 53
s. 53

s. 53
s. 53
s. 53
s. 53
s. 54 
s. 54
s. 54
s. 55
s. 55
s. 55 
s. 55
s. 55
s. 56
s. 57
s. 57

s. 58

s. 58
s. 58
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59
s. 59

De reź nia Za gro dy
De ry la ki
Dzia dow ski Ko niec
Fu jar ków
Gir cze
Głod ny Ko niec
Gó rec ko Ko ściel ne
Ha mer nia

Ha ra siu ki
He dwi żyn
Hosz nia Abra mow ska

Hosz nia Or dy nac ka

Ko lo nia – Czar ny Las
Ko lo nia He le now ska
Ko lo nia La zow ska
Ko lo nia

Sta ni sła wow ska
Ko lo nia Wschod nia
Ko lo nia Za chod nia
Ko za ki Osu chow skie
Krza ko wa Gór ka
Ku cły
Lu chów Dol ny
Lu chów Gór ny
Maj dan Nie pry ski
Mar go le
Mar ko wi cze
Ma ty bu dy
Mu la cin
Od Tar ta ku
Ob sza – Fol wark
Pi skla ki

Po dol szyn ka 
Ple bań ska

Po tok Gór ny
Przy Go ściń cu
Ra py Dy lań skie
Sie dem Cha łup
Sie ra ków n. Tan wią
Sło bo da
Smo ryń
Smy low ska Gó ra

Dęb niów ka Za gro dy, -ki, -ród
Dę bo wiec, -wca; dę bo wiec ki
Dy miak, -ka
Gli ni ska, -isk
Gli nian ki, -nek
Głod niów ka, -ki
Gó rec ko, -ka; gó rec ki
Kuź ni ca, -cy; kuź nic ki
Ha mer nia, -ni; ha mer niań ski
Ka ra siów ki, -wek; ka ra siow ski
Ja dwi żyn, -na; ja dwi żyń ski
Chocz nia Abra mow ska, -ni, -kiej; 

cho szeń ski
Chosz nia Or dy nac ka, -ni, -kiej; 

cho szeń ski
Czar ny Las, -ne go, -u; czar no le ski
He le nów ka, -ki
La zów ka, -ki
Sta ni sła wów ka, -ki

Wschod nia, -niej
Za chod nia, -niej
Ko za ki, -ków
Krza ko wa, -wej
Ku ca ły, -łow
Lu chów, -cho wa; lu chow ski
Lu chó wek, -wka; lu chow ski
Ma cie rzów ka, -ki; ma cie rzow ski
Mar gu le, -li
Mar ko wi ce, -ic; mar ko wic ki
Bu dy, Bud
Mu lę cin, -na
Tar tak, -ku
Fol wark, -ku
Masz ków, -ko wa; masz kow ski
Pi skla ki, -ków; pi sklac ki
Po dol szyn ka, -ki; po dol szyń ski

Po tok, -ka; po toc ki
Go ści niec, -ńca
Rap ki, -pek; rap kow ski
Cha łup ki, -pek
Sie ra kó wek, -ów ka
Świe bo dów ka, -ki
Smo rzeń, -rze nia; smo rzeń ski
Ćmie lów ka, -ki
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.

s. 60
s. 61
s. 61
s. 61
s. 61
s. 61
s. 62
s. 62
s. 62
s. 62

s. 62
s. 63
s. 63
s. 63
s. 63

Sta ry Ja sien nik
Śred nia Gór ka
Te li ka ły
Trze piet niak
Uszy wa Gór ka
Wa si low ska Gó ra
Wo la De reź niań ska
Wo ło sień
Za Gó rą
Za Me chlo wym 

Wy go nem
Za hart
Za mch
Za oren da
Zy nie
Że leb sko

Ja sien nik, -ka; ja sien nic ki
Śred niak, -ka
Wy rę by, -bów
So ko li ska, -isk
Gór ka, -ki
Wa si lów ka, -ki
Wo la Dęb niow ska, -li, -kiej; wo lań ski
Wło sień, -sie nia
Za gó rze, -rza
Za wy go nie, -nia

Za leś, -le sia
Za mchów, -cho wa; za mchow ski
Za ro ście, -ścia
Za nie, Zań; za niń ski
Żleb sko, -ska; żleb ski

po�wiat�by�chaw�ski

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

s. 21
s. 21
s. 21

s. 21

s. 22
s. 22 

s. 22
s. 22
s. 22
s. 22
s. 22

s. 23
s. 23
s. 23 

Czer nie jów – Ko lo nia
Dzi ka
Ga łę zów – Ko lo nia

Pierw sza
Ga łę zów – Ko lo nia

Dru ga
Hol we chów ka
Ko sa rzew Dol ny –

Ko lo nia
Ko sa rzew – Stró ża
Ko sa rzew Śred ni
Krzczo nów – Fol wark
Krzczo nów – Soł ty sy
Krzczo nów 

– Wój to stwo
Nie miec ka Wieś
No wi ny Żu kow skie
Wo la Ga łę zow ska 

– Ko lo nia 

Czer nie jó wek, -wka; czer nio jew ski
Dą brów ka, -ki
Ga łę zó wek Pierw szy, -wka, -sze go; 

ga łę zow ski
Ga łę zó wek Dru gi, -wka, -gie go;

ga łę zow ski
Cho in ki, -nek
Ko sa rzó wek, -wka

Stró ża, -ży; stró żań ski
Śred nie, -nie go
Fol wark, -ku; fol war kow ski
Soł ty sy, -sów; soł ty sow ski
Wój to stwo, -wa; wój tow ski

Po tok, -ka
No wi ny, -in; no wiń ski
Ga łę zow ska Ko lo nia, -kiej, -nii; ko loń ski

po�wiat�chełm�ski�

1.
2.
3.
4.

5.

s. 53
s. 53 
s. 53
s. 54

s. 54

Ba kus – Wan da
Ber dysz cze
Bo ro dy ska
Bu ko wa Ma ła 

– Ko lo nia
By ko we

Wan dzin, -ina; wan dziń ski
Bro dzi szów, -szo wa; bro dzi szow ski
Bro dzi ska, -isk
Bu kow ska Ko lo nia, -kiej, -nii; ko loń ski

Chmiel no, -na
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

s. 54
s. 54

s. 54 

s. 54

s. 54
s. 54

s. 54

s. 55
s. 55
s. 55
s. 55

s. 55
s. 55
s. 55
s. 55
s. 56
s. 56
s. 56
s. 56

(s. 30)
s. 56

(s. 49)
s. 56

s. 56
s. 56
s. 56
s. 56
s. 56
s. 56
s. 57
s. 57
s. 57
s. 57
s. 57
s. 57
s. 57

Chut cze
Cy ców

Cy ców – Ko lo nia
Dru ga

Cy ców – Ko lo nia
Pierw sza

De puł ty cze
De puł ty cze 

Kró lew skie
De puł ty cze Kró lew -

skie – Ko lo nia
Do bry łów
Do bry łów ka
Do ro husk
Do ro husk – Osa da

Drysz czów
Du bien ka
Dziad
Dzia do wi ca
Hni szów
Ho łów ka
Ho ro dy sko
Ho ro dysz cze

Ho ro dysz cze 
(cz. Cheł ma)
Ho ro dysz cze – Ko lo -

nia
Hred ków
Hru szów
Hu by
Hu syn ne
Istrów
Ka lusz ki
Ka wet czy zna
Klesz tów
Klit ne
Kło deń
Ko ci Maj da nek
Ko lem czy ce
Ko ry ty na

Chęt ków, -ko wa; chęt kow ski
Biał ków, -ko wa; biał kow ski 
Sy ców, -co wa; sy cow ski 
Biał ków Dru gi, -ko wa, -gie go; 

biał kow ski 
Sy ców Dru gi, -co wa, -ego; sy cow ski
Biał ków Pierw szy, -ko wa, -sze go; 

biał kow ski 
Sy ców Pierw szy, -co wa, -sze go; 

sy cow ski
Dą brów ki, -wek; dą brow ski
Dą brów ki Kró lew skie, -wek, -kich; 

dą brow ski
Dą brow ska Ko lo nia, -kiej, -nii; ko loń ski

Do brzy niów, -nio wa; do brzyń ski
Do brzy niów ka, -ki
Dro go szów, -szo wa; dro go szow ski
Dro go szów – Osa da, -szo wa, -dy; 

dro go szow ski
Grzesz czów, -czo wa; grzesz czow ski
Dę bin ka, -ki
La ski, -sek
Glin ki, -nek
Gnie wo szów, -szo wa; gnie wo szow ski
Głów ka, -ki
Gro dzi sko, -iska; gro dzi ski
Gro dzisz cze, -cza; gro dzi ski

Gro dzisz cze, -cza

Gro dzisz cze – Ko lo nia, -cza, -nii;
gro dzi ski

Grząd ków, -ko wa; grząd kow ski
Gru szów, -owa; gru szow ski
Gąb ki, -bek
Gą si nek, -nka; gą siń ski
Ostrów, -ro wa
Ka lisz ki, -szek
Ka wę czy zna, -zny
Klesz czów, -czo wa; klesz czow ski
Klet no, -na
Kłod na, -na
Maj da nek, -nka
Kol czyn, -na; kol czyń ski
Ko ry ci zna, -zny
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40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

61.

62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.

s. 57
s. 57

s. 58
s. 58
s. 58
s. 58
s. 59

s. 59

s. 59
s. 59
s. 59
s. 59 
s. 59

s. 60
s. 60 
s. 60 
s. 60 
s. 60 

s. 60
s. 61 
s. 61

(s. 24)
s. 61

(s. 49)
s. 61 
s. 61 
s. 61 

s. 61
s. 62 
s. 62 
s. 62
s. 62 
s. 62 
s. 62 

s. 62
s. 63 
s. 63
s. 63
s. 63 

Ko za – Go tów ka
Ko zły – Pia ski

La dy ni ska
Lisz no
Lisz no – Ko lo nia
Maj dan Krep kow ski
Maj dan Skor diow ski

Maj dan Za ho ro dyń ski

Ma ny sów ka
Mo dry nie
Mo ło du tyn
Mu twi ca
No we De puł ty cze

Ocho ża
Ocho ża – Ko lo nia
Ocho ża – Pnia ki
Ostró wek – Po dy ski
Pa ryp se

Per
Pe try łów
Pi li chon ki

Pi li chon ki

Pi rad nia
Po bo ło wi ce
Po bo ło wi ce – Ko lo -

nia
Pod Ma czu ła mi
Pol skie Bu dy
Po ru ba
Put no wi ce – Ko lo nia
Put no wi ce Wiel kie
Róż dża łów
Róż dża łów – Ko lo nia

Róż dża łów Ła no wy
Ru ski Kąt
Sal ni cze
Ser nia wy
Ser nia wy – Ko lo nia

Koź le, -la; ko ziel ski
Ko zły, -łów
Ko zie niec, -ńca
Ła zi ska, -isk; ła zow ski
Lesz no, -na; lesz nień ski
Lesz no – Ko lo nia, -na, -nii; lesz nień ski
Maj dan Krzep kow ski, -nu, -kie go
Maj dan Skród kow ski, -nu, -kie go;

maj dań ski
Maj dan Za gro dziń ski, -nu, -kie go;

maj dań ski
Ma ni szów ka, -ki
Mo drzy niów, -nio wa
Mło dzię cin, -na; mło dzię ciń ski
Ma twi ca, -cy
No we Dą brów ki, -wych, -wek; 

no wo dą brow ski
Ocho dza, -dzy, ochodz ki
Ocho cza – Ko lo nia, -dzy, -nii; ochodz ki
Pnia ki, -ków; pniac ki
Ostró wek, -wka; ostro wiec ki
Pa rzyp se, Pa rzyps; pa rzyp ski
Pod ni wa, -wy; pod niw ski
Perzów, -rzo wa
Pie trzy ków, -ko wa; pie trzy kow ski
Pie la chów ki, -wek

Pie la chów ka, -ki

Po rad ków, -ko wa
Po bło ci ce, -ic; po bło cic ki
Po bło ci ce – Ko lo nia, -ic, -nii; po bło cic ki

Pod ma czu le, -la
Bu dy, Bud
Po rę ba, -by
Pąt no wie – Ko lo nia, -ic, -nii; pąt no wic ki
Pąt no wi ce Wiel kie, -ic, -kich; pąt no wic ki
Roz dzia łów, -ło wa; roz dzia łow ski
Roz dzia łów – Ko lo nia, -ło wa, -nii; 

roz dzia łow ski
Roz dzia łó wek, -wka
Kąt, -ta
Sol ni ce, -ic
Sar nia wy, -niaw; sar niaw ski
Sar nia wy – Ko lo nia, -niaw, -nii; sar niaw ski
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77.
78.

79.
80.

81.

82.

83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.

108.
109.

s. 63 
s. 63

s. 63 
s. 63

s. 64 

s. 64

s. 64 
s. 64 

s. 64 
s. 64 
s. 64 
s. 64
s. 65 
s. 65 
s. 65 
s. 65 
s. 65 
s. 65 

s. 65 
s. 65 
s. 65 
s. 65 
s. 65

s. 65
s. 66
s. 66
s. 66 
s. 66 
s. 66 
s. 66 

(s. 20)
s. 66 

(s. 49)
s. 66
s. 66

Skor diów
Sta re De puł ty cze

Stoł pie
Stru pin

Stru pin Ła no wy

Stru pin Ma ły

Sucz ków
Su miń skie To wa rzy -

stwo
Szczo ty ska
Szty jów ka
Szup ki
Tru ba ków
Uher
We rej ce
We re mo wi ce
We resz cze Du że
We resz cze Ma łe
Wo la Ko ry bu to wa –

Ko lo nia
Wo law ce
Wol wi nów
Woł ko wia ny
Wo ło sów
Wól ka Pe try łow ska

Wól ka Put no wic ka
Za cyr kwie nie
Za gro be le
Za la so cze (wieś)
Za la so cze (cz. wsi)
Zwi ry nie
Żół tań ce (wieś)

Żół ta niec (cz. Cheł -
ma)

Żół tań ce – Ko lo nia
Ży dów ka 

Skród ków, -ko wa; skród kow ski
Sta re Dą brów ki, -rych, -wek; 

sta ro dą brow ski
Słu pie, -pia; słup ski
Stro bi szów Du ży, -szo wa, -że go; 

stro biszow ski
Stro bi szów Ła no wy, -szo wa, -we go; 

stro bi szow ski
Stro bi szów Ma ły, -szo wa, -łe go; 

stro bi szow ski
Sęcz ków, -owa
To wa rzy stwo, -wa

Szcze ci ska, -isk
Szy jów ka, -ki
Szop ki, -pek
Trę ba ków, -ko wa
Wę grzyn, -na; wę grzyń ski
Wrza win, -na; wrza wiń ski
Wrze szo wi ce, -ic; wrze szo wic ki
Wrze szyn Du ży, -na, -że go; wrze ski
Wrze szyn Ma ły, -na, -łe go; wrze ski
Ko ry bu to wa – Ko lo nia, -wej, -nii; 

ko loń ski
Wo li niec, -ńca; wo li niec ki
Wo lin, -na
Wil cza ny, -czan; wil czań ski
Wło sów, -so wa
Wól ka Pie trzy kow ska, -ki, -kiej; 

wól czań ski
Wól ka Pąt no wic ka, -ki, -kiej; wól czań ski
Za cer kwie, -wia
Za gro bla, -li
Za la sków, -ko wa; za la skow ski
Za la sków, -ko wa
Zwie rzy niec, -ńca
Żół cin, -na; żół ciń ski

Żół cin, -na

Żół cin – Ko lo nia, -na, -nii; żół ciń ski
Żu ków ka, -ki 
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po�wiat�hru�bie�szow�ski�

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

s. 33 
s. 33 
s. 33 
s. 33 
s. 33 
s. 33
s. 34 
s. 34 
s. 34 
s. 34 
s. 34 

s. 34 
s. 34

s. 34 
s. 34

s. 35 
s. 35 
s. 35 
s. 35 

s. 35 
s. 35 
s. 35 
s. 35 

s. 35 
s. 35 

s. 35 
s. 35 
s. 35 
s. 35 
s. 35
s. 35 
s. 35 
s. 35
s. 36
s. 36 
s. 36
s. 36 

Be reź ni ca
Bu dy nin
Bo ki nia
Chło pia tyn
Cho chłów
Cioł ki
Czer ni czyn
Czer ni czy nek
Czor to wi ce
Do łho by czów
Do łho by czów – Ko -

lo nia
Dro hi cza ny
Du bien ka

Gde szyn
Gde szyn – Ko lo nia

Ho ło ta
Ho łu zne
Ho nia tyn
Ho ro dło
(n. hi sto rycz na)

Ho ro dysz cze
Ho rosz czy ce
Ho ry szów
Ho ry szów – Ko lo nia 

Ho styn ne
Ho styn ne – Ko lo nia

Hre ben ne
Hul cze
Hu syn ne
Iry nów ka
Iwan ki
Kle ba nia
Ko bło
Ko bło – Ko lo nia
Ko lo nia Pol ska
Ko py tów
Ko ra ty na
Ko ścia szyn

Brzeź ni ca, -cy; brzeź nic ki
Bu dzi nin, -na; bu dzi niń ski
Bo gu nin, -na; bo gu niń ski
Chło pię cin, -na; chło pię ciń ski
Cho cho łów, -ło wa; cho cho łow ski
Czaj ki, -jek; cza jec ki
Czer nię cin, -na; czer nięc ki
Czer nię ci nek, -nka
Czar to wi ce, -ic; czar to wic ki
Dłu go by tów, -to wa; dłu go by tow ski
Dłu go by tów – Ko lo nia, -to wa, -nii; 

dłu go by tow ski
Dro go sza ny, -szan; dro go szań ski
Dę bin ka, -nki; dę biń ski
Du bien ka, -nki; du bie niec ki
Gdzie szyn, -na; gdzie szyń ski
Gdzie szyn – Ko lo nia, -na, -nii; 

gdzie szyń ski
Go ło cin, -na
Głóż no, -na; głóż now ski
Go nię cin, -na; go nięc ki
Ho ro dło, -ła; ho ro del ski
Grod no, -na; gro dzień ski
Gro dło, -ła; gro del ski
Gro dzisz cze, -cza; gro dzi ski
Grosz ków, -ko wa; grosz kow ski
Go rzy szów, -szo wa; go rzy szow ski
Go rzy szów – Ko lo nia, -szo wa, -nii; 

go rzy szow ski
Go ści nów, -no wa; go ści now ski
Go ści nów – Ko lo nia, -no wa, -nii; 

go ści now ski
Grze bie niów, -nio wa; grze bie niow ski
Gró jec, -jca; gró jec ki
Gą sin, -na; gą siń ski
Ire nów ka, -ki
Ja nó wek, -wka
Ple ba nia, -nii
Kę błów, -ło wa; kę błow ski
Kę błów – Ko lo nia, -ło wa, -nii; kę błow ski
Ko ło dzie jów ka, -ki
Ko pi nów, -no wa; ko pi now ski
Ko ry ci zna, -zny; ko ryc ki
Ko ście szyn, -na; ko ście szyń ski
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38.
39.
40.

41.
42.

43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.

s. 36
s. 36 
s. 36

s. 36 
s. 36

s. 36

s. 36

s. 36 
s. 36
s. 36 
s. 36 
s. 36
s. 36 
s. 36 
s. 36 
s. 36
s. 36
s. 37 
s. 37 
s. 37 
s. 37

s. 37 
s. 37 

s. 37 
s. 37
s. 38
s. 38 
s. 38
s. 38 
s. 38
s. 38 
s. 38
s. 38 
s. 38
s. 38 
s. 38
s. 39 

s. 39 
s. 39

Ko to rów
Kry łów
Kry łów – Ko lo nia

Kryn ki
Ku ła ko wi ce Dru gie

Ku ła ko wi ce Pierw sze

Ku ła ko wi ce Trze cie

Kur ma nów
Liw cze
Ła no we Soł ty sy
Mat cze
Ma ziar nia Strze lec ka
Me te lin
Miod ni ki
Mie nia ny
Mir cze
Mo dry niec
Mo dryń
Mo ło dia ty cze
Mo ło żów
Mo ło żów – Ko lo nia

Mo nia ty cze
Mo nia ty cze – Ko lo nia

My ców
Nie le dew
Od le taj ka (cz.)
Oser dów
Oszczów
Oszczów – Ko lo nia
Pe re so ło wi ce
Pod hor ce
Pod haj czy ki
Po du chań ka
Pro ho ry łe
Put no wi ce Gór ne
Sah ryń
Sah ryń – Ko lo nia 

Sko mo ro chy Du że
Sko mo ro chy Ma łe

Kot ków, -ko wa; kot kow ski
Krzy dłów, -ło wa; krzy dłow ski
Krzy dłów – Ko lo nia, -ło wa, -nii; 

krzy dłow ski
Krzyn ki, -nek
Rącz ko wi ce Dru gie, -ic, -gich; 

rącz kow ski
Rącz ko wi ce Pierw sze, -ic, -szych; 

rącz kow ski
Rącz ko wi ce Trze cie, -ic, -cich; 

rącz kow ski
Kar ma nów, -no wa; kar ma now ski
Łow cze, -cza; ło wiec ki
Soł ty sy, -sów
Mat czyn, -na; mat czyń ski
Ma ziar nia, -nii
Mie czy ków, -ko wa; mie czy kow ski
Miod ni ki, -nik; miod nic ki
Mie ni ny, -in; mie niń ski
Mir czów, -czo wa; mir czow ski
Mo drzy niec, -ńca; mo drzy niec ki
Mo drzyń, -nia; mo drzyń ski
Mło dzię ci ce, -ic; mło dzięc ki
Mło dzia nów, -no wa; mło dzia now ski 
Mło dzia nów – Ko lo nia, -no wa, -nii; 

mło dzia now ski
Mo nię ci ce, -ic; mo nię cic ki
Mo nię ci ce – Ko lo nia, -ic, -nii; 

mo nię cic ki
Mie ciów, -cio wa; mie ciow ski
Po nia tów, -to wa; po nia tow ski
Od la taj ka, -ki
Osier dziów, -dzio wa; osier dziow ski
Ostów, -to wa; ostow ski
Ostów – Ko lo nia, -to wa, -nii; ostow ski
Przę sło wi ce, -ic; przę sło wic ki
Pod gó rzy ce, -yc; pod gó rzyc ki
Pod gaj czy ki, -ków; pod gaj czyc ki
Po du chan ka, -ki
Prze go rza łe, -łe go; prze go rzal ski
Pąt no wi ce Gór ne, -ic, -nych; pąt no wic ki
Tar nó wek, -wka; tar now ski
Tar nó wek – Ko lo nia, -wka, -nii; 

tar now ski
Sło niec Du ży, -ńca, -że go; sło niec ki
Sło niec Ma ły, -ńca, -łe go; sło niec ki
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 

s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40
s. 41 
s. 41 
s. 41 
s. 41 
s. 41 

Stup nik
Szcze la tyn
Skry bi czyn
Szpi ko ło sy
Ślip cze
Tep tiu ków
Te ra tyn
Te ra tyn – Ko lo nia

Te re bi niec
Te re biń
Te re niec
Tu cha nie
Tu cza py
Uchań ka
Wer b ko wi ce
We re szyn
We re szyn ka
Zło dzie jów ka
Żab cze Sło mia ne
Ża bi Maj dan
Żnia tyn
Żu raw lów 

Stąp nik, -ni ka
Szcze ci nek, -nka; szcze ciń ski
Smu ga wa, -wy; smu gaw ski
Śpi kło sy, -kłos; śpi kło ski
Śle pio wo, -wa; śle piow ski
Czar no cin, -na; czer no ciń ski
Cie rzę cin, -na; cie rzę ciń ski
Cie rzę cin – Ko lo nia, -na, -nii; 

cie rzę ciń ski
Trze bie niec, -ńca; trze bień ski
Trze bień, -bie nia; trze bień ski
Trze miec, -mca; trze miec ki
Tu cha nie, -ohń; tu cha niec ki 
Tu czę py, -częp; tu częp skii

Uchan ka, -ki; ucha niec ki
Wierz bo wi ce, -ic; wierz bo wic ki
Wrze szyn, -na; wrze szyń ski
Wrze szyn ka, -ki
Zo fi jów ka, -ki
Ża bi niec, -ńca
Ża bie, -bia
Żnię cin, -na; żnię ciń ski
Żu ra wiów, -wio wa; żu raw ski 

po�wiat�ja�now�ski�

1.
2.
3.

4.
5.
6.

s. 25 
s. 25 
s. 25

s. 26 
s. 26
s. 28

Kap kaz
Ka pro nie
Ko lo nia – Po tok

Wiel ki
Ma zur ska Stro na
Mo mo ty Ja ku bo we
Świn ki 

Kał kaz, -zu
Ko pro nie, -roń; ko proń ski
Po toc ka Ko lo nia, -kiej, -nii; ko loń ski

Ma zu rów ka, -ki
Ja ku bów ka, -ki
Wę go rza, -rzy; wę go rzyń ski

po�wiat�kra�sno�staw�ski�

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

s. 47 
s. 47
s. 47
s. 48 
s. 48 
s. 48 

s. 48 
s. 48 

Bie dów
Bu ja ni ca
Bzi te
Cho dy jów ka
Cho rup nik
Cho rup nik – Ko lo nia

Cze chów – Kąt 
Czer wo na Ruś

Grab nik, -ka
Bo ja ni ca, -cy; bo ja nic ki
Bzów, Bzo wa; bzow ski
Cho dzie jów ka, -ki
Cho rze lów, -lo wa; cho rze low ski
Cho rze lów – Ko lo nia, -lo wa, -nii; 

cho rze low ski
Cze chów, -cho wa; cze chow ski
Czer wi niec, -ńca

h Po�wy�żej�od�ręcz�nie�do�pi�sa�no: a.
i Po�ni�żej�od�ręcz�nie�do�pi�sa�no: Tu cha nów, -owa; tu cha now ski.
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9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28. 

s. 48 
s. 48 

s. 48
s. 48

s. 51 
s. 51 
s. 51 
s. 51

s. 54 
s. 54 
s. 54 
s. 54

s. 56 
s. 56
s. 58 
s. 56 
s. 56

s. 56

s. 56 

s. 56 

Czy sta Dę bi na
Czy sta Dę bi na – Ko -

lo nia
Do bry niów
Do bry niów – Ko lo nia

Kru pe
Kru piec
La ty czów
Lu bań ki 
(cz. Kra sne go sta wu)
Po per czyn
Po pre choc kie
Po tasz nia
Przed mie ście 

Szcze brze szyń skie
Su da ki (cz. wsi)
Sze pe tów ka
Za chań
Sur hów
Sur hów Po łu dnio wy

Sur hów Pół noc ny

Sur hów – Ko lo nia 

Maj dan Sur how ski 

Dę bi na, -ny; dę biń ski
Dę bi na – Ko lo nia, -ny, -nii; dę biń ski

Do brzy niów, -nio wa; do brzy niow ski
Do brzy niów – Ko lo nia, -nio wa, -nii; 

do brzy niow ski
Krę pa, -pe go; kręp ski
Krę piec, -pca; krę piec ki
Łę czy ców, -co wa; łę czyc ki
Lu ban ki, -nek

Roz do ły, -łów; roz do łow ski
Po przecz niak, -ka
Po ta śnia, -ni; po ta siń ski
Przed mie ście, -cia; przed miej ski

Wil czy niec, -ńca
Szep tów ka, -ki
Za cha niów, -nio wa
Su ro chów, -cho wa; su ro chow ski
Su ro chów Po łu dnio wy, -cho wa, -we go; 

su ro chow ski
Su ro chów Pół noc ny, -cho wa, -ne go; 

su ro chow ski
Su ro chów – Ko lo nia, -cho wa, -nii; 

su ro chow ski
Maj dan Su ro chow ski, -nu, -kie go;

maj dań ski

po�wiat�kra�śnic�ki

1.

2.

3.

4.
5. 

s. 40
(s. 6)
s. 40
(s. 7)
s. 44

s. 47
s. 47 

Cha mów ka

Cha mów ka

Osie dle Dom ków
Jed no ro dzin nych

Szcze cyn (wieś)
Śmier tel na 

Gor do nów ka, -ki

Czu pel, -pla

Po rąb ka, -ki

Szcze cin, -na; szcze ciń ski
Tu czyn ka, -ki

po�wiat�lu�bar�tow�ski�

1.
2.

3.

s. 26
s. 27
(s. 7)
s. 27

(s. 16)

Bo re jów
Dzia do wiec

Dzia do wiec

Brze gów, -go wa; brze gow ski
Bo ro wi na, -ny

Prze rwa niec, -ńca
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4.
5.
6.
7.

s. 27
s. 32
s. 32
s. 33

Dzia dów ka
Wól ka Sta ra Ki jań ska
Za bo łoj cze
Za rel ce 

Gro bla, -li
Wól ka Ki jań ska, -ki, -kiej; wól czań skie
Za bło cie, -cia
Za ry lec, -ca 

po�wiat�pu�ław�ski�

1.
2.
3.

s. 43
s. 44
s. 46 

Bim brów ka
Dzia dów ka
Ko zioł, -zła 

Po rąb ki, -bek
Staw ki, -wek
Ko złów, -ło wa; ko złow ski 

po�wiat�lu�bel�ski

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

s. 38 
s. 38 
s. 38 
s. 38

s. 40 
s. 40 

s. 40 
s. 40 
s. 40 

s. 40 
s. 41
s. 42 
s. 42

Do ro hu cza
Dzia dow ska
Ga cie
Ko zi ce Dol ne – Ko lo -

nia 
Ły so ła je
Ły so ła je – Ko lo nia

Maj dan Ko zic Dol nych
Maj dan Ko zic 

Gór nych
Nad ry bie – Dwór
Nad ry bie – Wieś 
Pa rzy świń ski
Sta ra Wieś – Ko lo nia
Świd ni czek Ma ły –

Ko lo nia 

Dro gu cin, -a; dro gu ciń ski
Struż ka, -ki
Gat no, -na
Ko zic ka Ko lo nia, -kiej, -nii; ko loń ski

Ły sa ków, -ko wa; ły sa kow ski
Ły sa ków – Ko lo nia, -ko wa, -nii; 

ły sa kow ski
Maj dan Dol ny, -u, -ne go; maj dań ski 
Maj dan Gór ny, -u, -ne go; maj dań ski

Nad ry bie Dwor skie, -bia, -kie go; nad ryb ski
Nad ry bie, -bia; nad ryb ski
Pa rzy dłów, -ło wa
Sta ro wiej ska Ko lo nia, -kiej, -nii; ko loń ski
Świd nic ka Ko lo nia, -kiej, -nii; ko loń ski 

po�wiat�łu�kow�ski�

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

s. 47
s. 48
s. 51
s. 52

s. 54
s. 55
s. 57 

Fran ców ka
Ki ry łów ka
Oszczy wilk
Pa sku dy

Rzy my – Las
Ulan – Ma jo rat
Zło dzie jów 

Fran ków ka, -ki
Cy ry lów ka, -ki
Wil ków, -ko wa
Ula ski, -sek, -ków; ula skow ski
Sie dlicz no, -na; sie dlic ki
Las, -u; la sow ski
Ulan Ma jo rac ki, -a, -kie go; ulań ski
Wy cin ki, -nek

po�wiat�par�czew�ski�

1.
2.
3.
4.
5.

s. 41 
s. 41 
s. 41 
s. 41
s. 42

Bo bryk
Bo hu mie nie
Bo hu tyn
Bu ra dów
Cze be ra ki

Bo brak, -rka
Bo gu sze, -szów; bo gu szow ski
Bo gu cin, -a; bo gu ciń ski
Ob ra dów, -do wa; ob ra dow ski
Ja sin nik, -a; ja sien nic ki
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

s. 43 
s. 43 
s. 43 

s. 43
s. 44 
s. 44 
s. 44 

s. 45 
s. 45 
s. 45 
s. 45
s. 46 
s. 46 
s. 46 
s. 46 
s. 46
s. 48 
s. 48 
s. 48 
s. 49 
s. 49
s. 50 
s. 50 
s. 50 
s. 50 
s. 50 
s. 50
s. 51 

s. 51 
(s. 7)
s. 51 

(s. 13)
s. 51 

(s. 26)
s. 51 

(s. 30)
s. 51
s. 52
(s. 8)
s. 52
(s.27)
s. 52

(s. 28)

Gi le ta
Ha nów
Ho la

Ho ło dy ska
Ko bel
Ko czer gi
Ko de niec

Kro piw ki
Ku dry
Le it nie
Lu bi czyn
Mu śla ty na
Nio tio by
No we Ho ło dy ska
No wy Lu bi czyn
Ocho ża
Pod swa bik
Pro kop
Rad cze
Sta ry Lu bi czyn
Sza ta man ka
Szmok tów ka
Szu te 
Uhnin
Uhnin Biał kow ski
Uhnin So snow ski
Uhnin Ścien ny
Wy ha lew

Za gu mie nie

Za gu mie nie

Za gu mie nie

Za gu mie nie

Za nę ko
Żmiar ki

Żmiar ki

Żmiar ki

Gi low, -lo wa
Han nów, -no wa; han now ski
Ka łuż ki, -żek; ka łuż kow ski
Go li ca, -cy; go lic ki
Gło dzi ska, -isk
Ko biel, -bla
Ja strzę biec, -bca; ja strzę biec ki
Ko dzie niec, -ńca; ko dzie niec ki
Ni ko de mó wek, -wka; ni ko de mow ski
Kru pów ki, -wek; kru po wiec ki
Kę dry, -rów; kę der ski
Je lit no, -na; je lit now ski
Lu bię cin, -a; lu bię ciń ski
Mu ślę cin, -a
Bo rzy my, -mów; bo rzy mow ski
No we Gło dzi ska, -wych, -isk
No wy Lu bię cin, -we go, -a
Ocho dza, -dzy; ochodz ki
Pod sła bik, -a
Bo cian, -a
Rad ków, -ko wa; rad kow ski
Sta ry Lu bię cin, -re go, -a
Pa ro wa, -wy
Mo ko tów ka, -ki
Ry bie, -bie go
Unin, -a; uniń ski
Unin Biał kow ski, -a, -kie go
Unin So snow ski, -a, -kie go
Unin Ścien ny, -a, -ne go
Mi cha łów, -wa; mi cha łow ski
Wy rę bów, -bo wa; wy rę bo wi ski
Za gum nie, -nia

Za gum nie, -nia

Za gum nie, -nia

Za gum nie, -nia

Za nę cin, -a
Zmiar ki, -rek; zmiar kow ski

Zmiar ki, -rek

Zmiar ki, -rek
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42.
43.
44. 

s. 52
s. 42 
s. 42

Żmin ne
Czło ma
Czor tów ka 

Żnjij nek, -ne go; żmi jeń ski
Ły si ca, -cy
Czor tów ka, -ki 

po�wiat�ra�dzyń�ski�

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. 

s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44
s. 45 
s. 45 
s. 45
s. 46 
s. 46 
s. 46 
s. 46

(s. 12)
s. 46

(s. 34)
s. 47
s. 48 
s. 48
s. 49
s. 50 
s. 50 
s. 50
s. 51
s. 52 
s. 52 
s. 52 
s. 52
s. 53 
s. 53

(s. 19)
s. 53 

(s. 28)
s. 53
s. 54
s. 54
s. 54
s. 54
s. 54
s. 55
s. 56 

Byk
De re wicz na
Do łbów
Do łha
Du bicz
Dzia du chy
Głu piów
Ha la sy
Ha łe Bło ta
Iski
Iz ki

Iz ki

Ko lem bro dy
Lat czy na
Le bie dziów
Mar ty nów
Ozor cy
Pe resz czów ka
Po iz dów
Po rę bisz cza
Przy łu ki
Re ki cy
Ro żysz cza
Saj bu dy
Stołp no
Szmu lo wi zna

Szmu lo wi zna

Te re ba
Utrów ka
Wi troz
Wo hyń
Wo ro niec
Wor sy
Za gu mie nie
Że li zna

Pod bo gni ca, -cy
Drze wicz na, -ny; drze wi czyń ski
Dłu bów, -bo wa
Dłu ga, -giej; dłu żyń ski
Dę bicz, -a
Mor sów, -so wa
Grą dy, -dów
Go ła sów, -so wa; go ła sow ski
Bło ta, Błot
Gra bów ka, -ki
Dę bo we, -wa

Bo rek, -rka

Brod no, -na; bro dzień ski
Jaź win ka, -ki
Ła bę dziów, -dzio wa
Mar ci nów, -no wa
Je zior ce, -ców
Pod ba gnie, -nia; pod ba gnień ski
Po gwiz dów, -do wa; po gwiz dow ski
Po ręb ska, -isk
Przy łę ki, -łek; przy łęc ki
Ro kit no, -na
Ro ży ska, -ysk
Bu dy, Bud
Słup no, -na
Przy miar ki, -rek

Żar ni ca, -cy

Trze bi nie, -ni
Ma cie jów ka, -ki; ma cie jow ski
Wit ków, -ko wa; wit kow ski
Wo ja nów, -no wa; wo ja now ski
Wro niec, -ca
Sko czów, -czo wa; sko czow ski
Za gum nie, -nia
Że la zne, -ne go; że laź nień ski 

j Po�wy�żej�od�ręcz�nie�do�pi�sa�no: m.
k Po�wy�żej�od�ręcz�nie�do�pi�sa�no: e.
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po�wiat�to�ma�szow�ski�

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

s. 35
s. 35
s. 35

(s. 25)
s. 35
s. 36
s. 36
s. 36
s. 36 

(s. 17)
s. 36

(s. 27)
s. 36
s. 36
s. 36

(s. 18)
s. 36

(s. 19)
s. 36
s. 36
s. 36
s. 36

s. 37 
s. 37

(s. 22)
s. 37

(s. 23)
s. 37
s. 37

s. 37
s. 37
s. 37
s. 37
s. 37
s. 37
s. 37

(s. 28)
s. 37

(s. 29)
s. 37
s. 37
s. 37
s. 37

Be rest ki
Cho dy wań ce
Cie pla chy

Cze ro pol
Dą bro wa – Hat czy ska
Dmi tro ce
Do ma niż
Dub

Dub

Du trów
Dy mi ska
Fal ków

Fal ków

Go ła icha
Gmi tryk
Gro dy sła wi ce
Gro dy sła wi ce – Ko lo -

nia
Haj
Hat czy ska

Hat czy ska

Hop kie
Hop kie – Ko lo nia

Ho rosz cze
Hre ben ne
Hu bi nek
Hu ta Lu byc ka
Hu ta – Szu my
Ju rów
Ka li wy

Ka li wy

Kap siów ka
Kir ki sów ka
Klą twy
Kmi czyn

Brzost ki, -tek
Chod ko wi ce, -ic; chod ko wic ki
Cie pla ki, -ak; cie pla kow ski

Prze zpol, -a
Cha ci ska, -isk; cha ci ski 
Żab no, -a
Do ma nin, -a; do mań ski
Dą bie, -bia; dąb ski

Dęb no, -na

Pio trów, -owa; pio trow ski
Dy li ska, -isk; dy li ski
Fał ków, -ko wa; fał kow ski

Fał ków, -ko wa

Go ła jów ka, -ki; go ła jow ski
Do mo szyn, -a
Gro dzi sła wi ce, -ic; gro dzi sła wic ki
Gro dzi sła wi ce – Ko lo nia, -ic, -nii; 

gro dzi sła wic ki
Gaj, -u
Cha ci ska, -isk

Cha ci ska, -isk

Ka ra siów ka, -ki; ka ra siow ski
Ka ra siów ka – Ko lo nia, -ki, -nii; 

ka ra siow ski
Grosz ków, -ko wa
Grze bien ne, -ne go; grze bień ski
Gą bi nek, -nka; gą biń ski
Hu ta Lu bic ka, -y, -kiej; huc ki
Szu my, Szum; szum ski
Jur ków, -ko wa; jur kow ski
Ka lisz ki, -szek

Ka lisz ki, -szek; ka lisz kow ski

Kwa pi szów ka, -ki
Kar czu nek, -nku
Kra sne, -ne go
Kmi cin, -a; kmi ciń ski
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35.

36.
37.

37a.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.

s. 37

s. 38
s. 38
s. 38
s. 38
s. 38
s. 39
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 41
s. 41
s. 41
s. 41

s. 41

Kmi czyn – Ko lo nia

Ko ma zyk
Korcz min
Kor hy nie
Kry szyn
Lu by cza Kró lew ska
Ła chow ce
Ła so chy
Łu żek
Maj dan Sie lec
Maj dan Śmia tyc ki
Ma ło niż
Ma zi ły
Mi cha łów
Mi cha łów – Ko lo nia
Mi raj dów ka
Mu ra tyn
Mu ra tyn – Ko lo nia
My śla tyn
Ne do żów
No we Dy ni ska
No we Ra cha nie
No we Siem ni ce
No wy Du trów
Ose re dek
Pań ków
Paucz ne
Paw lisz cze
Pe re spa
Pe try nów ka
Piet nocz ki
Pod Ra cha nia mi
Pod Wo żu czy nem
Pod haj ce
Pod hor ce
Pod gmi tryk
Pod li ski
Pod ła chow ce
Pod ru sów
Pred ki
Ra bi nów ka
Ra cha nie
Ra cha nie – Ko lo nia
Ra ty czów

Re chu lów ka

Kmi cin – Ko lo nia, -a, -nii; kmi ciń ski
Ko ma rzyk, -a
Karcz mie, -a; karcz miń ski
Ko rzen ne, -ne go; ko rzeń ski
Kry sin, -a; kry siń ski
Lu bi ca Kró lew ska, -cy, -kiej; lu bic ki
Ła cho wi ce, -ic; ła cho wic ki
Ła sa ki, -ków; ła sa kow ski
Lą żek, -żka
Maj dan, -u
Sie lec, -lca
Maj dan Śnię cic ki, -u, -kie go
Ma ło cin, -a; ma ło ciń ski
Ma zi ki, -ków; maz kow ski
Mi cha łów, -a; mi cha łow ski
Mi cha łów – Ko lo nia, -a, -nii; mi cha łow ski
Mi re nów ka, -ki
Mu rzę cin, -a; mu rzę ciń ski
Ma rzę cin – Ko lo nia, -a, -nii; mu rzę ciń ski
My ślę cin, -a; my ślę ciń ski
Nie da rzów, -rzo wa; nie da rzow ski
No we Dy li ska, -wych, -isk; no wo dy li ski
No wy Ra cho cin, -we go, -a
No wy Sie mia nów, -we go, -a
Pio tró wek, -wka
Ośrod ki, -ków; ośro dec ki
Pan ków, -ko wa; pan kow ski
Pa łęcz ne, -ne go; pa łęcz niań ski
Paw li ska, -isk
Prze spa, -py; prze sep ski
Prze trza nów ka, -ki
Pię tacz ki, -czek
Pod ra cha cin, -a
Pod woź ni czyn, -a
Pod gaj ki, -jek; pod ga jec ki
Pod gó rza ny, -an; pod gó rzań ski
Dmo szy nek, -nka
Pod la ski, -ków
Pod ła cho wi ce, -ic
Po susz, -a; po su ski
Przed ki, -ków
Dę bi ny, -in; dę biń ski
Ra cho cin, -a; ra cho ciń ski
Ra cho ci nek, -nka; ra cho ciń ski
Ra ci szów, -szo wa; ra ci szow ski
Rat ków, -ko wa; rat kow ski
Ra chów ka, -ki
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

107.

108.
109.
110.

111.

112.
113.
114.
115.

116.

117.

s. 41
s. 41
s. 41
s. 41
s. 41
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 

s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 43 
s. 43 
s. 43 
s. 43 
s. 42 
s. 43 
s. 43 

(s. 25)
s. 43 

(s. 31)
s. 43 
s. 43 
s. 43 

s. 43 

s. 43 
s. 43 
s. 43 
s. 43 

s. 43 

s. 43 

Ru da Lu byc ka
Rusz czy zna
Ry czy na
Rze plin
Siem ni ce
Si kliw ce Pierw sze
Si kliw ce Dru gie
Sme re czy na
So ło ki ja
Sta re Siem ni ce
Ste nia tyn
Ste nia tyn – Ko lo nia

Sut ki
Swa ry czów
Szcze pia tyn
Szla tyn
Śnia ty cze
Śmier tel na
Te la tyn
Te la tyn – Ko lo nia 3
Te nia ty ska
Tu czy py
Tu ry na
Ty pin
Ty szow ce
Ulhó wek
Wa ki jów
Wa sy lów

Wa sy lów

We re cha nie
Wie przo we Je zio ro
Wie przów Or dy nac ki

Wie przów Tar no wac ki

Wiersz czy ca
Wir la
Wo li ca Śnia tyc ka
Wo żu czyn

Wo żu czyn – Cu krow -
nia

Za cha jek

Ru da Lu bic ka, -dy, -kiej
Sta wi ska, -isk; sta wi ski
Rze czy na, -ny
Rze plin, -a; rze piń ski
Sie mia nów, -no wa; sie mia now ski
Sie ka czów ka Pierw sza, -ki, -szej
Sie ka czów ka Dru ga, -ki, -giej
Smre czy na, -ny
Kry nicz ki, -czek
Sta ry Sie mia nów, -ego, -no wa
Szcze pan ków, -ko wa; szcze pan kow ski 
Szcze pan ków – Ko lo nia, -ko wa, -nii; 

szcze pan kow ski
Lan ki, -nek
Swa rzy szów, -szo wa; swa rzy szow ski
Szcze pię cin, -a; szcze pię ciń ski
Śnie go cin, -a; śnie go ciń ski
Śnię ci ce, -ic; śnię cic ki
Nu mu ła, -ły
Cie chan ków, -no wa; -cie cha now ski 
Cie cha nó wek, -nów ka; cie cha now ski
Cie nia wa, -wy; cie niaw ski
Tu czę py, -ęp; tu częp ski
Tu rzy na, -ny
Bu ko wiec, -wca; bu ko wiec ki
Cie szo wiec, -ic; cie szo wic ki
Ula nó wek, -wka; ula no wiec ki
Wac ków, -ko wa; wac kow ski
Wasz ków, -ko wa; wasz kow ski

Lesz czy nów, -no wa; lesz czy now ski

Wsze bo ry, -rów; wsze bor ski
Je zio ro, -a; je zior ski
Za wie prze Or dy nac kie, -rza, -kie go; 

za wie przow ski
Za wie prze Tar no wac kie, -rza, -kie go; 

za wie przow ski
Wierz chów, -cho wa; wierz chow ski
Wir ków, -ko wa
Wo li ca Świę cic ka, -cy, -kiej; wo lic ki
Woź ni czyn, -a; woź ni czyń ski
bez zmian 
Woź ni czyn – Cu krow nia, -a, -ni, 
bez zmian
Za ga jek, -jka
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118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.

126.
127.

128.
129.

s. 43 
s. 43 
s. 43 
s. 43 
s. 43 
s. 43
s. 35

(s. 26)
(s. 30)
s. 38
s. 38
(s. 6
i 8)

s. 38
s. 39 

Za haj cze
Zło dzie jów ka
Zu bo wi ce
Zu bo wi ce – Ko lo nia
Zu bów ka
Zu by
Cie ple chy

By ków

Ko zia Wo la
Ko ry ci na

Kuż nów ka
Łusz czacz 

Za gaj ni ki, -jek
Uściół ki, -łek
Zą bo wi ce, -ic; zą bo wic ki
Zą bo wi ce – Ko lo nia, -ic, -nii; zą bo wic ki
Zę bów ka, -ki
Ząb ków, -ko wa
Cie pli ki, -ik

By tów, -to wa

Ko zie ni ce, -ic; ko zie nic ki
Ko ry ci zna, -ny

Ko smów ka, -ki
Łusz czyn, -a; łusz czyń ski

po�wiat�wło�daw�ski�

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

s. 35 
s. 35 
s. 35
s. 36 
(s. 5)
s. 36
(s. 8)
s. 36 
s. 36
s. 36 
(s. 6)
s. 36

(s. 13)
s. 36 
s. 36
s. 36 
s. 36 
s. 36
s. 36 
s. 36 
s. 36
s. 36
s. 36
s. 37
s. 37 
s. 37

s. 37 

Bar to szy cha
Bub no wo
By tyń
Chil cze

Chil cze

Cu ryn
Cze put ka
Cze twer ty ny

Czer twer ty ny

Do mia nów ka
Dę bi ny Łu kie
Do łho bro dy
Do łho li ska
Du becz no
Du bi ca Dol na
Du bi ca Gór na
Dub nik
Dy sz czyt no
Fli siu ków
Ho la
Ho le szów
Ho le szów – Ko lo nia

Ho ło dy ska

Bar to szów ka, -ki
Bęb no wo, -wa
By cin, -a; by ciń ski
Ił ko wo, -wa

Ił ki, Iłak

Có rzyn, -a; có rzyń ski
Czep ców, -co wa; czep cow ski
Ćwiart ki, -tek

Ćwiart ki, -tek

Do ma nów ka, -ki
Dę bi ny, -in
Brod ni ce, -ic; bro dzic ki
Dłu go la ski, -sek; dłu go la skow ski
Dą becz no, -na; dąb czyń ski
Dę bi ca Dol na, -cy, -nej; dę bic ki
Dę bi ca Gór na, -cy, -nej; dę bic ki
Dęb nik, -a
Szczyt no, -na
Fli sia ków, -ko wa
Go li ca, -cy; go lic ki
Go le szów, -szo wa; go le szow ski
Go le szów – Ko lo nia, -szo wa, -nii; 

go le szow ski
Głod no, -a
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

s. 37
s. 37 
s. 37
s. 37
s. 37
s. 37
s. 38 
s. 38 

s. 38 

s. 38 
s. 38 
s. 38 
s. 38
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39
(s. 6)
s. 39

(s. 12)
s. 39 
s. 39 
s. 39 
s. 39
s. 40
s. 40 
s. 40
s. 40
s. 40
s. 41 
s. 41 
s. 41 
s. 41 
s. 41
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42 
s. 42
s. 43 
s. 43 

Ho łow no
Ho ro dysz czan
Ho ro dysz cze
Ho ro sty ta
Ho ro sty ta – Ko lo nia
Ho ry ce
Ka niu ki
Ka plo no sy

Ka plo no sy – Ko lo nia

Ko ro lów ka
Ko ro lów ka – Ko lo nia
Ko syń
Kow szek
Ku czy ny
Ku ła ków
Ka pria no wo
Ku til
Ku zaw ka

Ku zaw ka

Lisz na
Lu bo wiż
Ły dy ny
Łyj ki
Mie ży chód
Mo twi ce
My ścio wy ki
No we Ho ło dy ska
No we Za łu cze
Osień czu ki
Paw lu ki
Pia ski Uhru skie
Pi ku law ka
Pod Bub no wem
Pod ma le nie
Po doł że
Po lu bi cze Dwor skie
Po lu bi cze Wiej skie
Po łód
Per chu ci ny
Ra ta je wi cze
Re put ka
Ru si ły
Rzy wu chy

Głów ne, -ne go; głów niń ski
Gro dzisz czyn, -na
Gro dzisk, -a; gro dzi ski
Chrust no, -na; chru ścień ski
Chrust no – Ko lo nia, -na, -nii; chru ścień ski
Go rzy ce, -yc
Ka nie, -niów; kań ski
Ka pi no sy, -os; ka pi no ski
Rze czy ca, -cy; rze czyc ki 
Ka pi no sy – Ko lo nia, -os, -nii; ka pi no ski
Rze czy ca – Ko lo nia, -cy, -nii; rze czyc ki
Ka ro lów ka, -ki; ka ro low ski
Ka ro lów ka – Ko lo nia, -ki, -nii; ka ro low ski
Ko sin, -a; ko siń ski
Ko szó wek, -wka
Ką ty, -ów
Bo ga czów ka, -ki
Cy pria no wo, -wa
Ką tek, -tka
Ku rzaw ka, -ki

Ku rzaw ka, -ki

Lesz na, -ny; lesz nień ski
Lu bo widz, -a; lu bo widz ki
Ły dy nia, -ni
Lej ki, -jek
Mię dzy chód, -cho du
Mą twi ca, -cy; mą twic ki
Prze chód, -cho du
No we Głod no, -we go, -na
No we Za łą cze, -we go, -cza; za łąc ki
Osiń cza ki, -ków
Paw li ki, -ik; paw li kow ski
Pia ski, -ków
Pi ku lów ka, -ki
Pod Bęb no wem
Pod ma li nie, -nia
Po dłuż ne, -ne go
Po lu bi ce Dwor skie, -ic, -kich; po lu bic ki
Po lu bi ce Wiej skie, -ic, -kich; po lu bic ki
Pło dów, -do wa
Kry ni ca, -cy
Ra ta je wi ce, -ic; ra ta jew ski
Rze pin, -a; rze piń ski
Chmie ló wek, -wka; chmie lew ski
Ży wu chy, -uch
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67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107. 

s. 43 

s. 43 
s. 43 
s. 43
s. 43
s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44 
s. 44
s. 45 
s. 45 
s. 45 
s. 45 
s. 45 
s. 45 
s. 45 
s. 45 
s. 45 
s. 45 

s. 45 
s. 45 
s. 45
s. 46 
s. 46

s. 46 
s. 46 
s. 46 
s. 46 
s. 46 
s. 46 
s. 46
s. 37
s. 36
s. 39 

Sie dlisz cze

Sko rod ni ca
Sła wa ty cze
Sła wa ty cze – Ko lo nia
Sta re Za łu cze
Sy diuk
Sza ła wi ły
Sze le min
Sze li bu dy
Szko ru ty niec
Szlu bów
Szmo ko tów ka
Ta ra siu ki
Te lur bi na
Ty śniw ne
Uhrusk
Waw dy je
We resz czyn
Wo ju ni ce
Wo la Uhru ska
Wo la We resz czyń ska
Woł czy ny
Wo ło sko wo la
Wor łysz cze
Wy ry ki
Wy ry ki – Adam pol

Wy ry ki – Po łód
Wy ry ki Wo la
Za ba go nie
Za haj ki
Za haj ki – Ko lo nia

Za lisz cze
Za mo ło dy cze
Za świa ty cze
Za woł cze
Za wy ha ry
Zbe re że
Żesz czyn ka
Hra da
Czo ło ma
Li sek 

Sie dli sko, -ka; sie dli ski, 
bez zmian
Skród ni ca, -cy; skród nic ki
Sła wę ci ce, -ic; sła wę ciń ski
Sła wę ci ce – Ko lo nia, -ic, -nii; sła wę ciń ski
Sta re Za łę cze, -re go, -cza; za łęc ki
Sie dziak, -a
Spła wy, -wów
Szło min, -a
Bu dy, Bud
Skró cin, -a
Ślu bów, -bo wa
Smo ko tów ka, -ki
To masz ki, -szek
Wy ża rek, -rka
Płon ki, -nek
Wę giersk, -a; wę gier ski
Ostrów ki, -wek
Wrzesz czyn, -a; wrzesz czyń ski
Woj ni ce, -ic
Wo la Wę gier ska, -li, -skiej; wol ski
Wo la Wrzesz czyń ska, -li, -skiej; wol ski
Wil czyn, -a; wil czyń ski
Wło sko wo la, -li; wło sko wol ski
Or li ska, -isk
Wy rzy ki, -yk
Wy rzy ki – Adam pol, -yk, -a; 

wy rzy kow ski
Wy rzy ki – Pło dów, -yk, -a; wy rzy kow ski
Wy rzy ki Wo la, -yk, -li; wy rzy kow ski
Za ba gnie, -nia
Za gaj ki, -jek; za gaj kow ski
Za gaj ni ki – Ko lo nia, -jek, -nii; 

za gaj kow ski
Za la ski, -sek; za la skow ski
Mło dzie jo wi ce, -ic; mło dzie jow ski
Za świę ci ce, -ic; za świę cic ki
Za wil cze, -cza
Za wy go rzel, -li
Nad brze że, -ża; nad brze ski
Rze szó wek, -wka
Grzę da, -dy
Ły si ca, -cy
La sek, -sku 
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po�wiat�za�moj�ski�

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

s. 53
(s. 5)
s. 53

(s. 24) 
s. 53
s. 53
s. 55 

s. 55 

s. 55 

s. 55 
(s. 32
i 33)
s. 55 
s. 55 
s. 55 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56 
s. 56
s. 57
s. 57
s. 58
s. 59 
s. 59
s. 60 
s. 60 
s. 60 
s. 60

s. 61 
s. 61 
s. 62 
s. 62 
s. 62 

Ben dyrz

Ben dyrz

Bor ta ty cze
Bor ta ty cze – Ko lo nia
Desz ko wi ce Pierw sze

Desz ko wi ce Dru gie

Desz ko wi ce – Ko lo nia

Dul nik

Ga ci ska
Gam lów ka
Gry gle
Ha jow ni ki
Ha ry
Has
Ho nia ty cze
Ho nia ty cze – Ko lo nia
Ho nia tycz ki
Ho ry szów
Ho ry szów Pol ski
Hu ba le
Huszcz ka Du ża
Huszcz ka Ma ła
Ja tu tów
Kist ków
Ko lo nia Bon dyr ska
La ty czyn
Mi cha lów 
Mie ta łów
Na Hu ba lach
Na wóz
Nie wir ków
Nie wir ków – Ko lo nia

Orysz cza ków ka
Pa ciów ka
Pod huszcz ka
Po tok Sen der ki
Ra cho dosz cze

Bed na rzów ka, -ki; bed na rzow ski

Bed na rzów ka, -ki

Bo rzę ci ce, -ic; bo rzę cic ki
Bo rzę ci ce – Ko lo nia, -ie, -nii; bo rzę cic ki
Dzierz ko wi ce Pierw sze, -ie, -szych;

dzierz kow ski 
Dzierz ko wi ce Dru gie, -ie, -gich; 

dzierz kow ski 
Dzierz ko wi ce – Ko lo nia, -ie, -nii; 

dzierz kow ski
Dol nik, -a

Ośniak, -a
Gaw łów ka, -ki
Grze go ry, Grze gor
Ga jow ni ki, -ków; ga jew nic ki
Go rzów, -rzo wa
Gas, -u
Go nię ci ce, -ic; go nięc ki 
Go nię ci ce – Ko lo nia, -ie, -nii; go nięc ki 
Go nię ci nek, -nka; go nię ciń ski
Go rzy szów, -szo wa; go rzy szow ski
Go rzy szó wek, -wka; go rzy szow ski
Gą ba lów, -lo wa; gą ba low ski
Gąsz czy na, -ny; gąsz czyń ski
Gąsz czyn ka, -nki; gąsz czyń ski
Ja chów, -cho wa; ja chow ski
Kost ków, -ko wa
Bed na rzow ska Ko lo nia, -kiej, -nii
La to szyn, -a; la to szyń ski
Mi cha łów, -ło wa; mi cha łow ski
Mie ciów, -cio wa
Na Gą ba lo wie
Przy wóz, -wo za; przy wo ski
Nie mir ków, -ko wa; nie mir kow ski
Nie mir ków – Ko lo nia, -ko wa, -nii; 

nie mir kow ski
Orzesz ków ka, -ki
Pa ców ka, -ki
Pod gąsz czyn ka, -ki; pod gąsz czyń ski
Po tok – Sęd ki, -u, -dek; po toc ki
Ra cho stów, -to wa; ra cho stow ski
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

s. 63 
s. 64 
s. 65
s. 65
s. 65
s. 65
s. 65
s. 67 
s. 67 
s. 67
s. 54
s. 65

Ru skie Pia ski
Sze le chy
Two ry czów
Udry cze
Udry cze – Ko lo nia
Wól ka Ho ry szow ska
Wól ka Hu siń ska
Żda nów
Żda nów Głów ny
Żda nó wek
Czoł ki
Tu cze py 

Pia ski, Piask; pia sec ki
Sze le sty, -tów
Two rzy szów, -szo wa; two rzy szow ski
Udrzy cal, -yeł; udrzyc ki
Udrzy ce – Ko lo nia, -yc, -nii; udrzyc ki
Wól ka Go rzy szow ska, -ki, -kiej; wó lec ki
Wól ka Gę siń ska, -ki, -kiej; wól czań ski
Zda nów, -no wa; zda now ski
Zda nów Głów ny, -no wa, -ne go
Zda nó wek, -wka; zda now ski
Czół ki, -łek; czó lec ki
Tu czę py, -częp 

Źró�dło:�AIPN,�1585/703,�k.�77–93v,�ko�pia,�mps.

l Po�wy�żej�od�ręcz�nie�do�pi�sa�no: a.
ł Po�wy�żej�od�ręcz�nie�do�pi�sa�no: c.
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Nr 2

1974�ma�rzec�12,�War�sza�wa�–�Pi�smo�dy�rek�to�ra�De�par�ta�men�tu�Spo�łecz�no�-A�dm�in�istr�acy�jn�ego
MSW�płk.�Je�rze�go�Za�rem�by�do�dy�rek�to�ra�Ga�bi�ne�tu�Mi�ni�stra�Spraw�We�wnętrz�nych�płk.�Jó�-
ze�fa�Cho�mę�tow�skie�go

aWar sza wa, dn. b12b mar ca 1974 r.

cDy rek tor Ga bi ne tu
Mi ni stra Spraw We wnętrz nych
płk mgr J[ózef] Cho�mę�tow�ski1

dW od po wie dzi na pi smo z dnia 7 III br. nr AB. IX. 715/74, przy któ rym prze sła ne zo -
sta ło wy stą pie nie sze fa Urzę du Ra dy Mi ni strów w spra wie pro po zy cji zmian nazw nie któ -
rych miej sco wo ści w woj. lu bel skim, De par ta ment Spo łecz no -A dm in istr acy jny wy ra ża
pogląd, że do ko na nie tych zmian jest ce lo we. W szcze gól no ści za sa dy, któ rym pod po rząd -
ko wa ne zo sta ły pro po zy cje zmian wy da ją się�być�traf�ne�i uza�sad�nio�ne.

eDy�rek�tor�De�par�ta�men�tu
f(płk mgr J[erzy] Za rem ba)g2

Źró�dło:�AIPN,�1585/703,�k.�76,�ko�pia,�mps.

a Z le�wej� stro�ny� po�dłuż�na� pie�cząt�ka� o tre�ści: Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa Mi ni ster stwo Spraw We -
wnętrz nych Dep[ar�ta�ment] Spo łecz no -A dm in istr acy jny oraz�licz�ba�dzien�ni�ka: D. 363/A/14/74.

b-b Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
c Z le�wej�stro�ny�nie�czy�tel�na�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja�opa�trzo�na�pod�pi�sem�i da�tą: 15 III [19]74 [r.].
d Z le�wej�stro�ny�nie�czy�tel�na�od�ręcz�na�ad�no�ta�cja.
e Z le�wej�stro�ny�opa�trzo�na�nie�czy�tel�nym�pod�pi�sem�ad�no�ta�cja: Tow[arzysz] Ta ra sie wicz. 15 III [19]74 [r.].
f Po�ni�żej�dwie�pie�czę�cie�–�pierw�sza�o tre�ści: Se kre ta riat z[astęp]cy dy[rek�to�ra] Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw

W[ew�nętrz�nych]�z wpi�sa�ny�mi�od�ręcz�nie�da�tą�wpły�wu: 15 III [19]74 [r.], nu�me�rem�pi�sma: AK-211/74 i nie�czy�-
tel�nym�pod�pi�sem�re�fe�ren�ta; dru�ga�o tre�ści: Wy dział Prez[ydial�ny] Ga bi ne tu Min[istra] Spraw We wnętrz nych
z wpi�sa�ny�mi�od�ręcz�nie�da�tą�wpły�wu: 15 III [19]74 [r.] i nu�me�rem�pi�sma: AB IX 715/74.

g Po�wy�żej�nie�czy�tel�ny�od�ręcz�ny�pod�pis. 
1 Jó zef Cho mę tow ski (ur. 1930 r.), od stycz nia 1959 r. wi ce pro ku ra tor Sa mo dziel ne go Wy dzia łu do spraw

Szcze gól nych Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej; od czerw ca 1965 r. za stęp ca dy rek to ra, a od sierp nia 1965 r.
dy rek tor Biu ra Śled cze go MSW; od ma ja 1971 r. dy rek tor Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych; od lu te -
go 1985 r. dy rek tor ge ne ral ny w MSW; od grud nia 1987 r. szef Służ by Kadr i Do sko na le nia Za wo do we go
MSW; w kwiet niu 1990 r. zwol nio ny ze służ by. Dzia�ła�nia�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�or�ga�ni�za�cji�,,Ruch”,
oprac. P. By szew ski, War sza wa 2008, s. 44.

2 Je rzy Za rem ba (ur. 1926 r.), od lip ca 1950 r. do sierp nia 1950 r. ko men dant po wia to wy MO w Śro dzie
Ślą skiej, od sierp nia 1950 r. do li sto pa da 1953 r. w So kół ce, a od grud nia 1953 r. do sierp nia 1956 r. w Eł ku;
od sierp nia 1956 r. ko men dant Ko men dy Miej skiej w Bia łym sto ku, na stęp nie za stęp ca ko men dan ta wo je -
wódz kie go MO w Bia łym sto ku, I za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go ds. Służ by Mi li cji; od lu te go 1971 r.
za stęp ca dy rek to ra Za rzą du Kon tro li i Ru chu Gra nicz ne go MSW; w 1972 r. dy rek tor De par ta men tu Spo łecz -
no -A dm in istr acy jn ego MSW. M. Pio trow ski, Lu�dzie�bez�pie�ki�w wal�ce�z Na�ro�dem�i Ko�ścio�łem.�Służ�ba�Bez�pie�-
czeń�stwa�w Pol�skiej�Rze�czy�po�spo�li�tej�Lu�do�wej�w la�tach�1944–1978�–�Cen�tra�la, Lu blin 2000, s. 398.





Ks. Ja ro sław Wą so wicz (SDB)

Fe�sti�wal�roc�ko�wy�
„Świę�to�Two�jej�Mu�zy�ki”�

w Cho�dzie�ży
w�oczach�„bez�pie�ki”

Mu zy ka mło dzie żo wa sta ła się w XX w. jed ną z naj bar dziej wy ra zi stych form wy -
po wie dzi gru py spo łecz nej wkra cza ją cej w do ro słe ży cie. W Pol sce roz kwit te go
zja wi ska przy padł na cza sy PRL i – jak wie le in nych płasz czyzn spo łecz nej ak -

tyw no ści – prze cho dzi ło ono zróż ni co wa ne eta py roz wo ju. Róż ny był sto su nek władz do
mu zy ki mło dzie żo wej – od ne ga cji, przez ak cep ta cję, po kon tro lo wa ną pro mo cję. Zmie nia -
ła się tak że po pu lar ność po szcze gól nych ga tun ków mu zy ki roz ryw ko wej wśród mło de go
po ko le nia Po la ków – po czy na jąc od jaz zu w la tach pięć dzie sią tych, przez big bit, po róż ne
ga tun ki roc ka w la tach osiem dzie sią ty ch1. 

Pod ko niec lat sie dem dzie sią tych na stą pił prze łom w mu zy ce mło dzie żo wej. Od tej po -
ry, jak za uwa żył Krzysz tof Ko siń ski, „sta ła się ona for mą eks pre sji mło dych lu dzi, two rzy -
wem ich ję zy ka, punk tem od nie sie nia dla ich świa to po glą dów. Wy raź nie też zmie ni ła swój
cha rak ter. W miej sce ugła dzo nych przez ofi cjal ne me dia – zwłasz cza te le wi zję – ze spo łów
ty pu Czer wo ne Gi ta ry po ja wi ła się «no wa fa la»”2. 

Po wy da rze niach Sierp nia ’80 mło dzież z za an ga żo wa niem włą czy ła się w nurt prze mian
wol no ścio wy ch3, co zna la zło tak że swój wy raz w kul tu rze mło dzie żo wej. Jej prze kaz co raz
czę ściej do ty czył za sta nej rze czy wi sto ści. Zwłasz cza po wpro wa dze niu przez re żim Ja ru zel -
skie go sta nu wo jen ne go w dniu 13 grud nia 1981 r., mu zy ka roc ko wa na róż ne go ro dza ju
festi wa lach sta ła się jed ną z nie wie lu moż li wo ści ofi cjal nej kry ty ki ów cze snej wła dzy, sys -
te mu po li tycz ne go, sza rej co dzien no ści4. Cho ciaż wła dza oczy wi ście kon tro lo wa ła te za -
cho wa nia i w wie lu przy pad kach trak to wa ła wy da rze nia zwią za ne z roc kiem ja ko ka na li za -
cję an ty pań stwo wych za cho wań mło dzie ży5, to i tak za rów no prze kaz, jak i an ty sys te mo we

1 Por. P. Zie liń ski, Sce�na�roc�ko�wa�w PRL.�Hi�sto�ria,�or�ga�ni�za�cja,�zna�cze�nie, War sza wa 2005, pas�sim; T. To -
bo rek, Po�cząt�ki� big�-b�eatu� w pra�sie� PRL, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2002, nr 10, s. 58–63;
T. Jop kie wicz, Dziw�ny�jest�ten�rock [w:] L. Gno iń ski, J. Ska ra dziń ski, En�cy�klo�pe�dia�pol�skie�go�roc�ka, Ko nin
1996, s. 11–20.

2 K. Ko siń ski,�Ofi�cjal�ne�i pry�wat�ne�ży�cie�mło�dzie�ży�w cza�sach�PRL, War sza wa 2006, s. 348.
3 Por. J. Wą so wicz, Nie�za�leż�ny�Ruch�Mło�dzie�żo�wy�w la�tach�1980–1981�na�przy�kła�dzie�Re�gio�nu�Gdań�skie�-

go, „Sa ecu lum Chri stia num” 2003, nr 1, s. 155–168.
4 Por. M. Pę czak, J. We ren ste in -Ż uła wski, Tekst�pio�sen�ki�roc�ko�wej:�stop�nie�za�leż�no�ści�od�kul�tu�ry�do�mi�nu�-

ją�cej�i tre�ści�prze�ka�zu [w:] Spon�ta�nicz�na�kul�tu�ra�mło�dzie�żo�wa.�Wy�bra�ne�zja�wi�ska, red. J. We ren ste in -Ż uław -
ski, M. Pę czak, Wro cław 1991, s. 253–267.

5 Por. P. Perzy na, „Ja�ro�cin”�z per�spek�ty�wy�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2003, nr 10, s. 61–65; K. Le sia kow ski, P. Perzy na, T. To bo rek, Ja�ro�cin�w obiek�ty�wie�bez�pie�ki, War sza wa 
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po sta wy wie lu mu zy ków „zro bi ły swo je”. We dług Prze my sła wa Zie liń skie go – jed ne go
z ba da czy fe no me nu mu zy ki roc ko wej w PRL – osła bił on po zy cję ko mu ni zmu w oczach
pol skiej mło dzie ży6. 

Służ ba Bez pie czeń stwa na fe sti wa lu „Świę to Two jej Mu zy ki”

Za pre zen to wa ny po ni żej do ku ment spo rzą dzo ny zo stał w ra mach spra wy obiek to wej
kryp to nim „Pe gaz”, któ rą za ło żo no w li sto pa dzie 1980 r. Ob ję to nią in sty tu cje, związ ki
i towa rzy stwa, któ re pro wa dzi ły dzia łal ność kul tu ral ną na te re nie ad mi ni stra cyj nie pod po -
rząd ko wa nym Wy dzia ło wi Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Wo je wódz kie go w Pi le7. Ce lem spra wy
by ło ujaw nia nie wszel kich prze ja wów an ty pań stwo wej dzia łal no ści kul tu ral nej, a po wpro -
wa dze niu sta nu wo jen ne go tak że kon tro la by łych dzia ła czy „So li dar no ści” oraz kon tak tów
dzia ła czy kul tu ry z kle rem i ich udzia łu w im pre zach or ga ni zo wa nych przez Ko śció ł8. We
wnio sku o wsz czę cie spra wy obiek to wej na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Pi le mjr Jan
Tar czyń ski za zna czał, że śro do wi sko kul tu ral ne w wo je wódz twie pil skim two rzą prze waż -
nie lu dzie mło dzi i wła śnie ze wzglę du na ten czyn nik „ist nie je za gro że nie wy ko rzy sta nia
ich dzia łal no ści za wo do wej do wpro wa dza nia przez ele men ty an ty so cja li stycz ne ak cen tów
wro giej dzia łal no ści oraz in nych ne ga tyw nych zja wisk spo łecz no -p ol ityc znych”9. Spra wę
kryp to nim „Pe gaz” pil ska Służ ba Bez pie czeń stwa za mknę ła do pie ro w 1990 r.10

Jed ną z im prez kul tu ral nych za bez pie czo nych ope ra cyj nie przez SB był fe sti wal „Świę -
to Two jej Mu zy ki”, któ ry od był się w dniach 13–15 lip ca 1986 r. Zor ga ni zo wa ny zo stał
przez Cho dzie ski Dom Kul tu ry i dzia ła ją cy przy nim Klub Mi ło śni ków Mu zy ki „Astra”.
Ideą fe sti wa lu by ła chęć zor ga ni zo wa nia kon cer tów ze spo łów roc ko wych, po łą czo nych ze
spo tka nia mi pu bli cy stów, dzien ni ka rzy i mu zy ków z pu blicz no ścią. Oprócz kil ku na stu ze -
spo łów pol skich mia ła za grać tak że an giel ska gru pa awan gar do wa Noc tur nal Emis sion.
Osta tecz nie do wy stę pu An gli ków w Cho dzie ży nie do szło 11.

Ze wzglę du na tek sty pio se nek gru pą, któ ra sta ła się cen trum za in te re so wa nia funk cjo -
na riu szy SB, by ła pil ska for ma cja Rę ce do Gó ry (RdG). Wła śnie frag men ty jej utwo rów
zna la zły się w głów nej mie rze w tre ści in for ma cji o prze bie gu fe sti wa lu, przy go to wa nej
przez cho dzie ską SB dla na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Pi le.

Pun ko wy ze spół na cen zu ro wa nym – Rę ce do Gó ry z Pi ły

Po wsta nie pil skiej gru py RdG zbie ga się z okre sem naj więk sze go roz kwi tu w Pol sce
grup punk roc ko wych. Pierw sze ze spo ły te go nur tu po wsta ły pod ko niec lat sie dem dzie sią -
tych XX w. w du żych ośrod kach miej skich (War sza wa – Tilt, Gdańsk – De adlock). Pol ski
punk roz wi jał się dy na micz nie tak że w mniej szych mia stach, a do czo ło wych przed sta wi -
cie li te go ga tun ku roc ka za li czyć na le ży ze spo ły z Ustrzyk Dol nych (KSU) czy Pu ław (Sie -

2004, pas�sim; K. Haj dasz, In�wi�gi�la�cja�w ryt�mie�rock�and�rol�la,�czy�li�jak�„bez�pie�ka”�za�bez�pie�cza�ła�Ja�ro�cin,
http://ja ro cin -f est iwal.com/hi sto ria/bez pie ka.html, 12 III 2009 r.; J. Krze miń ski, O hi�sto�rii�fe�sti�wa�lu�w Ja�ro�ci�-
nie�mó�wią�m.in.�Cheł�stow�ski,�Ro�ba�kow�ski,�Sze�ląg,�Li�piń�ski,�Jan�kow�ski, „Rzecz po spo li ta”, 11 VIII 2000.

6 Por. P. Zie liń ski, op.�cit., s. 160.
7 AIPN Po, 0062/204, Wnio sek o wsz czę cie spra wy obiek to wej krypt. „Pe gaz”, 10 XI 1980 r., k. 5.
8 Ibi�dem, Wnio sek o wsz czę cie spra wy obiek to wej krypt. „Pe gaz” na śro do wi sko kul tu ry i sztu ki, 30 I 1985 r.,

k. 8.
9 Ibi�dem, Wnio sek o wsz czę cie spra wy obiek to wej krypt. „Pe gaz”, 10 XI 1980 r., k. 5.
10 Ibi�dem, Wnio sek o za koń cze nie (za nie cha nie) spra wy obiek to wej krypt. „Pe gaz” dot. śro do wi ska kul tu -

ry i sztu ki, 18 I 1980 r., k. 238.
11 Por. Cho�dzie�ska�al�ter�na�ty�wa, „Ty go dnik Pil ski” 1986, nr 23, s. 12.

Ks. Jarosław Wąsowicz (SDB)
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kie ra). Naj waż niej szym wy da rze niem dla te go śro do wi ska był co rocz ny fe sti wal w Ja ro ci nie.
Punk roc ko we for ma cje wy stę po wa ły nie kie dy tak że na in nych im pre zach, prze waż nie o za -
się gu lo kal nym. Punk rock funk cjo no wał głów nie w nie ofi cjal nym tzw. trze cim obie gu.
Kon cer ty na gry wa no na ka se ty i roz po wszech nia no je wła sny mi ka na ła mi, po ja wia ły się
pierw sze zi ny i pro duk cje ka set z na gra nia mi wy da wa ne po za cen zu rą. Nie któ rzy ba da cze
kontr kul tu ry twier dzą, iż roz kwit pol skie go punk roc ka i ak tyw ność na tym po lu śro do wisk
pro win cjo nal nych stanowiły pew ne go ro dza ju od po wie dź spon ta nicz nej kul tu ry mło dzie żo -
wej na cen tra li stycz ną po li ty kę kul tu ral ną PRL12. 

Na le ży tak że pod kre ślić, iż pol ski punk rock lat osiem dzie sią tych był ru chem nie tyl ko
kul tu ro wym, ale i po li tycz nym, któ ry ca łą swo ją eks pre sję i kon te sta cję skie ro wał prze ciw -
ko „sys te mo wi” – ko mu ni stycz ne mu pań stwu i za sta nej rze czy wi sto ści 13. Wspo mnia ny już
tzw. trze ci obieg przy brał w tym kon tek ście po stać anar chi stycz nych ru chów nie za leż nych,
któ re funk cjo no wa ły w ode rwa niu nie tyl ko od sys te mu pań stwo we go, ale tak że od dru gie -
go obie gu zwią za ne go z opo zy cją de mo kra tycz ną, np. Ruch Spo łe czeń stwa Al ter na tyw ne -
go (RSA), Ruch Twe –Twa, Mię dzy mia stów ka Anar chi stycz na. Oczy wi ście w nie któ rych
przy pad kach (w kwe stiach do ty czą cych za gad nień eko lo gicz nych, w wal ce o za stęp czą
służ bę woj sko wą, przy or ga ni za cji hap pe nin gów) anar chi ści i lu dzie zwią za ni z sub kul tu rą
pun ko wą wspie ra li dzia ła nia or ga ni za cji opo zy cyj nych, zwłasz cza Ru chu „Wol ność i Po -
kój” i in nych nie za leż nych ru chów mło dzie żo wy ch14.

W klu czu po wyż szych zja wisk na le ży po strze gać po wsta nie i dzia łal ność pil skie go ze -
spo łu Rę ce do Gó ry. Wy da je się, że RdG by ły ty po wym „dziec kiem” swo je go ga tun ku
i swo ich cza sów. Dzia łal ność gru py przy pa da na la ta 1984–1987. Za ło ży cie lem i li de rem
ze spo łu od je go po cząt ków był Krzysz tof Gra bow ski „Gra baż”15. Pierw szy skład two rzy li
tak że: Łu kasz Czar ny „Czar ny”, Ar tur Sta ni le wicz, Be ata Ku biak, Re mi giusz Cho le wic ki.

Ze spół po wstał bar dzo spon ta nicz nie – z my ślą o wy stą pie niu na fe sti wa lu w Ja ro ci nie
w 1984 r. Pierw sze kon cer ty mia ły miej sce w ma ju 1985 r. w Po zna niu w klu bie „Esku lap”
z oka zji świę ta Aka de mii Me dycz nej oraz w klu bie „Ago ra”. La tem po wstęp nym prze słu -
cha niu na fe sti wa lu w Ja ro ci nie grupa zo sta ła za kwa li fi ko wa na do wy stę pu na sce nie al ter -
na tyw nej. Do koń ca 1985 r. RdG da ły jesz cze dwa kon cer ty – 30 sierp nia na „Sce nie dla
Wszyst kich” pod czas war szaw skie go fe sti wa lu „Po za kon tro lą” oraz 7 grud nia w Pil skim
Do mu Kul tu ry 16. 

Ko lej ne wy stę py mia ły miej sce w 1986 r. Naj pierw RdG gra ły na I Zlo cie Mło dzie ży
Cynicz nej Ery Ato mo wej, któ ry od był się w dniach 7–9 lu te go 1986 r. w Do mu Kul tu ry
Mor skie go Por tu Han dlo we go w Gdy ni. Na kon cer cie zor ga ni zo wa nym przez Roz gło śnię

12 Por. M. Pę czak, Ma�ły�słow�nik�sub�kul�tur�mło�dzie�żo�wych, War sza wa 1992, s. 72.
13 Por. M. Fi li piak, Od�sub�kul�tu�ry�do�kul�tu�ry�al�ter�na�tyw�nej.�Wpro�wa�dze�nie�do�sub�kul�tur�mło�dzie�żo�wych,

Lu blin 1999, s. 70; M. Li zut, Punk�Rock�La�ter, War sza wa 2003, s. 5–6.
14 Wię cej na ten te mat zob. R. An to nów, Pod�czar�nym�sztan�da�rem.�Anar�chizm�w Pol�sce�po�1980�ro�ku, Wro -

cław 2004, s. 137–182; J. Wa lusz ko, Ruch�Spo�łe�czeń�stwa�Al�ter�na�tyw�ne�go, So pot 1992, pas�sim; idem, Krę�te
ścież�ki�na�szej�współ�pra�cy�z NSZZ�„So�li�dar�ność” [w:] „So�li�dar�ność”�i opo�zy�cja�an�ty�ko�mu�ni�stycz�na�w Gdań�-
sku�1980–1989, red. L. Ma żew ski, W. Tur ka, Gdańsk 1995, s. 263–264; J. Wą so wicz, „Sze�re�go�wiec�–�isto�ta
po�zba�wio�na�wła�snej�oso�bo�wo�ści”.�Opo�zy�cja�mło�dzie�żo�wa�w re�gio�nie�gdań�skim�wo�bec�za�sad�ni�czej�służ�by�woj�-
sko�wej�w świe�tle�do�ku�men�tów�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa, „Grot. Ze szy ty Hi sto rycz ne Po świę co ne Hi sto rii Woj -
ska i Walk o Nie pod le głość” 2006, nr 26, s. 124–133; Ruch�Spo�łe�czeń�stwa�Al�ter�na�tyw�ne�go [w:] M. Pę czak,
op.�cit., s. 82–83.

15 Krzysz tof Gra bow ski „Gra baż” (ur. 1965 r.), po eta, wo ka li sta, au tor tek stów więk szo ści utwo rów ze spo -
łów: Pi dża ma Por no, Stra chy na La chy, Rę ce do Gó ry i La vi na Cox.

16 Por. H. Pal czew ski, Rę�ce�do�gó�ry, „Zi ne”, maj 1986, s. 5–6.

Festiwal rockowy „Święto Twojej Muzyki” w Chodzieży...
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Har cer ską Pol skie go Ra dia oraz klu by stu denc kie „Łaj ba” z So po tu i „Wy sep ka” z Gdań -
ska, oprócz pil skie go ze spo łu wy stą pi ły m.in.: Bie li zna Go erin ga, Pan cer ne Ro we ry, Pi ra -
nius del Bal ti co, Kon went A. Ślad po tym kon cer cie za cho wał się w ma te ria łach spra wy
ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp to nim „Al ter na ty wa”, prze cho wy wa nych w gdań skim
Od dzia le In sty tu tu Pa mię ci Na ro do we j17. W jed nym z mel dun ków znaj dzie my in for ma cję
o za trzy ma niu przez funk cjo na riu szy MO na te re nie Puc ka dwóch pun ków, przy któ rych od -
na le zio no ulot ki RSA na wo łu ją ce do od mo wy za sad ni czej służ by woj sko wej. Pod czas prze -
słu cha nia twier dzi li oni, że ulot ki te by ły roz rzu ca ne pod czas gdyń skie go zlo tu mło dzie ży
przez jed ne go z człon ków ze spo łu Rę ce do Gó ry lub Kon went A18.

W dniu 21 lu te go człon ko wie RdG kon cer to wa li w klu bie „Esku lap” w Po zna niu razem
z ze spo łami Bóm Wa ka cje w Rzy mie i T. Lo ve Al ter na ti ve. Hen ryk Pal czew ski – niezależny
działacz muzyczny i awangardowy – w wy da wa nym przez sie bie „Zi ne” (bez na zwy) tak
pi sał wów czas o mu zy ce RdG: „Mu zy ka gru py Rę ce do Gó ry oscy lu je wo kół tej for my, któ -
rej ko rze nie się ga ją pun ka. Z tam tych re jo nów po cho dzi chro po wa tość, agre sja, cza sa mi
rytm lub ogól na at mos fe ra. W mia rę ist nie nia ze spo łu je go kom po zy cje sta ją się co raz bar -
dziej uroz ma ico ne, aż do form wręcz pa ra te atral nych, spój ne mu od dzia ły wa niu mu zy ką
i tek sta mi oraz ob ra za mi z prze źro czy. [...] Je go mu zy ka jest nie sa mo wi cie mrocz na – wręcz
po nu ra. Jest to efekt te ma ty ki (obo zy za gła dy, wal ka na ro do wo wy zwo leń cza, re wo lu cja,
kry tycz ne spo strze ga nie na szej rze czy wi sto ści) oraz umie jęt ne go ze spo le nia jej z mu zy ką.
[...] Trze ba przy znać, że gru pa Rę ce do Gó ry, sto su jąc bar dzo su ro we for my na sty ku pun -
ka i roc ka, uzy sku je bar dzo moc ne na pię cia emo cjo nal ne i nie zwy kłą si łę wy ra zu, któ ra osa -
dza słu cha czy. Istot na jest świa do mość mu zy ków w kre owa niu at mos fe ry, cho ciaż wy da je
się, że nie jest to jesz cze mu zy ka za gra na «do koń ca», ale prze szko dy ad mi ni stra cyj ne
utrud nia ją wie lu gru pom roz wi nię cie się skrzy deł”19. 

Póź niej od był się fe sti wal „Świę to Two jej Mu zy ki”. W jed nym z wy wia dów Krzysz tof
Gra bow ski wspo mi nał cho dzie ski wy stęp: „Prak ty ka by ła ta ka, że da wa li śmy grzecz nie tek -
sty do cen zu ry, a na kon cer cie gra li śmy swo je. Na wy stęp na ogół nie przy cho dzi ła cen zu -
ra. Tam jed nak przy szli. Pil ska «bez pie ka» nie mo gła uwie rzyć, że na ich te re nie jest ta ka
«po tęż na si ła an ty so cja li stycz na»”20.

Ja ro cin 1986 i roz pad ze spo łu

Kil ka na ście dni póź niej ze spół Rę ce do Gó ry przy je chał na fe sti wal w Ja ro ci nie, gdzie
miał kon cer to wać na du żej sce nie. Hen ryk Pal czew ski był wów czas re por te rem „Ty go dni -
ka Pil skie go”, pa mię ta ów cze sną wy po wiedź Wal te ra Cheł stow skie go o tym, jak pil ska SB
za bro ni ła wy stę pów RdG na fe sti wa lo wej sce nie 21. Po twier dza to w swo ich wspo mnie niach
„Gra baż”: „Przed wy stę pem pod szedł do nas or ga ni za tor fe sti wa lu Wal ter Cheł stow ski. Są
z wa mi kło po ty – po wie dział – ube cja za wa mi cho dzi”. Zgod nie z su ge stią or ga ni za to rów
ze spół zmie nił wów czas na zwę na „Kró lo wa nie ży je” i po dał 13 pio se nek do fe sti wa lo wej
cen zu ry. Nie ste ty nie prze szło 12 utwo rów. Po per trak ta cjach li de ra ze spo łu RdG Krzysz to -

17 Spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „Al ter na ty wa” za ło żo no 15 II 1984 r. w związ ku z po ja wie -
niem się w kol por ta żu na te re nie Trój mia sta pi sma „Ho mek” sy gno wa ne go przez Ruch Spo łe czeń stwa Al ter -
na tyw ne go; zob. AIPN Gd, 0027/3842, t. 1–14, Ak ta SOR krypt. „Al ter na ty wa”. 

18 Ibidem, t. 3, Uzu peł nie nie mel dun ku nr 37, 4 III 1986 r., k. 14.
19 Por. H. Pal czew ski, op.�cit., s. 4.
20 By�li�śmy� lesz�cza�mi.�Roz�mo�wa� z Krzysz�to�fem�„Gra�ba�żem”�Gra�bow�skim,� li�de�rem�Pi�dża�my�Por�no [w:]

M. Li zut, op.�cit., s. 166.
21 Re la cja Hen ry ka Pal czew skie go z 4 V 2007 r. (w zbio rach au to ra).
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fa Gra bow skie go z cen zo rem osta tecz nie do pusz czo no jesz cze dwie pio sen ki. Gra bow ski
wspo mi na: „Wy tar go wa łem Bro niew skie go 22 i pio sen kę «Po za do brem i złem»: «Zo bacz
Bo że, co się sta ło, coś się w two ich spra wach de li kat nie po...». Ten wy stęp pod zmie nio ną
na zwą i z okro jo nym re per tu arem utkwił we mnie jak za dra. Czu łem się zma ni pu lo wa ny
i po ni żo ny”23.

Ze spół Rę ce do Gó ry, aby unik nąć za trzy ma nia przez SB, mu siał opu ścić ofi cjal ny kwa -
te ru nek. Otrzy mał schro nie nie na ja ro ciń skiej ple ba nii i tam w ka pli cy św. Jó ze fa spę dził
resz tę fe sti wa lu 24.

Nie pra wo myśl ne tek sty utwo rów RdG sta ły się przy czy ną wie lu pro ble mów, zwłasz cza
je żeli cho dzi o moż li wość wy stę po wa nia na róż nych kon cer tach roc ko wych. Człon ko wie
ze spo łu po za koń cze niu Ja ro ci na ’86 za ło ży li dwie no we ka pe le: Pi dża mę Por no i Krew.
W okre sie wa ka cyj nym 1987 r. RdG roz pa dły się de fi ni tyw nie. Tak za koń czy ła się nie zna -
na szer szej pu blicz no ści hi sto ria pil skiej for ma cji pun ko wej, któ ra sta ła u po cząt ków po pu -
lar nych dziś pol skich ze spo łów Pi dża ma Por no i Stra chy na La chy 25.

22 Cho dzi o pio sen kę z tek stem wier sza Wła dy sła wa Bro niew skie go Ba�gnet�na�broń.
23 By�li�śmy�lesz�cza�mi.�Roz�mo�wa�z Krzysz�to�fem�„Gra�ba�żem”�Gra�bow�skim..., s. 167.
24 Re la cja Krzysz to fa Gra bow skie go z 5 V 2007 r. (w zbio rach au to ra).
25 W�la�tach�osiem�dzie�sią�tych�pa�li�li�śmy�„Moc�ne”�i by�li�śmy�moc�ni�w gę�bie – wspo mnie nia Krzysz to fa Gra -

bow skie go „Gra ba ża”, http://www.pi dza ma por no.art.pl/?p=hi sto ria, 12 III 2009 r.
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TEKST ŹRÓ DŁA

1986� czer�wiec� 23,� Cho�dzież� –� In�for�ma�cja� za�stęp�cy� sze�fa� Re�jo�no�we�go� Urzę�du� Spraw
Wewnętrz�nych�do�spraw�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�w Cho�dzie�ży�na�te�mat�prze�bie�gu�fe�sti�wa�lu
roc�ko�we�go�„Świę�to�Two�jej�Mu�zy�ki”�

Cho dzież, dnia 23 VI 1986 r.
[a]

Taj ne
Egz. nr b1b

Na czel nik Wy dzia łu III 
Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Pi le

In for ma cja

W dniach 1986 VI 13–14 na te re nie Cho dzie skie go Do mu Kul tu ry od by wa ła się im pre -
za mu zycz na pt. „Świę to Two jej Mu zy ki – Cho dzież 86”. Or ga ni za to rem był Cho dzie ski
Dom Kul tu ry, Klub Mi ło śni ków Mu zy ki „Astra” i M-G Ośro dek Kul tu ry w Sza mo ci nie.
Oso bą in dy wi du al ną, któ ra da ła pro po zy cję zor ga ni zo wa nia tej im pre zy, był ob. Zdzi sław
Bart ko wiak by ły ak tyw ny czło nek ze spo łu „Astra” z lat 60–70, a obec nie wła ści ciel za kła -
du rze mieśl ni cze go.

Z oka zji te go świę ta udział w kon cer tach bra ły na stę pu ją ce ze spo ły mło dzie żo we upra wia -
ją ce tzw. rock al ter na tyw ny: Izra el, Jor gi, Ro kosz, Imma nu el, Ar ma ge don, Au ti Ar miac, Kul -
tu ra, Rę ce do Gó ry, Re por taż, Stan Zwez da, Deu ter, Va rie te, Zgo da, Pan cer ne Ro we ry, Te raz.

Każ dy z ze spo łów miał opie ku na wy wo dzą ce go się z cho dzie skich wiel bi cie li mu zy ki,
ja ką pro pa go wał.

Uczest ni cy za kwa te ro wa ni zo sta li na po lu na mio to wym w gar de ro bach am fi te atru oraz
w sa li wi do wi sko wo -k in owej bu dyn ku 3 Ma ja nad Je zio rem Strze lec kim.

Wy ży wie nie zor ga ni zo wa no w dwóch punk tach sto isk WSS oraz w za kre sie wła snym.
Kon cer ty po szcze gól nych ze spo łów zo sta ły roz pla no wa ne na póź ne go dzi ny po po łu -

dnio we oraz noc ne, koń czy ły się oko ło godz. 3.00 ra no.
Tek sty pio se nek, jak i pro gram ca łe go wy stę pu, każ dy ze spół przed przy jaz dem przed -

sta wił do cen zu ry w sta łym miej scu dzia łal no ści, a po przy by ciu na im pre zę miej sco we mu
or ga ni za to ro wi. 

Tek sty te w więk szo ści za wie ra ły tre ści de ka denc kie i anar chi stycz ne. Szcze gól nie sil nie zo -
sta ło to za ak cen to wa ne w pio sen kach ze spo łów Im ma nu el z War sza wy i Rę ce do Gó ry z Pi ły.

Moż na stwier dzić, że utwo ry ma ją cha rak ter an ty pań stwo wy i an ty par tyj ny. Ko rzy sta jąc z uzy -
ska ne go ope ra cyj nie na gra nia z wy stę pu ze spo łu Rę ce do Gó ry, od two rzy li śmy tek sty pio se nek.

a Pie�częć�o tre�ści: Re jo no wy Urząd Spraw We wnętrz nych w Cho dzie ży, woj. pil skie, 09 L.dz. 0/399/86.
Nu�mer�wpi�sa�no�od�ręcz�nie.�Po�ni�żej�od�ręcz�ny�za�pis: Tow. Ry dzy kow ski pro szę o roz mo wę 1986 I 7. Po�pra�-
wej�stro�nie�pie�częć�o tre�ści: Woj[ewódz�ki] Urząd Spraw Wewn[ętrz�nych]�w Pi le. Wpły nę ło, dnia 1 VII 1986,
07 nr In -0135/86 r. Dzień,�mie�siąc,�dwie�ostat�nie�cy�fry�ro�ku�oraz�nu�mer�wpi�sa�no�od�ręcz�nie.

b-b Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
c W do�ku�men�cie Au ti Ar mia.
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Przed sta wia my cy ta ty, któ re szcze gól nie od zwier cie dla ją tre ści prze ka zy wa ne słu cha -
czom przez mu zy ków te go ze spo łu:

1. „...Mó wi się, że jest tu taj słoń ce, a tak na praw dę pa da cią gle deszcz i jest ni ja ko. A to
bę dzie ma ni fest jest anar chi stycz ny i apo ka lip tycz ny, któ ry jest wznio sły, któ ry jest śmiesz -
ny. Oczy mo je eks plo do wa ły i uj rza ły lu dzi zde for mo wa nych i ni kłych. Mó zgi ich wy pa lo -
no ogniem wiel kich hut ni czych pie ców...”.

„...Ro śnie zgiełk na tych gło wach na pa sto wa nych przez po li ty kę pa ra no idal ną, kul tu rę
agen tu ral ną, re li gię astral ną...”.

2. „...Przy szło od mie nić wam re li gię, wszyst kich świę tych dać na ren ty, by li ście wo dą
z my dłem oczysz cza ją cą za stę py, nie waż ny był ko lor sztan da rów, waż ne do ko go na le żą. Uli -
ce by ły na sze, ich si ła, czas i po tę ga. By ło du żo pu stych miejsc w ho te lach za mu ra mi...”.

„...Wy pa li ła się wal czą ca uli ca, jak wy pa la się cmen tar na świe ca. Brak jest miejsc w ho -
te lach za mu ra mi. Nad szedł czas, chodź cie z na mi, dziś nie bi ją, de mon stra cja po ko jo wa...”.

3. „...Mo skwa nie bę dzie na szą sto li cą, Wa szyng ton nam nie sprze da ko lo ro wych fil -
mów...”.

„...Prze le cieć się na go po Pla cu Czer wo nym, po ka zać go łą du pę Sta nom Zjed no czo -
nym...”.

4. „...Go ły mi rę ka mi bu rzy my pa ła ce, ci z pa ła ców nas nisz czą dział ka mi wod ny mi. Bro -
ni my się, by nas nie do bi ja no, do bi ja się nas za to, że my śli my...”.

„...Kie dy skoń czy się bal u se nio ra, jak koń czy się for sa na usłu gach dok try ny, skoń czy
się dyk ta tu ra pro le ta ria tu, dyk ta tor daw no prze stał być pro le ta ria tem. Re wo lu cja ze szła do
pa ła ców. Rzą dzić jest dzie cin nie pro sto, wy star czy dzie lić to, co nie da się po dzie lić, do bić,
co jesz cze jest ży we i ro ku je na dzie ję, że bę dzie jesz cze mo gło my śleć. Ale nie płacz, już
twój ta tuś nie pój dzie na woj nę, to nie jest ten kraj. Po słu chaj tyl ko ga wę dy, pi szą jak tu jest
spo koj nie...”.

Na stęp nie w tek ście pio sen ki znaj du je się spa ra fra zo wa ny utwór Wł[ady sła wa] Bro niew -
skie go 1 Ba�gnet�na�broń, w któ rym au tor tek stu pio sen ki zmie nił za koń cze nie:

„...Nie raz sma ko wać bę dzie na tej zie mi wię zien ny chleb, za tę dłoń pod nie sio ną nad
Pol skę ku la w łeb...”.

5. „...Le pią nas w bez kształt ną ma sę, wy ko rzy stu jąc na rzu ca ją na nas strach. Mu szą się
bać, tak jak bo ją się zwie rzę ta, i ka żą wam jeść, i wy próż niać się na roz kaz, mil czeć w po -
zy cji za sad ni czej tak, aby nie my śleć, nie mieć cza su na zbęd ne py ta nia. Ar mia wiecz ne go
zba wie nia, szwa dro ny no wej wia ry. Za bi ja nas marsz nie na wi ści kra czą cych or łów z cza pek
ka pra li. To wszyst ko za le ży od cie bie, kto do ko go bę dzie strze lał. Ar mia ich chce in ne go
pa pie ża, szwa dro ny no wej wia ry. Nic wię cej się nie li czy, gdy wie je wiatr z za cho du, pi ja -
ne or ły sza leń ców. Po czu jesz, że wiesz, że nie tyl ko Niem cy strze la li do jeń ców...”.

Pod kre śle nia wy ma ga fakt, iż ze spół Rę ce do Gó ry zna ny jest z po dob nych eks ce sów.
W świą tecz nym nu me rze gru dnio wym „Ty go dni ka Pil skie go” z 1985 r. red. Ja cek Prze ślu -
ga 2 opi su je w ar ty ku le „Spo koj ny rock” wy da rze nie, ja kie mia ło miej sce w grud niu 1985 r.
na kon cer cie w PDK w Pi le. W czę ści do ty czą cej ze spo łu Rę ce do Gó ry pi sze:

1 Wła dy sław Bro niew ski (1897–1962), po eta, przed sta wi ciel li ry ki re wo lu cyj nej, tłu macz.
2 Ja cek Prze ślu ga (ur. 1959 r.), dzien ni karz „Ty go dni ka Pil skie go”, szef kam pa nii wy bor czej Hen ry ka

Stokło sy w 1989 r., twór ca i re dak tor na czel ny „Ty go dni ka No we go” – ga ze ty se na to ra. Po kon flik cie z H. Sto -
kło są był m.in. rzecz ni kiem pra so wym PKP i pre ze sem PKP In ter ci ty.
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„...Nie po trzeb nym zgrzy tem był je dy nie szcze niac ki nad pro gra mo wy wy stęp ja kie goś
wo ka li sty z do sko ku, któ ry krzy kiem za pra gnął za chwiać pod sta wa mi ustro ju. Nie po zwa -
laj cie so bie wię cej na ta kie nu me ry pa no wie mu zy cy, je że li ma cie ocho tę na dal sze wy stę -
py i wy stę py in nych pod da chem PDK...”3.

Opi sy wa ny kon cert w Pi le 4 zor ga ni zo wa ny był przez Hen ry ka Pal czew skie go 5.
Na le ży pod kre ślić nie fra so bli wość or ga ni za to rów opi sy wa nej im pre zy:
a) brak od po wied nie go nad zo ru ze stro ny or ga ni za to rów:
– w no cy z 13 na 14 VI 1986 r. dy rek tor ChDK ob. Mar gow ski 6 opu ścił pla ców kę oko ło

godz. 24.00 i udał się do do mu. Kon cert trwał do godz. 3.00 nad ra nem. Na obiek cie prze -
by wa ło wie le osób w sta nie nie trzeź wym. Za ca łość im pre zy od po wie dzial ny był ob. Mar -
gow ski,

– miejsc za kwa te ro wa nia uczest ni ków nie za bez pie czo no na le ży cie w sa ni ta ria ty, co wy -
wo ła ło wia do me skut ki dla am fi te atru i je go re jo nu,

– uczest ni cy im pre zy za kwa te ro wa ni by li czę ścio wo w sta rych bu dyn kach o kon struk cji
drew nia nej. Mi mo za pi su w pro to ko le or ga ni za cyj nym o stra ża kach ma ją cych mieć nad zór
nad obiek ta mi, z któ rych ko rzy sta li uczest ni cy, spra wa ta zo sta ła ewi dent nie zlek ce wa żo na. 

Or ga ni za to rzy opi sy wa nej im pre zy pla nu ją jej co rocz ną kon ty nu ację. Ze spół Rę ce do
Gó ry wy stę po wać bę dzie w ChDK w trak cie te go rocz nych „Warsz ta tów Mu zycz nych”.

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa.

Oprac. NH
Wyk. KM/Ks.masz.0346/86d7

Źró�dło:�AIPN�Po,�0062/204,�k.�174–175,�ory�gi�nał,�mps.

3 Zob. J. Prze ślu ga, Nie�spo�dzie�wa�nie�spo�koj�ny�rock, „Ty go dnik Pil ski” 1985, nr 51–52, s. 7.
4 Kon cert od był się w dniu 7 XII 1985 r. w PDK pod ha słem „Rock aut”. Wy stą pi ły na nim trzy ze spo ły:

Rę ce do Gó ry z Pi ły, Va rie te z Byd gosz czy, Re por taż z Po zna nia.
5 Hen ryk Pal czew ski (ur. 1956 r.), w la tach osiem dzie sią tych in ży nier w ZNTK Pi ła, twórca An ty spo łecz -

nego Ruchu Spo łecz nego (ARS), zaj mu ją cego się nie za leż ną dzia łal no ścią mu zycz ną, m.in. or ga ni zo wa niem
kon cer tów roc ko wych, pro duk cją ka set, wy da wa niem zi nów, pro mo cją mu zy ki al ter na tyw nej i awan gar do wej.

6 Jan Mar gow ski (ur. 1950 r.), w la tach 1979–1991 dy rek tor Cho dzie skie go Do mu Kul tu ry.
d Poniżej�pie�częć�z od�ręcz�nym�pod�pi�sem�o tre�ści: Z[astęp]ca sze fa Re jo no we go Urzę du Spraw We wnętrz -

nych ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Cho dzie ży mjr Ed mund Ró żań ski.
7 Ed mund Ró żań ski (ur. 1931 r.), czło nek ZMP (od 1949 r.) i PZPR (od 1950 r.); 15 IX 1951 r. przy ję ty

do służ by w MO, w 1959 r. po pro sił o prze nie sie nie do Służ by Bez pie czeń stwa. Ka rie ra w SB: KP MO
w Cho dzie ży – w la tach 1953–1963 ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa, w la tach 1963–1967 st.
ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa, w la tach 1967–1970 in spek tor ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez -
pie czeń stwa, w la tach 1970–1975 st. in spek tor ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa, w 1983 r. za stęp ca
kie row ni ka Ko mi sa ria tu MO ds. SB w Cho dzie ży, w la tach 1983–1990 za stęp ca sze fa RUSW ds. SB w Cho -
dzie ży; KW MO w Pi le: w la tach 1975–1983 kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu IV SB KW MO w Pi le (spra wy 
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Ko ścio ła – w 1978 r. wy róż nio ny za „do bre wy ni ki na od cin ku po zy ski wa nia źró deł in for ma cji i przed się -
wzięć pro fi lak tycz no -d ezi nt egr acy jnych”), 16 I 1990 r. prze nie sio ny z Cho dzie ży do dys po zy cji sze fa
WUSW w Pi le i 15 V 1990 r. zwol nio ny z SB w stop niu ppłk. (awans bez po śred nio przed zwol nie niem).
AIPN Po, 131/473, Tecz ka akt oso bo wych [dzię ku ję pa nu Wal de ma ro wi Hand kemu, pra cow ni ko wi Od dzia -
łu IPN w Po zna niu za udo stęp nie nie da nych do ty czą cych mjr. Ed mun da Ró żań skie go]; Wy�kaz�funk�cjo�na�riu�-
szy�woj.�pil�skie�go�peł�nią�cych�służ�bę�w dniu�31�lip�ca�1989�r.�w Służ�bie�Bez�pie�czeń�stwa [w:] So�li�dar�ność�Pil�-
ska�w pod�zie�miu, red. J. Wą so wicz (SDB), Pi ła 2006, s. 391.
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Se�ba�stian�Pi�lar�ski

Uciekinierzy z PRL 
– casus Andrzeja Perki

Dnia 4 grud nia 1980 r. o godz. 7.27 sa mo lot AN-24
Pol skich Li nii Lot ni czych LOT roz po czął rejs
nr 770. Nie po ko nał jed nak pla no wa nej tra sy Ba bi -

mo st–Wa rsz awa, gdyż na je go po kła dzie był po ry wacz –
An drzej Per ka.

Na li ście pa sa że rów znaj do wa ło się 26 osób, w tym
5 człon ków za ło gi. Ka pi ta nem był To masz Hen zel, syn pi lo -
ta, na pod sta wie któ re go lo sów po wstał film w re ży se rii Le -
onar da Bucz kow skie go „Spra wa ka pi ta na Ma re sza”1. Po ry -
wacz za jął miej sce na koń cu sa mo lo tu i po upły wie trzech
mi nut od star tu, po dą ża jąc za ste war dem Grze go rzem An cy -
pą, do stał się do ka bi ny pi lo tów. We dług re la cji pra so wej,
Per ka oświad czył, że jest zde gra do wa nym ma jo rem Woj ska
Pol skie go, a „do czy nu zmu si li go «to wa rzy sze»”2. W oce nie
za ło gi, spra wiał wra że nie zde spe ro wa ne go i go to we go na
wszyst ko, więc kpt. Hen zel zde cy do wał się pod po rząd ko wać
je go wo li3. Gro żąc od bez pie czo nym gra na tem F-1, Per ka za -
żą dał lą do wa nia na od da nym do dys po zy cji ame ry kań skich sił po wietrz nych lot ni sku Tem -
pel hof w Ber li nie Za chod nim, bę dą cym czę stym ce lem osób upro wa dza ją cych sa mo lo ty ze
Wscho du. O godz. 8.09 sa mo lot prze kro czył w po wietrz nym sek to rze nad Słu bi ca mi gra ni -
cę PRL, lą du jąc trzy dzie ści mi nut póź niej w Ber li nie4. 

Od mo men tu po wia do mie nia ob słu gi na ziem nej o upro wa dze niu sa mo lo tu sy tu acja osób
znaj du ją cych się na po kła dzie sta wa ła się co raz trud niej sza. Ka pi tan Hen zel uzy skał zgo dę
z lot ni ska Schöne feld na prze lot, lecz po kil ku mi nu tach po ja wił się sa mo lot wschod nio nie -
miec kich sił po wietrz nych, któ re go pi lot, gro żąc uży ciem bro ni po kła do wej, usi ło wał zmu -
sić po rwa ny AN-24 do lą do wa nia na te ry to rium Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej.
Lą do wa nie w Ber li nie Za chod nim utrud nio ne by ło tak że z po wo du ni skie go pu ła pu chmur
oraz nie zna jo mo ści tzw. po dejść do tam tej sze go lot ni ska5. Za ło dze sa mo lo tu uda ło się unik -
nąć wy bu chu pa ni ki wśród pa sa że rów, któ rzy zo sta li po in for mo wa ni o ko niecz no ści lą do -

1 A. Osiec ki, Po�rwa�ny�sa�mo�lot�LO�T-u�po�wró�cił�na�Okę�cie, „Ży cie War sza wy”, 5 XII 1980.
2 AIPN Łd, 055/465, No tat ka służ bo wa SB KW MO w Sie ra dzu, 30 I 1981 r., b.p.
3 A. Dzie kań ska, Nie�by�ło�o czym�dys�ku�to�wać.�Roz�mo�wa�z do�wód�cą�upro�wa�dzo�ne�go�sa�mo�lo�tu�PLL�LOT

kpt.�To�ma�szem�Hen�zlem, „Sztan dar Mło dych”, 10 XII 1980.
4 AIPN Po, 024/578, t. 1, Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Zie lo nej Gó rze, 10 III 1981 r., k. 16.
5 Ibi�dem, t. 2, Akt oskar że nia prze ciw ko An drze jo wi Per ce, Zie lo na Gó ra, 10 XII 1987 r., k. 133.
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wa nia w Ber li nie Wschod nim na sku tek gwał tow ne go po gor sze nia wa run ków at mos fe rycz -
nych. Do pie ro po opusz cze niu po kła du przez Per kę ujaw nio no, że upro wa dzo ny sa mo lot
do tarł jed nak na Tem pel ho f6. Po po rwa niu po ja wi ła się plot ka, że na po kła dzie sa mo lo tu
znaj do wa li się par tyj ni dy gni ta rze po zba wie ni sta no wisk w wy ni ku zmian per so nal nych
prze pro wa dzo nych la tem 1980 r. Jed nym z nich miał być osła wio ny „krwa wy Ma ciek”, czy -
li by ły pre zes Ko mi te tu do spraw Ra dia i Te le wi zji – Ma ciej Szcze pań ski7.

Po wylą do wa niu Per ka od dał się w rę ce ame ry kań skich władz woj sko wych, a te prze ka -
za ły go za chod nio ber liń skiej po li cji. Pa sa że rom za pro po no wa no po zo sta nie po za chod niej
stro nie mu ru, jed nak – jak za pew nia no na ła mach „Gło su Ro bot ni cze go” (or gan Ko mi te tu
Łódz kie go PZPR) – „[…] nikt z tej ofer ty nie sko rzy stał, a je den z pa sa że rów oświad czył,
że był już w tym mie ście 5 lat i ma dość na ca łe ży cie”8. Prze słu chi wa nym uczest ni kom lo -
tu nie za da wa no żad nych py tań do ty czą cych sy tu acji po li tycz nej i go spo dar czej pa nu ją cej
w Pol sce, a o godz. 16.00 sa mo lot wy ru szył w dro gę po wrot ną do War sza wy.

Kon�takt�ope�ra�cyj�ny

Du ży wpływ na lo sy po ry wa cza mia ła zna jo mość z Lar sem Co rel lem. Po zna nie Szwe da
za po cząt ko wa ło współ pra cę An drze ja Per ki ze Służbą Bezpieczeństwa w cha rak te rze kon -
tak tu ope ra cyj ne go. W 1977 r. pod pi sał zo bo wią za nie, że bę dzie „udzie lać in for ma cji SB
i fakt ten utrzy my wać w ści słej ta jem ni cy przed naj bliż szym oto cze niem”. Do dał też: „Zda -
ję so bie w peł ni spra wę z wa gi spraw in te re su ją cych SB i ja ko Po lak pa trio ta nie obo jęt ne
mi są spra wy bez pie czeń stwa oj czy zny”. Jed no cze śnie przy jął pseu do nim „Pa weł”9.

Zda niem por. Jó ze fa Druż bic kie go z Wy dzia łu II SB Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Sie ra dzu: „Per ka utrzy mu je zna jo mość […] w tym ce lu, aby mógł otrzy -
mać od nie go [Co rel la] za pro sze nie na wy jazd do Szwe cji”. Per ka kil ka krot nie mó wił o oko -
licz no ściach po zna nia Co rel la, po da jąc dwie od mien ne wer sje. We dług pierw szej, Szwe da
po zna ła la tem 1977 r. je go żo na, gdy ten za pro po no wał jej pod wie zie nie z Ła sku do miej sca
za miesz ka nia. W in nej roz mo wie „Pa weł” stwier dził, że udzie lił Co rel lo wi po mo cy przy na -
pra wie sa mo cho du oraz za pro po no wał noc leg w swym do mu. W ra mach wdzięcz no ści
„Szwed ten za pro sił Per kę do sie bie, [by] zo stał za trud nio ny u nie go ja ko kie row ca”10. W re -
la cjach ze stycz nia i lu te go 1978 r. An drzej Per ka udzie lił szcze gó ło wych in for ma cji do ty -
czą cych Co rel la i po zna nych przez nie go oby wa te li PRL. Skar żył się przy tym funk cjo na riu -
szo wi na po ni ża nie ze stro ny Szwe da – wy ni kać mo gło ono z fak tu, iż Per ka nie wy wią zał
się z obiet ni cy do star cze nia Skan dy na wo wi ku pio nych we Wro cła wiu an ty kó w11. Po ło że nie,
w ja kim zna lazł się pod czas po by tu w Szwe cji, skło ni ło go do opusz cze nia do mu Co rel la bez
wie dzy go spo da rza. Pie nią dze na po wrót do kra ju otrzy mał od po zna ne go w Skan dy na wii
Hen ry ka Bob ka. W sto sow nych wnio skach pra cow ni cy sie radz kiej SB uzna li, że Co rell jest
praw do po dob nie mię dzy na ro do wym prze myt ni kiem lub strę czy cie lem.

In nym wąt kiem wy stę pu ją cym w re la cjach skła da nych przez Per kę po po wro cie do kra -
ju są ze zna nia do ty czą ce po zna ne go w Szwe cji Po la ka o imie niu Ja nek. Miał on „ubo le wać,

6 Ibi�dem, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ja na Lam pego, War sza wa, 4 XII 1980 r., k. 49.
7 J. Ra sa la, M. Re gel, Z gra�na�tem�do�«ra�ju», „Pra wo i Ży cie” 1981, nr 13.
8 Po�ry�wacz�sa�mo�lo�tu�«LOT»�w aresz�cie�śled�czym, „Głos Ro bot ni czy”, 9 XII 1980. 
9 AIPN Łd, 055/465, Zo bo wią za nie An drze ja Per ki do współ pra cy z SB, Sie radz, 17 XI 1977 r., b.p.
10 Ibi�dem, In for ma cja SB KW MO w Sie ra dzu, 30 I 1978 r., b.p.; ibi�dem, Oce na in for ma cji prze ka za nych

przez An drze ja Per kę przed wy jaz dem i po po wro cie z po by tu cza so we go w Szwe cji opra co wa na przez kie -
row ni ka sek cji Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu por. Jó ze fa Druż bic kie go, 21 II 1978 r., b.p.

11 Ibi�dem.
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że w Pol sce jest bie da” oraz za pew niać, iż „zna ne mu są wy pad ki ra dom skie i in ne, i że lu -
dzie są w Pol sce nie za do wo le ni”. Ta jem ni czy Ja nek obie cał ro da ko wi do brze płat ną pra cę
i po moc w spła cie dłu gów za cią gnię tych u Co rel la – w za mian po pro sił o do star cze nie li stu
ku zy no wi miesz ka ją ce mu w oko li cach lot ni ska woj sko we go w Ła sku. Z do mu wspo mnia -
ne go ku zy na – jak po dał – „wi dać [woj sko wy] sa mo chód za ko twi czo ny na sta łe z an te na mi
na da chu”. Wła śnie da ne do ty czą ce obiek tów woj sko wych mia ły bu dzić za in te re so wa nie
Jan ka, któ ry do dat ko wo po le cił Per ce za trud nie nie się w Beł cha to wie i gro ma dze nie in for -
ma cji na te mat in we sty cji re ali zo wa nych w tam tej szej ko pal ni wę gla bru nat ne go 12.

Ana li zu jąc przed sta wio ne po wy żej wy wo dy Per ki, funk cjo na riusz SB oce nił, że „da ne
do ty czą ce za in te re so wań lo ta mi sa mo lo tów woj sko wych wy da ją się być wy two rem fan ta zji
roz mów cy”, któ ry nie po tra fił na wet wy ja śnić w wia ry god ny spo sób oko licz no ści po zna nia
Lar sa Co rel la. We wnio skach stwier dzo no: „Przyj mo wa no [w KW MO w Sie ra dzu] bez kry -
tycz nie to, co chciał mó wić «Pa weł», nie po sze rza jąc i nie wy ja śnia jąc wy stę pu ją cych
sprzecz no ści w je go re la cjach”13. 

Złe do świad cze nia zwią za ne z po by tem w Szwe cji nie znie chę ci ły jed nak Per ki do pod ję cia
dzia łań mo gą cych mu umoż li wić dal sze wy jaz dy. Roz ma wia jąc 2 mar ca 1978 r. z pra cow ni -
kiem SB, prze ka zał in for ma cję o roz mo wie te le fo nicz nej z ko bie tą, któ ra dzwo ni ła w imie niu
Jan ka 14. Ko lej na roz mo wa, 11 mar ca 1978 r., z por. Druż bic kim wią za ła się przede wszyst kim
z po sta wie niem przed Per ką wa run ku prze ka za nia „ca łej praw dy do ty czą cej po zna nia Lar sa
[Co rel la] i in nych osób, w tym «ta jem ni cze go Jan ka» i je go kum pla”. In da go wa ny tłu ma czył,
że wy jeż dża jąc bez wie dzy Co rel la ze Szwe cji, „kie ro wał się przede wszyst kim tym, iż chciał
po móc na szym or ga nom w zde ma sko wa niu dzia łal no ści prze myt ni czej Lar sa”. W oce nie
por. Druż bic kie go in for ma cja o za in te re so wa niach Jan ka „jest czy stym wy my słem” An drze ja
Per ki, któ ry „prze ka zu jąc nam [SB] ta ką in for ma cję, li czył na na szą «wdzięcz ność», któ ra po -
zwo li ła by mu na dal sze wy jaz dy”15. Od mo wa wy da nia pasz por tu spo wo do wa ła wy sła nie przez
„Paw ła” li stu do ko men dan ta KW MO w Sie ra dzu, w któ rym Per ka pró bo wał od su nąć od sie -
bie po dej rze nia. Uznał de cy zję o wy da niu za strze że nia wy jaz dów za gra nicz nych na dwa la ta za
nie uza sad nio ną: „Po trak to wa no mnie jak prze stęp cę i w związ ku z tym od mó wio no mi pasz -
por tu na wy ciecz kę za gra nicz ną. Mo je roz go ry cze nie i za wód do pro wa dzi ło do na pi sa nia tej
skar gi na rę ce tow. ko men dan ta”16.

Ar gu men ta cja przy szłe go ucie ki nie ra nie zna la zła zro zu mie nia funk cjo na riu szy SB:
„W wy ni ku wstęp nej ana li zy na de sła nych ma te ria łów fak tu usi ło wa nia wer bun ku nie po -
twier dzo no”. Szcze gól nie ne ga tyw nie oce nio ny zo stał koń co wy okres je go po by tu w Szwe -
cji: „Po stę po wa nie […] by ło sa mo wol ne i wbrew umo wie [na ka zu ją cej in wi gi la cję Co rel la].
Po zo sta wia jąc [Co rel lo wi] list z in for ma cją o na szych za in te re so wa niach Lar sem zde kon spi -
ro wał się. Jest to osob nik, któ ry pró bu je na rzu cić wła sną wo lę i opi nię na szej służ bie”. Roz -
cza ro wa nie bra kiem efek tów współ pra cy z Per ką spo wo do wa ło wy su nię cie – ni gdy nie zre -
ali zo wa nej – pro po zy cji spa le nia w obec no ści „Paw ła” je go zo bo wią za nia do współ pra cy.

12 Ibi�dem, In for ma cja An drze ja Per ki na te mat oko licz no ści po zna nia Lar sa Co rel la, Łask, 30 I 1978 r., b.p.
13 Ibi�dem, Oce na in for ma cji prze ka za nych przez An drze ja Per kę przed wy jaz dem i po po wro cie z po by tu

cza so we go w Szwe cji opra co wa na przez kie row ni ka sek cji Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu por. Jó ze fa Druż -
bic kie go, 21 II 1978 r., b.p.

14 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa kie row ni ka sek cji Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu por. Jó ze fa Druż bic kie -
go z roz mo wy prze pro wa dzo nej z An drze jem Per ką, 2 III 1978 r., b.p.

15 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa kie row ni ka sek cji Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu por. Jó ze fa Druż bic kie -
go z roz mo wy z An drze jem Per ką prze pro wa dzo nej przez SB KW MO w Sie ra dzu, 11 III 1978 r., b.p.

16 Ibi�dem, List An drze ja Per ki do ko men dan ta KW MO w Sie ra dzu płk. Wa len te go Bo gu nia, 12 VII
1978 r., b.p.
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Po nad to po sta no wio no wy re je stro wać go z Wy dzia łu „C” KW MO w Sie ra dzu ja ko kan dy -
da ta na taj ne go współ pra cow ni ka oraz pod trzy mać za strze że nie na wy jaz dy za gra nicz ne 17.
Uza sad nio no, że za kaz opusz cza nia te ry to rium PRL zwią za ny był z „nie god nym za cho wa -
niem się na te re nie Szwe cji”, czy li kra dzie żą do ko na ną w do mu Co rel la 18. Jak więc wi dać,
w opi nii SB po wo dem wy jaz du Per ki ze Szwe cji nie by ło „złe trak to wa nie” ze stro ny go spo -
da rza, ale po spo li te prze stęp stwo, któ re go miał do pu ścić się w cza sie po by tu za gra ni cą.

Ko lej ne od rzu ce nie próśb o udzie le nie zgo dy na wy jazd do Au strii (ma rzec 1979 r.)
i Szwe cji (lu ty i li piec 1980 r.) spo wo do wa ło wzrost fru stra cji Per ki i pod ję cie de cy zji o porwa -
niu sa mo lo tu. Nie po mo gło rów nież wstą pie nie w sze re gi Ochot ni czej Re zer wy Mi li cji Oby -
wa tel skiej, co wy raź nie świad czy ło o ak cep ta cji przez Per kę rze czy wi sto ści pa nu ją cej
w PRL19. Trud no więc w dzia ła niach po ry wa cza do szu ki wać się mo ty wów po li tycz nych.

Przed�ber�liń�skim�są�dem

Za chod nio ber liń ski sąd wy dał na kaz aresz to wa nia Per ki, któ re mu gro zi ło do pię ciu lat
wię zie nia za po gwał ce nie wol no ści oso bi stej osób prze by wa ją cych na po kła dzie oraz za -
mach na bez pie czeń stwo ko mu ni ka cji lot ni czej. We dług wy da wa ne go przez kon cern pra so -
wy Axe la Sprin ge ra dzien ni ka „Ber li ner Mor gen post”, po zy tyw ne roz pa trze nie przez wła -
dze Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec wnio sku Per ki o udzie le nie azy lu po li tycz ne go by ło
for mal no ścią. Za pew nie nia ga ze ty wy da ją się być re ak cją na za po wiedź wy stą pie nia z proś -
bą o prze ka za nie po ry wa cza w rę ce pol skich or ga nów ści ga nia zło żo ną przez Pol ską Mi sję
Woj sko wą 20. Stro na pol ska oba wia ła się kon se kwen cji prze ka za nia przez Per kę Mi li ta ry
Po li ce ta jem ni czej tecz ki, w któ rej mia ły się znaj do wać in for ma cje in te re su ją ce ob ce służ -
by spe cjal ne 21.

Jesz cze w dniu po rwa nia Wy dział III KW MO w Zie lo nej Gó rze pod jął dzia ła nia w ra -
mach spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia o kryp to ni mie „West”, któ rej ce lem by ło „wy ja -
śnie nie oko licz no ści to wa rzy szą cych po rwa niu sa mo lo tu”, jak rów nież po pra wa sta nu bez -
pie czeń stwa por tu lot ni cze go w Ba bi mo ście 22. Spra wę za koń czo no 10 mar ca 1981 r.
z po wo du od mo wy Per ki po wro tu do kra ju i uzy ska nia przez nie go azy lu po li tycz ne go
w Ber li nie Za chod ni m23. W dniu 16 grud nia 1980 r. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w Zie lo nej
Gó rze wy da ła po sta no wie nie o przed sta wie niu za rzu tów i za sto so wa niu za ocz ne go aresz tu.
Jed no cze śnie za rzą dzo no po szu ki wa nia Per ki li stem goń czym, a 2 stycz nia 1981 r. pro ku -
ra tor ge ne ral ny PRL wy stą pił do ame ry kań skich władz woj sko wych w Ber li nie Za chod nim

17 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa na te mat An drze ja Per ki, Sie radz, 12 VIII 1978 r., b.p. Da ne do ty czą ce
charak te ru współ pra cy Per ki z SB znaj du ją się w omó wie niu z 1979 r. An drzej Per ka 17 XI 1977 r. zo stał
pozy ska ny do współ pra cy ja ko kon takt ope ra cyj ny przez Wy dział Pasz por tów KW MO w Sie ra dzu. Po nad to
w paź dzier ni ku 1979 r. zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział do Wal ki z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą w cha -
rak te rze KTW. Ibi�dem, Omó wie nie ma te ria łów kan dy da ta na taj ne go współ pra cow ni ka (nr ewi den cyj ny Si -
-2227) spo rzą dzo ne przez za stęp cę na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu ppor. Ta de usza Kraw czyń -
skie go, 13 IV 1979 r., b.p.; ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny nr 51/80, Sie radz, 8 XII 1980 r., b.p.

18 Ibi�dem, Omó wie nie ma te ria łów kan dy da ta na taj ne go współ pra cow ni ka (nr ewi den cyj ny Si -2227) spo -
rzą dzo ne przez za stęp cę na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu ppor. Ta de usza Kraw czyń skie go, 13 IV
1979 r., b.p.

19 AIPN Łd, 444/9758, Ak ta oso bo we człon ka OR MO An drze ja Per ki.
20 Po�ry�wacz�sa�mo�lo�tu...; A. Osiec ki, op.�cit.
21 AIPN Łd, 055/465, Mel du nek ope ra cyj ny SB KW MO w Sie ra dzu nr 51/80, 8 XII 1980 r., b.p.
22 AIPN Po, 024/578, t. 1, Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Zie lo nej Gó rze, 4 IV 1980 r.,

k. 7; ibi�dem, No tat ka służ bo wa kpt. Jó ze fa Pcio na, Zie lo na Gó ra, 30 XII 1980 r., k. 47.
23 Ibi�dem, Ar kusz in for ma cyj ny oso by roz pra co wy wa nej, Zie lo na Gó ra, b.d., k. 10.
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o eks tra dy cję i wy da nie spraw cy wła dzom pol skim. Po stę po wa nie kar ne zo sta ło jed nak za -
wie szo ne 26 lu te go z po wo du po by tu ucie ki nie ra za gra ni cą 24.

Dnia 9 mar ca w Ber li nie Za chod nim od był się pro ces po ry wa cza, dla któ re go oskar ży -
ciel za żą dał pię ciu i pół ro ku po zba wie nia wol no ści. Per ka od czy tał ze zna nia z kart ki, twier -
dząc, że do pod ję cia de spe rac kich dzia łań skło ni ło go nie po wo dze nie wcze śniej szych ucie -
czek [sic!], natomiast „chęć uwol nie nia się od prze śla do wań i chęć ży cia w wol nym kra ju
by ły sil niej sze niż oba wa przed wię zie niem”25. Ber liń ski Sąd Kra jo wy uznał, że po ry wacz
nie dzia łał w sta nie wyż szej ko niecz no ści, a je dy ną oko licz no ścią ła go dzą cą był fakt po słu -
że nia się atra pą bro ni, ja ką był gra nat ćwi czeb ny 26. Wzbu rzo ny ko re spon dent „Try bu ny
Ludu” pi sał: „W ze zna niach zło żo nych przed są dem i w ostat nim sło wie Per ka szka lo wał
Pol skę i sy tu ację pa nu ją cą w na szym kra ju, pre zen tu jąc tym jed no znacz nie swo je ob li cze
mo ral ne. Twier dził m.in. ob łud nie, że do pie ro w za chod nio nie miec kim aresz cie był trak to -
wa ny jak czło wiek – czuł się i jadł tu le piej niż we wła snym kra ju na wol no ści”27.

Zda niem Per ki je go ży cio we kło po ty roz po czę ły się od po zna nia Co rel la. Prze ko ny wał,
że nie prze ka zał Szwe do wi żad nych in for ma cji mo gą cych szko dzić, co wię cej, miał go
ostrzec przed za in te re so wa niem ze stro ny SB28. Funk cjo na riu sze mie li wy mu szać na Per ce
przyj mo wa nie ko lej nych za dań, a w mo men cie od mo wy do pro wa dzić do zwol nie nia go
z pra cy. Przed wy jaz dem miał zo stać po uczo ny o za gro że niach wy ni ka ją cych z dzia łal no ści
„wro gich wy wia dów” oraz Ko ścio ła ka to lic kie go. Przy znał tak że, że „wy my ślił ja kąś hi sto -
rię”, aby otrzy mać zgo dę na po now ny wy jazd do Szwe cji. Bez po śred nią przy czy ną uciecz -
ki mia ła być oba wa przed kon se kwen cja mi nie uda nej pró by wrę cze nia ła pów ki „prze kup -
nym urzęd ni kom” Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych za po moc w zdo by ciu paszpor tu.
Choć Per ka przy znał, że nie był prze śla do wa ny z po wo dów po li tycz nych, skład sę dziow ski
do strzegł w po sta wie oskar żo ne go „wi docz ną nie chęć do pa nu ją ce go w je go ojczyź nie re -
żi mu i ży cze nie spę dze nia ży cia w więk szej wol no ści”29. Wy ja śnie nia Per ki uzna no jed nak
za nie wia ry god ne, zwra ca jąc uwa gę, że po sia dał do stęp do ma ga zy nu bro ni na le żą ce go do
Li gi Obro ny Kra ju w Ła sku (pra co wał tam wcze śniej ja ko in struk tor na uki jaz dy) oraz pia -
sto wał kie row ni cze sta no wi sko w Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go w Beł cha to wie. Po nad to oko -
licz no ścią świad czą cą na je go nie ko rzyść mia ło być po zo sta wie nie w kra ju, w trud nej sy tu -
acji ży cio wej, żo ny i sy na. Osta tecz nie po ry wacz zo stał ska za ny na czte ry la ta wię zie nia,
sę dzia jednocześnie za su ge ro wał, by nie ko rzy stał z przy słu gu ją ce go od wo ła nia, bo mo gło -
by ono do pro wa dzić do otrzy ma nia więk sze go wy ro ku. Szan są dla Per ki mia ło być przed -
ter mi no we zwol nie nie za do bre spra wo wa nie 30.

24 Ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na z opra co wa nia pod wzglę dem ewi den cyj no -op er acy jnym i ar chi wal nym
akt spra wy pro wa dzo nej przez Pro ku ra tu rę Wo je wódz ką w Zie lo nej Gó rze prze ciw ko An drze jo wi Per ce, 3 IV
1981 r., k. 1; ibi�dem, Mel du nek Wy dzia łu Śled cze go KW MO w Zie lo nej Gó rze o za koń cze niu po stę po wa nia
prze ciw ko An drze jo wi Per ce, 27 II 1981 r., k. 48.

25 J. Ra sa la, M. Re giel, op.�cit. 
26 Struk tu ra są dow nic twa w RFN skła dała się z czte rech szcze bli: są dów lo kal nych, re gio nal nych, kra jo -

wych są dów ape la cyj nych i Fe de ral ne go Try bu na łu Spra wie dli wo ści. Kra jo we są dy ape la cyj ne były dru gą
instan cją dla spraw roz pa try wa nych przez są dy re gio nal ne, jak rów nież pierw szą in stan cją w spra wach
m.in. oskar żeń o zdra dę sta nu i dzia łal ność sprzecz ną z kon sty tu cją. 

27 Czte�ry�la�ta�wię�zie�nia�dla�po�ry�wa�cza�sa�mo�lo�tu�PLL�«Lot», „Try bu na Lu du”, 10 III 1981.
28 J. Ra sa la, M. Re giel, op.�cit.
29 AIPN Po, 024/578, t. 2, Od bit ka uwie rzy tel nio na wy ro ku 16. Izby Kar nej Są du Kra jo we go w Ber li nie

Za chod nim, 9 III 1981 r., k. 158–160, 167–170.
30 J. Ra sa la, M. Re giel, op.�cit.�
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Przed sta wio na wy żej li nia obro ny przy ję ta w cza sie pro ce su słu ży ła wy da niu jak naj niż -
sze go wy ro ku przez za chod nio ber liń ski są d31. Funk cjo na riu sze SB nie mie li wąt pli wo ści
od no śnie mo ty wa cji kie ru ją cej po stę po wa niem po ry wa cza. Stwier dzo no, że trud no ści fi -
nan so we w Pol sce oraz „prze ko na nie co do moż li wo ści szyb kie go «do ro bie nia się» na Za -
cho dzie” po od by ciu ka ry skło ni ły Per kę do po rwa nia sa mo lo tu 32.

Tym�cza�sem�w Sie�ra�dzu

W związ ku z czy nem Per ki sie radz ka SB za ło ży ła spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia
„Ikar”. Oba wia no się, że ze wzglę du na zna jo mo ści wśród ofi ce rów WP i MO mógł on prze -
ka zać na Za chód uzy ska ne od nich in for ma cje „istot ne dla wro gich wy wia dów”. Plan przed -
się wzięć ope ra cyj nych zo stał opra co wa ny w grud niu 1980 r.33 Do zna jo mych po ry wa cza
za li czo no m.in. funk cjo na riu sza sie radz kiej SB ppor. Woj cie cha Ta bo row skie go
i kpt. Edwar da Ga lic kie go, za stęp cę ko men dan ta KM MO w To ma szo wie Ma zo wiec kim.
Po nad to Per ka „utrzy my wał roz le głe kon tak ty z ofi ce ra mi WP – czł[on ka mi] ko ła ło wiec -
kie go przy Jed no st ce Woj sko wej w Ła sku”34. Ce lem czyn no ści ope ra cyj no -śle dczych by ło
do pro wa dze nie – przy współ dzia ła niu KW MO w Ło dzi i Piotr ko wie Try bu nal skim – „do
ścią gnię cia po ry wa cza do kra ju i po cią gnię cia go do od po wie dzial no ści kar nej”35. Pla no wa -
no (po za koń cze niu pię cio let nie go za ka zu opusz cza nia Ber li na Za chod nie go) zor ga ni zo wa -
nie spo tka nia ucie ki nie ra z ro dzi ną na te ry to rium któ re goś z państw so cja li stycz nych, a na -
stęp nie do pro wa dze nie do aresz to wa nia i roz po czę cie pro ce du ry eks tra dy cyj nej. Naj pierw
na le ża ło unie moż li wić wy jazd do Ber li na Za chod nie go żo ny i sy na po ry wa cza – w tym ce -
lu wy da no za strze że nie wy jaz du za gra ni cę obo wią zu ją ce do li sto pa da 1985 r.36 Już 5 grud -
nia 1980 r. SB prze słu cha ła Ja ni nę Per kę, któ ra mia ła do wie dzieć się od są sia dów o czy nie
mę ża. Z jej ze znań wy ni kało, że w li sto pa dzie 1980 r. Per ka był sfru stro wa ny sy tu acją ży -
cio wą (za cią gnię te po życz ki), jed nak nie po wie dział żo nie o swych pro ble mach. W dniu
1 grud nia wy szedł z do mu, za po wia da jąc po wrót z wy jaz du służ bo we go trzy dni póź nie j37.
Pro wa dzą cy spra wę funk cjo na riu sze SB nie da li wia ry ze zna niom żo ny po ry wa cza, uzna -
jąc, że mu sia ła dzia łać w po ro zu mie niu z mę żem, któ ry chciał spro wa dzić ro dzi nę do RFN.
Za ło żo no jej więc pod słuch te le fo nicz ny 38. Oj ciec po ry wa cza, Ta de usz, miał oświad czyć:
„Po stę po wa niem sy na je stem ogrom nie zdzi wio ny, po nie waż z na tu ry był on czło wie kiem
bar dzo spo koj nym i skry tym, za do wo lo nym z pra cy, nie ma ją cym kło po tów ro dzin nych”39.

W 1983 r. Ja ni na Per ka chcia ła wy je chać do Ber li na Za chod nie go, choć twier dzi ła, że nie
wie rzy ła w za pew nie nia mę ża o przy wią za niu do ro dzi ny. W jed nym z li stów Per ka in for mo -
wał naj bliż szych o po zy tyw nej od po wie dzi za chod nio ber liń skie go Se na tu na proś bę o przed -
ter mi no we zwol nie nie z wię zie nia. Żo na twier dzi ła, że nie po tra fi udzie lić in for ma cji na te -
mat sta tu su praw ne go mę ża w Ber li nie Za chod nim oraz moż li wo ści sko rzy sta nia przez nie go

31 Por. AIPN Po, 024/578, t. 1, No tat ka służ bo wa kpt. Jó ze fa Pcio na, Zie lo na Gó ra, 30 XII 1980 r., k. 46. 
32 AIPN Łd, 055/465, Wnio sek o wsz czę cie SOR „Ikar”, 8 XII 1980 r., b.p.; por. ibi�dem, Wnio sek o za -

koń cze nie SOR „Ikar”, 12 IV 1984 r., b.p.
33 Ibi�dem,  Mel du nek ope ra cyj ny SB KW MO w Sie ra dzu nr 51/80, 8 XII 1980 r., b.p.
34 AIPN Łd, 053/9, t. 1, No tat ka służ bo wa do ty czą ca An drze ja Per ki, 5 XII 1980 r., k. 326; ibi�dem, No tat -

ka urzę do wa mł. chor. Jó ze fa Pil nia ka, 6 XII 1980 r., k. 334.
35 AIPN Łd, 055/465, Wnio sek o wsz czę cie SOR „Ikar”, 8 XII 1980 r., b.p.
36 Ibi�dem, Ana li za ma te ria łów ope ra cyj nych SB KW MO w Sie ra dzu, 31 III 1984 r., b.p.
37 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ja ni ny Per ki, Sie radz, 5 XII 1980 r., b.p.
38 Ibi�dem, Ogól na oce na in for ma cji za war tych w SOR „Ikar”, Sie radz, 20 XII 1981 r., b.p.
39 AIPN Po, 024/578, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ta de usza Per ki, Łódź, 6 XII 1980 r., k. 46.
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z azy lu po li tycz ne go lub eko no micz ne go. Prze słu chu ją cy ją funk cjo na riusz od mó wił z ko lei
od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce sy tu acji praw nej po ry wa cza w PRL. Ja ni na Per ka za prze -
czy ła, ja ko by jej ce lem był wy jazd na sta łe do Ber li na – chcia ła je dy nie zo ba czyć, w ja kim
po ło że niu znaj du je się jej mąż. Pod kre śli ła tak że, że przed wy jaz dem nie pro wa dził on ni gdy
dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko ustro jo wi PRL40. Prze słu chi wa na ja ko świa dek zna jo ma
ro dzi ny Per ków Te re sa Bed nar kie wicz przy zna ła, że po po wro cie ze Szwe cji w 1978 r. „An -
drze jo wi [by ło] tyl ko jed no w gło wie”, po nad to Per ka „twier dził, że w Pol sce nie mo że im
[tj. ro dzi nie] za bez pie czyć ta kie go sty lu ży cia, ja ki by chciał, więc wi dział wyj ście w wy jeź -
dzie za gra ni cę”41. Po now nie po ja wi ła się in for ma cja o wy staw nym try bie ży cia i za cią gnię -
tych po życz kach. W 1984 r. pod ję ta zo sta ła de cy zja o dal szej kon tro li fi gu ran ta i je go ro dzi -
ny. Mia ła być od tąd pro wa dzo na w ra mach spra wy obiek to wej „Za po ra”42.

Na�wol�no�ści

Tym cza sem An drzej Per ka prze by wał w za kła dach kar nych na te re nie Ber li na Za chod -
nie go, po cząt ko wo w osła wio nym wię zie niu Mo abit, na stęp nie w Te gel. W dniu 20 kwiet -
nia 1983 r. 41. Izba Kar na oraz Izba Kar no -E gz ek ucy jna za de cy do wa ły o za wie sze niu ka ry
na trzy la ta – zwol nio ny pod le gał od tąd do zo ro wi po li cyj ne mu w miej scu za miesz ka nia.
Osta tecz nie ka ra zo sta ła uzna na za za li czo ną w ma ju 1986 r.43

Po opusz cze niu wię zie nia po ry wacz trud nił się m.in. stró żo wa niem na zło mo wi sku sa -
mo cho dów i roz no sze niem ga zet. Przez pe wien czas pra co wał rów nież w kon cer nie Sie -
mens. W trak cie kil ku let nie go po by tu w Ber li nie Za chod nim po znał wie le osób na ro do wo -
ści pol skiej, wśród któ rych znaj do wał się nie ja ki An drzej Ra biej – by ły ofi cer po li tycz ny
Woj ska Pol skie go, któ ry po 1945 r. nie po wró cił do Pol ski. Zda niem SB Ra biej „jest zna ny
w świe cie prze stęp czym ja ko sta ry pa ser i ma ją cy zna jo mość z za wo do wy mi mor der ca mi”.
La tem 1987 r. oskar żył on Per kę o kra dzież 30 tys. ma rek, bi żu te rii oraz pró bę otru cia. Do
dzia ła nia przy stą pi ła za chod nio nie miec ka Po li cja Kry mi nal na, któ ra prze słu cha ła Per kę.
Dwa dni póź niej – 1 lip ca – po ry wacz zgło sił się do Pol skiej Mi sji Woj sko wej, gdzie otrzy -
mał pasz port kon su lar ny upraw nia ją cy do po wro tu do kra ju. Opu ścił Ber lin Za chod ni bez
rze czy oso bi stych i pie nię dzy, praw do po dob nie w oba wie przed ze mstą ze stro ny Ra bie ja44.

40 AIPN Łd, 055/465, No tat ka służ bo wa spo rzą dzo na przez Re fe rat Pasz por to wy RUSW w Ła sku, 11 VIII
1983 r., b.p.

41 AIPN Łd, 053/9, t. 1, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Te re sy Bed nar kie wicz, 6 XII 1980 r., k. 333.
42 Spra wa obiek to wa „Za po ra” by ła pro wa dzo na przez Wy dział II SB KW MO/WUSW w Ło dzi w la tach

1975–1990 „w związ ku z wy tycz ny mi MSW po le ca ją cy mi ob jąć kontr wy wia dow czą ochro ną jed no stek Woj -
ska Pol skie go na te re nie wo je wódz twa łódz kie go przed pe ne tra cją służb spe cjal nych państw NA TO”. Ibi�dem,
017/2, t. 1 (SO „Za po ra”).

43 AIPN Po, 024/578, t. 1, In for ma cja do ty czą ca do tych cza so wych wy ni ków SOR „West”, Zie lo na Gó ra,
4 IX 1987 r., k. 67; ibi�dem, t. 2, Od bit ka uwie rzy tel nio na po sta no wie nia 41. Izby Kar nej i Izby Kar no -E gz e -
ku cy jnej Są du Kra jo we go w Ber li nie Za chod nim, 11 IV 1983 r., k. 172, 174; ibi�dem, Od bit ka uwie rzy tel nio -
na po sta no wie nia 41. Izby Kar nej Są du Kra jo we go w Ber li nie Za chod nim w po stę po wa niu kar nym prze ciw -
ko An drze jo wi Per ce, 6 V 1986 r., k. 175.

44 Ibi�dem, t. 1, In for ma cja do ty czą ca do tych cza so wych wy ni ków SOR „West”, Zie lo na Gó ra, 4 IX 1987 r.,
k. 69; ibi�dem, Mel du nek do Wy dzia łu In spek cji Biu ra Śled cze go MSW o za koń cze niu po stę po wa nia pro wa -
dzo ne go przez Wy dział III WUSW w Zie lo nej Gó rze, 17 XII 1987 r., k. 74; ibi�dem, t. 2, No tat ka służ bo wa do -
ty czą ca An drze ja Per ki i An drze ja Ra bie ja, Zie lo na Gó ra, 5 VIII 1987 r., k. 51.
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Znów�za�kra�ta�mi

Te go sa me go dnia wie czo rem Per ka zo stał za trzy ma ny na przej ściu gra nicz nym w Ku -
no wi cach, a 3 lip ca osa dzo ny w aresz cie. Wów czas też zo sta ło wzno wio ne śledz two przez
Wy dział Po stę po wa nia Kar ne go Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Zie lo nej Gó rze, a Wy dział III
Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Zie lo nej Gó rze wró cił do spra wy ope ra -
cyj ne go roz pra co wa nia „West”, któ rej ce lem by ło usta le nie przy czyn po wro tu Per ki do Pol -
ski i uzy ska nie in for ma cji na te mat je go kon tak tów z oby wa te la mi pol ski mi prze by wa ją cy -
mi cza so wo w Ber li nie Za chod nim. Waż ne by ło rów nież zdo by cie wia do mo ści, „kto i kie dy
do cie rał do An drze ja Per ki z przed sta wi cie li ob cych służb wy wia dow czych, czy by ły po dej -
mo wa ne te go ro dza ju pró by i ja kie by ło za cho wa nie A[ndrze ja] Per ki”45.

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go do cho dze nia wska za no kil ka przy czyn ma ją cych wpływ na
pod ję cie przez ucie ki nie ra trud nej de cy zji o po wro cie do kra ju. Per ka stwier dził, że pod czas
po by tu w wię zie niu zro zu miał wa gę po peł nio ne go błę du i „czu je się win nym wszyst kich
następ nych upro wa dzeń sa mo lo tów, gdyż [do ko nu jąc] ja ko je den z pierw szych te go ro dza ju
ak tu po rwa nia, dał przy kład in nym oso bom, że moż na w ten spo sób «ucie kać» za gra ni cę”.
Nie mniej istot ną przy czy ną mia ła być „tę sk no ta za ro dzi ną i po stę pu ją ce na tym tle za ła ma -
nie psy chicz ne” oraz kło po ty zdro wot ne. Jak wnio sko wał pro ku ra tor Sta ni sław Fą fe ra: „Nie
kwe stio nu jąc tych wzglę dów, wy da je się jed nak, że wła ści wym po wo dem je go po wro tu by -
ło oskar że nie go przez jed ne go z miesz kań ców Ber li na Za chod nie go przed po li cją o kra dzież
[…], o czym wspo mniał do pie ro w trak cie jed ne go z ostat nich prze słu chań”46.

Funk cjo na riusz Wy dzia łu Śled cze go zie lo no gór skie go WUSW uznał Per kę za oso bę za -
do wo lo ną z po peł nio ne go czy nu, cze go do wo dem mia ła być ła twość, z ja ką udzie lał wy wia -
dów pra so wych i ra dio wych. Przy kła dem by ła wy emi to wa na 21 wrze śnia 1987 r. przez Pro -
gram III Pol skie go Ra dia au dy cja Wró�cił� po�ry�wacz. Jed no cze śnie za le ca no „dal sze
ope ra cyj ne za in te re so wa nie” oso bą Per ki ze wzglę du na praw do po do bień stwo wej ścia
w kon takt z za gra nicz ny mi służ ba mi spe cjal ny mi 47. 

Dnia 13 grud nia 1987 r. pro ku ra tu ra wo je wódz ka za koń czy ła śledz two, kie ru jąc spra wę
do Są du Re jo no we go w Wolsz ty nie. W to ku pro wa dzo ne go do cho dze nia zo sta ło prze słu -
cha nych 71 świad ków, do ko na no jed ne go prze szu ka nia i czte rech oglę dzin. W ak cie oskar -
że nia zna lazł się za rzut spro wa dze nia „bez po śred nie go nie bez pie czeń stwa ka ta stro fy w ko -
mu ni ka cji po wietrz nej”. Ze zna nia zło ży li m.in. kpt. To masz Hen zel i ste ward Grze gorz
An cy pa. Na le ży pod kre ślić, że w tym cza sie w związ ku z cho ro bą ser ca Per kę prze wie zio -
no z aresz tu w Zie lo nej Gó rze do szpi ta la przy Za kła dzie Kar nym w Po zna niu, a na stęp nie
zmie nio no areszt na do zór MO w Ła sku 48.

45 Ibi�dem, t. 1, Wnio sek o wsz czę cie SOR „West”, Zie lo na Gó ra, 7 VII 1987 r., k. 50; ibi�dem, t. 2, Po sta -
no wie nie o pod ję ciu za wie szo ne go śledz twa przez Wy dział Po stę po wa nia Kar ne go Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej
w Zie lo nej Gó rze, 3 VII 1987 r., k. 6; ibi�dem, No tat ka służ bo wa por. Krzysz to fa Da nie la ka z Wy dzia łu Śled -
cze go WUSW w Zie lo nej Gó rze, 9 VII 1987 r., k. 23.

46 Ibi�dem, t. 1, No tat ka służ bo wa Wy dzia łu III WUSW w Zie lo nej Gó rze do sze fa Ze spo łu do Zwal cza nia
Ter ro ry zmu De par ta men tu III MSW, 4 VII 1987 r., k. 54; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca do tych cza so wych wy -
ni ków SOR „West”, Zie lo na Gó ra, 4 IX 1987 r., k. 69; ibi�dem, t. 2, Pi smo za stęp cy pro ku ra to ra wo je wódz kie -
go Sta ni sła wa Fą fe ry do De par ta men tu Po stę po wa nia Kar ne go Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej w War sza wie, Zie lo na
Gó ra, 5 VIII 1987 r., k. 46. 

47 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa por. Krzysz to fa Da nie la ka z Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Zie lo nej Gó rze,
22 IX 1987 r., k. 59; ibi�dem, In for ma cja por. Krzysz to fa Da nie la ka do ty czą ca An drze ja Per ki, 12 I 1988 r.,
k. 181.

48 Ibi�dem, t. 1, Mel du nek do Wy dzia łu In spek cji Biu ra Śled cze go MSW o za koń cze niu po stę po wa nia pro -
wa dzo ne go przez Wy dział III WUSW w Zie lo nej Gó rze, 17 XII 1987 r., k. 73; ibi�dem, t. 2, Akt oskar że nia 
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…i�przed�są�dem

Osta tecz nie pro ces An drze ja Per ki od był się przed Są dem Re jo no wym dla m.st. War sza -
wy, a roz pra wy z 13 wrze śnia i 11 paź dzier ni ka „po twier dzi ły usta le nia śledz twa”. Per ka ze -
znał, że do de cy zji o upro wa dze niu sa mo lo tu mia ła przy czy nić się sy tu acja po li tycz na pa -
nu ją ca w Pol sce w 1980 r. Oświad czył: „Z uwa gi na kon tak ty to wa rzy skie z MO by łem
pod pad nię ty. Tra to wa no mnie ja ko «wtycz kę» MO”. Po nad to de cy du ją ce zna cze nie mia ły
pro ble my ze zna le zie niem pra cy oraz od rzu ce nie „bez uza sad nie nia” ko lej nych próśb
o przy zna nie pasz por tu 49. Dnia 11 paź dzier ni ka 1988 r. sąd uznał oskar żo ne go win nym za -
rzu ca nych czy nów, ska zu jąc go na trzy la ta po zba wie nia wol no ści. Jed no cze śnie na po czet
ka ry za li czo no okres spę dzo ny w za chod nio ber liń skich za kła dach kar nych oraz aresz cie
śled czym w Zie lo nej Gó rze. Jed nym z ar gu men tów są du ogra ni cza ją cym wy miar ka ry z pię -
ciu do trzech lat był zły stan zdro wia Per ki 50.

Ku rio zal nie, w ze sta wie niu z pre zen to wa ny mi wy żej ma te ria ła mi SB, brzmi uza sad nie -
nie wy ro ku: „Po wyj ściu na wol ność pod jął sta ra nia zmie rza ją ce do po wro tu do kra ju, co
uznać na le ży za po zy tyw ny ob jaw prze mia ny, ja ki na stą pił u oskar żo ne go”. Wy ro ku nie po -
da no do pu blicz nej wia do mo ści, gdyż je go ogło sze nie mo gło by za chę cić ewen tu al nych na -
śla dow ców Per ki do pod ję cia po dob nych dzia ła ń51.

Ucie ki nier na pod sta wie upra wo moc nio ne go 28 paź dzier ni ka 1988 r. wy ro ku zo stał
obcią żo ny kosz ta mi po stę po wa nia są do we go i opła tą są do wą. Z ko lei w mar cu na stęp ne go
roku sąd zde cy do wał o uchy le niu środ ka za po bie gaw cze go w po sta ci do zo ru MO, o czym
nie zwłocz nie po wia do mie ni zo sta li: oskar żo ny i je go obroń ca oraz Dziel ni co wy Urząd
Spraw We wnętrz nych Łódź -P ol esi e52.

* * *

W ta ki spo sób za koń czy ła się spra wa An drze ja Per ki, któ re go lo sy mo gły by po słu żyć ja -
ko go to wy sce na riusz fil mu sen sa cyj ne go. Nie wpi sał się on w ża den spo sób do pan te onu
nie zna nych czy też za po mnia nych bo ha te rów, nie mniej jed nak je go uciecz ka z kra ju i dal -
sze pe ry pe tie są cie ka wą ilu stra cją sy tu acji pa nu ją cej w PRL w la tach osiem dzie sią tych.

prze ciw ko An drze jo wi Per ce, Zie lo na Gó ra, 10 XII 1987 r., k. 131, 136; ibi�dem, No tat ka służ bo wa por.
Krzysz to fa Da nie la ka (Wy dział Śled czy WUSW w Zie lo nej Gó rze), 11 XII 1987 r., k. 128; ibi�dem, Mel du nek
Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Zie lo nej Gó rze o zmia nie środ ka za po bie gaw cze go przez Sąd Re jo no wy
w Wolsz ty nie, 23 XII 1987 r., k. 152. 

49 AIPN, 573/143, t. 1, Pro to kół roz pra wy głów nej przed Wy dzia łem V Kar nym Są du Re jo no we go dla
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, 13 IX 1988 r., k. 25–26.

50 AIPN Po, 024/578, t. 2, Mel du nek Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Zie lo nej Gó rze dla Wy dzia łu In spek -
cji Biu ra Śled cze go MSW o wy ro ku Są du I in stan cji, 24 XI 1988 r., k. 195. 

51 AIPN, 573/143, t. 1, Wy rok Są du Re jo no we go dla Mia sta Sto łecz ne go War sza wy – Wy dział V Kar ny,
11 X 1988 r., k. 63–64. 

52 Ibi�dem, Za rzą dze nie Są du Re jo no we go dla Mia sta Sto łecz ne go War sza wy wy ko na nia wy ro ku od no śnie
ska za ne go An drze ja Sta ni sła wa Per ki, 14 XII 1988 r., k. 75; ibi�dem, Po sta no wie nie Są du Re jo no we go dla Mia -
sta Sto łecz ne go War sza wy Wy dział V Kar ny, 14 III 1989 r., k. 80.
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IN�FOR�MA�TOR�O ZA�SO�BIE�AR�CHI�WAL�NYM�
CEN�TRAL�NE�GO�AR�CHI�WUM�WOJ�SKO�WE�GO,�
PRA�CA�ZBIO�RO�WA�POD�REDAKCJą
NA�TA�LII�BUJ�NIE�WICZ,�
WAR�SZA�WA�2008,�SS.�728�+�WKłAD�KA�ILU�STRA�CYJ�NA

Ar chi wa są in sty tu cja mi wia ry pu blicz nej, urzę da mi, któ re
z ra cji prze cho wy wa nej do ku men ta cji od gry wa ją istot ną
ro lę w pro ce sie upo wszech nia nia pa mię ci na ro do wej.

Inicja ty wy na uko we ar chi wów kon cen tru ją się zarówno na pu bli -
ko wa niu ma te ria łów źró dło wych, jak rów nież prac ma ją cych
charak ter po mo cy ewi den cyj no -i nfo rm acy jnych i ar chi wal nych, tj.
prze wod ni ków, in wen ta rzy, elek tro nicz nych baz da nych czy też in -
for ma to rów o za so bie.

W ostat nich kil ku la tach ar chi wa w Pol sce, po pu la ry zu jąc swój
za sób, opra co wa ły wie le in for ma to rów lub prze wod ni ków po za so -
bie. Za mysł słusz ny i po ży tecz ny, bo wiem za in te re so wa nie ar chi -
wa lia mi utrzy mu je się na wy so kim po zio mie. Opra co wa nie in for -
ma to ra o za so bie ar chi wal nym, któ ry z za ło że nia za wie ra je dy nie ogól ny opis za so bu da ne go
ar chi wum, po win no być po prze dzo ne pro fe sjo nal ną i osa dzo ną w re aliach na uko wych ana li -
zą ca łe go za so bu, uwzględ nia ją cą przy tym je go rze czy wi sty stan. Kon stru ując in for ma tor
na le ży dą żyć do kom plek so we go opi sa nia ar chi wa liów. Rów nie waż ne, a być mo że naj waż -
niej sze, kon struk cja, układ i za war tość me ry to rycz na in for ma to ra o za so bie ar chi wal nym
mu szą uwzględ niać po trze by użyt kow ni ków. Mia rą suk ce su te go ty pu pu bli ka cji jest bo wiem
czę sto tli wość ko rzy sta nia z nich w trak cie pro wa dze nia ba dań na uko wych, po szu ki wań ge -
ne alo gicz nych itp. oraz szyb kość i traf ność w znaj do wa niu po trzeb nych in for ma cji.

Szcze gól nie na le ży się cie szyć, je śli do rąk ba da czy tra fia ta ka po zy cja, ja k In�for�ma�tor

o za�so�bie� ar�chi�wal�nym�Cen�tral�ne�go�Ar�chi�wum�Woj�sko�we�go, któ ry po ja wił się w 2008 r.
Pre zen to wa ny tom jest uzu peł nio ną i zak tu ali zo wa ną wer sją in for ma to ra po tym ar chi wum,
wy da ne go kil ka na ście lat te mu1. Za sób ar chi wal ny CAW obej mu je po nad 11,5 tys. mb ma -
te ria łów ar chi wal nych, tym sa mym po ru sza nie się po tak ob szer nym i zróż ni co wa nym zbio -
rze by ło by nie moż li we bez in for ma to ra.

Pu bli ka cja po prze dzo na jest wstę pem, z któ re go do wia du je my się, że ini cja ty wa wy da nia
In�for�ma�to�ra wią że się z 90. rocz ni cą od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści oraz ju bi le uszem
CAW. W pierw szej czę ści pra cy scha rak te ry zo wa no jej za war tość. Pod kre ślo no, że pre zen to -
wa ne opi sy ma te ria łów ar chi wal nych za wie ra ją da ne ak tu al ne na dzień 31 grud nia 2007 r.
Ponad to za zna czo no, że w opra co wa niu umiesz czo no in for ma cje na te mat wszyst kich ze spo -
łów i ko lek cji znaj du ją cych się w za so bie CAW, nie za leż nie od stop nia ich opra co wa nia. In -
ten cją au to rów by ło bo wiem za pre zen to wa nie moż li wie naj peł niej szych opi sów ar chi wa liów,
że by użyt kow nik sam był w sta nie prze pro wa dzić kwe ren dę i sku tecz nie od szu kać in te re su ją -
ce go do ku men ty. Re dak tor wy da nia – Na ta lia Buj nie wicz – zwró ci ła we wstę pie uwa gę na
fakt, że zastosowanie wy tycz nych Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych do ty czą cych

1 Cen�tral�ne�Ar�chi�wum�Woj�sko�we.�In�for�ma�tor�o za�so�bie, pra ca zbio ro wa, War sza wa 1996. 
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opra co wa nia in for ma to ra o za so bie ar chi wum pań stwo we go nie do koń ca moż liwe by ło
w przy pad ku za so bu CAW, dlatego też na po trze by te go wy daw nic twa zmo dy fi ko wa no je
w ta ki spo sób, aby od dać spe cy fi kę do ku men ta cji prze cho wy wa nej w tym ar chi wu m2. 

We wstę pie zna la zło się krót kie opra co wa nie do ty czą ce hi sto rii CAW i dzie jów je go za -
so bu. Zbyt skrom na, jak na tak ob szer ne wy daw nic two, jest część wstę pu po świę co na omó -
wie niu za so bu ar chi wal ne go. Cha rak te ry zu jąc do ku men ta cję ar chi wal ną prze cho wy wa ną
w CAW, aż się pro si o syn te tycz ne przed sta wie nie te go, co w tym za so bie jest ty po we, a co
spe cy ficz ne. Sko ma so wa nie na dwóch stro nach dzie jów za so bu li czą ce go po nad 11 km, ma -
ją ce go bo ga tą i zróż ni co wa ną struk tu rę oraz nie zwy kle in te re su ją ce ar chi wa lia, po wo du je
u czy tel ni ka wra że nie nie do sy tu. Na za koń cze nie czę ści wstęp nej omó wio no za sa dy udo -
stęp nia nia do ku men tów. Pod sta wę praw ną ko rzy sta nia z do ku men ta cji zar chi wi zo wa nej
w CAW sta no wi Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia 3 czerw ca 2008 r. w spra wie spo -
so bu i try bu udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych w ar chi wach wy od ręb nio nych3. Nie -
zwy kle po ży tecz ne dla po ten cjal ne go użyt kow ni ka ar chi wum jest rze czo we omó wie nie sta -
łych ele men tów sy gna tu ry ar chi wal nej. W czę ści wstęp nej In�for�ma�to�ra po da no rów nież
da ne te le adre so we, tj. go dzi ny pra cy i te le fo ny kon tak to we Pra cow ni Udo stęp nia na Akt
i Pra cow ni In for ma cji Ar chi wal nej. 

Wła ści wa część In�for�ma�to�ra� za ty tu ło wa na „Za sób ar chi wum” zo sta ła po dzie lo na na
dzie sięć czę ści: I. Ma te ria ły ar chi wal ne z lat 1908–1939; II. Ma te ria ły ar chi wal ne z okre su
II woj ny świa to wej; III. Ar chi wa lia Woj ska Pol skie go z lat 1943–1945; IV. Ar chi wa lia Woj -
ska Pol skie go po 1945 r.; V. Ko lek cja Woj sko wej Ko mi sji Ar chi wal nej; VI. Ak ta per so nal -
ne i od zna cze nio we z lat 1918–2007; VII. Zbio ry fo to gra ficz ne; VIII. Zbio ry kar to gra ficz -
ne; IX. Ko lek cje re gu la mi nów, in struk cji i ak tów praw nych; X. Ar chi wa lia Woj ska
Pol skie go z lat 1943–2007 (nie opra co wa ne). 

Każ da z czę ści po prze dzo na jest krót kim wpro wa dze niem od no szą cym się do ar chi wa -
liów w niej opi sa nych. W cha rak te ry sty ce tej zna la zło się miej sce na syn te tycz ne omó wie -
nie do ku men ta cji, z po da niem wiel ko ści zbio rów oraz do stęp nych po mo cy ewi den cyj no -
-info rm acy jnych i ar chi wal nych. Ta ka nar ra cyj na pre zen ta cja ar chi wa liów po prze dza ją ca
opis za sad ni czy bez wąt pie nia uła twia ko rzy sta ją ce mu zo rien to wa nie się w za war to ści ar -
chi wa liów umiesz czo nych w po szcze gól nych działach.

Opi sy jed nost ko we za pre zen to wa ne w czę ściach od I do IX ma ją nu me ra cję cią głą
od 1 do 1286; na to miast do ku men ta cja opi sa na w czę ści X po sia da nu me ra cję od 1 do 2505. 

Wszyst kie ar chi wa lia przed sta wio ne w pierw szych dzie wię ciu działach zo sta ły omó wio -
ne we dług na stę pu ją ce go sche ma tu opie ra ją ce go się na sied miu punk tach. W pierw szym po -
da no na zwę ze spo łu wraz z sy gna tu rą. W przy pad ku tzw. grup ze spo łów lub ze spo łów
szcząt ko wych by ło to wy raź nie za zna czo ne przy ty tu le – w na wia sie. W punk cie dru gim
znaj du ją się in for ma cje o da tach skraj nych opi sy wa nej do ku men ta cji ze spo łu, z uwzględ -
nie niem an�te�rio�rów i po�ste�rio�rów. Punkt trze ci opi su za re zer wo wa no na przed sta wie nie
roz mia ru ze spo łu w jed nost kach ar chi wal nych i me trach bie żą cych. W czwar tym natomiast
zna la zło się miej sce na opis za war to ści ze spo łu, sta no wią cy bez wąt pie nia naj istot niej szą
część pre zen ta cji. W dal szych czę ściach opi su umiesz czo no in for ma cje do ty czą ce ję zy ka
do ku men tów, z uwzględ nie niem czę sto tli wo ści ich wy stę po wa nia, sta nu zmi kro fil mo wa nia

2 Pi smo na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 6 VI 2000 r. w spra wie za le ceń do ty czą cych opra -
co wa nia in for ma to ra o za so bie ar chi wum pań stwo we go wraz z za łącz ni kiem za wie ra ją cym za le ce nia do ty czą -
ce opra co wa nia in for ma to ra o za so bie ar chi wum pań stwo we go, http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de -
cy zje/Pi smo%20_%206_2000.pdf, 18 I 2010 r. 

3 DzU, 2008, nr 107, poz. 679.
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(zdi gi ta li zo wa nia) ar chi wa liów oraz po mo cy ewi den cyj no -i nfo rm acy jnych. Wy da je się, że
przy ję cie ta kiej kon struk cji opi su jed nost ko we go jest w zu peł no ści wy star cza ją ce na po trze -
by te go ty pu pu bli ka cji. Je dy nym za strze że niem, a w za sa dzie pro po zy cją na przy szłość,
jest za sto so wa nie wy róż nie nia nazw ze spo łów w opi sie np. po przez po gru bie nie czcion ki.
Bez wąt pie nia uła twi to ko rzy sta nie z opra co wa nia.

W tej czę ści za sta no wić się wy pa da, czy we wła ści wy spo sób do ko na no wy od ręb nie nia
grup ze spo łów. Au tor ni niej szej re cen zji nie ana li zo wał szcze gó ło wo wszyst kich grup ze -
spo łów za miesz czo nych w In�for�ma�to�rze, nie zna też ma te ria łów ar chi wal nych opi sa nych
w ten wła śnie spo sób. Jed nak na pod sta wie ana li zy wy bra nych przy kła dów wy da je się, że
w czę ści przy pad ków ma my do czy nie nia ra czej z ze spo ła mi ar chi wal ny mi zło żo ny mi, a nie
z gru pa mi ze spo łów. Nie za leż nie od tej uwa gi au to rzy opi sów jed nost ko wych przy ję li do -
bre roz wią za nie do ty czą ce pre zen ta cji ar chi wa liów wcho dzą cych w skład grup ze spo łów,
bo wiem przy każ dym z ak to twór ców umie ści li sy gna tu rę oraz in for ma cję o licz bie jed no -
stek ar chi wal nych. Ana li zu jąc szcze gó ło wo opi sy jed nost ko we, war to pod kre ślić, że cha -
rak te ry sty ka po szcze gól nych ze spo łów za war ta w czwar tym punk cie każ de go ha sła jest na
ogół opra co wa na w stop niu wy star cza ją cym.

Z ko lei w przy pad ku czę ści X obej mu ją cej nie opra co wa ne ar chi wa lia woj sko we cha rak -
te ry sty ka opi su za mknę ła się w czte rech punk tach, którymi w ta be li oprócz licz by po rząd -
ko wej są: na zwa jed nost ki lub in sty tu cji woj sko wej; da ty skraj ne oraz nu mer spi su zdaw -
czo -o dbio rcz ego. Wszyst kie opi sa ne w ten spo sób ar chi wa lia zo sta ły po gru po wa ne
te ma tycz nie, nie ste ty w spo sób nie czy tel ny. Nie trafionym po my słem by ło zamiesz cze nie
w jed nym ta be la rycz nym cią gu wszyst kich opi sów jed nost ko wych od no szą cych się do ma -
te ria łów ar chi wal nych – gru py rze czo we od dzie lo ne są od sie bie je dy nie ty tu ła mi ko lej nych
z nich. Wszyst kie nie opra co wa ne ar chi wa lia umiesz czo no w jed nej ta be li zaj mu ją cej 183
stro ny w In�for�ma�to�rze, nie wy róż nia jąc w ża den spo sób grup rze czo wych (choć by po przez
po gru bie nie czcion ki), co utrud nia zde cy do wa nie ko rzy sta nie z pu bli ka cji.

War tość użyt ko wa każ de go in for ma to ra o za so bie by ła by nie wiel ka, gdy by nie in dek sy
sta no wią ce in te gral ną część opra co wa nia. W oma wia nej pra cy znaj du ją się dwa – rze czo wy
i oso bo wo -g eogr afic zny. Nie zbyt for tun nym zabiegiem było po łą cze nie indeksów –
zazwyczaj osobnych – oso bo we go i geo gra ficz ne go. Przy ję cie ta kie go roz wią za nia po zba -
wia w ten spo sób In�for�ma�tor pod sta wo wej war to ści, jaką jest szyb kie do tar cie do in for ma -
cji. Na wet je żeli oba in dek sy są skrom ne i za wie ra ją nie wie le ha seł – po win ny być od ręb -
ne. Za strze że nie bu dzi rów nież za sto so wa nie od sy ła czy w obu in dek sach do kon kret nych
opi sów jed nost ko wych. W przy pad ku ma te ria łów ar chi wal nych opra co wa nych i nie opra co -
wa nych wy stę pu ją po wta rza ją ce się nu me ry opi sów jed nost ko wych, któ re są wy róż nio ne
w prak tycz nie nie zau wa żal ny spo sób. Au to rzy In�for�ma�to�ra po da ją co praw da na po cząt ku
in dek su rze czo we go, że pi smem po chy łym wy róż nio no licz by po rząd ko we od sy ła ją ce do
nie opra co wa nych ze spo łów omó wio nych w dzia le X, jed nak przy ję cie roz wią za nia po le ga -
ją ce go na roz róż nia niu liczb po rząd ko wych ze spo łów opra co wa nych i nie opra co wa nych
po przez za sto so wa nie kur sy wy jest za bie giem nie zda ją cym eg za mi nu. Czy tel nik w za sa dzie
nie do strze ga tej sub tel nej róż ni cy, tym bar dziej że przy liczbach przy po rząd ko wa nych do
ha seł za sto so wa no ma łą czcion kę. Tym sa mym osoba ko rzy sta ją ca z in dek su rze czo we go,
chcąc do trzeć do in for ma cji do ty czą cych kon kret ne go ze spo łu, mu si spraw dzić, czy po szu -
ki wa ne da ne znaj du ją się wśród dzie wię ciu czę ści opra co wa nych, czy też w ta be li obej mu -
ją cej ze spo ły nie opra co wa ne. 

W przy pad ku in dek su oso bo wo -g eogr afic zn ego na je go wstę pie nie po da no na wet in for -
ma cji o za sto so wa niu roz róż nie nia w po sta ci po chy łej czcion ki od no szą cej się do ze spo łów
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opra co wa nych i nie opra co wa nych, co utwier dza w prze ko na niu o za sto so wa niu złej me to -
dy na ozna cza nie od sy ła czy. W ko lej nych edy cjach wy daw nic twa war to by po my śleć o in -
nym roz wią za niu wy róż nia ją cym licz by po rząd ko we w in dek sie. 

Słusz nym za bie giem by ło z ko lei za miesz cze nie tuż po omó wio nych po wy żej in dek sach
od ręb ne go wy ka zu jed no stek woj sko wych (wraz z od sy ła cza mi), któ rych ar chi wa lia są
prze cho wy wa ne w CAW. Dzię ki te mu każ dy po ten cjal ny użyt kow nik szyb ko do trze do in -
te re su ją cych go in for ma cji do ty czą cych po szcze gól nych jed no stek roz pro szo nych nie jed no -
krot nie w róż nych ze spo łach. 

In�for�ma�tor uzu peł nia syn te tycz na bi blio gra fia, w któ rej znaj du ją się pu bli ka cje książ ko -
we i ar ty ku ły do ty czą ce hi sto rii ar chi wum, je go za so bu oraz woj sko wej służ by ar chi wal nej. 

Do brym oby cza jem jest za miesz cza nie w te go ty pu opra co wa niach stresz czeń ob co ję -
zycz nych. W przy pad ku In�for�ma�to�ra o za�so�bie Centralnego�Archiwum�Wojskowego, znaj -
du ją się w nim stresz cze nia w ję zy kach: an giel skim, nie miec kim i ro syj skim. 

Tuż po wstę pie umiesz czo no ob szer ny wy kaz skró tów uży wa nych przy opi sie ha seł. Po -
ziom szcze gó ło wo ści roz wi ja nych skró tów jest w zu peł no ści wy star cza ją cy. 

In�for�ma�tor zo stał wzbo ga co ny o szes na sto stro ni co wą wkład kę ilu stra cyj ną. Za pre zen to -
wa no w niej wy bra ne ar chi wa lia prze cho wy wa ne w ar chi wum. War to pod kre ślić, że fo to -
gra fie są bar dzo wy so kiej ja ko ści, wy da ne na pa pie rze kre do wym. Wśród pre zen to wa nej
ga my ma te ria łów iko no gra ficz nych znaj du ją się m.in. szkic sy tu acyj ny Bi twy War szaw -
skiej, rę ko pis mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go „O na pra wie ustro ju pań stwo we go”, dy plom
do Or de ru Wscho dzą ce go Słoń ca nada ne go mar szał ko wi Edwar do wi Ry dzo wi -Śm igł emu,
jak rów nież zdję cia uka zu ją ce pol ską flo tę wo jen ną w okre sie mię dzy wo jen nym. 

Na za koń cze nie na le ży wspo mnieć o szcze gó łach tech nicz nych pra cy. In�for�ma�tor skła da
się z 728 stron i wkład ki ilu stra cyj nej. Z uwa gi na cha rak ter i prze zna cze nie opra co wa nia,
zo sta ło ono wy da ne w twar dej opra wie, a kart ki są przy szy te do grzbie tu, dzię ki cze mu czę -
ste ko rzy sta nie z wy daw nic twa nie do pro wa dzi do zbyt szyb kie go zu ży cia. Na le ży tak że
pod kre ślić ład ną sza tę gra ficz ną okład ki.

Pod su mo wu jąc, oce na In�for�ma�to�ra�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�Cen�tral�ne�go�Ar�chi�wum�Woj�-

sko�we�go mi mo kil ku uwag kry tycz nych wy pa da do brze. Bez wąt pie nia jest to przy dat ne dla
ba da czy opra co wa nie, któ re w przy stęp ny spo sób oma wia za sób ar chi wal ny CAW. Wska -
za ne w re cen zji nie do sko na ło ści nie wpły wa ją w spo sób za sad ni czy na war tość pra cy.
Ocenia jąc te go ty pu wydawnictwa, na le ży mieć na uwa dze spe cy fi kę in for ma to rów o za so -
bie w ogó le. Ich ro la spro wa dza się przede wszyst kim do scha rak te ry zo wa nia za so bu ar chi -
wal ne go na po zio mie pod sta wo wym, a rów no cze śnie do uka za nia spe cy fi ki zgro ma dzo nych
archi wa liów. In for ma tory mają tak że za za da nie uła twie nie po ten cjal nym użyt kow ni kom
do tar cie do ar chi wa liów. Omówiona w ni niej szej re cen zji pu bli ka cja bez wąt pie nia speł nia
te za da nia. 

Ra�fał�Leś�kie�wicz
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OSO�BO�WE�ŹRÓ�DŁA�IN�FOR�MA�CJI�–�ZA�GAD�NIE�NIA�
ME�TO�DO�LO�GICZ�NO�-ŹR�ÓDŁ�OZNA�WCZE,�
REDAKCJA�FI�LIP�MU�SIAŁ,�KRA�KÓW�2008,�
SS.�536�+�5 nlb.

Oma wia na książ ka skła da się z sie dem na stu ar ty ku łów,
z któ rych więk szość sta no wią opra co wa nia po świę co ne
kon kret nym ka te go riom osób współ pra cu ją cych ze służ ba -

mi Pol ski Lu do wej, na to miast pięć jest edycjami nie któ rych do ku -
men tów o pra cy ope ra cyj nej, po prze dzo nymi nie kie dy bar dzo ob szer -
nym (np. w wy pad ku P. Pio trow skie go) ko men ta rzem wy daw ców.

Spo śród trzy na stu au to rów tyl ko dwaj nie są pra cow ni ka mi In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, czte rech (W. Fra zik, M. Ko ma niec ka,
F. Mu siał, R. Szczęch) za trud nio nych jest w je go kra kow skim od -
dzia le, któ ry od pierw szych lat dzia ła nia In sty tu tu wy róż niał się
po dej mo wa niem pro ble ma ty ki do ty czą cej teo re tycz nych za gad -
nień pra cy cy wil nych służb spe cjal nych Pol ski Lu do wej, ana li zą
po wsta wa nia i za gad nie nia mi do ty czą cy mi kry ty ki wy two rzo nej przez nie do ku men ta cji1,
sze ściu wy wo dzi się z daw ne go Biu ra Rzecz ni ka In te re su Pu blicz ne go, w tym G. Kar bo -
wiak, J. Mar cin kow ski, W. Mi kul ski oraz T. Rut kow ski, z je go Sek cji Stu dyj nej zaj mu ją cej
się ba da niem re ali za cji po sta no wień in struk cji o pra cy ope ra cyj nej w co dzien nych dzia ła -
niach SB. Część ar ty ku łów by ła już pu bli ko wa na w in nych wy daw nic twach.

Tom otwie ra tekst Woj cie cha Sa wic kie go Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji�or�ga�nów�bez�pie�-
czeń�stwa�Pol�ski�Lu�do�wej po świę co ny zde fi nio wa niu po szcze gól nych ka te go rii OZI i omó -
wie niu ewo lu cji ter mi nów je okre śla ją cych, uzu peł nio ny słow nicz kiem pod sta wo wych po -
jęć. Nie wąt pli wą za le tą ar ty ku łu jest to, że au tor nie ogra ni czył się je dy nie do opi su zmian
w na zew nic twie, lecz po ka zał ich me ry to rycz ne przy czy ny – np. wsku tek wpro wa dze nia za -
ka zu wer bo wa nia w cha rak te rze taj nych współ pra cow ni ków „eli ty wła dzy” (człon ków
PZPR i osób nie na le żą cych do tej par tii, ale zaj mu ją cych waż ne sta no wi ska pań stwo we)
w in struk cji o pra cy ope ra cyj nej wpi sa no no we ka te go rie OZI – „kon takt oby wa tel ski”
i „kon takt ope ra cyj ny”, w ra mach któ rych oso by te ma so wo re je stro wa no (s. 14 i nn.). Po -
głę bio na re flek sja au to ra nie za wsze idzie w pa rze ze zna jo mo ścią szcze gó łów źró dło wych.
Przy kła do wo moż na wska zać, iż ter min „taj ny współ pra cow nik” uży wa ny w cha rak te rze
ogól nym nie po ja wił się w la tach pięć dzie sią tych, lecz wy stę po wał już od po cząt ku dzia ła -
nia re sor tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W dniu 11 wrze śnia 1944 r. szef WUBP w Bia łym -
sto ku Fau styn Grzy bow ski po le cił pod le ga ją cym mu sze fom urzę dów po wia to wych prze -
sła nie do ko mór ki ewi den cji WUBP m.in. wy ka zu osób współ pra cu ją cych, a wśród
wy mie nio nych tam ka te go rii znaj do wa li się: „Agen ci (taj�ni�współ�pra�cow�ni�cy org. Władz
Bez pie czeń stwa, za da niem któ rych jest do cie ra nie do wro gich środo wisk w ce lu ich

1 Przy kła do wo moż na tu wy mie nić pra cę Wo�kół� te�czek� bez�pie�ki� –� za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�o�-
znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006 oraz ar ty ku ły w „Apa ra cie re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989”, t. 2,
4, 5. Pierw sza po da na tu pu bli ka cja za wie ra ar ty ku ły re dak to ra to mu oraz W. Fra zi ka, M. Ko ma niec kiej, a tak -
że E. Za jąc i P. Mil cza now skie go. 
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ujawnie nia)” [pod kre śle nie – A.Z.]2. W pla nie kon spek tu wy kła du „Ka te go rie agen tu ry”,
za twier dzo nym przez wi ce mi ni stra MBP Wa cła wa Le wi kow skie go w paź dzier ni ku 1950 r.,
zna la zło się okre śle nie: „Do kład niej pod po ję ciem sie ci agen cyj nej ro zu mie my wszyst kich
za ufa nych taj�nych�«współ�pra�cow�ni�ków» kontr wy wia du, przy po mo cy któ rych on opra co -
wu je i li kwi du je wro ga kla so we go i je go wy wro to wą dzia łal ność [pod kre śle nie – A.Z.]”3.

Po dob nie trud no jest zgo dzić się z opi nią, iż do pie ro po 1956 r. za le ga li zo wa no kon tak -
ty po uf ne (s. 15). Wpraw dzie po ję cie to przed 1955 r. nie wy stę pu je w ogól nych in struk -
cjach o pra cy z agen tu rą, ale uży wa się go wie lo krot nie w nor ma ty wach do ty czą cych kon -
kret nych za dań re sor tu, np. w Roz ka zie nr 49 dy rek to ra De par ta men tu IV Jó ze fa Krat ki
z 12 wrze śnia 1949 r.4, Roz ka zie nr 62 mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 29 grud nia
1949 r.5, czy za rzą dze niach 070 i 076 mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 12 i 30 grud -
nia 1952 r.6

Rów nież re la cje re sor tu przed 1956 r. z PZPR, a tak że jej po przed nicz ką, nie ukła da ły się
jed no znacz nie – w pew nych okre sach człon ków par tii wer bo wa no bez ogra ni czeń,
a w czerw cu 1948 r. w za sa dzie za ka za no po zy ski wa nia ich w ogó le, choć do pusz cza no wy -
jąt ki pod wa run kiem uzy ska nia zgo dy „władz par tyj nych”7. Po ja kimś cza sie sy tu acja znów
ule gła zmia nie: za ka zy wa no po zy ski wa nia na pod sta wie ma te ria łów ob cią ża ją cych lub kom -
pro mi tu ją cych, ale re zy den tów po szu ki wa no wła śnie wśród człon ków PZPR. Nie si ląc się na
przed sta wie nie wszyst kich me an drów w za kre sie wza jem nych sto sun ków, moż na wska zać,
iż w 1948 r. ka te go rię „kon takt po uf ny” wy ko rzy sty wa no ja ko me to dę utrzy my wa nia kon -
tak tów z przy naj mniej nie któ ry mi in for ma to ra mi na le żą cy mi do PPR. Wska zu je na to opinia
wydana 6 czerw ca 1948 r. przez człon ków ko mi sji po wo ła nej do we ry fi ka cji sie ci: mier ny
fa cho wiec, nie chęt ny współ pra cy, pew ny po li tycz nie. „Bio rąc pod uwa gę fakt przy na leż no -
ści do PPR oraz nie prze ja wia nie przez inf[or ma to ra] ini cja ty wy we współ pra cy, komi sja pro -
po nu je wy łą cze nie in for ma to ra z sie ci przy utrzy ma niu kon tak tu po uf ne go”8.

2 AIPN, 1576/27, Roz kaz nr 5, k. 6.
3 AIPN, 01334/3, k. 6. W oma wia nym kon spek cie okre śle nie taj ny współ pra cow nik w sen sie ogól nym

wystę pu je rów nież na k. 7 i 14. Umieszczenie słowa współpracownik w cudzysłowie, wy ni ka za pew ne z fak -
tu, iż w re sor cie przez dłu gi czas – z ro syj skie go so�trud�nik – uży wa no go na okre śle nie wła sne go pra cow ni ka. 

4 AIPN Łd, 0050/38/-/1/ – na pod sta wie ba zy EZAN. W in struk cji o pra cy re fe ra tów ochro ny wska zu je się
róż ni ce mię dzy sie cią agen tu ral ną, któ rej ce lem jest wy kry cie wro giej dzia łal no ści, a sie cią kon tak tów po uf -
nych na sta wio ną na usta le nie przy czyn złej pra cy za kła dów. Do tej ostat niej wer bu je się pra cow ni ków za ufa -
nych i pew nych po li tycz nie (p. II. 1 i 2). Wzór ra por tu re fe ra tu ochro ny prze wi dy wał wy ka za nie licz by po zy -
ska nych agen tów, in for ma to rów i kon tak tów po uf nych oraz licz by spo tkań z ni mi (p. VI. 2 i 4).

5 AIPN, 1572/54, Roz kaz nr 62 mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 29 XII 1949 r., k. 203. Roz kaz
doty czył dzia łań re sor tu w związ ku z pod wyż ką cen od 1 I 1950 r.

6 AIPN Łd, 0050/42-/2/ i AIPN Łd, 0050/23/-/3/ – na pod sta wie ba zy EZAN. Pa da ją tam okre śle nia: „Po -
sta wić kon kret ne za da nia w za kre sie: [...] pra cy z agen tu rą, KP�i OZ; za da niem UBP, RO i RW jest usta la nie
po przez sieć agen tu ral no -i nfo rm acy jną i kon�tak�ty�po�uf�ne na stro jów za łóg fa brycz nych…”. O wy ko rzy sta niu
kon tak tów po uf nych zob. też AIPN, 1572/592, In for ma cja CG-613/III/51 z 27 VII 1951 r. p.o. dy rek to ra De -
par ta men tu II M. Ta bo ry skie go o wy po wie dziach na te mat przy jaz du W. Mo ło to wa do Pol ski na pod sta wie
infor ma cji kon�tak�tów�po�uf�nych Wy dzia łu III, b.p.; ibi�dem, Pi smo AJ-3768/53 z 23 VII 1953 r. na czel ni ka
Wy dzia łu V w Sta li no gro dzie do dy rek to ra De par ta men tu V, b.p. W ra mach za bez pie cza nia uro czy sto ści
22 lip ca „wy ty po wa no sze ro ką sieć k.p. po śród de le ga tów z te re nu” [pod kre śle nia – A.Z.].

7 AIPN, 1572/696, Wy stą pie nie S. Rad kie wi cza pod czas od pra wy sze fów WUBP, 10 VI 1948 r., k. 24–24v.
Skró co na wer sja w: Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w la�tach�1944–1956.�Tak�ty�ka,�stra�te�gia,�me�to�dy,�część II: La�ta
1948–1949, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1996, s. 83 i nn.

8 AIPN, 001176/117, Akta kon tro li agen ta -i nfo rm at ora, mf. Z sie ci wy łą czo no wów czas rów nież wy so ko
oce nia ne go agen ta – człon ka PPR. O po wo ła niu ko mi sji por. wy stą pie nie S. Rad kie wi cza z 10 VI 1948 r.
w: Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa..., cz. II, s. 95 i nn.
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Szko da, że Woj ciech Sa wic ki nie za sy gna li zo wał pro ble mu z nie zwy kle czę stą re je stra -
cją w ka te go rii za bez pie cze nie9. Wpraw dzie nie za wsze ozna cza ła ona oso bo we źró dło in -
for ma cji, ale za zwy czaj wska zy wa ła nie tyl ko na za in te re so wa nie SB za bez pie cza ną oso bą,
ale rów nież chęć jej po zy ska nia. Nie któ re z osób re je stro wa nych po cząt ko wo ja ko za bez -
pie cze nie, z cza sem trak to wa no ja ko fi gu ran tów roz pra co wań, in ne prze kwa li fi ko wy wa no
na oso bo we źró dła in for ma cji. O spo so bie po strze ga nia tej ka te go rii przez sa mą SB świad -
czy fakt, iż w sy tu acji skła da nia ma te ria łów bez zmia ny ka te go rii, w ar chi wum nada wa no
im sy gna tu rę ła ma ną przez rzym ską je dyn kę, a więc przy pi sa ną do sie ci.

Wąt pli wo ści bu dzi tak że pró ba kla sy fi ka cji źró deł przed sta wio na w for mie ta be li, a wła -
ści wie kil ku ta bel, któ rych ce lem by ło za de mon stro wa nie po dzia łu struk tu ral ne go OZI
(s. 18–20).

Za le tę sta no wi z pew no ścią fakt roz bi cia ma te ria łu nie tyl ko we dług po szcze gól nych
służb, ale tak że wy dzie le nia w każ dej z nich pio nów tech ni ki, ob ser wa cji i per lu stra cji, gdyż
pio ny te fak tycz nie po sia da ły spe cy ficz ne po trze by wo bec nie któ rych grup OZI i czę sto sto -
so wa ły na zew nic two od mien ne od wy stę pu ją ce go w pod sta wo wych jed nost kach ope ra cyj -
nych. Moż na by ło by je dy nie do rzu cić nie uwzględ nio ną ka te go rię pio nu „W” – „pra cow nik
za ufa ny” (zob. ar ty kuł M. Ko ma niec kiej, s. 261)10.

Za wa dę na le ży uznać brak wy ja śnie nia kry te riów przy ję tych przy bu do wie po szcze gól -
nych wier szy i ko lumn ta be li, co spró bu ję wy ka zać na pod sta wie czę ści po świę co nej MBP,
KdsBP i MSW (bez wy wia du). Skła da się ona z czte rech ko lumn; pierw szą z nich, za ty tu -
ło wa ną „Okres”, au tor po dzie lił na czte ry czę ści: 1944–1960, 1960–1970, 1970–1989,
1989–1990. Po nie waż w la tach 1960, 1970 i 1989 zo sta ły wpro wa dzo ne w ży cie no we – ca -
ło ścio we – in struk cje o pra cy ope ra cyj nej, na le ży do my ślać się, iż wła śnie ten czyn nik Woj -
ciech Sa wic ki przy jął ja ko kry te rium roz gra ni cza ją ce po szcze gól ne eta py w okre śla niu OZI.
Już sa mo kry te rium wy da je się dys ku syj ne. Wia do mo, iż za pi sy tych in struk cji by wa ły ko -
ry go wa ne przez wy da wa ne po nich in ne prze pi sy. I tak, w § 1 in struk cji dy rek to ra Biu ra „C”
wpro wa dzo nej w ży cie Za rzą dze niem 079 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 2 sierp nia 1972 r.
jest mo wa, że jed nost ki SB re je stru ją m.in. „łącz ni ków (re zy den tów), kon sul tan tów i eks -
per tów”11, z któ rych to ka te go rii In struk cja 006/70 wy mie nia ła tyl ko kon sul tan tów.

Z dru giej stro ny, gdy by bar dziej kon se kwent nie trzy mać się te go kry te rium, na le ża ło by
okres 1944–1960 roz bić na kil ka krót szych, zna czo nych da ta mi wy da nia po szcze gól nych
in struk cji (1945, 1953, a zwłasz cza 1955).

Sam po dział źró deł na ka te go rie za sad ni cze i agen tu rę po moc ni czą moż na by za ak cep to -
wać, na to miast zu peł nie nie do przy ję cia jest zbiór „Ka te go rie nie ofi cjal ne, nie re je stro wa ne
i rza dziej spo ty ka ne”. Z for mal ne go punk tu wi dze nia zbiór ta ki łą czy w jed ną gru pę ka te -
go rie wy bra ne we dług róż nych kry te riów: nie wy stę po wa nia na zwy w in struk cji o pra cy
ope ra cyj nej (tu za pew ne na le ża ło by za kwa li fi ko wać „ka te go rie nie ofi cjal ne”), bra ku obo wiąz -
ku (bo moż li wość ist nia ła) re je stra cji („ka te go rie nie re je stro wa ne”), wresz cie czę sto tli wo ści
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9 Dzien ni ki re je stra cyj ne MSW. Przy kła do wo w 3 pierw szych mie sią cach 1964 r. sta no wią za wsze po nad
25 proc. wszyst kich (a nie tyl ko sie ci) re je stra cji de par ta men tów II–IV.

10 Pra cow nik za ufa ny spo ra dycz nie po ja wia się rów nież w kontr wy wia dzie (Dzien nik re je stra cyj ny MSW
– za pis z 1962 r.). Moż na do dać, iż ze staw nazw uży wa nych w zo bo wią za niach był znacz nie szer szy, np. pra -
cow nik nie jaw ny – AIPN, 001176/117, Zo bo wią za nie do współ pra cy z 6 XII 1945 r., mf, czy in for ma tor tech -
nicz ny – ibi�dem,�Zo bo wią za nie do współ pra cy z 26 IV 1947 r., mf.

11 AIPN, 01258/34, Instrukcja w sprawie zakresu i trybu rejestracji przez jednostki Służby Bezpieczeństwa
osób i spraw oraz sprawdzania i udzielania informacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia 079 MSW z 2 VIII
1972 r., b.p.



wy stę po wa nia („rza dziej spo ty ka ne”), co no�ta�be�ne bez ba dań szcze gó ło wych trud no jest
usta lić. Pro ble my wy ni ka ją ce z re ali za cji ta kie go po dzia łu OZI do brze ilu stru je spo sób wy -
peł nie nia ta be li. Dla lat 1970–1989 kon sul tant zo stał wpi sa ny do ka te go rii za sad ni czych,
pod czas gdy w dzien ni kach re je stra cyj nych wy stę pu je sto sun ko wo rzad ko, co jest zro zu -
mia łe, gdyż krąg osób, wśród któ rych znaj do wa li się po ten cjal ni kan dy da ci do re je stra cji
w tej ka te go rii, był sto sun ko wo wą ski. Jesz cze bar dziej uwi dacz nia się to dla okre su
1989–1990. Kon sul tant jest tam wy mie nio ny za rów no wśród ka te go rii za sad ni czych, jak też
nie ofi cjal nych, nie re je stro wa nych i rza dziej wy stę pu ją cych. Przy oka zji war to tu za zna czyć,
iż in struk cję z 1989 r. na le ży trak to wać je dy nie ja ko prze my śle nia wy ni ka ją ce z prak ty ki
sto so wa nia jej po przed nicz ki i pe wien po mysł na spo sób dzia ła nia SB w zu peł nie zmie nio -
nych wa run kach po li tycz no -op er acy jnych. Mia ła obo wią zy wać od 1 stycz nia 1990 r. i prak -
tycz nie nie we szła w ży cie 12, więc w tym wy pad ku nie moż na na wet mó wić o ka te go riach
nie ofi cjal nych, czy rza dziej spo ty ka nych.

Ze spraw szcze gó ło wych do ty czą cych wy peł nie nia ta bel ki na le ży jesz cze zwró cić uwa gę,
iż po ro ku 1960 dys po nen ta MK nie moż na za li czać do agen tu ry – był to pra cow nik resor tu.

Bar dzo po ży tecz ny jest Słow�ni�czek�pod�sta�wo�wych�po�jęć, choć Sa wic kie mu nie uda ło się
unik nąć pew nych po tknięć. Okre śle nie „taj ny in for ma tor” (s. 25) nie sta no wi spe cy fi ki In for -
ma cji Woj sko wej – w la tach czter dzie stych by ło ono uży wa ne ofi cjal nie w re sor cie bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go 13. Ter min „ad re sów ka” (s. 22) – przy naj mniej nie ofi cjal nie – był sto -
so wa ny rów nież przez Od dział II Szta bu Ge ne ral ne go, o czym pi sze sam au tor (ta be la s. 20).

Te ma ty kę po ru sza ną przez Woj cie cha Sa wic kie go – w węż szym za kre sie (nie uwzględ -
nia jąc De par ta men tu I i woj ska), ale z apa ra tem na uko wym – po dej mu je w pierw szym ze
swych trzech ar ty ku łów, za ty tu ło wa nym Oso�bo�we�źró�dła�in�for�ma�cji�pio�nów�Służ�by�Bez�pie�-
czeń�stwa�dzia�ła�ją�cych�w gra�ni�cach�PRL, re dak tor to mu Fi lip Mu siał.

Au tor na wią zu je do to czą cej się w me diach dys ku sji na te mat oso bo wych źró deł in for -
ma cji, wska zu jąc, iż wie lo krot nie wy po wia da ły się w niej „oso by niepo sia da ją ce ele men tar -
nej wie dzy na ten te mat” (s. 7), cze go efek tem są „czę sto ar ty ku ło wa ne przy pusz cze nia, że
funk cjo na riu sze UB/SB za OZI mo gli uznać oso by, któ re:

• nie by ły świa do me te go, że zo sta ły za re je stro wa ne ja ko ta kie źró dło;
• by ły przez bez pie kę roz pra co wy wa ne, a nie by ły kon fi den ta mi”.
Mu siał uwa ża, że „te wąt pli wo ści i oba wy są efek tem nie wie dzy” (s. 27). Prze jaw tej

ostat niej sta no wią rów nież cał ko wi cie po zba wio ne pod staw, ale no śne po li tycz nie su ge stie,
że „funk cjo na riu sze re sor tu mie li [...] w spo sób ma so wy fał szo wać do ku men ta cję zwią za ną
z OZI przez wpro wa dza nie do sie ci agen tu ral nej tzw. mar twych dusz – czy li uzna wa nie za
oso bo we źró dła in for ma cji tych, któ rzy fak tycz nie z SB nie współ pra co wa li” (s. 36). 

Au tor sta ra się roz wiać nie wie dzę po przez za pre zen to wa nie po szcze gól nych ka te go rii
OZI, wska za nie za dań UB/SB i ro li OZI w ich wy peł nia niu, wresz cie pro ce dur po prze dza -
ją cych wer bu nek źró deł. W pod su mo wa niu stwier dza, że po szcze gól ne ka te go rie OZI są
zde fi nio wa ne, a „spo sób ich wy ko rzy sta nia oraz pro ce du ry do ku men to wa nia dzia łal no ści
po zwa la ją na jed no znacz ną ich iden ty fi ka cję [...], za OZI nie mo gły być i nie by ły przez
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JE 12 Przy kła do wo WUSW w Cie cha no wie w 1990 r. nie do ko nał żad nej re je stra cji, w Ra do miu – 1, SUSW
– 6 (w tym 5 w stycz niu). W dzien ni kach re je stra cyj nych MSW spo śród 264 wpi sów z okre su 2 I – 5 V 1990 r.
(dla po rów na nia: w tym sa mym okre sie 1989 r. by ło ich 1184) nie na tra fi łem na żad ną re je stra cję no wej
– wpro wa dzo nej in struk cją z 1989 r. – ka te go rii, pod czas gdy moż na na po tkać ka te go rie sta re, przez nią pomi -
nię te (kon takt ope ra cyj ny); pod wzglę dem ilo ścio wym zde cy do wa nie prze wa ża za bez pie cze nie.

13 AIPN, 1572/718, Spra woz da nia Wy dzia łu do Wal ki z Ban dy ty zmem WUBP w Bia łym sto ku dla Wy dzia -
łu do Wal ki z Ban dy ty zmem MBP z 1945 r., np. k. 117, 121, 124, 131, 135, 140, 146, 154, 159.



funk cjo na riu szy UB/SB uzna wa ne oso by nie świa do me kon tak tów z bez pie ką”, nie by li też
uzna wa ni ci dzia ła cze opo zy cji, „któ rzy by li tyl ko roz pra co wy wa ni”. Mi mo znacz nych
znisz czeń ar chi wa liów w la tach 1989–1990 za cho wa ny ma te riał wraz z ewi den cją ope ra cyj -
ną po zwa la na nie mal peł ne od two rze nie sie ci. Au tor kon klu du je waż nym wnio skiem, że
„ba da nia pro wa dzo ne z za cho wa niem za sad warsz ta tu na uko we go – uwzględ nia ją ce go wie -
dzę o me to dach, środ kach i for mach pra cy ope ra cyj nej, jak rów nież za sad[ach] ewi den cji
ope ra cyj nej – wy klu cza ją moż li wość po mył ki” (s. 47).

O ile z więk szo ścią wnio sków Mu sia ła na le ża ło by się zgo dzić, choć oso bi ście nie for mu -
ło wał bym ich w spo sób tak ka te go rycz ny (za miast „wy klu cza ją” wo lał bym „czy nią ma ło
praw do po dob ną” moż li wość po mył ki), o ty le część je go wy wo dów skła nia do po le mi ki.

Przede wszyst kim nie po dzie lam opty mi stycz ne go po glą du au to ra, iż to brak wie dzy
dyk tu je wy po wie dzi kwe stio nu ją ce en�bloc�wia ry god ność ma te ria łów wy two rzo nych przez
UB/SB. Po sta wa ta ka jest bar dzo wy god na dla sil ne go lob by an ty lu stra cyj ne go, skrzęt nie
pod su wa ją ce go opi nii pu blicz nej na wet naj bar dziej ab sur dal ne in for ma cje (re je stra cja na
pod sta wie na pi sów z na grob ków) pod wa ża ją ce sens lu stra cji. Uty li tar ne go cha rak te ru ar gu -
men tów do wo dzi po sta wa czę ści funk cjo na riu szy SB ze zna ją cych w pro ce sach lu stra cyj -
nych, a mia no wi cie do pó ki fakt fał szo wa nia do ku men ta cji nie pod le gał ka rze (przedaw nie -
nie), ma so wo „przy zna wa li się” do two rze nia fik cyj nych do ku men tów w ce lu za spo ko je nia
wy ma gań prze ło żo nych do ma ga ją cych się du żej licz by TW (por. s. 315, ar ty kuł G. Maj -
chrza ka). Po uzna niu zaś tej czyn no ści za zbrod nię ko mu ni stycz ną, a więc na dal pod le ga ją -
cą ka rze, o fał szo wa niu już się nie mó wi, a lu stro wa nych – re je stro wa nych ja ko TW – bro -
ni się stwier dze nia mi, iż na pew no nie moż na ich za ta kich uznać. Za wy żo no im ka te go rię,
pod czas gdy na praw dę je dy nie utrzy my wa no z ni mi kon takt ope ra cyj ny.

Wie le miej sca po świę cił Mu siał de fi ni cji po ję cia „oso bo we źró dła in for ma cji”, wska zu -
jąc, iż jest to ter min sto so wa ny przez funk cjo na riu szy SB, któ re go „wpro wa dze nie wią za ło
się z ko niecz no ścią jed no znacz ne go roz róż nie nia oso�bo�wych�środ�ków�pra�cy�ope�ra�cyj�nej
(czy li wła śnie OZI) od�rze�czo�wych�środ�ków�pra�cy�ope�ra�cyj�nej”, do któ rych za li cza no
pod słu chy, taj ne prze szu ka nia itd. (s. 28 – pod kre śle nie au to ra).

War to tu zwró cić uwa gę na dwie spra wy. Roz róż nie nie mię dzy oso bo wy mi i rze czo wy -
mi środ ka mi pra cy ope ra cyj nej ma dłu gą hi sto rię i by ło sto so wa ne nie tyl ko przez SB, ale
w ogó le wy stę pu je w służ bach spe cjal ny ch14. Waż niej sza jest kon sta ta cja, iż nie moż na –
jak to ro bi au tor – po sta wić zna ku rów no ści mię dzy po ję ciem „oso bo we środ ki pra cy ope -
ra cyj nej” a ter mi nem „oso bo we źró dło in for ma cji”. W tym ostat nim zu peł nie nie mie ści się
wła ści ciel lo ka lu kon tak to we go, rze mieśl nik le gen du ją cy lo kal kon spi ra cyj ny pio nu „B”,
a gu bią się rów nież ta kie for my współ pra cy, jak np. umoż li wie nie taj ne go prze szu ka nia
przez do star cze nie klu czy do po miesz cze nia służ bo we go, za pew nie nie służ bom do stę pu do
ko re spon den cji, umiesz cze nie (pod pi sa nie) przy go to wa ne go przez służ by ar ty ku łu itp. Tak
więc ter min OZI nie od po wia da rze czy wi sto ści. Są dzę, iż naj bar dziej wła ści we z po pu lar -
nych okre śleń współ pra cy to „taj ny współ pra cow nik” (w sze ro kim ro zu mie niu, a nie ja ko
sfor ma li zo wa na ka te go ria re je stra cji). I wła śnie ten ter min, a tym sa mym ty tuł książ ki „taj -
ni współ pra cow ni cy” uwa żam za naj bar dziej traf ny, choć na uży tek tej re cen zji po słu gu ję
się okre śle niem przy ję tym przez au to ra.

Du żym wa lo rem ar ty ku łu Fi li pa Mu sia ła jest to, że przy przed sta wia niu roz wo ju po -
szcze gól nych ka te go rii taj nych współ pra cow ni ków, nie ogra ni cza się do in struk cji o pra cy
ope ra cyj nej. Wi dać to w ta bel ce wy szcze gól nia ją cej róż ne ka te go rie oso bo wych środ ków

14 M. Her man, Po�tę�ga�wy�wia�du, War sza wa 2002, s. 67–69.
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pra cy ope ra cyj nej (s. 34 i nn.), wśród któ rych po ja wia ją się na przy kład – okre ślo ne ja ko
nie for mal ne, co za pew ne ozna cza nie wy mie nio ne w in struk cji o pra cy ope ra cyj nej – „kon -
takt ope ra cyj ny” i „kon takt po uf ny” (przed 1955 r.). Rów nież przy oma wia niu in struk cji
z 1953 r., po wska za niu, iż wpro wa dzi ła ona no wą ka te go rię – „in for ma to ra” – do da je, że
fak tycz nie ist nia ła ona w re sor cie już od 1945 r. (s. 29).

Tu war to jed nak zgło sić dwie uwa gi: szcze gó ło wą – w in struk cji z 1945 r., skąd inąd bar -
dzo nie pre cy zyj nej, wbrew opi nii au to ra (s. 28 i nn.) mó wi się o in for ma to rach, choć ni gdzie
nie po da je się ich de fi ni cji (po dob nie brak de fi ni cji agen ta)15. Dru ga jest na tu ry bar dziej
ogól nej. Przy naj mniej dla lat 1944–1955 trud no zgo dzić się z okre śle niem „ka te go rie nie for -
mal ne” w od nie sie niu do tych, któ re wpraw dzie nie zo sta ły wy mie nio ne w ogól nych instruk -
cjach o pra cy ope ra cyj nej, ale wy stę pu ją wie lo krot nie w in nych ofi cjal nych do ku men ta ch16.

Wra ca jąc jesz cze do in for ma cji za war tych w ta bel ce na le ży wska zać, iż nie co sztucz nie
brzmi, wy stę pu ją ce rów nież w tek ście Woj cie cha Sa wic kie go (s. 18 i nn.), okre śle nie „dys -
po nent lo ka lu kon tak to we go”, zwłasz cza w od nie sie niu do lat sie dem dzie sią tych. Wy wo dzi
się ono za pew ne z po cząt ko we go okre su dzia ła nia UB, gdy fa tal ne wa run ki lo ka lo we w mia -
stach, w któ rych znacz na część lud no ści gnieź dzi ła się w tzw. koł cho zach (w każ dym po ko -
ju od dziel na ro dzi na, wspól na kuch nia) po wo do wa ły, że służ ba z oba wy przed ła twą w ta kiej
sy tu acji de kon spi ra cją rza dziej spo ty ka ła się z agen tu rą w miesz ka niach pry wat nych, na to -
miast chęt nie ko rzy sta ła z po miesz czeń biu ro wych, udo stęp nia nych jej przez pra cow ni ka,
któ ry ni mi dys po no wał. Póź niej czę ściej po słu gi wa no się miesz ka nia mi pry wat ny mi osób
wer bo wa nych, któ re w do ku men tach re sor to wych okre śla no mia nem wła ści cie li LK17.

W su mie na le ży zgo dzić się z au to rem, iż ty po lo gia oso bo wych środ ków pra cy ope ra cyj -
nej ma zna cze nie ra czej teo re tycz ne, a w prak ty ce ope ra cyj nej tra ci ła na zna cze niu (s. 35).

Bar dzo istot ny dla roz wa żań Fi li pa Mu sia ła jest kró ciut ki pod roz dział o za da niach OZI
z pod sta wo wą te zą, iż głów nym za da niem SB, z któ re go roz li cza no jej funk cjo na riu szy „nie
by ło sta ty stycz ne mno że nie po zy ska nych taj nych współ pra cow ni ków, ale roz po zna nie ja -
kiejś oso by, śro do wi ska czy in sty tu cji. Taj ny współ pra cow nik nie był więc ce lem pro wa -
dzo nych przez re sort dzia łań, ale na rzę dziem do re ali za cji sta wia nych przed nim za dań”.
Pró ba oszu ka nia biu ro kra tycz nej ma chi ny przez funk cjo na riu sza zo sta ła by szyb ko wy kry ta
przez kon fron ta cję z in for ma cja mi po cho dzą cy mi od in nych źró deł, czy po rów na nie z kar -
to te ka mi. Au tor do da je, że „nie wska za no jak do tąd na wet na je den oczy wi sty przy pa dek
sfał szo wa nia do ku men ta cji do ty czą cej OZI” (s. 36 i nn.).

Nie ze wszyst ki mi jed nak tak ka te go rycz nie sta wia ny mi te za mi moż na się zgo dzić. O ile
bo wiem wska za nie, iż głów nym ce lem służb by ło zdo by wa nie in for ma cji wy da je się oczy -
wi ste dla ich dzia łań po ro ku 1957 (? 1955), to dla okre su wcze śniej sze go mo że bu dzić wąt -
pli wo ści. Oczy wi ście i wte dy słu żył te mu ja kiś frag ment po czy nań UB i In for ma cji Woj sko -
wej. Na le ży jednak pa mię tać o spe cy ficz nym cha rak te rze dzia łań tych in sty tu cji przed

15 Świad czą o tym sfor mu ło wa nia z roz dzia łów: IV „Sank cję na wer bo wa nie agen tów i in�for�ma�to�rów ma -
ją pra wo wy da wać...” i V „...gdy pra cow nik ope ra cyj ny utrzy mu je sto sun ki z wie lo ma agen ta mi al bo in�for�-
ma�to�ra�mi”. In�struk�cja�z 1945�r.�o po�zy�ska�niu,�pra�cy�i ewi�den�cji�agen�tu�ral�no�-i�nfo�rm�acy�jnej�sie�ci [w:] In�struk�-
cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�1945–1989, oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 25.
Rów nież za łącz nik nr 3 – for mu larz spra woz da nia mie sięcz ne go – wy róż nia re zy den tów, agen tów i in�for�ma�-

to�rów [pod kre śle nia – A.Z.]. AIPN, 01254/416, k. 5/2 (35).
16 Por. przyp. 4, 5, 6.
17 In struk cja z 1953 r. uży wa oby dwu ter mi nów. In�struk�cja�nr�012/53�z 1953�r.�o pra�cy�apa�ra�tu�bez�pie�-

czeń�stwa� z sie�cią�agen�tu�ral�ną [w:] In�struk�cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej..., s. 44; po dob nie In�struk�cja�nr�006/70
z 1970�r.�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[w:] In�struk�cje�o pra�cy�ope�-
ra�cyj�nej..., s. 133.
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1955 r., zna nym przede wszyst kim z prze słu chań, pod czas któ rych cho dzi ło nie tyl ko (? nie
przede wszyst kim) o wy cią gnię cie praw dy od ze zna ją ce go, ale o przy zna nie się do nie po -
peł nio nych czy nów, zna jo mo ści itd.18 Wie lu wer bun ków do ko ny wa no bru tal nie, sta wia jąc
po zy ski wa ne go – czę sto po uprzed nim za trzy ma niu, tzw. taj nym zdję ciu – przed wy bo rem:
zgo da na współ pra cę lub areszt. Pry mi tyw ny funk cjo na riusz z PUBP za li czał wer bu nek,
jego prze ło że ni z War sza wy kry ty ko wa li ja ko nie ce lo we po zy ska nia na in for ma to rów tych,
któ rzy z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia by li nie przy dat ni 19. Nie moż na wszak że wy klu czyć,
że rów nież wer bun ki nie przy dat ne ope ra cyj nie, bo nie skut ku ją ce do pły wem in for ma cji, na
wyż szym szcze blu (? fak tycz nie spra wu ją ca wła dzę gru pa z PPR) trak to wa no ja ko przy dat -
ne w ogó le, gdyż przy czy nia ły się do za stra sza nia spo łe czeń stwa i/lub prze ry wa nia łą czą -
cych je na tu ral nych wię zi. Pro blem wy ma ga po głę bio nych ba dań.

Ja ko przy kład wer bun ku (?), któ ry nie przy niósł do pły wu in for ma cji, niech po słu żą po -
niż sze zo bo wią za nia (po wsta łe w wy ni ku dzia łań In for ma cji Woj sko wej – za cho wa no or to -
gra fię ory gi na łu), pod pi sa ne przez tę sa mą oso bę.

„Zo bo wią za nie
Ja […] nie chcę spuł pra co wać z ofi ce rem in for ma cyj nym w kie run ku od bu do wy De mo -

kra tycz nej Pol ski o ca łej roz mo wie moi z ofi ce rem in for ma cji ni ko mu nie bę dę opo wia dał.
O ka że roz po wie dze nia o po wy szym ktu ra we dług pa ra gra fu [?? nr 112] gro zi ka rą śmier ci
je stem po wia do mio ny[…]

Ja […] chcę pra co wać dla De mo kra tycz ne go Pań stwa Pol skie go ale nie chcę zaj mo wać
pra ca mi po li tycz ny mi bo mam za ma ło szko ły, i dla te go na pi sa łem po wyż sze że nie chcę
współ pra co wać z ofi ce rem in for ma cyj nym

dnia 14 VI [19]46 r. […]”

„Zo bo wią za nie
Ja […] da ję ni niej sze zo bo wią za nie od dzia ło wi in for ma cji w tym że do�bro�wol�nie [pod kre -

śle nie – A.Z.] zgła szam chęć ak tyw nie po ma gać or ga nom in for ma cji w ujaw nia niu i de ma sko -
wa niu osób pro wa dzą cych wro gom dzia łal ność prze ciw ko Pol skie mu De mo kra tycz ne mu Pań -
stwu i je go so jusz ni ko wi ZSRR da wa ne mnie za da nia zo bo wią zu ję się wy peł niać aku rat nie
i su mien nie wspuł pra cow nic two mo je z or ga na mi in for ma cji bę dę czy mał jak naj ści ślej szej ta -
jem ni cy na wet przed ro dzi nom. Od po wie dzial ność za roz gła sza nie da nym mną zo bo wią za nie
je stem prze dzo ny. ma te ria ły po da wa ne prze ze mnie bę dę pod pi sy wać pseu do ni mem He len ka.

dnia 14 VI 1946 r. […] He len ka”

W spo rzą dzo nej przez ofi ce ra IW nie da to wa nej cha rak te ry sty ce te go źró dła moż na prze czy -
tać: „Ja ko taj ny in for ma tor nie� dał� wiel�kiej� ko�rzy�ści, co do mo jej współ pra cy od 10 VI
[19]46 r. Kie dy przy mo im ob słu gi wa niu 36 K.O. 8-go Oddz. WOP, wca le nie był mi przeda -
ny [za pew ne prze ka za ny – A.Z.] na łącz ność iWogó�le�nie�znam�je�go [pod kre śle nia – A.Z.]”20.

18 La pi dar nie wy ra ził to uczest nik wę gier skie go ru chu opo ru I. Ny este, zob. K. Bar to sek, Eu�ro�pa�Środ�ko�wa
i Po�łu�dnio�wo-�Wscho�dnia�[w:] Czar�na�księ�ga�ko�mu�ni�zmu, War sza wa 1999, s. 381.

19 AIPN, 1572/4, Re fe rat dy rek tor De par ta men tu V MBP J. Bry sty gie ro wej pod czas od pra wy sze fów
WUBP 28 III 1948 r., k. 13 – wy po wiedź R. Rom kow skie go, k. 58, a zwłasz cza J. Cza plic kie go, k. 62.

20 AIPN, 001176/59 (1041/I tzw. sta ra sieć), mf. War to zwró cić uwa gę, iż chro no lo gia wy da rzeń bu dzi wąt -
pli wo ści; wy ni ka ło by z niej, iż zwer bo wa ny pod pi sał zo bo wią za nie 4 dni po prze ka za niu go na kon takt ofi ce -
ra, któ ry z ko lei twier dzi, że go nie znał.
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Du żo miej sca po świę ca au tor przed sta wie niu pro ce dur zwią za nych z wer bun kiem OZI
(s. 37–43). Pod kre śla, iż prze bie gał on róż nie w za leż no ści od ka te go rii źró dła, ja kie za mie -
rza no po zy skać. Wo bec mniej istot nych (po moc oby wa tel ska, kon takt służ bo wy) pro ce du ra
by ła znacz nie uprosz czo na, przy naj cen niej szych, wy ko rzy sty wa nych w ak tyw nych dzia ła -
niach ope ra cyj nych agen tach lub taj nych współ pra cow ni kach, po stę po wa no w spo sób wy -
so ce sfor ma li zo wa ny, a funk cjo na riusz był zo bo wią za ny do do ko na nia spraw dzeń w kar to -
te ce ope ra cyj nej, roz po zna nia oso bo wo ści kan dy da ta, przed sta wie nia prze ło żo ne mu
spo so bu po zy ski wa nia. Ce lem Mu sia ła jest prze ko na nie czy tel ni ka, że dzia ła nia zwią za ne
z wer bun kiem by ły tak wie lo stron ne i pod le ga ły tak róż no ra kiej kon tro li, iż za re je stro wa nie
ja ko OZI tzw. mar twych dusz by ło nie moż li we.

Za pew ne brak miej sca spra wił, iż oma wia ne czyn no ści po trak to wał au tor na ogół (wy ją -
tek sta no wią uwa gi o zo bo wią za niu) w spo sób sta tycz ny, opi su jąc sy tu ację ist nie ją cą po ro -
ku 1960 (? 1955). Wcze śniej wy mo gi for mal ne nie by ły tak prze strze ga ne, ro la ewi den cji
by ła znacz nie mniej sza 21.

Wąt pli wo ści na su wa sys te ma ty za cja me tod po zy ska nia, a szcze gól nie uwa ga, iż w la tach
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych naj bar dziej roz po wszech nio ne by ło za in te re so wa nie
ma te rial ne (s. 39 i nn.). Mu siał wska zu je czte ry mo ty wy wer bun ku: ma te ria ły ob cią ża ją ce,
ma te ria ły kom pro mi tu ją ce, uczu cia pa trio tycz ne okre śla ne ja ko współ od po wie dzial ność
oby wa tel ska oraz za in te re so wa nie ma te rial ne. Tu na le ży do dać, iż w do ku men tach wy róż -
nia no jesz cze je den ro dzaj po zy ska nia, a mia no wi cie „do bro wol ność” i wła śnie osób zwer -
bo wa nych na tej pod sta wie by ło naj wię ce j22. Au tor słusz nie pod kre śla, iż po ję cie „za in te re -
so wa nie ma te rial ne” by ło nie zwy kle sze ro kie, nie ogra ni cza ło się do wy płat za in for ma cje,
lecz obej mo wa ło wszel ką in ną po moc, np. przy uzy ska niu pasz por tu, li cen cji, przy zna le -
zie niu pra cy dla człon ka ro dzi ny itd.

W tym frag men cie bra ku je mi wska za nia, że w prak ty ce przy wer bo wa niu sze ro ko ko rzy -
sta no z bodź ca, o któ rym in struk cje nie wspo mi na ły, a mia no wi cie stra chu oby wa te la przed
wszech wła dzą SB. Bo wiem ra czej ten czyn nik – a nie ko rzy ści ma te rial ne – uznał bym za de -
cy du ją cy np. przy po zy ska niu wła ści cie la tak sów ki, któ re mu funk cjo na riusz na po mknął
o moż li wo ści spo wo do wa nia cof nię cia kon ce sji 23. 

War ta pod kre śle nia jest kon sta ta cja au to ra o ro li kon tak tów służ bo wych, tj. osób, któ re
utrzy my wa ły kon tak ty z SB w spo sób ofi cjal ny, a więc nie taj ny, a w prak ty ce mo gły być –
i by wa ły – o wie le bar dziej szko dli we od nie jed ne go TW (s. 43).

21 AIPN, 0326/454, K. Pio trow ski, „XXX lat pra cy or ga nów Bez pie czeń stwa i Po rząd ku Pu blicz ne go –
kształ to wa nie się i pra ca pio nu ewi den cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa”, War sza wa 1974, s. 21 – pod -
kre śla on, iż w KOI nie za re je stro wa no osób, któ re bez względ nie po win ny tam się zna leźć, na to miast znaj do -
wa ły się ta kie, któ re nie mia ły już istot ne go zna cze nia dla pra cy ope ra cyj nej. Bar dziej do cie kli wy czy tel nik
po wi nien się gnąć do in nej pra cy F. Mu sia ła Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki.�Teo�ria�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�-
stwa�w świe�tle�wy�daw�nictw�re�sor�to�wych�Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych, Kra ków 2007, rozdz. 2, p. 2.1.

22 AIPN, 0743/63, Rocz na i kwar tal ne in for ma cje o agen tu rze wy eli mi no wa nej przez SUSW w la tach
1985–1989, k. 2, 7, 15, 27, 64, 78, 89, 116, 122, 141, 148 i nn. Oso by po zy ska ne na pod sta wie ko rzy ści oso -
bi stych (tak okre śla się tu za in te re so wa nie ma te rial ne) naj czę ściej nie wy stę pu ją, choć sto sow na ru bry ka ist -
nie je – lub sta no wią ok. 1 proc. TW. Je dy nie wśród wy eli mi no wa nych w pierw szym kwar ta le 1985 r. zbli ża -
ją się do 5 proc. Oczy wi ście w in nych wo je wódz twach roz kład mo ty wów po zy ska nia mógł być in ny.
Na wia sem mó wiąc okre śle nie „do bro wol ność” nic nie wy ja śnia – por. ni żej.

23 AIPN Po, 0042/215, k. 21. Ja ko pod sta wę po zy ska nia po da no „do bro wol ność” – ibi�dem, k. 9.
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Na wią zu jąc do uwag Mu sia ła o obo wiąz ko wej re je stra cji kon sul tan ta (s. 43), na le ży
przy po mnieć, iż In struk cja 006/70 te go nie wy ma ga ła 24, a obo wią zek po ja wił się do pie ro
w in struk cji dy rek to ra Biu ra „C” wpro wa dzo nej w ży cie Za rzą dze niem 079/7225.

Bar dzo in te re su ją cy jest pod roz dział o po dej mo wa nych przez OZI pró bach wy pie ra nia
ze swej świa do mo ści fak tu współ pra cy (to tyl ko „ogól ne roz mo wy”), jak też me to dzie dzia -
ła nia funk cjo na riu szy, nie kie dy te go ro dza ju pró by świa do mie pod trzy mu ją cych.

Ten ostat ni wą tek po dej mu je Mu siał w ko lej nym tek ście Me�to�da�stop�nio�we�go�wer�bun�ku
du�chow�nych�(z�pod�ręcz�ni�ków�SB), któ re go głów nym te ma tem jest jed nak omó wie nie róż nych
form po zy ski wa nia księ ży. Pod sta wę źró dło wą ar ty ku łu sta no wią – jak to za zna czo no w ty tu -
le – tek sty we wnątrz re sor to we, na wia sem mó wiąc głów nie opra co wa nia trak tu ją ce o taj nych
współ pra cow ni kach i wer bun ku w ogó le. Je dy nie pra ca dy plo mo wa Hen ry ka Cha lec kie go do -
ty czy bez po śred nio „kle ru i ak ty wu ko ściel ne go”, od no si się jed nak tyl ko do wo je wódz twa
olsz tyń skie go w la tach 1960–1970. Mu siał wska zu je na „wer bu nek po zor nie dla in ne go ce lu”,
wię cej uwa gi po świę ca po zy ska niu stop nio we mu. In te re su ją ce jest uka za nie pro ble mu współ -
pra cy po przez ze sta wie nie punk tu wi dze nia re sor tu i po zy ski wa ne go (s. 58 i nn.).

Au tor po da je kil ka przy kła dów sto so wa nia teo re tycz nych za le ceń w prak ty ce, jed nak
wszyst kie po cho dzą z ob sza ru dzia ła nia KW MO/WUSW w Kra ko wie. Czy tel nik po wi nien
pa mię tać, iż nie jest to te ren ty po wy. Moż na przy pusz czać, że funk cjo na riu sze tam tej szej
„czwór ki” re pre zen to wa li o wie le więk sze umie jęt no ści ope ra cyj ne niż ich ko le dzy z in nych
wo je wództw, sto su ją cy znacz nie mniej fi ne zyj ne me to dy pra cy.

Trze ci ar ty kuł Wią�za�nie� taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków� z or�ga�na�mi� bez�pie�czeń�stwa� Pol�ski
Lu�do�wej�Mu siał trak tu je ja ko „przy czy nek do dys ku sji nad me cha ni zmem psy chicz ne go ma -
ni pu lo wa nia kon fi den ta mi”. Pod kre śla, iż pod ję cie współ pra cy by ło za wsze świa do me
(s. 62). Po ka zu je, że nie do ko ny wa no go w spo sób sztam po wy, a funk cjo na riu sze, zmie rza -
jąc do prze ła ma nia we wnętrz nych opo rów wer bo wa ne go, sto so wa li ca łą ga mę róż no rod nych
środ ków: roz po czy na nie roz mów od py tań o spra wy urzę do we i na stęp nie stop nio we roz sze -
rza nie ich te ma ty ki, bodź ce ma te rial ne, wy ko rzy sta nie trud nej sy tu acji ży cio wej itd. Sa mo
po zy ska nie nie ozna cza ło peł ne go suk ce su SB. Nie któ rzy TW wie lo krot nie usi ło wa li ze rwać
współ pra cę al bo przy naj mniej pod róż ny mi pre tek sta mi ogra ni czyć czę sto tli wość spo tkań
i/lub za kres udzie la nych in for ma cji. Mu siał uka zu je tech ni kę prze ciw dzia ła nia lu dzi służ by:
wią za nie TW przez po moc w roz wią zy wa niu kon kret nych pro ble mów stwa rza nych przez in -
ne wła dze (np. cen zu rę), prze ka zy wa nie upo min ków w ce lu wy two rze nia pew nej wię zi pro -
wa dzą cy – pro wa dzo ny (to mo gło w przy szło ści uła twić szan taż) itd. Przy kła dy po da wa ne
przez au to ra są bar dzo in te re su ją ce, ale i w tym wy pad ku czy tel nik mu si pa mię tać, że śle dzi
pra cę bar dziej in te li gent nych i/lub le piej wy szko lo nych funk cjo na riu szy SB. 

Oma wia ny ar ty kuł skła nia do jesz cze jed nej re flek sji. Mu siał roz po czął swój tekst zda -
niem: „Fakt pod ję cia współ pra cy z ko�mu�ni�stycz�nym�apa�ra�tem�bez�pie�czeń�stwa�[pod kreś -
le nie – A.Z.] na le ży za wsze oce niać jed no znacz nie ne ga tyw nie” (s. 61). Z po dob nym okre -
śle niem, choć czę ściej w for mie „ko mu ni stycz na bez pie ka”, moż na spo tkać się w bar dzo
wie lu pu bli ka cjach na te mat re sor tu. Tym cza sem jest ono nie zgod ne, a przy naj mniej nie
w peł ni zgod ne, z rze czy wi sto ścią, my lą ce i w grun cie rze czy szko dli we. Czy apa rat bez -

24 In�struk�cja�006/70�z 1970�r.�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[w:]
In�struk�cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej..., s. 134, 139.

25 AIPN, 01258/34, In struk cja w spra wie za kre su i try bu re je stra cji przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa
osób i spraw oraz sprawdzania i udzielania informacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia 079 MSW z 2 VIII
1972 r., § 1.
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pie czeń stwa był rze czy wi ście ko mu ni stycz ny? Je śli ja ko kry te rium przy jąć świa do mość
funk cjo na riu szy, a przy naj mniej fakt iden ty fi ko wa nia się przez nich z ce la mi gło szo ny mi
przez rzą dzą cych, moż na by stwier dzić, że w pierw szych la tach po wo jen nych, w sze re gach
bez pie czeń stwa zna la zło się wie lu dzia ła czy ko mu ni stycz nych okre su mię dzy wo jen ne go,
a mło dzi przy cho dzi li tu nie tyl ko ze wzglę du na per spek ty wę ka rie ry, lecz tak że z po wo -
dów ide owych, bądź przy naj mniej au ten tycz nie przyj mo wa li nie któ re ha sła gło szo ne przez
rzą dzą cy ch26. Z cza sem sy tu acja ule ga ła jed nak zmia nie, mo ty wy wstę po wa nia do SB –
oprócz tra dy cji ro dzin nych – sta wa ły się co raz bar dziej ma te rial ne: wyż sze za rob ki, in ne go
ro dza ju przy wi le je. Gdy w po ło wie lat osiem dzie sią tych otwo rzy ły się moż li wo ści do brze
płat nej pra cy za wo do wej w in sty tu cjach cy wil nych, licz ba chęt nych do służ by za czę ła spa -
da ć27. Do brą ilu stra cję mo ty wu po dej mo wa nia pra cy w re sor cie, ale tak że oce nę te goż mo -
ty wu przez prze ło żo nych, sta no wi przy pa dek funk cjo na riusz ki Biu ra „C”, któ ra na ad re sa -
ta zwie rzeń o pra cy w MSW wy bra ła taj ne go współ pra cow ni ka.

Wuj ko bie ty był na czel ni kiem wy dzia łu w Biu rze „C”. Za pro po no wał sio strze ni cy, ab sol -
went ce wyż szej uczel ni, pra cę w tym Biu rze, uprze dza jąc, że bę dzie to wy ma ga ło wstą pie -
nia do PZPR28. Mło da oso ba wy ra zi ła zgo dę i zo sta ła za trud nio na w Wy dzia le I Biu ra „C”,
gro ma dzą cym naj bar dziej taj ne (po za wy wia dem) in for ma cje SB. W no wym śro do wi sku
czu ła się chy ba do brze, szyb ko wy szła za mąż za ko le gę -fun kcj on ari usza.

We wspo mnia nej wy żej roz mo wie z taj nym współ pra cow ni kiem zwie rzy ła się ze swo ich
roz te rek (strasz nie na ga du ją na Wol ną Eu ro pę, w do mu sły szę co in ne go), ale rów nież ujaw -
ni ła ta jem ni cę pań stwo wą (ist nie nie kar to te ki TW)29.

Bar dzo cha rak te ry stycz na by ła re ak cja kie row nic twa Biu ra „C” na otrzy ma ne z jed nost -
ki ope ra cyj nej in for ma cje o po stę po wa niu funk cjo na riusz ki. Ogra ni czo no się do wy war cia
na nią na ci sku, by na pi sa ła ra port o zwol nie nie ze służ by, co – zwa żyw szy na ujaw nie nie ta -
jem ni cy pań stwo wej – sta no wi ło ka rę bar dzo ni ską. Dy rek tor Biu ra w no tat ce dla prze ło żo -
nych wska zy wał, iż nie moż na by ło funk cjo na riusz ce po sta wić kon kret nych za rzu tów, gdyż
kon se kwen cją te go by ło by zde kon spi ro wa nie taj ne go współ pra cow ni ka. Ta kie wy ja śnie nie
moż na uznać za tyl ko czę ścio wo praw dzi we. Nie wy cią gnię to żad nych kon se kwen cji w sto -
sun ku do „wu ja -pr ote kt ora”, nie po zby to się z re sor tu mę ża de li kwent ki 30. W grun cie rze -
czy szef Biu ra za cho wał się jak pra cow nik ty po wej in sty tu cji, w któ rej ukła dy są waż niej -
sze od re ali za cji za dań. Nie wy klu czo ne, iż zda wał so bie spra wę, iż po dob ny sto su nek do

26 Je den z funk cjo na riu szy nie cze kał koń ca kur su, na któ ry go skie ro wa no, lecz pi smem zwró cił się o do -
ko na nie w je go an kie cie per so nal nej zmia ny wpi su w ru bry ce wy zna nie z „rzym sko ka to lic kie” na „bez wy zna -
nio wy”.

27 AIPN, 1091/21, A. Czar nec ki (na czel nik Wy dzia łu Kadr WUSW w Pile), „Pro ces ada pta cji spo łecz no-
za wo do wej funk cjo na riu szy SB i MO w Pi le. Ro la opie ku na służ bo we go w pro ce sie ada pta cji”, Pi ła 1988
[pra ca w ra mach Stu dium Po dy plo mo we go ANS PZPR /punkt za miej sco wy w Ło dzi przy ODKK MSW/],
podkreślał on, iż „...spa dek atrak cyj no ści za wo du funk cjo na riu sza oraz nie pew ność ure gu lo wań za bez pie cze -
nia eme ry tal ne go po wo du ją co raz więk sze trud no ści w po zy ski wa niu war to ścio wych kan dy da tów do służ -
by...” (s. 8); z 66 przy ję tych w WUSW w Pi le do PZPR na le ża ło tyl ko 13, do or ga ni za cji mło dzie żo wych –
też 13 (s. 9 i nn.); na ogół le piej wią za li się z re sor tem funk cjo na riu sze ze wsi i ma łych mia ste czek oraz ci,
któ rzy w re sor cie uzy ska li wyż sze wy kształ ce nie, go rzej wy wo dzą cy się z „wiel kich aglo me ra cji” (co to zna -
czy w woj. pil skim?) – s. 18.

28 For mal nie ta kie go obo wiąz ku nie by ło; nie wiel ka gru pa funk cjo na riu szy by ła bez par tyj na (nie na le ża ła
rów nież do or ga ni za cji mło dzie żo wych).

29 AIPN, 0604/1041, Ak ta oso bo we funk cjo na riusz ki, na k. 66 wy ciąg z do nie sie nia TW.
30 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa dy rek to ra Biu ra „C” K. Pio trow skie go z 14 X 1983 r., k. 63–65; por. AIPN,

01270/16 (Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza).
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spraw ide owych mia ła znacz na część je go pod wład nych, któ rzy by li jed nak bar dziej ostroż -
ni w wy ra ża niu swo ich opi nii.

Moż na po zo sta wić na bo ku za pa try wa nia oso bi ste funk cjo na riu szy, przyj mu jąc, że kry -
te rium okre śla ją ce apa rat sta no wi fakt wy ko ny wa nia za dań na rzecz kon kret ne go re żi mu.
W tym wy pad ku jed nak trze ba bar dzo moc no pod kre ślić, iż opi sa nie władz Pol ski Lu do wej,
a w kon se kwen cji rów nież pod le głych im służb spe cjal nych, wy łącz nie ja ko „ko mu ni stycz -
ne” – abs tra hu jąc od te go, na ile ten przy miot nik jest ade kwat ny dla lat sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych – sta no wi wska za nie tyl ko jed ne go z dwóch naj istot niej szych ich wy róż -
ni ków. Dru gim jest fakt, że by ły to wła dze pań stwa nie su we ren ne go, nie za leż nie od te go,
że sto pień tej nie su we ren no ści zmie niał się w cza sie. Po mi ja nie te go ostat nie go aspek tu
z pew no ścią wpły wa na nie do kład ny opis prze szło ści. Na wia sem mó wiąc, ro dzi rów nież
po waż ne kon se kwen cje w po strze ga niu in sty tu cji pań stwa nie pod le głe go.

O ile tek sty re dak to ra to mu po świę co ne są ogól nym aspek tom współ pra cy, uka zu jąc ją –
co war to jesz cze raz pod kre ślić – za rów no od stro ny UB/SB, jak też wi dzia ną ocza mi zwer -
bo wa nych, dal sze sta no wią ana li zę dzia ła nia czte rech ka te go rii OZI, oglą da nych, jak to
okre ślił w pod ty tu le swe go ar ty ku łu Je rzy Mar cin kow ski, w świe tle prze pi sów i prak ty ki.
Sam tekst wspo mnia ne go tu au to ra do ty czy „kon tak tu ope ra cyj ne go”.

Ja ko me to dę pra cy Mar cin kow ski przy jął po rów na nie tej ka te go rii OZI z naj bar dziej zna ną
w źró dłach, tj. TW (s. 89). Au tor za jął się okre sem roz po czę tym In struk cją 006/70, w któ rej
po raz pierw szy kon takt ope ra cyj ny zo stał wy od ręb nio ny ja ko „kwa li fi ko wa ne” (zde fi nio wa -
nie w nor ma ty wie) OZI. Tu trze ba do dać, że z opra co wa nia Mu sia ła (s. 34) wy ni ka, iż ja ko
tzw. ka te go ria nie for mal na kon takt ope ra cyj ny wy stę po wał już na prze ło mie lat czter dzie -
stych i pięć dzie sią tych.

Mar cin kow ski przed sta wia za zna czo ne w In struk cji 006/70 róż ni ce w po dej ściu do TW
i kon tak tów ope ra cyj nych. Od tych ostat nich nie trze ba by ło od bie rać zo bo wią za nia do
współ pra cy, a ich do bo ru nie mu sia ła po prze dzać sfor ma li zo wa na pro ce du ra ty po wa nia. Au -
tor słusz nie jed nak za uwa żył, iż SB nie mo gła so bie po zwo lić na chy bio ne po dej ścia wer -
bun ko we, mu sia ła we ry fi ko wać otrzy my wa ne od KO in for ma cje – choć te go też in struk cja
nie na ka zy wa ła expres�sis�ver�bis, wie lo krot nie wska zu je, że z punk tu wi dze nia przy dat no ści
źró dła w pra cy ope ra cyj nej SB mię dzy ty mi dwo ma ka te go ria mi nie by ło więk szych róż nic
– za naj istot niej szą uzna je śro do wi sko, w któ rym dzia ła ły: TW w tzw. wro gim, KO – nie
(s. 90). Ina czej – co pod kre śla Mar cin kow ski – trak to wał kon tak ty ope ra cyj ne pion IV, do -
pusz cza ją cy ich po zy ski wa nie w śro do wi skach wro gich (s. 95).

Prak ty kę pra cy z kon tak ta mi ope ra cyj ny mi Mar cin kow ski po ka zu je, opie ra jąc się nie tyl -
ko na ak tach, lecz rów nież na ze zna niach funk cjo na riu szy SB w po stę po wa niach lu stra cyj -
nych. Przy oka zji wspo mi na o prze ciw staw nych kie run kach ru chu mię dzy KO i TW – zda rza -
ły się przej ścia z pierw szej ka te go rii do dru giej i od wrot nie. Tu war to do dać, że w mo men cie
skła da nia akt KO do ar chi wum, nada wa no im róż ną kwa li fi ka cję. Charakterystyczną dla sie -
ci rzym ską je dyn kę nie kie dy uzu peł nia no ty po wą dla kan dy da tów na TW li te rą „k”31.

Z więk szo ścią wnio sków Mar cin kow skie go moż na się zgo dzić. Szko da na to miast, iż au -
tor nie usto sun ko wał się do po wszech ne go wśród osób zaj mu ją cych się pra cą SB prze ko na -
nia, iż w rze czy wi sto ści ka te go ria KO słu ży ła przede wszyst kim do po zy ski wa nia człon ków
PZPR bez zwra ca nia się o zgo dę do I se kre ta rza KW czy kie row ni ka wy dzia łu w KC, jak
to by ło – przy naj mniej teo re tycz nie – wy ma ga ne w wy pad ku TW.

31 Por. AIPN, 00200/1121 (sygn. oryg. 22892/I); AIPN, 00200/1122 (22983/I); AIPN, 00200/1130
(22903/I); AIPN, 00200/1260 (22899/Ik).
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Kon�sul�tan�tom�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa po świę cił krót ki szkic Ta de usz Rut kow ski, pod kreś -
la jąc pod ty tu łem Za�rys�pro�ble�mu, iż po głę bio ne omó wie nie tej te ma ty ki wy ma ga dal szych
ba dań. Rów nież ten au tor za jął się okre sem za po cząt ko wa nym In struk cją 006/70, w któ rej
„kon sul tant” zo stał po raz pierw szy wy od ręb nio ny w spo sób for mal ny. Jed no cze śnie wska -
zał, że tak że In struk cja 03/60 prze wi dy wa ła ko rzy sta nie z róż no rod nych form po mo cy oby -
wa te li, w tym rów nież ze spo rzą dza nych przez nich eks per tyz (s. 177 przyp.1). Tu moż na
do dać, iż – jak wy ni ka to z do ku men tu pu bli ko wa ne go w oma wia nym wy daw nic twie przez
R. Szczęch (s. 217) – już w 1957 r. ta ką ro lę, przy naj mniej w pra cy kontr wy wia du, mo gły
speł niać kon tak ty po uf ne.

Ana li za dzia ła nia kon kret nych kon sul tan tów do pro wa dzi ła Rut kow skie go do kon klu zji,
że de� fac�to tyl ko część z nich wy peł nia ła za da nia przy pi sa ne im przez in struk cję. Wie lu
w róż nych sy tu acjach by ło wy ko rzy sty wa nych w cha rak te rze TW (s. 181). Traf ne wy da je
się przy pusz cze nie au to ra, iż w cha rak te rze kon sul tan tów re je stro wa no oso by zaj mu ją ce
wy so kie sta no wi ska w pań stwie (s. 182), na le ży rów nież zgo dzić się z pod su mo wa niem:
„kon sul tan ci SB bę dąc naj mniej licz ną ka te go rią OZI, by li jed no cze śnie gru pą nie zwy kle
waż ną”, co wy ni ka ło z fak tu, iż wy wo dzi li się z osób peł nią cych wy so kie funk cje w apa ra -
cie pań stwo wym lub śro do wisk twór czych (s. 184).

Szcze gól nie skom pli ko wa ne go za gad nie nia zwią za ne go nie tyl ko z pra cą ope ra cyj ną SB,
ale rów nież re la cja mi tej in sty tu cji z PZPR, do ty czy ar ty kuł Grze go rza Kar bo wia ka Kon�takt
służ�bo�wy�–�za�po�mnia�ne�oso�bo�we�źró�dło�in�for�ma�cji.

Służ ba Bez pie czeń stwa, wy ko rzy stu jąc rów nież prze pi sy z okre su mię dzy wo jen ne go,
wy ma ga ła, by oso by zaj mu ją ce waż niej sze sta no wi ska w ad mi ni stra cji pań stwo wej – za -
zwy czaj znaj du ją ce się w tzw. no men kla tu rze, a więc ta kie, do któ rych ob sa dze nia po trzeb -
na by ła ak cep ta cja od po wied nie go or ga nu PZPR – udzie la ły jej in for ma cji do ty czą cych bez -
pie czeń stwa pań stwa i za cho wa nia po rząd ku pu blicz ne go. Z oso ba mi ty mi utrzy my wa no
kon tak ty ofi cjal ne, jaw ne. Choć oczy wi ście na le ży pa mię tać, że nie jest ja sne, czy przed -
miot roz mo wy, ja ką pro wa dził nie ukry wa ją cy miej sca pra cy funk cjo na riusz SB po wej ściu
do ga bi ne tu dy rek to ra, sta no wi ły spra wy rze czy wi ście do ty czą ce bez pie czeń stwa pań stwa,
czy też cho dzi ło o zdo by cie in for ma cji o pra cow ni ku – dzia ła czu opo zy cji lub wręcz usu -
nię cie go z pra cy lub przy naj mniej za sto so wa nie wo bec nie go ja kichś szy kan.

Ana li zu jąc ro lę kon tak tów służ bo wych, au tor ar ty ku łu po sta wił kil ka za sad ni czych py tań:
Z ja ką gru pą osób SB na wią zy wa ła kon tak ty służ bo we? Czy KS by ły świa do me swych związ -
ków z SB? Ja ka by ła ska la szkód wy rzą dzo nych przez KS? Czy wy ra ża ły one wo lę utrzy my -
wa nia współ pra cy? Czy współ pra ca by ła taj na? (s. 106). Do te go moż na by do dać py ta nie,
na któ re z resz tą ar ty kuł przy no si czę ścio wą od po wiedź: Jak SB wy ko rzy sty wa ła KS?

Grze gorz Kar bo wiak wy ko rzy stu je sze ro ki ma te riał źró dło wy, nie ogra ni cza się do in -
struk cji, ale przy wo łu je tak że dys ku sje to czo ne pod czas po sie dzeń Ko le gium do spraw Ope -
ra cyj nych, po prze dza ją ce wy da nie no wych prze pi sów oraz we wnątrz re sor to we opra co wa -
nia do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej, wresz cie spraw dza prak tycz ną re ali za cję pra cy z KS
po przez ana li zę wie lu i – co trze ba pod kre ślić – wy two rzo nych przez róż ne KW
MO/WUSW i w róż nych okre sach te czek spraw, w któ rych wy ko rzy sta no ma te ria ły po cho -
dzą ce od KS.

Au tor wska zu je, że choć w in struk cji o pra cy ope ra cyj nej okre śle nie „kon takt służ bo wy”
po ja wia się po raz pierw szy do pie ro w ro ku 1970, to prak tycz nie po dob ną ro lę peł ni ły co
naj mniej od ro ku 1960 OZI okre śla ne ja ko „kon tak ty po uf ne”, „kon tak ty oby wa tel skie”,
„po moc oby wa tel ska”, czy wła śnie „kon tak ty służ bo we” (s. 111 oraz ta be la 2 na s. 171),
przy czym uzna je, iż sto sun ko wo naj bliż sze ro li póź niej sze go KS by ły „kon takt oby wa tel -
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ski” i „po moc oby wa tel ska” (dla cze go nie sam „kon takt służ bo wy”?), a fak tycz nie wy ko -
ny wa ły je jesz cze wcze śniej oso by, któ rych for mal ny sta tus ja ko współ pra cow ni ków UB nie
jest nam zna ny. To jed na z nich we zwa ła gen. Fiel dor fa w 1950 r. do Wy dzia łu Spo łecz no -
-A dm in istr acy jn ego PRN w Ło dzi, gdzie do ko na no je go aresz to wa nia (s. 118). 

Od po wia da jąc na po sta wio ne przez sie bie py ta nia, Grze gorz Kar bo wiak zwra ca uwa gę,
iż SB wy ka zy wa ła – moż na do dać „jak zwy kle” – ten den cję do roz sze rza nia gru py osób,
któ re trak to wa no ja ko KS. Za ta kie wsku tek po trze by ope ra cyj nej uzna no np. tłu ma cza na
Mię dzy na ro do wych Tar gach Książ ki czy elek try ka w jed nym z za kła dów (s. 151 i nn.), któ -
rzy prze cież nie by li zo bo wią za ni mel do wać o dzia łal no ści prze stęp czej „z ra cji zaj mo wa -
ne go sta no wi ska za wo do we go”. Za pew ne w od nie sie niu do te go ro dza ju sy tu acji wpro wa -
dzo no na wet ter min „kon takt służ bo wy nie ofi cjal ny” (s. 149, 165).

Liczne przy kła dy przy to czo ne w ar ty ku le do wo dzą du żej szko dli wo ści dzia ła nia nie któ -
rych KS po przez utrud nia nie awan su za wo do we go dzia ła cza opo zy cji (s. 149), blo ko wa nie
(w 1987 r.) hi sto ry kom do stę pu do ma te ria łów de ma sku ją cych dzia ła nia UB (s. 161), czy
wręcz udział w pro wo ka cji prze ciw ko wska za nej oso bie (s. 152). Bar dzo czę sto „kon tak ty
służ bo we” re kru tu ją ce się spo śród pra cow ni ków ad mi ni stra cji ma ją cych do stęp do róż ne go
ro dza ju akt per so nal nych wy ko rzy sty wa no do zbie ra nia in for ma cji o oso bach in te re su ją -
cych SB (s. 155).

Ar ty kuł Grze go rza Kar bo wia ka znacz nie po sze rza wie dzę nie tyl ko o „kon tak cie służ bo -
wym” i je go ro li w pra cy ope ra cyj nej SB, ale tak że o re la cjach tej in sty tu cji z PZPR. Te mat
wy mu szał za ję cie się tą pro ble ma ty ką, ale wy da je się, że au tor po świę cił jej zbyt du żo miej -
sca, co – mi mo istot nych stwier dzeń, z któ ry mi bym się zgo dził (nie In struk cja 006/70, ale
po le ce nia PZPR sta no wi ły bi blię SB, s. 174 i nn.) – za ciem ni ło przej rzy stość tek stu. Zbęd -
ne są rów nież opi sy spraw (a zwłasz cza przy kła dy), w któ rych KS nie wy stę pu je.

Z kwe stii me ry to rycz nych na le ży zwró cić uwa gę na dwie. Bu dzi wąt pli wość in for ma cja
z wy stą pie nia za stęp cy sze fa WUSW we Wro cła wiu, któ ry 13 grud nia 1984 r. chwa lił się
zwer bo wa niem przez pod le gły mu urząd 911 TW w cią gu ostat nich dwu na stu mie się cy.
Z opra co wań sta ty stycz nych Wy dzia łu I Biu ra „C” wy ni ka, iż pio ny II–V w tym WUSW
po zy ska ły ich w su mie 727, a trud no przy pusz czać, by po zo sta łe zwer bo wa ły pra wie 200
osó b32. Dru gie py ta nie na su wa in for ma cja Cze sła wa Kisz cza ka z 6 lip ca 1984 r., któ ra mia -
ła paść pod czas od pra wy ka dry kie row ni czej (s. 160) – skąd mi ni ster mógł po dać licz bę KS,
sko ro ich nie uwzględ nia no w ewi den cji? Bez po śred nio od jed no stek ope ra cyj nych, co by
ozna cza ło, iż pro wa dzi ły od ręb ną sta ty sty kę? Mo że cho dzi jed nak o in ną ka te go rię, a w ma -
te ria łach do ko na no błęd ne go za pi su.

Wąt pli wość bar dziej ogól na do ty czy stwier dze nia au to ra, po par te go wy li cze nia mi spo -
rzą dzo ny mi na pod sta wie dzien ni ków re je stra cyj nych MSW, iż po 1970 r. za prze sta no re je -
stra cji KS. Wy da je się bo wiem, że nie są one mia ro daj ne. Co naj mniej od po cząt ku lat
sześć dzie sią tych naj czę ściej wy stę pu ją cą ka te go rię re je stra cji sta no wi tzw. za bez pie cze nie,
pod któ rym ukry wa no m.in. róż no rod ne ka te go rie osób współ pra cu ją cych z SB (kan dy da ci
na TW, kon sul tan ci, wszel kie go ro dza ju kon tak ty).

32 AIPN, 0394/15, t. 1, Ze sta wie nia sta ty stycz ne dot. taj nych współ pra cow ni ków, spraw ope ra cyj nych,
faktów- zd arzeń, ma te ria łów wstęp nych oraz po stę po wań przy go to waw czych pio nu II za rok 1984, k. 9; dot.
pio nu III zob. ibi�dem, t. 2, k. 9; jw. dot. pio nu IV t. 3, k. 7; jw. dot. pio nu V t. 4, k. 7. Por. też T. Ru zi kow ski,
Taj�ni�współ�pra�cow�ni�cy�pio�nów�ope�ra�cyj�nych�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�1950–1984, „Pa mięć i Spra wie dli wość”
2003, nr 1 (3), s. 130. Stan TW WUSW we Wro cławiu na 31 XII 1983 r. wy no sił 2271, rok póź niej – 2693,
tak więc, uzna jąc licz bę 911 za praw dzi wą, na le ża ło by za ło żyć, iż w tym ro ku wy eli mi no wa no po nad pię ciu -
set TW.
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Przy oka zji roz wa żań o kon tak cie ope ra cyj nym, kon sul tan cie czy kon tak cie służ bo wym
war to jesz cze po wró cić do uwag Mu sia ła, z któ rych wy ni ka, że pra ca z in ny mi niż TW
źródła mi in for ma cji by ła mniej sfor ma li zo wa na, a jej do ku men ta cja znacz nie uprosz czo na
(s. 43). Ro dzi to py ta nie, czy pro wa dze nie ta kich źró deł nie wy ni ka ło cza sem z le ni stwa
funk cjo na riu szy chcą cych zmniej szyć licz bę wy pi sy wa nych pa pie rów i unik nąć czyn no ści
zwią za nych z re je stra cją.

Wal de mar Mi kul ski pod jął te mat Lo�ka�li�kon�tak�to�wych,�miesz�kań�kon�spi�ra�cyj�nych�i lo�ka�-
li�służ�by�ob�ser�wa�cyj�nej�w pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa w la tach 1945–1989.
Au tor, opie ra jąc się za rów no na nor ma ty wach, jak też na kon kret nych przy kła dach, in te re -
su ją co przed sta wił ro lę wy mie nio nych po miesz czeń w pra cy służb z istot nym roz róż nie -
niem spo so bu wy ko rzy sta nia przez jed nost ki „ogól no ope ra cyj ne” i ob ser wa cję (po mi nię to
tech ni kę), opi sał tak że me to dy le gen do wa nia lo ka li i sto so wa nia kon spi ra cji w co dzien nym
ich użyt ko wa niu oraz za sa dy fi nan so wa nia i pro wa dze nia do ku men ta cji. Nie wąt pli wym pro -
ble mem, przed ja kim sta je czy tel nik przy lek tu rze tek stu, są za wi ło ści w na zew nic twie po -
miesz czeń. Zda jąc so bie z te go spra wę, Mi kul ski po da je nie któ re de fi ni cje (s. 192 przyp. 38,
s. 199), pod kre śla sła bą pra cę praw ni ków re sor to wych, nie sto su ją cych ję zy ka zgod ne go
z in struk cja mi (s. 199 i nn.). Wy da je się jed nak, iż przy ta kim na tło ku ter mi nów bli sko -
znacz nych – miesz ka nie kon spi ra cyj ne, lo kal kon spi ra cyj ny, lo kal kon tak to wy (dodat ko wo
w za leż no ści od okre su i pio nu), ma ją cych nie co in ne de sy gna ty, wska za nym by ło spo rzą -
dze nie ich ta bel ki lub słow nicz ka. Pe wien nie do syt bu dzi brak pró by wy ja śnie nia przy czyn
nie któ rych zmian w prze pi sach, np. dla cze go in struk cja z 1953 r. po zwa la ła w lo ka lach kon -
spi ra cyj nych do ko ny wać wer bun ków, co prze cież gro zi ło ich de kon spi ra cją, pod czas gdy
wcze śniej sza i – jak traf nie za uwa ża au tor – bar dzo po wierz chow na in struk cja z ro ku 1945
sta ła w tym wy pad ku na o wie le wyż szym po zio mie, do pusz cza jąc do spo tkań w lo ka lach
tyl ko z agen ta mi, „do któ rych ma się za ufa nie”. Ze spraw bar dziej szcze gó ło wych do dał -
bym jesz cze, iż wspo mnia ne w przy pi sie 28 (s. 189 i nn.) Za rzą dze nie 00160/62 do ty czy ło
za pew ne pio nu mi li cyj ne go – sek cje „A” od no szą się tu do ob ser wa cji mi li cyj nej (do pie ro
w 1967 r. włą czo nej do SB), a nie szy frów SB. Nie zgo dził bym się z opi nią, iż do ty czą ce
lo ka lu kon spi ra cyj ne go od ręb ne prze pi sy, do któ rych od sy ła In struk cja 006/70, to Skrypt
o lo ka lu kon spi ra cyj nym (s. 191 przyp. 32), któ ry prze cież nie jest nor ma ty wem.
Oso�bo�we� źró�dła� in�for�ma�cji� w tech�ni�ce� ope�ra�cyj�nej przy bli ża Mo ni ka Ko ma niec ka.

Z arty ku łu czy tel nik po zna je or ga ni za cję pra cy pio nów ob ser wa cji, tech ni ki i per lu stra cji,
do wia du je się o ce lach, spo so bie przy go to wa nia i wy ko rzy sta nia lo ka lu przej ścio we go,
loka lu ba zy, punk tu od bio ru itd. No�ta�be�ne w tek ście znaj du je się ko lej na uwa ga, iż w do ku -
men tach opra co wy wa nych przez po szcze gól ne de par ta men ty nie sto so wa no po jęć wy stę pu -
ją cych w for mal nie wciąż obo wią zu ją cych prze pi sach o pra cy ope ra cyj nej. In struk cja 003
z 1958 r. na ka zy wa ła, by oso by współ pra cu ją ce z pio nem „T” by ły re je stro wa ne ja ko „tajni
współ pra cow ni cy” (s. 260), któ re go to ter mi nu In struk cja 04/55 nie prze wi dy wa ła. Ko ma -
niec ka słusz nie wska zu je na po ja wia nie się w prze pi sach do ty czą cych dzia ła nia pio nów
„B”, „T”, „W” no wych ka te go rii źró deł, na to miast nie zro zu mia łe jest stwier dze nie: „co cha -
rak te ry stycz ne – zo sta ły one [z tek stu wy ni ka, że sa me na zwy ka te go rii OZI – A.Z.] za kon -
spi ro wa ne ze wzglę du na ro dzaj po dej mo wa nych przed się wzięć” (s. 254).

Spe cy fi ka pra cy wy mie nio nych wy żej pio nów po wo do wa ła, iż ich taj ni współ pra cow ni cy
nie kie dy by wa li wy ko rzy sty wa ni w in ny spo sób, niż OZI de par ta men tów I–VI, co w kon se -
kwen cji po cią ga ło za so bą in ne pro ce du ry w po stę po wa niu re sor tu wo bec nich. Na przy kład
w pio nie „T” nie pi sa li (a więc nie pod pi sy wa li) do nie sień, dla te go też nie wy bie ra li so bie
pseu do ni mów i nie in for mo wa no ich, że ta kie zo sta ły im nada ne (s. 261). Za da niem źró deł
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pio nu „W” by ło prze ka zy wa nie czę ści ko re spon den cji do czy ta nia funk cjo na riu szom „bez pie -
ki” i ukry wa nie te go pro ce de ru przed nie wta jem ni czo ny mi pra cow ni ka mi pocz ty. Wy ko na nie
zwią za nych z tym czyn no ści wy ma ga ło współ dzia ła nia kil ku osób, stąd – wbrew ogól nie obo -
wią zu ją cej w SB re gu le – taj ny współ pra cow nik te go pio nu za zwy czaj wie dział o współ pra -
cy przy naj mniej kil ku swo ich ko le gów (wy ko ny wał swo je za da nia ra zem z ni mi). To wszyst -
ko jed nak nie wy ja śnia, dla cze go i przed kim (pra cow ni cy ewi den cji i tak je zna li) w re sor cie
mia ły by być kon spi ro wa ne na zwy ka te go rii OZI pio nów tech ni ki, ob ser wa cji, per lu stra cji.

W ar ty ku le Mi�ni�prze�wod�nik� po� ma�te�ria�łach� ewi�den�cyj�nych� Służ�by� Bez�pie�czeń�stwa
Koma niec ka wra ca do te ma ty ki pa ro krot nie już przez sie bie po ru sza ne j33. O ile jed nak
w do tych cza so wych pra cach oma wia ną pro ble ma ty kę przed sta wia ła głów nie na pod sta wie
nor ma ty wów, tym ra zem ilu stru je ją kon kret nym przy kła dem. Au tor ce uda ło się od na leźć
OZI współ pra cu ją ce od ro ku 1952 do 1983, a więc w okre sie obo wią zy wa nia kil ku róż nych
in struk cji o ewi den cji ope ra cyj nej: z 1949 r., z 1955 r., z 1962 r. – wpro wa dza ją cej naj istot -
niej szą w dzie jach UB/SB re for mę oraz znacz nie ją mo dy fi ku ją cej – z 1972 r. Ko ma niec ka
bar dzo do brze wy ko rzy sta ła po sia da ny ma te riał, po ka zu jąc, jak zmia ny w sy tu acji OZI
wobec SB znaj do wa ły od bi cie w do ty czą cych go za pi sach ewi den cyj nych (dzien ni ki re je -
stra cyj ne, ar chi wal ne, kar ty ewi den cyj ne ze sto sun ko wo rzad ko za cho wa ną kar tą kon tro l ną
– zwa ną rów nież kar tą kon ta – pra cow ni ka). Czy tel ność wy wo du uła twia za miesz cze nie
kse ro ko pii oma wia nych za pi sów (na k. 269 tekst nie ob jął ca ło ści, po mi ja jąc „8” z ko lum -
ny 9). Je śli cho dzi o drob niej sze uwa gi wo bec sa me go tek stu, za bra kło mi wy ja śnie nia do
sy gna tu ry 2224/I (s. 280). Czy tel nik po sia da ją cy wie dzę o re sor cie na pod sta wie pu bli ka cji
do ty czą cych lat sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych go tów po dej rze wać, iż do ty czy ona
OZI, tym cza sem w la tach czter dzie stych – a te go okre su do ty czy oma wia na spra wa – rzym -
ską je dyn ką ozna cza no ak ta śled cze.

Wię cej uwag bu dzą ta be la (s. 290) i słow ni czek kart (s. 291–293). Przede wszyst kim au -
tor ka po mi nę ła okres 1944–1955, a już w tym cza sie kart uży wa no. Co naj mniej od 1948 r.
zna ne by ły rów nież ich sym bo le E-14 (re je stra cyj na), E-15 (spraw dze nio wa), E-16 (in for -
ma cyj na), E-1734. Kar tę spraw dze nio wą – choć o in nym ukła dzie i nie ozna czo ną sym bo lem
– sto so wa no jesz cze wcze śnie j35. Naj wię cej za strze żeń wy wo łu je ko lum na ostat nia. Sam ty -
tuł „Pod sta wo we kar ty” wy ma gał by wy ja śnie nia, ja kie kry te rium na le ży przy jąć, by ja kąś
kar tę uznać za pod sta wo wą. Mam bo wiem wąt pli wo ści, czy do ta kich moż na za li czyć EO-
4B i EO-4C, słu żą ce ce lom po rząd ko wym oraz sto so wa ne w kar to te kach po moc ni czych:
EO-131, EO-132, EO-134, EO-134A, EO-135. Oglą da jąc ta be lę, moż na od nieść wra że nie,
iż po 1972 r. kart pod sta wo wych by ło wię cej niż w in nych okre sach pra cy ewi den cji, a to
wy pa cza cha rak ter zmian wpro wa dzo nych re for mą z te go ro ku. Na le ży prze cież pa mię tać,
iż zmia ny te z punk tu wi dze nia jed ne go z naj istot niej szych kry te riów służb spe cjal nych –
kon spi ra cji za in te re so wań ope ra cyj nych – by ły kro kiem wstecz w sto sun ku do prze pi sów
sprzed dzie się ciu lat (licz ba funk cjo na riu szy ewi den cji ma ją cych do stęp do peł nej wie dzy
o cha rak te rze re je stra cji wzro sła), a ich za le tą by ło wła śnie uprosz cze nie tech ni ki re je stra -
cji przez pra cow ni ków ope ra cyj nych, któ rzy od tąd wy peł nia li tyl ko kar tę EO-4 (do kład niej:
część jej ru bryk).
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33 Zob. M. Ko ma niec ka, Or�ga�ni�za�cja� i funk�cjo�no�wa�nie� kar�to�tek�ogól�no�in�for�ma�cyj�nej� i za�gad�nie�nio�wej
apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki..., s. 231–262; eadem, Dzien�ni�ki�ko�re�spon�den�cyj�ne,�re�je�-
stra�cyj�ne,�ar�chi�wal�ne�i ko�or�dy�na�cyj�ne�ja�ko�źró�dła�hi�sto�rycz�ne [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki..., s. 263–280.

34 AIPN, 01258/116, Za rzą dze nie nr 47 z 9 X 1948 r., k. 3v, 6; AIPN, 1572/605, In struk cje nr 1 i nr 2 dy -
rek to ra De par ta men tu II z 21 I 1949 r., k. 4v–6v.

35 Wy stę pu je w ak tach oso bo wych z te go okre su, za wie ra miej sce na in for ma cje o ośmiu oso bach.



Dru gą wąt pli wość wy wo łu je umiesz cza nie po szcze gól nych kart w ostat niej ko lum nie.
Dla pól od no szą cych się do okre su po 1960 r. zni ka ją kar ty E-14, E-15, E-16 i E-17, któ re
w rze czy wi sto ści by ły na dal sto so wa ne, cho ciaż nie kie dy (E-14) zmie nia ło się ich prze zna -
cze nie.

Je śli cho dzi o słow ni czek, to za nie peł ną na le ży uznać in for ma cję o kar cie E-14 (s. 291),
któ ra po 1962 r. słu ży ła róż nym ce lom, m.in. za pi sy wa no na niej in for ma cje o oso bach
dopusz czo nych do in for ma cji nie jaw nych lub ma ją cych kon takt z cu dzo ziem ca mi. Kar tę
EO-4-B/60 sto so wa no nie w la tach 1955–1960, lecz 1960–1962. War to wska zać róż ni cę
mię dzy (w mia rę re gu lar nie sto so wa ną) kar tą E-16, któ rą jed nost ka ope ra cyj na po win na na
bie żą co in for mo wać ewi den cję o wszel kich zmia nach do ty czą cych taj ne go współ pra cow ni -
ka lub fi gu ran ta, a kar ta mi EO-4B/72 i EO-4C/72 słu żą cy mi do po rów na nia da nych jed nost -
ki ope ra cyj nej i ewi den cji, z za ło że nia wy peł nia ny mi raz na rok, prak tycz nie znacz nie rza -
dziej. No�ta�be�ne war to wspo mnieć, że sto so wa ne po zna ku „/” licz by ozna cza ją ce da tę
rocz ną wpro wa dze nia kart ule ga ły zmia nom, np. wy stę po wa ły kar ty EO-4/68, EO-4/77 itd.

Do ku men ty nor ma tyw ne służb cy wil nych opu bli ko wa li Rok sa na Szczęch, Piotr Gon tar -
czyk, Woj ciech Fra zik i Pa weł Pio trow ski.

Pierw sza z nich przy go to wa ła Wy�tycz�ne�De�par�ta�men�tu�II�MSW�z koń�ca�lat�50.�do�ty�czą�-
ce�pra�cy�z agen�tu�rą�i wy�ko�rzy�sta�nia�przez�Służ�bę�Bez�pie�czeń�stwa�osób�wy�jeż�dża�ją�cych�na
po�byt�cza�so�wy�do�państw�de�mo�kra�tycz�nych. Wy bra ne przez au tor kę do ku men ty są nie zwy -
kle in te re su ją ce. Wy tycz ne De par ta men tu II pod pi sa ne 31 sierp nia 1957 r. przez je go dy rek -
to ra R. Ma te jew skie go zo sta ły wpraw dzie za twier dzo ne przez ko le gium MSW, ale z for mal -
ne go punk tu wi dze nia nie mia ły tej ran gi, co in struk cje 03 i 04 z 1955 r.36, któ rych prze pi sy
– wbrew za po wie dzi z pre am bu ły o „uzu peł nie niu” (s. 214) – nie jed no krot nie zmie nia ły.
Szczęch zmia ny te wy punk to wu je, wska zu jąc na wpro wa dze nie ka te go rii „taj ny współ pra -
cow nik” (s. 210), pod kre śla jąc no we wy ma ga nia wo bec sie ci (s. 211) i skom pli ko wa ną
prak ty kę re je stro wa nia kon tak tów po uf nych – po za ogól ną ewi den cją lub wca le (s. 212).
Moż na tu jesz cze zwró cić uwa gę na punkt 2 roz dzia łu II: „Wy dzia łom II przy słu gu ją wszel -
kie upraw nie nia w za kre sie wsz czę cia, roz pra co wa nia i li kwi da cji spraw wszel kiej ka te go -
rii”, co sta no wi ło (przy naj mniej teo re tycz nie) istot ne no�vum. Do tych czas de cy zje ta kie mu -
sia ły być za twier dza ne przez sze fa WUdsBP lub je go za stęp cę 37.

Dru gi z pu bli ko wa nych do ku men tów, do ty czą cy wy tycz nych pra cy z oby wa te la mi wy -
jeż dża ją cy mi do kra jów ka pi ta li stycz nych, jest nie co mniej szej ran gi, ale trze ba pod kre ślić,
iż w tym cza sie za gad nie niu kon tak tów oby wa te li PRL z cu dzo ziem ca mi z państw za chod -
nich przy pi sy wa no – nie tyl ko w re sor cie – nie zwy kle du że zna cze nie 38.

Je śli cho dzi o sam wstęp, to za nie ści słe uznał bym stwier dze nie, iż w MSW po cząt ko wo
tyl ko de par ta men ty: I, II, III pro wa dzi ły dzia ła nia ope ra cyj ne (s. 208 przyp. 4), ro bi ły to
rów nież biu ra: „B”, „T”, „W”, a rza dziej jesz cze pa rę in nych jed no stek.

36 Być mo że uży to for mal ne go chwy tu – in struk cje 03 i 04 z 1955 r. też za twier dza ło ko le gium. Oczy wi -
ście zna cze nie te go cia ła w 1955 r., kie dy to – przy naj mniej for mal nie – sta no wi ło naj wyż szą wła dzę urzę du,
by ło zu peł nie in ne od pod le głe go mi ni stro wi ko le gium MSW.

37 In�struk�cja�03/55�z 1955�r.�o za�sa�dach�pro�wa�dze�nia�roz�pra�co�wa�nia�agen�tu�ral�ne�go�i ewi�den�cji�ope�ra�cyj�-
nej�w or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go�PRL [w:] In�struk�cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej..., s. 50.

38 Po zo sta nie za gra ni cą trak to wa no ja ko zdra dę oj czy zny. Funk cjo na riusz po dej mu ją cy de cy zję o udzie -
le niu zgo dy na wy jazd miał wgląd w ma te ria ły, któ rych udo stęp nie nie pra cow ni ko wi pro wa dzą ce mu spra wę
ope ra cyj ną by wa ło utrud nio ne, por. AIPN, 01225/944, Za rzą dze nie 051/55 za stęp cy prze wod ni czą ce go Ko mi -
te tu ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go J. Pta siń skie go, k. 73 i nn. oraz AIPN, 0326/153, S. Łuc ka, „Za sa dy orga -
ni za cji i ko rzy sta nia ze sko ro wi dzów za gad nie nio wych...”, dział VI „Zdra da oj czy zny”.
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In�for�ma�cje�z pod�słu�chów sta no wią te mat opra co wa nia Pio tra Gon tar czy ka, na któ re skła -
da się pu bli ka cja trzech za rzą dzeń po prze dzo na krót kim wstę pem. Au tor przed sta wia struk -
tu rę De par ta men tu Tech ni ki, pro ce du ry zwią za ne z za kła da niem pod słu chów i ich eks plo -
ata cją. Osob ny punkt po świę co ny jest wy twa rza niu i zwłasz cza ochro nie do ku men tów
pio nu „T”. Od wo łu jąc się do za rzą dzeń z lat 1958, 1966, 1968, 1979 i 1982, Gon tar czyk
pod kre ślił wa gę, ja ką przy wią zy wa no do te go ostat nie go za gad nie nia, ale jed no cze śnie – jak
wy ni ka to z je go wy wo dów – za mie rzał wska zać, iż ni gdy nie po le ca no przy pi sy wa nia
infor ma cji z pod słu chów taj nym współ pra cow ni kom. Nie ste ty cho chlik dru kar ski wy pa czył
– jak są dzę – myśl au to ra. W nie co za wi łym zda niu: „War to pod kre ślić, że ża den z przy wo -
ła nych do ku men tów ni gdy na wet nie za ka zy wał, by ja kie kol wiek in for ma cje uzy ska ne za
po mo cą tech ni ki ope ra cyj nej przy pi sy wać TW” na le ża ło by za pew ne opu ścić sło wo „na wet”
i zmie nić sło wo „za ka zy wał” na „na ka zy wał” (s. 299).

Wstęp czy ta się z du żym za in te re so wa niem. Pew ne za strze że nia bu dzi na to miast spo sób
pu bli ka cji do ku men tów. Przede wszyst kim czy tel nik nie zo stał po in for mo wa ny, iż w edy cji
po mi nię to za łącz ni ki. Nie jest to spra wa bła ha, zwa żyw szy, że ca ły pa ra graf dru gi Za rzą dze -
nia 0018/82, wpro wa dza ją cy zmia ny w za łącz ni ku do Za rzą dze nia 0047/79, sta je się przez
to nie czy tel ny (s. 313 i nn.). Przy da ła by się też wzmian ka, iż nie pu bli ku je się for mu la rzy
do łą czo nych do za rzą dze ń39. Za pew ne „zło śli wość” kom pu te ra zmie ni ła paragrafy 3 i 5 Za -
rzą dze nia 0047/79 (s. 303 i nn.), pierw szy z nich po zba wia jąc po dzia łu na punk ty, w dru -
gim łą cząc punk ty 2. i 3. w je den punkt 2.

Na to miast do istot ne go wy pa cze nia tre ści do szło w ustę pie 2 pa ra gra fu 1 Za rzą dze nia
0018/82. Po da ny tam tekst: „Środ ków tech ni ki ope ra cyj nej w po miesz cze niach nie sto su je
się. W wy jąt ko wych sy tu acjach de cy zję o sto so wa niu ich po dej mu je Mi ni ster Spraw We -
wnętrz nych” (s. 312), nie ma ją cy zu peł nie sen su (gdzie sto so wać pod słuch, je śli nie w po -
miesz cze niach?), opar to na eg zem pla rzu 004 za rzą dze nia. Tym cza sem w tej sa mej tecz ce
przy in nym eg zem pla rzu do łą czo na jest er ra ta, na ka zu ją ca po sło wie „po miesz cze niach”
do pi sać „służ bo wych”, co w spo sób za sad ni czy zmie nia tre ść40.

Na mar gi ne sie pu bli ko wa nych do ku men tów war to mo że zwró cić uwa gę na dwie spra wy.
Po pierw sze pa ra graf 12 Za rzą dze nia 0047/79 gło si: „In for ma cje uzy ska ne po przez PP, PT,
PTG opra co wu je się wy�łącz�nie w for mie stresz czeń i no ta tek, a tyl�ko [pod kre śle nia – A.Z.]
w przy pad kach ope ra cyj nie uza sad nio nych na pi sem ny wnio sek jed nost ki za ma wia ją cej
w for mie ste no gra mów lub frag men tów in for ma cji, a w od nie sie niu do PTG – wy dru ków”
(s. 304 i nn.). Zna jo mość wie lu ma te ria łów po zwa la po sta wić hi po te zę, że w rze czy wi sto -
ści – przy naj mniej w cen tra li i SUSW – prak ty ka by ła aku rat od wrot na, tzn. za zwy czaj
zacho dzi ły „przy pad ki ope ra cyj nie uza sad nio ne”. Za war te w paragrafie 12 ogra ni cze nia
trak to wa no ja ko wy móg przed ło że nia do dat ko we go pi sma.

W punk cie 1.2.3 De cy zji 003 z 15 stycz nia 1982 r. mi ni ster po le cał, by do ku men ty
KW MO, któ re na dal mu szą być prze cho wy wa ne, skon cen tro wać w wy dzie lo nych ko men -
dach wo je wódz kich – „tych, któ re w sy tu acjach bez po śred nie go za gro że nia mo gą za pew nić
peł ną ich ochro nę”. Wy ty po wa nie tych ko mend mia ło na stą pić na pod sta wie wnio sków
złożo nych przez kie row ni ków pio nów: „B”, „C”, „T”, „W” (s. 309). Po mysł ten nie zo stał
zre ali zo wa ny. Nie wy klu czo ne jed nak, że przy czy nił się do do ko na nej pół ro ku póź niej

39 Po mi ja nie for mu la rzy czę sto prak ty ku je się przy pu bli ka cjach źró deł; waż ne jest jed nak przy naj mniej
wska za nie, czy w tecz ce, z któ rej po cho dzi pu bli ko wa ny do ku ment, for mu la rze te są (a ta ka sy tu acja ma miej -
sce w tecz ce AIPN, 1585/4911).

40 AIPN, 1585/4911, k. 31.
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w 23 KW MO li kwi da cji wy dzia łów z tych pio nów, któ re prze kształ co no w sek cje w ra -
mach no wo utwo rzo nych wy dzia łów za bez pie cze nia ope ra cyj ne go.

Pu bli ka cję Gon tar czy ka uzu peł nia krót ki tekst Grze go rza Maj chrza ka Pod�słu�chy�w spra�-
wach�ope�ra�cyj�nych�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa,�uka zu ją cy na pod sta wie kil ku przy kła dów prak -
tycz ne wy ko rzy sty wa nie in for ma cji uzy ska nych z PT i PP, skut ku ją ce m.in. po zy ska niem
jed ne go z dzia ła czy „So li dar no ści” (s. 320 i nn.).
Eta�ty�nie�jaw�ne,�pra�ca�„pod�przy�kry�ciem”,�gru�py�in�ter�wen�cyj�ne,�kon�sul�tan�ci�–�no�we�for�-

my�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�pio�nu�III�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�w za�kła�dach�pra�cy�we�dług�do�ku�men�-
tu�z 1972�r.�to ty tuł tek stu Woj cie cha Fra zi ka, w któ rym krót ki wstęp po prze dza wspo mnia -
ny w ty tu le do ku ment. Spo sób przy go to wa nia pu bli ka cji wzbu dza jed nak pew ne
wąt pli wo ści. W ma te ria łach ad mi ni stra cyj nych po kra kow skim Wy dzia le III au tor od na lazł
tekst in te re su ją cy, ale nie pod pi sa ny, z nie pew ną da tą. Fra zik do ko nał je go ana li zy. Znacz na
jej część, a mia no wi cie pró by wska za nia cha rak te ru do ku men tu, gru py osób, wśród któ rych
na le ży szu kać au to ra – choć do brze świad czy o umie jęt no ści kry ty ki ba da cza – wy da je się
zbęd na. Z za cho wa nych w cen tra li ma te ria łów, tj. spra woz da nia z kon tro li or ga ni za cji
i stop nia przy go to wa nia do dzia łań Gru py do Za dań Spe cjal nych „Z” oraz ko re spon den cji
De par ta men tu III wy ni ka, że przed sta wia ny do ku ment to tekst re fe ra tu je go wi ce dy rek to ra
Wła dy sła wa Cia sto nia, „wy gło szo ne go w trak cie kur so kon fe ren cji dla I Za stęp ców Ko men -
dan tów Wo je wódz kich d/s Służ by Bez pie czeń stwa od by tej w dniach 17–21 IV br. [1972]”,
naj praw do po dob niej po wie lo ne go w ma ju przez De par ta ment Szko le nia i Do sko na le nia Za -
wo do we go 41. No�ta�be�ne we wspo mnia nej tecz ce znaj du ją się in for ma cje za rów no o pla no -
wa nej pra cy grup „Z” i pro wa dzo nych przez nie ćwi cze niach w nie któ rych wo je wódz twach,
jak też o dzia ła ją cych wcze śniej gru pach in ter wen cyj ny ch42.

Trzy ostat nie ar ty ku ły po świę co ne są za gad nie niom mniej zna nym, tj. dzia łal no ści wy -
wia du cy wil ne go i woj sko we go oraz WSW. Do ty czą ce ich ma te ria ły pu bli ku je Pa weł Pio -
trow ski. Je go Me�to�do�lo�gia�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�De�par�ta�men�tu�I MSW pre zen tu je – po prze -
dzo ne ob szer nym wstę pem, do na pi sa nia któ re go wy ko rzy sta no sze ro ką ba zę źró dło wą –
Za rzą dze nie 0041 z 6 ma ja 1972 r. wpro wa dza ją ce in struk cję o pra cy wy wia dow czej De -
par ta men tu I oraz o dzie sięć lat wcze śniej szy nor ma tyw po świę co ny pra cy je go od po wied -
ni ków wo je wódz kich.

Au tor przed sta wia kra jo wą struk tu rę De par ta men tu I z 1970 r. oraz jej zmia ny w znacz -
nej mie rze po le ga ją ce na prze sta wie niu nu me ra cji po szcze gól nych wy dzia łów, do ko na ne
sie dem lat póź niej, po uciecz ce po rucz ni ka An drze ja Kop czyń skie go. Do peł nie nie wy wo -
dów sta no wi opis ogniw dzia ła ją cych za gra ni cą: re zy den tur klas „A” i „B” oraz punk tów
ope ra cyj nych, uzu peł nio ny ich wy ka zem (s. 328–330). Pe wien nie do syt bu dzi tu brak na -
wet nie ty le od po wie dzi, co po sta wie nia py tań o za da nia tych że w po szcze gól nych pań -

41 AIPN, 01288/18, Spra woz da nie B-00681/72 in spek to ra Z. Na wroc kie go z kon tro li w za kre sie or ga ni za cji
i stop nia przy go to wa nia do dzia łań gru py do Za dań Spe cjal nych „Z”, k. 124; ibi�dem, Pi smo nr OE-Z-00176/73
z 24 VII 1973 r. dy rek to ra De par ta men tu III S. Mo raw skie go do I za stęp ców ko men dan tów wo je wódz kich MO
ds. SB, k. 181.

42 Ibidem, tutaj m.in. opra co wa nie z mar ca 1971 r. „Ra mo wy pro gram dzia łań po li tycz no -op er acy jnych SB
i MO w obiek tach go spo dar ki na ro do wej w za kre sie za po bie ga nia i prze ciw dzia ła nia sy tu acjom kon flik to wym
i prze rwom w pra cy”, w któ re go punk cie II mó wi się, że w ra zie prze rwy w pra cy na le ży uru cho mić wszyst -
kie OZI w da nym obiek cie (k. 33); fakt, iż z pra cy tych że OZI mie li by ko rzy stać funk cjo na riu sze grup „Z”,
a więc czę sto nie ci, któ rzy je re je stro wa li, uka zu je ko lej ną – nie ty po wą – moż li wość we ry fi ko wa nia au ten -
tycz no ści po zy ska nych, sta no wi więc jesz cze je den ar gu ment prze ciwko twier dze niom o do ko ny wa niu przez
SB fik cyj nych re je stra cji; por. też AIPN, 01288/17; AIPN, 01288/19; AIPN, 1585/113; AIPN, 01254/731;
AIPN, 0546/87, t. 2.
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stwach (w So fii czy Bu da pesz cie chy ba in nych niż w Ko lo nii lub Lon dy nie). Czy tel nik nie
do wia du je się też, w ja ki spo sób utrzy my wa no kon tak ty z ZSRR i NRD – z ta be li nr 2 wy -
ni ka, iż nie by ło tam żad nych pla có we k43. 

In te re su ją co przed sta wio na jest na to miast ko mu ni ka cja kra ju z pla ców ka mi, obo wią zu -
ją ce w niej ko dy, za sa dy sy gno wa nia in struk cji wy cho dzą cych z Ra ko wiec kiej (łącz nie
z „Ja rec ki mi” o róż nych „imio nach”,�któ rych licz ba wzbu dza ła zdzi wie nie ba da cza się ga ją -
ce go po raz pierw szy do ma te ria łów wy wia du) oraz or ga ni za cja pla có wek kra jo wych
Depar ta men tu I, w tym re zy den tur w in sty tu cjach kra jo wy ch44.

Ter mi no lo gia sto so wa na w wy wia dzie cy wil nym róż ni ła się od uży wa nej przez in ne pio -
ny SB. Pa weł Pio trow ski pod jął pró bę ich po rów na nia (tab. nr 3, s. 340), z któ rej wy ni ka -
mi nie moż na w peł ni się zgo dzić. Za strze że nia bu dzi część za ty tu ło wa na „Ro dza je spraw
ope ra cyj nych”. Wy li cza jąc te, o któ rych mó wi In struk cja 006/70, au tor nie zwró cił uwa gi,
że w wy szcze gól nia ją cym ro dza je spraw ewi den cyj nych ustę pie 5 pa ra gra fu 23 uży to sfor -
mu ło wa nia „za�sad�ni�czy�mi ro dza ja mi spraw są... [pod kre śle nie – A.Z.]”45,�co nie wy klu cza -
ło pro wa dze nia in nych. W prak ty ce SB one wy stę po wa ły, w tym przy pi sa ny w ta be li tyl ko
wy wia do wi „se gre ga tor ma te ria łów wstęp nych”, o któ rym wspo mi na In struk cja dy rek to ra
Biu ra „C” wpro wa dzo na Za rzą dze niem 079/72 mi ni stra spraw we wnętrz ny ch46. Istot niej -
szy jest fakt, że w De par ta men cie I – o czym na wia sem mó wiąc au tor pi sze (s. 343) – pod
po ję ciem „spra wa” ro zu mia no rów nież agen tu rę, tak więc pod umiesz czo nym w ta be li ter -
mi nem „roz pra co wa nie obiek to we” mo gło ukry wać się „oso bo we źró dło in for ma cji”. Po zo -
sta jąc przy ka te go riach spraw (i agen tu ry), war to pod kre ślić, iż w krót kim ry sie hi sto rii wy -
wia du Pa weł Pio trow ski nie po prze sta je na ma te ria łach nor ma tyw nych, wska zu je na
sto so wa nie nie zna nych z in struk cji ka te go rii „agent po moc ni czy” czy (rów nież po ro ku
1962) „spra wa ewi den cyj no -o bse rw acy jna” (s. 335 i nn.).

Przy dat ne dla ba da cza są wy ja śnie nia ta kich ma ło zna nych okre śleń, jak „punkt prze ka -
za nia ma te ria łów”, uzu peł nio ne do dat ko wo krót kim opi sem dzia ła nia (s. 341). Pe wien nie -
do syt bu dzi tu po trak to wa nie „kon tak tu in for ma cyj ne go”, ale trze ba przy znać, iż sam tekst
in struk cji sta no wią cy pod sta wę in for ma cji jest – za pew ne ce lo wo – bar dzo nie pre cy zyj ny
(s. 361 punkt 2.1).

Du żo miej sca po świę cił au tor wy twa rza nej przez De par ta ment I do ku men ta cji
(s. 344–349). Spo sób jej omó wie nia jest nad to roz bu do wa ny i przez to zbyt ma ło przej rzy -
sty. Są dzę, że moż na by ło so bie da ro wać wy li cza nie przy każ dym ty pie tecz ki dru ków
powta rzal nych, ty pu „spis do ku men tów”, „wy kaz osób zna ją cych spra wę” itp. Wśród wy -
mie nio nych ma te ria łów pew ne zdzi wie nie wy wo łu je obec ność kart E-16, któ re nie by ły
prze cho wy wa ne w tecz kach in nych pio nów.

W opi sie czyn no ści zwią za nych z do ko na niem re je stra cji zwra ca uwa gę stwier dze nie:
„W przy pad ku gdy na da ną oso bę by ła już za ło żo na spra wa ope ra cyj na przez in ną jed nost -
kę MSW, za ło że nie rów no le głej by ło do pusz czal ne za zgo dą dy rek to ra De par ta men tu I
MSW lub je go za stęp cy” (s. 353). Szko da, że brak przy pi su nie po zwa la usta lić źró dła tej

43 „Ber lin” jest wy mie nio ny w ru bry ce „pań stwo”, co su ge ro wa ło by, iż cho dzi o Ber lin Za chod ni, ale da -
lej (s. 330 i nn.) au tor pi sze, że ist nia ła re zy den tu ra przy am ba sa dzie PRL. 

44 Bu dzi wąt pli wość okre śle nie „CHZ Ma ciej Czar nec ki” (s. 333) – to chy ba kryp to nim.
45 In�struk�cja�006/70�z 1970�r.�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�[w:]

In�struk�cje�o pra�cy�ope�ra�cyj�nej..., s. 135.
46 AIPN, 01258/34, § 1 ust. 1 pkt 10; uży wa się tu okre śle nia „ma te ria ły wstęp ne”. W prak ty ce dla kontr -

wy wia du i ob ser wa cji po twier dza ją to np. za pi sy z dzien ni ka re je stra cyj ne go KW MO/WUSW w Pi le i za cho -
wa ne tam tecz ki.
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opi nii, gdyż – przy peł nej świa do mo ści szcze gól nej po zy cji wy wia du wśród in nych jed no -
stek MSW – trud no so bie wy obra zić, by za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu I mógł bez po -
śred nio in ge ro wać w pra cę po zo sta łych de par ta men tów, a czymś ta kim by ła by wła śnie do -
dat ko wa re je stra cja bez zgo dy jed nost ki, któ ra do ko na ła jej ja ko pierw sza. A mo że
upraw nie nie kie row nic twa wy wia du do ty czy ło wy łącz nie sy tu acji, gdy cho dzi ło o dwa róż -
ne wy dzia ły De par ta men tu I?

Ostat nie dwa ar ty ku ły po świę co ne są pro ble ma ty ce służb woj sko wych. Na pod sta wie ma -
te ria łów z pro wa dzo ne go śledz twa Ewa Koj uka zu je Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go WP, a kon -
kret nie je go „sche mat funk cjo no wa nia w la tach 1981–1990”. Au tor ka w za sa dzie ogra ni cza
się do za ry so wa nia struk tu ry oma wia nej in sty tu cji, przed sta wia jąc jej sche mat or ga ni za cyj ny
przed paź dzier ni kiem 1981 r. i po do ko na nej wów czas re or ga ni za cji. Uzu peł nia to krót ką in -
for ma cją o za da niach nie któ rych ko mó rek. Wy da je się, że z za ło że nia ogra ni cza się do opi su,
nie sta wia py tań o przy czy nę dość dziw ne go ukła du or ga ni za cyj ne go, tak więc czy tel nik nie
do wia du je się, czy od dzia łów XXI, XXII i XXVI nie uda ło się usta lić, czy też po pro stu
w Zarzą dzie II ich nie by ło. Ewa Koj nie pró bu je też wy ja śnić róż nic mię dzy „od dzia łem”
a „wy dzia łem”. Spo ra dycz nie i bar dzo ogól nie sy gna li zu je przy czy ny zmian, np. wska zu jąc,
że po wsta nie w 1983 r. od dzia łu „Y” by ło wy ni kiem de cy zji pod ję tej na szcze blu sze fów za -
rzą dów wy wia dów państw Ukła du War szaw skie go po uciecz kach Su miń skie go i Osta sze wi -
cza (s. 397). No�ta�be�ne za nie peł ną uznał bym opi nię o przy czy nach zmian w funk cjo no wa niu
od dzia łu „Y” w koń cu lat osiem dzie sią tych. Au tor ka pi sze, że to w związ ku z po ja wia ją cą się
wów czas ko niecz no ścią przy go to wa nia no wych spo so bów zabez pie cze nia prze rzu tów i le ga -
li za cji nie le ga łów, a tak że za bez pie cze nia środ ków fi nan so wych po trzeb nych do re ali za cji
tych za dań, „Od dział «Y» zo bo wią za no do two rze nia pod mio tów go spo dar czych na te re nie
kra ju i za gra ni cą ce lem za trud nia nia w nich pra cow ni ków wy wia du i uzy ski wa nia w ten spo -
sób środ ków na pra cę ope ra cyj ną”. Oczy wi ście służ by po dej mu ją te go ty pu dzia ła nia, ale wy -
da je się, iż w tym kon kret nym przy pad ku Ewa Koj zbyt uf nie po de szła do wy ko rzy sty wa nych
przez sie bie źró deł, a rze czy wi stych przy czyn zmian by ło wię cej.

Pa weł Pio trow ski w ko lej nym ar ty ku le na pod sta wie nie licz nych za so bów ar chi wal nych
przed sta wił m.in. or ga ni za cję Za rzą du II do ro ku 1990. Za ry so wa na przez nie go struk tu ra
po ło wy lat sie dem dzie sią tych róż ni się nie co od tej, któ rą za pre zen to wa ła Ewa Koj (np. Od -
dział Łącz no ści umie ścił on w pio nie ope ra cyj nym, a nie roz po zna nia, pa ru od dzia łom przy -
pi su je in ne na zwy, po mi ja enig ma tycz ny Wy dział Spraw Pol skich i So jusz ni czych), co być
mo że jest wy ni kiem od mien no ści źró deł, na ja kich opar li się au to rzy – ze zna ją cych mo gła
za wieść pa mięć lub re la cjo no wa li sy tu acje, w ja kich dzia ła li, a nie za pi sa ne w nor ma ty -
wach. Pa weł Pio trow ski nie ogra ni czył się do uka za nia struk tu ry or ga ni za cyj nej, ale po -
świę cił nie co miej sca prak ty ce dzia ła nia (s. 411). W prze ci wień stwie do swe go ar ty ku łu
o wy wia dzie cy wil nym tym ra zem w za sa dzie nie po sta wił py tań „dla cze go?”, po prze sta jąc
na opi sie. W opra co wa niu znaj du je się, wy ra żo na jak by mi mo cho dem, opi nia: „Pion ten [in -
for ma cyj ny – A.Z.] wy da wał okre so we wy tycz ne do dzia łań pio nu ope ra cyj ne go” (s. 403).
Je śli znaj do wa ło to od bi cie w prak ty ce – cze mu jed nak wy da je się prze czyć punkt 3 roz -
dzia łu II pu bli ko wa nej In�struk�cji�ope�ra�cyj�nej�Za�rzą�du�II („Or ga nem po wo ła nym do or ga ni -
za cji i kie ro wa nia apa ra tem wy wia dow czym za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą jest Pion
Ope ra cyj ny Za rzą du II…” – s. 420) – świad czy ło by to o nie zbyt czę stym w służ bach zja wi -
sku pra wi dło we go uło że nia re la cji mię dzy ich „mó zgiem”, czy li ana li ty ka mi, a „rę ką”,
tj. pra cow ni ka mi ope ra cyj ny mi.

Nie ma tu miej sca na omó wie nie tre ści sa mej in struk cji, ale ty tu łem przy kła du war to mo -
że wska zać od mien ność – w po rów na niu z in struk cją De par ta men tu I z 6 ma ja 1972 r. – nie -
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któ rych sfor mu ło wań. Ta ostat nia nie po zwa la ła na wy ko rzy sty wa nie ja ko agen tów człon -
ków par tii ko mu ni stycz nych (punkt 1.1, s. 363), w woj sko wej zaś stwier dza no, że „Za rząd II
Szta bu Ge ne ral ne go WP w za�sa�dzie [pod kre śle nie – A.Z.] nie wy ko rzy stu je ja ko agen tów
człon ków par tii ko mu ni stycz nych w pań stwach ko mu ni stycz nych” (punkt 72, s. 440).

Z krót kie go wstę pu Pio trow skie go do dru gie go pu bli ko wa ne go do ku men tu – Za rzą dze nia
0014/85 MSW z 20 lu te go 1985 r. – wpro wa dza ją ce go In struk cję o dzia łal no ści kontr wy wia -
dow czej w Jed nost kach Woj sko wych MSW, war to po wtó rzyć za war tą w za koń cze niu uwa -
gę, iż wie dza o dzia łal no ści służb woj sko wych jest skrom na i na dal nie zna my wie lu istot -
nych do ku men tów nor mu ją cych for my ich pra cy. Po twier dze nie te go sta nu rze czy przy no si
sa ma książ ka – pu bli ka cji jed ne go z naj istot niej szych do ku men tów In�struk�cji� ope�ra�cyj�nej
o pra�cy�Za�rzą�du�II�do ko na no nie na pod sta wie za so bu IPN, ale tzw. ra por tu Ma cie re wi cza.

Wra ca jąc do ostat nie go z pu bli ko wa nych do ku men tów, trze ba zgło sić pa rę uwag do spo -
so bu wy da nia. Na okład ce i stro nie ty tu ło wej „ksią żecz ki” obej mu ją cej za rzą dze nie i nu -
mer, „0004” zo sta ło od ręcz nie prze kre ślo ne i za stą pio ne „046” z nie czy tel nym pod pi sem
oso by, któ ra do ko na ła zmia ny, cze go na k. 325 już nie po wtó rzo no. Spis tre ści moż na by ło
po mi nąć, ale je śli go się pu bli ku je na le ży dla po rząd ku za zna czyć opusz cze nie nu me rów
stro n47.

W su mie re cen zo wa ną pra cę na le ży przy jąć po zy tyw nie. Wiem, że wy wo ła ła dys ku sje
wśród osób in te re su ją cych się po ru sza ną te ma ty ką, sam – przy oka zji pro ce sów lu stra cyj -
nych – wska zy wa łem ją sę dziom ja ko jed ną z pod sta wo wych lek tur.

Na ko niec po zwo lę so bie na zgło sze nie pew nych po stu la tów w spra wie dal szych ba dań
po dej mo wa nej w pra cy te ma ty ki.

Pierw szy do ty czy pu bli ka cji źró deł. Od dłuż sze go już cza su IPN po dej mu je się te go za -
da nia i ma na swym kon cie wie le osią gnięć. O ile jed nak ob szer ne, te ma tycz ne wy daw nic -
twa wy da ją się na tu ral ne, po dob nie z resz tą, jak przy czyn ki do ty czą ce spraw jed nost ko -
wych, o ty le na su wa się py ta nie, czy tak sa mo na le ży po stę po wać z ma te ria ła mi
sta no wią cy mi nie wąt pli wie frag ment więk szych ca ło ści, np. po je dyn czy mi in struk cja mi po -
szcze gól nych pio nów. Już dziś ma my sy tu ację zmu sza ją cą do po szu ki wa nia nor ma ty wów
ob ser wa cji lub tech ni ki w róż nych wy daw nic twach. Dla ba da cza nie wąt pli wie by ło by wy -
god niej sze sku pie nie te go ty pu ma te ria łów w jed nym to mie. Wi dział bym więc zbiór po -
świę co ny De par ta men to wi I, II itd. Na wia sem mó wiąc, za an ga żo wa nie do ta kich prac cen -
tra li i od dzia łów po zwo li ło by nie tyl ko od na leźć do ku men ty, któ re nie za cho wa ły się
w jed no st ce je wy twa rza ją cej, ale rów nież do strzec (za pew ne przy pad ko we) róż ni ce mię dzy
po szcze gól ny mi eg zem pla rza mi for mal nie te go sa me go nor ma ty wu, co zda rza ło się przy -
naj mniej w la tach czter dzie sty ch48. 

Je śli cho dzi o pra ce ści śle ba daw cze do ty czą ce oso bo wych źró deł in for ma cji (a mo że
jed nak taj nych współ pra cow ni ków?), po stu lo wał bym roz sze rze nie ba zy źró dło wej zwłasz -
cza dla lat 1944–1955. Ogra ni cze nie się do ter mi nów sto so wa nych w in struk cjach jest dla
te go okre su zde cy do wa nie nie wy star cza ją ce. Nie dba no wów czas o spój ność sys te mu prze -
pi sów sto so wa nych w re sor cie. Okre śle nia, o któ rych in struk cje ogól ne mil czą, jak „taj ny
in for ma tor”, „kon takt po uf ny”, „oso ba za ufa na”, wy stę pu ją w do ku men tach ofi cjal nych –
roz ka zach i in struk cjach re gu lu ją cych spo sób pro wa dze nia pra cy ope ra cyj nej wo bec kon -
kret nych grup spo łecz nych – czy spra woz da niach. Na mar gi ne sie moż na za uwa żyć, iż ogra -

47 AIPN, 0789/170. Wy daw ca po mi nął rów nież – bez za zna cze nia te go w tek ście – in for ma cje z kar ty ty tu -
ło wej, wska zu ją ce, że au to rem in struk cji jest Za rząd WSW Jed no stek Woj sko wych MSW i licz bę dzien ni ka.

48 Ba za EZAN mo że być tu po moc na, lecz sa ma z sie bie pro ble mu nie roz wią że.
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ni cza nie się je dy nie do ogól nych in struk cji o pra cy ope ra cyj nej skut ko wa ło by nie do strze ga -
niem zróż ni co wa nia ka te go rii roz pra co wań, któ re de�fac�to pro wa dzo no (i dzie lo no na ka te -
go rie!) od 1944 r., a w ogól nej in struk cji po raz pierw szy uję to, o ile wiem, do pie ro dzie sięć
lat póź niej (In struk cja 03/55).

Au to rzy tek stów o po szcze gól nych ka te go riach oso bo wych źró deł in for ma cji przed sta -
wi li wie le tez, czy hi po tez o spo so bie ich wer bo wa nia i pro wa dze nia, a tak że do ku men to -
wa nia współ pra cy. Pod sta wę ar ty ku łów sta no wi ły nor ma ty wy, teo re tycz ne opra co wa nia
pra cow ni ków re sor tu, a tak że tecz ki do ty czą ce dzia ła nia kon kret nych osób. Otóż wła śnie
z uwa gi na fakt, iż tych ostat nich – na wet w opar tym na naj szerzej udo ku men to wa nym opra -
co wa niu Grze go rza Kar bo wia ka – by ło sto sun ko wo nie wie le bądź też do ty czy ły one tyl ko
wą skie go te ry to rium (np. KW MO/WUSW w Kra kowie), liczne wnio ski po win ny zo stać
zwe ry fi ko wa ne przez dal sze ba da nia na szer szym ma te ria le źró dło wym. Trze ba bo wiem pa -
mię tać, iż po szcze gól ne WUSW (a tak że pio ny – w od nie sie niu do IV wska zał to Mar cin -
kow ski) mia ły swo je na wy ki, jed ne czę ściej in ne rza dziej się ga ły do kon tak tów ope ra cyj -
nych, nie któ re ko rzy sta ły z usług kon sul tan tów, trzy ma jąc się ści śle in struk cji, in ne ich
za da nia roz sze rza ły. Spo sób po dej ścia zmie niał się rów nież w cza sie. Prze pro wa dze nie ba -
dań nad fak tycz nym spo so bem pro wa dze nia po szcze gól nych ka te go rii OZI przez cen tra lę
i róż ne ośrod ki wo je wódz kie (WUBP, WUdsBP, KW MO, WUSW), a w ich ra mach po -
szcze gól ne pio ny by ło by bar dzo in te re su ją ce. Być mo że uda ło by się stwo rzyć pra cę do ty -
czą cą te go za gad nie nia na te re nie ca łej Pol ski – w ta kim wy pad ku pro ble my oma wia ne
przez au to rów w re cen zo wa nym wy daw nic twie sta no wi ły by do brą pod sta wę do przygoto -
wa nia ze sta wu py tań, ja kie na le ży po sta wić do ku men tom (an kie ty ba daw czej). 

An�to�ni�Zie�liń�ski
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JÓ�ZEF�BUJ�NOW�SKI,�WAL�KA,�WIĘ�ZIE�NIE,�ZE�SŁA�NIE.
W SZE�ŚCIU�OD�SŁO�NACH,�WSTĘP,�ZA�RYS�BIO�GRA�FII
I OPRA�CO�WA�NIE�DO�KU�MEN�TÓW�
WAN�DA�KRY�STY�NA�RO�MAN,�
SE�RIA:�„AR�CHI�WUM�EMI�GRA�CJI”,�T.�XXIX,�TO�RUŃ�2009,
SS.�200

Trud�no�pi�sać�dziś�o,�nie�ste�ty,�za�po�mnia�nym�w Pol�sce�Jó�ze�fie
Buj�now�skim,�zwłasz�cza�że�je�go�za�in�te�re�so�wa�nia�li�te�rac�kie,
na�uko�wa�pa�sja,�a tak�że�nie�tu�zin�ko�we�ży�cie�nie�ła�two�pod�da�-

ją�się�zwy�kłym�osą�dom.�Był�wszak�Buj�now�ski�ab�sol�wen�tem�Uni�-
wer�sy�te�tu�Ste�fa�na�Ba�to�re�go�w Wil�nie,�uzna�nym�po�etą,�kry�ty�kiem
li�te�rac�kim,� ese�istą,� wresz�cie� au�to�rem� nie�zwy�kle� szcze�gó�ło�wych,
war�to�ścio�wych�re�la�cji,�tak�że�utwo�rów,�ści�śle�do�ty�czą�cych�po�cząt�-
ków�kon�spi�ra�cji�na�Wi�leńsz�czyź�nie� lat�1939–1941,�po�by�tu�w ka�-
tow�niach�NKWD,�służ�by�w ar�mii�gen.�An�der�sa;�był�wresz�cie�w la�-
tach�przed�wo�jen�nych�na�uczy�cie�lem�ję�zy�ka�pol�skie�go�w Bra�cła�wiu
i Wil�nie,�na�stęp�nie�pod�czas�oku�pa�cji� li�tew�skiej,�nie�miec�kiej� i so�-
wiec�kiej�Wil�na�żoł�nie�rzem�Kół�Puł�ko�wych� i ZWZ-AK,�ofi�ce�rem
II Kor�pu�su,�pra�cow�ni�kiem�na�uko�wym�i wy�kła�dow�cą�Pol�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�na�Ob�czyź�nie,
Uni�wer�sy�te�tu�Am�ster�dam�skie�go�i Scho�ol�of�Sla�vo�nic�and�East�Eu�ro�pe�an�Stu�dies�oraz�prze�-
wod�ni�czą�cym�Związ�ku�Pi�sa�rzy�Pol�skich�na�Ob�czyź�nie.
Do�brze�się�sta�ło,�że�ob�szer�ny�frag�ment�Jó�ze�fa�Buj�now�skie�go�twór�czo�ści�pa�mięt�ni�kar�skiej,

wspo�mnie�nio�wej�z lat�woj�ny�i oku�pa�cji�pt.�Wal�ka,�wię�zie�nie,�ze�sła�nie opu�bli�ko�wa�ła�zna�ko�mi�ta
ba�dacz�ka�sto�sun�ków�pol�sko�-l�ite�wskich�w la�tach�II�woj�ny�świa�to�wej�Wan�da�Kry�sty�na�Ro�man,
au�tor�ka�m.in.�ta�kich�prac�jak:�Za�Pol�skę�do�ce�li�śmier�ci.�Śledz�two�i pro�ces�Ni�ko�de�ma�Su�li�ka
(Toruń�2001),�Kon�spi�ra�cja�pol�ska�na�Li�twie�i Wi�leńsz�czyź�nie�wrze�sień�1939�–�czer�wiec�1941
(Toruń�2001)�i W obo�zach�i w kon�spi�ra�cji.�Dzia�łal�ność�nie�pod�le�gło�ścio�wa�żoł�nie�rzy�pol�skich
na�Li�twie�i Wi�leńsz�czyź�nie�wrze�sień�1939�–�czer�wiec�1941 (To�ruń�2004).�Tek�sty�Buj�now�skie�go
opa�trzo�ne�zo�sta�ły�Wstę�pem ob�ja�śnia�ją�cym�kon�struk�cję�książ�ki�i do�sko�na�łym�ry�sem�hi�sto�rycz�-
nym�Jó�zef Buj�now�ski�–�za�rys�bio�gra�fii uka�zu�ją�cym�ży�cie�i twór�czość�au�to�ra,�ze�szcze�gól�nym
uwzględ�nie�niem�je�go�dzia�łal�no�ści�kon�spi�ra�cyj�nej�i okre�su�uwię�zie�nia�przez�NKWD.�Jed�nak,
jak�wspo�mi�na�prof.�Ro�man�we�Wstę�pie,�kon�struk�cja�książ�ki�nie�jest�pro�sta,�choć�by�ze�wzglę�du
na�róż�no�rod�ność�ma�te�ria�łu�(re�la�cje,�ese�je,�wier�sze)�z jed�nej�stro�ny,�z dru�giej�zaś�z uwa�gi�na�ich
war�tość�hi�sto�rycz�ną�–�trze�ba�pa�mię�tać,�że�nie�któ�re�za�pi�ski�Buj�now�skie�go�po�wsta�ły�na�po�le�ce�-
nie�służ�bo�we�w ce�lu�zgro�ma�dze�nia�re�la�cji�i wspo�mnień�osób,�któ�re�prze�szły�przez�so�wiec�kie
wię�zie�nia�i ła�gry�–�dla�udo�ku�men�to�wa�nia�sta�li�now�skich�zbrod�ni�wo�jen�nych,�in�ne�na�to�miast�by�-
ły�spi�sy�wa�ne�przez�au�to�ra�nie�ja�ko�„do�szu�fla�dy”�i bez�za�mia�ru�ich�pu�bli�ka�cji.
Tak�więc�wo�jen�na�spu�ści�zna�Buj�now�skie�go�upo�rząd�ko�wa�na�zo�sta�ła�w sze�ściu�roz�dzia�-

łach�–�„od�sło�nach”,�któ�re�chro�no�lo�gicz�nie�ukła�da�ją�za�pi�ski�au�to�ra�w spój�ną�ca�łość,�a każ�da
ko�lej�na�z nich�jest�po�sze�rzo�ną�kon�ty�nu�acją�po�przed�niej.
Na�owe�sześć�„od�słon”�skła�da�ją�się:�Od�sło�na�I:�Pra�ca�nie�pod�le�gło�ścio�wa�w ZWZ�Wil�no,

Od�sło�na�II:�ZWZ.�Wię�zie�nie,�Od�sło�na�III:�Mo�je�wię�zie�nie,�Od�sło�na�IV:�Mo�je�ze�sła�nie,�Od�-
sło�na�V:�Wier�sze�i ese�je,�i wresz�cie�Od�sło�na�VI:�Ak�ta�śled�cze�NKWD.
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Spo�śród�wszyst�kich�„od�słon”�nie�wąt�pli�wie�naj�war�to�ściow�sza�jest�pierw�sza,�bo�wiem�nikt
ani�przed,�ani�po�Buj�now�skim�nie�opi�sał� tak� szcze�gó�ło�wo�–�na�po�zio�mie�pod�sta�wo�wym,
z punk�tu�wi�dze�nia�pod�cho�rą�że�go�–�two�rze�nia�się�kon�spi�ra�cji�wi�leń�skiej�w ob�rę�bie�mia�sta.
Roz�dział� ten� jest� też�przy�czyn�kiem�do�po�zna�nia�hi�sto�rii�Kół�Puł�ko�wych,� za�ląż�ków�SZP�-
-ZWZ-AK�na�Wi�leńsz�czyź�nie,� a więc�pro�ce�su�kon�spi�ra�cyj�ne�go�od�twa�rza�nia�przed�wo�jen�-
nych�struk�tur�woj�sko�wych�Gar�ni�zo�nu�Wil�no.�Trze�ba�pa�mię�tać,�że�gar�ni�zon�wi�leń�ski�był�jed�-
nym�z naj�więk�szych�gar�ni�zo�nów�II�Rze�czy�po�spo�li�tej,�sta�cjo�no�wa�ły�w�nim�m.in.�do�wódz�twa
1.�DP�Leg.,�19.�DP,�Wi�leń�skiej�Bry�ga�dy�Ka�wa�le�rii,�tam�też�by�ły�sko�sza�ro�wa�ne�1.,�5.,�6.�pp
Leg.,�4.�p.uł.,�1.�pal�Leg.,�3.�pac,�3 psap.�In�te�re�su�ją�ce�jest�rów�nież�spoj�rze�nie�Buj�now�skie�-
go�na�spra�wy�an�ga�żo�wa�nia�się�mło�dzie�ży�szkół�śred�nich�w dzia�ła�nia�wi�leń�skie�go�pod�zie�mia
pod�oku�pa�cją� so�wiec�ką,�co�świad�czy�ło�o jej�nie�zwy�kłym� jak�na�owe�cza�sy�pa�trio�ty�zmie,
któ�re�go�otwar�te�de�mon�stro�wa�nie�gro�zi�ło�nie�obli�czal�ny�mi�kon�se�kwen�cja�mi.
War�to�w tym�miej�scu�przy�po�mnieć�frag�ment�wspo�mnień�au�to�ra:�„Obro�na�mo�ja�w Ra�dzie

Pe�da�go�gicz�nej�jed�nej�z uczen�nic,�u któ�rej�zna�le�zio�no�pa�trio�tycz�ny�wiersz�pol�ski�i mia�no�ją
za�to�wy�da�lić�–�wszyst�ko�to�zjed�na�ło�ser�ca�mło�dzie�ży,�dziel�nej,�za�pal�nej�i zu�chwa�łej�–�że
wi�ta�ny�by�łem�w kla�sach�z dziw�nym�uczu�ciem�ra�do�ści.�W dniu�mo�ich�imie�nin�[19�mar�ca]
za�sy�pa�ła�mło�dzież� po�kój�mój� przy�Kar�pac�kiej� bia�ło�-am�ara�nt�ow�ymi� kwia�ta�mi,� uczen�ni�ce
z kl[asy]�VII�«a»�([Ha�li�na]�Grzy�bow�ska,�Ań�cza�ków�na)�urzą�dzi�ły�w ści�słym�gro�nie�w pry�-
wat�nym�mieszka�niu�wie�czór�de�kla�ma�cji�pa�trio�tycz�nej�po�ezji,�na�któ�ry�mnie�za�pro�szo�no.�Sy�-
tu�acja�sta�wa�ła�się�na�wet�nie�bez�piecz�na.�Tym�cza�sem�–�z dru�giej�stro�ny�–�zjed�ny�wał�so�bie
sym�pa�tie�prof.�Stec,� ide�owy�ko�mu�ni�sta,� cho�ciaż� czło�wiek�uczci�wy.�Za�czę�to�or�ga�ni�zo�wać
«kom�so�moł».�Sym�pa�tie�w je�go�kie�run�ku�i w kie�run�ku�kom�so�mo�łu�za�czę�ły�kon�cen�tro�wać�się
do�oko�ła�uczen�ni�cy�kl[asy]�X�Ća�to�(Cza�tów�ny)�i kil�ku�Ży�dó�wek�oraz�Po�lek.�Na�le�ża�ło�prze�-
ciw�dzia�łać� te�mu�ru�cho�wi.�W tym�ce�lu�de�le�go�wa�łem�ucznia�kl[asy]�IX�Gó�rzyń�skie�go�An�-
drze�ja� do� kom�so�mo�łu� z za�da�niem:� 1)� roz�wa�lać� ro�bo�tę,� 2)� mel�do�wać� mi� bez�po�śred�nio
o wszyst�kich�po�su�nię�ciach.�Za�da�nie�swo�je�Gó�rzyń�ski�wy�ko�nał�do�sko�na�le.�Do�cza�sów�me�-
go�aresz�to�wa�nia�kom�so�moł�w mo�im�gim�na�zjum,�rzec�moż�na,�był�w sta�nie�em�brio�nal�nym,
pod�czas�gdy�w szko�łach�in�nych�sy�tu�acja�przed�sta�wia�ła�się�go�rzej.
Na�le�ży�pod�kre�ślić,�że�po�sta�wa�mło�dzie�ży�by�ła�do�sko�na�ła.�Trze�ba�by�ło�sta�le�twar�dej�rę�ki

or�ga�ni�za�cji,�że�by�ha�mo�wać�bunt�prze�ciw�wszyst�kie�mu,�co�nio�sła�szko�ła�«so�wiec�ka».�Gdy
w ja�kąś�paź�dzier�ni�ko�wą�(?)�rocz�ni�cę�[w�1940�ro�ku]�wy�pę�dzo�no�mło�dzież�do�wzię�cia�udzia�-
łu�w de�fi�la�dzie�przed� so�wiec�ką� try�bu�ną,�pod�da�wa�nych�okrzy�ków�«niech�ży�je�Sta�lin»�nie
pod�jął� ża�den� głos.�Mło�dzież� –� z na�uczy�ciel�stwem� –� prze�szła� przed� try�bu�ną� w strasz�nej
ciszy,�od�wra�ca�jąc�twa�rze�od�try�bu�ny”.

Od�sło�na� II przy�no�si� dal�szy� ciąg� wspo�mnień� au�to�ra� mó�wią�cych� o je�go� dzia�łal�no�ści
w ZWZ-AK,�przy�czym�je�go�nar�ra�cja�do�star�cza�wie�le�no�wych�in�for�ma�cji�do�ty�czą�cych�wi�-
leń�skiej�kon�spi�ra�cji.�Szcze�gól�nie�in�te�re�su�ją�cy�jest�tu�frag�ment�oma�wia�ją�cy�gru�pę�za�przy�się�-
żo�nych� in�struk�to�rek� i człon�kiń� Przy�spo�so�bie�nia� Woj�sko�we�go� Ko�biet� od�po�wie�dzial�nych
m.in.�za�kol�por�taż�pra�sy,�łącz�ność,�służ�bę�sa�ni�tar�ną�i le�ga�li�za�cję.
Dru�gą�część�„od�sło�ny”�i Od�sło�nę�III po�świę�cił�Buj�now�ski�swo�je�mu�uwię�zie�niu�na�Łu�-

kisz�kach,�po�rów�ny�wa�nych�zresz�tą�czę�sto�z ta�ki�mi�ka�tow�nia�mi�jak�lwow�skie�Bry�gid�ki,�kra�-
kow�skie�wię�zie�nie�na�Mon�te�lu�pich�czy�war�szaw�ski�Pa�wiak.�Dzię�ki�za�pi�skom�moż�na�po�znać
wie�le�szcze�gó�łów�mó�wią�cych�o so�wiec�kim�sys�te�mie�pro�wa�dze�nia�śledztw�i wy�mu�sza�nia�ze�-
znań:�„Oczy�wi�ście�za�sto�so�wa�no�od�wstę�pu�wszel�kie�wła�ści�we�so�bie�me�to�dy�ba�dań�(bi�cie
w pię�ty,�w gło�wę,�rzu�ca�nie�o ścia�nę,�o zie�mię,�wy�krę�ca�nie�rąk,�nóg,�dep�ta�nie�pal�ców,�ba�da�-
nie�zbio�ro�we�[przez]�kil�ku�śled�czych�z Ko�zło�wem�na�cze�le,�gro�że�nie�ze�mstą�na�żo�nie�itd.).
[…]�W tym�cza�sie�za�po�zna�łem�się�bli�żej�z «sa�lą�ra�dio�wą».�Po�jed�nym�z ba�dań,�mo�im�upor�-
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czy�wym�mil�cze�niu,�za�pro�wa�dzo�no�mię�do�sa�li�z apa�ra�tem�ra�dio�wym.�Tu�taj�reszt�ki�czło�wie�-
czeń�stwa� spa�dły� z twa�rzy�Bli�no�wa.�W pew�nym�mo�men�cie�od�szu�kał� on� ja�kąś� z gło�śniej�-
szych�sta�cji�z mu�zy�ką.�W tym�cza�sie�wpa�dło�dwóch�dra�bów,�zwa�lo�no�mię�na�pod�ło�gę,�usta
za�tka�no�mo�krą�szma�tą,�ze�rwa�no�trze�wi�ki�i gu�mo�wy�mi�pał�ka�mi�za�czę�to�bić�w pię�ty.�By�ło�to
sza�le�nie�bo�le�sne,�wy�da�wa�ło�mi�się,�że�stra�cę�przy�tom�ność.�Je�den�z trzy�ma�ją�cych�mię�wy�-
krę�cił�mi�w tył�rę�ce�i usiadł�na�ple�cach.�Strasz�ny�ból�od�pięt�i wy�krę�co�nych�rąk�prze�szy�wał
ner�wy.�Du�si�łem� się.� Zla�no�mię�wo�dą.� Gdy� po�sa�dzo�no� zno�wu� na� stoł�ku,� po�mi�mo� peł�nej
świa�do�mo�ści�umy�słu�upa�dłem�na�zie�mię,�na�pół�nio�sąc�od�pro�wa�dzo�no�mię�do�ce�li.�Po�pół
go�dzi�ny�wle�czo�no�mię�z po�wro�tem�do�ba�dań...�[…]�Nie�mo�głem�nic�jeść.�Do�sta�łem�przy
tym� bie�gun�ki.�W gło�wie� pa�no�wał� cią�gły� szum� od� sys�te�ma�tycz�ne�go� bi�cia�w je�den� punkt
czasz�ki.�By�ło�nie�moż�li�wo�ścią�usie�dzieć�na�stoł�ku�śled�czym,�nie�jed�no�krot�nie�po�3–4�go�dzi�-
nach�osu�wa�łem�się�na�zie�mię.�Ob�le�wa�no�wte�dy�gło�wę�zim�ną�wo�dą�i sa�dza�no�z po�wro�tem.
Raz�sie�dzia�łem�tak�na�stoł�ku�przy�zmie�nia�ją�cej�się�war�cie�ca�ły�dzień�i pół�no�cy.�Wte�dy�do�-
słow�nie�od�nie�sio�no�mię�do�ce�li.�Pa�mię�ta�łem�wszyst�ko,�ani�na�chwi�lę�nie�stra�ci�łem�przy�tom�-
no�ści:�praw�do�po�dob�nie�utrzy�my�wa�ła�mię�przy�tym�je�dy�nie�«czuj�ność�mó�zgo�wa»”.

Od�sło�na�IV wpro�wa�dza�nas�w świat�li�te�rac�kich�wy�obra�żeń�Buj�now�skie�go,�gdzie�hi�sto�ria
jest�już�tyl�ko�tłem�pi�sa�nych�ob�ra�zów�au�to�ra,�ob�ra�zów�na�pierw�szy�rzut�oka�pła�skich�i nie�-
cie�ka�wych,�lecz�szyb�ko�prze�cho�dzą�cych�w trój�wy�miar�–�prze�strzeń�pul�su�ją�cą�grą�peł�nych
ci�szy�świa�teł�i tęt�nią�cą�gwa�rem�ludz�kich�gło�sów.�Jest�w tych�ob�ra�zach�-prz�estrz�eniach�coś
z Prusz�kow�skie�go,�coś�z Mal�czew�skie�go,�coś�z Ni�ku�tow�skie�go:�„Sze�dłem�środ�kiem�głów�-
nej�uli�cy�re�jo�no�we�go�mia�sta�Urżu�mu.�Słoń�ce�po�chy�la�ło�się�ku�za�cho�do�wi,�nie�bo�by�ło�po�-
god�ne�i bła�we.�[…]�Oto�cze�nie�[…]�wdzie�ra�ło�się�każ�dym�szcze�gó�łem�rze�czy�wi�sto�ści�in�nej,
no�wej�i strasz�nej�–�rze�czy�wi�sto�ści�nę�dzy�so�wiec�kiej�i so�wiec�kie�go�ter�ro�ru.�[…]
Przy�głów�nej�uli�cy�wzno�sił�się�pra�wo�sław�ny�so�bór,�z czer�wo�nej�i ko�lo�ro�wej�ce�gły,�okry�-

ty�błysz�czą�cą�bla�chą�na�ko�pu�łach.�[…]�U wej�ścia�le�ża�ły�roz�bi�te�ta�fle�sza�re�go�i bia�łe�go�mar�-
mu�ru,�któ�rym�by�ła�wy�ło�żo�na�po�sadz�ka.�Przez�wy�bi�te�ko�lo�ro�we�skraw�ki�szkieł�u okien�wpa�-
da�ły�pro�mie�nie�świa�tła�i oświe�tla�ły�ru�inę�wnę�trza.�Wy�ła�ma�ne�«car�skie�wro�ta»�z mi�ster�nie
wy�ko�na�ny�mi�zło�ce�nia�mi,�zwi�sa�ły�bez�wład�nie�na�skrę�co�nych�za�wia�sach.�Ścia�ny�i su�fit,�nie�-
gdyś�peł�ne�fre�sków�i bo�ho�ma�zów,�zdo�bi�ły�żół�te�pla�my�ne�ga�cji�re�wo�lu�cyj�nej,�któ�ra�zo�sta�wi�-
ła�bo�ga�te�śla�dy�ude�rzeń�ka�mie�niem,�ki�ja�mi,�prze�kre�śla�jąc�pędz�lem�brud�nej�far�by�by�łą�świę�-
tość.�[…]
Lu�dzie�sta�no�wi�li�na�pierw�szy�rzut�oka�jed�ną�bez�barw�ną�sza�rą�ma�sę.�Sza�re,�wy�świech�ta�-

ne,�z li�che�go�ma�te�ria�łu,�przy�god�nie�do�bra�ne�z róż�nych�kom�ple�tów�ubra�nia,�wor�ko�wa�te,�róż�-
nych�kro�jów�i barw�«jub�ki»;�wy�krzy�wio�ne,�po�dar�te�i brud�ne�obu�wie�ozna�cza�ło�miesz�kań�-
ców� «mia�sta»,� bia�łe,� do� ko�lan� się�ga�ją�ce� onu�ce,� okrę�co�ne� sznu�ra�mi� oraz� ły�ko�we� łap�cie
wska�zy�wa�ły�na�po�cho�dze�nie�wiej�skie.�Gdzie�nie�gdzie�si�wy,�sier�mię�go�wy�szy�nel,�gdzie�nie�-
gdzie�gra�na�to�we�z wiel�kim�«ga�li�fe»�spodnie,�czar�ne,�skó�rza�ne�lub�gu�mo�we�bu�ty,�«za�szczyt�-
ne�go»�ko�lo�ru�«ru�basz�ki»�opa�sa�ne�rze�mie�niem�ze�zwi�sa�ją�cym�u bo�ku�na�ga�nem�i czer�wo�ne
pał�ki�–�strój�ary�sto�kra�cji,�cho�dzą�cej�z dum�nie�pod�nie�sio�ny�mi�gło�wa�mi”.
Nie� jest� pro�sto� pi�sać� o tle� hi�sto�rycz�nym�Od�sło�ny� IV.�Buj�now�ski,�wię�zień�NKWD,�po

amne�stii�zo�sta�je�skie�ro�wa�ny�na�tzw.�wol�ne�osie�dle�nie�do�cza�su�wstą�pie�nia�do�for�mu�ją�cej�się
ar�mii�gen.�Wła�dy�sła�wa�An�der�sa.�Nie�czas�opi�sy�wać�pe�ry�pe�tie�au�to�ra,�któ�re�są�przy�kła�dem
go�to�we�go�sce�na�riu�sza�fil�mo�we�go�–�wy�star�czy�tyl�ko�wspo�mnieć,�że�aby�do�stać�się�do�De�le�-
ga�tu�ry�Pol�skiej�w Ki�ro�wie�i Szta�bu�Ar�mii�w Jan�gi�-J�ulu�Buj�now�ski�uciekł�z koł�cho�zu,�a pod�-
czas�uciecz�ki�po�słu�gi�wał�się�nie�waż�ny�mi�już�do�ku�men�ta�mi.�Istot�ny�jest�tu�fi�nał�je�go�uciecz�-
ki,�z po�cząt�ku�dość�smut�ny�i za�ska�ku�ją�cy.�Otóż�z po�wo�du�za�koń�czo�nej�ewa�ku�acji�Pol�skich
Sił�Zbroj�nych�w ZSRR�od�mó�wio�no�mu�przy�ję�cia�do�ar�mii,�do�pie�ro� in�ter�wen�cja�Boh�da�na

Recenzje

369

R
EC

EN
Z

JE



Wen�dorf�fa,�ostat�nie�go�sta�ro�sty�Bra�cła�wia,�któ�ry�po�świad�czył�toż�sa�mość�au�to�ra,�i zna�jo�mej
jesz�cze� z bra�cław�skich� cza�sów�Wan�dy� Szał�kie�wi�czo�wej,� krew�nej� płk.�Wi�tol�da� No�wi�ny�-
-Sawi�cki�ego�ze�Szta�bu�Ar�mii,�spra�wi�ła,�że�Buj�now�ski�cu�dem�nie�tra�fił�po�now�nie�pod�„opie�-
kę”�NKWD.

Od�sło�na�V za�wie�ra�wier�sze�i ese�je�Buj�now�skie�go.�Szcze�gól�ną�uwa�gę�na�le�ży�po�świę�cić
tym�pierw�szym,�bo�wiem�ze�wzglę�du�na�swój�cha�rak�ter�sta�no�wią�nie�ja�ko�li�te�rac�kie�źró�dło
hi�sto�rycz�ne.�To�w nich�od�na�leźć�moż�na�dusz�ną�at�mos�fe�rę�Wil�na�lat�li�tew�skiej�i so�wiec�kiej
oku�pa�cji,�mrok�wię�zień,�tak�że�tę�sk�no�tę�i żal�za�Wi�leńsz�czy�zną�już�utra�co�ną:

[…]
Nie�przyj�dzie�że�gnać�nikt.�Spoj�rze�niem�tyl�ko�po�to�czysz:
mia�sto,�do�my,�ogro�dy�–�od�wró�cisz�oczy�–�
za�to�bą�zo�sta�nie�wszyst�ko,�przed�to�bą�sta�nie�pust�ka,
ostat�ni�krzyk�po�że�gna�nia�sko�na�na�bla�dych�ustach.
[…]

I�wresz�cie�Od�sło�na�VI.�Zo�sta�ły�w niej�za�miesz�czo�ne�tłu�ma�cze�nia�rę�ko�pi�sów�pro�to�kó�łów
prze�słu�chań�Jó�ze�fa�Buj�now�skie�go�spo�rzą�dzo�nych�w ję�zy�ku�ro�syj�skim,�prze�cho�wy�wa�nych
w Lie�tu�vos�Ypa�tin�ga�sis�Ar�chy�vas�(Li�tew�skie�Ar�chi�wum�Spe�cjal�ne).�Wśród�pu�bli�ko�wa�nych
do�ku�men�tów�są�tak�że�ze�zna�nia�kpt.�Zyg�mun�ta�Ku�kliń�skie�go,�ob�cią�ża�ją�ce�au�to�ra�i pro�to�kół
za�mknię�cia�śledz�twa.
Wszyst�kie�„od�sło�ny”�zo�sta�ły�opa�trzo�ne�ze�bra�ny�mi�przez�Wan�dę�Kry�sty�nę�Ro�man�fo�to�-

gra�fia�mi�ilu�stru�ją�cy�mi�ży�cie�i dzia�łal�ność�Jó�ze�fa�Buj�now�skie�go,�bez�któ�rych�książ�ka�by�ła�-
by� znacz�nie�uboż�sza.�Wśród�nich� są� zdję�cia� ro�dzin�ne,� fo�to�ko�pie�do�ku�men�tów� li�tew�skich
i so�wiec�kich�zna�ko�mi�cie�uzu�peł�nia�ją�cych�„od�sło�ny”�II�i III,�m.in.�li�sta�rze�czy�skon�fi�sko�wa�-
nych�przez�NKWD�w miesz�ka�niu�au�to�ra,�po�sta�no�wie�nie�o przed�sta�wie�niu�ak�tu�oskar�że�nia,
za�świad�cze�nie�na�po�dróż�do�miej�sca�osie�dle�nia�w Urżu�mie.
Książ�ka�Jó�ze�fa�Buj�now�skie�go�Wal�ka,�wię�zie�nie,�ze�sła�nie w opra�co�wa�niu�Wan�dy�Kry�sty�-

ny�Ro�man�jest�nie�zwy�kle�cen�nym�źró�dłem�hi�sto�rycz�nym�spi�sa�nym�przez,�z „przy�mu�su”�hi�-
sto�ry�ka,�czło�wie�ka�nie�zwy�kle�wraż�li�we�go�na�ota�cza�ją�cą�go�rze�czy�wi�stość�wo�jen�ną�z wszel�-
ki�mi� jej� kon�se�kwen�cja�mi.� Za�pre�zen�to�wa�ny� ma�te�riał� do�ty�czą�cy� zwłasz�cza� po�cząt�ków
kon�spi�ra�cji�wi�leń�skiej�ma�cha�rak�ter�wręcz�uni�ka�to�wy,�nio�są�cy�za�so�bą�wie�le�nie�zna�nych�do�-
tąd�zda�rzeń�i osób.

Cy�prian�Wi�la�now�ski
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MIĘ�DZY�NA�RO�DO�WA�KON�FE�REN�CJA�NA�UKO�WA�
„POL�SKI�I ŻY�DOW�SKI�RUCH�OPO�RU�
POD�OKU�PA�CJĄ�NIE�MIEC�KĄ�W LA�TACH�1939–1945”.
WAR�SZA�WA�23–24�MAR�CA�2009�R.

Sto�sun�ki�pol�sko�-ż�ydo�wskie�oraz�los�Ży�dów�miesz�ka�ją�cych�na�zie�miach�pol�skich�zaj�-
mu�ją�waż�ne�miej�sce�w ba�da�niach�na�uko�wych,�pu�bli�ka�cjach�i dzia�łal�no�ści�po�pu�la�ry�-
za�tor�skiej�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej.�In�sty�tut�sys�te�ma�tycz�ne�or�ga�ni�zu�je�też�kon�fe�-

ren�cje�na�uko�we�po�świę�co�ne�tej�pro�ble�ma�ty�ce.�W dniach�23–24�mar�ca�2009�r.�w War�sza�wie
od�by�ła�się�mię�dzy�na�ro�do�wa�kon�fe�ren�cja�na�uko�wa�na�te�mat�„Pol�ski�i ży�dow�ski�ruch�opo�ru
pod�oku�pa�cją�nie�miec�ką�w la�tach�1939–1945”.�Przed�sta�wio�no�na�niej�17�re�fe�ra�tów�zgru�po�-
wa�nych�w sze�ściu�se�sjach,�po�za�koń�cze�niu�któ�rych�pro�wa�dzo�no�dys�ku�sje.�Do�dat�ko�wo�na
za�koń�cze�nie�pierw�sze�go�dnia�ob�rad�zor�ga�ni�zo�wa�no�dys�ku�sję�pa�ne�lo�wą.
Wi�ta�jąc�uczest�ni�ków�kon�fe�ren�cji,�pre�zes�IPN�dr�hab.�Ja�nusz�Kur�ty�ka�pod�kre�ślił�zna�cze�-

nie�pod�ję�te�go�te�ma�tu�dla�świa�do�mo�ści�hi�sto�rycz�nej�obu�na�ro�dów.
Pierw�szy�re�fe�rat�pt.�„Zwią�zek�Wal�ki�Zbroj�ne�j-A�rmia�Kra�jo�wa,�De�le�ga�tu�ra�Rzą�du�RP�na

Kraj�oraz�Rząd�Pol�ski�w Lon�dy�nie�wo�bec�eks�ter�mi�na�cji�lud�no�ści�ży�dow�skiej�w 1942�r.”�wy�-
gło�sił�Adam�Pu�ław�ski�(IPN�w Lu�bli�nie).�We�dług�nie�go�pod�zie�mie,�nie�mo�gąc�się�czyn�nie
prze�ciw�sta�wić�ak�cji� eks�ter�mi�na�cyj�nej,� zbie�rało� in�for�ma�cje�na� jej� te�mat� i prze�ka�zy�wało� je
na Za�chód.�Li�czy�ło,�że�sa�mo�na�gło�śnie�nie�tej�kwe�stii�spo�wo�du�je�osła�bie�nie�ter�ro�ru�wo�bec
Ży�dów,�bo�wiem�de�fi�ni�tyw�ne�je�go�za�prze�sta�nie�mogło�przy�nieść�tyl�ko�za�koń�cze�nie�woj�ny.
Au�tor�przy�po�mniał�oświad�cze�nie�KWC�z 17�wrze�śnia�1942�r.�pro�te�stu�ją�ce�prze�ciw�ko�zbrod�-
ni�na�Ży�dach�oraz�fakt�utwo�rze�nia�Kon�spi�ra�cyj�nej�Ra�dy�Po�mo�cy�Ży�dom�w grud�niu�1942�r.
Dr�Ja�nusz�Gmi�truk,�dy�rek�tor�Mu�zeum�Hi�sto�rii�Polskiego�Ru�chu�Lu�do�we�go,�oma�wia�jąc

sto�su�nek�ru�chu�lu�do�we�go�do�eks�ter�mi�na�cji�Ży�dów�w la�tach�II�woj�ny�świa�to�wej,�pod�kre�ślił
z jed�nej�stro�ny�wpływ�lu�do�wców�dzia�ła�ją�cych�w struk�tu�rach�Pol�skie�go�Pań�stwa�Pod�ziem�-
ne�go�na�ak�tyw�ność�tych�struk�tur�w ak�cji�nie�sie�nia�po�mo�cy�lud�no�ści�ży�dow�skiej,�z dru�giej
zaś�ofiar�ność�ty�się�cy�miesz�kań�ców�wsi�za�an�ga�żo�wa�nych�w ukry�wa�nie�i po�ma�ga�nie�Ży�dom.
Przy�to�czył�też�ma�ło�zna�ne�przy�kła�dy�tej�dzia�łal�no�ści,�m.in.�hi�sto�rię�o Ka�zi�mie�rzu�i Wła�dy�-
sła�wie�Ka�ro�la�kach�ze�wsi�To�ka�ry�w gmi�nie�Kor�czew,�bio�rą�cych�udział�na�prze�ło�mie�1939
i 1940�r.�w ak�cji�„prze�rzu�ca�nia”�za�Bug�Ży�dów�z War�sza�wy�oraz�do�wód�cy�BCh�na�Pod�la�-
siu�Ste�fa�nie�Sko�czy�la�sie,�któ�ry�wraz�z He�le�ną�Bro�dow�ską�or�ga�ni�zo�wał�po�moc�dla�in�te�li�gen�-
cji�ży�dow�skiej.�Przy�po�mniał�też�o ofia�rach,�ja�kie�po�nio�sła�wieś�pol�ska�za�udzielanie�po�mo�-
cy�Ży�dom,�cze�go�przy�kła�dem�by�ła�pa�cy�fi�ka�cja�wsi�Cie�pie�lów� i Re�ków�na�Kie�lec�czyź�nie
6 grud�nia�1942�r.
Kwe�stię� sto�sun�ku� kon�spi�ra�cyj�nej� PPR� wo�bec� Ży�dów� w la�tach� 1942–1945� omó�wił

dr Piotr�Gon�tar�czyk�(IPN).�Pod�kre�ślił,�że�za�słu�gi�kon�spi�ra�cji�ko�mu�ni�stycz�nej�w ra�to�wa�niu
Ży�dów�są�oczy�wi�ste,� ale� trze�ba�pa�mię�tać,� że�w wie�lu�wy�pad�kach�dzia�ła�nia� jej� człon�ków
były�po�dyk�to�wa�ne�mo�ty�wa�mi�fi�nan�so�wy�mi,�a na�gła�śnia�nie�przez�pro�pa�gan�dę�PPR�spra�wy
tłu�mie�nia�po�wsta�nia�w get�cie�war�szaw�skim�wią�za�ło�się�z chę�cią�od�cią�gnię�cia�uwa�gi�spo�łe�-
czeń�stwa� od� ujaw�nie�nia� zbrod�ni� ka�tyń�skiej.�W pro�pa�gan�dzie� ko�mu�ni�ści� od�wo�ły�wa�li� się
do hu�ma�ni�stycz�nych� ide�ałów,�ale�w rze�czy�wi�sto�ści�par�ty�zant�ka� ta�po�peł�nia�ła�zbrod�nie�na
Ży�dach,� cze�go�przy�kła�dem� są�mor�der�stwa�do�ko�na�ne�na�Lu�belsz�czyź�nie� przez�Grze�go�rza
Kor�czyń�skie�go�(Ste�fa�na�Ki�la�no�wi�cza).
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W�dys�ku�sji�prof.�dr�hab.�Da�riusz�Sto�la�(ISP�PAN)�nie�zgo�dził�się�z po�tę�pia�niem�przez�hi�-
sto�ry�ków�lu�dzi�bio�rą�cych�od�Ży�dów�pie�nią�dze�za�udzie�la�ną�im�po�moc�i na�zwał�ta�kie�sta�no�-
wi�sko�„nie�ludz�kim�ab�so�lu�ty�zmem�mo�ral�nym”.�Uznał,�że�przed�wy�da�niem�oce�ny�w tej�spra�-
wie�na�le�ży�po�sta�wić�do�dat�ko�we�py�ta�nie�„ile�i za�co?”.�Dr�Mar�cin�Ury�no�wicz�(IPN)�wzy�wał
do�ze�rwa�nia�z mi�tem�czte�rech�P,�to�zna�czy�Pol�skie�go�Pań�stwa�Pod�ziem�ne�go�i po�mo�cy,�który
su�ge�ru�je�ist�nie�nie�wiel�kiej�ar�mii�nio�sącej�po�moc,�pod�czas�gdy�rze�czy�wi�stość�by�ła�bar�dziej
zło�żo�na.�Po�stu�lo�wał,�by�po�ję�cie�„Pol�skie�Pań�stwo�Pod�ziem�ne”�sto�so�wać�ja�ko�na�zwę�struk�-
tu�ry� kon�spi�ra�cyj�nej,� a nie� trak�to�wać� ja�ko� re�al�nie� ist�nie�ją�cy� byt.� Z kry�ty�ką� dys�ku�tan�tów
spotka�ła�się�po�da�na�przez�dr.�Gmi�tru�ka� licz�ba�100� ty�s.�oca�lo�nych�przez�Po�la�ków�Ży�dów.
Re�fe�rent�od�po�wie�dział,�że�z je�go�ba�dań�w te�re�nie�wy�ni�ka,�że�licz�ba�ta�by�ła�znacz�nie�więk�-
sza.�Po�le�mi�zo�wał�też�ze�wspo�mnia�ną�wy�po�wie�dzią�dr.�Ury�no�wi�cza.�Re�dak�tor�Ma�rian�Turski
(ty�go�dnik�„Po�li�ty�ka”)�py�tał�dr.�Gon�tar�czy�ka,�jak�wy�tłu�ma�czyć,�że�naj�wię�cej�re�la�cji�opi�su�ją�-
cych�po�moc�i ra�to�wa�nie�Ży�dów�w cza�sie�oku�pa�cji�zgro�ma�dzo�nych�w ŻIH�do�ty�czy�GL�i AL.
Dr�Piotr�Gon�tar�czyk�na�zwał�to�„pe�ere�low�ską�mi�sty�fi�ka�cją”�bę�dą�cą�skut�kiem�pod�po�rząd�ko�-
wa�nia�na�uki�li�nii�po�li�tycz�nej�PZPR.
Dr�Mar�cin�Ury�no�wicz�(IPN)�w re�fe�ra�cie�nt.�„Ju�den�ra�ty�wo�bec�pro�ble�ma�ty�ki�czyn�ne�go

opo�ru”�pod�kre�ślił,�że�z jed�nej�stro�ny�przy�pi�su�je�się�im�wie�le�dzia�łań,�któ�re�nie�mia�ły�miej�-
sca,�z dru�giej�zaś�za�po�mi�na,�że�część�z nich�by�ła�skut�kiem�przy�mu�su�za�sto�so�wa�ne�go�przez
Niem�ców.�Uznał,�że�ju�den�ra�ty�ja�ko�for�ma�przed�sta�wi�ciel�stwa�Ży�dów�wo�bec�Niem�ców�mu�-
sia�ły�po�wstać.�Wy�ni�ka�ło� to�z de�cy�zji�pod�ję�tych�przez�oku�pan�ta�oraz�po�trze�by�po�sia�da�nia
przez�lud�ność�ży�dow�ską�wła�snej�re�pre�zen�ta�cji.�Ja�ko�for�ma�wła�dzy�cy�wil�nej�sku�pi�ły�się�na
pró�bach�ła�go�dze�nia�an�ty�ży�dow�skiej�po�li�ty�ki�Niem�ców.�Ich�człon�ko�wie�by�li�re�ali�sta�mi.�Do�-
sto�so�wy�wa�li� się�do� ist�nie�ją�cych�wa�run�ków.�Ju�den�ra�ty�by�ły�prze�ciw�ne�pro�wa�dze�niu�wal�ki
zbroj�nej,�gdyż�jej�pod�ję�cie�przez�wciąż�ist�nie�ją�cą�spo�łecz�ność�ży�dow�ską�by�ło�nie�moż�li�we.
Ogół�ży�dow�ski�kon�cen�tro�wał�się�na�co�dzien�nych�zma�ga�niach�o byt�i prze�trwa�nie,�był�nie�-
chęt�ny�po�dej�mo�wa�niu�dzia�łań�zbroj�nych,�któ�re�nie�mia�ły�szans�po�wo�dze�nia.
Dr�Piotr�Ken�dzio�rek�(ŻIH)�w re�fe�ra�cie�pt.�„Pra�sa�kon�spi�ra�cyj�na�get�ta�war�szaw�skie�go�ja�-

ko� in�stru�ment� dzia�ła�nia� po�li�tycz�ne�go� ży�dow�skie�go� ru�chu� opo�ru”�wy�ko�rzy�stał� pu�bli�ka�cje
pra�so�we�ży�dow�skie�go�ru�chu�ro�bot�ni�cze�go�z lat�1940–1941.�Od�wo�ły�wa�no�się�w nich�do�ide�-
olo�gii�oraz�kon�cep�cji�ukształ�to�wa�nych�przez�ten�ruch,�któ�re�w spo�sób�spój�ny�mo�gły�wy�ja�-
śnić�przy�czy�ny�ka�ta�stro�fy,� ja�ka�do�tknę�ła�Ży�dów�oraz�za�ry�so�wać�per�spek�ty�wę� ra�dy�kal�nej,
po�zy�tyw�nej�trans�for�ma�cji�spo�łecz�nej,�do�ja�kiej�mia�ło�dojść�w wy�ni�ku�klę�ski�fa�szy�zmu.
Wi�told�Mę�dy�kow�ski�(pra�cow�nik�dzia�łu�ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Yad�Va�shem�w Je�ro�zo�li�-

mie)�nie�mógł�przy�je�chać�na�kon�fe�ren�cję.�Przy�go�to�wa�ny�przez�nie�go�re�fe�rat�pt.�„Nie�rów�ne
ofia�ry,� nie�rów�na�wal�ka.� Roz�staj�ne� dro�gi� pol�skie�go� i ży�dow�skie�go� ru�chu� opo�ru�w cza�sie
okupa�cji� nie�miec�kiej”� od�czy�tał� dr� hab.�Grze�gorz�Be�rendt� (IPN�w Gdań�sku,�Uni�wer�sy�tet
Gdań�ski).�Au�tor�referatu�wyraził�w�nim�pogląd,�że�pro�ble�mem�struk�tur�pań�stwa�pod�ziem�-
ne�go�by�ła�ak�cep�ta�cja�fak�tu�praw�ne�go�i fi�zycz�ne�go�po�dzia�łu�na�Ży�dów�i nie�-Ż�ydów�do�ko�na�-
ne�go�przez�oku�pan�ta.�We�dług�nie�go�los�Ży�dów�nie�był�te�ma�tem�po�waż�ne�go�za�in�te�re�so�wa�-
nia� władz� pod�ziem�nych.�W naj�bar�dziej� kry�tycz�nym� okre�sie,� od� wio�sny� 1942� do� je�sie�ni
1943 r.,�oka�za�ło�się,�że�pol�skie�pod�zie�mie�na�dal�zaj�mu�je�wo�bec�nich�ne�ga�tyw�ną,�po�dejrz�li�-
wą�i lek�ce�wa�żą�cą�po�sta�wę.�Mi�mo�zbie�ra�nia�i prze�ka�zy�wa�nia�in�for�ma�cji�o Za�gła�dzie,�struk�-
tu�ry� pań�stwa� pod�ziem�ne�go� by�ły� nie�przy�go�to�wa�ne� do� pod�ję�cia� ja�kich�kol�wiek� dzia�łań� na
rzecz�prze�ciw�sta�wie�nia�się�eks�ter�mi�na�cji�Ży�dów.�Na�do�da�tek�przy�stę�po�wa�nie�przez�Ży�dów
do�kon�spi�ra�cji�by�ło�utrud�nio�ne,�a get�ta�po�zo�sta�wa�ły�dla�pol�skie�go�ru�chu�opo�ru�zie�mią�nie�-
zna�ną.�Fakt�nie�otrzy�ma�nia�przez�Ży�dów�od�pol�skie�go�pod�zie�mia�bro�ni,�na�któ�rej�nie�do�sta�-
tek�sa�mo�cier�pia�ło,�ozna�czał�jed�nak�re�zy�gna�cję�pań�stwa�pod�ziem�nego�z obro�ny�i ochro�ny
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znacz�nej�czę�ści�oby�wa�te�li�Rzecz�po�spo�li�tej.�Po�mi�mo�włą�cze�nia�przed�sta�wi�cie�li�ży�dow�skich
do�Ra�dy�Na�ro�do�wej�Rzeczypospolitej�Polskiej�na�emigracji�nie�za�dba�no�o wła�ści�wą�re�pre�-
zen�ta�cję�po�li�tycz�ną�Ży�dów�w kra�ju�oraz�in�te�gra�cję�ży�dow�skie�go�ru�chu�opo�ru�ze�struk�tu�ra�-
mi�pań�stwa�pod�ziem�ne�go.�Re�fe�rat�ten�wy�wo�łał�dys�ku�sję,�w trak�cie�któ�rej�Adam�Pu�ław�ski
po�stu�lo�wał� za�sta�no�wie�nie� się� nad� kwe�stią,� „czy� Ży�dzi� zo�sta�li� wy�klu�cze�ni� z pań�stwa
podziem�ne�go,�czy�sa�mi�się�wy�klu�czy�li?”.
Prof.�John�Ra�dzi�łow�ski�(Uni�ver�si�ty�of�Ala�ska�So�uthe�ast)�przed�sta�wił�re�fe�rat�pt.�„Ej�szysz�-

ki� i hi�sto�rio�gra�fia� kon�flik�tów� et�nicz�nych� w pół�noc�no-�wscho�dniej� Pol�sce� w la�tach
1939–1945”.�Mó�wił�w nim� o gło�śnym� ar�ty�ku�le�Yaf�fy�Eliach�Po�grom�w Ej�szysz�kach za�-
miesz�czo�nym�w sierp�niu�1996�r.�w dzien�ni�ku�„New�York�Ti�mes”�oraz�o opu�bli�ko�wa�nej�dwa
la�ta�póź�niej�książ�ce�tej�sa�mej�au�tor�ki�The�re�On�ce�Was�a World:�A 900�Year�Chro�nic�le�of�the

Shtetl� of� Eishy�shok.�Yaf�fa� Eliach� de�mo�ni�zo�wa�ła� Po�la�ków,� przed�sta�wi�ła� Pol�skę� ja�ko� kraj
wiecz�ne�go�an�ty�se�mi�ty�zmu.�Po�dob�ną�po�sta�wę�we�dług�niej�pre�zen�to�wa�ła�tak�że�AK,�zaj�mo�-
wa�ła�się�głów�nie�za�bi�ja�niem�Ży�dów�i sprzy�mie�rzy�ła�się�w tym�ce�lu�z nie�miec�kim�oku�pan�-
tem.�Na�uko�we�ana�li�zy�oba�li�ły�jej�te�zy�i trud�no�dziś�zna�leźć�po�waż�ne�go�hi�sto�ry�ka,�któ�ry�by
je�po�dzie�lał,�ale�nie�ste�ty�nikt�nie�prze�ciw�sta�wia�się�im�pu�blicz�nie,�po�nie�waż�ich�au�tor�ka�jest
trak�to�wa�na�ja�ko�ofia�ra�Ho�lo�cau�stu,�któ�rej�świa�dec�twa�nie�moż�na�kwe�stio�no�wać.�Za�rów�no
Yaf�fa�Eliach,�jak�i Jan�To�masz�Gross,�pi�sząc�książ�ki�Są�sie�dzi�i Strach,�po�mi�nę�li�wie�le�cen�-
nych�źró�deł,�po�zba�wi�li�swo�je�pra�ce�kon�tek�stu�lo�kal�ne�go,�do�ko�na�li�wie�lu�uprosz�czeń,�po�słu�-
gi�wa�li�się�ste�reo�ty�pa�mi,�do�pa�so�wa�li�do�wo�dy�do�z gó�ry�przy�ję�tych�tez.�Fak�ty�to�dla�nich�in�-
stru�men�ty� słu�żą�ce� osią�gnię�ciu� ce�lu� po�li�tycz�ne�go.� We�dług� re�fe�ren�ta� ich� książ�ki� są
przy�kła�da�mi�no�wej�post�mo�der�ni�stycz�nej�hi�sto�rio�gra�fii,�któ�ra�w isto�cie�jest�neo�sta�li�now�skim
po�dej�ściem�do�hi�sto�rii�Pol�ski.
Dr�Jew�gie�nij�Ro�zen�blat�(Uni�wer�sy�tet�Pań�stwo�wy�w Brze�ściu)�pod�jął�te�mat�udzia�łu�Ży�-

dów� w kon�spi�ra�cji� an�ty�fa�szy�stow�skiej� i ru�chu� par�ty�zanc�kim� na� Bia�ło�ru�si� w la�tach
1939–1944.�Stwier�dził,�że�wo�kół�oma�wia�nej�pro�ble�ma�ty�ki�na�ro�sło�wie�le�mi�tów�i ste�reo�ty�-
pów,�któ�re�w świe�tle�hi�sto�rycz�nych� fak�tów�na�le�ży�od�rzu�cić.�Za�li�czył�do�nich:� te�zę�o po�-
wszech�nym�an�ty�se�mi�ty�zmie�wśród� ra�dziec�kich�par�ty�zan�tów� i mit�o tchórz�li�wych�Ży�dach
oraz�ich�nie�chę�ci�do�uczest�nic�twa�w ru�chu�par�ty�zanc�kim.�Z wy�stą�pie�niem�tym�ko�re�spon�do�-
wał�re�fe�rat�dr.�Bog�da�na�Mu�sia�ła�pt.�„Wo�bec�wspól�ne�go�wro�ga.�Par�ty�zan�ci�so�wiec�cy�i Ży�dzi
pod�oku�pa�cją�nie�miec�ką�na�Bia�ło�ru�si�w la�tach�1941–1944”.�Mów�ca�pod�kre�ślił,�że�bra�ku�je
mo�no�gra�fii�na�te�mat�mor�derstw�na�Ży�dach�do�ko�ny�wa�nych�przez�so�wiec�kich�par�ty�zan�tów,
a we�dług�nie�go,�nie�by�ły� to� tyl�ko�spo�ra�dycz�ne� in�cy�den�ty.�Wśród�par�ty�zan�tów�był� roz�po�-
wszech�nio�ny�an�ty�se�mi�tyzm�i nie�chęt�nie�przyj�mo�wa�no�do�nich�Ży�dów.�Męż�czy�znom�od�ma�-
wia�no�umie�jęt�no�ści�żoł�nier�skich,�a ukry�wa�ją�ce�się�w la�sach�ży�dow�skie�ko�bie�ty,�dzie�ci�i oso�-
by�star�sze�trak�to�wa�no�ja�ko�ob�cią�że�nie.�W 1942�r.�w od�dzia�łach�par�ty�zanc�kich�sze�rzy�ła�się
po�wszech�na�psy�cho�za�o ży�dow�skich�szpie�gach�na�sy�ła�nych�przez�Niem�ców,�co�skut�ko�wa�ło
dzia�ła�nia�mi�prze�ciw�ko�Ży�dom.�Trud�no�dziś�orzec,�czy�ta�cy�szpie�dzy�by�li�i ewen�tu�al�nie,�ja�-
ka�by�ła�ska�la�te�go�zja�wi�ska,�ale�wspo�mnia�ne�po�gło�ski�pa�dły�na�po�dat�ny�grunt.�O ist�nie�niu
an�ty�se�mi�ty�zmu�wśród�par�ty�zan�tów�mia�ło�świad�czyć�wy�da�nie�wio�sną�1943�r.�roz�ka�zu�o je�-
go�zwal�cza�niu.�Wte�dy�też�po�szcze�gól�ne�od�dzia�ły�otrzy�ma�ły�roz�ka�zy�po�mo�cy�Ży�dom�znaj�-
du�ją�cym�się�na�da�nym�te�re�nie.
Ko�lej�na� dys�ku�sja� zo�sta�ła� zdo�mi�no�wa�na� przez� po�le�mi�kę� dr.� Jew�gie�ni�ja� Ro�zen�bla�ta

z dr. Bog�da�nem�Mu�sia�łem.�Pierw�szy�z nich,�wska�zu�jąc,�że�w ru�chu�par�ty�zanc�kim�na�Bia�ło�-
ru�si�by�ło�ok.�10–15�ty�s.�Ży�dów,�py�tał:�Sko�ro�ra�dziec�ka�par�ty�zant�ka�by�ła�tak�sa�mo�an�ty�se�-
mic�ka,�jak�ca�łe�oto�cze�nie,�to�dla�cze�go�Ży�dzi�do�niej�wstę�po�wa�li�i prze�ży�li?�Mów�ca�pod�kre�-
ślił,�że�nie�któ�re�do�ku�men�ty�mo�gą�być�nie�wia�ry�god�ne,�gdyż�apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�dą�żył�do
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zdys�kre�dy�to�wa�nia� kie�ru�ją�ce�go� ra�dziec�kim� szta�bem� par�ty�zanc�kim� Pan�te�lej�mo�na� Po�no�ma�-
ren�ki.�Dr�Mu�siał�bro�nił�swo�ich�tez.�Stwier�dził,�że�pro�ble�ma�ty�ka�zdzi�cze�nia�i ban�dy�ty�zmu
w od�dzia�łach�le�śnych�na�Bia�ło�ru�si�w 1942�r.�jest�w hi�sto�rio�gra�fii�mi�ni�ma�li�zo�wa�na.�Od�no�-
sząc� się�do�py�ta�nia�o re�la�cje�pol�sko�-s�owie�ck�o-�żyd�owskie,� do�dał,� że�w wa�run�kach�woj�ny
pol�sko�-s�owie�ckiej�na�kre�sach�Ży�dzi�po�stro�nie�so�wiec�kiej�sta�wa�li�się�wro�ga�mi�Po�la�ków.
Pierw�szy� dzień� kon�fe�ren�cji� za�koń�czy�ła� dys�ku�sja� pa�ne�lo�wa� nt.� „Po�la�cy� w kon�spi�ra�cji

zbroj�nej�wo�bec�za�gła�dy�Ży�dów”.�Wzię�li�w niej�udział:�dr�Piotr�Gon�tar�czyk,�dr�Da�riusz�Li�-
bion�ka�(ad�iunkt�w IFiS�PAN,�kie�row�nik�dzia�łu�na�uko�we�go�Pań�stwo�we�go�Mu�zeum�na�Maj�-
dan�ku)�i Le�szek�Że�brow�ski.�Mo�de�ra�to�rem�był�dr�hab.�Grze�gorz�Be�rendt.�Dys�ku�sja�ogni�sko�-
wa�ła�się�wo�kół�pro�ble�mu�sto�sun�ku�do�Ży�dów�NSZ,�kon�spi�ra�cji�ko�mu�ni�stycz�nej�i AK.�Le�szek
Że�brow�ski�tłu�ma�czył,�że�ne�ga�tyw�ny�wi�ze�ru�nek�NSZ�jest�dzie�dzic�twem�cza�sów,�w któ�rych
ko�mu�ni�ści�mie�li�mo�no�pol�na�przed�sta�wia�nie�swo�jej�wi�zji�hi�sto�rii.�W pu�bli�ka�cjach�na�te�mat
NSZ�znaj�do�wa�ło�się�wie�le�nie�praw�dzi�wych�in�for�ma�cji,�ucie�ka�no�się�na�wet�do�fał�szo�wa�nia
źró�deł.�Pod�kre�ślił�po�trze�bę�kom�plek�so�wych�ba�dań�nad�dzie�ja�mi�tej�or�ga�ni�za�cji,�w tym�tak�że
po�trze�bę�uczci�we�go�zba�da�nia�jej�sto�sun�ku�do�Ży�dów.�Do�dał,�że�wie�lo�krot�nie�przy�pi�sy�wa�no
NSZ�zbrod�nie,�któ�rych�w ogó�le�nie�po�peł�nio�no�lub�do�ko�nał�ich�ktoś�in�ny.�W ak�tach�po�wo�-
jen�nych�spraw�kar�nych�prze�ciw�ko�żoł�nie�rzom�NSZ�moż�na�zna�leźć�in�for�ma�cje�o prze�cho�wy�-
wa�niu�przez�nich�Ży�dów�oraz�oświad�cze�nia�ura�to�wa�nych�przez�nich�osób.�Za�rów�no�dr�Piotr
Gon�tar�czyk,�jak�i Le�szek�Że�brow�ski�mó�wi�li�o mor�do�wa�niu�Ży�dów�przez�ko�mu�ni�stów�oraz
ban�dyc�kim�cha�rak�te�rze�ich�kon�spi�ra�cji�zbroj�nej.�Dr�Li�bion�ka�zwró�cił�uwa�gę,�że�pierw�sze�we�-
zwa�nia�do�po�mo�cy�Ży�dom�po�ja�wi�ły�się�w pra�sie�ko�mu�ni�stycz�nej�i choć�zda�rza�ły�się�mor�der�-
stwa,�ma�ją�oni�du�ży�wkład�w ich�ra�to�wa�nie.�Na�przy�kład�AK�nie�wie�dzia�ła,�co�zro�bić�z bo�-
jow�ca�mi�ŻOB�z war�szaw�skie�go�get�ta,�mie�li�zgi�nąć�z ho�no�rem,�nie�by�ło�dla�nich�miej�sca�w jej
sze�re�gach.�Przy�łą�cze�nie�się�do�par�ty�zant�ki�ko�mu�ni�stycz�nej�by�ło�dla�nich�je�dy�nym�wyj�ściem.
Ban�dy�tyzm�był�oku�pa�cyj�ną�pla�gą,�ale�wią�za�nie�go�tyl�ko�z GL�i AL�dr�Li�bion�ka�uznał�za�nad�-
uży�cie.�Dr�hab.�Be�rendt�nad�mie�nił,�że�nie�da�się�uciec�od�py�ta�nia,�dla�cze�go�ZWZ-AK�nie
mia�ła�nic�do�za�pro�po�no�wa�nia�ty�siąc�om�Ży�dów,�któ�rzy�słu�ży�li�w woj�sku?
Do�dys�ku�sji�włą�czy�li�się�też�in�ni�uczest�ni�cy�kon�fe�ren�cji,�m.in.�Adam�Pu�ław�ski.�Od�wo�łu�-

jąc� się� do� swo�ich� ba�dań� kon�sta�to�wał,� że� roz�brat� mię�dzy�AK� a Ży�da�mi� na� oku�po�wa�nej
Lubelsz�czyź�nie�był�oczy�wi�sty.�Woj�ciech�J.�Mu�szyń�ski�(IPN)�z ko�lei�mó�wił�o dys�pro�por�cji
mię�dzy�pro�pa�gan�dą�NSZ,�w któ�rej�zda�rza�ły�się�tre�ści�an�ty�se�mic�kie,�a kon�kret�ny�mi�dzia�ła�-
nia�mi,�któ�re�nie�mia�ły�ta�kie�go�cha�rak�te�ru.�Dr�Ury�no�wicz�py�tał,�jak�to�się�sta�ło,�że�Stron�nic�-
two�Na�ro�do�we�nie�bra�ło�udzia�łu�w Kon�spi�ra�cyj�nej�Ra�dzie�Po�mo�cy�Ży�dom?�Dr�Gmi�truk
w kon�tek�ście�pro�ble�mu�udzie�la�nia�Ży�dom�po�mo�cy�przez�pod�zie�mie�pod�kre�ślił,�że�moż�na
ko�muś� po�móc� tyl�ko� wte�dy,� gdy� te�go� chce.�Wie�lu� tych� Ży�dów,� któ�rzy� prze�ła�ma�li� strach
i ucie�kli�z get�ta�zo�sta�ło�ura�to�wa�nych.�Dr�hab.�Grze�gorz�Mo�ty�ka�(ISP�PAN)�od�niósł�się�kry�-
tycz�nie�do�wy�po�wie�dzi�pa�ne�li�stów,�uzna�jąc,�że�nie�otrzy�mał�ca�ło�ścio�we�go�ob�ra�zu�pro�ble�mu
bę�dą�ce�go� przed�mio�tem� dys�ku�sji.� Prze�ciw�ną� na�to�miast� opi�nię� wy�ra�ził� na� za�koń�cze�nie
dr hab.�Be�rendt.
Dru�gi� dzień� kon�fe�ren�cji� otwo�rzył� re�fe�rat�Ali�ny� Ski�biń�skiej� (przed�sta�wi�ciel� w Pol�sce

The Uni�ted�Sta�tes�Ho�lo�caust�Me�mo�rial�Mu�seum,�Wa�shing�ton�D.C.,� pra�cow�nik�Cen�ter� for
Ad�van�ced� Ho�lo�caust� Stu�dies,� In�ter�na�to�nal� Ar�chi�val� Pro�grams� Di�vi�sion� te�go� mu�zeum)
pt. „Ży�dzi�wAK.�Epi�zod�z Ostrow�ca�Świę�to�krzy�skie�go”.�Przed�sta�wi�ła�w nim�hi�sto�rię�za�mor�-
do�wa�nia� w lu�tym� 1943� r.� w oko�li�cy� Ku�no�wa� 12� Ży�dów� z Ostrow�ca� Świę�to�krzy�skie�go.
Zbrod�ni�tej�do�ko�na�li�człon�ko�wie�AK,�któ�rzy�obie�cy�wa�li�swo�im�ofia�rom�przy�stą�pie�nie�do�od�-
dzia�łu�par�ty�zanc�kie�go.�Do�ku�men�ty�do�ty�czą�ce�tej�spra�wy�wraz�z Da�riu�szem�Li�bion�ką�opu�bli�-
ko�wa�ła�w ostat�nim�(czwar�tym)�nu�me�rze�cza�so�pi�sma�„Za�gła�da�Ży�dów.�Stu�dia�i ma�te�ria�ły”.
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Dr�Da�riusz�Li�bion�ka�w re�fe�ra�cie� pt.� „Bied�ni�AK-o�wcy�pa�trzą� na� li�kwi�do�wa�nie� get�ta”
(na przy�kła�dzie�dys�tryk�tu�war�szaw�skie�go)�za�jął�się�pro�ble�mem�przed�sta�wie�nia�po�staw�Po�-
la�ków�wo�bec�li�kwi�da�cji�gett�pro�win�cjo�nal�nych�w oko�li�cach�War�sza�wy�w sierp�niu�i wrze�-
śniu�1942 r.�na�ła�mach�pra�sy�AK.�Au�tor�stwier�dził,�że�w po�wia�to�wej�mu�ta�cji�„Biu�le�ty�nu�In�-
for�ma�cyj�ne�go”�wy�da�wa�nej�przez�ob�wód�AK�„Ob�ro�ża”,�do�stęp�nej�w oko�li�cach�War�sza�wy,
w od�róż�nie�niu�od�je�go�wy�da�nia�cen�tral�ne�go�nie�tyl�ko�in�for�mo�wa�no�o wspo�mnia�nych�wy�da�-
rze�niach,�ale�opi�sy�wa�no�na�wet�do�ko�ny�wa�ne�przy�tej�oka�zji�przez�Po�la�ków�ma�so�we�gra�bie�-
że�mie�nia�po�ży�dow�skie�go�(Otwock,�Le�gio�no�wo,�Wo�ło�min,�Sto�czek),�a na�wet�spon�ta�nicz�ną
ob�ła�wę�na�ucie�ka�ją�cych�Ży�dów�(Le�gio�no�wo).�In�for�ma�cje�te�ma�ją�du�żą�war�tość�po�znaw�czą
i od�bie�ga�ją�od�obo�wią�zu�ją�ce�go�w pra�sie�cen�tral�nej�AK�sche�ma�tu�opi�su�rze�czy�wi�sto�ści�oku�-
pa�cyj�nej:�Niem�cy�-spra�wcy,�Po�la�cy�-ofi�ary.�Z cza�sem�jed�nak�(w�koń�cu�paź�dzier�ni�ka�1942�r.)
na�ła�mach�wspo�mnia�ne�go�pi�sma�obok�słów�po�tę�pie�nia�tych�za�cho�wań�po�ja�wi�ła�się�dia�gno�-
za,�że�do�ty�czą�one�tyl�ko�jed�no�stek�z mar�gi�ne�su.�Dr�Li�bion�ka�uznał,�że�jest�to�świa�dec�two
do�sto�so�wa�nia�się�pi�sma�do�ofi�cjal�nej�wy�kład�ni�pro�ble�mu�po�staw�Po�la�ków�wo�bec�Za�gła�dy,
ja�ki�za�pre�zen�to�wa�ło�w paź�dzier�ni�ku�1942�r.�pi�smo�„Rzecz�po�spo�li�ta�Pol�ska”.�Oka�za�ło�się,�że
w sy�tu�acji,�gdy�fak�ty�nie�pa�so�wa�ły�do�pro�pa�gan�do�we�go�sche�ma�tu,�prze�sta�wa�no�o nich�pi�-
sać.�By�ło�to,�zda�niem�re�fe�ren�ta,�świa�dec�two�bez�sil�no�ści�Pol�ski�Wal�czą�cej�wo�bec�po�stę�pu�ją�-
cej�de�mo�ra�li�za�cji.
W�dys�ku�sji�dr�Bog�dan�Mu�siał�stwier�dził,�że�w sy�tu�acji�opi�sa�nej�przez�dr.�Li�bion�kę�pod�-

zie�mie�po�za�ape�la�mi�i de�kla�ra�cja�mi�nie�mo�gło�nic�zro�bić.�Na�wet�Niem�cy,�mi�mo�za�ka�zów
ra�bun�ku�(mie�nie�po�ży�dow�skie�uwa�ża�li�za�swo�je)�i dys�po�no�wa�nia�apa�ra�tem�przy�mu�su,�wie�-
lo�krot�nie�w ta�kich�wy�pad�kach�by�li�bez�rad�ni.�Prze�strze�gał,�by�przy�oce�nie�wspo�mnia�nych
wy�da�rzeń�pa�mię�tać�o rze�czy�wi�sto�ści�oku�pa�cyj�nej,�wo�jen�nej�de�mo�ra�li�za�cji�i uni�wer�sal�nych
pra�wi�dło�wo�ściach�ludz�kich�za�cho�wań.�Na�wią�zu�jąc�do�re�fe�ra�tu�Ali�ny�Ski�biń�skiej�dr�Li�bion�-
ka�pod�kre�ślił,�że�przed�sta�wio�ny�przez�nią�przy�pa�dek�to�sa�mo�wol�ne�dzia�ła�nie�jed�nej�z grup
AK,�któ�re�go�nie�na�le�ży�ge�ne�ra�li�zo�wać.�Do�dał�rów�nież,�że�Ży�dzi�ucie�ka�ją�cy�z get�ta�mo�gli
prze�trwać� je�dy�nie� w od�dzia�łach� ko�mu�ni�stycz�nych.� Ży�dzi� w AK� czy� na�wet� w NSZ� by�li
Polaka�mi� ży�dow�skie�go� po�cho�dze�nia,� któ�re� nie� by�ło� oto�cze�niu� zna�ne.�Da�wid�Go�lik� (IPN
w Kra�kowie)�wspo�mniał�na�to�miast�o przy�pad�kach�Ży�dów�w sze�re�gach�AK�w Ma�ło�pol�sce.
Prof.�Her�bert�Ro�mer�ste�in,�dy�rek�tor�Cen�trum�Ba�dań�nad�Bez�pie�czeń�stwem�w In�sty�tu�cie

Ba�dań�i Edu�ka�cji�w Wa�szyng�to�nie,�prof.�In�sti�tu�te�of�World�Po�li�tics�za�pre�zen�to�wał�przy�go�-
to�wa�ny�wraz�ze�swo�ją�żo�ną�Pa�try�cją�re�fe�rat�pt.�„Po�rzu�ce�nie�Po�la�ków�i Ży�dów�–�so�wiec�kie
ope�ra�cje�wy�wia�dow�cze�wo�bec�Po�lo�nii�ame�ry�kań�skiej,�Ży�dów�ame�ry�kań�skich�i in�nych,�któ�-
rzy�pró�bo�wa�li�po�móc�ofia�rom�na�zi�zmu”.�Przed�sta�wił�w nim�pro�blem�in�stru�men�tal�ne�go�wy�-
ko�rzy�sta�nia�kwe�stii�ży�dow�skiej�w po�li�ty�ce�Związ�ku�Ra�dziec�kie�go�przed,�w cza�sie�i po�za�-
koń�cze�niu� II�woj�ny�świa�to�wej�oraz�wpływ�agen�tu�ry� ra�dziec�kiej�upla�so�wa�nej�w rzą�do�wej
ad�mi�ni�stra�cji�ame�ry�kań�skiej�na�de�cy�zje�do�ty�czą�ce�po�wo�jen�ne�go�ła�du�po�li�tycz�ne�go�w Eu�ro�-
pie�Środ�ko�wej.
Dr�Elż�bie�ta�Rą�czy� (IPN�w Rze�szo�wie,�Uni�wer�sy�tet�Rze�szow�ski)�mó�wi�ła� o Za�gła�dzie

Żydów�na�Rze�szowsz�czyź�nie�w świe�tle�mel�dun�ków�AK.�Pod�kre�śli�ła,�że�ni�gdzie�w tych�do�-
ku�men�tach,� opi�su�ją�cych� po�szcze�gól�ne� wy�da�rze�nia� i ak�cje� pro�wa�dzo�ne� przez� Niem�ców
prze�ciw�ko�Ży�dom,�nie�zna�la�zła�in�for�ma�cji�świad�czą�cej�o tym,�że�AK�zda�wa�ła�so�bie�spra�wę
z isto�ty�i ce�lu�nie�miec�kich�dzia�łań,�któ�rym�by�ła�za�gła�da�lud�no�ści�ży�dow�skiej.
Re�fe�rat� Pio�tra� Szo�py� (IPN� w Rze�szo�wie)� pt.� „Pol�skie� Pań�stwo� Pod�ziem�ne� na� Rze�-

szowsz�czyź�nie�wo�bec�prze�stępstw�po�peł�nia�nych�na�Ży�dach”�do�wiódł,�że�struk�tu�ry�pod�zie�-
mia�nie�by�ły�bez�czyn�ne�wo�bec�te�go�ro�dza�ju�czy�nów.�W szcze�gól�nie�dra�stycz�nych�przy�pad�-
kach� spraw�ców� prze�stępstw� ka�ra�no� śmier�cią.� Man�ka�men�tem� tych� dzia�łań� był� fakt,� że
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pierw�sze�po�stę�po�wa�nia�prze�ciw�ko�po�dej�rza�nym�wsz�czę�to�do�pie�ro�od�po�ło�wy�1943�r.�Au�tor
re�fe�ra�tu�pod�kre�ślił,�że�do�kład�ne�opi�sa�nie�te�go�za�gad�nie�nia�na�wspo�mnia�nym�te�re�nie�nie�jest
moż�li�we�ze�wzglę�du�na�frag�men�ta�rycz�ność�za�cho�wa�nej�do�ku�men�ta�cji.
Dr�Edy�ta�Gaw�ron�(Ka�te�dra�Ju�da�isty�ki�UJ)�w re�fe�ra�cie�pt.�„Ży�dow�ski�ruch�opo�ru�w Kra�-

ko�wie�w kon�tek�ście�in�wi�gi�la�cji�i re�pre�sji�ze�stro�ny�ge�sta�po”�przed�sta�wi�ła�struk�tu�rę,�lu�dzi,
me�to�dy�i efek�ty�dzia�łań�kra�kow�skie�go�ge�sta�po�skie�ro�wa�nych�prze�ciw�ko�Ży�dom.
Dr�Alek�san�dra�Na�my�sło� (IPN�w Ka�to�wi�cach)�wy�gło�si�ła� na�to�miast� re�fe�rat� pt.� „Sa�mo�-

ocale�nie�czy�sa�mo�obro�na?�Ży�dow�ska�mło�dzież�Za�głę�bia�Dą�brow�skie�go�i jej�po�sta�wy�wobec
rze�czy�wi�sto�ści�oku�pa�cyj�nej”.�Mó�wi�ła�w nim�o ewo�lu�cji�po�staw�gru�py�mło�dzie�ży�ży�dow�-
skiej�z te�go�te�re�nu�od�ak�cep�ta�cji�rzą�dów�Moj�że�sza�Me�ri�na,�kie�row�ni�ka�Cen�tra�li�Ży�dow�skich
Rad�Star�szych�do�opo�zy�cji�wo�bec�nich,�co�w kon�se�kwen�cji�do�pro�wa�dzi�ło�do�po�wsta�nia�za�-
głę�biow�skiej�Ży�dow�skiej�Or�ga�ni�za�cji�Bo�jo�wej.�Or�ga�ni�za�cja�ta�dzia�ła�ła�dwu�to�ro�wo.�Z jed�-
nej�stro�ny�przy�go�to�wy�wa�ła�się�do�pod�ję�cia�wal�ki�zbroj�nej�z oku�pan�tem,�z dru�giej�ra�to�wa�ła
swo�ich�człon�ków.�Gdy�1 sierp�nia�1943�r.�Niem�cy�przy�stą�pi�li�do�li�kwi�da�cji�gett�za�głę�biow�-
skich� kil�ka�na�ście� osób�w trzech� bun�krach� pod�ję�ło� z ni�mi�wal�kę� i w jej�wy�ni�ku� po�le�gło.
W ra�mach�ak�cji�ra�tun�ko�wej�20�osób�wy�je�cha�ło,�ko�rzy�sta�jąc�z pasz�por�tów�państw�po�łu�dnio�-
wo�ame�ry�kań�skich,�a 85�dzię�ki�po�mo�cy�pol�skich�gó�ra�li�prze�szło�nie�le�gal�nie�na�Sło�wa�cję.
Dr�hab.�Grze�gorz�Be�rendt�wy�stą�pił�z re�fe�ra�tem�nt.�„Po�la�cy�i Ży�dzi�w re�jen�cji�gdań�skiej

w la�tach�1939–1941�w ob�li�czu�nie�miec�kiej�prze�mo�cy”.�Pod�su�mo�wu�jąc�ob�ra�dy,�or�ga�ni�za�tor
kon�fe�ren�cji�dr�hab.�Be�rendt�pod�kre�ślił,�że�sto�sunek�Po�la�ków�do�Ży�dów�w cza�sie�II woj�ny
świa�to�wej�był�nie�zwy�kle�skom�pli�ko�wa�ny.�Jak�do�wio�dły�re�fe�ra�ty�wy�gło�szo�ne�na�kon�fe�ren�-
cji,�moż�na�wska�zać�za�rów�no�przy�kła�dy�za�cho�wań�i po�staw�bar�dzo�po�zy�tyw�nych,�jak�i ha�-
nieb�nych.�Nie�da�się�ująć�tej�pro�ble�ma�ty�ki�w po�sta�ci�pro�stych�uogól�nień.
Na� za�koń�cze�nie� dy�rek�tor� Biura� Edukacji� Publicznej� IPN� dr� hab.� Jan� Ża�ryn� wy�ra�ził

nadzie�ję,�że�dzia�łal�ność�Instytutu,�w któ�rą�wpi�su�je�się�koń�czą�ca�się�kon�fe�ren�cja,�przy�czy�ni
się�do�dal�sze�go�po�zna�nia�i lep�sze�go�zro�zu�mie�nia�re�la�cji�pol�sko�-ż�ydo�wskich�oraz�prze�ła�ma�-
nia�ist�nie�ją�cych�ste�reo�ty�pów.�Za�po�wie�dział�opu�bli�ko�wa�nie�ma�te�ria�łów�kon�fe�ren�cji,�pre�zen�-
tu�jąc�jed�no�cze�śnie�książ�kę�pod�re�dak�cją�Grze�go�rza�Be�rend�ta�Spo�łecz�ność�ży�dow�ska�w PRL

przed�kam�pa�nią�an�ty�se�mic�ką�lat�1967–1968�i po�niej,�bę�dą�cą�efek�tem�kon�fe�ren�cji�zor�ga�ni�-
zo�wa�nej�przez�IPN�w grud�niu�2007�r.

Pa�weł�To�ma�sik
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Wykaz skrótów archiwalnych

AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku 
AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
AIPN Łd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
AIPN Po – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
AIPN Sz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie
AIPN Wr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
AMFB – Archiwum Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni
ASO – Archiwum Sądu Okręgowego
AWL – Archiwum Wojsk Lądowych
DzU – Dziennik Ustaw
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
ORA – Okręgowa Rada Adwokacka
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się historią społeczno-polityczną Polski powojennej, a w szczególności historią opozycji
demokratycznej w PRL. Autor mono grafii Stan wojenny w Warszawie i woje wództ wie
stołecznym 1981–1983 (Warszawa 2007).

Paweł Tomasik (ur. 1963 r.), politolog, pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji
Źródeł BUiAD IPN w Warszawie. Zajmuje się najnowszą historią Polski. Współautor
edycji źródeł Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. I: Niepokorni (Warszawa 2008); t. II:
Kronika wydarzeń (Warszawa 2009).

ks. Jarosław Wąsowicz (SDB) (ur. 1973 r.), historyk, kierownik Archiwum Salezjańskiego
Inspektorii Pilskiej. Zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji anty ko mu ni s -
tycz nej w Polsce, historią Kościoła katolickiego w okresie PRL oraz historią Sale zjanów
w Polsce. Autor m.in. monografii Biało-zielona „Solidarność” (Gdańsk 2006) oraz współ -
autor publikacji Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego
Popiełuszki w Wielkopolsce 1984–1989 (Poznań 2009). 

dr Cyprian Wilanowski (ur. 1960 r.), historyk, pracownik Wydziału Badań Archiwalnych
i Edycji Źródeł BUiAD IPN w Warszawie. Autor m.in. publikacji: Konspiracyjna
działalność duchowieństwa katolickiego na Wileńszczyźnie w latach 1939–1944 (Warszawa
2000), współautor edycji źródeł Kościół w stanie wojennym (Warszawa 2008).

dr Jacek Wysocki (ur. 1975 r.), historyk i archiwista, pracownik OBUiAD IPN w Lublinie.
Zajmuje się najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
dotyczącej ukraińskiej mniejszości narodowej.

Antoni Zieliński (ur. 1946 r.), historyk i archiwista, pracownik Wydziału Badań
Archiwalnych i Edycji Źródeł BUiAD IPN w Warszawie. Zajmuje się historią cywilnych
organów bezpieczeństwa Polski Ludowej.
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SUMMARIES

Method of archiving and storing documents 
in the Second Directorate 

of the General Staff of the Polish Armed Forces

First intelligence sectors within the Polish army were established as early as in the war period.
The Second Intelligence Division (PL: Oddział II Wywiadu) was established in July 1945 after the
General Staff was set up. In autumn 1951, the name “Second Intelligence Division” was changed
into “the Second Intelligence Directorate” (PL: Zarząd II Wywiadowczy). The structure and tasks
of the Second Directorate were adapted to a current international political situation. One of the last
reorganizations took place after the political system in Poland was transformed. By the order of the
Minister of Defence of 18 April 1990, the Internal Military Service (WSW) was disbanded and the
Second Intelligence and Counter-Intelligence Directorate (Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu
Sztabu Generalnego) was created. However, a year later it was dissolved, too, and instead Military
Information Services (WSI) were established. 

The documents produced in People’s Poland have always aroused great interest because of the
peculiarity of its military intelligence services and the nature of the tasks they performed. The most
information about how the documents are stored and made available can be found in the archival
instructions of the Second Directorate of the General Staff.

It is worth noting that these instructions mainly put emphasis on the protection of classified data.
Less attention was paid to the appropriate preparation and segregation of documents.

Methods of developing and reconstructing an archival fonds:
Military District Court in Gdańsk 

(1946–1955)

The article describes the activities that made it possible to develop the file collection of the
Military District Court in Gdańsk, which was one of several military justice institutions, whose
purpose was to eliminate the political opponents of the communist party through its strict judicature
and by demanding obedience to the party. Also, a method of reconstructing the fonds has been
proposed, with the aim of recovering as much data concerning its activities as possible.

At the beginning of the article, the establishment and operation of the Military District Courts in
Gdańsk are discussed, followed by the description of the processes which resulted in the creation of
the courts’ files. Then, the fonds is charactrised in archival terms. Its composition is described, and
the number of units, the state of preservation of the fonds and extreme dates are provided. The
remaining part of this article discusses a method of developing the fonds, whose aim was to secure
the whole fonds, organize it and make it available to the users. The last part of the article presents
a method of reconstructing the fonds, which has the following objectives: after developing the ideal
inventory, to segregate and systematize the files of the same provenance within the fonds, and to
replace damaged materials, or materials which cannot be merged with the rest of the fonds for legal
reasons, with digital or hard copies, so that we would achieve an almost perfect picture of the
archival fonds.
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Outline History of the Integrated (Automated) Operating File System
of the Internal Affairs Department

The article presents the history of developing the Integrated Operating File System (ZSKO),
the project for the automation of access to the archive of the Ministry of Internal Affairs. The author
discusses both the departments witch deal with computerizing the archive and the subsequent stages
of developing the ZSKO system. The author reconstructed the model of the functioning of the
designed system on the basis of the available documentation and with the use of patterns. He also
reproduced the circulation of the documents which are prepared within its scope, described the
informatic equipment used by the security department (together with its technical parameters) and
presented various elements of the planned IT system. 

Legacy of Wincenty Hein

It is one of the most interesting legacies of natural persons which has been collected in the fonds
of the Cracow Branch of the Institute of National Remembrance. Wincenty Hein (1909–1993) was
a member of the legally operating Chief Care Council in the Department for the Care of Prisoners
and their Families since April 1941 (the so called Patronage). He kept records of the prisoners put
in the Nazi torture cell in Montelupich street in Cracow for the intelligence services of the Union
of Armed Struggle (ZWZ) and helped the prisoners of the German Auschwitz concentration camp.
In February 1942, he was arrested by the Gestapo in Bochnia and first imprisoned at Montelupich,
then in KL Auschwitz, KL Buchenwald, and in November 1943 in the Mittelbau-Dora sub-camp.
In the camp, Wincenty Hein became a hospital writer (Revierschreiber), which gave him the
opportunity to make the lists of the dead. Hein hid the materials about the extermination of prisoners
from the SS and handed them to Americans immediately after being liberated on 11 April 1945.

In April 1946, Wincenty Hein became an official member of the Polish Military Mission for
Researching German War Crimes, sent by the government in Warsaw. After returning to Poland, he
co-created the State Museum in Oświecim (now the Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim)
and was its employee since 1947. 

The legacy of Wincent Hein is a summary of his more than forty-year-long activity and evidence
of his extraordinary involvement in commemorating the martyrdom of Poles in Nazi prisons and in
labour and extermination camps, which is worthy of the highest recognition.

Examples of documentation produced by the Operational Records
Division of the Security Service (SB) in the years 1972–1990 

and its use in scientific research

The purpose of the publication is to identify the ways of reaching the information contained in the
materials of the Security Service (SB) that have survived despite the destruction of the files and file
systems, which provide access to documents. The article presents the benefits of keeping registration logs,
where all operational issues of interest were recorded. They contain, among other things, a person’s
registration number and the nature of a given instance of registration (for example as a secret
collaborator or a case figurehead). As personal data was not provided there, they were not destroyed.
Given that a lot of documents containing both a registration number and personal data of a person
survived, it is possible to match the nature of registration with the personal data with the use of
a registration number. The article presents many types of documentation which could used for this
purpose and which were produced in the “C” division (records, archive, assessment) such as, for
example, the correspondence between the headquarters and field offices concerning registration and
assessment (in order to express consent to access to classified information, etc.) or the correspondence
between the departments of the “C” Office and internal documents prepared by the employees of this unit.
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June 1976 in Western Pomerania in the light of the files 
of the Third Division of the Security Unit Management Inspectorate 

(SB KW MO) in Szczecin

June 1976 in the Szczecin Province, according to the security apparatus, progressed quite
peacefully. There were no such spectacular events as in Radom and Ursus. Four factories went on
strike in the Szczecin province: “Gryfia” Repair Shipyard in Szczecin”, the Central Workshop of the
Provincial Municipal Transport Company, General Construction Company No. 3 in Szczecin and
part of the personnel of “Dolna Odra” power plant as well as five companies from different parts
of the country, which performed finishing works in the power plant. In total, more than three
thousand people on the first shift refused to work that day. The strike in “Dolna Odra” lasted all
day long. It was only there that a Strike Committee with formal leadership was established.

The staff of all the factories which had gone on strike were either dismissed or given financial
penalties. The employees of “Gryfia” were persecuted the most as 70 people lost their jobs on
account of participating in the strike.

Information about the documents from the evacuation bags
transferred by the Office for State Protection to the archival

resources of the Institute of National Remembrance, 
Branch Office in Katowice

The archival materials acquired by Katowice Branch of the the Institute of National
Remembrance at the end of 2001, in addition to the operational and administration files produced
and collected by the security bodies, departmental publications, file systems and other record aids,
included a group of archive materials in so-called evacuation bags. They contained the documents
which the Security Service intended to destroy due to the change of the political situation in the
country in 1989. 

First steps towards identifying and organizing the documents found in the bags of the Office of
State Protection in 2001 were taken in early 2002. In the period from July 2006 to August 2007,
documents of 12 000 operational cases were organised. As many of the organised archival materials
included more than one volume, over 14 500 archival units were recovered. The sorting of materials
found in the bags has not been finished yet. Materials which are torn, mixed and separated from the
covers need to be put together and given a clear layout.

From the Soviet Point of View – a report of an advisor 
from the Ministry of State Security of the USSR about the work 

of the Polish Ministry of Public Security (8 June 1951)

The influence of Soviet advisers on the operation of the Polish security department is perfectly
illustrated by a report dated 8 June 1951, in which an anonymous KGB officer carries out a critical
analysis of the activities executed by major departments of the Ministry of Public Security (MBP).
The most important shortcomings listed by the Soviet advisor included: the poor quality of agents’
work, the poor preparation of the department managers for the cooperation with the network of
agents, failure to observe the basic principles of conspiracy when working with the agents, poor
discipline among officers, low operational level of the department structures responsible for
protecting the national economy and the fight against political opponents and the authors of
anonymous letters and leaflets, a defective pay system in MBP, a disadvantageous growth of the
number of field officers, a low qualification level of field management employees and finally
a disfunctional circulation of information. A several-point reform programme included in the
document was to counteract all these shortcomings. A handwritten note made by the minister of
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public safety, Gen. Stanisław Radkiewicz, which was attached to the report, shows that, on 17 June
1951, he informed Wacław Lewikowski, the deputy minister of the department, Gen. Mieczysław
Mietkowski, Gen. Roman Romkowski and Gen. Konrad Świetlik about its content. The source
provides a lot of valuable information about the functioning of the department, and, above all, about
the difficulties that its management and ordinary officers faced in the early fifties. 

The “Pallottines” case. Attitude of the Security Service towards 
the Warsaw lawyers’ chaplaincy (1960–1965)

In 1956, professional chaplaincies started to be established on the tide of the political
transformations in Poland. Various forms of lay Catholic activities emerged then, including religious
conferences and state pilgrimages to Jasna Góra. These activities aroused particular concern
among the communist authorities, who saw professional chaplaincy as the clergy’s tool to recover
the lost political, ethical and moral influence on the masses of the faithful. After a short period of
liberalization, the Security Service began a ruthless fight against the religious activities by
implementing the policy of reducing the functioning of the Catholic Church, in accordance with the
guidelines of July 1958.

Published documents show, using the example of the Warsaw lawyers’ chaplaincy, the methods
and the scope of the actions undertaken by the authorities in order to eliminate the contacts of
professional groups with the representatives of the Catholic Church.

Defiant Scouting according to the documents of the Security Service

The selection of documents concerns the activities of the Security Service aimed at uncovering
scouts engaged in the scouting activity, which was considered as illegal by the party authorities of
the time, especially packs from the secret “Scout Movement”, who participated in the “White
Service” and were connected with the Chaplaincy for Girl and Boy Scouts. The edition is the result
of a preliminary archival research carried out on the archival materials stored in a fonds of the IPN
Branch Office for the Preservation and Dissemination of Archival Records in Cracow and the IPN
Office for the Preservation and Dissemination of Archival Records in Warsaw. 

The operating records of the Security Service from the eighties were destroyed en masse in 1989
and 1990. However, the materials that survived illustrate the operational activities against the scout
movement relatively well. The scout groups who were kept under special surveillance by the Security
Service were those who identified themselves with the pre-war tradition and the tradition of Grey
Ranks. They were often openly defying and broke the existing statute of the Polish Scouting and
Guiding Association (ZHP) and the guidelines of the regime scout authorities. Some packs operated
in secret, completely outside the official structures. The Security Service intensified actions against
the Scouts in the eighties, especially during the “Zorza II” operation, conducted in connection with
the visit of Pope John Paul II in Poland. The Security Service feared that the “defiant scouts”
environment may use the Pope’s visit to manifest liberal aspirations and a desire to democratize the
totalitarian regime. The preserved documents clearly show the intensity of surveillance by the
Security Service of independent scout structures and the relations between the official authorities of
ZHP and the security bodies.

Attempts to change the names of the places in the Lublin region 
in the seventies of the twentieth century

After World War II, the Chief Commission for the Determination of Place Names dealt with
establishing official names of places. In 1948, it adopted the following name: the Commission for



Establishing Names of Places and Physiographical Objects. The Commission originally was
an advisory body by the Ministry of Public Administration, and then by the Prime Minister, but it had
no power to give new names. However, in 1974, an attempt to change the names of places in the
Lublin Province was made by the provincial authorities, inspired by the Council of Ministers,
without the participation of the commission. The majority of the proposed names were ridiculous
and included non-Polish, especially Ukrainian elements. The names of places which were to be
changed had been rooted in the Polish language and historical tradition. Therefore, the linguists
from Maria Curie-Sklodowska University in Lublin protested against the proposed changes, which
contributed to the failure of the project.

In the article, the author included copies of two documents, stored in the IPN archive in Warsaw,
which describe the attempt to change the names of places in the Lublin region. Of particular
importance is an extensive appendix attached to the letter sent by the head of the Council of
Ministers, Janusz Wieczorek, to the Ministry of Internal Affairs, dated 26 February 1974, outlining
the proposals for new place names.

“Celebrate Your Music” rock festival in Chodzież
in the eyes of the secret police

Youth music in the 20th century became one of the most distinctive forms of expression of the
social groups entering adulthood. In Poland, this phenomenon flourished during the communist
times and, like many other social activity areas, went through various stages of development. The
attitude of the authorities towards the music of the youth ranged from negation to acceptance and
willingness to promote it in a controlled way. Also, the level of the popularity of different genres of
popular music among the young generation of Polish people changed throughout the 20th century.
Jazz was popular in the fifties, later – big bit, and in the eighties – various types of rock music. Rock
music, especially after the introduction of the martial law under Jaruzelski’s regime on 13 December
1981, became one of few possibilities to officially criticise at festivals the authorities of the time, the
political system and the dull everyday life. One of the cultural events which were supervised by the
Security Service was “Celebrate Your Music” festival, held on 13–15 July 1986 in Chodzież. The
main idea of the festival was to organize concerts of rock bands combined with the meetings of
writers, journalists and musicians with the audience. 

A group which was of particular interest to the Security Service officers, because of the lyrics,
was the “Ręce do Góry” (RdG – Hands Up) group from Piła. It is mostly the fragments of the band’s
songs that were included in the reports about the festival prepared by the Security Service from
Chodzież for the Head of the 3rd Division of the Provincial Office of Internal Affairs (WUSW) in
Piła.

Refugees from PRL – Andrzej Perka casus

The article presents the story of Andrzej Perka, who in December 1980 hijacked the Polish
Airlines “Lot” plane to West Berlin. The refugee did not act for political reasons. Personal problems
made him escape from the People’s Republic of Poland. What is important, Perka was involved with
the MO (Civic Militia) and the Security Service, which makes his story even more complicated. The
hijacking of the plane was the reason for the Third Division of the Security Unit Management
Inspectorate (SB KW MO) in Zielona Góra to initiate the “West” operational case. Perka was
charged by the Provincial Prosecutor’s Office in Zielona Góra. His case was also investigated by
the Security Service in Sieradz (“Icarus” Operational Case). A trial for the hijacking of the plane
and a two-year imprisonment in Berlin did not end his problems. In 1987, he had to return to Poland,
where he was tried again.
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Informacja dla autorów „Przeglądu Archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej”

Redakcja zwraca się do wszystkich autorów nadsyłających teksty do druku o stosowanie następujących 
zasad:

1. Wszystkie teksty należy przesyłać w postaci zapisu elektronicznego na adres pocztowy lub elektroniczny 
Redakcji.

2. Tekst powinien liczyć nie więcej niż 60 tys. znaków typografi cznych (ze spacjami).
3. Do tekstu należy dołączyć: streszczenie o objętości do jednej strony maszynopisu oraz notkę o autorze, 

zawierającą: rok urodzenia, zawód lub tytuł naukowy, miejsce pracy, tematyka zainteresowań historycznych, 
najważniejsze pozycje w dorobku naukowym. 

4. Odsyłacze do przypisów powinny być umieszczone w tekście przed znakami interpunkcyjnymi – kropką 
kończącą zdanie (z wyjątkiem gdy kończy je skrót r. – rok lub podobny) lub przecinkiem, średnikiem wewnątrz 
zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie oddziela znak interpunkcyjny).

5. Cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie, antykwą; tytuły prac naukowych, 
utworów literackich, muzycznych, dramatycznych, obrazów wyróżniamy kursywą; nazwy ustaw podajemy 
bez cudzysłowu, antykwą; tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podajemy w cudzysłowie, 
antykwą.

6. W bibliografi i i przypisach powinien być zachowany następujący schemat opisu:
a) przypis archiwalny: nazwa archiwum, po przecinku nazwa zespołu, sygnatura, ewentualnie tom, tytuł 

dokumentu, data, karta,
b) druki zwarte: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywa), po przecinku ewentu-

alnie tom, po przecinku miejsce i rok wydania, po przecinku strony; po tytule publikacji zamieszczonej 
w pracy zbiorowej piszemy: [w:] i dalej tytuł pracy,

c) artykuły w czasopismach: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywa), po przecin-
ku tytuł czasopisma w cudzysłowie, dalej – bez przecinka – rok wydania, po przecinku tom (zeszyt, numer, 
część), po przecinku strony. W opisach stosujemy cyfry arabskie,

d) stosujemy oznaczenia: ibidem, idem (eadem), passim, op. cit., loc. cit. (kursywa).
7. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np., itp., m.in., rkps, mps, t., z., etc.), 

a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek).
8. W tekście głównym stosujemy zapis daty: 3 lipca 1969 r.; w przypisach nazwę miesięcy podajemy cyfrą 

rzymską, gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach słownie.
9. Przy edycji dokumentów źródłowych należy stosować następujące zasady:

a) nagłówek dokumentu powinien składać się z daty powstania dokumentu, miejsca powstania doku-
mentu oraz – po myślniku – regestu dokumentu (data powstania dokumentu ma następujący zapis: rok, 
miesiąc, dzień, a brakujące elementy daty należy uzupełnić w nawiasie kwadratowym),

b) przypisy tekstowe (oznaczone literami) powinny odnosić się do formy (układ tekstu, dopiski, prze-
kreślenia, lekcje wątpliwe itp.) dokumentu, a przypisy rzeczowe (oznaczone cyframi) do jego merytorycz-
nej treści,

c) uwspółcześniamy ortografi ę i interpunkcję tekstu,
d) stosowane w dokumentach różne sposoby zapisu daty ujednolicamy do następującej formy: 12 VIII 

1946, nie zamieniamy na liczbę rzymską nazw miesięcy pisanych słownie,
e) wszelkie wyróżnienia w oryginalnym tekście dokumentu, dokonane przez jego twórcę (podkreślenia; 

WERSALIKI; s p a c j o w a n i e) oddajemy za pomocą czcionki wytłuszczonej,
f) nawiasy ukośne / / zamieniamy na nawiasy półokrągłe ( ),
g) skróty słownikowe pozostawiamy bez rozwinięcia,
h) skróty niekonwencjonalne rozwijamy w nawiasach kwadratowych antykwą,
i) towarzyszące nazwiskom inicjały imion rozwijamy w nawiasach kwadratowych antykwą,
j) opuszczenia pochodzące od wydawcy zaznaczamy trzema kropkami w nawiasie kwadratowym i opa-

trujemy przypisem tekstowym, na przykład: [...]a.
10. Redakcja zastrzega sobie prawo do zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia 

powyższych zasad.
11. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w porozumieniu z autorem.
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Spe�cy�fi�ka� woj�sko�wych� służb� wy�wia�dow�czych� w Pol�sce� Lu�do�wej� oraz

charak�ter�wy�ko�ny�wa�nych�przez�nie�za�dań�po�wo�do�wa�ły,�że�do�ku�men�ty�tam

wy�two�rzo�ne�za�wsze�wzbu�dza�ły�du�że�za�in�te�re�so�wa�nie.�Do�1990�r.�sta�no�wi�-

ły� one� jed�nak� ta�jem�ni�cę� pań�stwo�wą,� a in�for�ma�cje�w nich� za�war�te� by�ły

dostęp�ne�je�dy�nie�dla�ogra�ni�czo�nej�licz�by�osób.�Ze�wzglę�dów�oczy�wi�stych

nie� po�da�wa�no,� gdzie� i jak� prze�cho�wy�wa�ne� są� ak�ta�Za�rzą�du� II.�Do�pie�ro

po prze�ka�za�niu�ar�chi�wa�liów�wy�wia�du�woj�sko�we�go�do�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci

Naro�do�wej�hi�sto�ry�cy�uzy�ska�li�moż�li�wość�grun�tow�ne�go�zba�da�nia�dzie�jów

woj�sko�wych�służb�wy�wia�dow�czych�w PRL.

Spo�sób�ar�chi�wi�zo�wa�nia�i prze�cho�wy�wa�nia�do�ku�men�ta�cji�w Za�rzą�dzie II

Szta�bu�Ge�ne�ral�ne�go�Woj�ska�Pol�skie�go�(s.�9–49)

Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�–�je�den�z fi�la�rów�Pol�skiej�Rzecz�po�spo�li�tej�Lu�-

do�wej�–�na�prze�strze�ni�dzie�się�cio�le�ci�swo�je�go�ist�nie�nia�gro�ma�dzi�ła�in�for�-

ma�cje�na�te�mat�mi�lio�nów�oby�wa�te�li�Pol�ski.�Czy�ni�ła�to�dzię�ki�in�wi�gi�la�cji

spo�łe�czeń�stwa�za�rów�no�przy�po�mo�cy�swo�ich�funk�cjo�na�riu�szy,�jak�i róż�-

ne�go�ro�dza�ju�taj�nych�współ�pra�cow�ni�ków�oraz�me�tod�tech�nicz�nych.�Po�-

zy�ska�ne�in�for�ma�cje�wy�ko�rzy�sty�wa�no�do�bie�żą�cych�po�trzeb�(choć�by�do

wal�ki�z prze�ciw�ni�ka�mi�po�li�tycz�ny�mi),�na�stęp�nie�prze�ka�zy�wa�no�do�ar�chi�-

wum�SB,�czy�li�Biu�ra�„C”�w cen�tra�li�Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych

(od�1960�r.)�oraz�wy�dzia�łów�„C”�w wo�je�wódz�twach.�Pierw�szą�ana�li�zę

do�ty�czą�cą�elek�tro�nicz�ne�go�prze�twa�rza�nia�in�for�ma�cji�w MSW�opra�co�wa�-

no�w ro�ku�1967.�By�ła�ona�za�ty�tu�ło�wa�na�„Pro�jekt�wstęp�ny�elek�tro�nicz�ne�-

go�prze�twa�rza�nia�in�for�ma�cji�wMSW”.�Wkrót�ce�za�czę�to�prze�ku�wać�sło�wa

w czyn.�Oto�bo�wiem�dwa�la�ta�póź�niej�15�stycz�nia�1969�r.�po�wo�ła�no�Ośro�-

dek�Elek�tro�nicz�ne�go�Prze�twa�rza�nia�In�for�ma�cji�przy�Za�kła�dzie�Tech�ni�ki

Spe�cjal�nej�MSW.�Za�da�niem�no�wej�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�nej�by�ła�opie�ka�nad�ca�ło�kształ�tem�prac�zwią�-

za�nych�z „elek�tro�nicz�nym�prze�twa�rza�niem�in�for�ma�cji�w re�sor�cie�spraw�we�wnętrz�nych”.�W cią�gu�ko�lej�-

nych�dwóch�lat�uru�cho�mio�no�pierw�szy�kom�pu�ter�ZA�M-41�oraz�roz�po�czę�to�pro�jek�to�wa�nie�sys�te�mów:

PE�SEL,�EPIW,�ZSKO,�SPD-2,�CAR�MEN�i AKORD.

Za�rys�hi�sto�rii�Zin�te�gro�wa�ne�go�(Zauto�ma�ty�zo�wa�ne�go)�Sys�te�mu�Kar�to�tek�Ope�ra�cyj�nych�re�sor�tu

spraw�we�wnętrz�nych�(s.�79–116)

Względ�ne�i krót�ko�trwa�łe�zła�go�dze�nie�ży�cia�spo�łecz�no�-p�ol�ityc�zn�ego�za�-

po�cząt�ko�wa�ne�w 1956�r.�zak�ty�wi�zo�wa�ło�śro�do�wi�ska�in�te�li�gen�cji�ka�to�lic�-

kiej.� Ukształ�to�wa�ły� się� wów�czas� róż�no�rod�ne� for�my� dzia�łal�no�ści

ka�to�li�ków�świec�kich.�Nie�zwy�kłe�za�nie�po�ko�je�nie�władz�ko�mu�ni�stycz�nych

wzbu�dza�ły�dusz�pa�ster�stwa�za�wo�do�we,�któ�re�we�dług�wi�ce�dy�rek�to�ra�De�-

par�ta�men�tu�III�MSW�ppłk.�Sta�ni�sła�wa�Mo�raw�skie�go�by�ły�jed�nym�z istot�-

nych�„ele�men�tów�pro�gra�mu�współ�cze�snej�dzia�łal�no�ści�Ko�ścio�ła”,�a tak�że

„in�stru�men�tem�od�zy�ski�wa�nia�przez�kler�utra�co�nych�wpły�wów�etycz�no�-

-m�ora�lnych�oraz�po�li�tycz�nych�na�ma�sy�wier�nych”.�W grud�niu�1960�r.

Wy�dział�III�Ko�men�dy�MO�m.st.�War�sza�wy�za�ło�żył�spra�wę�obserwacji

operacyjnej�o kryp�to�ni�mie�„Pal�lo�ty�ni”�na�gru�pę�praw�ni�ków�-k�at�ol�ików,

„prze�ja�wia�ją�cą�wro�gą� dzia�łal�ność� prze�ciw�ko�PRL”.� Pro�te�sto�wa�li� oni

przede�wszyst�kim�prze�ciw�ko�pró�bom�ogra�ni�cze�nia�uzy�ska�nych�w 1956 r.

ele�men�tów�sa�mo�rzą�du�ad�wo�kac�kie�go.

Spra�wa�kryp�to�nim�„Pal�lo�ty�ni”.�Służ�ba�Bez�pie�czeń�stwa�wo�bec�war�szaw�skie�go�dusz�pa�ster�stwa

praw�ni�ków�(1960–1965)�(s.�221–253)
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