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W re fe ra cie pt. „Teo re tycz ne pod sta wy dzia łal no ści ar chi wów”, wy gło -

szo nym pod czas V Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich w Ol-

szty nie we wrze śniu 2007 r., prof. Boh dan Ry szew ski przy po mi nał, że

w kla sycz nej wer sji na uki ar chi wal nej ar chi wum ma za wsze dwie funk -

cje: na uko wą i ad mi ni stra cyj ną. Funk cja na uko wa po le ga na udostęp nia -

niu za so bu do ba dań na uko wych i na sto so wa niu me tod nauko wych

przez ar chi wi stów w pra cy me ry to rycz nej. Funk cja ad mi ni stra cyj na to

za rzą dza nie za so bem ar chi wal nym i rów no cze śnie peł nie nie przez archi -

wum waż nej ro li urzę du wia ry pu blicz nej. Ta kie okre śle nie na uko wych

i ad mi ni stra cyj nych funk cji do ty czy wszyst kich ar chi wów, a od wo ły wa -

nie się do usta leń na uko wych i nada nie im od po wied niej ran gi jest gwa-

ran cją po rząd ku i sta bil no ści w ar chi wach.

Dzia�łal�ność�na�uko�wo�-ba�daw�cza�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Naro�-

do�wej�w la�tach 2000–2010�(s.�9–26)

Zbiór fil mów In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie li czy 1440 j.a.

Więk szość z nich zo sta ła wy two rzo na przez or ga ny bez pie czeń stwa pań -

stwa, co spra wia, że ce chu je je spe cy ficz na treść oraz for ma. Fil my te

po wsta ły przede wszyst kim w wy ni ku pra cy ope ra cyj nej apa ra tu re pre -

sji, względ nie na je go po trze by szko le nio we. W Biu rze „B” MSW, któ -

re zaj mo wa ło się mię dzy in ny mi re ali za cją ma te ria łów fil mo wych,

funk cjo no wał po dział na film ope ra cyj ny, dy dak tycz ny i do ku men tal ny.

Więk szość do ku men ta cji fil mo wej SB i MO zo sta ła znisz czo na. Wy ni -

ka ło to z obo wią zu ją cych w MSW za sad obie gu i ar chi wi zo wa nia te go

ty pu do ku men ta cji. Kon kret ne ure gu lo wa nia zmie nia ły się z upły wem

cza su, ale ni gdy okres prze cho wy wa nia „ma te ria łów uzy ska nych środ -

ka mi tech ni ki ope ra cyj nej” nie był dłu gi.

Zbiór�fil�mów�w�zasobie�ar�chi�walnym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�w�Warszawie�(s.�85–102)

Ja cek Kar piń ski przez czte ry de ka dy był obiek tem za in te re so wań ko mu -

ni stycz nych służb spe cjal nych, głów nie cy wil nych, a okre so wo tak że

woj sko wych. Wy two rzo na przez nie na prze strze ni lat 1950–1990 do ku -

men ta cja ob ra zu je zmien ny sto su nek apa ra tu re pre sji do na ukow ca:

od po dej rzeń o nie pra wo myśl ność i sa bo taż w la tach sta li ni zmu, po przez

współ pra cę z wy wia dem na uko wo -tech nicz nym w la tach sześć dzie -

siątych, do szy kan w de ka dzie gier kow skiej i bier no ści w la tach osiem -

dzie sią tych. Ana li za dzia łań SB wo bec Kar piń skie go mo że być

przyczyn kiem do roz wa żań nad in wi gi la cją przed sta wi cie li wy spe cja li -

zo wa nej ka dry na uko wo -tech nicz nej i wy wia dow czym po zy ski wa niem

no wych tech no lo gii na po trze by go spo dar ki PRL.

Dzia�ła�nia�służb�spe�cjal�nych�Pol�ski�Lu�do�wej�wo�bec�in�ży�nie�ra�Jac�ka

Kar�piń�skie�go�w la�tach 1950–1990�(s.�247–295)
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Jerzy Bednarek

Działalność 
naukowo-badawcza archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej

w latach 2000–2010

Wre fe ra cie pt. „Teo re tycz ne pod sta wy dzia łal no ści ar chi wów”, wy gło szo nym pod -
czas V Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich w Olsz ty nie we wrześ -
niu 2007 r., prof. Boh dan Ry szew ski przy po mi nał, że w kla sycz nej wer sji na uki

ar chi wal nej ar chi wum ma za wsze dwie funk cje: na uko wą i ad mi ni stra cyj ną. Funk cja nau -
ko wa po le ga na udo stęp nia niu za so bu do ba dań na uko wych i na sto so wa niu me tod na uko -
wych przez ar chi wi stów w pra cy me ry to rycz nej. Funk cja ad mi ni stra cyj na to za rzą dza nie
za so bem ar chi wal nym i rów no cze śnie peł nie nie przez ar chi wum waż nej ro li urzę du wia ry
pu blicz nej. Ta kie okre śle nie na uko wych i ad mi ni stra cyj nych funk cji do ty czy wszyst kich ar -
chi wów, a od wo ły wa nie się do usta leń na uko wych i nada nie im od po wied niej ran gi jest
gwa ran cją po rząd ku i sta bil no ści w ar chi wach1.

War to przy po mnieć ten frag ment wy stą pie nia prof. Ry szew skie go, gdyż ar chi wi sta – tak -
że ten za trud nio ny w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – mu si być świa dom, że jest urzęd ni -
kiem, któ ry chcąc nie chcąc, za wsze bę dzie dzia łał w sfe rze na uki. Oczy wi ście szko dli we
mo że być za chwia nie pro por cji mię dzy funk cja mi ad mi ni stra cyj ną a na uko wą w pra cy ar chi -
wum. Ar chi wi ści nie mo gą prze cież wy rę czać na ukow ców w ba da niach hi sto rycz nych. Nie
po win ni też spro wa dzać swo jej ro li je dy nie do za rząd cy ma ga zy nów ar chi wal nych. Oby dwie
wy żej wy mie nio ne skraj ne sy tu acje bę dą pro wa dzić do nie po ro zu mień i pro ble mów.
W pierw szym przy pad ku sfru stro wa ni mo gą być nie któ rzy ba da cze, gdy w re ali za cji wy bra -
ne go przez nich te ma tu zo sta ną uprze dze ni przez am bit nych ar chi wi stów, ma ją cych pra wie
nie ogra ni czo ny do stęp do akt. W dru gim przy pad ku za wód prze ży ją nie któ rzy ar chi wi ści,

1 B. Ry szew ski, Teo�re�tycz�ne� pod�sta�wy� dzia�łal�no�ści� ar�chi�wów, http://www.sap.waw.pl/no de/307,
3 VI 2011 r. Moż na tak że za sy gna li zo wać, że co raz czę ściej w ar chi wi sty ce do ce nia na jest ko niecz ność aktyw -
no ści edu ka cyj nej, któ ra w po łą cze niu z pra cą na uko wą two rzą ob szar dzia łal no ści ar chi wów okre śla ny mia -
nem funk cji kul tu ro wej. Krzy żo wa nie i wza jem ne uzu peł nia nie się funk cji kul tu ro wej i ad mi ni stra cyj nej de -
ter mi nu ją istot ną za sa dę pu blicz no ści ar chi wów, czy li po wszech ne go do stę pu do ar chi wów oraz obo wiąz ku
ar chi wów do uświa da mia nia i za chę ca nia spo łe czeń stwa do ko rzy sta nia z ich za so bów. Sze rzej zob. W. Cho -
rą ży czew ski, A. Ro sa, Za�sa�da�pu�blicz�no�ści�no�wym�pa�ra�dyg�ma�tem�ar�chi�wi�sty�ki?, „Ar chi wi sta Pol ski” 2010,
nr 3 (59), s. 23–42.

9

A
R

C
H

IW
U

M



gdy ich ak tyw ność in te lek tu al na zo sta nie przy kła do wo ogra ni czo na do prze kła da nia te czek
z ak ta mi, nie wspo mi na jąc już o kon se kwen cjach opra co wy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych
bez pod sta wo wej wie dzy o teo rii i me to dy ce ar chi wal nej. Fak tycz nym więc dy le ma tem nie
po win no być py ta nie, czy w ar chi wum na le ży po dej mo wać dzia łal ność na uko wą, tyl ko jak
ją or ga ni zo wać i kto po wi nien ją pro wa dzić2.

Ma jąc na uwa dze zna cze nie ba dań na uko wych w pra cy ar chi wum, w ni niej szym ar ty ku -
le po szu ki wa no od po wie dzi m.in. na na stę pu ją ce py ta nia: ja kie miej sce zaj mo wa ła dzia łal -
ność na uko wa w do tych cza so wej ak tyw no ści ar chi wum IPN? W ja ki spo sób się kształ to wa -
ła? Ja kie by ły jej głów ne kie run ki, cha rak ter i osią gnię cia? Prze pro wa dzo na ana li za ze
wzglę du na licz bę wy da nych pu bli ka cji i za kres dzia łań na uko wych, edu ka cyj nych oraz po -
pu la ry za tor skich w ar chi wum IPN mia ła przede wszyst kim cha rak ter eg zem pli fi ka cyj ny3.
W związ ku z tym omó wio ne zo sta ły tyl ko cha rak te ry stycz ne aspek ty pra cy na uko wej ar chi -
wum In sty tu tu, ta kie jak: licz ba pu bli ka cji i dzia łal ność wy daw ni cza; pu bli ka cja In�for�ma�to�-
ra o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej; re dak cja „Prze glą du Ar chi wal ne go
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”; kon fe ren cje, se sje i warsz ta ty; współ pra ca mię dzy na ro do -
wa; dzia łal ność ze spo łu me to dycz ne go i wresz cie przy kła dy na uko we go oraz pu blicz ne go
od dźwię ku wy daw nictw ar chi wum IPN.

I. Pu bli ka cje i dzia łal ność wy daw ni cza pio nu ar chi wal ne go

W przy pad ku ar chi wi stów In sty tu tu na uko we aspi ra cje po cząt ko wo mu sia ły zejść na dal -
szy plan wo bec pro ble mów ad mi ni stra cyj nych w ar chi wum. Pierw sze la ta pra cy zo sta ły
zdo mi no wa ne przez or ga ni za cję ma ga zy nów ar chi wal nych, przej mo wa nie i gro ma dze nie
akt. Od chwi li po wsta nia ar chi wum (wrze sień 2000 r.) aż do koń ca 2001 r. je go pra cow ni -
cy nie opu bli ko wa li żad ne go tek stu do ty czą ce go naj now szej hi sto rii Pol ski. Je dy nym wy -
daw nic twem, któ re po wsta ło przy udzia le pra cow ni ków BUiAD, by ła książ ka De�por�ta�cje
Po�la�ków�z pół�noc�no�-wschod�nich�ziem II Rze�czy�po�spo�li�tej 1940–1941 opu bli ko wa na w se -
rii „Źró dła do hi sto rii Pol ski XX wie ku ze zbio rów Na ro do we go Ar chi wum Hi sto rii Bia ło -
ru si”4. Pu bli ka cja po wsta ła dzię ki współ pra cy ar chi wum IPN z Mi ni ster stwem Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji RP oraz Na ro do wym Ar chi wum Re pu bli ki Bia ło ru si.

2 W art. 28 Usta wy z dnia 14 VII 1983 r. o na ro do wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach (DzU, 2006,
nr 97, poz. 673 z późn. zm.) za pi sa no, że do za kre su dzia ła nia ar chi wów pań stwo wych na le ży m.in. pro wa -
dze nie prac na uko wych oraz wy daw ni czych w dzie dzi nie ar chi wi sty ki i dzie dzin po krew nych, a tak że po pu -
la ry za cja wie dzy o ma te ria łach ar chi wal nych i ar chi wach oraz pro wa dze nie dzia łal no ści in for ma cyj nej. Te go
ro dza ju ak tyw ność sta no wi waż ne miej sce w do rob ku ar chi wów pań stwo wych w Pol sce. Na przy kład w spra -
woz da niu z dzia łal no ści ar chi wów pań stwo wych w 2009 r. sze ro ko ro zu mia ne pra ce na uko wo -ba daw cze, czyli
ba da nia na uko we, po pu la ry za cja za so bu, wy daw nic twa oraz udział w kon fe ren cjach na uko wych, za ję ły 16
z 55 stron opi su dzia łal no ści me ry to rycz nej ar chi wów, czy li aż 29 proc. ca ło ści. Zob. Spra�woz�da�nie�z dzia�łal�-
no�ści�ar�chi�wów�pań�stwo�wych�w 2009�r., War sza wa 2010, http://www.ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/Ar chi wa -
pan stwo we/Spra woz da nia/AP20 09.pdf, 3 VI 2011 r.

3 Przed sta wio ne w ar ty ku le da ne licz bo we oraz ze sta wie nia sta ty stycz ne zo sta ły opra co wa ne na pod sta wie
In�for�ma�cji�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�– Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�ro�do�wi�Pol�-
skie�mu, któ re pre zes IPN skła da Sej mo wi i Se na to wi raz w ro ku. Wszyst kie one są do stęp ne na stro nie in ter -
ne to wej In sty tu tu. Zob. http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/31/In for ma cje_o_dzia lal no sci_IPN.html, 6 VI 2011 r.

4 De�por�ta�cje�Po�la�ków�z pół�noc�no�-wschod�nich�ziem II Rze�czy�po�spo�li�tej 1940–1941, red. na uk. B. Gro nek,
G. Ja ku bow ski, War sza wa 2001. Kil ka lat wcze śniej Cen tral ne Ar chi wum MSWiA RP oraz Na ro do we Ar chi -
wum Re pu bli ki Bia ło ru si wy da ły wy bór do ku men tów pt. Wy�da�rze�nia� i lo�sy� ludz�kie.�Rok 1939 (red. na uk.
B. Gro nek, G. Knat ko, M. Ku piec ka, War sza wa 1998), któ ry roz po czy nał se rię „Źró dła do hi sto rii Pol ski
XX wie ku ze zbio rów Na ro do we go Ar chi wum Hi sto rii Bia ło ru si”. Nie ste ty, ko lej nych pu bli ka cji w ra mach tej
se rii już nie wy da no.
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Wykres 1. Liczba wszystkich publikacji pracowników archiwum IPN

Wykres 2. Liczba publikacji zwartych autorstwa lub współautorstwa archiwistów IPN



Le piej wy glą da ła sy tu acja w 2002 r. Ar chi wi ści by li wów czas au to ra mi 22 pu bli ka cji.
Po ło wa z nich to bio gra my do pierw sze go to mu słow ni ka Kon�spi�ra�cja� i opór� spo�łecz�ny
w Pol�sce.� Słow�nik� bio�gra�ficz�ny5. Resz tę sta no wi ły ar ty ku ły na uko we (sie dem) i tek sty
publi cy stycz ne (trzy). W tym ro ku IPN wy dał też dru kiem roz pra wę dok tor ską pierw sze go
dy rek to ra BUiAD – Grze go rza Ja ku bow skie go, któ ry zmarł w 2001 r.6

W 2003 r. ar chi wi ści przy go to wa li 51 pu bli ka cji (był to wzrost o 131 proc. w po rów na -
niu do po przed nie go ro ku), 24 z nich mia ły cha rak ter na uko wy. Wśród nich po ja wi ły się też
ko lej ne wy daw nic twa zwar te. Pra cow nik kra kow skie go OBUiAD Ry szard Ko tar ba przy go -
to wał wspól nie ze Sta ni sła wem M. Jan kow skim książ kę Li�te�ra�ci� a spra�wa� ka�tyń�ska
– 19457, a Ma ciej So bie raj z OBUiAD w Lu bli nie opu bli ko wał książ kę o jed nym z lu bel -
skich kół ło wiec kich8. Cie ka we wy daw nic two przy go to wał ze spół pra cow ni ków z BUiAD
w War sza wie na cze le z Ję drze jem Tu chol skim. We współ pra cy z ar chi wum Fe de ral nej
Służ by Bez pie czeń stwa Fe de ra cji Ro syj skiej wy da ny zo stał dwu ję zycz ny (pol sko -ro syj ski)
wy bór źró deł do ty czą cych de por ta cji oby wa te li pol skich z Kre sów w 1940 r.9

Pierw sze do ko na nia na uko we ar chi wi stów to przede wszyst kim efekt wzro stu za trud nie -
nia10. Nie bez zna cze nia jest też fakt, że z ro ku na rok za czę ło przy by wać w ar chi wum pra -
cow ni ków ze stop nia mi na uko wy mi11.

5 Kon�spi�ra�cja� i opór�spo�łecz�ny�w Pol�sce.�Słow�nik�bio�gra�ficz�ny, t. 1, oprac. zbio ro we, Kra ków–War sza -
wa–Wro cław 2002.

6 G. Ja ku bow ski, Są�dow�nic�two�po�wszech�ne�w Pol�sce�w la�tach 1944–1950, War sza wa 2002.
7 S.M. Jan kow ski, R. Ko tar ba, Li�te�ra�ci�a spra�wa�ka�tyń�ska�– 1945, Kra ków 2003.
8 M. So bie raj, Idzie�żoł�nierz�bo�rem,�la�sem...: 50�lat�Ko�ła�Ło�wiec�kie�go�nr 8�„Łoś”, Lu blin 2003.
9 De�por�ta�cje�oby�wa�te�li�pol�skich�z Za�chod�niej�Ukra�iny�i Za�chod�niej�Bia�ło�ru�si�w 1940�r., oprac. zbio ro we,

War sza wa–Mo skwa 2003.
10 Na po cząt ku 2001 r. BUiAD dys po no wa ło 87,5 eta ta mi, w po ło wie 2001 r. by ło to 121,5, a w po ło -

wie 2002 r. 149. Ana lo gicz nie OBUiAD na po cząt ku 2001 r. dys po no wa ły 57 eta ta mi, w po ło wie 2001 r. było
to już 208, a w po ło wie 2002 r. 287 eta tów.

11 Na przy kład w 2002 r. w archiwum IPN pracowało 14 dok to rów na uk hu ma ni stycz nych, w 2003 r. już 17,
a w ro ku na stęp nym 19.
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Wykres 3. Liczba wydawnictw

źródłowych w porównaniu 

do liczby opublikowanych

przez archiwistów IPN

wydawnictw zwartych



Po ziom licz by wy daw nictw z 2003 r. zo stał utrzy ma ny przez na stęp ne dwa la ta.
W 2004 r. pra cow ni cy ar chi wum by li au to ra mi 52 pu bli ka cji, z cze go 31 mia ło cha rak ter na -
uko wy. Co waż ne, wy szło dru kiem 10 wy daw nictw zwar tych (w sześciu ar chi wi ści by li
współ au to ra mi), dwa wy daw nic twa źró dło we przy go to wał pra cow nik BUiAD w War sza wie
Ja cek Sawic ki12, swo ją roz pra wę dok tor ską opu bli ko wał Ja nusz Bo ro wiec z OBUiAD
w Rze szo wie13 i wresz cie – uka zał się trze ci tom źró deł pol sko -ukra iń skiej se rii wy daw ni -
czej za po cząt ko wa nej jesz cze w 1996 r. przez Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -
nych i Ad mi ni stra cji RP14. Ar chi wi ści bra li tak że udział w pra cach nad edy cja mi do ku men -
tów do wy daw nictw BEP: 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 1945–198915 i Rok�pierw�szy.�Po�wsta�nie�i dzia�łal�ność
apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go�na Lu�belsz�czyź�nie�(li�piec 1944�– czer�wiec 1945)16. 

Po dob nie w 2005 r. ar chi wi ści IPN by li au to ra mi 52 pu bli ka cji. Do prac na uko wych
moż na za li czyć 44, a pięć z nich mia ło cha rak ter wy daw nictw zwar tych. Wy da no dru kiem
ma te ria ły z trzech kon fe ren cji ar chi wal nych zor ga ni zo wa nych w IPN w la tach 2003–2004.
Ar chi wi ści z BUiAD w War sza wie opu bli ko wa li też ko lej ny ob szer ny tom źró deł pol sko -
-ukra iń skiej se rii wy daw ni czej po świę co ny tym ra zem skom pli ko wa nej sy tu acji na Kre sach
w la tach 1942–194517.

12 J. Sa wic ki, Aresz�to�wa�ne�po�wsta�nie, War sza wa 2004; idem, Po�wsta�nie�War�szaw�skie.�An�to�lo�gia�tek�stów
nie�obec�nych, To ruń 2004.

13 J. Bo ro wiec, Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�a woj�sko�wy�wy�miar�spra�wie�dli�wo�ści.�Rze�szowsz�czy�zna 1944–1954,
War sza wa 2004.

14 Pol�skie�pod�zie�mie 1939–1941.�Od Wo�ły�nia�do Po�ku�cia, cz. 1–2, oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2004.
15Me�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,

oprac. A. Dziu rok, War sza wa 2004.
16 Rok� pierw�szy.� Po�wsta�nie� i dzia�łal�ność� apa�ra�tu� bez�pie�czeń�stwa� pu�blicz�ne�go� na Lu�belsz�czyź�nie

(lipiec 1944�– czer�wiec 1945), red. L. Pie trzak, S. Po le szak, R. Wnuk, M. Za jącz kow ski, War sza wa 2004.
17 Po�la�cy�i Ukra�iń�cy�po�mię�dzy�dwo�ma�sys�te�ma�mi�to�ta�li�tar�ny�mi 1942–1945, cz. 1–2, oprac. zbio ro we, War -

sza wa–Ki jów 2005.
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Wykres 4. Liczba książek i publikacji naukowych w porównaniu do wszystkich

publikacji pracowników archiwum IPN



W 2006 r. pion ar chi wal ny opu bli ko wał sześć wy daw nictw mo no gra ficz nych (w tym trzy
mo no gra fie na uko we) i trzy książ ko we edy cje źró deł. Ar chi wi ści by li au to ra mi 61 ar ty ku -
łów na uko wych i 84 tek stów o cha rak te rze po pu lar no nau ko wym i pu bli cy stycz nym. Uka -
za ły się też dwa nu me ry (trze ci i czwar ty) pe rio dy ku „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do -
wej 1944–1989”, któ re go re dak to rem na czel nym był dr Zbi gniew Na wroc ki – ów cze sny
dy rek tor BUiAD. W su mie licz ba pu bli ka cji wy nio sła 156. To w po rów na niu do 2005 r.
wzrost o 104 pu bli ka cje, czy li aż o 200 proc.

Je śli weź mie się pod uwa gę fakt, że pu bli ka cja tek stu na uko we go trwa śred nio oko ło
roku, to wzrost ten moż na łą czyć z sy tu acją ar chi wum w okre sie prze ło mo wym, czy li
w roku 2005, gdy koń czy ła się ka den cja ów cze sne go pre ze sa IPN, któ ry od czerw ca już
tylko peł nił swo je obo wiąz ki. Na tu ral ne w ta kich sy tu acjach roz prę że nie or ga ni za cyj ne
zaowo co wa ło w przy pad ku ar chi wum znacz nym wzro stem za in te re so wań ba daw czych.

Z ko lei w 2007 r. pra cow ni cy pio nu ar chi wal ne go wy da li pięć mo no gra ficz nych edy cji
źró deł, by li współ re dak to ra mi dwóch opra co wań zbio ro wych i bra li udział w przy go to wa -
niu dwóch in for ma to rów o dzia łal no ści od dzia łów IPN (Lu blin i Wro cław). Wy szedł dru -
kiem siód my nu mer „Apa ra tu Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989”. Ar chi wi ści opra co -
wa li też 56 ar ty ku łów na uko wych oraz 37 tek stów o cha rak te rze po pu lar no nau ko wym
i pu bli cy stycz nym. W su mie da je to licz bę 103 pu bli ka cji, a to sta no wi spa dek o 34 proc.
w sto sun ku do licz by pu bli ka cji z 2006 r.

Ta ką sy tu ację z ko lei na le ży tłu ma czyć zmia na mi ka dro wy mi w IPN zwią za ny mi z ob -
ję ciem sta no wi ska przez no we go pre ze sa Ja nu sza Kur ty kę i – w prze ci wień stwie do 2005 r.
– ze wzmo że niem dzia łań or ga ni za cyj nych i prze kształ ce nia mi ad mi ni stra cyj ny mi w ar chi -
wum IPN.

Dia me tral nie in na sy tu acja wy stą pi ła w 2008 r., gdy pra cow ni cy ar chi wum IPN opu bli -
ko wa li 29 na uko wych wy daw nictw zwar tych. Był to wzrost o 220 proc. w po rów na niu
do po przed nie go ro ku. To nie wąt pli wie za słu ga po wsta nia w po ło wie 2007 r. Wy dzia łu
Badań Ar chi wal nych i Edy cji Źró deł oraz sa mo dziel nych sta no wisk edy cji źró deł
w OBUiAD18. Wśród ksią żek był m.in. ko lej ny nu mer „Apa ra tu Re pre sji” i pierwszy tom
no we go pe rio dy ku pt. „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”, sześć na uko -
wych mo no gra fii i aż 18 wy daw nictw źró dło wych. Ar chi wi ści by li au to ra mi 67 ar ty ku łów
na uko wych i edy cji do ku men tów oraz 58 tek stów po pu lar no nau ko wych i pu bli cy stycz nych.
Łącz nie daje to licz bę 154 pu bli ka cji.

18 Wy dział Ba dań Ar chi wal nych i Edy cji Źró deł (WBAiEŹ) zo stał zor ga ni zo wa ny w Biu rze Udo stęp nia -
nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów (BUiAD) w War sza wie na pod sta wie Za rzą dze nia nr 6/07 pre ze sa In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej z 24 IV 2007 r. w spra wie Tym cza so we go re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej. Wcze śniej, od grud nia 2006 r. do kwiet nia 2007 r., w ra mach Wy dzia łu Udo stęp nia nia i In for -
macji Na uko wej funk cjo no wa ła Sek cja Edy cji Źró deł i In for ma cji Na uko wej. Do 15 VII 2009 r. w WBAiEŹ
zor ga ni zo wa ne by ły dwie sek cje. Sek cja Me to dy ki Ar chi wal nej i Źró dło znaw stwa re ali zo wa ła za da nia w za -
kre sie po dej mo wa nia teo re tycz nych prac ba daw czych nad gro ma dze niem, ewi den cjo no wa niem, prze cho wy -
wa niem, opra co wy wa niem i udo stęp nia niem za so bu ar chi wal ne go IPN oraz przy go to wy wa ła kry tycz ne opra -
co wa nia do ty czą ce źró deł zgro ma dzo nych w zbio rach IPN. Sek cja Edy cji Źró deł by ła od po wie dzial na
za edy cję wy daw nictw źró dło wych w opar ciu o za sób ar chi wal ny IPN i in sty tu cji z nim współ pra cu ją cych.
Za da nie to re ali zo wa ła we współ pra cy z Biu rem Edu ka cji Pu blicz nej (BEP), od dzia ło wy mi biu ra mi udo stęp -
nia nia i ar chi wi za cji do ku men tów (OBUiAD) i de le ga tu ra mi IPN. Po 15 VII 2009 r., zgod nie z Za rzą dze niem
nr 9/09 pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej zmie nia ją cym za rzą dze nie w spra wie Re gu la mi nu or ga ni za cyj -
ne go IPN, w wy dzia le zo sta ły zli kwi do wa ne sek cje (ich miej sce za ję ły czte ry ze spo ły). W 2011 r. pod ję to de -
cy zję o li kwi da cji wy dzia łu i ogra ni cze niu ak tyw no ści na uko wej ar chi wum IPN. W po ło wie wrze śnia 2011 r.
do tych cza so wy WBAiEŹ za stą pi ła Sa mo dziel na Sek cja Ba dań Ar chi wal nych i Edy cji Źró deł. 
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W 2009 r. opu bli ko wa no 33 wy daw nic twa zwar te, w tym dziewięć mo no gra fii na uko -
wych, 11 ksią żek źró dło wych i ko lej ne to my „Apa ra tu Re pre sji” oraz „Prze glą du Ar chi wal -
ne go”. Ar chi wi ści by li au to ra mi aż 95 ar ty ku łów na uko wych i edy cji do ku men tów oraz
38 tek stów po pu lar no nau ko wych i pu bli cy stycz nych. W su mie by ło to 166 pu bli ka cji.

W ostat nim ro ku bę dą cym przed mio tem ni niej szej ana li zy (2010) opu bli ko wa no 33 wy -
daw nic twa zwar te, w tym m.in. 10 ksią żek źró dło wych, jedną mo no gra fię, ko lej ny tom
„Prze glą du Ar chi wal ne go” i aż osiem al bu mów. Na to miast po raz pierw szy od 2004 r. nie
uka zał się nu mer „Apa ra tu Re pre sji”. Ar chi wi ści by li au to ra mi aż 161 ar ty ku łów na uko -
wych, edy cji do ku men tów i ha seł słow ni ko wych oraz 48 tek stów po pu lar no nau ko wych
i pu bli cy stycz nych. Łącz nie da je to re kor do wą licz bę 242 pu bli ka cji.

Pod su mo wu jąc, w la tach 2000–2010 pra cow ni cy ar chi wum IPN by li au to ra mi lub
współ au to ra mi łącz nie 999 pu bli ka cji po dej mu ją cych za gad nie nia naj now szej hi sto rii Pol -
ski i kwe stie ar chi wal ne. Wśród nich 675 moż na za li czyć do pu bli ka cji o cha rak te rze nauko -
wym. W tej licz bie 135 to wy daw nic twa zwar te. Aż 105 ksią żek zo sta ło opu bli ko wa nych
w la tach 2007–2010, co sta no wi 79 proc. wszyst kich wy daw nictw zwar tych przy go to wa -
nych przez ar chi wi stów IPN w pierw szej de ka dzie XXI w.

II. In�for�ma�tor�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej

Od ręb ne go omó wie nia wy ma ga pu bli ka cja, któ ra uka za ła się dru kiem w 2009 r. Mo wa
o In�for�ma�to�rze�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�– wy daw nic twie, któ -
re do chwi li obec nej speł nia pod sta wo wą funk cję in for ma cyj ną w od nie sie niu do ar chi wum
IPN19. Pra ce nad je go przy go to wa niem roz po czę ły się w 2007 r. W czerw cu te go ro ku w sie -
dzi bie BUiAD w War sza wie od by ło się spo tka nie za pro szo nych pra cow ni ków pio nu ar chi -
wal ne go IPN, pod czas któ re go uzgod nio no i przy ję to sche mat stan dar du opi su po szcze gól -
nych ha seł w In�for�ma�to�rze oraz trzy na sto punk to wy wy kaz ak to twór ców, słu żą cy ja ko punkt

19 In�for�ma�tor�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�(stan�na dzień 31�grud�nia 2008�ro�ku),
red. J. Bed na rek, R. Leś kie wicz, War sza wa 2009.
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Wykres 5. Liczba publikacji

książkowych autorstwa 

lub współautorstwa 

archiwistów IPN 

(wydanych 

lub współwydanych 

przez IPN)



wyj ścia do po rząd ko wa nia opra co wy wa nych ha seł. Z per spek ty wy cza su moż na oce nić, że
był to pierw szy ogól no pol ski pro jekt na uko wy zre ali zo wa ny w ar chi wum IPN. W pra cach
nad nim, na róż nych eta pach, uczest ni czy ło w su mie 58 ar chi wi stów z ca łe go kra ju. Efek -
tem by ła pu bli ka cja, któ ra w swo jej war stwie me ry to rycz nej ob ję ła wszyst kie ar chi wa lia,
nie za leż nie od stop nia ich opra co wa nia. Dzię ki te mu moż li wa sta ła się pre zen ta cja re al ne -
go sta nu za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu. Kon struk cja i za war tość In�for�ma�to�ra oka za ły się
też pierw szą pró bą zde fi nio wa nia ca łej struk tu ry za so bu ar chi wal ne go IPN.

Po raz pierw szy książ ka zo sta ła pu blicz nie za pre zen to wa na 1 paź dzier ni ka 2009 r. w ar -
chi wach IPN przy ul. Kło buc kiej 21 w War sza wie pod czas spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej
do ty czą cej dzia łal no ści ar chi wal nej IPN20.

III. „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”

W 2006 r. kie row nic two BUiAD prze for so wa ło po mysł po wo ła nia do ży cia cza so pi sma,
któ re pre zen to wa ło by do ko na nia na uko we i or ga ni za cyj ne pio nu ar chi wal ne go. Pra ce
nad kon cep cją pe rio dy ku pro wa dzo ne by ły w WBAiEŹ. W czerw cu 2007 r. pre zes IPN za -
ak cep to wał skład re dak cji i do kład nie rok póź niej uka zał się pierw szy nu mer no we go pi sma
na uko we go za ty tu ło wa ne go „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”. Na je go
ła mach pre zen to wa ne są za gad nie nia do ty czą ce sze ro ko ro zu mia nej ar chi wi sty ki, ale
w kon tek ście funk cjo no wa nia ar chi wum IPN i cha rak te ru zgro ma dzo ne go w nim za so bu.
W pi śmie pu bli ko wa ne są także in for ma cje na te mat róż nych aspek tów ak tyw no ści ar chi wum
In sty tu tu. Waż ne miej sce zaj mu je też po pu la ry za cja zgro ma dzo ne go za so bu po przez kry -
tycz ne omó wie nia oraz edy cje naj cie kaw szych do ku men tów ar chi wal nych. Kon struk cja
cza so pi sma opar ta jest na na stę pu ją cych sta łych dzia łach: „Ar chi wum”, „Za sób ar chi wal -
ny”, „Do ku men ty”, „Va ria”, „Re cen zje” i „Kro ni ka”. Nie wy klu cza to jed nak two rze nia

20 Kro�ni�ka. 10�lat�IPN, red. D. Ko czwań ska -Ka li ta, War sza wa 2010, s. 331.
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Okładka Informatora�o�zasobie�archiwalnym�Instytutu�Pamięci�Narodowej�



spe cjal nych dzia łów te ma tycz nych – w to mie dru gim był to na przy kład dział „Dźwięk i ob -
raz”, gdzie za miesz czo no czte ry ar ty ku ły do ty czą ce ma te ria łów au dio wi zu al nych.

W la tach 2008–2010 uka za ły się trzy to my pe rio dy ku, w któ rych opu bli ko wa no 55 teks -
tów21. Za uwa żal ny jest nie do sta tek au to rów spo za IPN – w trzech to mach za miesz czo no
jedy nie dwa ta kie ma te ria ły. Nie rów no mier nie tak że roz kła da ła się ak tyw ność na ła mach
pisma pra cow ni ków po szcze gól nych od dzia ło wych biur22.

IV. Kon fe ren cje, se sje, warsz ta ty

Ini cja ty wą przy no szą cą wy mier ne efek ty na uko we by ła or ga ni za cja spo tkań na uko wych
i szko le nio wych po świę co nych dzia łal no ści ar chi wum IPN i zgro ma dzo nym w nim do ku -
men tom. Dzię ki te mu ar chi wi ści mie li moż li wość wy mia ny do świad czeń i po glą dów
w spra wach do ty czą cych or ga ni za cji, funk cjo no wa nia i za so bu ar chi wum IPN; pre zen to wa li
wy ni ki wła snych ba dań na uko wych i uczest ni czy li w sta le ak tu al nej dys ku sji na te mat teorii
i me to dy ki ar chi wal nej oraz spe cy fi ki za so bu ar chi wal ne go IPN. W la tach 2000–2010 pion
ar chi wal ny zor ga ni zo wał dzie więć ta kich kon fe ren cji.

Pierw sza od by ła się już 22–23 paź dzier ni ka 2003 r. pod czas spo tka nia ka dry kie row ni -
czej ar chi wum IPN w Bia ło wie ży. Pra cow ni cy OBUiAD w Bia łym sto ku przed sta wi li wów -
czas sześć re fe ra tów, któ re po dej mo wa ły m.in. za gad nie nia do ty czą ce po stę po wa nia z ak ta -
mi: Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu w Bia łym sto ku,
Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku w la tach 1944–1954,
Woj sko we go Są du Re jo no we go w Olsz ty nie, a tak że pro ble my prze ka zy wa nia ma te ria łów
do ar chi wum za kła do we go, kon ser wa cji do ku men tów i two rze nia ar chi wal nych baz da nych
w śro do wi sku MS Ac cess. Ma te ria ły po kon fe ren cyj ne zo sta ły wy da ne dru kiem w 2005 r.
przez Od dział IPN w Bia łym sto ku23.

W na stęp nym ro ku kon fe ren cję, tym ra zem już o cha rak te rze ogól no pol skim, zor ga ni zo -
wa ło BUiAD. Od by ła się ona 21 kwiet nia 2004 r. w War sza wie pt. „Z Ar chi wum IPN...”.
Wygło szo no na niej 10 re fe ra tów po dej mu ją cych za gad nie nia ak to znaw cze i źró dło znaw -
cze. Za pre zen to wa no m.in. cha rak te ry sty kę za so bu ar chi wal ne go IPN, po mo ce ewi den cyj -
ne i kar to te ki SB, przy dat ność ar chi wa liów IPN do ba dań nad śro do wi skiem aka de mic kim
Wro cła wia, za sa dy udo stęp nia nia do ku men tów, or ga ni za cję Wy dzia łu „C” KW MO
w Białym sto ku, bra ko wa nie i nisz cze nie akt or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach
1954–1990, kon spi ra cyj ne or ga ni za cje an ty ko mu ni stycz ne w świe tle ma te ria łów ar chi wal -
nych z za so bu Od dzia łu IPN w Po zna niu oraz ma te ria ły do ty czą ce opo zy cji lat sie dem dzie -
sią tych na Lu belsz czyź nie zgro ma dzo ne w Od dzia le IPN w Lu bli nie. Kon fe ren cji to wa rzy -
szy ła pro jek cja fil mu pro pa gan do wo -in struk ta żo we go SB pt. „Sa mi o so bie. Ku li sy pra cy
ope ra cyj nej Biu ra Ob ser wa cji SB” oraz oko licz no ścio wa wy sta wa pre zen tu ją ca wy bra ne
do ku men ty ar chi wal ne ze zbio rów BUiAD w War sza wie. Re fe ra ty zo sta ły wy da ne dru kiem
w 2005 r. w ma ło re pre zen ta cyj nej se rii wy daw ni czej IPN za ty tu ło wa nej „Ma te ria ły po moc -
ni cze Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej IPN”, choć już od 2002 r. In sty tut wy da wał pu bli ka cje
w se rii „Kon fe ren cje”24.

21 „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”, t. 1 (War sza wa 2008), t. 2 (War sza wa 2009), t. 3
(War sza wa 2010).

22 Na przy kład ar chi wi ści z OBUiAD w Bia łym sto ku i OBUiAD w War sza wie nie opu bli ko wa li w la tach
2008–2010 w „Prze glą dzie” żad ne go tek stu.

23 Opra�co�wa�nie�i kon�ser�wa�cja�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go.�Ma�te�ria�ły�z kon�fe�ren�cji�ar�chi�wal�nej�w bia�ło�stoc�kim
Od�dzia�le�IPN.�Bia�ło�wie�ża 22–23�paź�dzier�ni�ka 2003�r., red. E. Kor ne luk, Bia ły stok 2005.

24 Z ar�chi�wum�IPN, t. 1, red. B. Gro nek, War sza wa 2005.
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Ko lej ną kon fe ren cję we współ pra cy z BUiAD zor ga ni zo wa ło OBUiAD we Wro cła wiu
w dniach 17–19 li sto pa da 2004 r. w Szklar skiej Po rę bie. Przy go to wa nych zo sta ło na nią 10
re fe ra tów. Do ty czy ły one m.in. cha rak te ry sty ki akt z za so bu ar chi wum Od dzia łu IPN we
Wro cła wiu, pro ce su gro ma dze nia ar chi wa liów, wy da wa nia i przyj mo wa nia wnio sków
o udo stęp nie nie do ku men tów i pro ble mu wy ko rzy sta nia ma te ria łów ar chi wal nych IPN
w śledz twach OKŚZpNP we Wro cła wiu. Ma te ria ły po kon fe ren cyj ne uka za ły się dru kiem
w 2005 r. w se rii za ty tu ło wa nej tym ra zem „Ma te ria ły po moc ni cze IPN”25.

Czwar te spo tka nie na uko we ar chi wi stów IPN zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez OBUiAD w Po -
zna niu. Od by ło się ono 20 kwiet nia 2005 r. w sie dzi bie po znań skie go Od dzia łu IPN. Te ma tem
kon fe ren cji by ła „Wiel ko pol ska w do ku men tach apa ra tu re pre sji – pre zen ta cja ma te ria łów
archi wal nych zgro ma dzo nych w Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku -
men tów IPN w Po zna niu”. Ar chi wi ści przed sta wi li osiem re fe ra tów oma wia ją cych za sób archi -
wal ny Od dzia łu IPN w Po zna niu. Wy stą pie nia do ty czy ły m.in.: do ku men ta cji Wo je wódz kie go
Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Po zna niu, akt woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści,
ma te ria łów okrę go wych ko mi sji ba da nia zbrod ni prze ciw ko na ro do wi pol skie mu w Po zna niu,
Szcze ci nie i Zie lo nej Gó rze oraz kar to tek SB. Omó wio no tak że przy kła do wą spra wę obiek to -
wą o kryp to ni mie „Col le gium” pro wa dzo ną przez po znań ską Służ bę Bez pie czeń stwa na śro do -
wi sko Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza. Kon fe ren cji to wa rzy szy ła wy sta wa ar chi wal na
pre zen tu ją ca wy bra ne do ku men ty z za so bu Od dzia łu IPN w Po zna niu26.

Na uko wym pod su mo wa niem pię ciu lat dzia łal no ści ar chi wum IPN by ła zor ga ni zo wa na
kil ka mie się cy póź niej (9–10 li sto pa da 2005 r.) przez OBUiAD w Ło dzi ogól no pol ska kon fe -
ren cja me to dycz no -ar chi wal na pt. „Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej – bi lans do tych -
cza so wych do ko nań”. Pierw szy dzień kon fe ren cji od by wał się w ra mach warsz ta tów ar chi -
wal nych, w któ rych wzię li udział pra cow ni cy pio nu ar chi wal ne go re pre zen tu ją cy BUiAD
w War sza wie oraz wszyst kie od dzia ły te re no we. Warsz ta ty po dzie lo no na dwa blo ki te ma tycz -
ne. Część pierw sza po świę co na by ła teo rii i me to dy ce ar chi wal nej (wy gło szo no pod czas niej
sie dem re fe ra tów). Dru ga część warsz ta tów ar chi wal nych do ty czy ła pro ble ma ty ki zwią za nej
z sze ro ko ro zu mia ną in for ma cją na uko wą (w trak cie jej trwa nia za pre zen to wa no pięć re fe ra -
tów). W dru gim dniu kon fe ren cji od by ła się se sja po pu lar no na uko wa pt. „Hi sto ria i «tecz ki»”.
Pra cow ni cy pio nu ar chi wal ne go po dej mo wa li za gad nie nia do ty czą ce m.in. cha rak te ru i spe -
cy fi ki zgro ma dzo ne go przez IPN za so bu oraz je go przy dat no ści do ba dań nad naj now szą hi -
sto rią Pol ski. Wy gło szo no wów czas sie dem re fe ra tów. Kon fe ren cji towa rzy szy ła tak że wy sta -
wa ar chi wal na przy go to wa na przez pra cow ni ków OBUiAD w Ło dzi, któ ra pre zen to wa ła
róż no rod ność za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu i je go zna cze nie w ba da niach nad naj now szą hi -
sto rią Pol ski. By ła to naj więk sza kon fe ren cja zor ga ni zo wa na w ra mach pio nu ar chi wal ne go
In sty tu tu w oma wia nym okre sie. Spra woz da nie z niej zo sta ło opu bli ko wa ne w „Dzie jach Naj -
now szych”27, a re fe ra ty za miesz czo no w książ ce – W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań�nad funk�cja�mi
i za�so�bem�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, któ rą wy dał dru kiem w 2006 r. Od dział
IPN w Ło dzi we współ pra cy z Wy daw nic twem Adam Mar sza łek z To ru nia28. 

25 Z ar�chi�wum�IPN, t. 2, red. L. Smoł ka, War sza wa–Wro cław 2005.
26 Zob. http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/695/467/Wiel ko pol ska_w_do ku men tach_apa ra tu_re pre sji pre zen -

ta cja_ma te ria low_ar chi wal nych.html, 6 VI 2011 r.
27 J. Bed na rek, Spra�woz�da�nie�z kon�fe�ren�cji�na�uko�wej�„Ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�– bi�lans

do�tych�cza�so�wych� do�ko�nań”.� Łódź, 9–10� li�sto�pa�da 2005� r., „Dzie je Naj now sze” 2006, R. XXXVIII, nr 2,
s. 250–254.

28W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań�nad za�so�bem�i funk�cja�mi�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, red. J. Bed -
na rek, P. Perzy na, Łódź–To ruń 2006.
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Spe cja li stycz ny cha rak ter mia ła kon fe ren cja pt. „Fo to gra fia w no wo cze snym ar chi wum”,
któ ra od by ła się 27 paź dzier ni ka 2008 r. (Świa to wy Dzień Dzie dzic twa Au dio wi zu al ne go)
w War sza wie. Or ga ni za to rem spo tka nia by ła Sek cja Opra co wy wa nia Do ku men ta cji Au dio -
wi zu al nej w Wy dzia le Gro ma dze nia, Opra co wy wa nia i Ob słu gi Ma ga zy nów BUiAD
w War sza wie. Ce lem kon fe ren cji by ła pre zen ta cja róż nych aspek tów cy fro we go opra co wa -
nia fo to gra fii w no wo cze snym ar chi wum i prze dys ku to wa nie pro ble mów zwią za nych z tym
pro ce sem. Pod czas kon fe ren cji wy gło szo no sześć re fe ra tów. Trzy z nich zo sta ły póź niej za -
miesz czo ne w to mie dru gim „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”29.

Z ko lei pro ble ma ty ce bra ko wa nia i nisz cze nia do ku men tów SB po świę co na zo sta ła
konfe ren cja zor ga ni zo wa na przez OBUiAD we Wro cła wiu w dniu 1 grud nia 2008 r. w au -
dy to rium In sty tu tu Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Od by wa ła się pt. „«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”. Pod czas ob rad ar chi wi ści BUiAD w War sza wie oraz OBUiAD we Wro cła wiu,
Po zna niu, Kra ko wie, Rze szo wie i Ło dzi omó wi li pro ces oraz za kres nisz cze nia do ku men -
tów bez pie ki na prze ło mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych XX w. Wy gło szo no
w su mie 13 re fe ra tów. Szcze gó ło we spra woz da nie z kon fe ren cji zo sta ło opu bli ko wa ne
w tomie dru gim „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”30.

W 2009 r., po czte rech la tach prze rwy, zor ga ni zo wa na zo sta ła ko lej na kon fe ren cja szko -
le nio wa pio nu ar chi wal ne go. Przy go to wał ją Wy dział Ba dań Ar chi wal nych i Edy cji Źró deł
BUiAD w War sza wie we współ pra cy z OBUiAD w Ło dzi. Od by wa ła się w dniach
25–26 ma ja 2009 r. w Ło dzi. W jej trak cie pod su mo wa no re ali za cję przez ar chi wum In sty -
tu tu usta wo wych za dań w la tach 2006–2008, sta ra no się okre ślić głów ne kie run ki dzia łań
na la ta 2009–2010 oraz omó wio no kwe stie me to dycz ne zwią za ne z funk cjo no wa niem Biu -
ra „C” Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych. Pod czas kon fe ren cji za pre zen to wa no 15 re fe ra -
tów w po dzia le na dwie se sje: „Funk cjo no wa nie ar chi wum IPN. Wy bra ne pro ble my” oraz
„Ar chi wa cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. Wy bra ne pro ble my”31.

Na stęp na ogól no pol ska kon fe ren cja szko le nio wa pio nu ar chi wal ne go IPN od by ła się
w Ko mor ni kach w dniach 31 ma ja – 2 czerw ca 2010 r. i zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Od -
dział IPN w Po zna niu. W jej trak cie dys ku to wa no o sze ro ko ro zu mia nej in for ma cji na uko -
wej, o sta nie opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go IPN i o zna cze niu ma te ria łów zgro ma dzo -
nych w In sty tu cie dla ba dań na uko wych. Za gad nie nia te by ły szcze gó ło wo roz wi ja ne
w 13 wy gło szo nych re fe ra tach. Za pi sem tej cie ka wej dys ku sji jest pu bli ka cja wy da na przez
Od dział IPN w Po zna niu w 2010 r. pt. War�tość�na�uko�wa�i stan�opra�co�wa�nia�za�so�bu�ar�chi�-
wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej32.

29 T. Stem pow ski, K. Ślu sar ski, Za�sób�fo�to�gra�ficz�ny�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�i je�go�ce�chy�spe�cy�ficz�ne,
„Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 159–193; P. Choj nac ki, R. Mo raw ski, Di�gi�-
ta�li�za�cja� i opra�co�wa�nie� fo�to�gra�fii� z za�so�bu� In�sty�tu�tu� Pa�mię�ci� Na�ro�do�wej� w sys�te�mie� „ZEUS”, „Prze gląd
Archi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 195–206; S. Obe rhack, Do�ku�men�ta�cja�au�dio�wi�zu�al�na
w za�so�bie�ar�chi�wal�nym�Urzę�du�Peł�no�moc�ni�ka�Fe�de�ral�ne�go�do spraw�Do�ku�men�tów�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa
Pań�stwo�we�go�by�łej�NRD�(BstU).�Za�rys�pro�ble�ma�ty�ki, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”
2009, t. 2, s. 239–250.

30 R. Re czek, Kon�fe�ren�cja�„«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”.�Wro�cław, 1�grud�nia 2008�r., „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej” 2009, t. 2, s. 418–422.

31 Zob. http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/2/9808/Kon fe ren cja_szko le nio wo me to dycz na_pio nu_ar chi wal ne -
go_IPN__Lodz_2526_ma ja_2009.html, 6 VI 2011 r.

32 War�tość�na�uko�wa�i stan�opra�co�wa�nia�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, red. R. Ko -
ściań ski, R. Leś kie wicz, Po znań–War sza wa 2010.
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W tym sa mym ro ku mia ła miej sce ko lej na kon fe ren cja zor ga ni zo wa na w przy pa da ją cym
na 27 paź dzier ni ka Świa to wym Dniu Dzie dzic twa Au dio wi zu al ne go. Po dob nie jak
w 2008 r. zor ga ni zo wa ła ją Sek cja Opra co wy wa nia Do ku men ta cji Au dio wi zu al nej w Wy -
dzia le Gro ma dze nia, Opra co wy wa nia i Ob słu gi Ma ga zy nów BUiAD w War sza wie. Spo tka -
nie pt. „Opra co wa nie fo to gra fii w do bie di gi ta li za cji” po słu ży ło wy mia nie do świad czeń
i roz wa żań nad pro ble ma mi cy fro we go opra co wa nia zdjęć ar chi wal nych i wpro wa dze nia
ich do prze strze ni pu blicz nej. Co waż ne, uczest ni czy li w nim przed sta wi cie le róż nych ar -
chi wów, ośrod ków mu ze al nych i in sty tu tów ba daw czych (m.in. Na ro do we go Ar chi wum
Cy fro we go, Mu zeum Na ro do we go w War sza wie, Ży dow skie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go
w War sza wie, Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go i Fun da cji Ośrod ka „Kar ta”)33.

Ob raz ak tyw no ści ar chi wi stów na po lu spo tkań na uko wych był by nie peł ny, gdy by nie
wspo mnieć przy naj mniej, że bra li oni tak że udział ja ko re fe ren ci w wie lu kon fe ren cjach
i se sjach na uko wych or ga ni zo wa nych przez BEP, ośrod ki aka de mic kie i in ne in sty tu cje.
Wy stę po wa li z od czy ta mi i re fe ra ta mi pod czas spo tkań klu bów hi sto rycz nych im. Ste fa na
„Gro ta” Ro wec kie go, a tak że z pre lek cja mi na te mat dzia łal no ści ar chi wal nej IPN pod czas
spo tkań z mło dzie żą szkol ną lub tzw. lek cji ar chi wal nych.

V. Współ pra ca mię dzy na ro do wa

a) współ pra ca z ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny

Od 2001 r. ar chi wum IPN współ pra cu je z Wy dzie lo nym Pań stwo wym Ar chi wum Służ -
by Bez pie czeń stwa Ukra iny w za kre sie prac ar chi wal no -hi sto rycz nych. Ko ope ra cja zo sta ła
roz po czę ta na mo cy po ro zu mie nia z 27 wrze śnia 2001 r. za war te go w tej spra wie mię dzy
mi ni strem spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Mar kiem Bier nac kim a ów cze snym pre ze -
sem IPN prof. Le onem Kie re sem. Oby dwie stro ny, ma jąc na uwa dze dą że nia do po sze rze -
nia wie dzy hi sto rycz nej z ob sza ru naj now szych dzie jów Pol ski, a w szcze gól no ści tra gicz -
nych lo sów Po la ków w la tach 1939–1956 na te re nach by łe go ZSRR, po sta no wi ły
współ dzia łać w za kre sie po zy ski wa nia, opra co wy wa nia i pu bli ka cji do ku men tów ar chi wal -
nych do ty czą cych re pre sjo no wa nych oby wa te li pol skich. Na le ży za zna czyć, że po ro zu mie -
nie by ło roz sze rze niem współ pra cy ar chi wal no -hi sto rycz nej pro wa dzo nej przez Cen tral ne
Ar chi wum MSWiA i Głów ny Za rząd Ar chi wów przy Ga bi ne cie Mi ni stra Ukra iny, któ rą
roz po czę to już w 1996 r. Na pod sta wie za war tych po ro zu mień zo sta ła utwo rzo na pol sko -
-ukra iń ska gru pa ro bo cza, w skład któ rej we szli pra cow ni cy ar chi wum IPN, ar chi wum
SBU, Ukra iń skiej Aka de mii Na uk oraz MSWiA34. 

Efek tem pra cy na uko wej gru py są dwu ję zycz ne (pol sko -ukra iń skie) pu bli ka cje wy dawnictw
źró dło wych w se rii „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku.
Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”. Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, że
jest to je dy na se ria wy daw ni cza w IPN, któ rą przy go to wu je i nad zo ru je me ry to rycz nie
BUiAD (od 2007 r. WBAiEŹ). W la tach 2000–2010 z lo go IPN uka za ło się sie dem wy daw -
nictw tej se rii35.

33 Zob. http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/2/14124/Kon fe ren cja_na uko wa_Opra co wa nie_fo to gra fii_w_do -
bie_di gi ta li za cji__War sza wa_27_pa.html, 6 VI 2011 r.

34 Pod sta wo we in for ma cje o dzia łal no ści gru py ro bo czej moż na zna leźć w bro szu rze wy da nej przez IPN
z oka zji pięt na sto le cia pol sko -ukra iń skiej współ pra cy ar chi wal no -hi sto rycz nej. Zob. Pol�ska�i Ukra�ina�w la�-
tach�trzy�dzie�stych�-czter�dzie�stych XX wie�ku. 15�lat�współ�pra�cy�ar�chi�wal�no�-hi�sto�rycz�nej, oprac. M. Ma jew ski,
War sza wa 2011.

35 Pol�skie�pod�zie�mie 1939–1941…; Po�la�cy�i Ukra�iń�cy�po�mię�dzy�dwo�ma�sys�te�ma�mi�to�ta�li�tar�ny�mi…; Ak�cja
„Wi�sła” 1947, oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2006; Ope�ra�cja� „Sejm” 1944–1946, oprac. zbio ro we, 
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Tra dy cją jest, że książ ki wy da ne w pol sko -ukra iń skiej se rii są pu blicz nie pre zen to wa ne
w Pol sce i na Ukra inie, czę sto z udzia łem przed sta wi cielstw dy plo ma tycz nych, władz pań -
stwo wych i oczy wi ście na ukow ców. Ze szcze gól nym uzna niem hi sto ry ków przy ję ta zo sta ła
pu bli ka cja to mu po świę co ne go Wiel kie mu Gło do wi. W jej pro mo cji w li sto pa dzie 2009 r.
w Ki jo wie uczest ni czył pre zy dent Ukra iny Wik tor Jusz czen ko, pro mo wa na by ła też
m.in. w Mo na chium i Pa ry żu. Do dat ko wo wer sja an glo ję zycz na książ ki zo sta ła za pre zen to -
wa na w li sto pa dzie 2010 r. na Uni wer sy te cie To ron to w Ka na dzie36.

b) współ pra ca ar chi wal no -hi sto rycz na z ar chi wum FSB Fe de ra cji Ro syj skiej

Tak jak w przy pad ku ar chi wum SB Ukra iny, od 2001 r. ar chi wum IPN współ pra co wa ło
z ar chi wum Fe de ral nej Służ by Bez pie czeń stwa Fe de ra cji Ro syj skiej w za kre sie prac ar chi -
wal no -hi sto rycz nych. Ko ope ra cja roz po czę ła się na mo cy po ro zu mie nia z 27 wrze śnia 2001 r.
za war te go w tej spra wie mię dzy mi ni strem spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Mar kiem
Bier nac kim oraz pre ze sem IPN prof. Le onem Kie re sem.

Pierw sze spo tka nie pol sko -ro syj skiej gru py ro bo czej mia ło miej sce je sie nią 2000 r.
w Mo skwie. Ostat nie w oma wia nym okre sie od by ły się w mar cu i czerw cu 2007 r. W efek cie
pra ca ar chi wi stów BUiAD i ar chi wi stów z FSB przy nio sła trzy pu bli ka cje wy da ne w ję zy -
kach pol skim i ro syj skim37.

Warsza wa–Ki jów 2007; Wiel�ki�Głód�na Ukra�inie 1932–1933, oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2008; Ho�lo�-
do�mor.�The�Gre�at�Fa�mi�ne�in�Ukra�ine 1932–1933, oprac. zbio ro we, War saw–Kiev 2009; Wiel�ki�Ter�ror:�ope�ra�-
cja�pol�ska 1937–1938, oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2010.

36 Pol�ska�i Ukra�ina�w la�tach�trzy�dzie�stych�-czter�dzie�stych XX wie�ku. 15�lat�współ�pra�cy…, s. 11–15.
37 Pol�skie�pod�zie�mie�na te�re�nach�Za�chod�niej�Ukra�iny�i Za�chod�niej�Bia�ło�ru�si�w l. 1939–1941, oprac. zbio -

ro we, t. 1–2, War sza wa–Mo skwa 2001; De�por�ta�cje�oby�wa�te�li�pol�skich…; Po�wsta�nie�War�szaw�skie 1944�w do�-
ku�men�tach�z ar�chi�wów�służb�spe�cjal�nych, oprac. zbio ro we, War sza wa–Mo skwa 2007.
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Tomy wydane przez archiwum IPN w ramach serii „Polska i Ukraina 

w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. 

Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”



W pla nach wy daw ni czych na rok 2008 by ło przy go to wa nie to mu źró deł do ty czą ce go
Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej w la tach 1914–1921. Pra cow ni cy WBAiEŹ prze pro wa dzi -
li kwe ren dę w ar chi wach pol skich, ty pu jąc i gro ma dząc do ku men ty do pu bli ka cji. Z ko lei
stro na ro syj ska zo bo wią za ła się prze pro wa dzić kwe ren dę w ar chi wum FSB. Z przy czyn
nieza leż nych od In sty tu tu Ro sja nie nie prze ka za li na po trze by wy daw nic twa ocze ki wa nych
do ku men tów. Kon se kwen cją by ło za wie sze nie w 2008 r. dal szej współ pra cy mię dzy stro -
nami38.

c) współ pra ca z in ny mi in sty tu cja mi za gra nicz ny mi

W ostat nich kil ku la tach ar chi wum IPN zo sta ło włą czo ne w wie le in nych przed się wzięć
o cha rak te rze mię dzy na ro do wym. Przede wszyst kim trze ba tu wyszczególnić kon tak ty,
wymia nę do ku men tów i współ pra cę ar chi wal ną ze Stu dium Pol ski Pod ziem nej w Lon dy nie,
In sty tu tem Pol skim i Mu zeum im. gen. Si kor skie go w Lon dy nie, Urzę dem Peł no moc ni ka
Fede ral ne go do spraw Do ku men tów Służ by Bez pie czeń stwa by łej NRD (BStU), In sty tu tem
Ści ga nia Zbrod ni Ko mu ni stycz nych w Ru mu nii (IICCR), Kra jo wą Ra dą Ba dań Ar chi wów
Secu ri ta te w Ru mu nii (CNSAS), Sto wa rzy sze niem Me mo ria łu Re wo lu cji 16–22 grud nia 1989
w Ti mi szo arze, Mię dzy na ro do wą Służ bą Po szu ki waw czą w Bad Arol sen, In sty tu tem Yad
Vashem w Je ro zo li mie, Cen trum Ba da nia Eks ter mi na cji i Ru chu Opo ru Miesz kań ców Li twy,
Li tew skim Ar chi wum Spe cjal nym oraz In sty tu tem Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce.

Ar chi wum IPN ak tyw nie włą czy ło się tak że w dzia łal ność Eu ro pej skiej Sie ci In sty tu cji
Ar chi wal nych Zaj mu ją cych się Ak ta mi Taj nych Służb, któ ra od grud nia 2008 r. sku pia in -
sty tu cje po sia da ją ce ma te ria ły ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa z Buł ga rii,
Czech, Nie miec, Wę gier, Ru mu nii, Sło wa cji i Pol ski39. Pra cow ni cy BUiAD przy go to wa li
w związ ku z pol skim prze wod nic twem tej sie ci w 2010 r. spe cjal ną pol sko -an giel ską ple ne -
ro wą wy sta wę ar chi wal ną pt. „...A ak ta znisz czyć. Ar chi wa ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre -
sji w Pol sce i in nych kra jach Eu ro py”40. 

VI. Ze spół me to dycz ny

Trud no na zwać sa tys fak cjo nu ją cą na uko wą dys ku sję w IPN w za kre sie me to dy ki ar chi -
wal nej. Do pie ro w 2004 r. kie row nic two BUiAD, pod wpły wem prac ze spo łu ro bo cze go
do spraw opra co wa nia kon cep cji wy ko rzy sta nia na rzę dzi in for ma tycz nych w za rzą dza niu
za so bem ar chi wal nym IPN, uzna ło za słusz ne roz po czę cie dzia łań zmie rza ją cych do roz po -
zna nia struk tu ry za so bu ar chi wal ne go. Zro dził się po mysł po wo ła nia w IPN ze spo łu me to -
dycz ne go, któ ry okre ślił by pod sta wo we za sa dy opra co wa nia zgro ma dzo nych ar chi wa liów.
W tym sa mym ro ku BUiAD i OBUiAD zo sta ły zo bo wią za ne do przy go to wa nia ro bo czych

38 In�for�ma�cja�o dzia�łal�no�ści�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�– Ko�mi�sji�Ści�ga�nia�Zbrod�ni�prze�ciw�ko�Na�ro�do�-
wi�Pol�skie�mu�w okre�sie 1�stycz�nia 2008�r.�– 31�grud�nia 2008�r., War sza wa 2009, s. 98.

39 Sieć two rzą na stę pu ją ce in sty tu cje: Ko mi sja ds. Od taj nia nia Do ku men tów oraz Ujaw nia nia Po wią zań
z by ły mi Or ga na mi Bez pie czeń stwa Pań stwa i Wy wia du (Buł ga ria), In sty tut Ba da nia Re żi mów To ta li tar nych
i Ar chi wum Służb Bez pie czeń stwa (Cze chy), Fe de ral ny Urząd ds. Do ku men tów Służ by Bez pie czeń stwa byłej
Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej (Niem cy), Kra jo wa Ra da ds. Ba da nia Ar chi wów Se cu ri ta te (Ru mu -
nia), In sty tut Pa mię ci Na ro du (Sło wa cja), Ar chi wum Hi sto rycz ne Wę gier skich Służb Bez pie czeń stwa Na ro -
do we go (Wę gry) oraz pol ski In sty tut Pa mię ci Na ro do wej. Sze rzej na te mat zob. Eu�ro�pej�ska�Sieć�In�sty�tu�cji
Archi�wal�nych�Zaj�mu�ją�cych�się�Ak�ta�mi�Taj�nych�Służb.�Do�ku�ment�oma�wia�ją�cy�ich�pod�sta�wy�praw�ne,�struk�tu�ry
i dzia�ła�nia, War sza wa 2010 (jest to pol skie wy da nie opra co wa nia opu bli ko wa ne go w Ber li nie w 2009 r. przez
Fe de ral ny Urząd ds. Do ku men tów Służ by Bez pie czeń stwa by łej Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej).

40 Zob. „...A ak�ta�znisz�czyć.�Ar�chi�wa�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�ra�tu�re�pre�sji�w Pol�sce�i in�nych�kra�jach�Eu�ro�-
py”.�Ka�ta�log�wy�sta�wy, War sza wa 2010.
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„wy ka zów ze spo łów ar chi wal nych” prze ję tych do ich za so bów. W czerw cu 2005 r. pre zes
IPN po wo łał dzie wię cio oso bo wy ze spół me to dycz ny zło żo ny z pra cow ni ków pio nu ar chi -
wal ne go In sty tu tu. W paź dzier ni ku 2005 r. ze spół do ko nał ana li zy opra co wa nych w 2004 r.
wy ka zów, nie roz strzy ga jąc jed nak pro ble mów me to dycz nych do ty czą cych wy od ręb nia nia
ze spo łów. W mar cu 2006 r. wzno wio no pra ce ze spo łu me to dycz ne go w no wym skła dzie
per so nal nym, ale w efek cie nie wy ja śnio nych kwe stii for mal nych zwią za nych z kom pe ten -
cja mi i umo co wa niem praw nym, prze stał on funk cjo no wać już w czerw cu 2006 r.41

Po dwóch la tach po now nie po wró co no do idei utwo rze nia ze spo łu me to dycz ne go. W dal -
szym cią gu wy ma ga ło ana li zy i roz wią za nia wie le pro ble mów do ty czą cych za sad opra co -
wa nia ma te ria łów ar chi wal nych, a zwłasz cza spo so bu wdra ża nia tech no lo gii in for ma tycz -
nej w za kre sie me to dy ki prac ar chi wal nych w IPN. No wy ze spół me to dycz ny zo stał
po wo ła ny przez pre ze sa IPN w mar cu 2008 r. Do koń ca 2010 r. od był sie dem po sie dzeń
(trzy w 2008 r. i po dwa w 2009 i 2010 r.). Przed mio tem prac ze spo łu by ły m.in. na stę pu ją -
ce za gad nie nia: a) kon struk cja in for ma to ra o za so bie ar chi wal nym, b) bu do wa i dzia ła nie
zin te gro wa ne go sys te mu in for ma cji ar chi wal nej IPN, c) struk tu ra za so bu ar chi wal ne go
IPN, d) po stę po wa nie o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go pro wa dzo ne go w try bie dia lo -
gu kon ku ren cyj ne go na sys tem in for ma tycz ny „Cy fro we Ar chi wum”, e) spra wa dys lo ka cji
akt po stę po wań pro ku ra tor skich i są do wych pro wa dzo nych w try bie tzw. de kre tu sierp nio -
we go prze ka za nych do za so bu ar chi wal ne go BUiAD przez b. Głów ną Ko mi sję Ba da nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, f) omó wie nie pro ble mów zwią za nych z przy go -
to wy wa niem in wen ta rzy ar chi wal nych ze spo łów WUSW.

VII. Przy kła dy na uko we go i spo łecz ne go od dźwię ku wy daw nictw ar chi wum IPN

Pra ce na uko we opu bli ko wa ne przez pion ar chi wal ny w oma wia nym okre sie wy wo ły wa -
ły za rów no me ry to rycz ną dys ku sję na uko wą, jak i by ły ele men tem spo rów ide olo gicz nych,
a na wet są do wych. Oto kil ka cha rak te ry stycz nych przy kła dów ta kiej re cep cji.

O wy daw nic twach IPN do ty czą cych pro ble ma ty ki ty po wo ar chi wal nej pi sa no głów nie
na ła mach obec nie naj po pu lar niej sze go spe cja li stycz ne go cza so pi sma ar chi wal ne go – „Ar -
chi wi sty Pol skie go”. Przede wszyst kim w nu me rze pierw szym z 2010 r. za miesz czo na zo -
sta ła dzie się cio stro ni co wa re cen zja In�for�ma�to�ra�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci
Na�ro�do�wej, któ rą przy go to wa ła dr An na La szuk z Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo -
wych. Szcze gó ło wo omó wi ła w niej struk tu rę i za war tość wy daw nic twa, pod kre śla jąc wie -
lo krot nie je go bo gac two in for ma cyj ne. Naj wię cej kry tycz nych uwag po czy ni ła w od nie sie -
niu do in dek su przed mio to we go, su ge ru jąc, że po wi nien być on ina czej zbu do wa ny i mieć
in ną za war tość. Chwa li ła z ko lei za przy go to wa nie pu bli ka cji w zgo dzie z obo wią zu ją cą
teo rią i me to dy ką ar chi wal ną oraz za le ce nia mi na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo -
wych z 2000 r. do ty czą cy mi opra co wa nia in for ma to rów o za so bie ar chi wal nym42.

Po nad to w „Ar chi wi ście Pol skim” w 2007 r. prof. Wan da Kry sty na Ro man z Uni wer sy -
te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu za mie ści ła re cen zję pu bli ka cji W krę�gu� „te�czek”.
Z badań�nad za�so�bem�i funk�cja�mi�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej wy da nej przez

41 AZ IPN, Prze pi sy wła sne 2004, sygn. 387/17, Pi smo za stęp cy dy rek to ra BUiAD do na czel ni ków
OBUiAD z 10 III 2004 r., k. 1–2; AZ IPN, Ko mi sje sta łe wła sne, Ze spół Me to dycz ny 2005, sygn. 610/1, Pro -
to kół po sie dze nia ze spo łu me to dycz ne go 21 X 2005 r., k. 161–163; Pi smo dy rek to ra Biu ra Praw ne go do za -
stęp cy dy rek to ra BUiAD z 23 V 2006 r., znak: BPII-0240-27/06.

42 In�for�ma�tor�o za�so�bie�ar�chi�wal�nym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�(stan�na dzień 31�grud�nia 2008�r.),�red.
na�uko�wa�Je�rzy�Bed�na�rek,�Ra�fał�Leś�kie�wicz,�War�sza�wa 2009,�ss. 1247,�s.�nlb�z ilu�stra�cja�mi�(rec. A. La szuk),
„Ar chi wi sta Pol ski” 2010, nr 1, s. 67–77.
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Od dział IPN w Ło dzi43. Ta sa ma pu bli ka cja by ła przed mio tem re cen zji pió ra prof. Ali cji
Ku lec kiej z Uni wer sy te tu War szaw skie go za miesz czo nej w to mie 110 „Ar che io nu” – pe rio -
dy ku wy da wa ne go przez Na czel ną Dy rek cję Ar chi wów Pań stwo wych44. Moż na tak że do -
dać, że w 2009 r. w „Ar chi wi ście Pol skim” dr Ro bert De gen z UMK w To ru niu omó wił tom
pierw szy „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”45.

Do ce nio ny zo stał tak że po ziom pu bli ka cji źró dło wej pt. Po�wsta�nie�War�szaw�skie 1944
w do�ku�men�tach�z ar�chi�wów�służb�spe�cjal�nych, przy go to wa nej przez BUiAD w War sza wie
we współ pra cy z ar chi wum FSB w Mo skwie. Książ ka w paź dzier ni ku 2008 r. zo sta ła wy -
róż nio na w ka te go rii naj lep sze Var sa via na lat 2007–2008 przez To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Hi sto rii oraz Bi blio te kę Pu blicz ną m.st. War sza wy.

Jak wspo mnia no wy żej, książ ki wy da ne przez pion ar chi wal ny IPN wzbu dza ły też
emocje zgo ła in ne niż na uko we. Jed na z pu bli ka cji sta ła się po wo dem do wy to cze nia IPN
pro ce su są do we go. W książ ce Ma�rzec 1968�w do�ku�men�tach�MSW (t. 1)46 przy go to wa nej
w 2008 r. przez pra cow ni ków Wy dzia łu Ba dań Ar chi wal nych i Edy cji Źró deł zna lazł się
ogól ny przy pis, w któ rym au to rzy po da li, że ko mu ni sta Ozjasz Szech ter – oj ciec Ada ma
Mich ni ka – był ska za ny w 1934 r. za szpie go stwo na rzecz ZSRR. Re dak tor „Ga ze ty Wy -
bor czej” uznał, że go dzi to w je go pra wo do kul ty wo wa nia pa mię ci oj ca, któ re go ska za no
nie za szpie go stwo, ale za dzia łal ność w Ko mu ni stycz nej Par tii Za chod niej Ukra iny i „próbę
zmia ny prze mo cą ustro ju Pań stwa Pol skie go”. W efek cie po zwał on IPN o ochro nę dóbr
osobi stych, ja ki mi jest do bra pa mięć o bli skich. W pierw szym roz strzy gnię ciu spo ru Sąd
Okrę go wy w War sza wie w mar cu 2009 r. od da lił po zew i stwier dził, że nie do szło do na ru -
sze nia dóbr Mich ni ka, gdyż nie do wiódł on, by po da nie przez IPN in for ma cji o praw -
dziwym wy ro ku wy wo ła ło by „du żo ko rzyst niej szy od biór spo łecz ny” niż wia do mość o ska -
za niu za szpie go stwo. W li sto pa dzie 2009 r. Sąd Ape la cyj ny w War sza wie uznał to
ro zu mo wa nie za błęd ne, oce nia jąc, że „rze tel ność ba daw cza na ka zy wa ła In sty tu to wi być
ści słym”. Sę dzia uza sad niał wów czas, że do szło do za fał szo wa nia pa mię ci o oso bie zmar -
łej. „Po da nie, że ktoś ska za ny zo stał za szpie go stwo, to po waż ne styg ma ty zo wa nie tej
osoby. Oj ciec po wo da ska za ny zo stał za przy na leż ność do par tii ko mu ni stycz nej” – orzekł
sędzia. W efek cie IPN mu siał opu bli ko wać oświad cze nia z prze pro si na mi na swo jej stro nie
in ter ne to wej oraz w so bot niej „Rzecz po spo li tej”47.

Cie ka wym przy pad kiem by ła też spra wa zwią za na z zamieszczeniem w 2008 r. przez
łódz kich ar chi wi stów w książ ce pt. Stan�wo�jen�ny�w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�tach�Służ�-
by� Bez�pie�czeń�stwa48 in for ma cji o agen tu ral nej prze szło ści Paw ła Lip skie go – zna ne go
w Ło dzi by łe go opo zy cjo ni sty i dzia ła cza Unii Wol no ści, a w 2008 r. ko men dan ta Stra ży

43 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,�pod re�-
dak�cją�Je�rze�go�Bed�nar�ka� i Paw�ła�Perzy�ny,�wyd.� 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,�Łódź–To�ruń 2006,�ss. 370 (rec. W.K. Ro man), „Ar chi wi sta Pol ski” 2007, nr 1,
s. 93–98.

44 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,�To�ruń 2006,�ss. 370 (rec. A. Ku lec ka), „Ar che ion” 2010, t. 110, s. 182–187.

45 R. De gen, Prze�gląd�pi�śmien�nic�twa�ar�chi�wi�stycz�ne�go, „Ar chi wi sta Pol ski” 2009, nr 1, s. 55–64.
46 Ma�rzec 1968�w do�ku�men�tach�MSW, t. 1: Nie�po�kor�ni, red. na uk. F. Dą brow ski, P. Gon tar czyk, P. To ma -

sik, War sza wa 2008.
47 Ru�szył� pro�ces� Mich�nik–IPN, http://www.rp.pl/ar ty kul/229568.html?print=tak, 6 VI 2011 r.; IPN� ma

prze�pro�sić� Ada�ma� Mich�ni�ka, http://www.ga ze ta praw na.pl/wia do mo sci/ar ty ku ly/372526,ipn_ma_prze pro -
sic_ada ma_mich ni ka.html, 6 VI 2011 r.

48 Stan�wo�jen�ny�w re�gio�nie�łódz�kim�w do�ku�men�tach�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa, oprac. M. Kop czyń ski, R. Ra -
bie ga, War sza wa–Łódź 2008.
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Miej skiej. Za wrza ło nie tyl ko w Urzę dzie Mia sta, lecz tak że w łódz kim Od dzia le IPN.
Ówcze sny na czel nik OBEP w Ło dzi dr Sła wo mir M. No wi now ski prze słał do „Ga ze ty
Wybor czej” list skie ro wa ny do Mar ka Edel ma na, któ ry wcze śniej sta nął w obro nie Lip skie go.
W emo cjo nal ny spo sób od ciął się od pu bli ka cji wy da nej z lo go IPN i za rzu cił au to rom nie -
uczci wość i złą wo lę. Do dał też, że ar chi wi ści nie za słu gu ją na mia no hi sto ry ków i są je dy -
nie ku sto sza mi „ad mi ni stra cyj nych, par tyj nych czy też es bec kich pa pie rów”49. Sam Lip ski
w mar cu 2009 r. zło żył do bro wol nie oświad cze nie lu stra cyj ne. Na po cząt ku 2011 r. ra zem
z ze bra nym ma te ria łem do wo do wym zo sta ło ono skie ro wa ne do są du przez pro ku ra to ra
Biu ra Lu stra cyj ne go z Ło dzi ja ko nie zgod ne z praw dą. Lip ski wy co fał wów czas z są du swój
wnio sek o au to lu stra cję, twier dząc, że po odej ściu ze sta no wi ska ko men dan ta Stra ży Miej -
skiej nie jest już oso bą pu blicz ną50.

Wresz cie moż na przy po mnieć o kil ku dnio wym za mie sza niu po li tycz nym, ja kie wy wo ła -
ła w grud niu 2008 r. pu bli ka cja Pio tra By szew skie go z WBAiEŹ o or ga ni za cji „Ruch”51.
W par la men cie pod czas de ba ty nad od wo ła niem mar szał ka sej mu pre zes PiS Ja ro sław
Kaczyń ski oskar żył Ste fa na Nie sio łow skie go o ujaw nie nie pod czas śledz twa in nych człon -
ków or ga ni za cji, co mia ły po twier dzać pro to ko ły prze słu chań Nie sio łow skie go za miesz czo -
ne w pu bli ka cji. IPN bom bar do wa ny przez dzien ni ka rzy i me dia od mó wił ko men ta rza
w spra wie, a Ste fan Nie sio łow ski z po cząt kiem 2009 r. wy to czył pro ces War szaw skiej Pro -
win cji Re demp to ry stów – wy daw cy Ra dia Ma ry ja – za au dy cję, pod czas któ rej ana li zo wa -
no je go zezna nia ze śledz twa za miesz czo ne w książ ce52.

VIII. Pod su mo wa nie

W zde cy do wa nej więk szo ści pro ble ma ty ka ba daw cza po dej mo wa na przez ar chi wi stów
IPN jest wy pad ko wą ich in dy wi du al nych za in te re so wań na uko wych, nie rzad ko zwią za nych
z przy go to wy wa niem roz praw dok tor skich i ha bi li ta cyj nych. Z te go po wo du nie ma ko -
niecz no ści, aby ca łą ak tyw ność ar chi wi stów IPN na po lu na uki ogra ni czyć do ram okre ślo -
nej po li ty ki ba daw czej, któ ra by ła by cen tral nie pla no wa na i ste ro wa na przez kie row nic two
BUiAD. Są jed nak ob sza ry ba daw cze, któ re z po wo dze niem moż na re ali zo wać na za sa dach
pro jek tów ogól no pol skich, da ją bo wiem moż li wo ści po pra wie nia ja ko ści pra cy ar chi wum.
Przyj rzyj my się im po krót ce.

Na sa mym po cząt ku na le ży stwier dzić, że we dług jed no li tych – przy ję tych w ca łym IPN
– za sad po win no od by wać się przy go to wy wa nie in wen ta rzy ar chi wal nych ze spo łów i zbio -
rów. Wy ma ga to w tym przy pad ku oczy wi ście wy pra co wa nia jed ne go sta no wi ska przez
zespół me to dycz ny, a póź niej ak cep ta cji Ra dy In sty tu tu. Nie prze są dza jąc przy szłych usta -
leń, moż na jed nak już dziś z peł ną od po wie dzial no ścią stwier dzić, że pu bli ka cja in wen ta rzy
dru kiem w for mie opa słych to mów li czą cych po kil ka ty się cy stron i za wie ra ją cych da ne
o mi lio nach jed no stek ar chi wal nych bę dzie mar no tra wie niem cza su i pie nię dzy. W no wo -
czes nym ar chi wum do stęp do in for ma cji ar chi wal nej po wi nien być szyb ki i pre cy zyj ny.
Czy za pew ni go re gał w czy tel ni z kil ku dzie się cio ma to ma mi in wen ta rzy ar chi wal nych?
Kil kana ście lat dzia łal no ści ar chi wum IPN to wy star cza ją cy okres na zna le zie nie od po wie -

49 S.M. No wi now ski, List� do Mar�ka� Edel�ma�na, http://wy bor cza.pl/1,76842,6193313,List_do_Mar -
ka_Edel ma na.html, 6 VI 2011 r.

50 J. Lesz czyń ska, Ko�men�dant�chciał�mieć�spo�kój, „Dzien nik Łódz ki”, 13 V 2011, s. 16.
51 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.
52 Prze�gląd� me�diów� – 6–8� grud�nia 2008� r., http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/18/8552/PRZEGLAD_

MEDIOW__68_grud nia_2008_r.html, 6 VI 2011 r.; Ry�dzyk�mu�si�za�pła�cić�Nie�sio�łow�skie�mu 10�ty�się�cy�zło�tych,
http://www.wprost.pl/ar/198305/Ry dzyk -mu si -za pla cic -Nie sio low skie mu -10-ty sie cy -zlo tych/, 6 VI 2011 r.
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dzi na py ta nia, ja kie są pre fe ren cje je go użyt kow ni ków i po trze by pra cow ni ków (ar chi wi -
stów) re ali zu ją cych wpły wa ją ce do IPN wnio ski. Je dy nie elek tro nicz ne in wen ta rze ar chi -
wal ne (funk cjo nu ją ce od dziel nie lub po łą czo ne w ra mach więk szej apli ka cji) mo gą te pre -
fe ren cje w spo sób swo bod ny uwzględ niać. Ma ją też pod sta wo wą za le tę w po rów na niu
do wer sji dru ko wa nych – są ela stycz ne. Ozna cza to, że in for ma cję cy fro wą moż na po pra -
wiać, prze twa rzać, wie lo krot nie re pro du ko wać. Za le ta ta jest szcze gól nie istot na w przy pad -
ku ar chi wum IPN. Prze cież jesz cze przez wie le lat bę dzie trwa ło po rząd ko wa nie w nim ma -
te ria łów ar chi wal nych i nada wa nie ak tom osta tecz ne go ukła du w ra mach ze spo łów
ar chi wal nych. Po nad to w dal szym cią gu na pły wa ją do za so bu no we do ku men ty, od naj dy -
wa ne w ar chi wach woj sko wych lub po li cyj nych. Nie rzad ko też IPN zwra ca ak ta po przed -
nim dys po nen tom, gdy oka zu je się, że zo sta ły one zbyt po chop nie lub błęd nie prze ka za ne
do In sty tu tu. To na tu ral ny stan rze czy w „mło dym” ar chi wum, któ re zbu do wa no prze cież
od pod staw.

Cie ka wym wy zwa niem in te lek tu al nym by ło by opra co wa nie, w ra mach pro gra mu ogól -
no pol skie go, ca łej or ga ni za cji, struk tu ry i peł ne go za kre su kom pe ten cji cy wil nych i woj sko -
wych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa – aż do po zio mu ich jed no stek po wia to wych czy
też re jo no wych. Pro wa dze nie wów czas stu diów wstęp nych przy opra co wy wa niu po szcze -
gól nych ze spo łów ar chi wal nych by ło by i prost sze, i szyb sze. Stwo rzy ło by to tak że szan sę
na osta tecz ne ujed no li ce nie na zew nic twa jed no stek or ga ni za cyj nych oraz struk tur apa ra tu
bez pie czeń stwa.

W ostat nich kil ku la tach wy jąt ko we go zna cze nia w pra cy ar chi wum IPN na bra ło,
a w pew nej mie rze sta ło się na wet je go spe cjal no ścią, edy tor stwo źró deł hi sto rycz nych.
Do koń ca 2010 r. ar chi wi ści przy go to wa li 52 pu bli ka cje książ ko we o cha rak te rze źró dło -
wym. Na le ży do dać, że na 48 to mów wy da nych w se rii cen tral nej IPN „Do ku men ty”
17 zosta ło przy go to wa nych wy łącz nie przez ar chi wi stów. Sta no wi to 35 proc. wszyst kich
to mów w se rii. War to za dbać, że by ten po ten cjał, zresz tą naj czę ściej mło dej ka dry ar chi -
wum, na dal mógł być wy ko rzy sty wa ny w In sty tu cie.

Jerzy Bednarek
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Teresa Pogorzelska 

Wojskowy Sąd Rejonowy
w Białymstoku 1946–1955. 

Organizacja, 
funkcjonowanie kancelarii 

i archiwizacja dokumentacji*

War ty ku le omó wio no dzie je Woj sko we go Są du Re jo no we go w Bia łym sto ku, do ko -
na no re kon struk cji or ga ni za cji i funk cjo no wa nia je go kan ce la rii oraz za pre zen to -
wa no pro ces ar chi wi za cji wy two rzo nych ma te ria łó w1. Wpraw dzie okres dzia łal -

no ści są du obej mu je la ta 1946–1955, to jed nak ko niecz ność przed sta wie nia zło żo ne go
pro ce su ar chi wi za cji spo wo do wa ła wy dłu że nie ram cza so wych pra cy do 2003 r. 

Pra ca zo sta ła po dzie lo na na czte ry czę ści. W pierw szej scha rak te ry zo wa no pod sta wo we
ak ty praw ne re gu lu ją ce funk cjo no wa nie są dow nic twa woj sko we go po II woj nie świa to wej.
W dru giej opi sa no dzia łal ność są du oraz pro ble my, z ja ki mi bo ry ka li się pra cow ni cy
w pierw szych la tach je go ist nie nia. W trze ciej pod ję to pró bę od two rze nia pro ce su po wsta -
wa nia akt w kan ce la rii taj nej są du. W ostat niej czę ści omó wio no pro ces ar chi wi za cji oraz
scha rak te ry zo wa no ak ta WSR. 

Pod sta wę źró dło wą umoż li wia ją cą opra co wa nie te ma tu sta no wi ły ak ta ad mi ni stra cyj ne
Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go, prze kształ co ne go na stęp nie w Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy w Bia łym sto ku. Szcze gól nie po moc ne oka za ły się okól ni ki i za rzą dze nia wy da wa ne
przez Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej, De par ta ment Służ by Spra wie dli wo ści MON,
Zarząd Są dow nic twa Woj sko we go MON oraz Naj wyż szy Sąd Woj sko wy, a tak że we wnętrz -
ne dzien ni ki roz ka zów pro wa dzo ne przez ko lej nych sze fów WSR. Istot ną część do ku men -
ta cji sta no wią ak ta per so nal ne pra cow ni ków są du, m.in. tecz ki przy jęć i zwol nień pra cow -
ni ków, cha rak te ry styk służ bo wych, od zna czeń, awan sów, urlo pów i na gród. 

W cią gu ostat nich kil ku na stu lat po wsta ło wie le in te re su ją cych pu bli ka cji do ty czą cych
dzia łal no ści woj sko wych są dów re jo no wych. Wśród nich na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją

* Ar ty kuł przy go to wa no na pod sta wie pra cy dy plo mo wej na pi sa nej pod kie run kiem prof. W. Kwiat kow -
skiej w Za kła dzie Ar chi wi sty ki Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. 

1 Z opu bli ko wa nych prac po świę co nych pro ble ma ty ce ba da nia pro ce sów ar chi wo twór czych moż na wy -
mie nić: B. Ry szew ski, Pro�ble�my�i me�to�dy�ba�daw�cze�ar�chi�wi�sty�ki, To ruń 1985; 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; M. De re szyń ska -R om aniuk, Kan�ce�la�-
ria� Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go� Po�mor�skie�go� w To�ru�niu� w la�tach� 1919–1939, 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, 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. 



pra ce: Ada ma Li tyń skie go2, Krzysz to fa Szwa grzy ka3, Fi li pa Mu sia ła4, Mar ci na Za bor skie -
go5, Ja nu sza Bo row ca6, Jo an ny Że laz ko7, Ra fa ła Leś kie wi cza8, Ra do sła wa Pta szyń skie go9,
An drze ja Ja ra cza 10. Cha rak te ry sty kę akt kar nych Woj sko we go Są du Re jo no we go w Bia -
łym sto ku umoż li wi ła pra ca Pio tra Ła piń skie go 11, na to miast ar ty ku ły Ra fa ła Leś kie wi cza 12,
Sta ni sła wa Gro bel ne go 13 oraz Bar ba ry Kie tliń skie j14 sta no wi ły uzu peł nie nie wie dzy do ty -
czą cej dzia łal no ści kan ce la rii WSR. 

Pod czas ana li zy akt spraw ad mi ni stra cyj nych na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na czas
i miej sce ich po wsta nia. Ak ta WSR zo sta ły wy two rzo ne i przy sto so wa ne do prze pi sów obo -
wią zu ją cych w są dow nic twie woj sko wym oraz sta no wią szcze gól ny ro dzaj do ku men ta cji,
pro wa dzo nej i zar chi wi zo wa nej na pod sta wie roz ka zów i okól ni ków wy da nych przez na -
czel ne wła dze są dow ni cze i woj sko we. Ich ba da nie wy ma ga za tem grun tow nej wie dzy
o spo so bie funk cjo no wa nia apa ra tu re pre sji i za leż no ści po szcze gól nych je go or ga nów od
sie bie oraz zna jo mo ści kon tek stu sy tu acyj ne go, w ja kim po wsta ły 15. Ak ta Woj sko we go

Teresa Pogorzelska 
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2 A. Li tyń ski, O pra�wie�i są�dach�po�cząt�ków�Pol�ski�Lu�do�wej, Bia ły stok 1999. 
3 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra i do�ku�men�ta�cja�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�ra�tu�re�pre�sji�II�(pro�ku�ra�tu�ra�i są�dow�nic�-

two� woj�sko�we� oraz� po�wszech�ne,� wię�zien�nic�two). Kry�ty�ka� źró�deł� [w:] Wo�kół� te�czek� bez�pie�ki.� Za�gad�nie�nia
meto�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 331–355; idem, Praw�ni�cy�cza�su�bez�pra�wia.
Sędzio�wie�i pro�ku�ra�to�rzy�woj�sko�wi�w Pol�sce�w la�tach�1944–1956, Kra ków – Wr ocław 2005. 

4 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. 
5 M. Za bor ski, Ustrój�są�dów�woj�sko�wych�w Pol�sce�w la�tach�1944–1955, Lu blin 2005; zob. też: J. Po lan -

-H ar aschin, Or�ga�ni�za�cja�są�dow�nic�twa�i pro�ku�ra�tu�ry�w Woj�sku�Pol�skim, Kra ków 1961; R. Osta fiń ski -B odler,
Są�dy�woj�sko�we�w pol�skich� si�łach� zbroj�nych� i ich� kom�pe�ten�cje�w spra�wach� kar�nych�w la�tach�1914–2002,
Toruń 2002; K. Si dor kie wicz, Re�pre�sje�or�ga�nów�wy�mia�ru�spra�wie�dli�wo�ści�w spra�wach�po�li�tycz�nych�w wo�je�-
wódz�twie�po�mor�skim�(byd�go�skim)�w la�tach�1945–1956, To ruń 2005; 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. III� Kra�jo�we� Sym�po�zjum
Archi�wal�ne,�Łódź�4–5�wrze�śnia�2001�r., red. J. Ba ra now ski, U. Za rzyc ka -Su tter, Łódź 2001, s. 27–62; J. Ka je -
ta no wicz, Pol�skie�woj�ska�lą�do�we�w la�tach�1945–1960, To ruń 2004; J. Paw ło wicz, Chwa�ła�bo�ha�te�rom. Miesz�-
kań�cy�Ma�zow�sza�Za�chod�nio�-Pó�łno�cn�ego�są�dze�ni�przez�woj�sko�we�są�dy�re�jo�no�we�1946–1955, War sza wa 2003. 

6 J. Bo ro wiec, Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�a woj�sko�wy�wy�miar�spra�wie�dli�wo�ści.�Rze�szowsz�czy�zna�1944–1955,
Wro cław 2004. 

7 J. Że laz ko, „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. 

8 R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Po�zna�niu…
9 R. Pta szyń ski, Woj�sko�wy� Sąd� Re�jo�no�wy� i Woj�sko�wa� Pro�ku�ra�tu�ra� Re�jo�no�wa� w Szcze�ci�nie� w la�tach

1946–1955, Szcze cin 2010. 
10 A. Ja racz, Orzecz�nic�two�i dzia�łal�ność�woj�sko�wych�są�dów�re�jo�no�wych�na�Po�mo�rzu�Środ�ko�wym�w la�tach

1944–1956�[w:] Prze�stęp�stwa�sę�dziów�i pro�ku�ra�to�rów�w Pol�sce�lat�1944–1956, red. W. Ku le sza, A. Rze pliń -
ski, War sza wa 2001, s. 195–217. 

11 P. Ła piń ski, Li�sta�osób�ska�za�nych�na�ka�rę�śmier�ci�przez�WSR�w Bia�łym�sto�ku�w la�tach�1946–1955�[w:]
Stu�dia�do�dzie�jów�naj�now�szych�ziem�pół�noc�no-�wscho�dnich�Pol�ski�(1939–1989), red. J.J. Mi lew ski, Bia ły stok
2004, s. 154–155; P. Ła piń ski, M. Zwol ski, W imie�niu�Rze�czy�po�spo�li�tej.�Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�WSR
w Bia�łym�sto�ku�w la�tach�1946–1955, Bia ły stok 2006, s. 6–8. 

12 R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy w Po�zna�niu�ja�ko�na�rzę�dzie�ko�mu�ni�stycz�ne�go�sys�te�mu�re�pre�sji.
Stu�dia�i ma�te�ria�ły, t. 9, Po znań 2006, s. 9–18; idem, 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. 90–113. 

13 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�archi�-
wal�ne�go w la�tach�1945–1955, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 1983, nr 12, s. 1–11. 

14 B. Kie tliń ska, Ak�ta�WSR�w Olsz�ty�nie�w za�so�bie�bia�ło�stoc�kie�go�Od�dzia�łu�IPN�[w:] Opra�co�wa�nie�i kon�-
ser�wa�cja�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go.�Ma�te�ria�ły�z kon�fe�ren�cji�ar�chi�wal�nej�w bia�ło�stoc�kim�Od�dzia�le�IPN. Bia�ło�wie�ża
22–23�paź�dzier�ni�ka�2003�r., red. E. Kor ne luk, Bia ły stok 2005, s. 93–120. 

15 F. Mu siał, op.�cit., s. 19. 



Sądu Re jo no we go w Bia łym sto ku do dzi siaj nie do cze ka ły się wni kli we go opra co wa nia
histo rycz no -a rch iwa ln ego. 

I. Or ga ni za cja są dow nic twa woj sko we go w la tach 1945–1955

Wraz z wkro cze niem w 1944 r. ko mu ni stów na zie mie pol skie do ko na na zo sta ła re or ga -
ni za cja są dow nic twa za rów no cy wil ne go, jak i woj sko we go. W okre sie mię dzy wo jen nym
spra wy kar ne osób cy wil nych roz pa try wa ły są dy grodz kie, ape la cyj ne, Sąd Naj wyż szy
i sędzio wie po ko ju. Na to miast pro wa dze nie po stę po wań prze ciw ko żoł nie rzom i jeń com
wo jen nym oraz pra cow ni kom ad mi ni stra cji woj sko wej re gu lo wał de kret pre zy den ta
Rzeczy po spo li tej Pol skiej z 29 wrze śnia 1936 r.16 No wa wła dza, uzna jąc są dow nic two po -
wszech ne za zbyt li be ral ne i nie od po wied nie do sta wia nych za dań, po sta no wi ła utwo rzyć
sys tem spe cjal ne go są dow nic twa orze ka ją ce go nie tyl ko w spra wach woj sko wych, lecz tak -
że osób cy wil nych. Tym sa mym stwo rzo no są dy nie ma ją ce pod staw praw nych obo wią zu ją -
cych w Pol sce przed wo jen nej. Wy po sa żo no je przy tym w wie le re stryk cyj nych ak tów
praw nych, na pod sta wie któ rych przez po nad 10 lat od za koń cze nia woj ny oso by cy wil ne
by ły nie win nie oskar ża ne o dzia łal ność na szko dę pań stwa. 

Naj waż niej sze, a za ra zem naj su row sze ko mu ni stycz ne ak ty praw ne, uchwa lo no w la tach
1944–1946. Pod sta wę usta wo daw stwa woj sko we go sta no wił De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy -
zwo le nia Na ro do we go z dnia 23 wrze śnia 1944 r. – Pra wo o ustro ju Są dów Woj sko wych
i Pro ku ra tu ry Woj sko wej. Oprócz nie go naj czę ściej prze ciw ko oso bom cy wil nym wy ko rzy -
sty wa no na stę pu ją ce de kre ty: 

– De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 31 sierp nia 1944 r. o wy -
mia rze ka ry dla fa szy stow sko -h itl ero wskich zbrod nia rzy win nych za bójstw i znę ca nia się
nad lud no ścią cy wil ną, jeń ca mi oraz dla zdraj ców Na ro du Pol skie go, na pod sta wie któ re go
ska zy wa no na śmierć i dłu go let nie wię zie nie żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej oraz oso by współ -
pra cu ją ce z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. 

– De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 23 wrze śnia 1944 r. – Ko -
deks kar ny Woj ska Pol skie go, szcze gól nie wy ko rzy sty wa ny do nisz cze nia opo zy cji poli tycz -
nej. Przej mo wał on nie któ re prze pi sy ko dek su woj sko we go z 1932 r. (zwłasz cza w czę ści
ogól nej), włą cza jąc do dat ko wo no wy roz dział XVII (art. 85–103) do ty czą cy zbrod ni sta nu.
Na 19 ar ty ku łów te go roz dzia łu 10 prze wi dy wa ło ka rę śmier ci. 

– De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 30 paź dzier ni ka 1944 r.
o ochro nie Pań stwa. 

– De kret z dnia 22 stycz nia 1946 r. o od po wie dzial no ści za klę skę wrze śnio wą i fa szy -
za cję ży cia pań stwo we go. 

– De kret z dnia 25 paź dzier ni ka 1949 r. o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo we j17. 
– De kret z dnia 16 li sto pa da 1945 r. o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre -

sie od bu do wy Pań stwa, za stą pio ny 13 czerw ca 1946 r. de kre tem o tej sa mej na zwie, po tocz -
nie zwa ny ma łym ko dek sem kar nym. Był on w isto cie pod sta wo wym ak tem praw nym
zawie ra ją cym prze pi sy pra wa ma te rial ne go obo wią zu ją cym do 31 grud nia 1969 r.18

Zgod nie z Roz ka zem nr 023/Org. na czel ne go do wód cy WP z 20 stycz nia 1946 r. we
wszyst kich wo je wódz twach utwo rzo no woj sko we są dy re jo no we ja ko szcze gól ne są dy woj -
sko we. By ły one upraw nio ne do bez po śred nie go pro wa dze nia spraw prze ciw ko oso bom
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16 J. Bo ro wiec, op. cit., s. 18. 
17 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra i do�ku�men�ta�cja..., s. 331–332. 
18 R. Pta szyń ski, op.�cit., s. 39. 



cywil nym są dzo nym „na mo cy szcze gól nych prze pi sów pra wa”, po dej rza nym o po peł nie -
nie prze stępstw po li tycz ny ch19. 

Ko deks kar ny Woj ska Pol skie go z 23 wrze śnia 1944 r. for mal nie de kla ro wał nie za wi -
słość sę dziow ską, któ ra w prak ty ce od po cząt ku oka za ła się fik cją. Dzia łal ność są dów woj -
sko wych wy łą czo no spod kon tro li Są du Naj wyż sze go i pod po rząd ko wa no Naj wyż sze mu
Są do wi Woj sko we mu. 

Nie chlub na dzia łal ność woj sko wych są dów re jo no wych zo sta ła za koń czo na 1 ma ja
1955 r. Na fa li od wil ży po li kwi da cji w grud niu 1954 r. Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go 5 kwiet nia 1955 r. Sejm PRL uchwa lił usta wę 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 pu blicz ne go, Mi li cji Oby wa tel skiej i Służ by Wię -
zien ne j20. W ten spo sób roz sze rzo no za kres i kom pe ten cje są dów po wszech nych kosz tem
są dów woj sko wych, któ rych dal sze ist nie nie oka za ło się zbęd ne. Spra wy do ty czą ce prze -
stępstw po peł nio nych przez żoł nie rzy prze ka za no są dom gar ni zo no wym. Usta wa z 15 lu te -
go 1962 r. o Są dzie Naj wyż szym osta tecz nie zli kwi do wa ła Naj wyż szy Sąd Woj sko wy,
a jego kom pe ten cje prze ję ła no wo utwo rzo na Izba Woj sko wa Są du Naj wyż sze go 21. 

II. Po wsta nie i or ga ni za cja Gar ni zo no we go i Woj sko we go Są du Re jo no we go

w Bia łym sto ku 

Pierw szym po wsta łym po II woj nie świa to wej w wo je wódz twie bia ło stoc kim są dem
woj sko wym był utwo rzo ny zgod nie z roz ka zem na czel ne go do wód cy Woj ska Pol skie go
gen. bro ni Mi cha ła Ro li -Ż ymie rski ego z 23 wrze śnia 1944 r.22 Woj sko wy Sąd Gar ni zo no -
wy w Bia łym sto ku 23. Na sze fa są du wy zna czo no mjr. Bro ni sła wa Ra kow skie go, któ ry 30
wrze śnia przy le ciał z Lu bli na do Bia łe go sto ku. Ra zem z nim przy by li sę dzio wie por. dr Na -
tan Ba tle r24 i ppor. Sta ni sław Tu druj oraz se kre ta rze Jan Hu rich i Ja dwi ga Gren ce wicz. 

Ze spra woz dań kpt. Sta ni sła wa Tu dru ja wy ni ka, że ze wzglę du na znisz cze nie mia sta w 75
proc. wy de le go wa ni pra cow ni cy zna leź li się w bar dzo trud nej sy tu acji. Pierw szą i naj waż niej -
szą spra wą by ło wy ty po wa nie bu dyn ków na biu ro są du oraz kwa te ry dla pra cow ni ków, co
oka za ło się wy jąt ko wo trud nym za da niem. Po cząt ko wo pra cow ni cy za ję li lo ka le w re jo nie
ul. Drew nia nej le żą cej na przed mie ściu, któ re naj mniej ucier pia ło w cza sie dzia łań wo jen -
nych. Na stęp nie na po trze by są du za ję to bu dy nek biu ro wy miesz czą cy się przy uli cy Mic kie -
wi cza 15. Do koń ca paź dzier ni ka 1944 r. zo sta li wy kwa te ro wa ni z nie go ostat ni miesz ka ją cy
tam cy wi le. W tym cza sie pra cow ni cy są do wi po sta ra li się o za opa trze nie biu ra w me ble, któ -
re uzy ska no czę ścio wo od Mi li cji Oby wa tel skiej, czę ścio wo zaś w dro dze re win dy ka cji urzą -
dzeń biu ro wych prze ję tych w cza sie dzia łań wo jen nych przez miej sco wą lud ność. 

W po cząt ko wym okre sie więk szość spraw pro wa dzo nych przez sąd zwią za na by ła z de -
zer cją żoł nie rzy z Bia ło stoc kie go Gar ni zo nu Woj sko we go, w któ re go skład wcho dzi ły
nastę pu ją ce jed nost ki: 

a) or ga ni zu ją ca się w re jo nie mia sta 9. Dy wi zja Pie cho ty, zło żo na z trzech puł ków pie -
cho ty i jed ne go puł ku ar ty le rii, 

b) 4. za pa so wy pułk pie cho ty, 
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19 J. Że laz ko, op.�cit., s. 127. 
20 J. Paw ło wicz, op. cit., s. 30. 
21 A. Ja racz, op. cit., s. 197. 
22 A. Li tyń ski, op.�cit., s. 161. 
23 AIPN, 879/7, Pi smo kpt. Sta ni sła wa Tu dru ja do NSW do ty czą ce po wsta nia WSG w Bia łym sto ku, 3 XII

1945 r., k. 158. 
24 F. Mu siał, op. cit., s. 414.



c) 5. za pa so wy Sa mo dziel ny Ba on Pie cho ty, 
d) 6. za pa so wy Sa mo dziel ny Ba on Pie cho ty, 
e) szpi ta le ewa ku acyj ne nr 1796, 1797, 2146, 3196, 
f) 18. szpi tal we te ry na ryj ny, 
g) skład ma te ria łów pęd nych WP, 
h) skład żyw no ścio wy nr 13, 
i) Re jo no wa Ko men da Uzu peł nień w Bia łym sto ku. 
Na po cząt ku paź dzier ni ka 1945 r. ubył 1. Pra ski Pułk Pie cho ty (w Bia łym sto ku od czerw -

ca 1945 r.), a przy by ła 18. Dy wi zja Pie cho ty, któ rej 65. pułk ulo ko wa no w Bia łym sto ku, na -
to miast po zo sta łe puł ki – w Su wał kach i Au gu sto wie. Przy tak szyb kich zmia nach for mu ją -
cych się jed no stek woj sko wych (o wy so kich sta nach oso bo wych) jed nym z naj więk szych
pro ble mów by ła wspo mnia na wcze śniej de zer cja, z któ rą sąd sta rał się wal czyć bez względ -
nie. Pierw sze dwie te go ty pu spra wy wpły nę ły do WSG w Bia łym sto ku 26 paź dzier ni ka
1944 r. Roz pa trzo no je na po sie dze niu nie jaw nym już dwa dni póź nie j25. 

Naj wyż szy Sąd Woj sko wy 2 li sto pa da 1944 r. na mo cy ustaw szcze gól nych wy dał orze -
cze nie o prze ka za niu są dom woj sko wym tak że spraw cy wi ló w26. Po cząt ko wo w WSG
w Bia łym sto ku roz pa try wa no nie wie le spraw do ty czą cych osób cy wil nych. Jed nak że po
uspraw nie niu dzia łal no ści Urzę du Bez pie czeń stwa oraz od po wied nim prze szko le niu apa ra -
tu śled cze go przez pro ku ra to ra mjr. Wła dy sła wa Olec kie go od lip ca 1945 r. sta no wi ły one
aż 90 proc. wszyst kich pro wa dzo nych po stę po wa ń27. 

Stan oso bo wy WSG na sku tek prze nie sień bądź też de mo bi li za cji cią gle się zmie niał.
W mar cu 1945 r. do tych cza so wy szef są du płk Bro ni sław Ra kow ski zo stał mia no wa ny pre -
ze sem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie. Je dy nie przez 12 dni WSG w Bia łym -
sto ku kie ro wał kpt. dr Na tan Bu tler, po czym w związ ku z no mi na cją na wi ce pre ze sa Są du
Okrę go we go prze nie sio no go do Kra ko wa. Ko lej nym sze fem WSG zo stał por. Sta ni sław
Tu druj, któ ry 11 mar ca 1946 r. na mo cy Roz ka zu mi ni stra obro ny na ro do wej nr 023/Org.
z 20 stycz nia 1946 r. prze kształ cił Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy. Po nim funk cję sze fa WSR peł nił ppłk Jó zef Po po wski. Od 30 czerw ca 1946 r. na cze -
le są du stał Wło dzi mierz Osta po wicz (wcze śniej szef Wy dzia łu do spraw Do raź nych przy
Są dzie Okrę go wym w Bia łym sto ku), je den z naj su row szych sę dziów w dzie jach są dow nic -
twa woj sko we go. Wy dał on po nad 200 wy ro ków śmier ci, z któ rych 180 zo sta ło wy ko na -
nych28. Pod puł kow nik Osta po wicz 10 kwiet nia 1947 r. zo stał prze nie sio ny do De par ta men tu
Służ by Spra wie dli wo ści MO N29. Przez na stęp ne pół ro ku, tj. do sierp nia 1947 r., są dem kie -
ro wał ppłk Ju lian Giem bo rek (ofi cer Ar mii Czer wo nej)30, wcze śniej szef WSG w Rze szo -
wie i Ka to wi ca ch31. Ko lej na zmia na na stą pi ła 5 sierp nia 1947 r. Funk cję sze fa WSR
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25 AIPN, 879/7, Spra woz da nie kpt. Sta ni sła wa Tu dru ja z dzia łal no ści Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go
prze sła ne do Naj wyż sze go Są du Woj sko we go, 30 XI 1945 r., k. 158. 

26 F. Mu siał, op. cit., s. 45. 
27 AIPN, 879/7, Spra woz da nie kpt. Sta ni sła wa Tu dru ja z dzia łal no ści Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go

prze sła ne do Naj wyż sze go Są du Woj sko we go, 30 XI 1945 r., k. 157–159. 
28 Zob. K. Szwa grzyk, Sę�dzia�-śmierć.�Dzia�łal�ność�sę�dzie�go�Wło�dzi�mie�rza�Osta�po�wi�cza�na�Bia�ło�stoc�czyź�-

nie�(1946–1947), „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2005, nr 12, s. 47–59; idem, Praw�ni�cy�cza�su�bez�-
pra�wia..., s. 90. 

29 AIPN Bi, 172/105, Pi smo ppłk. Ro ma na Wa lą ga do ty czą ce zmian na sta no wi sku prze wod ni czą ce go
sądu, b.d., k. 8/70. 

30 AIPN Bi, 172/52, Pi smo ppłk. Ju lia na Giem bor ka do ofi ce ra żyw no ścio we go 65. pp 18. DP, 21 III 1947 r.,
k. 21/221. 

31 K. Szwa grzyk, Praw�ni�cy�cza�su�bez�pra�wia…, s. 302. 



przekaza no (peł nią ce mu do tych czas obo wiąz ki za stęp cy) ppłk. Jó ze fo wi Po po wskie mu 32.
Roz ka zem mi ni stra obro ny na ro do wej z 19 sierp nia 1947 r. na sze fa WSR mia no wa no ppłk.
Ro ma na Wa lą ga (uprzed nio sze fa Woj sko wej Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Bia łym sto ku)33.
Funk cję tę peł nił do 1952 r., po czym skie ro wa ny zo stał do Woj sko we go Są du Re jo no we go
w Kra ko wie. Ostat nim sze fem WSR był po wo ła ny 10 grud nia 1952 r. mjr Ka zi mierz Moch -
ta k34. Spra wo wał tę funk cję do 16 lip ca 1955 r., tj. do cza su roz for mo wa nia są du 35. Rów -
nie czę sto jak sze fo wie zmie nia li się sę dzio wie i pra cow ni cy są du. 

Wła ści wość te re no wa WSR w Bia łym sto ku obej mo wa ła mia sto i po wiat Bia ły stok,
a tak że po wia ty: So kół ka, Bielsk Pod la ski, Wy so kie Ma zo wiec kie, Au gu stów, Su wał ki,
Szczu czyn, Łom ża 36. Or ga ni za cyj nie WSR pod le gał Do wódz twu War szaw skie go Okrę gu
Woj sko we go nr 1 (woj. war szaw skie, bia ło stoc kie i okręg ma zur ski)37. Pod wzglę dem apro -
wi za cyj nym pod le gał 65. puł ko wi pie cho ty. Sie dzi ba WSR w Bia łym sto ku po cząt ko wo
mie ści ła się przy ul. Mic kie wi cza 35, w są siedz twie Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go. Jak wy ni ka ze spra woz da nia sze fa są du ppłk. Ro ma na Wa lą ga, wa run ki
urzę do wa nia w zaj mo wa nym przez WSR bu dyn ku by ły fa tal ne, „z po wo du szczu pło ści
miej sca szef i za stęp ca sze fa są du urzę du ją w jed nym po ko ju, po zo sta li zaś sę dzio wie
w dru gim po ko ju i w tych dwóch po ko jach prze pro wa dza no za ra zem roz pra wy, tak że
dzien nie tyl ko dwa kom ple ty w ogra ni czo nych wa run kach mo gą roz po zna wać spra wy”38.
Kie row nik se kre ta ria tu urzę do wał w po ko ju, któ ry był jed no cze śnie po cze kal nią dla obroń -
ców. Po zo sta ły per so nel kan ce la ryj ny tak że pra co wał w nie zwy kle trud nych wa run kach, np.
na ar chi wum i kan ce la rię taj ną prze zna czo no tyl ko je den po kój. Urzą dze nia biu ro we przed -
sta wia ły się szcze gól nie mi zer nie. Skła da ły się przede wszyst kim z przy pad ko wo do bra -
nych sta rych biu rek i szaf czę ścio wo nie na da ją cych się już do użyt ku. Za ist nia ła sy tu acja
(nie do pusz czal na w myśl re gu la mi nu) stwa rza ła ol brzy mie trud no ści w nor mal nej pra cy sę -
dziów i urzęd ni ków, dla te go też ko niecz ne by ło przy go to wa nie dru gie go bu dyn ku. Sy tu acja
po pra wi ła się 14 li sto pa da 1948 r., kie dy za koń czo no re mont i sąd prze pro wa dził się do są -
sied nie go bu dyn ku przy ul. Mic kie wi cza 3739. 

Or ga ni za cja pra cy są dów re jo no wych opie ra ła się na pod le gło ści służ bo wej obo wią zu ją -
cej w woj sku. Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, cz. I,
pod kre ślał, że szef są du był za ra zem kie row ni kiem, któ re mu pod le ga li wszy scy pra cow ni -
cy, tj. za stęp ca sze fa, sę dzio wie, kie row nik se kre ta ria tu oraz po zo sta li pra cow ni cy. 

In struk cja tym cza so wa w spra wie przyj mo wa nia pra cow ni ków kon trak to wych (cy wil -
nych) re gu lo wa ła za sa dy ich za trud nie nia: „Per so nel za rzą du pań stwo we go Obro ny Na ro -
do wej, to jest pań stwo wej ad mi ni stra cji woj sko wej, skła da się z osób woj sko wych i pra cow -
ni ków cy wil nych. Ci ostat ni peł nią swą funk cję w służ bie pań stwo wej do bro wol nie bądź
to ja ko mia no wa ni w służ bie pu blicz no -pra wnej sta li funk cjo na riu sze pań stwo wi, bądź to
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32 AIPN Bi, 172/17, Wnio sek awan so wy o nada nie stop nia pod puł kow ni ka mjr. Jó ze fo wi Po po wskie mu
z 1 VII 1946 r., k. 7/79. 

33 AIPN Bi, 172/183, Księ ga eta to wa od 1947 r. do 8 VI 1955 r. 
34 AIPN Bi, 172/134, Wy ciąg z roz ka zu per so nal ne go mi ni stra obro ny na ro do wej Kon stan te go Ro kos sow -

skie go nr 1896 z 10 XII 1952 r., k. 9/213. 
35 AIPN Bi, 172/150, Wy ciąg z roz ka zu per so nal ne go mi ni stra obro ny na ro do wej Kon stan te go Ro kos sow -

skie go nr 694 z 25 VI 1953 r., k. 9/80. 
36 M. Za bor ski, op.�cit., s. 204. 
37 J. Ka je ta no wicz, op.�cit., s. 39–40. 
38 AIPN Bi, 172/72, Wy kaz wy dat ków na za spo ko je nie po trzeb go spo dar czych WSR spo rzą dzo ny 15 I 1948 r.

przez mjr. Ro ma na Wa lą ga, k. 17/2. 
39 AIPN Bi, 172/77, Pi smo mjr. Ro ma na Wa lą ga do Dy rek cji Wo do cią gów Miej skich, 14 XI 1948 r., k. 19/277. 



ja ko pra cow ni cy kon trak to wi”40. Wszy scy pra cow ni cy są du mu sie li uzy skać apro ba tę Za -
rzą du In for ma cji 18. Dy wi zji Pie cho ty 41. 

Skład per so nal ny wg eta tu 31/9 WSR w Bia łym sto ku 22 mar ca 1946 r. przed sta wiał się
na stę pu ją co: 

– mjr Po po wski Jó zef – za stęp ca sze fa 42, 
– ppor. Fur tak Zbi gniew Alek san der – sę dzia, 
– chor. Gren ce wicz Ja dwi ga – se kre tarz, 
– chor. Jan kow ski Hen ryk – se kre tarz, 
– chor. Do bo szyń ski Jan – se kre tarz, 
– kpr. Omio tek Cze sław – eks pe dy tor. 
Wraz z ro sną cą licz bą pro wa dzo nych roz praw zwięk szy ła się rów nież ob sa da per so nal -

na są du. W kwiet niu 1947 r. za trud nio nych by ło 20 pra cow ni ków: 6 sę dziów (w tym szef
są du i je go za stęp ca), 6 se kre ta rzy, kie row nik se kre ta ria tu, kan ce li sta, ma szy nist ki, eks pe -
dy tor, kie row ca, go niec oraz 2 prak ty kan tów (sze re go wych)43. Ogó łem w la tach 1946–1950
dla ob sa dy są du prze wi dzia nych by ło 16 eta tów woj sko wych i 7 cy wil ny ch44. Oprócz skła -
du oso bo we go etat obej mo wał tak że trans port i uzbro je nie. Na wy po sa że niu są du znaj do -
wał się sa mo chód oso bo wy mar ki Wil lis, au to mat oraz amu ni cja do bro ni ręcz nej. Ta ki stan
utrzy mał się do koń ca ist nie nia są du. 

WSR w Bia łym sto ku, tak jak po zo sta łe woj sko we są dy re jo no we, urzę do wał od 8.00 do
15.00, w so bo ty do go dzi ny 13.00. Roz pra wy pro wa dzo no co dzien nie z wy jąt kiem po nie -
dział ków i so bót prze zna czo nych na szko le nia, po ga dan ki po li tycz ne oraz od pra wy z sę -
dzia mi i per so ne lem se kre tar sko -ka nc el ary jnym. W śro dę po go dzi nie 18.00 od by wa ły się
po sie dze nia nie jaw ne są du, pod czas któ rych przy go to wy wa no się do roz praw głów nych. 

Pra ca są du opie ra ła się na wspo mnia nym już Tym cza so wym re gu la mi nie urzę do wa nia są dów
i pro ku ra tur woj sko wych, cz. I (obo wią zu ją cym od 1 stycz nia 1947 r.). W myśl je go prze pi sów
za ca ło kształt pra cy są du od po wie dzial ny był szef. Je go obo wiąz ki usta la ne by ły od gór nie i sku -
pia ły się na kie ro wa niu są dem, nad zo rze służ bo wym nad wszyst ki mi za trud nio ny mi w nim pra -
cow ni ka mi oraz re pre zen to wa niu są du na ze wnątrz. Do za dań sze fa są du na le ża ło po nad to de kre -
to wa nie nad sy ła nej i pod pi sy wa nie wy sy ła nej ko re spon den cji, prze wod ni cze nie po sie dze niom
nie jaw nym i roz pra wom głów nym są du, wy zna cza nie prze wod ni czą cych i ter mi nów se sji wy jaz -
do wych. W je go ge stii le ża ło rów nież wy da wa nie za rzą dzeń prze wi dzia nych Ko dek sem woj sko -
we go po stę po wa nia kar ne go, opi nio wa nie wnio sków prze sy ła nych w spra wach kar nych do Naj -
wyż sze go Są du Woj sko we go, Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej, De par ta men tu Służ by
Spra wie dli wo ści MON, a od 1950 r. tak że do Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go. W spra wach
istot nych miał obo wią zek kon tak to wa nia się z sze fem Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go, od 1949 r. rów nież z I se kre ta rzem Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR45. 
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40 AIPN Bi, 172/45, In struk cja tym cza so wa w spra wie przyj mo wa nia pra cow ni ków kon trak to wych wpro -
wa dzo na Za rzą dze niem nr 3 De par ta men tu Per so nal ne go MON, 28 I 1947 r., k. 30/19. 

41 Ibi�dem, Za rzą dze nie nr 0280 Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go nr 1 z 27 I 1947 r., k. 30/1. W czerw cu
1951 r. na sta no wi sko p.o. sze fa Wy dzia łu In for ma cji Woj sko wej 18. DP po wo ła no Cze sła wa Kisz cza ka; zob.
W. Sa wic ki, Współ�pra�ca�Woj�cie�cha� Ja�ru�zel�skie�go� z or�ga�na�mi� in�for�ma�cji� woj�sko�wej�w świe�tle�ma�te�ria�łów
wschod�nio�nie�miec�kiej�Sta�si, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, nr 3, s. 97–109. 

42 Sze fem WSR w Bia łym sto ku w tym cza sie był por. Sta ni sław Tu druj. Nie zo stał on jed nak uwzględ nio -
ny w skła dzie per so nal nym nr 31/9 z 22 III 1946 r. 

43 AIPN Bi, 172/52, Wy kaz ofi ce rów, pod ofi ce rów i sze re go wych, b.d., k. 21/150. 
44 AIPN Bi, 172/84, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 05/49 De par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści MON, 4 V

1949 r., k. 12/13. 
45 B. Kie tliń ska, op.�cit., s. 103. 



Jed nym z naj waż niej szych za dań sze fa są du był wła ści wy po dział czyn no ści w pod le głej
mu jed no st ce. Taj na in struk cja wy da na roz ka zem z 12 lu te go 1947 r. przez sze fa WSR
w Bia łym sto ku mjr. W. Osta po wi cza szcze gó ło wo usta la ła obo wiąz ki pra cow ni ków są du.
Trzej sę dzio wie zo sta li przy dzie le ni do pro wa dze nia spraw, w któ rych oso by cy wil ne, funk -
cjo na riu sze MO i UBP oskar że ni by li o po peł nie nie prze stępstw na te re nie ob wo dów, w któ -
rych skład wcho dzi ły na stę pu ją ce po wia ty: 

I. Ełk, Goł dap, Olec ko, Su wał ki, Gra je wo, Au gu stów – przy dzie lo ny sę dzia por. Zbi -
gniew Fur tak, 

II. Łom ża, Wy so kie Ma zo wiec kie, Bielsk Pod la ski (wraz z Sie mia ty cza mi) – sę dzia
ppłk Jó zef Po po wski, 

III. Bia ły stok (oraz Bia ły stok -mi asto) i So kół ka, a oprócz te go spra wy WBW – sę dzia
kpt. Sta ni sław Wró blew ski. 

Sto sow nie do po wyż sze go po dzia łu przy dzie lo no sę dziom do po mo cy se kre ta rzy i ma -
szy nist ki 46. Zgod nie z Ko dek sem woj sko we go po stę po wa nia kar ne go do obo wiąz ków
sędziów na le ża ło: pro wa dze nie roz praw, spra wo wa nie pie czy nad me ry to rycz nym przy go -
to wa niem roz praw, or ga ni za cja po sie dzeń są do wych, za pew nie nie ter mi no we go sta wien nic -
twa ław ni ków i obroń ców na roz pra wę 47. Po nad to zo bo wią za ni by li do spo rzą dze nia wy ro -
ku bez po śred nio po zakoń cze niu gło so wa nia. Nie do pusz czal ne by ło ogła sza nie wy ro ku
ust nie i spo rzą dza nie go póź niej, jak to nie kie dy mia ło miej sce w WSR w Bia łym sto ku 48. 

Ze wzglę du na brak wy kształ co nej ka dry w pierw szych la tach po woj nie w licz nym gro -
nie ko mu ni stycz nych pro ku ra to rów i sę dziów woj sko wy ch49 zna la zła się nie ma ła gru pa
przed wo jen nych sę dziów i ad wo ka tów, ab sol wen tów wy dzia łów pra wa re no mo wa nych pol -
skich uczel ni – głów nie Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie i Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go w Kra ko wie, ale rów nież Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie, Uni wer sy te tu
War szaw skie go, Uni wer sy te tu Po znań skie go oraz Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go
– bę dą cych ofi ce ra mi re zer wy WP przed 1939 r.50 Tak że skład sę dziow ski WSR w Bia łym -
sto ku, szcze gól nie w pierw szym okre sie ist nie nia, sta no wi ła ka dra przed wo jen na. Jed nym
z nich był szef bia ło stoc kie go WSR Ro man Zyg munt Wa ląg, któ ry ty tuł ma gi stra pra wa
otrzy mał 23 czerw ca 1938 r. na UJ w Kra ko wie 51. Po wyż szą uczel nię w 1939 r. ukoń czył
rów nież Jan Aloj zy Płon ka, póź niej szy sę dzia WSR. W 1938 r. ab sol wen tem Wy dzia łu Pra -
wa na KUL zo stał Alek san der Fi lik s52. 

Krzysz tof Szwa grzyk zwra ca uwa gę, że jesz cze w 1949 r. ab sol wen ci przed wo jen nych
szkół wyż szych sta no wi li po nad po ło wę kor pu su służ by spra wie dli wo ści. Jed nak wraz
z pro ce sem kształ ce nia no wych kadr praw ni czych w woj sku prze pro wa dza no ko lej ne
czystki wśród sta rej ka dry sę dziow skiej. Po zby wa no się wszyst kich „ob cych kla so wo lub
po li tycz nie”. W tym cza sie usu nię to z woj ska wie lu przed wo jen nych ofi ce rów, sę dziów,
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46 AIPN Bi, 172/28, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 12 sze fa są du ppłk. Wło dzi mie rza Osta po wi cza z 1 II 1947 r.,
k. 3–5. 

47 B. Kie tliń ska, op.�cit., s. 103. 
48 AIPN Bi, 172/52, Pi smo pre ze sa NSW płk. Wła dy sła wa Gar now skie go do sze fa WSR w Bia łym sto ku,

26 II 1948 r., k. 21/5. 
49 W la tach 1944–1945 ba zę per so nal ną są dów i pro ku ra tur woj sko wych sta no wi li przede wszyst kim ofi -

ce ro wie Woj ska Pol skie go i Ar mii Czer wo nej. J. Bo ro wiec, op.�cit., s. 51. 
50 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra�i do�ku�men�ta�cja..., s. 346. 
51 AIPN Bi, 172/90, Od pis dy plo mu Ro ma na Zyg mun ta Wa lą ga, k. 22/161. Wię cej na te mat sę dzie go

R. Wa lą ga zob. F. Mu siał, op.�cit., s. 441. 
52 AIPN Bi, 172/90, Od pis dy plo mu ukoń cze nia Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go przez Alek san dra

Fi lik sa, 31 VIII 1949 r., k. 22/163. 



adwo ka tów oraz by łych żoł nie rzy AK, któ rych do tych cza so wa dzia łal ność praw ni cza
w sze re gach LWP na zna czo na by ła mniej szą re pre syj no ścią niż osób pew nych po li tycz nie.
Na ich miej sce w woj sko wym wy mia rze spra wie dli wo ści za trud nia no oso by bez ukoń czo -
nych stu diów wyż szych, a na wet bez wy kształ ce nia śred nie go. Na prze ło mie lat czter dzie -
stych i pięć dzie sią tych roz po czę to ma so we szko le nia no wych kadr praw ni czych. Naj więk -
sza licz ba ab sol wen tów opu ści ła Ofi cer ską Szko łę Praw ni czą w Je le niej Gó rze 53. 

W związ ku z bra kiem od po wied nie go bu dyn ku po cząt ko wo roz pra wy są do we WSR od -
by wa ły się w gma chu wię zie nia kar no -śle dcz ego w Bia łym sto ku. W pi śmie do sze fa DSS
MON ppłk Osta po wicz stwier dzał: „Sąd Re jo no wy w Bia łym sto ku nie ma żad ne go lo ka lu,
w któ rym moż na by prze pro wa dzić roz pra wy, i dla te go zmu szo ny jest prze pro wa dzać roz -
pra wy w wię zie niu. Wa run ki miesz ka nio we w Bia łym sto ku (znisz czo nym w 80 proc.) nie
da ją moż li wo ści wy na le zie nia od po wied nie go po miesz cze nia na miej sce roz praw. Sąd mie -
ści się w bu dyn ku par te ro wym na pe ry fe rii mia sta i za le d wie jest w sta nie po mie ścić kan -
ce la rię są du”54. Dzię ki usil nym sta ra niom sze fa – WSR w Bia łym sto ku uzy skał do dat ko wy
bu dy nek jed no pię tro wy prze wi dzia ny na urzą dze nie sa li roz praw. Po cząt ko wo nie nada wał
się on zu peł nie do użyt ku. Bra ko wa ło okien, drzwi, pie ców, a na wet pod łóg. Wo bec po wyż -
sze go w dro dze wy jąt ku – do cza su za koń cze nia re mon tu – szef Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne -
go De par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści płk Z. Sko czek ze zwo lił na pro wa dze nie roz praw
w sa lach bu dyn ku wię zie nia wy dzie lo nych na ten ce l55. 

Zda niem Pio tra Ła piń skie go w póź niej szym okre sie ze wzglę du na bez pie czeń stwo roz -
pra wy prze pro wa dza no już tyl ko w sie dzi bie są du. Od by wa ły się one za zwy czaj z udzia łem
oskar ży cie la i obroń cy, cho ciaż mia ły rów nież miej sce przy pad ki prze wo du są do we go pod
nie obec ność pro ku ra to ra. Obroń cy po cząt ko wo re kru to wa li się spo śród żoł nie rzy KBW
oraz funk cjo na riu szy MO, w póź niej szym okre sie do udzia łu w roz pra wach zo sta li do pusz -
cze ni rów nież obroń cy cy wil ni (ad wo ka ci) wpi sa ni na tzw. li stę obroń ców woj sko wych.
For mal nie ro la obroń ców spro wa dza ła się do skła da nia wnio sków o uła ska wie nie, w prak ty -
ce nie mie li oni wpły wu na prze bieg po stę po wa nia są do we go. Wśród obroń ców znaj do wa li
się m.in. Ire ne usz Bo liń ski i Fe liks Kra jew ski – by li pro ku ra to rzy WPR w Bia łym sto ku.

Z re gu ły prze bieg roz praw miał cha rak ter za mknię ty. Po za skła dem sę dziow skim, pro ku -
ra to rem, oskar żo nym oraz obroń cą naj czę ściej je dy ny mi obec ny mi na sa li roz praw by li wy -
bra ni funk cjo na riu sze WUBP. Po cząt ko wo na wet nie by li prze słu chi wa ni świad ko wie (ich
ze zna nia od czy ty wa no), ko ron nym do wo dem by ły na to miast – wy ni ka ją ce ze sta li now skiej
teo rii pra wa – przy zna nie się do wi ny oskar żo ne go oraz do wo dy rze czo we (broń, ulot ki)56. 

Od po cząt ku funk cjo no wa nia są du du ży na cisk kła dzio no na or ga ni zo wa nie se sji wy jaz -
do wych, na wet po kil ka na ście ra zy w mie sią cu 57. Naj czę ściej od by wa ły się one w try bie do -
raź nym w myśl De kre tu z dnia 25 czerw ca 1946 r. o przy sto so wa niu prze pi sów o po stę po -
wa niu do raź nym do po stę po wa nia przed są da mi woj sko wy mi. Or ga ni zo wa no je na ob sza rze
ca łe go wo je wódz twa za rów no w mia stach po wia to wych, np. w Biel sku Pod la skim, Gra je -
wie, So kół ce, Su wał kach, Wy so kiem Ma zo wiec kiem, jak i w mniej szych miej sco wo ściach.
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53 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra�i do�ku�men�ta�cja..., s. 345. 
54 AIPN Bi, 172/52, Mel du nek sze fa WSR w Bia łym sto ku ppłk. Wło dzi mie rza Osta po wi cza do sze fa De -

par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści MON, 24 II 1947 r., k. 21/158. 
55 AIPN Bi, 172/52, Od po wiedź sze fa De par ta men tu Służby Spra wie dli wo ści MON płk. Z. Skocz ka na

pismo ppłk. Wło dzi mie rza Osta po wi cza, 7 III 1947 r., k. 21/192. 
56 P. Ła piń ski, op.�cit., s. 154. 
57 AIPN Bi, 172/52, Pi smo za stęp cy sze fa WSR w Bia łym sto ku ppłk. Jó ze fa Po po wskie go do DOW nr 1,

2 V 1947 r., k. 21/315. 



W za leż no ści od wa run ków roz pra wy trwa ły naj czę ściej od dwóch do trzech go dzin (szcze -
gól nie pod czas spraw roz pa try wa nych w wię zie niu) oraz do kil ku dni na se sjach wy jaz do -
wy ch58. 

Nie odzow nym skład ni kiem ów cze sne go wy mia ru spra wie dli wo ści by ły tzw. pro ce sy po -
ka zo we. Naj więk sze i naj gło śniej sze od by wa ły się w Bia łym sto ku, m.in. w bu dyn ku te atru
miej skie go (obec nie ki no „Ton”), gma chu WUBP oraz KW MO. Oprócz pro ce sów po ka zo -
wych in for ma cje o wy ro kach śmier ci za miesz cza ne by ły w bia ło stoc kiej ga ze cie „Jed ność
Na ro do wa”. Po ja wi ła się w niej cy klicz na ru bry ka po świę co na dzia łal no ści są du pt. „Z Woj -
sko we go Są du Re jo no we go”, któ ra oprócz in for mo wa nia spo łe czeń stwa mia ła tak że na celu
wy war cie od po wied nie go efek tu pro pa gan do we go 59. 

W po wszech nej świa do mo ści dzia łal ność re pre syj na WSR w Bia łym sto ku roz cią ga na
jest na okres obej mu ją cy la ta 1944–1956, w rze czy wi sto ści wspo mnia ny sąd funk cjo no wał
na te re nie wo je wódz twa od lu te go 1946 r. do kwiet nia 1955 r. Wcze śniej (od je sie ni 1944 r.)
dzia łał w Bia łym sto ku WSG, któ ry orzekł 56 wy ro ków śmier ci. Naj czę ściej jed nak WSR
my lo ny jest z wy dzia ła mi ds. do raź nych są dów okrę go wych w Bia łym sto ku i Łom ży, dzia -
ła ją cy mi rów no le gle w pierw szym pół ro czu 1946 r. i bę dą cy mi swo istym łącz ni kiem  mię -
dzy są dow nic twem po wszech nym a woj sko wy m60. 

Za rzą dze niem or ga ni za cyj nym nr 02/55 sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go płk.
Oska ra Kar li ne ra z 30 kwietnia 1955 r. roz for mo wa no woj sko we są dy re jo no we oraz woj -
sko we pro ku ra tu ry re jo no we. Za rzą dze nie to by ło efek tem uchwa le nia usta wy 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 pu blicz ne go, Mi li cji
Oby wa tel skiej i Służ by Wię zien nej. Od 1 maja 1955 r. sze fo wie po szcze gól nych jed no stek
woj sko wych oraz są dów re jo no wych mie li za kaz przyj mo wa nia i roz pa try wa nia spraw
karnych. Osta tecz ny ter min li kwi da cji są dów wy zna czo no na 31 sierpnia 1955 r. Do te go
cza su mia ło na stą pić prze ka za nie akt są do wych, do ku men ta cji, urzą dzeń biu ro wych i po -
miesz czeń wła ści wym są dom cy wil ny m61. 

WSR w Bia łym sto ku zgod nie z za rzą dze niem sze fa ZSW osta tecz nie zo stał roz for mo wa -
ny 16 lip ca 1955 r.62 Ogó łem w la tach 1946–1955 roz pa trzył on 7213 spraw. W tym okre -
sie ska za no na ka rę śmier ci 277 osób, z te go wy ko na no 146 wy ro ków śmier ci (w tym kpt.
Ro mu al da Raj sa „Bu re go”, stra co ne go 30 grudnia 1949 r.). Po zo sta łe z orze czo nych kar
w dal szym po stę po wa niu za mie nio no na dłu go let nie ka ry po zba wie nia wol no ści. Ostat ni
wy rok śmier ci orze czo ny przez WSR w Bia łym sto ku w 1954 r. do ty czył ppor. Ka zi mie rza
Kra sow skie go ps. „Głu szec”, sze fa PAS Ko men dy Po wia tu NZW Bielsk Pod la ski 63. Sta ty -
stycz nie w związ ku z orze czo ny mi wy ro ka mi śmier ci WSR w Bia łym sto ku pla so wał się na
szó stym miej scu w kra ju (ko lej no po: war szaw skim, kra kow skim, rze szow skim, lu bel skim
i wroc ław skim), na to miast pod wzglę dem wy ko na nych wy ro ków śmier ci wy su nął się na
nie chlub ne trze cie miej sce (po war szaw skim i kra kow skim)64. 
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58 P. Ła piń ski, op.�cit., s. 154. 
59 P. Ła piń ski, M. Zwol ski, op.�cit., s. 8–9. 
60 P. Ła piń ski, op.�cit., s. 155. 
61 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra�i do�ku�men�ta�cja..., s. 343. 
62 AIPN Bi, 172/228, Roz kaz nr 73 mjr. Ka zi mie rza Moch ta ka w spra wie roz for mo wa nia WSR w Bia łym -

sto ku z 14 VII 1955 r., k. 25. 
63 P. Ła piń ski, M. Zwol ski, op.�cit., s. 13. 
64 P. Ła piń ski, op.�cit., s. 155. 



III. Or ga ni za cja kan ce la rii w Woj sko wym Są dzie Re jo no wym w Białymstoku

Dla funk cjo no wa nia woj sko wych są dów re jo no wych naj waż niej szym nor ma ty wem
regu lu ją cym sze ro ko ro zu mia ną biu ro wość był wspo mnia ny Tym cza so wy re gu la min urzę -
do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, cz. I. Zo stał on wy da ny w opar ciu o prze pis
art. 41 lit. c de kre tu – Pra wo o ustro ju Są dów Woj sko wych i Pro ku ra tu ry Woj sko wej
i wszedł w życie 1 stycz nia 1947 r.65

Dzia łal ność kan ce la ryj na opie ra ła się na trzech pod sta wo wych nor ma ty wach kan ce la ryj -
nych: in struk cji kan ce la ryj nej, jed no li tym rze czo wym wy ka zie akt i in struk cji o dzia łal no -
ści ar chi wum za kła do we go. Po cząt ko wo urzę dy i in sty tu cje pań stwo we funk cjo no wa ły bez
te go ty pu re gu la cji, a sto so wa nie wszel kich norm kan ce la ryj nych i ar chi wal nych by ło wy -
pad ko wą do świad cze nia za wo do we go za trud nio nych w nich urzęd ni kó w66. W kan ce la rii
WSG, a tak że w po cząt ko wym okre sie dzia łal no ści WSR w Bia łym sto ku, obo wią zy wał
Okól nik nr 04/45 z 9 stycz nia 1945 r. oraz Zbior nik py tań w spra wach pro wa dze nia taj nej
ko re spon den cji w Woj sku Pol skim z 13 stycz nia 1945 r.67

Pierw szym ak tem nor ma tyw nym od no szą cym się w spo sób ogól ny do kwe stii zwią za -
nych z kan ce la rią by ła In struk cja o pro wa dze niu taj nej ko re spon den cji w jed nost kach oraz
in sty tu cjach WP wpro wa dzo na w ży cie Roz ka zem NDWP nr 0142 z 9 lip ca 1945 r. Pre cy -
zo wa ła ona za sa dy pra cy kan ce la rii zwią za ne z opra co wy wa niem do ku men tów, 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. Usta la ła rów nież wzo ry urzą dzeń nie zbęd nych do pra cy kan ce la rii taj nej.
W myśl in struk cji do ku men ty wy two rzo ne bądź na de sła ne by ły re je stro wa ne w dzien ni kach
po daw czych pro wa dzo nych osob no dla ko re spon den cji wpły wa ją cej i wy sy ła nej. Ak ta
wpły wa ją ce re je stro wa no w „Dzien ni ku ści śle taj nych i taj nych pism”, a na stęp nie dzie lo -
no we dług ich cech przed mio to wych. In struk cja na ka zy wa ła łą cze nie akt tyl ko w ob rę bie
po szcze gól nych stop ni taj no ści – od dziel nie gru po wa no ak ta taj ne i ści śle taj ne. W wy jąt -
ko wych przy pad kach ze zwa la no na łą cze nie do ku men tów jed nej spra wy (taj nych i ści śle
taj nych) ra ze m68. 

W myśl po wyż szych prze pi sów w WSR w Bia łym sto ku utwo rzo no kan ce la rię taj ną dla
pism ozna czo nych klau zu lą taj ne i ści śle taj ne oraz ogól ną dla po zo sta łych pism. Ko lej ne
zmia ny na stą pi ły w la tach 1951–1952. Wpro wa dzo no wów czas In struk cję o pro wa dze niu
biu ro wo ści taj nej w woj sku oraz In struk cję nr 4/Po lit. o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji
w or ga ni za cjach par tyj nych w woj sku. Oby dwa nor ma ty wy by ły je dy nie mo dy fi ka cją ist -
nie ją cych prze pi sów do ty czą cych po stę po wa nia z ak ta mi taj ny mi w kan ce la rii woj sko wej. 

Me to dy pra cy biu ro wej oraz za sa dy sys te mu kan ce la ryj ne go dla akt jaw nych okre śla ły
od ręb ne prze pi sy. We dług Sta ni sła wa Gro bel ne go pierw szym ak tem nor ma tyw nym, któ ry
uj mo wał w spo sób roz sze rzo ny po stę po wa nie z do ku men ta cją jaw ną w kan ce la rii, by ła wy -
da na w 1948 r. przez Woj sko wy In sty tut Na uko wo -W yda wn iczy In struk cja o biu ro wo ści
jaw nej we wła dzach na czel nych i okrę go wych oma wia ją ca szcze gó ło wo za sa dy biu ro wo -
ści, za bez pie cze nie ta jem ni cy służ bo wej, ro dza je ko re spon den cji i cha rak ter akt, for my i re -
dak cje pism, po sta no wie nia or ga ni za cyj ne, plan i me to dy pra cy biu ra, za ła twia nie spraw,
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65 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych..., s. 96. 
66 Ibi�dem, s. 90. 
67 AIPN, 879/2, Okól nik nr 04/45 gen. Alek san dra Tar now skie go, na czel ne go sze fa Wy dzia łu Są dow nic -

twa Wo jen ne go Woj ska Pol skie go, z 9 I 1945 r. w spra wie pro wa dze nia ksiąg w są dach i pro ku ra tu rach woj -
sko wych, wy ka zów i spra woz dań, ozna cze nia, za kła da nia i pro wa dze nia akt oraz jed no li te go sto so wa nia nazw
są dów i pro ku ra tur woj sko wych, k. 17. 

68 S. Gro bel ny, op.�cit., s. 3. 



wpływ ko re spon den cji z ze wnątrz, po dział i ozna cze nie, re je stra cję pism, prze cho wy wa nie
akt (w tym prze ka zy wa nie do ar chi wum). 

Funk cjo no wa nie kan ce la rii opie ra ło się na rze czo wym wy ka zie akt stwo rzo nym w sys -
te mie kla sy fi ka cji dzie sięt ne j69. Po wyż sza in struk cja wzo ro wa na by ła na prze pi sach kan ce -
la ryj nych sto so wa nych w woj sku w okre sie mię dzy wo jen nym i obo wią zy wa ła prak tycz nie
do 1949 r. Pierw sze go stycz nia 1950 r. wpro wa dzo no no wą in struk cję o pro wa dze niu biu -
ro wo ści jaw nej w woj sku. Prze wi dy wa ła ona po stę po wa nie z ak ta mi jaw ny mi w spo sób nie -
mal że iden tycz ny jak z ak ta mi taj ny mi, mi mo to łą cze nie akt taj nych z jaw ny mi by ło za bro -
nio ne 70. 

Od ręb ne prze pi sy do ty czy ły ar chi wi za cji do ku men tów. Dwu dzie ste go siód me go lu te go
1950 r. uka za ło się Za rzą dze nie nr 03/50 kie row ni ka Kan ce la rii Ogól nej De par ta men tu
Służ by Spra wie dli wo ści Je rze go Mac kie wi cza w spra wie przej mo wa nia i prze cho wy wa nia
akt roz for mo wa nych woj sko wych są dów i pro ku ra tur. Ak ta i księ gi mia ły przej mo wać
i prze cho wy wać te są dy i pro ku ra tu ry woj sko we, któ re zo sta ły utwo rzo ne w miej sce roz for -
mo wa nych są dów i pro ku ra tu r71. Ze wzglę du na oszczęd ność pa pie ru WSR w Bia łym sto ku
na dal wpi sy wał spra wy w księ gi kan ce la ryj ne by łe go WSG. 

Do wy dzie la nia i nisz cze nia do ku men tów w są dach i pro ku ra tu rach woj sko wych mia ły
za sto so wa nie na stę pu ją ce prze pi sy: 

a) do akt i ksiąg w spra wach kar nych – Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów
i pro ku ra tur, cz. I, rozdz. X, 

b) do in nych akt i ksiąg – In struk cja Szta bu Ge ne ral ne go nr 9/48 o prze cho wy wa niu, wy -
dzie la niu i nisz cze niu akt w ar chi wum oraz Roz kaz nr 5/49 sze fa De par ta men tu Służ by
Spra wie dli wo ści MON z 7 mar ca 1949 r. 

Przed prze ka za niem akt do ar chi wum na le ża ło opra wić je w no we okład ki, je że li sta re
by ły brud ne i znisz czo ne, a na pi sy na nich po kre ślo ne lub nie czy tel ne 72. 

a) or ga ni za cja kan ce la rii taj nej

We wszyst kich są dach woj sko wych two rzo no se kre ta ria ty, któ re w prak ty ce speł nia ły rolę
kan ce la rii. To tu taj od by wa ło się przyj mo wa nie, re je stra cja i wy sył ka pism oraz prze cho -
wywa nie zre ali zo wa nych spraw do mo men tu prze ka za nia ich do ar chi wum za kła do we go.
Sekre ta riat skła dał się z czte rech sa mo dziel nych ko mó rek or ga ni za cyj nych: 

– kie row ni ka se kre ta ria tu, 
– kan ce la rii taj nej, 
– kan ce la rii ogól nej, 
– kan ce la rii sę dzió w73. 
W opar ciu o ma te ria ły znaj du ją ce się w ar chi wach Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku i BU iAD

w War sza wie pod ję to pró bę od two rze nia dzia łal no ści kan ce la rii taj nej WSR oraz pro ce su
po wstawa nia i ar chi wi za cji akt. 

We dług prze pi sów za war tych w Zbior ni ku py tań w spra wach pro wa dze nia taj nej ko re spon -
den cji w Woj sku Pol skim z 13 stycz nia 1945 r. do głów nych za dań kan ce la rii taj nej na le ża ło: 
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69 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych..., s. 95. 
70 S. Gro bel ny, op.�cit., s. 5. 
71 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych..., s. 19. 
72 AIPN Bi, 172/106, Za rzą dze nie nr 03/50 kie row ni ka Kan ce la rii Ogól nej DSS MON płk. Je rze go Mac -

kie wi cza w spra wie prze cho wy wa nia i przyj mo wa nia akt roz for mo wa nych są dów i pro ku ra tur woj sko wych,
27 II 1950 r., k. 9/22. 

73 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych..., s. 96. 



1) opra co wa nie taj nej ko re spon den cji (od biór, re je stra cja, roz no sze nie, prze sył ka, prze -
cho wy wa nie, pro wa dze nie akt); 

2) ob ser wa cja pra wi dło we go ob cho dze nia się z taj ny mi do ku men ta mi przez oso by, któ -
re z ni mi się sty ka ją, oraz kon tro la ru chu i wy ko na nia ma te ria łów; 

3) wy ko na nie wszel kiej taj nej ko re spon den cji na zle ce nie do wódz twa lub sze fów urzę -
dów, do wództw i od dzia łów; 

4) ewi den cja ca łe go skła du oso bo we go upo waż nio ne go do wy ko ny wa nia taj nych prac
oraz szko le nie per so ne lu; 

5) ob ser wa cja pra wi dło wo ści nada wa nia stop nia taj no ści do ku men tom; 
6) prze cho wy wa nie taj nych do ku men tów i prze ka zywa nie ich do ar chi wu m74. 
Po cząt ko wo – ze wzglę du na bar dzo trud ne wa run ki lo ka lo we – kan ce la ria taj na mie ści -

ła się w tym sa mym po ko ju co kan ce la ria ogól na oraz ar chi wum. Jed nak po wy re mon to wa -
niu bu dyn ku są do we go w 1948 r. kan ce la ria taj na zo sta ła prze nie sio na do od ręb ne go po -
miesz cze nia, od po wied nio przy sto so wa ne go do prze cho wy wa nia do ku men tów nie jaw nych. 

Pra cow ni ków do taj nej kan ce la rii w związ ku z od po wie dzial ną pra cą oso bi ście wy bie ra li
do wód cy jed no stek, sze fo wie szta bów, urzę dów, do wództw i od dzia łów. Pre fe ro wa no oso -
by wy kształ co ne, kul tu ral ne, naj czę ściej ofi ce rów szta bo wych lub pod ofi ce rów, o wła ści wej
po sta wie mo ral nej, za ufa nych pod wzglę dem po li tycz nym oraz ma ją cych ze zwo le nie Głów -
ne go Za rzą du In for ma cji 75. 

Po cząt ko wo kan ce la rią taj ną kie ro wał ppor. Jan Do bo szyń ski. Do je go obo wiąz ków na -
le ża ło pro wa dze nie spraw taj nych i ści śle taj nych, spo rzą dza nie wy ka zów sta ty stycz nych,
nad zór nad pra cą se kre ta ria tu oraz pro wa dze nie re je strów i re per to rió w76. W cza sie nie -
obec no ści kie row ni ka kan ce la rią taj ną w je go za stęp stwie za rzą dzał wy zna czo ny kan ce li sta. 

Taj ne do ku men ty spo rzą dza ły ma szy nist ki w po miesz cze niach, do któ rych in ni pra cow -
ni cy są du mie li wstęp wzbro nio ny 77. 

Ko re spon den cja taj na i ści śle taj na ad re so wa na do jed no stek woj sko wych i urzę dów
wpły wa ła bez po śred nio do kie row ni ka kan ce la rii. Do chwi li zda nia pism do taj nej kan ce la -
rii dy żur ny zo bo wią za ny był prze cho wać je w sza fie lub skrzyn ce za mknię tej na klucz.
Pisma wpły wa ją ce re je stro wa no w dzien ni ku taj nym lub ści śle taj nym, na stęp nie gru po wa -
no zgod nie z ce cha mi przed mio to wy mi, umiesz cza no w tecz kach, nu me ro wa no i pod szy -
wa no. Na koń cu tecz ki wy mie nia no su ma rycz ną licz bę do ku men tów, któ rą uwie rzy tel niał
swo im pod pi sem kie row nik taj nej kan ce la rii oraz szef są du. 

Na okład ce każ dej tecz ki po win ny się znaj do wać (bez skró tów): na zwa jed nost ki, nu mer
tecz ki, wy szcze gól nie nie spraw, któ re ona za wie ra ła, sto pień taj no ści, da tę roz po czę cia i jej
za koń cze nia. Każ da ze bra na w ten spo sób do ku men ta cja mia ła kar tę in for ma cyj ną. Od no -
to wy wa no w niej wszyst kie ru chy akt oraz oso by, któ re za po zna ły się z ich za war to ścią.
W mo men cie wy ję cia do ku men tu z tecz ki na je go miej sce umiesz cza no kar tę za stęp czą.
Wszel kie po praw ki by ły do ko ny wa ne atra men tem i uwie rzy tel nia ne pod pi sem. Nie do zwo -
lo ne by ło uży cie gum ki. Po skoń czo nej pra cy wszyst kie do ku men ty i ak ta prze cho wy wa no
w sza fach ognio trwa łych, któ re opie czę to wy wa no pla ste li ną lub la kie m78. 
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74 AIPN, 879/2, Zbior nik py tań w spra wach pro wa dze nia taj nej ko re spon den cji w Woj sku Pol skim,
13 I 1945 r., k. 101. 

75 Ibi�dem, k. 104. 
76 AIPN Bi, 172/27, Roz kaz nr 36 sze fa są du mjr. Wło dzi mie rza Osta po wi cza w spra wie po stę po wa nia

doraź ne go i spraw szcze gól nej wa gi, 1 VIII 1946 r., k. 8–9. 
77 AIPN, 879/2, Zbior nik py tań w spra wach pro wa dze nia taj nej ko re spon den cji w Woj sku Pol skim,

13 I 1945 r., k. 106. 
78 Ibi�dem, k. 101–108. 



W kan ce la rii taj nej oprócz dzien ni ków ści śle taj nych i taj nych pism wcho dzą cych i wy -
cho dzą cych prze cho wy wa ne by ły ści śle taj ne i taj ne roz ka zy i za rzą dze nia NDWP, taj ne
roz ka zy NSW, ści śle taj ne spra woz da nia i wy ka zy sta ty stycz ne, okól ni ki i za rzą dze nia DSS
MON, róż ne taj ne pi sma (w tym per so nal ne), roz ka zy DOW nr 1, ści śle taj ne roz ka zy Do -
wódz twa Gar ni zo nu Bia ły stok, taj ne za rzą dze nia do ty czą ce pra cow ni ków cy wil nych oraz
za rzą dze nia i in struk cje od no szą ce się do wy szko le nia pra cow ni ków WSR79. 

Taj na ko re spon den cja wy cho dzą ca by ła re je stro wa na w dzien ni ku wy cho dzą cym, a na -
stęp nie pa ko wa na w ko per ty, na któ rych okre śla no sto pień taj no ści i pil no ści, na zwę ad re -
sa ta, ad res nadaw cy i nu me ry za war tych do ku men tów. Li sty i pa kie ty z li te ra mi „A” prze -
szy wa no w każ dym ro gu ko per ty, po czym łą czo no nit ki i la ko wa no pię cio ma pie czę cia mi.
Li sty i pa kie ty z li te rą „B” i „C” prze szy wa no i la ko wa no jed ną pie czę cią, ewen tu al nie tyl -
ko pie czę to wa no. U do łu ko per ty znaj do wał się ad res nadaw cy. Na koń cu wy sy ła ną ko re -
spon den cję ozna cza no li te ra mi i sor to wa no we dług ka te go rii: 

„A” – szcze gól na, 
„B” – taj na, 
„C” – ści śle taj na. 
Tak przy go to wa ną ko re spon den cję prze sy ła no pocz tą spe cjal ną 80. 
Taj ne i ści śle taj ne roz ka zy otrzy my wa ne przez jed nost kę re je stro wa ne by ły w dzien ni -

ku wcho dzą cym na rów ni z nie jaw ną ko re spon den cją i prze cho wy wa ne w taj nej kan ce la rii.
Nie do zwo lo ne by ło do szy wa nie roz ka zów do te czek z ko re spon den cją. Na le ża ło je opra wić
w po rząd ku ich nu me ra cji. W przy pad ku roz for mo wa nia do wódz twa, jed nost ki lub urzę du
roz ka zy wyż szych in stan cji mia ły być znisz czo ne na pod sta wie sto sow ne go pro to ko łu 81. 

b) or ga ni za cja kan ce la rii ogól nej (jaw nej) 

Per so nel kan ce la rii jaw nej skła dał się z pra cow ni ków kon trak to wych, z któ ry mi za wie -
ra no umo wy o pra cę na czas okre ślo ny po uprzed nim za twier dze niu ich przez Od dział In -
for ma cji 18. Dy wi zji Pie cho ty. W WSR w Bia łym sto ku za trud nio nych by ło sze ścioro pra -
cow ni ków cy wil nych ad mi ni stra cji woj sko wej: trzech se kre ta rzy, dwie ma szy nist ki oraz
je den pi sarz. Część pra cow ni ków kon trak to wych, jak też i sę dziów WSR, po cho dzi ła
z uprzed nio roz for mo wa ne go są du gar ni zo no we go. Od pra cow ni ków cy wil nych nie wy ma -
ga no prze szko le nia woj sko we go. Cho ciaż by li oni jedynie uzu peł nie niem ka dry pra cow ni -
ków woj sko wych, także pod le ga li są dow nic twu woj sko we mu, w któ rym ry go ry stycz nie
prze strze ga no dys cy pli ny. Za bro nio ne m.in. by ło pro wa dze nie roz mów pry wat nych w go -
dzi nach urzę do wych, a nie sto su ją cych się do te go roz ka zu ka ra no w try bie dys cy pli nar nym.
Za ka za no rów nież wy kra cza ją cych po za ra my służ bo we kon tak tów pra cow ni ków biu ro -
wych (se kre ta rze, ma szy nist ki itd.) z obroń ca mi woj sko wy mi 82. 

We dług Sta ni sła wa Gro bel ne go obieg pism w da nej in sty tu cji usta la ła we wnętrz na in -
struk cja biu ro wa. Od by wał się on bez po kwi to wa nia, z wy jąt kiem prze sy łek war to ścio wych
i pism szcze gól nie waż nych. Każ dy do ku ment roz po czy na ją cy spra wę otrzy my wał znak
z wy ka zu akt. Sym bol ten skła dał się z trzech ele men tów: 

1. Na zwy wy dzia łu, w któ rym prze cho wy wa ne by ły ak ta spra wy, 
2. Nu me ru tecz ki – zgod nie z wy ka zem akt, 
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79 AIPN Bi, 172/93, Pro to kół kon tro li kan ce la rii taj nej w dniach 14–15 I 1946 r., k. 25/2. 
80 AIPN Bi, 172/8, Zbior nik py tań nr 00142/45 w spra wach pro wa dze nia taj nej ko re spon den cji w Woj sku

Pol skim, 13 I 1945 r., Po rzą dek wy sył ki taj nych do ku men tów, k. 107. 
81 Ibi�dem, Po rzą dek ewi den cji ści śle taj nych roz ka zów, k. 110. 
82 AIPN Bi, 172/28, Roz kaz nr 82 sze fa WSR ppłk. Ju lia na Giem bor ka, 5 VIII 1947 r., k. 19. 



3. Wpi su do spi su spraw (np. nr IV/175/15, gdzie IV ozna cza ło wy dział, 175 – uro czy -
sto ści woj sko we, 15 – wpis spra wy w tecz ce). 

Spra wę re je stro wa no tyl ko raz – pod jed ną po zy cją po rząd ko wą bez wzglę du na licz bę
do ku men tów do niej do pły wa ją cych. Spi sy spraw naj czę ściej by ły pro wa dzo ne przez re fe -
ren tów dla po szcze gól nych te czek chro no lo gicz nie, nie kie dy tyl ko – al fa be tycz nie. Ak ta
bez po śred nio po za ła twie niu spraw wkła da no do te czek przed mio to wych. Prze cho wy wa no
je u re fe ren tów lub w kan ce la rii, je że li wy ma ga ły te go wzglę dy bez pie czeń stwa. 

W oma wia nym okre sie w kan ce la riach woj sko wych obo wią zy wał sys tem kan ce la ryj ny
dzien ni ko wy po le ga ją cy na sto so wa niu dzien ni ka po daw cze go do re je stra cji i kon tro li obie -
gu do ku men tów oraz nada niu im ukła du zgod nie z wy ka zem akt. Pró by wpro wa dze nia
w 1949 r. no we go sys te mu kan ce la ryj ne go (bez dzien ni ko we go) za koń czy ły się fia skiem.
No wy nor ma tyw kan ce la ryj ny obo wią zy wał tyl ko rok, po nie waż od stycz nia 1950 r. zo stał
za stą pio ny In struk cją o pro wa dze niu biu ro wo ści jaw nej w woj sku. Prze no si ła ona za sa dy
po stę po wa nia z ak ta mi taj ny mi na do ku men ty jaw ne83. 

c) po mo ce kan ce la ryj ne

Pod sta wo wą po mo cą ewi den cyj ną by ło re per to rium akt spraw. Umoż li wia ło ono prze -
gląd spraw kar nych, śle dze nie ich sta nu re ali za cji w da nej chwi li, ozna cza nie akt oraz
wykorzystywano je do ce lów sta ty stycz nych. Wszyst kie spra wy od no to wy wa ne by ły w ko -
lej no ści, w ja kiej wpły wa ły do są du lub pro ku ra tu ry. Po le wej stro nie re per to rium wpi sy wa -
no wszyst kie da ne zwią za ne z przy go to wa niem roz pra wy głów nej. W pierw szej ru bry ce od -
no to wy wa no licz bę re per to rium. Sta no wi ła ona oprócz ozna cze nia li te ro we go oraz dwóch
ostat nich cyfr ro ku część sy gna tu ry akt. W dru giej ru bry ce no to wa no dzień i mie siąc wpły wu
spra wy, a w trze ciej sy gna tu rę pro ku ra tu ry. Czwar tą ru bry kę prze zna czo no na wpi sy wa nie
szcze gó ło wych da nych do ty czą cych oskar żo ne go. Kwa li fi ka cję prze stęp stwa we dług ak tu
oskar że nia umiesz cza no w pią tej ru bry ce. Czas po by tu oskar żo ne go w aresz cie śled czym
od no to wy wa no w ko lej nych ru bry kach (szó stej i siód mej). Pierw sza kar ta re per to rium czę -
sto koń czy ła się wpi sa niem da ty za ła twie nia spra wy bez roz pra wy głów nej (przez umo rze -
nie, za wie sze nie po stę po wa nia lub zwró ce nie śledz twa w ce lu uzu peł nie nia). 

Na pra wej stro nie re per to rium na no szo no da tę i treść wy ro ku za są dzo ne go na roz pra wie
głów nej. W ko lej nych ru bry kach znaj do wa ły się wpi sy od no szą ce się do ape la cji lub re wi -
zji, a na stęp nie treść orze cze nia wy ro ku wy da ne go w II in stan cji (zwol nie nie wa run ko we,
amne stia, utrzy ma nie wy ro ku w mo cy lub po zo sta wie nie skar gi re wi zyj nej bez uwzględ nie -
nia). W na stęp nych ko lum nach wpi sy wa no da ty upra wo moc nie nia się wy ro ku, prze sła nia
orze cze nia do wy ko na nia oraz zło że nia spra wy do ar chi wum. Ostat nią ru bry kę uzu peł nia no
uwa ga mi do ty czą cy mi prze nie sie nia, zwol nie nia z wię zie nia oraz prze re je stro wa nia akt
spra wy, prze ka za nia do dys po zy cji KW MO, po zo sta wie nia akt w są dzie, a tak że ozna cze -
niem kwa li fi ka cji cza so wej prze cho wy wa nych akt. 

Re per to ria pro wa dzo no osob ny mi rocz ni ka mi. Za koń czo ne re per to rium każ do ra zo wo na le -
ża ło opa trzyć da tą za mknię cia, któ rą po twier dzał pie czę cią i pod pi sem szef są du re jo no we go. Na
okład ce re per to rium na le ża ło określić na zwę są du lub pro ku ra tu ry od po wied nią li te rą oraz cy frą
ro ku. Po za mknię ciu wszyst kich spraw re per to rium na le ża ło zszyć i opra wić w okład ki 84. 
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83 S. Gro bel ny, op.�cit., s. 5. 
84 AIPN, 879/2, Okól nik nr 04/45 na czel ne go sze fa Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go Woj ska Pol skie go

gen. Alek san dra Tar now skie go z 9 I 1945 r. w spra wie pro wa dze nia ksiąg w są dach i pro ku ra tu rach woj sko -
wych, wy ka zów i spra woz dań, ozna cze nia, za kła da nia i pro wa dze nia akt oraz jed no li te go sto so wa nia nazw
sądów i pro ku ra tur woj sko wych, k. 18–22. 



IV. Prze ka za nie akt do ar chi wum 

Na gro ma dzo na du ża ilość akt z okre su woj ny oraz no wa do ku men ta cja po wsta ją ca
w jed nost kach i in sty tu cjach są do wych wy ma ga ły od po wied nie go za bez pie cze nia przez
służ bę ar chi wal ną. Brak szcze gó ło wych prze pi sów do ty czą cych po stę po wa nia z ar chi wa lia -
mi spo wo do wał, że twór cy akt nie przy wią zy wa li szcze gól nej wa gi do wy two rzo nych przez
sie bie do ku men tów. NSW 10 sierp nia 1945 r. (w uzu peł nie niu do Okól ni ka nr 04 WSW
z 9 stycz nia 1945 r.) wy dał Okól nik nr 010/N w spra wie za ło że nia i pro wa dze nia ar chi wum
w woj sko wych są dach okrę go wych i gar ni zo no wych. W myśl po wyż szych prze pi sów
w ramach do tych cza so wych eta tów (BSG – etat 31/9) są dy mia ły nie zwłocz nie za ło żyć ar chi -
wa w ce lu prze cho wy wa nia spraw osta tecz nie za ła twio nych. Ak ta skła da ne do ar chi wum
po win ny być wpi sa ne do książ ki ar chi wal nej opa trzo nej sto sow ną licz bą i uło żo ne ko lej no
rocz ni ka mi. Na sza fach i pół kach na le ża ło umie ścić na pi sy do ty czą ce ro ku i licz by akt zło -
żo nych w ar chi wum. 

Uzu peł nie niem książ ki ar chi wal nej był sko ro widz al fa be tycz ny za wie ra ją cy na zwi sko
i imię, okre śle nie, z ja kie go ar ty ku łu (ko dek su, de kre tu) oskar żo ny zo stał ska za ny, licz bę
archi wal ną ła ma ną przez dwie ostat nie cy fry ro ku. Sko ro widz na le ża ło za kła dać na kil ka lat85. 

Od chwi li wej ścia w ży cie Okól ni ka nr 010/N zmie nił się spo sób prze cho wy wa nia do ku -
men tów. Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi ak ta za koń czo nych spraw kar nych znaj du ją ce się
w ar chi wum NSW mia ły być zwró co ne wła ści wym są dom. Do nad zo ru są do we go prze sy ła -
ne mia ły być je dy nie wszyst kie od pi sy wy ro ków i po sta no wień koń czą cych po stę po wa nie 86. 

Sztab Ge ne ral ny WP 27 paź dzier ni ka 1945 r. wy dał In struk cję o pro wa dze niu i pra wi -
dłach prze ka zy wa nia akt do ar chi wum. Za le ca ła ona na stę pu ją ce upo rząd ko wa nie do ku -
men ta cji: 

„a) do ku men ty mu szą być w tecz ce lub okład ce;
b) na tecz ce lub okład ce ma być wy pi sa na na zwa jed nost ki, za rzą du, de par ta men tu, nu -

mer tecz ki, na zwa tecz ki, da ta roz po czę cia i za koń cze nia tecz ki, licz ba ar ku szy i ter min
prze cho wy wa nia;

c) gru bość do ku men tów znaj du ją cych się w tecz ce nie po win na prze kra czać wy so ko ści
grzbie tu tecz ki lub okład ki, w wy pad ku ist nie nia więk szej ilo ści do ku men tów tecz ki po win -
ny być roz dzie la ne na to my;

d) wszel kie spi na cze, igły lub szpil ki na do ku men tach na le ży usu nąć;
e) do ku men ty w tecz kach od da wać obo wiąz ko wo pod szy te;
f) ar ku sze te czek win ny być po nu me ro wa ne w pra wym gór nym ro gu, tecz ki zaś po dzie -

lo ne na to my, każ dy od dziel nie nu me ro wa ny;
g) do te czek po wi nien być wło żo ny do kład ny spis wszyst kich pod szy tych do ku men tów; 
h) tecz ki po win ny być zwią za ne i uło żo ne w pacz ki o wy so ko ści nie prze kra cza ją cej 20 cm”87. 
Zgod nie ze wspo mnia nym wcze śniej okól ni kiem oraz Tym cza so wym re gu la mi nem urzę -

do wa nia są dów i pro ku ra tur jed nost ki woj sko we zo sta ły zo bo wią za ne do prze ka zy wa nia ar -
chi wom te re no wym akt jaw nych i taj nych po upły wie ro ku, li cząc od pierw sze go stycz nia
na stęp ne go ro ku po za koń cze niu re ali za cji spra wy. Te z ko lei od da wa ły do Cen tral ne go Ar -
chi wum Woj sko we go do ku men ty z ka te go rią prze cho wy wa nia więk szą niż pięć lat oraz ma -
te ria ły ar chi wal ne wie czy ste. Ak ta, któ rych okres prze cho wy wa nia był krót szy niż pięć lat,
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85 Ibi�dem, Pro wa dze nie sko ro wi dza na zwisk, k. 23. 
86 Ibi�dem, Okól nik nr 010/N NSW z 10 VIII 1945 r. w spra wie za ło że nia i pro wa dze nia ar chi wum w woj -

sko wych są dach okrę go wych i gar ni zo no wych, k. 220–221. 
87 S. Gro bel ny, op.�cit., s. 8. 



pod le ga ły ko mi syj ne mu znisz cze niu w ar chi wach te re no wy ch88. Ma te ria ły o szcze gól nym
zna cze niu hi sto rycz nym lub po li tycz nym mia ły być prze sy ła ne do Woj sko we go Biu ra Hi -
sto rycz ne go 89. 

Po nad to w ce lu upo rząd ko wa nia spraw ar chi wal nych szef Szta bu Ge ne ral ne go gen. Wła -
dy sław Kor czyc Roz ka zem nr 0247/Org. z 11 li sto pa da 1950 r. zo bo wią zał sze fów cen tral -
nych in sty tu cji MON oraz do wód ców pod le głych mu jed no stek woj sko wych do prze pro wa -
dze nia w swo ich ar chi wach do kład nej in wen ta ry za cji akt jed no stek, któ re zo sta ły
sfor mo wa ne w la tach 1943–194890.

Zgod nie z po wyż szym roz ka zem kie row nik kan ce la rii taj nej por. Jó zef Basz kie wicz spo -
rzą dził wy kaz in wen ta ry za cyj ny akt WSG oraz WSR. Ogó łem zar chi wi zo wa nych by ło 119
po zy cji, m.in.: dzien ni ki ko re spon den cyj ne, roz ka zy i okól ni ki, roz ka zy we wnętrz ne, spra -
wy go spo dar cze, spra wy per so nal ne, roz ka zy i wy ty ki Naj wyż sze go Są du Woj sko we go
i De par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści, ak ta ofi cer skich są dów ho no ro wych, roz ka zy na -
czel ne go wo dza WP oraz Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go nr 191. 

Ak ta i księ gi roz for mo wa nych są dów i pro ku ra tur mia ły prze jąć i prze cho wy wać in sty -
tu cje wy mia ru spra wie dli wo ści, któ re zo sta ły po wo ła ne w ich miej sce. Ak ta spraw kar nych
pro wa dzo ne przez WSG prze jął i pro wa dził da lej WSR. Po zo sta łe ma te ria ły ad mi ni stra cyj -
ne są du zgod nie z In struk cją nr 9/48 o prze cho wy wa niu, wy dzie la niu i nisz cze niu akt w ar -
chi wum mia ły być prze ka za ne do ar chi wum DOW nr 1. 

W związ ku z no we li za cją pra wa kar ne go, a w szcze gól no ści De kre tu z dnia 13 ma ja
1953 r. o zmia nie nie któ rych prze pi sów ko dek su woj sko we go po stę po wa nia kar ne go, jak
rów nież prze pi sów Tym cza so wej in struk cji o wy ko ny wa niu orze czeń w spra wach kar nych,
ZSW po sta no wił zre for mo wać dzia łal ność ar chi wów są do wych. 

Wpro wa dzo ny zo stał po dział ar chi wum na dwie za sad ni cze czę ści: „A” i „B”. W pierw -
szym mia ły znaj do wać się ak ta spraw kar nych ak tu al nych, w któ rych nie zo sta ły wy ko na -
ne ka ry po zba wie nia wol no ści wo bec wszyst kich ska za nych. W ar chi wum „B” na le ża ło
prze cho wy wać ma te ria ły po stę po wań za koń czo nych, czy li ta kich, gdzie ka ra po zba wie nia
wol no ści zo sta ła wy ko na na wo bec wszyst kich ska za nych, względ nie oskar że ni zo sta li unie -
win nie ni lub unie waż nio no po stę po wa nie, a oskar że ni wy szli na wol ność. Ak ta spraw kar -
nych mia ły być prze no szo ne z ar chi wum „A” do ar chi wum „B” w mo men cie otrzy ma nia
pro to ko łu wy ko na nia ka ry śmier ci czy za wia do mie nia o od by ciu ka ry po zba wie nia wol no -
ści lub skie ro wa nia do od dzia łu kar ne go. Po wyż sze zmia ny mia ły być nie zwłocz nie od no -
to wa ne w re per to riu m92. 

Zgod nie ze wspo mnia ną już usta wą z 5 kwiet nia 1955 r. płk Oskar Kar li ner po le cił, aby
ak ta spraw kar nych z lat 1944–1955 za wy jąt kiem spraw żoł nie rzy, któ re mia ły być prze sła -
ne w póź niej szym ter mi nie do WSG w War sza wie, prze ka zać Są do wi Wo je wódz kie mu
w Bia łym sto ku. Zo bli go wał przy tym WSR do po wie rze nia dzien ni ków pism wcho dzą cych
i wy cho dzą cych ko re spon den cji taj nej i jaw nej za 1955 r. ar chi wom okrę go wym w ostat nim
sta dium li kwi da cji są du, tak aby wszel kie czyn no ści są du mo gły być do ostat niej chwi li
jego ist nie nia udo ku men to wa ne. Ak ta, któ re wpły nę ły w póź niej szym ter mi nie, na le ża ło
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88 Ibi�dem, s. 9. 
89 AIPN, 879/2, Okól nik nr 010/N NSW z 10 VIII 1945 r. w spra wie za ło że nia i pro wa dze nia ar chi wum

są dów okrę go wych i gar ni zo no wych, k. 220. 
90 AIPN Bi, 172/109, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 0247/Org. wi ce mi ni stra obro ny na ro do wej gen. Wła -

dy sła wa Kor czy ca z 11 XI 1950 r. w spra wie upo rząd ko wa nia spraw ar chi wal nych, k. 12/310. 
91 AIPN Bi, 172/104, Wy kaz in wen ta ry za cyj ny akt z lat 1943–1948, 18 XII 1950 r., k. 7/222. 
92 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych…, s. 109. 



prze ka zać są do wi wo je wódz kie mu za od ręb nym pi smem prze wod nim i do łą czyć do pro to -
ko łu zdaw czo -o dbio rcz ego. 

Ak ta mia ły być prze ka za ne zgod nie ze sta nem re per to rium „Sr”. Szcze gó ło wo na le ża ło
po dać licz bę i miej sce akt spraw kar nych, któ re znaj do wa ły się po za WSR. Prze ka zu jąc akta
spraw, w któ rych ska za ni od by wa li ka rę po zba wie nia wol no ści, sze fo wie WSR mie li
obowią zek za wia do mić wła ści we jed nost ki wię zien ne o po wie rze niu akt spraw są do wi wo -
je wódz kie mu. Po stę po wa nia pod le ga ją ce na dal wła ści wo ści są dów woj sko wych nie roz pa -
trzo ne przed 1 ma ja 1955 r. oraz re per to ria „Cs” mia ły być prze sła ne w ter mi nie do 10 ma ja
1955 r. do WSG w War sza wie 93. 

Prze ka zy wa nie akt WSR do SW w Bia łym sto ku roz po czę to 19 ma ja 1955 r. Do ty czy ło
to naj pierw akt za la ta 1952–1955, na to miast w na stęp nych dniach zda wa no ma te ria ły za
okres 1944–1951. Ca łą ope ra cję pla no wa no za koń czyć 31 ma ja 1955 r.94

Do ku men ty taj ne i jaw ne (w tym tecz ki pra cy ofi ce rów) WSR 10 czerw ca 1955 r. prze -
ka za no do ar chi wum Do wódz twa War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go oraz Za rzą du Są -
dow nic twa Woj sko we go. Ostat nią par tię akt WSR kpt. Jó zef Basz kie wicz miał 15 lip ca
1955 r. prze słać do ar chi wum Do wódz twa WO W95. 

Pie czę cie i stem ple roz for mo wa nych są dów na ka za no sze fom WSR prze słać do Za rzą -
du VI Szta bu Ge ne ral ne go, na to miast tecz ki wy ro ków i pro to ko łów po sie dzeń nie jaw nych,
Tym cza so wą in struk cję o wy ko na niu orze czeń w spra wach kar nych, Tym cza so wy re gu la -
min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, cz. I, cza so pi sma i książ ki o tre ści woj -
sko wej do ZSW. Do Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej po win na być prze ka za na In struk cja
o pro wa dze niu do cho dzeń w spra wach kar nych. Tecz ki per so nal ne pra cow ni ków cy wil -
nych, któ rzy prze szli do pra cy w in nych są dach woj sko wych, prze nie sio no do tych że pla có -
wek. Za rzą dzo no rów nież znisz cze nie te czek od pi sów po sta no wień NSW96. 

WSR w Bia łym sto ku zo stał osta tecz nie roz for mo wa ny 16 lip ca 1955 r.97

Do skład ni cy akt SW w Bia łym sto ku tra fi ły tyl ko ak ta spraw kar nych, czę sto jesz cze nie -
ukoń czo nych, oraz re per to ria „Sr”. Tu taj ak ta opra wio no w no we okład ki oraz nada no im
no we sy gna tu ry. W trak cie po rząd ko wa nia akt w 1958 r. kil ka na ście jed no stek wy bra ko wa no. 

Ko lej nym eta pem w pro ce sie ar chi wi za cji akt WSR był ich po dział, któ ry na stą pił
w związ ku z pi smem mi ni stra spra wie dli wo ści z 16 ma ja 1966 r. Na ka zy wał on prze ka za -
nie bez pie ce akt WSR bę dą cych w jej za in te re so wa niu. Pierw szy wy kaz spraw (669 akt po -
stę po wań WSR oraz 54 WSG) przy go to wa nych do prze sła nia KW MO w Bia łym sto ku spo -
rzą dzo no 7 czerw ca 1966 r. Dwu dzie ste go siód me go lu te go 1967 r. do KW MO prze ka za no
588 spraw kar nych (w tym 47 WSG)98, a w la tach 1967–1969 – łącz nie 702 jed nost ki ar -
chi wal ne. Wszyst kie spra wy do ty czy ły pro ce sów po li tycz nych oraz przy na leż no ści do nie -
le gal nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych. W ar chi wum KW MO nada no im no we sy gna -
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93 AIPN Bi, 172/219, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 02/55 sze fa ZSW płk. Oska ra Kar li ne ra z 26 IV 1955 r.
w spra wie roz for mo wa nia są dów re jo no wych, k. 6/26. 

94 AIPN Bi, 172/228, Roz kaz nr 53 mjr. Ka zi mie rza Moch ta ka w spra wie prze ka za nia akt Są do wi Wo je -
wódz kie mu, 18 V 1955 r., k. 16. 

95 Ibi�dem, Roz kaz nr 73 mjr. Ka zi mie rza Moch ta ka o roz for mo wa niu Woj sko we go Są du Re jo no we go,
14 VII 1955 r., k. 25. 

96 AIPN Bi, 172/219, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 02/55 sze fa ZSW płk. Oska ra Kar li ne ra z 26 IV 1955 r.
w spra wie roz for mo wa nia są dów re jo no wych, k. 6/29. 

97 AIPN Bi, 172/228, Roz kaz nr 73 mjr. Ka zi mie rza Moch ta ka o roz for mo wa niu Woj sko we go Są du Re jo -
no we go, 14 VII 1955 r., k. 25. 

98 AIPN Bi, 044/291/1, Mel du nek na czel ni ka KW MO w Bia łym sto ku do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C”
MSW o ilo ścio wym i ja ko ścio wym sta nie akt WSR, 24 IV 1967 r., k. 119. 



tu ry ar chi wal ne i wy ko rzy sty wa no do spo rzą dza nia cha rak te ry styk obiek to wych, a tak że
aktu ali za cji kar to tek oso bo wych pro wa dzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa. Do
ar chi wum są du wo je wódz kie go po wyż sze ma te ria ły po wró ci ły 10 stycz nia 1990 r. 

Ak ta po zo sta łe w skład ni cy są du wo je wódz kie go na pod sta wie pi sma MSW z 27 grudnia
1966 r. pod da no kon ser wa cji: opra wio no w no we okład ki (presz pa no we), zak tu ali zo wa no
prze gląd akt, pod kle jo no znisz czo ne do ku men ty oraz na da  no no we sy gna tu ry „AS” (akta
są do we)99. 

Od 1977 r. w związ ku z Roz po rzą dze niem mi ni stra spra wie dli wo ści z 6 grud nia 1975 r.
w spra wie okre sów prze cho wy wa nia i wa run ków nisz cze nia akt są do wych ma te ria ły WSR
za czę to prze ka zy wać do Ar chi wum Pań stwo we go w Bia łym sto ku. Pierw sze prze ję cie 232
akt na stą pi ło 1 kwiet nia 1977 r. Dwa la ta póź niej do ar chi wum tra fi ły 4263 j.a. (43 mb),
a 9 kwiet nia 1987 r. ko lej ne 458 jed nost ki (6 mb) WSR. Ostat nie 233 spra wy zo sta ły prze -
ka za ne 13 li sto pa da 1997 r. 

Ar chi wum Pań stwo we w Bia łym sto ku prze ję ło 5711 j.a. (61,1 mb), 13 re per to riów i 15
sko ro wi dzów z lat 1944–1955100. W trak cie po rząd ko wa nia zli kwi do wa ny zo stał układ
nada ny w skład ni cy są du. Ak ta uło żo no chro no lo gicz nie we dług obo wią zu ją cych pro ce dur
ar chi wal ny ch101. 

Mi ni ster spra wie dli wo ści 8 li sto pa da 1989 r. zle cił pre ze som są dów wo je wódz kich
wstrzy ma nie bra ko wa nia akt spraw kar nych są dów woj sko wych i za kwa li fi ko wał je do ka -
te go rii „A”. Na ka zał też prze ka za nie ich do Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row -
skich w Pol sce 102. 

W 2003 r. ak ta WSR zgod nie z art. 25 Usta wy z dnia 18 grud nia 1998 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 zo sta ły prze -
ka za ne z Ar chi wum Pań stwo we go do Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku. Spis zdaw czo -o dbior -
czy skła dał się z 5453 po zy cji (5582 tecz ki). Rok póź niej tra fi ły do In sty tu tu ko lej ne 84
jed nost ki. Ostat nie 23 j.a. prze ję to w la tach 2005–2007. Spo wo do wa ne to by ło roz pa try wa -
ny mi przez sąd pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych od wo ła nia mi i re wi zja mi od wy ro ków
WSR. W związ ku z tak dłu gim okre sem prze ka zy wa nia akt do OBU iAD w Bia łym sto ku zo -
sta ły one uję te w 12 spi sach zdaw czo -o dbio rczych. W ar chi wum IPN ko lej ny raz zmie nio -
no układ akt. Zy ska ły one wów czas no wą sy gna tu rę: nu mer ko lej ne go pro to ko łu prze ka za -
nia ła ma ny przez po zy cję w spi sie zdaw czo -o dbio rczym. Do ku men ty naj bar dziej
znisz czo ne pod da no kon ser wa cji i di gi ta li za cji. 

W ar chi wum Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku zna la zły się rów nież 232 tecz ki spraw ad mi -
ni stra cyj nych uzy ska ne w dro dze uży cze nia z Ar chi wum Wojsk Lą do wych w War sza wie. 

V. Cha rak te ry sty ka akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku

Wśród ma te ria łów ar chi wal nych WSR w Bia łym sto ku naj więk szą i naj cen niej szą część
sta no wią ak ta spraw kar nych. Opi su ją one pro ce du rę zwią za ną z pro wa dze niem śledztw
i wska zu ją na ten den cje do ty czą ce ści ga nia prze stępstw o cha rak te rze an ty pań stwo wym,
a jed no cze śnie da ją świa dec two ści słej współ za leż no ści są dów i pro ku ra tur woj sko wych
od urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go oraz in stan cji par tyj nych. Na szcze gól ną uwa gę
zasłu gu ją ak ta pro ce so we do ty czą ce: współ pra cy z pod zie miem nie pod le gło ścio wym,
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100 APB, Księ ga na byt ków, nr ze spo łu 509, da ty skraj ne: 1944–1956, sygn. akt: G, R, DR, SR, K. 
101 Ibi�dem, da ty skraj ne: 1944–1956, sygn. akt: G, R, D, R, SR, K. 
102 B. Kie tliń ska, op.�cit., s. 106. 



nielegal ne go po sia da nia bro ni, na pa dów na po ste run ki MO, sze rze nia wro giej pro pa gan dy
oraz de zer cji. W ak tach zna leźć moż na przy kła dy wy mu sza nia ze znań na oskar żo nych oraz
wy da wa nia bar dzo su ro wych wy ro ków na wet za bła he prze wi nie nia. 

Ak ta ad mi ni stra cyj ne moż na po dzie lić na pięć grup: 
a) ak ta szko le nio we, 
b) ak ta po rząd ko we (za opa trze nia woj sko we go), 
c) ak ta or ga ni za cyj ne i per so nal ne, 
d) ak ta po kon trol ne, 
e) ma te ria ły do ty czą ce umac nia nia wła dzy lu do wej w la tach 1946–1955. 
Naj licz niej sze są ak ta szko le nio we, w któ rych prze wa ża ją roz ka zy, pro gra my szko le ń

i spra woz da nia. Waż ną gru pę sta no wią ak ta zwią za ne z kwe stia mi or ga ni za cyj ny mi, per so -
nal ny mi i po rząd ko wy mi – okól ni ki i róż ne go ty pu za rzą dze nia. Istot ne są rów nież roz ka zy
i za rzą dze nia o de mo bi li za cji i kry te riach na bo ru do służ by za wo do wej. Dzien ni ki roz ka -
zów we wnętrz nych po zwa la ją na to miast na peł ne od two rze nie ob sa dy per so nal nej WSR.
War to zwró cić uwa gę na roz ka zy i za rzą dze nia po rząd ko we oraz oko licz no ścio we za wie ra -
ją ce in for ma cje zwią za ne z od by wa niem służ by woj sko wej, w tym szcze gó ło we in struk cje
do ty czą ce opie ki nad ta bo rem kon nym, za cho wa niem hi gie ny w woj sku, wal ki z cho ro ba -
mi oraz udzia łu w uro czy sto ściach re li gij nych za rów no ka to lic kich, jak i ju da istycz nych. 

In te re su ją cą gru pę do ku men tów sta no wią pro to ko ły kon tro li prze pro wa dzo nej przez
ZSW i zwią za ne z nią za le ce nia. Ma te ria ły te ob ra zu ją stan wy szko le nia, dys cy pli ny, or ga -
ni za cji pra cy oraz za strze że nia do ty czą ce wy ro ków. 

Cen nym źró dłem wie dzy są spra woz da nia są du z prze bie gu umac nia nia wła dzy lu do wej
na Bia ło stoc czyź nie w la tach 1946–1955, w tym opi su ją ce wal kę z żoł nie rza mi pod zie mia
nie pod le gło ścio we go oraz ak cje pro pa gan do we prze pro wa dza ne w cza sie re fe ren dum
w 1946 r. i wy bo rów do Sej mu Usta wo daw cze go. 

Ze wzglę du na tech ni kę spo rzą dza nia ak ta WSR moż na po dzie lić na: rę ko pi sy, ma szy -
no pi sy oraz dru ki po wie la ne róż ną tech ni ką. Wy gląd i po stać ze wnętrz na wo lu mi nów akt
spraw WSR w Bia łym sto ku nie ule gły w trak cie ist nie nia są du istot nym zmia nom. W ja -
sno żół tych pa pie ro wych ob wo lu tach znaj du ją się ak ta for ma tu 210 × 297 mm. Grzbie ty akt
zo sta ły wzmoc nio ne po dwój ną kart ką pa pie ru, zło żo ną pa ro krot nie w pa sek od po wied niej
sze ro ko ści, w zależności od gru bo ści wo lu me nu. Do pa ska po przez okład kę (osła nia ca ły
tom) przy szy to po szcze gól ne skład ki. Wszyst kie pi sma ma ją roz miesz czo ne w okre ślo nym
ukła dzie i ko lej no ści cha rak te ry stycz ne ele men ty: ad re sat, miej sce i da ta wy sta wie nia pis -
ma, je go nu mer, wła ści wy tekst, pod pis, pie częć, ewen tu al ne orze cze nie taj no ści, po uf no -
ści lub ter mi no wo ści pi sma, na kła dy, na zwi sko oso by re da gu ją cej, na zwę in sty tu cji oraz
zwro ty grzecz no ścio we. Część opi sów na ob wo lu cie jest dru ko wa na, po zo sta łe są uzu peł -
nia ne ręcz nie. Gru bość akt kształ tu je się mię dzy 2 a 3 cm, do ku men ty są zszy te lnia ny mi
nić mi103. 

VI. Za koń cze nie

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Bia łym sto ku funk cjo no wał w la tach 1946–1955. Po wo ła ny
zo stał do ży cia na pod sta wie roz ka zu or ga ni za cyj ne go NDWP z 20 stycz nia 1946 r. Jednym
z rezultatów je go pra cy są do ku men ty ad mi ni stra cyj ne oraz ak ta spraw kar nych zgro ma dzo -
ne w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne sta no wią za le d wie nie wiel -
ką część do ku men ta cji wy two rzo nej przez WSR. Jed nak to dzię ki nim moż li we by ło od two -
rze nie struk tu ry or ga ni za cyj nej są du, funk cjo no wa nia kan ce la rii taj nej, a na stęp nie pro ce su
ar chi wi za cji akt. Istot ną ro lę w pra cy są du od gry wał se kre ta riat, któ re go skład eta to wy

Teresa Pogorzelska 
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ustala ny był na wnio sek na czel ne go sze fa Są dow nic twa Woj sko we go. Po dział czyn no ści
mię dzy sę dziów na stę po wał na pod sta wie za rzą dze nia sze fa są du. Wobec per so ne lu kan ce -
la ryj ne go w spra wach nad zo ru sto so wa ne by ły ogól ne prze pi sy woj sko we go re gu la mi nu
dys cy pli nar ne go 104. 

Obec nie w ar chi wum OBU iAD w Bia łym sto ku prze cho wy wa ne są 5854 j.a. do ty czą ce
spraw kar nych i urzą dzeń ewi den cyj nych. O ile od na le zie nie akt spraw kar nych nie stwa rza
więk szych kło po tów, o ty le od szu ka nie in for ma cji in te re su ją cych hi sto ry ka w ak tach ad mi -
ni stra cyj nych (232 j.a.) wy ma ga wie le wy sił ku. Mia ły one bo wiem kil ka krot nie zmie nia ny
układ (osta tecz nie zo sta ły uło żo ne w spo sób chro no lo gicz ny), na to miast opi sy jed nost ko we
w spi sach zdaw czo -o dbio rczych nie in for mu ją do kład nie o za war to ści te czek. 

Mi mo tych bra ków ak ta WSR za wie ra ją istot ne wia do mo ści z za kre su hi sto rii woj sko -
wo ści oraz do ty czą ce pod zie mia nie pod le gło ścio we go i przej mo wa nia wła dzy przez ko mu -
ni stów. To dzię ki nim moż na uzy skać in for ma cje o struk tu rze, spo so bie dzia ła nia, a tak że
ob sa dzie per so nal nej są du. Sta no wią za tem in te re su ją cą ba zę źró dło wą dla ba da czy dzie jów
pół noc no- wscho dniej Pol ski. 

Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku...
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Aleksander Drozdowski 

Typowe przykłady perlustracji
korespondencji w aktach

Służby Bezpieczeństwa
województwa katowickiego

Per lu stra cją ko re spon den cji w ra mach apa ra tu bez pie czeń stwa od koń ca 1955 r.
do 1989 r. zaj mo wał się pion „W” (Biu ro „W” na szcze blu cen tral nym i wy dzia ły
„W” na szcze blu wo je wódz kim)1. Obej mo wa ła ona nie tyl ko dzia ła nia zle co ne przez

in ne pio ny SB – łą czą ce się z roz pra co wy wa niem kon kret nych osób, grup bądź in sty tu cji
– lecz tak że „pro fi lak tycz ną”, wy ryw ko wą kon tro lę ko re spon den cji ma ją cą na ce lu ujaw nia -
nie prze ka zy wa nia in for ma cji nie po żą da nych przez wła dze, utrzy my wa nie po dej rza nych
z punk tu wi dze nia władz kon tak tów itp.2 Na te re nie wo je wódz twa ka to wic kie go ta ka właś -
nie „pro fi lak tycz na” kon tro la by ła szcze gól nie waż na ze wzglę du na utrzy my wa nie przez
wie lu miesz kań ców kon tak tów – tak że ko re spon den cyj nych – z oby wa te la mi Nie miec Za -
chod nich (głów nie zresz tą krew ny mi) i tam tej szy mi in sty tu cja mi (w tym cha ry ta tyw ny mi).
O roz mia rach dzia łal no ści ka to wic kie go Wy dzia łu „W” niech świad czą cho ciaż by spra woz -
da nia za pierw sze pół ro cze 1977 r. – w tym okre sie prze czy ta no 198 068 do ku men tów prze -
sy ła nych pocz tą, spo rzą dzo no 2503 kse ro ko pie, wy łą czo no z obie gu 195 prze sy łek3. Część
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1 Wcze śniej spra wa mi ty mi zaj mo wa ły się pio ny II, „B”, po now nie II i IX; zob. Z. Na wroc ki, Struk�tu�ra
apa�ra�tu� bez�pie�czeń�stwa� [w:] Apa�rat� bez�pie�czeń�stwa� w Pol�sce.� Ka�dra� kie�row�ni�cza, t. 1: 1944–1956, red.
K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 29–32; P. Pio trow ski, Prze�kształ�ce�nia� struk�tu�ry�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa
na Dol�nym� Ślą�sku� w la�tach 1954–1975, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2004, nr 1,
s. 124–127; M. Ko ma niec ka, Struk�tu�ra�i nor�ma�ty�wy�pio�nu�„W”�i je�go�po�przed�ni�ków�(1945–1989), „Apa rat
Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 179–198; H. Do mi ni czak, Or�ga�ny� bez�pie�czeń�stwa
PRL 1944–1990, War sza wa 1997, s. 23–34, 51. Zresz tą w ra mach prze kształ ceń apa ra tu bez pie czeń stwa
w 1989 r. spra wy pro wa dzo ne przez pion „W” prze jął – w ogra ni czo nym i zmo dy fi ko wa nym za kre sie – po -
now nie pion II (de cy zję tę pod jął 30 V 1989 r. ów cze sny mi ni ster spraw we wnętrz nych Cze sław Kisz czak);
zob. AIPN Ka, 083/64, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 016/KA/89 sze fa WUSW w Ka to wi cach, 15 VI 1989 r., k. 2.
Od no śnie do or ga ni za cji i funk cjo no wa nia pio nu „W” w la tach 1955–1989 zob. m.in. P. Pio trow ski, Służ�ba
Bez�pie�czeń�stwa� w la�tach 1956–1975 [w:] Apa�rat� bez�pie�czeń�stwa� w Pol�sce.� Ka�dra� kie�row�ni�cza,
t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 14, 22–23, 29; idem, Prze�kształ�ce�nia�struk�tu�ry�apa�ra�-
tu�bez�pie�czeń�stwa…, s. 127–128, 140, 148; H. Do mi ni czak, op.�cit., s. 145, 159, 260–262.

2 Zob. m.in. F. Mu siał, Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki, Kra ków 2007, s. 202–203; Z. Na wroc ki, op.�cit., s. 31–32;
H. Do mi ni czak, op.�cit., s. 145, 159, 260–262; L. Smoł ka, Pion�„W”�na Dol�nym�Ślą�sku.�Pry�wat�na�ko�re�spon�-
den�cja� za�kwe�stio�no�wa�na� przez� Służ�bę� Bez�pie�czeń�stwa� po 1956� r., „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej
1944–1989” 2011, nr 1, s. 387–408.

3 AIPN Ka, 0127/16, In for ma cje kwar tal ne Wy dzia łu „W” KW MO w Ka to wi cach z 1977 r., k. 73, 105.



skon tro lo wa nych li stów sta ła się przy czy ną wszczę cia przez SB wo je wódz twa ka to wic kie -
go dzia łań wy mie rzo nych prze ciw ko kon kret nym oso bom lub gru pom. Ni niej szy ar ty kuł
nie oma wia oczy wi ście ca ło ści za gad nie nia, przy to czo no w nim je dy nie wy bra ne przy kła -
dy ta kich dzia łań.

„Li sty że bra cze” 

Cha rak te ry stycz nym za gad nie niem zwłasz cza dla te re nów za miesz ka łych przez oso by
po czu wa ją ce się do na ro do wo ści nie miec kiej lub po pro stu utrzy mu ją cych kon tak ty
z miesz kań ca mi Nie miec Za chod nich by ła spra wa tak zwa nych li stów że bra czych. By ły to
proś by o po moc ma te rial ną wy sy ła ne przez oby wa te li Pol ski do miesz kań ców Re pu bli ki
Fede ral nej Nie miec4. Au to rzy przy tym czę sto po wo ły wa li się bądź na swo je nie miec kie
korze nie i za słu gi dla Nie miec (na przy kład służ bę woj sko wą w We hr mach cie, od nie sio ne
wów czas ra ny itp.), bądź na bie dę pa nu ją cą w Pol sce. Cza sa mi łą czo no róż ne mo ty wy, nie -
kie dy wska zy wa no na złe wa run ki ma te rial ne ja ko sku tek rze ko mej dys kry mi na cji osób
po cho dze nia nie miec kie go przez pol skie wła dze. Istot ne z punk tu wi dze nia rzą du by ło
przede wszyst kim nie poda wa nie in for ma cji o bie dzie pa nu ją cej w kra ju, któ re mo gły być
wy ko rzy sta ne do two rze nia w Niem czech (i nie tyl ko) ne ga tyw ne go ob ra zu pań stwa pol -
skie go i ustro ju ko mu ni stycz ne go. Stąd „li sty że bra cze” (okre śle nie sto so wa ne zresz tą
w do ku men tach SB)5 bu dzi ły nie po kój władz, a ich au to rzy by li roz pra co wy wa ni przez
bez pie kę. Pod sta wą wszczę cia dzia łań by ło wy kry cie przez pion „W” li stów o wspo mnia -
nym cha rak te rze, o czym in for mo wa no na stęp nie od po wied nie ko mór ki te re no we SB6.
Szcze gól nie du żo ta kich spraw wy stę po wa ło na Gór nym Ślą sku, w tym na te re nie wo je -
wódz twa ka to wic kie go.

Wśród akt prze ka za nych do Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku -
men tów IPN w Ka to wi cach w tzw. wor kach ewa ku acyj nych (ak ta przy go to wa ne do znisz -
cze nia, na szczę ście oca la łe) znaj du je się tecz ka o daw nej sy gna tu rze II 23511 (obec nie IPN
Ka 230/1012), któ ra za wie ra in for ma cje o 12 oso bach z te re nu po wia tu ty skie go pi szą cych
„li sty że bra cze” w la tach 1961–1962. Jed na z nich – miesz ka niec Ty chów – po cząt ko wo
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4 W PRL do cza su unor mo wa nia sto sun ków dy plo ma tycz nych na li nii Bonn – War sza wa w 1972 r. w świa -
do my spo sób błęd nie tłu ma czo no na zwę te go pań stwa (Bun de sre pu blik Deutsch land) ja ko Nie miec ka Re pu -
bli ka Fe de ral na. W ten spo sób chcia no pod wa żyć fakt ist nie nia dwóch państw nie miec kich i pro pa gan do wo
po ka zać (jak wi dać pro pa gan da obej mo wa ła tu se man ty kę), że Pol ska Lu do wa uzna je tyl ko jed no z nich
– Nie miec ką Re pu bli kę De mo kra tycz ną. 

5 Na przy kład Re fe rat ds. SB KP MO w Ty chach w spra woz da niach z lat 1961–1965 re gu lar nie wspo mi -
na o „li stach że bra czych” ja ko ele men cie re wi zjo ni zmu i szka lo wa niu sto sun ków ist nie ją cych w Pol sce Lu do -
wej. Oso by pi szą ce ta kie li sty, a tak że otrzy mu ją ce z Nie miec Za chod nich po moc ma te rial ną (czę sto w od po -
wie dzi na wcze śniej sze proś by, choć prze cież po moc ta ka wy sy ła na też by ła przez człon ków ro dzin tych że
osób za miesz ku ją cych Niem cy Za chod nie) mia ły zo stać pod da ne „głęb szej ana li zie” i „wni kli we mu roz po zna -
niu” (istot nie licz ne są w tych spra woz da niach in for ma cje o za kła da niu spraw na ta kie oso by i o prze pro wa -
dza nych roz mo wach ostrze gaw czych). AIPN Ka, 0125/16, cz. 2, Spra woz da nia kwar tal ne z pra cy ope ra cyj nej
Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ty chach z lat 1961–1962, k. 39, 94, 160; AIPN Ka, 0103/144, t. 15, Spra woz da nia
rocz ne z pra cy ope ra cyj nej Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ty chach z lat 1964–1965, k. 43, 45–48, 55 i 66.

6 Ko re spon den cja pro wa dzo na przez miesz kań ców Pol ski z oso ba mi bądź in sty tu cja mi z te re nu RFN znaj -
do wa ła się pod szcze gól nym nad zo rem SB; zob. np. AIPN Ka, 230/1778, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III Biu -
ra „W” MSW do za stęp cy ko men dan ta ds. SB KM MO w Gli wi cach, 15 IV 1965 r., k. 12 (w pi śmie wska zy -
wa no, że ko re spon den cja ta ka jest „w po waż nej czę ści kon tro lo wa na w ra mach wy ryw ko we go czy ta nia”).
11 lat póź niej Wy dział „W” KW MO w Ka to wi cach w spra woz da niu za 1975 r. in for mo wał, że w tym cza sie
skon tro lo wał 4581 do ku men tów kie ro wa nych po przez am ba sa dę RFN do oby wa te li pol skich miesz ka ją cych
w wo je wódz twie ka to wic kim. AIPN Ka, 0127/16, Spra woz da nie Wy dzia łu „W” KW MO w Ka to wi cach z pra -
cy ope ra cyj nej w 1975 r., 24 I 1976 r., k. 277.



kore spon do wa ła z Nie miec kim Czer wo nym Krzy żem w ce lu usta le nia miejsc po by tu swo -
ich krew nych, któ rzy za gi nę li w cza sie woj ny, a na stęp nie zwró ci ła się z proś bą o do star -
cze nie jej ubrań dla dzie ci, gdyż w Pol sce ta kich rze czy bra ku je. Bez pie ka po trak to wa ła
ową proś bę ja ko „list że bra czy” i w efek cie prze pro wa dzi ła z au to rem li stu tzw. roz mo wę
ostrze gaw czą. Wy ja śnio no mu, że pi sa nie ta kich li stów jest za ka za ne, a tak że za gro żo no
kon se kwen cja mi w razie pod trzy my wa nia kon tak tów. W na stęp nym przy pad ku miesz ka -
niec Mi ko ło wa pro sił o odzież, bu ty, le ki i żyw ność. Wy sła nie li stu tak że skoń czy ło się roz -
mo wą ostrze gaw czą, w cza sie któ rej nadaw ca twier dził, że nie uwa żał te go za że brac two,
z czym rzecz ja sna funk cjo na riu sze SB się nie zgo dzi li. In ny au tor – miesz ka niec Orze sza
– okre ślał sie bie ja ko Niem ca i wspo mi nał o utra cie no gi w cza sie służ by w We hr mach cie,
w związ ku z czym znaj do wał się w trud nej sy tu acji ma te rial nej, tym bar dziej że miał
na utrzy ma niu tro je dzie ci. Po dob nie i tu taj prze pro wa dzo no z nim roz mo wę ostrze gaw czą.
Wresz cie ko lej ny we te ran We hr mach tu – z Jaś ko wic – z po wo du utra ty no gi na woj nie pro -
sił (z po wo dze niem) w li ście o pro te zę. Dzia ła nia SB wo bec je go oso by by ły zbież ne
z wcze śniej szy mi przy pad ka mi. Wszyscy nadawcy zo sta li za re je stro wa ni w kar to te kach SB
ja ko nie miec cy re wi zjo ni ści7.

Ko lej nym przy kła dem jest spra wa miesz kań ca We so łej (obec nie dziel ni ca My sło wic),
któ ry utrzy my wał kon tak ty ko re spon den cyj ne z kil ku na sto ma miesz kań ca mi RFN i Ber li na
Za chod nie go. Je go po da nia o po moc ma te rial ną do cie ra ły tak że do NCK, w efek cie cze go
otrzy my wał on znacz ne ilo ści dóbr. Nic dziw ne go, że SB KP MO w Ty chach, któ ra się tą
spra wą zaj mo wa ła, stwier dzi ła „ma so we otrzy my wa nie pa czek z RFN i Ber li na Za chod nie -
go”. Usta lo no przy tym, że aby spra wić wra że nie próśb więk szej licz by osób, pod pi sy wał
li sty róż ny mi ini cja ła mi. Co wię cej, od kry to, że w cza sie woj ny był on człon kiem na zi stow -
skiej or ga ni za cji SA, za co już po woj nie zo stał ska za ny na trzy la ta wię zie nia. Nie ste ty brak
in for ma cji o spo so bie za koń cze nia spra wy (za pew ne jed nak – po dob nie jak w in nych te go
ty pu przy pad kach – prze pro wa dzo no roz mo wę ostrze gaw czą)8.

Z ko lei Re fe rat SB KM MO w Za brzu w la tach 1962–1966 in wi gi lo wał miesz kan kę tego
mia sta, któ rej list do NCK w Ham bur gu z 11 paź dzier ni ka 1962 r. prze chwy co no i pod dano
ana li zie. Au tor ka dzię ko wa ła w nim za otrzy ma ną po moc, nie pre cy zu jąc jed nak o co cho -
dzi ło. Po dej rze nia ze stro ny SB wzbu dzi ło to, że wspo mnia na po moc by ła re kom pen sa tą
za nie zi den ty fi ko wa ne dzia ła nia au tor ki li stu. Osta tecz nie oka za ło się, że jest ona wdo wą,
któ rej mąż zmarł po woj nie w Cen tral nym Obo zie Pra cy w Ja worz nie (tra fił tam, gdyż uzna -
no go za Niem ca), eg zy stu ją cą w bar dzo trud nej sy tu acji ma te rial nej. W trak cie roz mo wy
ostrze gaw czej 12 stycz nia 1966 r. za gro żo no jej, że w ra zie kon ty nu acji sta rań o nie miec ką
po moc utra ci pol ską ren tę. Co cie ka we, w ak tach spra wy za pi sa no, że ze wzglę du na wiek
i stan zdro wia ko bie ty w rze czy wi sto ści ta kie go kro ku nie bra no pod uwa gę – cho dzi ło tyl -
ko o jej na stra sze nie. Zresz tą w ra por cie koń co wym stwier dzo no, iż ze wzglę du na bie dę,
w któ rej au tor ka li stu ży je, „na le ży za kła dać, że z po mo cy tej [tj. za chod nio nie miec kiej
– A.D.] mi mo wszyst ko nie zre zy gnu je”9.

Typowe przykłady perlustracji korespondencji...
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7 AIPN Ka, 230/1012, No tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ty chach z lat 1961–1962 do -
ty czą ce roz pra co wa nia gru py osób z po wia tu ty skie go utrzy mu ją cych kon tak ty z Nie miec kim Czer wo nym
Krzy żem, k. 2–4, 21–27, 31–35, 64–66.

8 AIPN Ka, 0125/16, cz. 2, Spra woz da nie kwar tal ne z pra cy ope ra cyj nej Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ty -
chach, 31 III 1961 r., k. 39.

9 AIPN Ka, 230/5660, Ma te ria ły Re fe ra tu ds. SB KM MO w Za brzu z lat 1963–1967 do ty czą ce roz pra co -
wa nia Mar ty Bi sku pek, k. 1–8.



Re fe rat SB KP MO w Pszczy nie mię dzy mar cem a lip cem 1960 r. pro wa dził spra wy do -
ty czą ce trzech osób, któ re wy sła ły po da nia o wspar cie ma te rial ne na ad res miesz kan ki Bonn
na zwi skiem Pra sch ma. Bez pie ka uzna ła ko bie tę za człon ki nię or ga ni za cji re wi zjo ni stycz nej
zaj mu ją cej się m.in. or ga ni za cją po mo cy dla ro dzin nie miec kich miesz ka ją cych na te re nie
wo je wódz twa ka to wic kie go. We wszyst kich przy pad kach prze pro wa dzo no roz mo wy
ostrze gaw cze. Usta lo no, że ad res Pra sch my roz po wszech nia ła wśród zna jo mych miesz kań -
ców Pszczy ny jed na z pra cow nic miej sco wej dru kar ni. Ko bie ta tak że zo sta ła pod da na in wi -
gi la cji, w cza sie któ rej stwier dzo no, że ad res ten mo gła ona otrzy mać od krew nych z Nie -
miec Za chod nich, a roz po wszech nia ła go, gdyż chcia ła po móc zna jo mym oso bom
znaj du ją cym się w trud nej sy tu acji ma te rial nej (po in for mo wa no ją bo wiem, że owa pa ni
Pra sch ma jest w sta nie zor ga ni zo wać wy sył kę róż nych da rów dla po trze bu ją cych). Wszyst -
kie oso by roz pra co wy wa ne w tej spra wie zo sta ły za re je stro wa ne w kar to te kach SB ja ko
rewi zjo ni ści. Co wię cej, wnio sko wa no o zwol nie nie pra cow ni cy z dru kar ni, tym bar dziej że
w pla ców ce po wsta wa ły dru ki prze zna czo ne dla woj ska. Nie uda ło się jed nak usta lić, czy
istot nie do tego do szło10.

Spe cy ficz ny „list że bra czy” wy sła ny do NCK przez miesz kań ca Ty chów prze chwy cił
w lip cu 1964 r. Wy dział „W” KW MO w Ka to wi cach. Au tor nie tyl ko wspo mniał o swo jej
trud nej sy tu acji ma te rial nej, lecz tak że „w szka lu ją cy spo sób” przed sta wił pol ską co dzien -
ność. Opi sał rów nież re pre sje, któ rym zo stał pod da ny z uwa gi na nie miec kie po cho dze nie.
Ja ko do wód za łą czył od pis wy ro ku wy da ne go przez Sąd Po wia to wy w Ty chach 28 li sto pa -
da 1963 r., zgod nie z któ rym au tor li stu zo stał ska za ny na pięć lat wię zie nia za kry tycz ne wy -
po wie dzi na te mat ustro ju Pol ski, wy ra ża nie na dziei na ry chły pod bój Pol ski przez Niem cy,
wresz cie za rze ko me wy chwa la nie Adol fa Hi tle ra. Po nie waż funk cjo na riu sze SB KP MO
w Ty chach uzna li, że au tor jest wro go usto sun ko wa ny do pol skiej rze czy wi sto ści, a tym sa -
mym mo że się znaj do wać pod wpły wem ja kichś or ga ni za cji za chod nio nie miec kich, za ło żo -
no na nie go spra wę ope ra cyj nej ob ser wa cji o nu me rze re je stra cyj nym 10015 i po zy ska no taj -
ne go współ pra cow ni ka z krę gu je go zna jo mych. Jed no cze śnie pró bo wa no usta lić, dla cze go
oso ba roz pra co wy wa na znaj du je się wciąż na wol no ści. Osta tecz nie oka za ło się, że oskar żo -
ny od wo łał się od wy da ne go wy ro ku i po cząt ko wo uzy skał zła go dze nie kary (do ro ku wię -
zie nia), a w koń cu unie win nie nie (już przez Sąd Wo je wódz ki w Ka to wi cach). Wy wiad śro -
do wi sko wy prze pro wa dzo ny w miej scu za miesz ka nia fi gu ran ta nie przy niósł in te re su ją cych
da nych – oka za ło się, że jest spo koj ny, za cho wu je się nie na gan nie i nie utrzy mu je żad nych
kon tak tów z są sia da mi. TW po zy ska ny do spra wy tak że nie ze brał żad nych cie ka wych in for -
ma cji. Fi gu rant po wie dział mu je dy nie, że ma w Niem czech ro dzi nę, ale nie wie, czy jej sy -
tu acja po zwa la na prze ka zy wa nie do Pol ski ja kiej kol wiek po mo cy ma te rial nej. Osta tecz -
nie 29 sierp nia 1966 r. pod ję to de cy zję o za mknię ciu spra wy, gdyż uzna no, że fi gu rant nie
kon ty nu ował wro giej dzia łal no ści11. W 1968 r. ze wzglę du na po dej mo wa ne sta ra nia o wy -
jazd do RFN zo stał on po now nie fi gu ran tem, tym ra zem kwe stio na riu sza ewi den cyj nego
o nu me rze re je stra cyj nym 14857. Po sze ściu la tach ob ser wa cji stwier dzo no, że nie prowa dzi
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10 AIPN Ka, 230/1085, No tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB KP MO w Pszczy nie z 1960 r. do ty czą -
ce roz pra co wa nia Pau li ny Paw las, k. 1–10; AIPN Ka, 230/1237, No tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB
KP MO w Pszczy nie z 1960 r. do ty czą ce roz pra co wa nia Ga brie li Kar deł ko, k. 1–7; AIPN Ka, 230/1250, No -
tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB KP MO w Pszczy nie z 1960 r. do ty czą ce roz pra co wa nia Fry de ry ka
Chri stia nu sa, k. 1–7; AIPN Ka, 230/1253, No tat ki służ bo we i ra por ty Re fe ra tu ds. SB KP MO w Pszczy nie
z 1960 r. do ty czą ce roz pra co wa nia Ger tru dy Kloc, k. 1–6.

11 AIPN Ka, 230/1785, t. 1, Ak ta spra wy ope ra cyj nej ob ser wa cji do ty czą cej Wil hel ma Giem li ka (spra wa
nr Ka -10015), k. 1–27.



on dzia łal no ści an ty pań stwo wej, a w miej scu za miesz ka nia i pra cy za cho wu je się w spo sób
nie na gan ny. Wo bec po wyż sze go w 1974 r. spra wę za mknię to12.

Spra wa obiek to wa kryp to nim „Trut nie”

Na du żą ska lę dzia ła nia ope ra cyj ne pro wa dzo ne by ły przez Wy dział II SB KW MO
w Ka to wi cach w ra mach spra wy obiek to wej kryp to nim „Trut nie” (od 15 ma ja 1971 r.
do 17 sierp nia 1976 r.). W za in te re so wa niu bez pie ki wo je wódz twa ka to wic kie go przez ca -
ły ten okres zna la zło się aż kil ka dzie siąt ty się cy osób13. Spra wa do ty czy ła lu dzi, któ rzy
w la tach 1970–1976 ko re spon do wa li z NCK w kwe stii umoż li wie nia im emi gra cji do RFN.
Po cząw szy od li sto pa da 1970 r. no to wa no znacz ny wzrost licz by po dań miesz kań ców Gór -
ne go Ślą ska do NCK o za re je stro wa nie na emi gra cyj ny wy jazd do RFN (ko re spon den cyj -
nie bądź za po śred nic twem krew nych i zna jo mych, któ rym wrę cza no prze sył ki ad re so wa ne
na NCK). Mia ło to rzecz ja sna zwią zek z to czą cy mi się (za koń czo ny mi 7 grud nia 1970 r.)
roz mo wa mi pol sko -za chod nio nie miec ki mi do ty czą cy mi nor ma li za cji wza jem nych sto sun -
ków. Usta lo no, że do dnia 1 ma ja 1971 r. z proś bą o po moc w wy jeź dzie do NCK zwró ci ło
się co naj mniej 12 063 oso by (o ty lu wie dzia no) z te re nu wo je wódz twa ka to wic kie go (nie -
rzad ko w imie niu ca łych swo ich ro dzin), głów nie z By to mia, Gli wic i Za brza. Po nie waż
wśród nich po da nia o wy jazd na po byt sta ły do RFN zło ży ło już wów czas 30 proc. za in te -
re so wa nych (m.in. wie lu pra cow ni ków umy sło wych za rów no w prze my śle, jak i róż nych
in nych in sty tu cjach) stwier dzo no po trze bę prze pro wa dze nia „szcze gól nej kon tro li ope ra cyj -
nej” przez SB. Na le ży pod kre ślić, że na stą pi ło wów czas tak że zwięk sze nie czę sto tli wo ści
ko re spon den cji kie ro wa nej przez NCK do ad re sa tów w Pol sce (4974 prze chwy co ne prze -
sył ki do miesz kań ców wo je wództw ka to wic kie go i opol skie go mię dzy li sto pa dem 1970 r.
a mar cem 1971 r.). W tym cza sie wła dze PRL usi ło wa ły mak sy mal nie ogra ni czyć licz bę
osób wy jeż dża ją cych do Nie miec Za chod nich. W związ ku z po wsta łą sy tu acją 10 ma ja
1971 r. zło żo no wnio sek o za ło że nie spra wy „Trut nie”, a jej re ali za cję roz po czę to pięć dni
póź niej14. 

Dość szyb ko oka za ło się, że spra wa ta bę dzie mia ła nie zwy kle sze ro ki za sięg. Z in for -
ma cji uzy ska nych przez Wy dział III De par ta men tu II MSW wy ni ka ło, że w trak cie roz mów
pro wa dzo nych w tym cza sie mię dzy NCK i PCK (od by ły się one 28–29 kwiet nia 1971 r.
w War sza wie) w kar to te kach nie miec kich fi gu ro wa ło (na dzień 1 stycz nia 1971 r.) ok. 270
tys. oby wa te li PRL chęt nych do wy jaz du do RFN. Spo śród nich ok. 100 tys. osób speł nia ło
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12 Ibi�dem, t. 2, Kwe stio na riusz ewi den cyj ny do ty czą cy Wil hel ma Giem li ka (spra wa nr Ka -14857), k. 1–23.
13 AIPN Ka, 030/104, t. 1–11, Ak ta SO kryp to nim „Trut nie” (spra wa nr 20199).
14 Ibi�dem, t. 1, Wnio sek o wszczę cie SO kryp to nim „Trut nie”, 10 V 1971 r., k. 3; ibi�dem, t. 1, No tat ki służ -

bo we Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach do ty czą ce kon tro lo wa nia ko re spon den cji miesz kań ców wo je wódz -
twa ka to wic kie go z Nie miec kim Czer wo nym Krzy żem z 1971 r., k. 207–257. Po dob nie by ło tak że w in nych
wo je wódz twach za miesz ka łych przez lud ność au to chto nicz ną – do koń ca mar ca 1971 r. proś bę o umoż li wie -
nie wy jaz du na sta łe do RFN zło ży ło 12 886 miesz kań ców wo je wódz twa opol skie go i 1829 miesz kań ców wo -
je wódz twa olsz tyń skie go. Ibi�dem, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW do na czel ni ka
Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach, 9 IV 1971 r., k. 5–6. O szyb kim wzro ście licz by zgło szeń w NCK świad -
czy przy kład Gli wic – do koń ca 1970 r. ko re spon den cję z NCK na wią za ło 2161 osób, pół ro ku póź niej miej -
sco wa SB wie dzia ła już o 4166 ta kich przy pad kach. Ibi�dem, t. 4, Wy kaz osób re je stru ją cych się w Nie miec -
kim Czer wo nym Krzy żu od 12 XI 1970 r. do 30 VI 1971 r., k. 1; ibi�dem, t. 7, Wy ka zy osób sta ra ją cych się
o wy jazd do RFN z li sto pa da – grud nia 1970 r., k. 22–213. Na te mat ten den cji wy jaz do wych lud no ści au to -
chto nicz nej za miesz ku ją cej zie mie za chod nie i pół noc ne Pol ski w tym okre sie i re ak cji na to zja wi sko władz
PRL zob. m.in. S. Jan ko wiak, Wy�sie�dle�nie�i emi�gra�cja�lud�no�ści�nie�miec�kiej�w po�li�ty�ce�władz�pol�skich�w la�-
tach�1945–1970, War sza wa 2005, s. 476–481; H. Cha łup czak, T. Bro wa rek, Mniej�szo�ści�na�ro�do�we�w Pol�sce
1918–1995, Lu blin 2000, s. 286–287.



kry te ria wy zna czo ne dla ak cji łą cze nia ro dzin, a 90 tys. by ło już „opra co wa nych pod wzglę -
dem for mal nym”, czy li zło ży li wnio ski o wy jazd do RFN i go to wi by li prak tycz nie w każ -
dej chwi li do opusz cze nia Pol ski15. 

Dla władz istot ny był rów nież fakt, że więk szość osób, któ ra już daw no roz po czę ła
korespon den cję z NCK, nie zło ży ła po da nia o zgo dę na emi gra cję. Uzna no, że część z nich
za pew ne ni gdy te go nie zro bi i mi mo utrzy my wa nia kon tak tów z NCK po zo sta nie w Pol sce.
Po dej rza ne dla SB na to miast by ło to, że nie chcą one „ujaw nić swo jej sym pa tii do NRF”
i chę ci emi gra cji. Ze wzglę du na pro nie miec kie po glą dy po li tycz ne bez pie ka uzna ła je
za „ewen tu al ną, po ten cjal ną ba zę pro za chod nio nie miec ką”. Stąd też po sta no wio no – oprócz
nad zo ru nad kon tak ta mi Po la ków z NCK16 – roz pra co wy wać wszyst kie oso by, o któ rych
wie dzia no, że za re je stro wa ły się w NCK, ale nie zło ży ły for mal nych wnio sków o wy jazd
do RFN. Ła two za uwa żyć, że we dług sta nu na po czą tek 1971 r. by ło to ok. 180 tys. osób
w ska li ca łe go kra ju. Na le ża ło przy tym zwra cać szcze gól ną uwa gę na po wo dy, dla któ rych
oso by te nie zło ży ły wspo mnia nych wnio sków (w tym ce lu z czę ścią tych osób funk cjo na -
riu sze SB prze pro wa dzi li roz mo wy). Ko niecz na by ła zwłasz cza kon tro la osób zaj mu ją cych
waż ne sta no wi ska w go spo dar ce i urzę dach, ma ją cych wyż sze wy kształ ce nie, a tak że uży -
wa ją cych pu blicz nie ję zy ka nie miec kie go. In for mo wa no oczy wi ście od po wied nie ko mór ki
or ga ni za cyj ne PZPR o jej człon kach ubie ga ją cych się o wy jazd do Nie miec. Waż nym ele -
men tem ca łej ak cji by ło prze pro wa dza nie re wi zji osób uda ją cych się do RFN w ce lu prze -
ję cia prze wo żo nej przez nie ko re spon den cji (w tym przy pad ku ko niecz na by ła współ pra ca
z Woj ska mi Ochro ny Po gra ni cza). Szcze gól ny na cisk po sta wio no jed nak na kon tro lę ko re -
spon den cji mię dzy oby wa te la mi Pol ski a nie miec ki mi or ga ni za cja mi. W ten spo sób prze -
chwy co no in struk cję NCK do ty czą cą za ła twia nia for mal no ści zwią za nych z emi gra cją
do Nie miec (znaj do wa ła się ona w li ście wy sła nym z ham bur skiej sie dzi by NCK do jed nej
z miesz ka nek By to mia) oraz wska zów ki co do try bu uzy ski wa nia za chod nio nie miec kich
zapo móg, któ rą wy słał miesz ka niec RFN do swo je go krew ne go z By to mia17.

Szcze gól ną za sa dę przy ję to dla prze sy łek, któ rych ad re sa ta mi by li oby wa te le pol scy
– na le ża ło je kon fi sko wać, chy ba że by ły to li sty po le co ne lub kie ro wa ne do osób sta rych,
in wa li dów itp. Nie by ły to bo wiem oso by po trzeb ne pol skiej go spo dar ce, na to miast sta no -
wi ły ob cią że nie dla bu dże tu pań stwa. Po zo sta li ad re sa ci mie li za tem nie być na wet in for -
mo wa ni, że otrzy ma li od po wiedź od NCK, co oczy wi ście mo gło wzbu dzać w nich wąt pli -
wo ści od no śnie do sen su pro wa dze nia tej że ko re spon den cji. Zdo by te przy tej oka zji przez
pion „W” da ne oso bo we tra fia ły do kar to tek bez pie ki, w któ rych sta ra no się re je stro wać
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15 AIPN Ka, 030/104, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW do na czel ni ka Wy dzia -
łu II KW MO w Ka to wi cach, 9 IV 1971 r., k. 6; S. Jan ko wiak, op.�cit., s. 478–479.

16 W ra mach spra wy spraw dza no tak że ko re spon den cję z or ga ni za cja mi uzna ny mi za ziom kow skie bądź
re wi zjo ni stycz ne, a na wet li sty pry wat ne.

17 AIPN Ka, 030/104, t. 1, Ko re spon den cja do ty czą ca re ali za cji SO kryp to nim „Trut nie” z 1971 r., k. 7–16;
ibi�dem, t. 1, Mel du nek spe cjal ny nr 45/73 na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach, 27 III 1973 r.,
k. 62–63; ibi�dem, t. 3, No tat ki służ bo we Re fe ra tu ds. SB KM MO w Ka to wi cach z lat 1971–1973 do ty czą ce
osób sta ra ją cych się o wy jazd do RFN, k. 170–186; ibi�dem, t. 5, Wy kaz osób utrzy mu ją cych kon takt ko re spon -
den cyj ny z or ga ni za cja mi ziom kow ski mi w RFN, 7 III 1975 r., k. 68–74 (np. 4 IV 1975 r. zre wi do wa no
na przej ściu gra nicz nym w Cha łup kach tro je oby wa te li nie miec kich wra ca ją cych z Gli wic, gdzie prze by wa li
u krew nych – w to reb ce jed nej z ko biet zna le zio no trzy li sty na pi sa ne przez miesz kań ców Gli wic, ad re so wa -
ne na NCK, w któ rych znaj do wa ły się bądź proś by o po moc ma te rial ną, bądź po dzię ko wa nia za po moc już
otrzy ma ną. Li sty te żoł nie rze WOP za re kwi ro wa li, po czym zo sta ły one prze sła ne do Wy dzia łu II KW MO
w Ka to wi cach. Ibi�dem, t. 10, Pi smo sze fa Wy dzia łu II Gór no ślą skiej Bry ga dy WOP do za stęp cy ko men dan ta
wo je wódz kie go ds. SB KW MO w Ka to wi cach, 11 IV 1975 r., k. 7).



wszyst kich utrzy mu ją cych kon tak ty z NCK. Po pew nym cza sie za czę to zresz tą kon fi sko -
wać rów nież li sty kie ro wa ne do Pol ski, je śli za wie ra ły in for ma cje szcze gól nie in te re su ją ce
SB18. 

W póź niej szym okre sie za kres dzia łań roz sze rzo no. Pi smem z 16 li sto pa da 1972 r. De -
par ta ment II MSW za wia da miał pod le głe mu jed nost ki te re no we, że w ce lu zdo by wa nia in -
for ma cji na te mat roz mów o cha rak te rze wy wia dow czym pro wa dzo nych przez przed sta wi -
cie li władz nie miec kich z emi gran ta mi z Pol ski w prze zna czo nych dla nich obo zach
przej ścio wych trze ba wy ko rzy stać agen tu rę SB dzia ła ją cą na te re nie Nie miec Za chod nich.
Na le ża ło tak że prze ka zy wać do De par ta men tu II wia do mo ści, któ re moż na by na stęp nie
wy ko rzy stać pro pa gan do wo do „roz ła do wy wa nia na stro jów wy jaz do wych” i kom pro mi to -
wa nia „dzia łal no ści re wi zjo ni stycz nej” w kra ju (przy po mo cy pra sy, ra dia i te le wi zji), a tak -
że w trak cie roz mów mię dzy PCK i NCK19. Z ko lei 11 stycz nia 1975 r. na czel nik Wy dzia -
łu III Biu ra „W” MSW prze słał na czel ni ko wi Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach
wy kaz 392 miesz kań ców wo je wódz twa ka to wic kie go, któ rzy „w ostat nim cza sie” otrzy ma li
pacz ki żyw no ścio we bądź prze ka zy pie nięż ne z NCK lub od osób pry wat nych, któ re uznano
za współ pra cow ni ków or ga ni za cji ziom kow skich. Na stęp nie in for ma cje te zo sta ły prze ka -
za ne od po wied nim jed nost kom te re no wym, sto sow nie do miejsc za miesz ka nia ad re sa tów.
Nie łą czy ło się to wpraw dzie bez po śred nio z pro ble mem emi gra cji, jed nak już w grud -
niu 1973 r. SB KW MO w Ka to wi cach uzna ła, że mię dzy ty mi zja wi ska mi mo że za cho dzić
zwią zek. Jak wi dać, stop nio wo za kres dzia łań pro wa dzo nych w ra mach SO kryp to nim
„Trut nie” był po sze rza ny20. 

Na le ży przy tym za uwa żyć, że ze wzglę du na ogrom prac zwią za nych z tą spra wą nie -
któ re jed nost ki sta ra ły się re ali zo wać za da nia zgod nie z pier wot ny mi za ło że nia mi, czy li roz -
pra co wy wa ły tyl ko oso by kon tak tu ją ce się z NCK, nie sta ra ją ce się przy tym o wy jazd
do RFN. Na przy kład SB KM MO w Gli wi cach w mel dun ku z 11 mar ca 1974 r. uzna ła, że
oso by, któ re ubie ga ją się o wy jazd (w da nym mo men cie by ło ich 925) „nie wy ma ga ją kon -
tro li ope ra cyj nej” (jed nak osób pod da nych ta kiej kon tro li by ło wów czas na te re nie Gli -
wic 2690, wśród nich 36 człon ków PZPR)21. W tym sa mym okre sie SB KP MO w By to miu
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18 Ibi�dem, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW do na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO
w Ka to wi cach, 9 IV 1971 r., k. 5–6. W przy pad ku prze chwy ce nia ta kiej ko re spon den cji przez Biu ro „W”
MSW wy ci na no po pro stu ad re sy nie do szłych od bior ców i wy sy ła no do od po wied nich jed no stek te re no wych
SB – w przy pad ku SO kryp to nim „Trut nie” był to oczy wi ście Wy dział II KW MO w Ka to wi cach (np. mię -
dzy 11 III a 19 IV 1971 r. otrzy mał on z War sza wy 4443 ta kie wy cin ki!), któ ry na stęp nie prze sy łał uzy ska ne
in for ma cje do ko mó rek te re no wych tzw. pio nu II w wo je wódz twie ka to wic kim. Ibi�dem, t. 1, Ko re spon den cja
do ty czą ca re ali za cji SO kryp to nim „Trut nie” z 1971 r., k. 7–11, 20–29; ibi�dem, t. 2, Ko re spon den cja do ty czą -
ca re ali za cji SO kryp to nim „Trut nie” z 1973 r., k. 300–321; ibi�dem, t. 3, Wy ka zy osób z 1971 r. sta ra ją cych
się o wy jazd do RFN, k. 34–48, 85–157, 190–195; ibi�dem, t. 5, Wy kaz osób utrzy mu ją cych kon takt ko re spon -
den cyj ny z or ga ni za cja mi ziom kow ski mi w RFN, 7 III 1975 r., k. 68–74; ibi�dem, t. 5, Wy kaz osób ob ję tych
ak cją po mo co wą przez Nie miec ki Czer wo ny Krzyż, 10 V 1974 r., k. 134–136.

19 Ibi�dem, t. 1, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW do na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO
w Ka to wi cach, 16 XI 1972 r., k. 48–49. Na te mat wspo mnia nych roz mów mię dzy PCK i NCK zob. m.in.
S. Jan ko wiak, op.�cit., s. 482–488.

20 Ibi�dem, t. 5, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „W” MSW do na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Ka -
to wi cach, 11 I 1975 r., k. 90–98; ibi�dem, Ko re spon den cja na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach
z jed nost ka mi te re no wy mi SB wo je wódz twa ka to wic kie go, 12–13 XII 1973 r., k. 202–207.

21 Ibi�dem, t. 1, Pi smo za stęp cy ds. SB ko men dan ta miej skie go MO w Gli wi cach do na czel ni ka Wy dzia łu II
KW MO w Ka to wi cach, 11 III 1974 r., k. 74–75. Rów nież na czel nik Wy dzia łu Pasz por tów i Do wo dów Oso -
bi stych KW MO w Ka to wi cach prze ka zał pi smem z 21 V 1974 r. na czel ni ko wi miej sco we go Wy dzia łu II
wykaz tych osób, któ re zo sta ły za re je stro wa ne przez NCK, ale nie zło ży ły wnio sków o wy jazd sta ły. Ibi�dem,
t. 5, k. 1.



zgło si ła, że na 1777 osób za re je stro wa nych w NCK (o ty lu wie dzia no) aż 1713 zgło si ło chęć
wy jaz du (do roz pra co wa nia po zo sta ły za tem 64)22. Naj gor szą sy tu ację mia ła wów czas SB
z Za brza. We dług mel dun ku z 7 mar ca 1974 r. za re je stro wa no tam aż 9769 osób utrzy mu -
ją cych kon tak ty z NCK, z cze go 6704 nie ubie ga ło się o wy jazd z Pol ski23. Przy po mnieć
wy pa da, że część tych osób re je stro wa ła się w imie niu ca łych swo ich ro dzin.

War to zwró cić uwa gę, że SB sta ra ła się czę sto rze tel nie spraw dzać wia do mo ści za war te
w prze chwy co nej ko re spon den cji. Na przy kład zle ca no jed nost kom te re no wym prze pro wa -
dza nie wy wia dów śro do wi sko wych w ce lu usta le nia, czy praw dzi we są in for ma cje do ty czą -
ce złej sy tu acji ma te rial nej au to rów li stów, czy też cho dzi tu o for mę an ty ko mu ni stycz nej
(lub wręcz an ty pol skiej) pro pa gan dy. W wie lu przy pad kach in for ma cje o bie dzie au to rów
li stów by ły przez funk cjo na riu szy SB po twier dza ne. We ry fi ko wa no też od naj dy wa ne w li -
stach in for ma cje o zwal nia niu z pra cy bądź prze no sze niu na niż sze sta no wi ska osób, któ re
ujaw ni ły swo ją chęć wy jaz du do RFN (tak że i w tych sy tu acjach by ły one na ogół po twier -
dza ne)24.

Sze ro ko za kro jo ne dzia ła nia Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach wspie ra ne go przez jed -
nost ki pio nu „W” za koń czy ły się w 1976 r. Dzie wią te go paź dzier ni ka 1975 r. za war to bo -
wiem po ro zu mie nie pol sko -za chod nio nie miec kie do ty czą ce emi gra cji do RFN miesz kań -
ców PRL po czu wa ją cych się do na ro do wo ści nie miec kiej i kon ty nu acji tak zwa ne go
pro ce su łą cze nia ro dzin (za po cząt ko wa ne go jesz cze w la tach pięć dzie sią tych). Pod pi sa nie
umo wy spo wo do wa ło, że dal sze pro wa dze nie SO kryp to nim „Trut nie” sta ło się bez ce lo we,
co stwier dził we wnio sku o za koń cze nie spra wy z 17 sierp nia 1976 r. za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu II KW MO w Ka to wi cach mjr Zyg munt Po lczyk25.

Spra wa obiek to wa kryp to nim „Mo ty le” 

Kon tro la ko re spon den cji za gra nicz nej przez pion „W” by ła wy ko rzy sty wa na rów nież
do za kła da nia spraw o cha rak te rze kontr wy wia dow czym. Ta ki wła śnie cel mia ła dzia łal ność
pio nu „W” w ra mach re ali za cji SO kryp to nim „Mo ty le” (za bez pie cze nie obiek tów woj sko -
wych spe cjal ne go zna cze nia). Kon tro lo wa no wów czas do kład nie ko re spon den cję pro wa -
dzo ną przez oso by za miesz ku ją ce ob sza ry ob ję te nad zo rem w ra mach tej że spra wy. Szcze -
gól ną uwa gę zwra ca no na oso by, któ re w prze szło ści prze by wa ły za gra ni cą lub by ły
od wie dza ne przez oby wa te li kra jów za chod nich (prze waż nie krew nych z RFN). Na nie któ re
z nich za kła da no na wet osob ne spra wy ope ra cyj ne26. Na przy kład jed ne go z miesz kań ców
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Y 22 Ibi�dem, t. 1, Pi smo za stęp cy ds. SB ko men dan ta miej skie go MO w By to miu do na czel ni ka Wy dzia -
łu II KW MO w Ka to wi cach, 7 III 1974 r., k. 80–82.

23 Ibi�dem, Pi smo za stęp cy ds. SB ko men dan ta miej skie go MO w Za brzu do na czel ni ka Wy dzia łu II
KW MO w Ka to wi cach, 7 III 1974 r., k. 112–113.

24 Ibi�dem, t. 2, In for ma cje do ty czą ce osób sta ra ją cych się o wy jazd do Nie miec Za chod nich w 1973 r.,
k. 53–54, 191, 200–201, 250–252; ibi�dem, t. 9, In for ma cje o nadaw cach li stów kie ro wa nych do Nie miec kie go
Czer wo ne go Krzy ża w 1974 r., k. 1–118. Ja ko swe go ro dza ju cie ka wost kę moż na też przy to czyć list z 18 li sto -
pa da 1974 r. wy sła ny przez miesz kan kę By to mia do NCK (a prze chwy co ny i sko pio wa ny przez Biu ro „W”
MSW). Ko bie ta pro si ła o nie re ago wa nie na li sty jej zna jo me go pro szą ce go o po moc ma te rial ną – jej zda niem
po wo dzi ło mu się do brze, a co wię cej w ogó le nie był Niem cem. Jak wi dać za wiść wy stę po wa ła tak że w ta -
kich sy tu acjach. Ibi�dem, t. 11, List do pro bosz cza pa ra fii w Döring stadt (z proś bą o prze ka za nie Nie miec kie -
mu Czer wo ne mu Krzy żo wi), 18 XI 1974 r., k. 6–10.

25 Ibi�dem, t. 1, Wnio sek o za koń cze nie SO kryp to nim „Trut nie”, 17 VIII 1976 r., k. 4; S. Jan ko wiak, op.
cit., s. 488–489 (tam in for ma cje do ty czą ce licz by osób, któ re wy emi gro wa ły z Pol ski do Nie miec Za chod nich
w la tach 1970–1979); H. Cha łup czak, T. Bro wa rek, op.�cit., s. 286–287.

26 AIPN Ka, 0125/15, t. 14, Ra por ty, mel dun ki i spra woz da nia z pra cy ope ra cyj nej re fe ra tów ds. SB KP
MO w Ryb ni ku i Ty chach z lat 1961–1968, k. 9, 15, 36–37, 58–59, 110, 127, 142–143. W ma ju 1964 r. 



Gie rał to wic po dej rze wa no o kon tak ty z wy wia dem za chod nio nie miec kim, gdyż w swo im li -
ście do zna jo me go z RFN na pi sał, że „mu si być ostroż ny, bo na je go ru chy patrzą”. Prze -
ciw nie mu świad czył tak że fakt dwu krot ne go po by tu w RFN. W ma te ria łach bra ku je jed nak
in for ma cji o spo so bie za koń cze nia spra wy27. W przy pad ku miesz kań ca wsi Dzi mierz za po -
dej rza ną uzna no je go ko re spon den cję z bra tem (za miesz ka łym w RFN) i oj cem (miesz kań -
cem Au strii), po czym w lu tym 1966 r. za ło żo no na nie go spra wę ope ra cyj ne go spraw dze -
nia kryp to nim „Ju nior” (nu mer re je stra cyj ny 11416), w ra mach któ rej kontro lo wa no
za rów no ko re spon den cję pro wa dzo ną przez nie go, jak i li sty po zo sta łych człon ków je go ro -
dzi ny. Osta tecz nie nie stwier dzo no, by pro wa dził wro gą dzia łal ność prze ciw ko PRL28.
Miesz kań co wi No wej Wsi utrzy mu ją ce mu kon tak ty z ro dzi ną prze by wa ją cą w RFN, a tym
sa mym po dej rze wa nemu o współ pra cę z za chod nio nie miec kim wy wia dem, spraw dza no nie
tyl ko li sty, lecz tak że pacz ki prze sy ła ne na je go ad res. Jed nak rów nież w tym przy pad ku po -
dej rzeń nie po twier dzo no29.

Z ko lei SB w Ty chach w la tach 1961–1962 i 1968–1975 roz pra co wy wa ła miesz kań ca
Bie ru nia No we go, któ ry mię dzy wrze śniem 1961 r. a lu tym 1962 r. informował Am ba sa dę
USA w War sza wie, że stoi na cze le kon spi ra cyj nej or ga ni za cji Si le sian klan dzia ła ją cej
na te re nie Gór ne go Ślą ska. Pro sił on o zor ga ni zo wa nie spo tka nia z pra cow ni kiem am ba sa -
dy w ce lu prze ka za nia mu taj nych in for ma cji. Po nie waż li sty te zo sta ły prze chwy co ne
przez Biu ro „W” MSW, Wy dział II KW MO w Ka to wi cach (Gru pa Ope ra cyj na „Ty chy”)
za ło żył na au to ra li stów spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp to nim „Łącz nik”. Bez -
pie ka zor ga ni zo wa ła wie le spo tkań funk cjo na riu sza SB uda ją ce go wy słan ni ka am ba sa dy
ame ry kań skiej z fi gu ran tem spra wy. Twier dził on, że Si le sian klan dzia ła od kil ku na stu
mie się cy i sku pia Ślą za ków w wie ku do 60 lat, przy go to wu ją cych się do utworzenia
śląskich władz au to no micz nych. W związ ku z tym au tor li stów pro sił o zaaranżowanie
kon tak tów z wła dza mi RFN, któ re – je go zda niem – po win ny wes przeć or ga ni za cję pie -
niędz mi, bro nią i sprzę tem tech nicz nym (np. ra dio sta cja mi). Na wio snę 1962 r. mia ły się
roz po cząć sze ro ko za kro jo ne dzia ła nia pro pa gan do we na rzecz wal ki Gór no ślą za ków o au -
to no mię. Cho ciaż funk cjo na riusz SB wy ra ził ży cze nie spo tka nia się z in ny mi człon ka mi
or ga ni za cji, fi gu rant od mó wił, stwier dza jąc, że ukry wa ją się oni w po bli skim le sie. Gdy
po pew nym cza sie uda ło się na kło nić męż czy znę do wska za nia rzekomej kryjówki, bez -
pie ka ni ko go tam nie zna la zła. W tej sy tu acji pra cow nik SB za żą dał ja kich kol wiek do wo -
dów ist nie nia or ga ni za cji, np. li sty jej człon ków. Na ko lej nym spo tka niu fi gu rant wrę czył
szkic struk tu ry or ga ni za cji, jed nak bez żad nych na zwisk (jak stwier dził, je go prze ło że ni
nie wy ra zi li na to zgo dy). Po dał je dy nie, że Si le sian klan li czy oko ło pię ciu ty się cy lu dzi.
Funk cjo na riu sze SB za czę li po dej rze wać, że fi gu rant kon fa bu lu je, tym bar dziej że je go
wy po wie dzi oce nio no ja ko cha otycz ne. Wkrót ce męż czy zna sam za pro po no wał za wie -
szenie dal szych kon tak tów, w re zul ta cie cze go 27 lu te go 1962 r. zo stał on za trzy ma ny.
Następ ne go dnia prze pro wa dzo no w je go do mu re wi zję, któ rej efek tem by ło skon fi sko wa nie
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w związ ku z re ali za cją spra wy kryp to nim „Mo ty le” na te re nie po wia tu ryb nic kie go pod ob ser wa cją znaj do -
wa ło się 269 osób, któ re otrzy ma ły pacz ki z te re nu RFN, z cze go dwie pod da no in wi gi la cji. Ibi�dem, Mel du -
nek za stęp cy ds. SB ko men dan ta po wia to we go w Ryb ni ku skie ro wa ny do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu II SB
KW MO w Ka to wi cach, 15 V 1964 r., k. 36–37.

27 Ibi�dem, Spra woz da nie Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ryb ni ku z re ali za cji spra wy kryp to nim „Mo ty le”,
19 I 1965 r., k. 44.

28 Ibi�dem, No tat ki służ bo we i pla ny przed się wzięć ope ra cyj nych do ty czą cych roz pra co wa nia Lu dwi ka
Pan ka z 1966 r., k. 63–65, 75–80.

29 Ibi�dem, No tat ki służ bo we i pla ny przed się wzięć ope ra cyj nych do ty czą cych roz pra co wa nia Al fon sa Koź -
li ka z lat 1966–1967, k. 65–74, 81.



licz nych no ta tek o tre ści „szka lu ją cej ustrój i wła dze PRL” przez uka zy wa nie złej sy tu acji
auto chto nicz nej lud no ści Gór ne go Ślą ska30.

W trak cie śledz twa oka za ło się, że żad ne go Si le sian kla nu nie ma i nie by ło. Fi gu rant
spra wy wy ja śnił, że od lat pięć dzie sią tych z nie po ko jem pa trzył na złe trak to wa nie rdzen -
nych Ślą za ków przez ko mu ni stycz ne wła dze, co skut ko wa ło an ty pol skim na sta wie niem tej
lud no ści i jej emi gra cją do Nie miec Za chod nich przy pierw szej nada rza ją cej się oka zji. Za -
mie rzał on prze słać Ra dzie Pań stwa me mo riał w tej spra wie, jed nak osta tecz nie z te go zre -
zy gno wał. Męż czy zna oba wiał się, że je go in ten cje zo sta ną źle zro zu mia ne, a on sam do zna
róż nych przy kro ści. W związ ku z tym na dal gro ma dził róż ne tek sty do ty czą ce in te re su ją ce -
go go pro ble mu i pla no wał wy ko rzy stać je w pra cy na uko wej. W tym też ce lu uznał za ko -
niecz ne zdo by cie ma te ria łów do ty czą cych sta no wi ska państw za chod nich (m.in. USA
i RFN) wo bec kwe stii gór no ślą skiej, a zwłasz cza moż li wo ści nada nia au to no mii Gór ne mu
Ślą sko wi. Do szedł przy tym do wnio sku, że re ali zo wa nie te go za da nia dro gą ofi cjal ną mo -
że nie przy nieść ocze ki wa nych re zul ta tów, więc po sta no wił wy my ślić taj ną or ga ni za cję, aby
„za jej po śred nic twem” na wią zać kon tak ty z pla ców ka mi dy plo ma tycz ny mi państw za chod -
nich i uzy skać od nich in te re su ją ce go in for ma cje. W trak cie spo tkań z oso bą rze ko mo re -
pre zen tu ją cą am ba sa dę ame ry kań ską fi gu rant do szedł do wnio sku, że dru ga stro na scep -
tycz nie przyj mu je je go wy ja śnie nia. Nie chciał się przy tym przy znać do wy my śle nia
or ga ni za cji, za tem za pro po no wał za wie sze nie kon tak tów na kil ka mie się cy. W tym mo men -
cie SB po sta no wi ła za koń czyć tę spra wę i za trzy mać po dej rza ne go. Osta tecz nie męż czy zna
22 czerw ca 1962 r. zo stał ska za ny przez Sąd Wo je wódz ki w Ka to wi cach na pięć lat wię zie -
nia, utra tę praw oby wa tel skich na pięć lat i dzie sięć ty się cy zło tych grzyw ny za pro wa dze -
nie dzia łal no ści na szko dę pań stwa pol skie go, gro ma dze nie w do mu ma te ria łów za wie ra ją -
cych „fał szy we in for ma cje” na te mat sto sun ków spo łecz nych na Gór nym Ślą sku
i do ma ga nie się od in sty tu cji za gra nicz nych po mo cy ma te rial nej. Istot nie, w trak cie roz mów
z „przed sta wi cie lem” am ba sa dy USA fi gu rant spra wy za żą dał pół mi lio na zło tych na kon -
ty nu ację dzia łal no ści kon spi ra cyj nej. Po spę dze niu czte rech lat w wię zie niu w Strzel cach
Opol skich 8 mar ca 1966 r. zo stał przed ter mi no wo zwol nio ny31.

Nie był to jed nak ko niec je go kło po tów ze Służ bą Bez pie czeń stwa. W 1968 r. zo stał bo -
wiem fi gu ran tem KE kryp to nim „Ma gi ster” (za re je stro wa ny 15 stycz nia 1968 r. pod nu me -
rem 14619). Dzia ła nia bez pie ki za po cząt ko wa ło prze chwy ce nie przez Biu ro „W” MSW
listu fi gu ran ta do Am ba sa dy Ja po nii w War sza wie, w któ rym za war to pro jekt utwo rze nia
orga ni za cji do spraw współ pra cy eko no micz no -han dlo wej kra jów ca łe go świa ta. Po dob ne
pi smo zo sta ło prze sła ne tak że Am ba sa dzie Szwaj carii w War sza wie. Z ko lei w lu tym 1970 r.
męż czy zna zwró cił się do Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych z proś bą o umoż li wie nie mu
le gal nych dzia łań na rzecz utwo rze nia wspo mnia nej ogól no świa to wej in sty tu cji. Wresz -
cie 28 kwiet nia 1971 r. prze chwy co no list fi gu ran ta do na czel ne go do wód cy Zjed no czo nych
Sił Zbroj nych Ukła du War szaw skie go w spra wie za bez pie cze nia żyw no ści dla lud no ści
cywil nej i woj ska na wy pa dek woj ny. SB w Ty chach – po po ro zu mie niu się z Wy dzia łem II

Aleksander Drozdowski 

58

Z
A
SÓ

B
 A
R
C
H
IW

A
LN

Y

30 AIPN Ka, 0162/262, Ana li za akt SOR kryp to nim „Łącz nik”, 4 IV 1962 r., k. 1–4; AIPN Ka, 063/165,
„In for ma cja do ty czą ca osób ska za nych przez są dy na te re nie Pol ski w la tach 1945–1975 za szpie go stwo, obec -
nie za miesz ka łych na te re nie wo je wódz twa ka to wic kie go”, opra co wa nie Wy dzia łu „C” KW MO w Ka to wi -
cach z 1980 r., k. 18; AIPN Ka, 0125/15, t. 14, Uzu peł nie nie cha rak te ry sty ki kontr wy wia dow czej zwią za nej
ze spra wą kryp to nim „Mo ty le” spo rzą dzo ne przez Re fe rat ds. SB KP MO w Ty chach, 28 I 1965 r., k. 137.

31 AIPN Ka, 0162/262, Ana li za akt SOR kryp to nim „Łącz nik”, 4 IV 1962 r., k. 5–10; AIPN Ka, 0125/15,
t. 14, Uzu peł nie nie cha rak te ry sty ki kontr wy wia dow czej zwią za nej ze spra wą kryp to nim „Mo ty le” spo rzą dzo -
ne przez Re fe rat ds. SB KP MO w Ty chach, 28 I 1965 r., k. 137.



KW MO w Ka to wi cach – 10 lip ca 1971 r. prze pro wa dzi ła z au to rem li stów roz mo wę ostrze -
gaw czą. W jej trak cie fi gu rant wy ja śnił, że przez swo je obec ne dzia ła nia pró bu je się zre ha -
bi li to wać za wcze śniej sze dzia ła nia uzna ne przez wła dze za szko dli we. Po uczo no go za tem,
że kon ty nu acja ta kiej ko re spon den cji mo że go na ra zić na kom pro mi ta cję w je go śro do wi -
sku i na ka za no jej za prze sta nie. Fi gu rant zgo dził się i obie cał w przy szło ści po dob nych
listów nie pi sać. Po nie waż po pra wie czte rech la tach ob ser wa cji istot nie nie stwier dzo no
kolej nych dzia łań, 12 kwiet nia 1975 r. spra wę za koń czo no32.

Spra wą o cha rak te rze kontr wy wia dow czym (kryp to nim „Al bion”, nu mer re je stra cyj -
ny 9980) od 1964 r. do 1966 r. tak że zaj mo wa ła się SB w By to miu. Za ini cjo wa ło ją prze -
chwy ce nie w li sto pa dzie 1964 r. li stu kie ro wa ne go do fi gu ran ta spra wy przez nie zi den ty fi -
ko wa ne go miesz kań ca Wysp Bry tyj skich. Za po wie dzia no w nim przy jazd do Pol ski by łe go
żoł nie rza Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie, któ ry prze ka że fi gu ran to wi pacz kę z rze cza -
mi prze zna czo ny mi dla wspól nych zna jo mych. Na tych miast zło żo no za mó wie nie na kon -
tro lę ko re spon den cji fi gu ran ta (ogó łem w trak cie re ali za cji spra wy spraw dzo no 15 li stów)
i zor ga ni zo wa no in wi gi la cję je go oso by. Oka za ło się, że jest to przed wo jen ny ofi cer WP,
pod czas woj ny prze by wa ją cy w nie miec kich obo zach je niec kich, a na stęp nie przez krót ki
okres w Wiel kiej Bry ta nii. W 1947 r. po wró cił do Pol ski. Od te go ro ku był człon kiem PPR,
a na stęp nie PZPR, stąd też zgo dę na kon tro lę je go oso by mu sia no uzy skać w Ko mi te cie
Miej skim PZPR w By to miu. Z in for ma cji otrzy ma nej od jed ne go z wy ko rzy sty wa nych
w spra wie taj nych współ pra cow ni ków wy ni ka ło, że fi gu rant słu cha ra dia BBC i oskar ża
Zwią zek So wiec ki o zbrod nię ka tyń ską. In ny TW do wie dział się, że pod czas woj ny fi gu rant
przez kil ka mie się cy prze by wał w Ju go sła wii, o czym nie wspo mi nał w swo ich ży cio ry sach.
Usta lo no tak że, że je den z bli skich zna jo mych męż czy zny (ad wo kat z Lu bli na) sam jest fi -
gu ran tem spra wy pro wa dzo nej przez lu bel ską SB. W związ ku z po ja wia ją cy mi się wąt pli -
wo ścia mi od no śnie do oso by fi gu ran ta po sta no wio no m.in. nie wy ra zić zgo dy na do pusz -
cze nie go do in for ma cji nie jaw nych na te re nie je go za kła du pra cy (By tom skie Za kła dy
Prze my słu Te re no we go). Kon tro la pa czek przy sy ła nych na ad res męż czy zny mu sia ła jednak
roz cza ro wać funk cjo na riu szy bez pie ki. Znaj do wa ły się tam tyl ko ubra nia, le ki, a raz tak że
ma skot ka. Wresz cie 8 ma ja 1966 r. prze pro wa dzo no z fi gu ran tem roz mo wę. Oka za ło się, że
list, od któ re go roz po czę ła się spra wa, zo stał na pi sa ny przez oj ca wspo mnia ne go zna jo me go
z Lu bli na. Męż czyź ni zna li się ze służ by woj sko wej jesz cze sprzed wrze śnia 1939 r. Po woj -
nie po zo stał on w Wiel kiej Bry ta nii. W korespondencji in for mo wał on o pla no wa nym przy -
by ciu do Pol ski zna jo me go Bry tyj czy ka pol skie go po cho dze nia, któ ry miał przy wieźć ze
so bą pacz kę z ubra nia mi i le ka mi dla osób zna nych ad re sa to wi miesz ka ją cych w kra ju. Po -
nie waż nie stwier dzo no żad nych dzia łań an ty pań stwo wych ze stro ny fi gu ran ta, 24 sierp -
nia 1966 r. spra wę za koń czo no33.

War to tak że przy to czyć przy pa dek miesz kań ca Dą bro wy Gór ni czej, któ ry w kwiet -
niu 1966 r. wy słał dwa li sty na ad res skryt ki pocz to wej Ra dia Wol na Eu ro pa w Pa ry żu.
W ko re spon den cji nadaw ca nad mie niał o ist nie niu nie le gal nej or ga ni za cji ma ją cej na ce lu
wy zwo le nie Pol ski spod oku pa cji so wiec kiej, pro sił też o umoż li wie nie kon tak tu z uchodź -
ca mi ku bań ski mi. Do dat ko wo li sty za wie ra ły in for ma cje o bie dzie pa nu ją cej w kra ju (rzecz
ja sna uzna no to za roz po wszech nia nie fał szy wych in for ma cji szko dzą cych pań stwu pol skie -
mu). Po usta le niu nadaw cy po sta no wio no umieścić w je go miesz ka niu pod słuch. Osta tecz -
nie 12 paź dzier ni ka 1966 r. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w Ka to wi cach roz po czę ła śledz two,
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33 AIPN Ka, 230/1754, Ak ta SOS kryp to nim „Al bion” (nr Ka -9980), k. 1–61.



po czym wy da ła po le ce nie za sto so wa nia aresz tu tym cza so we go wo bec au to ra li stów. Po sta -
wio no mu za rzut roz po wszech nia nia fał szy wych wia do mo ści o sy tu acji po li tycz nej w PRL.
Prze pro wa dzo no też re wi zję w miesz ka niu aresz to wa ne go, w trak cie któ rej za re kwi ro wa no
czte ry kart ki za wie ra ją ce ad re sy Am ba sa dy USA w War sza wie i Ra dia Wol na Eu ro pa.
Wpraw dzie 25 stycz nia 1967 r. pro ku ra tu ra umo rzy ła śledz two, ale za ra zem uzna ła, że au -
tor li stów jest schi zo fre ni kiem (stwier dzo no, że wcześ niej prze by wał na le cze niu psy chia -
trycz nym). W związ ku z tym pro ku ra tu ra wy stą pi ła do Są du Po wia to we go w Dą bro wie
Gór ni czej o umiesz cze nie go w za kła dzie dla psy chicz nie cho rych, gdyż – jak uznano
– „jego dal szy po byt na wol no ści gro zi nie bez pie czeń stwem po rząd ko wi praw ne mu”.
Wpraw dzie nie uda ło się usta lić, czy za miar ten zre ali zo wa no, ale ma my tu wy raź ny przy -
kład pró by umiesz cze nia oso by w za kła dzie psy chia trycz nym z przy czyn po li tycz nych34.

Pod su mo wa nie

Przed sta wio ne tu spra wy są oczy wi ście tyl ko wy bra ny mi przy kła da mi dzia łań po dej mo -
wa nych przez SB wo je wódz twa ka to wic kie go w efek cie per lu stra cji ko re spon den cji do ko -
ny wa nej przez pion „W”. W przy pad ku wo je wódz twa ka to wic kie go szcze gól nie du żą ro lę
od gry wa ła kon tro la ko re spon den cji na li nii miesz kań cy wo je wódz twa – NRF (póź niej
RFN). Cho dzi ło oczy wi ście za rów no o ko re spon den cję z oso ba mi pry wat ny mi miesz ka ją -
cy mi w Niem czech Za chod nich, jak i tam tej szy mi in sty tu cja mi. Du że zna cze nie przy wią zy -
wa no do roz po wszech nia nia w ten spo sób in for ma cji na te mat wa run ków ży cio wych w ów -
cze snej Pol sce oraz trak to wa nia Ślą za ków przez wła dze pań stwo we. Ujaw nia nie praw dy
o tych pro ble mach uwa ża no za nie bez piecz ne dla pro pa gan do we go wi ze run ku PRL. Stąd
ty le spraw do ty czą cych „li stów że bra czych” i wszel kich skarg na ów cze sną pol ską co dzien -
ność. Do dać na le ży, że w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych XX w. do szło do wy -
da rzeń, któ re mia ły istot ne zna cze nie dla roz wo ju sto sun ków pol sko -za chod nio nie miec kich
(orę dzie bi sku pów pol skich do bi sku pów nie miec kich z 1965 r. i je go re per ku sje, roz mo wy
na te mat nor ma li za cji wza jem nych sto sun ków i uzna nia przez RFN gra ni cy na Od rze i Ny -
sie Łu życ kiej za koń czo ne pod pi sa niem dwu stron ne go ukła du 7 grudnia 1970 r.). Wy da rze -
nia te spo wo do wa ły, że wła dze pol skie szcze gól nie oba wia ły się ne ga tyw nych skut ków uka -
zy wa nia się za gra ni cą in for ma cji nie ko rzyst nych dla Pol ski. Ogrom pra cy wy ko ny wa nej
przy tym naj le piej wi dać na przy kła dzie spra wy „Trut nie”, któ ra zresz tą – bio rąc pod uwa -
gę osią gnię te osta tecz nie po ro zu mie nie pol sko -za chod nio nie miec kie – oka za ła się po kil ku
la tach re ali za cji zu peł nie zbęd na.

34 AIPN Ka, 02/885, Ak ta SOR kryp to nim „Ano nim” (nr Ka -12681), k. 1–19.
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Marlena Jabłońska 

Obraz fotograficzny 
a obraz filmowy 

– problem opisu archiwalnego

Fo to gra fie i fil my to po kaź na część do ku men ta cji na zy wa nej w ar chi wach au dio wi zu -
al ną. Obec nie w ar chi wach pań stwo wych prze cho wu je się po nad 16 mln jed no stek in -
wen ta rzo wych fo to gra fii i 10 tys. fil mów1. Pa trząc na ogól ną wiel kość za so bu ar chi -

wal ne go, któ ry współ cze śnie sza cu je się na bli sko 40 mln jed no stek in wen ta rzo wych, są to
licz by zna czą ce, szcze gól nie w od nie sie niu do fo to gra fii2. Fil my sta no wią co praw da, nie -
zmien nie od wie lu lat, naj mniej szy od se tek za so bu, acz kol wiek ich licz ba nie ustan nie ro śnie
(przy naj mniej w ar chi wach pań stwo wych, po nie waż do stęp do da nych tych pla có wek jest
naj prost szy). Jed nak że nie cho dzi tu taj o ana li zę struk tu ry za so bu, a o zwró ce nie uwa gi
na fakt wy stę po wa nia do ku men ta cji au dio wi zu al nej w ar chi wach (zob. ta be le nr 1 i 2).

Fo to gra fie i fil my mo gą for mo wać w ar chi wach sa mo dziel ne zbio ry, być czę ścią ze spo -
łów ar chi wal nych, a tak że – jak wska zu je prak ty ka – sta no wić ze spo ły skła da ją ce się z sa -
mych ob ra zów. Tu taj na chwi lę chcia ła bym się za trzy mać. Do ku men ta cja au dio wi zu al na
o nie okre ślo nej lub róż nej pro we nien cji two rzy zbio ry ar chi wal ne, czę sto kon stru owa ne
w opar ciu o ich treść, prze zna cze nie, po cho dze nie, cha rak ter czy spo sób wy ko na nia. Naj -
czę ściej są one ode rwa ne od in nej do ku men ta cji, któ ra po wsta ła w pro ce sie two rze nia owe -
go ob ra zu i nie kie dy tyl ko po łą czo ne in for ma cyj nie z ma te ria ła mi po krew ny mi tre ścio wo
lub chro no lo gicz nie. 

Fo to gra fie i fil my mo gą sta no wić część ze spo łów ar chi wal nych. Po ję cie „ze spo łu ar chi -
wal ne go” w 1841 r. zo sta ło wpro wa dzo ne w ar chi wach fran cu skich wraz z za sa dą po sza no -
wa nia ze spo łu i utrwa lo ne dzię ki za sa dzie pro we nien cji (przy na leż no ści ze spo ło wej),
sformu ło wa nej w 1898 r.3 Pra wi dła te two rzą pod wa li ny pol skiej teo rii ar chi wal nej i uzna -
wa ne są za nor my nad rzęd ne. W tych ar chi wach, gdzie za sa da pro we nien cji jest na dal na -
czel ną, a mam na dzie ję, że do ty czy to wszyst kich ar chi wów w Pol sce, do kła da się wszel -
kich sta rań, że by związ ki mię dzy do ku men ta cją po wsta ją cą na róż nych eta pach pro ce su
re ali zo wa nia za da nia czy za ła twia nia okre ślo nej spra wy – bez wzglę du na ich typ i ro -
dzaj – by ły za cho wa ne. Ta nie ro ze rwal ność, przede wszyst kim in for ma cyj na, da je po czu cie
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1 Da ne sta ty stycz ne po cho dzą ze spra woz dań z dzia łal no ści ar chi wów pań stwo wych w 2010 r.,
http://www.ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/KN-1_2010%20r.pdf, 11 X 2011 r. 

2 W przy pad ku do ku men ta cji fo to gra ficz nej po ja wia się pro blem róż nie in ter pre to wa nej de fi ni cji po ję cia
„fo to gra ficz na jed nost ka in wen ta rzo wa”. Zob. M. Ja błoń ska, Co sta no wi fo to gra ficz ną jed nost kę in wen ta rzo -
wą. Przy czy nek do ana li zy wiel ko ści za so bu fo to gra ficz ne go w pol skich ar chi wach pań stwo wych, „Ar chi wi sta
Pol ski” 2005, nr 1, s. 31–38.

3 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar chi wi sty ka, War sza wa 1989, s. 15.



pro wa dze nia opo wie ści kom plet nej, kształ to wa nia okre ślo nej hi sto rii w spo sób ca ło ścio wy,
a nie wy ryw ko wy. Za rów no fo to gra fie, jak i fil my mo gą sta no wić efekt kon kret nych za dań,
być ich ce lem al bo też na ra stać mi mo wol nie ja ko pro dukt ubocz ny okre ślo nej dzia łal no ści.
Do ku men ta cja au dio wi zu al na w ze spo łach ar chi wal nych mo że być po wią za na z in ny mi
mate ria ła mi w spo sób fi zycz ny, np. zdję cia le gi ty ma cyj ne w ak tach oso bo wych, lub też luź -
ny, np. fo to gra fia w cha rak te rze za łącz ni ka bę dą ca do wo dem w spra wie. Do ku men ta cja
audio wi zu al na mo że tak że być po łą czo na ze so bą wza jem nie, np. fo to sy z fil mu czy al bu -
my fo to gra ficz ne. 

Marlena Jabłońska
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Źró dło: Spra woz da nie z dzia łal no ści ar chi wów pań stwo wych w 2010 r., http://www.ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/KN-
1_2010%20r.pdf, 11 X 2011 r.

Tab. 1. Za sób ar chi wów pań stwo wych w 2010 r.

Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: Spra woz da nie z dzia łal no ści ar chi wów pań stwo wych w 2002 r., http://www.ar chi -
wa.gov.pl/ima ges/sto ries/fi le/pdf/AP2002.pdf, 11 X 2011 r.; Spra woz da nie z dzia łal no ści ar chi wów pań stwo wych w 2010 r.,
http://www.ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/KN-1_2010%20r.pdf, 11 X 2011 r.

Tab. 2. Za so by fo to gra ficz ny i fil mo wy ar chi wów pań stwo wych w la tach 2002 i 2010

2002 r. 2010 r.

Fotografie 14 457 548 j.inw. 16 323 106 j.inw.

Filmy 1270 j.inw. 10 172 j.inw.



Za cho wa nie re la cji mię dzy do ku men ta cją jest bar dzo waż ne. Ob raz uzu peł nia treść za -
cho wa nej do ku men ta cji, do peł nia ją, po ka zu je kon tekst, a na de wszyst ko wy peł nia lu ki in -
for ma cyj ne. Za cho wa nie re la cji nie jest jed nak toż sa me z kwe stią wspól ne go ma ga zy no wa -
nia. Fi zycz ne roz dzie le nie ma te ria łów, któ re wy ma ga ją in nych wa run ków prze cho wy wa nia
i kon ser wa cji, nie jest na ru sze niem za sa dy pro we nien cji i za tar ciem re la cji, a ra czej for mą
pro fi lak ty ki, za po bie ga nia bio lo gicz nym i me cha nicz nym uszko dze niom do ku men ta cji.

Prak ty ka oraz prze pi sy ar chi wal ne spra wia ją, że w ar chi wach mo że my się spo tkać z tzw.
ze spo ła mi fo to gra fii zło żo ny mi wy łącz nie ze zdjęć oraz ze spo ła mi skła da ją cy mi się tyl ko
z do ku men tów wi zyj nych. Ta kie po dej ście do przed mio tu da je me to dy ko wi spo ro do my -
śle nia, gdyż roz mi ja się z de fi ni cją ze spo łu ar chi wal ne go, któ rą przy wo łu ję za prof. Ha li ną
Ro bót ką: „Przez «ze spół ar chi wal ny» ro zu mie się ca łość do ku men ta cji wy two rzo nej przez
jed ne go, od ręb ne go ustro jo wo, twór cę (oso bę pry wat ną lub oso bę fi zycz ną) w to ku wy peł -
nia nia przez nie go funk cji me ry to rycz nych. Do ze spo łu ar chi wal ne go wcho dzi za tem ca łość
do ku men ta cji wy two rzo nej przez twór cę ze spo łu, jak i przez nie go otrzy ma nej, ca łość uzna -
na za wie czy stą i zar chi wi zo wa ną. Czę sto też pod kre śla się or ga nicz ny cha rak ter ze spo łu,
co ozna cza na tu ral ność ist nie ją cych w nim związ ków mię dzy ak ta mi, wy ni ka ją cych z in te -
gral no ści ustro jo wej ich twór cy”4. Pro fe sor Boh dan Ry szew ski w przy wo ła nym już pod -
ręcz ni ku Ar chi wi sty ka wy mie nia czte ry pod sta wo we ce chy ze spo łu: 

1. Ze spół jest to ca łość do ku men ta cji zgro ma dzo na przez jed ne go, ustro jo wo od ręb ne go
twór cę (in sty tu cję) lub oso bę fi zycz ną; 

2. Do ze spo łu za li cza się za rów no do ku men ty wy two rzo ne przez twór cę ze spo łu, jak
i przez nie go otrzy ma ne zgod nie z kom pe ten cja mi w to ku wy ko ny wa nia czyn no ści;

3. Ze spół sta no wi do ku men ta cja uzna na za wie czy stą;
4. Ca łość do ku men ta cji da ne go twór cy zy sku je na zwę ze spo łu do pie ro po ar chi wi za cji5.

We dług pro fe so ra za tem „ze spół ar chi wal ny jest to zar chi wi zo wa na ca łość ma te ria łów ar -
chi wal nych wy two rzo nych i zgro ma dzo nych przez ustro jo wo od ręb ne go twór cę – urząd,
przed się bior stwo lub in ną in sty tu cję, al bo oso bę fi zycz ną”6. Zda rza się jed nak, że w skład
jed ne go ze spo łu wcho dzą ma te ria ły ar chi wal ne wy two rzo ne przez kil ku twór ców. Wy ni ka
to z suk ce sji, któ ra pro wa dzi w wie lu przy pad kach do tak sil ne go ze spo le nia ma te ria łów, że
pró ba ich wy dzie le nia nie jest moż li wa lub mo że pro wa dzić do de for ma cji ze spo łu suk ce -
so ra. Co wię cej, rze czo ne związ ki nie za cho dzą tyl ko mię dzy ak ta mi, a ra czej ca ło ścią wy -
two rzo nej do ku men ta cji. 

W związ ku z po wyż szym po ja wia się py ta nie, w ja kich oko licz no ściach in sty tu cja w to -
ku swojej dzia łal no ści mo że wy two rzyć wy łącz nie fo to gra fie lub fil my? Wy da je się, że nie
ma ta kiej moż li wo ści. Po wsta wa nie do ku men ta cji jest bo wiem pro ce sem zło żo nym, wy ma -
ga ją cym za an ga żo wa nia ak to twór cy. W ża den spo sób nie jest on ogra ni czo ny ty pa mi

4 H. Ro bót ka, Wpro wa dze nie do ar chi wi sty ki, To ruń 2002, s. 85.
5 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op. cit., s. 15.
6 Ibi dem. Wię cej na te mat pro ble mów ze spo ło wo ści zob. m.in.: B. Ry szew ski, O nie któ rych pod sta wo -

wych po ję ciach ar chi wal nych (kan ce la ria, re gi stra tu ra, ze spół ar chi wal ny, ar chi wum), „Ze szy ty Na uko we
Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. Na uki Hu ma ni stycz no -Spo łecz ne. Hi sto ria” 1969, z. 5,
s. 93–120; idem, Ar chi wi sty ka. Przed miot, za kres, po dział. (Stu dia nad pro ble mem), War sza wa–To ruń 1972;
idem, Z za gad nień ze spo łu ar chi wal ne go, „Ac ta Uni ver si ta tis Ni co lai Co per ni ci. Na uki Hu ma ni stycz no -Spo -
łecz ne. Hi sto ria” 1973, z. 8, s. 139–150; idem, Pro ble my i me to dy ba daw cze ar chi wi sty ki, To ruń 1985; idem,
Pro ble my kom pu te ry za cji ar chi wów, To ruń 1994; idem, Pro blem ze spo ło wo ści w ar chi wi sty ce i prak ty ce archi -
wów [w:] Kom pu te ry za cja ar chi wów, t. 3, red. H. Ro bót ka, To ruń 1997; idem, Struk tu ra za so bu ar chi wal ne -
go ze szcze gól nym uwzględ nie niem kwe stii ze spo ło wo ści w ar chi wi sty ce i prak ty ce ar chi wów [w:] Kom pu te -
ry za cja ar chi wów, t. 4, red. H. Ro bót ka, To ruń 1998.
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i rodza ja mi do ku men ta cji, a ra czej ma w tej ma te rii peł ną swo bo dę. Co praw da pro fil je go
dzia łal no ści de ter mi nu je prze wa gę jed ne go czy dru gie go ty pu, ale to cha rak ter spra wy
i spo sób jej za ła twie nia na rzu ca ją nie ja ko for mę jej udo ku men to wa nia. Czy jest za tem moż -
li we, że by po in sty tu cji – na wet je śli jest to agen cja fo to gra ficz na al bo wy twór nia fil mo -
wa – po zo sta ła tyl ko do ku men ta cja au dio wi zu al na? Mo im zda niem tak, ale wów czas ma my
do czy nie nia z ze spo ła mi ar chi wal ny mi szcząt ko wy mi lub frag men ta rycz ny mi. 

Pro blem ze spo ło wo ści nie jest je dy nym, któ ry ma du że zna cze nie w roz wa ża niach
nad kwe stią opi su ar chi wal ne go ma te ria łów au dio wi zu al nych. Ko lej ne z nich sy gna li zu ję
po ni żej.

W przy pad ku do ku men ta cji au dio wi zu al nej ma my do czy nie nia z od dzie le niem tre ści od
noś ni ka. Szcze gól nie uwi dacz nia się to przy ma te ria łach fil mo wych, kie dy z jed nej stro ny
na jed nym no śni ku mo że my od na leźć za pi sy sta no wią ce od ręb ne ca ło ści zna cze nio we, a z dru -
giej – po je dyn czy ob raz za pi sa ny na kil ku no śni kach. W przy pad ku fo to gra fii jest to po ję cie ne -
ga ty wu lub źró dło we go pli ku cy fro we go ja ko ma try cy oraz po zy ty wu ja ko ob ra zu, tre ści. 

Fo to gra fie i fil my są sto sun ko wo ła two mul ti pli ko wa ne na wet w swo jej ana lo go wej po -
sta ci, co mo że po wo do wać po wta rzal ność tre ści i in for ma cji, a tak że kło po ty z iden ty fi ka -
cją ory gi na łu czy pierw sze go eg zem pla rza.

W przy pad ku do ku men ta cji fo to gra ficz nej i fil mo wej ma my do czy nie nia z cią gle nie -
roz wią za ną kwe stią jed nost ki: przed mio tu opra co wa nia, prze cho wy wa nia, udo stęp nia nia7.
W ar chi wach spo tkać moż na fo to gra ficz ne i fil mo we jed nost ki in wen ta rzo we, fi zycz ne, archi -
wal ne, a tak że jed nost ki opi su.

Do ku men ta cja au dio wi zu al na w ar chi wach wy stę pu je i – jak ła two za uwa żyć – ge ne ru je
okre ślo ne pro ble my zwią za ne z jej opra co wa niem. Czy ist nie ją za tem re gu la cje praw ne wpro -
wa dza ją ce ja kąś nor ma li za cję? Od po wiedź na to py ta nie brzmi: i tak, i nie. Pierw sze wy tycz ne
me to dycz ne do ty czą ce fo to gra fii zo sta ły przy go to wa ne już w 1969 r.8 Obo wią zy wa ły one
do 2006 r., kie dy we szła w ży cie De cy zja nr 8 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych
w spra wie wpro wa dze nia wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych za sad opra co wa nia fo to gra fii
w ar chi wach pań stwo wych9. W przy pad ku fil mów sy tu acja jest bar dziej skom pli ko wa na, po nie -
waż do tej po ry nie przy szy ko wa no wska zó wek nie zbęd nych do opra co wa nia fil mów. Przez
wie le lat ar chi wi ści po sił ko wa li się opu bli ko wa ną w skryp cie z 1988 r. pro po zy cją prof. Ha li ny
Ro bót ki, któ ra przed sta wi ła kom pi la cję wy tycz nych me to dycz nych do opra co wa nia fo to gra fii
(ów cze śnie obo wią zu ją cych)10 i wy tycz nych z 1972 r. do opra co wa nia na grań11. W 2008 r. na -
to miast po ja wi ła się na stro nie Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych od waż na, lecz zde -
cy do wa nie nie do pra co wa na pro po zy cja opra co wa nia do ku men tów wi zyj nych12. 

7 M. Ja błoń ska, op. cit., s. 31–38.
8 Za rzą dze nie nr 17 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 30 VI 1969 r. w spra wie ar chi wal ne -

go opra co wa nia za so bu fo to gra fii [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, E. Ro sow ska, War sza wa 2001,
s. 361–371.

9 De cy zja nr 8 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 24 IV 2006 r. w spra wie wpro wa dze nia
wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych za sad opra co wa nia fo to gra fii w ar chi wach pań stwo wych,
http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de cy zje/Dec_8_2006.pdf, 11 X 2011 r.

10 H. Ro bót ka, Me to dy ka ar chi wal na. Opra co wa nie do ku men ta cji geo de zyj no -kar to gra ficz nej, tech nicz -
nej, au dio wi zu al nej (fo to gra fii, fil mów i mi kro fil mów, na grań), To ruń 1988.

11 Za rzą dze nie nr 27 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 10 VIII 1972 r. w spra wie opra co -
wa nia na grań w ar chi wach pań stwo wych [w:] Zbiór prze pi sów..., s. 387–395.

12 Wska zów ki me to dycz ne do ty czą ce za sad opra co wa nia do ku men tów wi zyj nych w ar chi wach pań stwo wych,
pro jekt, wer sja z 5 V 2008 r., http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de cy zje/dok_wi zyj ne.pdf, 11 X 2011 r.
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Pod su mo wu jąc, fo to gra ficz ny za sób ar chi wal ny pol skich ar chi wów pań stwo wych opra -
co wu je się na pod sta wie obo wią zu ją cych wy tycz nych me to dycz nych – do 2006 r. by ły to
wy tycz ne z 1969 r., za stą pio ne na stęp nie wska zów ka mi z 24 kwiet nia 2006 r. Dla fil mo wej
czę ści za so bu ar chi wów pań stwo wych wciąż nie przy ję to wy tycz nych me to dycz nych. Opra -
co wa nie od by wa się w opar ciu o prak ty kę ar chi wal ną. Pew nym zwia stu nem zmian w tej ma -
te rii jest przy wo ła ny pro jekt z 2008 r. do ty czą cy opra co wa nia do ku men tów wi zyj nych.

Na le ży za tem po sta wić py ta nie, jak opra co wu je się fo to gra fie i fil my w ar chi wach?
W uję ciu kla sycz nym wy róż nia się na stę pu ją ce eta py opra co wa nia do ku men ta cji: 

1. Stu dia wstęp ne, 
2. Wy od ręb nia nie i/lub sca la nie ze spo łu ar chi wal ne go, 
3. Bra ko wa nie,
4. Po rząd ko wa nie wła ści we,
5. In wen ta ry za cja,
6. Po mo ce wyż sze go rzę du (prze wod ni ki, ka ta lo gi, sko ro wi dze)13. 
W 1969 r. za pro po no wa no sie dem eta pów opra co wa nia fo to gra fii: a) po rząd ko wa nie

wstęp ne, b) kla sy fi ka cja, c) sys te ma ty za cja, d) bra ko wa nie, e) in wen ta ry za cja, f) ka ta lo go -
wa nie, któ re zo sta ło szcze gól nie wy róż nio ne wśród po mo cy wyż sze go rzę du, oraz g) two -
rze nie do dat ko wych po mo cy ar chi wal nych. Ko lej na re gu la cja nie przy nio sła więk szych
zmian. Licz ba eta pów opra co wa nia się nie zmie ni ła, cho ciaż one sa me już tak. Wy dzie lo no
bo wiem ze stu diów wstęp nych roz po zna nie przy na leż no ści ze spo ło wej, zre zy gno wa no
z ka ta lo go wa nia na rzecz in dek so wa nia i cał ko wi cie po mi nię to etap two rze nia tzw. po mo -
cy wyż sze go rzę du. Obo wią zu ją ce eta py opra co wa nia fil mów by ły po wro tem do kla sycz -
nych roz wią zań. No we pro po zy cje przy niósł do pie ro wspo mnia ny pro jekt z 2008 r. Je go
auto rzy prze wi dzie li pięć eta pów opra co wa nia: 

1. Roz po zna nie przy na leż no ści ze spo ło wej,
2. Po rząd ko wa nie wstęp ne,
3. Prze gląd za war to ści no śni ków na sta no wi skach tech nicz nych i ich se lek cja,
4. In wen ta ry za cja, któ ra zo sta ła spro wa dzo na do po zio mu ewi den cji,
5. In dek so wa nie.
Nie trud no za uwa żyć, że cał ko wi cie po mi nię to nie zwy kle istot ny etap z punk tu wi dze nia

ar chi wal ne go opra co wa nia ze spo łu, a mia no wi cie po rząd ko wa nie wła ści we. Pew ne je go
ele men ty za wie ra ją się w eta pie trze cim, ale nie wspo mnia no o ukła dzie ma te ria łów ar chi -
wal nych, ich kla sy fi ka cji i sys te ma ty za cji. W ja ki spo sób przed sta wia ją się eta py opra co wa -
nia dla po szcze gól nych nor ma ty wów i prak ty ki po ka zu je ta be la nr 3.

Zwień cze niem pro ce su opra co wa nia jest spo rzą dze nie pod sta wo wej po mo cy ar chi wal -
nej – in wen ta rza. Pierw szym eta pem jest in wen ta ry za cja kart ko wa, dru gim zaś in wen ta ry -
za cja książ ko wa. Obec nie na to miast mó wi my o in wen ta ry za cji elek tro nicz nej, czy li two rze -
niu in wen ta rzy w for mie baz da nych i spo rzą dzo nych z nich wy dru ków. Pro ces ten od by wa
się w opar ciu o stan da ry zo wa ny, ogól no pol ski i do stęp ny w In ter ne cie In wen tarz Ze spo łu
Ar chi wal ne go. Apli ka cja ta obej mu je for mu la rze opi su do ku men ta cji ak to wej, tech nicz nej,
kar to gra ficz nej oraz ma te ria łów ulot nych. Nie ste ty, jak do tąd nie ma w IZA moż li wo ści opi -
su do ku men ta cji au dio wi zu al nej: fo to gra fii, fil mów i na grań. 

Opis in wen ta rzo wy two rzo ny jest na po zio mie jed nost ki in wen ta rzo wej. Co sta no wi ar -
chi wal ną jed nost kę in wen ta rzo wą dla fo to gra fii i fil mów? Je śli cho dzi o zdję cia, jest to „jed -
na lub wie le fo to gra fii po łą czo nych ze so bą ele men tem chro no lo gicz nym, tj. wy ko na nych

13 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op. cit., s. 52–88.
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w tym sa mym lub zbli żo nym cza sie i po łą czo nych lo gicz nie, gdy utrwa lo ny na nich ob raz
przed sta wia okre ślo ne wy da rze nie, zja wi sko, oso bę lub przed miot”14. W przy pad ku fil mów
we dług przy ta cza ne go już pod ręcz ni ka prof. Ha li ny Ro bót ki za jed nost kę in wen ta rzo wą
uzna je się po je dyn czy film bez wzglę du na licz bę i ro dzaj no śni ka, na któ rym zo stał za pi -

14 De cy zja nr 8 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 24 IV 2006 r. w spra wie wpro wa dze nia
wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych za sad opra co wa nia fo to gra fii w ar chi wach pań stwo wych,
http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de cy zje/Dec_8_2006.pdf, 11 X 2011 r. Przy to czo na de fi ni cja
w znacz nej czę ści po kry wa się z tą z 1969 r.
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Me to dy ka 
ogól na

FOTOGRAFIE FILMY

MODEL
KLASYCZNY

1969 2006
Ha li na 

Ro bót ka
Pro jekt

Stu dia wstęp ne Po rząd ko wa nie
wstęp ne

Roz po zna nie
przy na leż no ści

ze spo ło wej
Stu dia wstęp ne

Roz po zna nie
przy na leż no ści

ze spo ło wej

Wy od ręb nia nie
i/lub sca la nie 

ze spo łu 
ar chi wal ne go

Kla sy fi ka cja Po rząd ko wa nie
wstęp ne

Wy od ręb nia nie
i/lub sca la nie 

ze spo łu 
ar chi wal ne go

Po rząd ko wa nie
wstęp ne

Bra ko wa nie Sys te ma ty za cja Kla sy fi ka cja Bra ko wa nie

Prze gląd 
za war to ści 
no śni ków 

na sta no wi skach
tech nicz nych
i ich se lek cja

Po rząd ko wa nie
wła ści we Bra ko wa nie Sys te ma ty za cja

Po rząd ko wa nie
wła ści we 

(roz po zna nie 
pro we nien cji, 
se gre ga cja, 

sys te ma ty za cja,
sygn.)

In wen ta ry za cja
(ewi den cja)

In wen ta ry za cja In wen ta ry za cja Bra ko wa nie In wen ta ry za cja In dek so wa nie

Po mo ce 
wyż sze go rzę du Ka ta lo go wa nie In wen ta ry za cja Po mo ce wyż sze -

go rzę du

Po mo ce 
wyż sze go rzę du In dek so wa nie

Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie przed sta wio nych wy tycz nych me to dycz nych i prak ty ki ar chi wal nej.

Tab. 3. Eta py opra co wa nia ar chi wal ne go fo to gra fii i fil mów



sa ny15. W myśl pro jek tu wy tycz nych „jed nost ka mi pod le ga ją cy mi opra co wa niu są do ku -
men ty wi zyj ne o nada nym iden ty fi ka to rze (pkt 16.2), ta kie jak: 

1. Po je dyn cze sa mo dziel nie wy stę pu ją ce ma te ria ły sta no wią ce od ręb ną ca łość zna cze -
nio wą od no szą ce się do okre ślo ne go wy da rze nia lub oso by; 

2. Zbio ry sa mo dziel nych ma te ria łów bę dą cych od ręb ną ca ło ścią zna cze nio wą, ze sta wio -
ne we dług okre ślo nych kry te riów i opa trzo nych wspól nym ty tu łem, sta no wią cych wraz
z ko men ta rzem np. kro ni kę, ma ga zyn; 

3. Jed no li te dzie ło fil mo we ob ję te jed nym ty tu łem nada nym przez twór cę. 
W przy pad ku opi sa nym w ust. 17.2 moż li we jest rów nież opra co wa nie osob no każ de go

te ma tu wcho dzą ce go w skład kro ni ki, ma ga zy nu, dzien ni ka”16. 
Tak zde fi nio wa ne jed nost ki pod le ga ją opi so wi, któ re go efek tem koń co wym, jak już

wspo mnia no, jest spo rzą dze nie pod sta wo wej po mo cy ar chi wal nej. Pierw szy opis, któ ry na -
le ży pod dać ana li zie, to opis pro wa dzo ny na kar cie in wen ta rzo wej (zob. ry sun ki nr 1 i 2).

Przy to czo ne for mu la rze opi su są ze so bą zbież ne, co nie po win no ni ko go dzi wić. Zo sta -
ły one bo wiem przy go to wa ne na znor ma li zo wa nych dru kach (NDAP-0-3) i za wie ra ją toż -
sa me ele men ty opi su, ta kie jak: na zwa ar chi wum, na zwa ze spo łu, sy gna tu ra, ty tuł/re gest,
da ty, au to rzy i uwa gi. Ele men ta mi róż ny mi są na to miast: pu bli ka cje, nu mer i roz miar ne ga -
ty wu, ilość od bi tek po zy ty wo wych w przy pad ku fo to gra fii oraz da ne tech nicz ne, wy ko naw -
cy i miej sce krę ce nia w od nie sie niu do fil mów.

15 H. Ro bót ka, Me to dy ka archiwalna…, s. 107.
16 Wska zów ki me to dycz ne do ty czą ce za sad opra co wa nia do ku men tów wi zyj nych w ar chi wach pań stwo -

wych, pro jekt, wer sja z 5 V 2008 r., s. 3, http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de cy zje/dok_wi zyj -
ne.pdf, 11 X 2011 r. 
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Rys. 1. Wzór karty inwentarzowej dla fotografii (w myśl wytycznych z 1969 r.)
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: Za rzą dze nie nr 17 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 30 VI 1969 r.
w spra wie ar chi wal ne go opra co wa nia za so bu fo to gra fii [w:] Zbiór prze pi sów..., s. 361–371.
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Rys. 2. Wzór karty inwentarzowej dla filmów (kompilacja wytycznych z 1969 i 1972 r.)
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: H. Ro bót ka, Me to dy ka ar chi wal na…, s. 107–108.

Rys. 3. Opis fotografii (w myśl wytycznych z 2006 r.)
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: De cy zja nr 8 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 24 IV 2006 r.
w spra wie wpro wa dze nia wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych za sad opra co wa nia fo to gra fii w ar chi wach pań stwo wych,
http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de cy zje/Dec_8_2006.pdf, 11 X 2011 r.

Elementy opisu:

Opis tematu:

sygnatura
tytuł tematu
opis tematu
miejsce wydarzenia
daty skrajne wydarzenia
liczba obrazów w temacie
hasła indeksu
autor i data sporządzenia oraz ewentualnej modyfikacji opisu

Ina czej już wy glą da ją for mu la rze pro po no wa ne przy opi sie elek tro nicz nym fo to gra ficz -
nych i fil mo wych jed no stek in wen ta rzo wych (zob. ry sun ki 3 i 4 oraz ry sun ki 5 i 6).
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Opis obrazu:
informacje o osobach znajdujących się na fotografiach
nazwy własne obiektów znajdujących się na fotografiach
szczegółowe hasła przedmiotowe
opis szczegółowy
data wykonania fotografii
zakład fotograficzny
autor fotografii
autorskie prawa majątkowe
numer i rozmiar negatywu
liczba i rozmiar odbitek pozytywowych obrazu
format zapisu i wielkość pliku komputerowego
sygnatura obrazu
uwagi
autor i data sporządzenia oraz ewentualnej modyfikacji opisu

Elementy przyporządkowane do jednolitego identyfikatora:
tytuł oryginalny lub w razie jego braku tytuł nadany przez archiwistę
jednolity identyfikator
gatunek
ogólny lub sekwencyjny opis treści
miejsce/miejsca wydarzenia
nazwiska twórców występujących wraz z podaniem funkcji i innych istotnych

danych
język wykonania
informacje o producencie/koproducencie
czas trwania
dane dotyczące praw
hasła indeksu
dane o dokumentacji towarzyszącej
sygnatury nośników
sygnatury nośników kontynuacji
uwagi
autor i data sporządzenia opisu i jego kolejnych modyfikacji

Rys. 4. Opis fotografii cd. (w myśl wytycznych z 2006 r.)
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: De cy zja nr 8 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 24 IV 2006 r.
w spra wie wpro wa dze nia wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych za sad opra co wa nia fo to gra fii w ar chi wach pań stwo wych,
http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de cy zje/Dec_8_2006.pdf, 11 X 2011 r.

Rys. 5. Opis filmów (cyt. za: projekt wytycznych z 2008 r.)
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: Wska zów ki me to dycz ne do ty czą ce za sad opra co wa nia do ku men tów wi zyj nych
w ar chi wach pań stwo wych, pro jekt, wer sja z 5 V 2008 r., http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de cy zje/dok_wi zyj -
ne.pdf, 11 X 2011 r.



Przed sta wio ne po wy żej ze sta wie nie po zwa la wy cią gnąć kil ka in te re su ją cych wnio sków.
Po pierw sze, współ cze sna tech no lo gia, któ ra na do bre już za go ści ła w ar chi wach, wy mu si -
ła zmia ny w na rzę dziach in wen ta ry za cji, a tym sa mym w spo so bie pre zen ta cji for mu la rza
opi su jed nost ki. Wcze śniej by ła to kar ta in wen ta rzo wa, stan da ry zo wa ny for mu larz do od -
ręcz ne go lub ma szy no we go uzu peł nie nia. Dziś jest to li sta ele men tów opi su w kom pu te ro -
wej ba zie da nych. 

Po dru gie, opis fo to gra fii i fil mów jest dwu po zio mo wy. Na le ży jed nak pa mię tać, że
w przy pad ku fo to gra fii jest to opis na po zio mach jed nost ki in wen ta rzo wej (te ma tu) oraz do -
ku men tu (ob ra zu). W tym przy pad ku li nia po dzia łu prze bie ga nie ja ko w pio nie, gdyż opis
scho dzi z gó ry na dół17. Je śli cho dzi o fil my, ma my do czy nie nia tyl ko z opi sem jed nost ki in -
wen ta rzo wej. Opis ten jed nak tak że obej mu je dwa po zio my: tre ści i no śni ka. W tym przy -
pad ku li nia po dzia łu bę dzie prze bie ga ła w po zio mie. Nie jest to co praw da po dział zgod ny
ze struk tu rą za so bu ar chi wów, tak jak ma to miej sce w przy pad ku fo to gra fii, ale wska zu je on
na po trze bę po dzia łu opi su – ze wzglę du na treść in for ma cji i sto pień jej szcze gó ło wo ści. 

Po nad to w za pre zen to wa nych for mu la rzach opi su wy róż nić moż na dwa ro dza je ele men -
tów opi su: me ry to rycz ne i tech nicz ne. W przy pad ku fil mów, z uwa gi na li nię po dzia łu opi -
su, o czym by ła mo wa po wy żej, to roz róż nie nie wy da je się być oczy wi ste: do opi su tre ści

17 B. Ry szew ski, Pro ble my kom pu te ry za cji..., s. 51.
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Rys. 6. Opis filmów cd. (cyt. za: projekt wytycznych z 2008 r.)
Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie: Wska zów ki me to dycz ne do ty czą ce za sad opra co wa nia do ku men tów wi zyj nych
w ar chi wach pań stwo wych, pro jekt, wer sja z 5 V 2008 r., http://20090209.ar chi wa.gov.pl/re po si to ry/de cy zje/dok_wi zyj -
ne.pdf, 11 X 2011 r.

Elementy przyporządkowane do jednolitego identyfikatora:
sygnatura nośnika
status nośnika (oryginał, kopia zabezpieczająca, kopia użytkowa, kopia na

DVD z...)
informacje o rodzaju nośnika (np. 8 mm, 16 mm, VHS, Beacamp SP, MPG,

plik AVI, plik MOV)
dane techniczne dotyczące zapisu na nośniku, a w tym:
informacje dotyczące koloru
technicznego zapisu na nośniku PAL, HDTV, kopia obrazu i tonu, negatyw 
sposobu zapisu dźwięku
czasu trwania nagrania na danym nośniku
długości taśmy 
wielkości pliku komputerowego
ewentualnie inne informacje niewymienione wyżej i mające znaczenie dla

odtworzenia nagrania
informacje o stanie technicznym i dokonanych przeglądach
data wpływu nośnika do archiwum
data nagrania na danym nośniku
uwagi
autor i data sporządzenia opisu i jego kolejnych modyfikacji



przy po rząd ko wa no ele men ty me ry to rycz ne, a do opi su no śni ka – ele men ty tech nicz ne.
Przy fo to gra fiach na to miast nie do ko na no tak za sad ni cze go po dzia łu. Jak moż na za uwa żyć,
opis jed nost ki – te ma tu to przede wszyst kim ele men ty me ry to rycz ne od no szą ce się do tre ści
fo to gra fii skła da ją cych się na te mat. Na to miast opis po szcze gól nych ob ra zów za wie ra za -
rów no ele men ty me ry to rycz ne, jak i tech nicz ne. 

Co wię cej, na le ży za dać so bie py ta nie, czym jest pro ces in wen ta ry za cji i czym jest dziś
in wen tarz ar chi wal ny, ja ka jest je go ro la we współ cze snym sys te mie in for ma cji ar chi wal -
nej? Sta wia nie zna ku rów no ści mię dzy in wen ta ry za cją a ewi den cją, co ma miej sce w pro -
jek cie z 2008 r., wy da je się być dość kon tro wer syj nym po su nię ciem. Mam świa do mość
prak ty ki bi blio tecz nej czy prac dzia łu ad mi ni stra cyj ne go in sty tu cji, któ ry okre so wo do ko nu -
je in wen ta ry za cji mie nia, ale dla ar chi wów in wen tarz za wsze peł nił funk cję ewi den cyj no -
-infor ma cyj ną, nie ogra ni cza jąc się tyl ko do spi su jed no stek. Za po mo cą do brze skon struo -
wa nych for mu la rzy opi su i sa mych opi sów oraz dzię ki in for ma cjom pu bli ko wa nym we
wstę pie do in wen ta rza użyt kow nik otrzy mu je pod sta wo we da ne do ty czą ce za rów no twór cy
ze spo łu, jak i za cho wa nej do ku men ta cji. 

War to tu taj wspo mnieć o wzro ście licz by ele men tów opi su, roz bu do wy wa niu for mu la -
rzy opi su i co raz więk szym ich uszcze gó ło wie niu. Otóż opis in wen ta rzo wy z ko lej ny mi wy -
tycz ny mi sta je się co raz bar dziej szcze gó ło wy i wi dać to nie tyl ko na przy kła dzie do ku men -
ta cji au dio wi zu al nej. Pro ble m ten do ty czy tak że ma te ria łów kar to gra ficz nych czy ulot nych.
Po ja wia się za tem py ta nie, cze mu słu żyć ma ta kie uszcze gó ło wie nie for mu la rza opi su? Czy
dzię ki te mu ła twiej bę dzie po go dzić in te re sy trzech pod mio tów: do ku men ta cji, ar chi wi stów
i użyt kow ni ków? Czy bar dziej szcze gó ło wy opis prze ło ży się na traf niej sze wy szu ki wa nie
i mniej sze szu my in for ma cyj ne, a w kon se kwen cji na szyb sze udo stęp nia nie? A mo że bar -
dziej szcze gó ło wy opis to więk sze wy ma ga nia wo bec ar chi wi stów i wię cej cza su po trzeb -
ne go na opis jed nej jed nost ki, a co za tym idzie wol niej sze opra co wa nie? A mo że trze ba do -
ko nać war to ścio wa nia ele men tów opi su i wpro wa dzić punk ty ob li ga to ryj ne i opcjo nal ne?
Wresz cie, czy wszyst kie te ele men ty opi su istot ne są na eta pie in wen ta ry za cji. Po sta wio ne
tu py ta nia mo gą sta no wić punkt wyj ścia do dys ku sji i ko lej nych roz wa żań nad pro ble mem
opi su ar chi wal ne go.

Na ko niec po zwo lę so bie przy wo łać for mu larz opi su przy go to wa ny przez Ada ma Wol ffa
i opu bli ko wa ny w 1948 r. Na ze bra niu Związ ku Bi blio te ka rzy i Ar chi wi stów Pol skich
w War sza wie przed sta wił on pro jekt opi su in wen ta rzo we go. Wolff wy szcze gól nił czte ry
gru py da nych, któ re uznał za ob li ga to ryj ne: sy gna tu rę, treść, opis ze wnętrz ny oraz ele men -
ty róż ne. Pro po zy cja ta od no si ła się do opi su do ku men tów, ksiąg i akt, a nie do ty czy ła kar -
to gra fii, któ ra zo sta ła uzna na za od ręb ny typ ma te ria łów ar chi wal nych18. Z bie giem lat
wpro wa dza ne by ły ko lej ne wy tycz ne me to dycz ne, któ re dzie li ły do ku men ta cję na ty py i ro -
dza je, pro po nu jąc dla każ de go z nich co raz cie kaw szy spo sób po stę po wa nia i bar dziej
skom pli ko wa ny for mu larz opi su, np.: 1952, 1956, 2002 – kar to gra fia; 1966, 2000 – do ku -
men ta cja tech nicz na; 1969, 2006 – fo to gra fie; 1972 – na gra nia; 2007 – ma te ria ły ulot ne.
Na su wa się tu taj za tem ko lej ne py ta nie, cze mu to uszcze gó ło wie nie na praw dę ma słu żyć?
Dys ku sję na ten te mat trze ba to czyć, być mo że w kon tek ście stan da ry za cji, ale na pew no
przy po sza no wa niu za sa dy, że ma te ria ły ar chi wal ne na wza jem się uzu peł nia ją, sta no wią
infor ma cyj ną ca łość, a wszel kie po dzia ły, ze rwa nia wza jem nych po wią zań zde cy do wa nie
im szko dzą.
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18 A. Wolff, Ar chi wal ne kar ty in wen ta rzo we, „Ar che ion” 1948, t. 17, s. 151–163.



Maciej Tański, Radosław Morawski 

Opracowywanie materiałów
audiowizualnych z zasobu

Instytutu Pamięci Narodowej

Wskład za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej wcho dzi obec nie 1440
j.a. ma te ria łów fil mo wych oraz 461 j.a. ma te ria łów dźwię ko wych1. Do ku men ty
au dio wi zu al ne zo sta ły za re je stro wa ne na róż nych ro dza jach no śni ków i przy uży -

ciu od mien nych form za pi su. Obok tra dy cyj nych świa tło czu łych taśm fil mo wych o sze ro -
ko ści 8 mm, 16 mm i 35 mm wy stę pu ją ta śmy ma gne tycz ne z za pi sem ana lo go wym w for -
ma tach VHS, VCR, U -ma tic, V -cord, a tak że sys te mu So ny He li cal Scan Vi deo. Ma te ria ły
dźwię ko we tra fi ły do IPN przede wszyst kim na no śni kach ma gne tycz nych w for mie ama -
tor skich taśm do ma gne to fo nów szpu lo wych o sze ro ko ści 1/4 ca la, ka set ma gne to fo no wych
pro du cen tów kra jo wych i za gra nicz nych, jak też pro fe sjo nal nych taśm do ma gne to fo nów
stu dyj nych. W zbio rze ma te ria łów dźwię ko wych znaj du ją się rów nież 4 pły ty gra mo fo no -
we, oko ło 20 szpul do dru to fo nu, po je dyn cze szpu le do ma gne to fo nów Na gra SN oraz 4 ka -
se ty ma gne to fo no we Grun dig z ta śmą 1/4 ca la. 

Pierw szym za da niem, ja kie sta nę ło przed IPN, by ło jak naj szyb sze za bez pie cze nie
i opra co wa nie tech nicz ne no śni ków au dio wi zu al nych znaj du ją cych się w za so bie ar chi -
wum. Po stę pu ją cy pro ces sta rze nia się ma te ria łu i za gro że nie utra tą ja ko ści przy od twa rza -
niu ana lo go wych za pi sów nie po zwa lał na ich bez piecz ne użyt ko wa nie. Jed no cze śnie szyb -
ki roz wój tech nicz ny spra wia, że co raz trud niej jest utrzy mać od po wied nio roz bu do wa ne
i spraw ne za ple cze sprzę to we dla tak wie lu czę sto nie ty po wych ro dza jów no śni ków. 

Do strze ga jąc po wyż sze pro ble my, w 2006 r. kie row nic two ar chi wum IPN pod ję ło de cy -
zję o prze pro wa dze niu dłu go fa lo we go pro ce su di gi ta li za cji i opra co wa nia po sia da nych zbio -
rów au dio wi zu al nych. Kie ro wa no się na stę pu ją cy mi prze słan ka mi: 

1. Ko niecz no ścią szyb kie go za bez pie cze nia ma te ria łów przed pro ce sem dal szej de gra da -
cji, wy ni ka ją cej z wcze śniej sze go nie wła ści we go prze cho wy wa nia no śni ków;

2. Bra kiem lub szcząt ko wo ścią prze sta rza łych po mo cy ewi den cyj nych, ta kich jak kar ty
i księ gi in wen ta rzo we, unie moż li wia ją cych roz po zna nie i za rzą dza nie ca łym zbio rem au -
dio wi zu al nym oraz wy mu sza ją cych ko niecz ność opra co wa nia nie zbęd nych po mo cy ar chi -
wal nych;

3. Uła twie niem do stę pu do ma te ria łów fil mo wych i dźwię ko wych bez ko niecz no ści każ -
do ra zo we go ko rzy sta nia z ich fi zycz nych no śni ków.

Po cząt ko wo na no śni ki cy fro we prze gry wa no nie mal wy łącz nie te ma te ria ły, któ re
miały zo stać udo stęp nio ne użyt kow ni kom. Co wię cej, w wy ni ku tych dzia łań otrzy ma no
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1 Ob li cze nia wła sne au to rów.



zróż ni co wa ne for ma ty cy fro we od po wia da ją ce po trze bom wnio sko daw cy, a nie stan dar dom
przy ję tym obec nie przy wy ko ny wa niu cy fro wych ko pii za bez pie cza ją cych. Do bór ma te ria -
łów do di gi ta li za cji miał za tem dla ar chi wum cha rak ter przy pad ko wy, po dyk to wa ny za in te re -
so wa nia mi osób ko rzy sta ją cych z za so bu IPN. W ce lu ujed no li ce nia pro ce su di gi ta li za cji
w IPN opra co wa no i wpro wa dzo no nie zbęd ne wy tycz ne dla po szcze gól nych ro dza jów
nośni ków oraz wdro żo no od po wied nie roz wią za nia in for ma tycz ne do ich ar chi wi za cji.

Przed roz po czę ciem di gi ta li za cji na le ża ło za dbać o za bez pie cze nie tech nicz ne no śni ków.
W trak cie prac kon ser wa tor skich zo sta ły na pra wio ne de fek ty me cha nicz ne oraz ubyt ki taśm
fil mo wych i ma gne tycz nych. Wy mie nio no uszko dzo ne lub zu ży te bo bin ki2, szpu le3 i ka se -
ty4, do kle jo no bra ku ją ce blan ki5 i roz bie gów ki6. Ta śmy fil mo we pod da no ką pie li che micz -
nej w czte ro chlor ku ety le nu, aby usu nąć za nie czysz cze nia bio lo gicz ne i fi zycz ne. W wy ni ku
te go pro ce su zo sta ła rów nież przy wró co na wła ści wa wil got ność oraz ela stycz ność ta śmy. 

Po za koń cze niu pro ce su kon ser wa cji wy ko na no prze gląd ma te ria łów za pi sa nych na
taśmie fil mo wej i no śni kach ma gne tycz nych. Cy fry za cji nie pod da no wszyst kich znaj du ją -
cych się w za so bie no śni ków, a je dy nie eg zem pla rze za wie ra ją ce naj le piej za cho wa ną i naj -
peł niej szą wer sję da ne go na gra nia. Do pusz czo no moż li wość re kon struk cji na gra nia z kil ku
ko pii po sia da ne go ma te ria łu. 

Roz wią za nia wpro wa dzo ne w IPN uwa run ko wa ne by ły dą że niem do jak naj szyb sze go
za koń cze nia di gi ta li za cji, przy jed no cze snym za cho wa niu moż li wie naj wyż szych stan dar -
dów tech nicz nych na grań. Przy ję to za sa dę, że w za leż no ści od ro dza ju no śni ka na gra nie ko -
pio wa ne jest zgod nie z na stę pu ją cy mi pa ra me tra mi:

– z ta śmy fil mo wej 35 mm do for ma tu HDV, w pro por cjach ob ra zu 16:9, roz dziel czość
1080 × 1920 pik se li (1440 × 1920 pik se li dla ob ra zu z klat ki);

– z ta śmy fil mo wej 8 mm i 16 mm do for ma tu DV, w pro por cjach ob ra zu 4:3, roz dziel czość
768 × 576 pik se li (720 × 576 pik se li dla ob ra zu z klat ki);

– z no śni ków ma gne tycz nych z ana lo go wym za pi sem ob ra zu do for ma tu AVI, w pro por -
cjach ob ra zu 4:3, roz dziel czość 768 × 576 pik se li (720 × 576 pik se li dla ob ra zu).

W od nie sie niu do kli szy fil mo wej wy bór po wyż szych pa ra me trów zo stał po dyk to wa ny
chę cią osią gnię cia jak naj lep sze go sto sun ku ja ko ści ob ra zu do wiel ko ści uzy ska ne go po di -
gi ta li za cji pli ku cy fro we go. Przy no śni kach ma gne tycz nych ko pio wa nie ma te ria łów od by -
wa ło się z za cho wa niem spe cy fi ka cji tech nicz nej od twa rza nia ob ra zu w sys te mie PAL. 

Przy ję to tak że za sa dę, że ana lo go we no śni ki dźwię ko we ko pio wa ne są w bez strat nym
for ma cie WAVE, z prób ko wa niem 96 kHz i w roz dziel czo ści 24 bi tów. Pa ra me try te zo sta -
ły do sto so wa ne do stan dar dów obo wią zu ją cych w Ar chi wum Pol skie go Ra dia. Plik o ta kich
pa ra me trach na gra nia za pew nia od po wied nio du żą ilość in for ma cji w przy pad ku po trze by
od re stau ro wa nia cy fro wej ko pii. 

Uzy ska ne w ten spo sób pli ki wzor co we są prze no szo ne do sys te mu pa mię ci ma so wej.
Każ dy plik wzor co wy jest od zwier cie dle niem ca ło ści za pi su znaj du ją ce go się na da nym
noś ni ku i mo że za wie rać jed no, kil ka lub tyl ko część na gra nia. Po sił ku jąc się Za rzą dze niem

Maciej Tański, Radosław Morawski 
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2 Bo bin ka – ma ła pla sti ko wa szpul ka po zba wio na bocz nych koł nie rzy, słu żą ca do na wi ja nia ta śmy fil mo -
wej czy dźwię ko wej na pro jek to rze lub ma gne to fo nie.

3 Szpu la – ro dzaj bo bin ki wy po sa żo ny w bocz ne koł nie rze ma ją ce na ce lu do dat ko we za bez pie cze nie taś -
my.

4 Ka se ta – ro dzaj sta łe go opa ko wa nia za bez pie cza ją ce go dla dwóch bo bi nek lub szpul z na wi nię tą ta śmą
ma gne tycz ną, wy ko rzy sty wa ne w ma gne to wi dach i ma gne to fo nach ka se to wych.

5 Blank – od ci nek czy stej, nie uży wa nej ta śmy fil mo wej, słu żą cy ja ko roz bieg tech nicz ny po trzeb ny
do syn chro ni za cji ob ra zu z dźwię kiem, a tak że koń ców ka każ dej rol ki fil mu.

6 Roz bie gów ka – od po wied nik blan ku do kle ja ny w ta śmach dźwię ko wych.



nr 27 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 10 sierp nia 1972 r. w spra wie opra -
co wa nia na grań w ar chi wach pań stwo wych7, w ar chi wum IPN stwo rzo no de fi ni cje za pi su
i na gra nia. Przy ję to, że przez „za pis” na le ży ro zu mieć ca łe za re je stro wa ne na no śni ku ma -
te ria ły dźwię ko we i fil mo we, na to miast na gra niem jest re je stra cja dźwię ko wa lub fil mo wa
sta no wią ca pew ną ca łość, ze wzglę du na in ten cje twór ców, te mat, czas i miej sce wy ko na nia.
Na pod sta wie ko pii ro bo czych za pi sów od twa rza ne są po szcze gól ne na gra nia, któ re sta no -
wią od dziel ne po zy cje ka ta lo go we.

W na stęp nej ko lej no ści za prio ry tet uzna no zna le zie nie od po wied nie go pro gra mu kom -
pu te ro we go do opra co wa nia po sia da ne go zbio ru au dio wi zu al ne go, umoż li wia ją ce go po łą -
cze nie me ta da nych z upo rząd ko wa nym za so bem cy fro wym. Naj lep szym roz wią za niem
oka za ło się przy sto so wa nie do te go ce lu, wy ko rzy sty wa ne go w IPN do ar chi wi za cji i opra -
co wy wa nia fo to gra fii, pro gra mu Zeus. Po zwa la on na two rze nie wspól nych ele men tów opi -
so wych, ta kich jak ba zy ha seł rze czo wych, miejsc, osób, oraz za cho wa nie struk tu ral nej jed -
no ści po dzia łu me ry to rycz ne go opi sy wa nych ma te ria łów na gru py i pod gru py te ma tycz ne. 

W wy ni ku współ pra cy ar chi wi stów IPN i in for ma ty ków z fir my Ksi.pl sp. z o.o. stwo rzo -
no nie zbęd ną mo dy fi ka cję do pro gra mu Zeus. Po wsta ły dwa no we mo du ły: pierw szy do opra -
co wy wa nia na grań fil mo wych, dru gi zaś do opra co wy wa nia ma te ria łów dźwię ko wych.

Za dba no, aby for mu larz opi su jed nost ko we go sto so wa ny w pro gra mie Zeus był zgod ny
z obo wią zu ją cym mię dzy na ro do wym stan dar dem opi su ar chi wal ne go ISAD (G)8, a ujed no -
li co ne blo ki słów klu czo wych do ty czą cych ak to twór ców, na któ rych opar te jest wy szu ki wa -
nie w sys te mie, zga dza ły się z wy ma ga nia mi mię dzy na ro do we go stan dar du ar chi wal nych ha -
seł wzor co wych ISAAR (CPF)9. Szcze gó ły do ty czą ce pól opi su zo sta ną omó wio ne ni żej.

Na sys tem ar chi wi za cji ma te ria łów au dio wi zu al nych skła da ją się sta no wi ska kom pu te -
ro we z za in sta lo wa nym pro gra mem Zeus oraz sta no wi ska do pro wa dze nia kwe rend z do stę -
pem do prze glą dar ki za so bu, po łą czo ne sie cią in tra ne to wą z ser we rem za rzą dza ją cym
wspól ną ba zą da nych Sy ba se Ada pti ve SQL Any whe re 9. Ser wer au to ma tycz nie wy ko nu je
ko pie bez pie czeń stwa, na któ rych pod sta wie w ra zie awa rii moż na od two rzyć utra co ne da -
ne. Wszyst kie in for ma cje wpro wa dza ne do ba zy są nie mal od ra zu wi docz ne na po zo sta łych
sta no wi skach po łą czo nych sie cią. Ze wzglę dów bez pie czeń stwa do stęp użyt kow ni ków
do ba zy re ali zo wa ny jest po przez in dy wi du al ny lo gin i ha sło, upraw nia ją ce do ko rzy sta nia
tyl ko z przy zna nych, nie zbęd nych w pra cy funk cji.

Ba za da nych mo du łu au dio wi zu al ne go pro gra mu Zeus za wie ra je dy nie mi nia tur ki w for -
ma cie Win dows Me dia Vi deo dla do ku men ta cji fil mo wej i MP3 dla do ku men ta cji dźwię ko -
wej. Dzię ki te mu prze glą da nie za war to ści mul ti me dial nej nie sta no wi więk sze go ob cią że -
nia dla in fra struk tu ry sie cio wej. 

In ter fejs gra ficz ny pro gra mu Zeus opar ty jest na ko lej no otwie ra nych oknach i sze re gu
za kła dek te ma tycz nych gru pu ją cych po la opi so we. Wie le pól za wie ra in dek sy, któ re są uzu -
peł nia ne przy uży ciu wcze śniej stwo rzo nej li sty, bez ko niecz no ści każ do ra zo we go wpi sy -
wa nia ha seł, co uła twia i przy śpie sza pra cę.

Opracowywanie materiałów audiowizualnych...
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7 Za rzą dze nie nr 27 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 10 VIII 1972 r. w spra wie opra co wa -
nia na grań w ar chi wach pań stwo wych [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, E. Ro sow ska, War sza -
wa 2001, s. 387–395.

8 ISAD (G) Mię dzy na ro do wy Stan dard Opi su Ar chi wal ne go. Część ogól na. Wer sja 2. Nor ma przy ję ta przez
Ko mi tet ds. Stan da ry za cji Opi su, Sztok holm 1999, War sza wa 2005. 

9 Mię dzy na ro do wy stan dard ar chi wal nych ha seł wzor co wych sto so wa nych do ar chi wów ciał zbio ro wych,
osób i ro dzin – ISAAR (CPF), wer sja 2, tłum. A. La szuk, War sza wa 2006.



Pro gram ma roz bu do wa ny sys tem wy szu ki wa nia in for ma cji i pro wa dze nia kwe rend.
Wy szu ki wa nie pro ste umoż li wia prze szu ka nie da nych za pi sa nych we wszyst kich po lach.
Wy szu ki wa nie zło żo ne po zwa la na do wol ne kom bi na cje kry te riów prze szu ki wa nia: opi su
ma te ria łu ar chi wal ne go, cza su je go po wsta nia, uwag, in dek sów oso bo wych, geo gra ficz -
nych, nazw wła snych i ha seł. Po uzy ska niu od po wie dzi o licz bie zna le zio nych na grań, zo -
sta ją one wy świe tlo ne w formie li sty. Każ da po zy cja opa trzo na sy gna tu rą oraz frag men tem
ty tu łu te ma tu sta no wi od no śnik do peł ne go opi su. 

Ska ta lo go wa nie ma te ria łów fil mo wych i dźwię ko wych w pro gra mie Zeus do pro wa dzi
w przy szło ści do po wsta nia no we go re po zy to rium za so bów in for ma cyj nych, któ re zo sta ną
ozna czo ne sy gna tu ra mi użyt ko wy mi in ny mi niż ich fi zycz ne pier wo wzo ry. Do każ de go re -
kor du bę dzie moż na przy po rząd ko wać do wol ną licz bę je go no śni ków fi zycz nych ozna czo -
nych sy gna tu ra mi funk cjo nu ją cy mi obec nie w ewi den cji ar chi wal nej za so bu IPN.

Z uwa gi na brak ofi cjal nych za ło żeń do ty czą cych opra co wa nia ma te ria łów fil mo wych
i dez ak tu ali za cji wspo mnia ne go wcze śniej Za rzą dze nia nr 27 na czel ne go dy rek to ra w spra -
wie opra co wa nia na grań dźwię ko wych z 1972 r., pod czas two rze nia wy tycz nych do opra -
co wa nia ma te ria łów fil mo wych i dźwię ko wych uwzględ nio no nie któ re roz wią za nia przy ję -
te w IPN dla in wen ta ry za cji i opra co wa nia ma te ria łów zdję cio wych. Su ge ro wa no się tak że
pro jek ta mi wska zó wek me to dycz nych Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych
z 5 maja 2008 r. do ty czą cy mi za sad opra co wa nia do ku men tów wi zyj nych i fo nicz nych w ar -
chi wach pań stwo wych10. Wy tycz ne te nie zo sta ły jed nak do tej po ry ofi cjal nie przy ję te ze
wzglę du na kon tro wer sje, ja kie wzbu dzi ły w śro do wi sku ar chi wal nym11. Mi mo ich nie do -
sko na ło ści (brak szcze gó ło wych in struk cji) i nie ja sno ści nie któ rych po jęć, za wie ra ją one
wie le no wa tor skich po my słów, któ re pa su ją do spe cy fi ki opra co wa nia zdi gi ta li zo wa nych
zbio rów au dio wi zu al nych IPN.

Dla in wen ta ry za cji na grań w pro gra mie Zeus zo stał za cho wa ny hie rar chicz ny po rzą dek
wy od ręb nia nia sy gna tur w gru pach i pod gru pach te ma tycz nych, wy ko rzy sty wa ny
przy opra co wy wa niu ma te ria łów zdję cio wych. Przy ję to, że po dział ten ma mieć cha rak ter
funk cjo nal ny i słu żyć wy łącz nie upo rząd ko wa niu cy fro wych na grań w ba zie Zeus. Kie ru -
jąc się za rów no wie dzą o spe cy fi ce opra co wy wa ne go ma te ria łu, jak i je go za war to ścią, po -
czy nio no sta ra nia, aby owy po dział był moż li wie naj peł niej szy. Umiesz czo no w nim róż ne
ka te go rie tak so no micz ne. Oprócz zróż ni co wa nia na okre sy, wy da rze nia hi sto rycz ne, zna la -
zły się rów nież ter mi ny ar chi tek to nicz ne, do ty czą ce pej za żu czy też zwią za ne ze spe cy ficz -
ną ter mi no lo gią woj sko wą, kry mi na li stycz ną lub zwią za ną z re sor tem bez pie czeń stwa.
Obok grup i pod grup szcze gó ło wych, ta kich jak „Ma rzec 1968”, znaj du ją się rów nież te
o cha rak te rze bar dziej ogól nym, np. „Pro te sty i opór spo łecz ny w Pol sce w la tach 1944–1989”
(fot. gru py i pod gru py).

Pierw szym ele men tem sy gna tu ry na gra nia jest li te ro we ozna cze nie ar chi wum IPN,
w któ rym prze cho wy wa ne są zbio ry. Dru gim kom po nen tem jest li te ro we ozna cze nie ty pu
ma te ria łu: M (z ang. Mo vie) dla fil mu, A (z ang. Au dio) dla dźwię ku. Na stęp ny mi czę ścia -
mi są: ozna cze nie licz bo we gru py te ma tycz nej i ozna cze nie licz bo we pod gru py te ma tycz -
nej. Pią ty skład nik sy gna tu ry sta no wi ko lej ny nu mer te ma tu. Je że li za wie ra on wie le na grań,
po ja wia się szó sty ele ment – po rząd ku ją cy nu me rycz nie ko lej ne na gra nia w da nym te ma cie.

Maciej Tański, Radosław Morawski 
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10 http://www.ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/fi le/pdf/dok_wi zyj ne.pdf, 30 XII 2011 r.; http://www.ar chi -
wa.gov.pl/ima ges/sto ries/fi le/pdf/fo nicz ne.pdf, 30 XII 2011 r.

11 Wię cej na te mat wy tycz nych moż na do wie dzieć się z dys ku sji, któ ra od by ła się na In ter ne to wym Forum
Ar chi wal nym IFAR. Zob.: http://www.ifar.pl/in dex.php/to pic,1036.0.html, 13 VII 2012 r. oraz http://www.ifar.
pl/in dex.php/to pic,1037.0.html, 13 VII 2012 r. 



Na po trze by opra co wa nia do ku men ta cji au dio wi zu al nej przy ję ta zo sta ła w IPN de fi ni cja
te ma tu: „Jed no lub wie le na grań po łą czo nych ze so bą ele men tem chro no lo gicz nym, tj. wy -
ko na nych w tym sa mym lub zbli żo nym cza sie lub po łą czo nych lo gicz nie, gdy utrwa lo na
za ich po mo cą treść przed sta wia okre ślo ne wy da rze nie, zja wi sko, oso bę lub przed miot”12. 

Przy po rząd ko wa nie da ne go te ma tu do na gra nia mo że za le żeć od wie lu czyn ni ków, ta -
kich jak: opis no śni ka, wy twór ca, oko licz no ści, w któ rych na gra nie zo sta ło wy ko na ne, je go
prze zna cze nie itp. Jest to szcze gól nie waż ne w przy pad ku na grań wy two rzo nych przez apa -
rat bez pie czeń stwa. Na przy kład, je że li na gra nie przed sta wia nie zi den ty fi ko wa ny bu dy nek
i frag ment uli cy, przy po rząd ko wa ne zo sta nie do gru py „Ar chi tek tu ra”, pod gru py „Bu dyn -
ki”. Na to miast je że li zo sta ło ono zro bio ne w spe cy ficz nych wa run kach w cza sie ob ser wa cji
ope ra cyj nej, tra fi do gru py „Na gra nia są do we i śled cze”, pod gru py „Na gra nia z ob ser wa cji
ope ra cyj nych”. Po dział na gru py i pod gru py nie ogra ni cza wy ni ków prze pro wa dzo nych
w sys te mie kwe rend, gdyż wy szu ki wa nie od by wa się na po zio mie te ma tów, opi sów i in dek -
sów. Dzię ki te mu nie ma oba wy, że ina czej za kwa li fi ko wa ne te ma tycz nie na gra nie zo sta nie
po mi nię te w trak cie wy szu ki wa nia za da nych kry te riów opi so wych i ha sło wych.

Opracowywanie materiałów audiowizualnych...
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12 De fi ni cja te ma tu jest zmo dy fi ko wa ną de fi ni cją te ma tu zdję cia, sfor mu ło wa ną w De cy zji nr 8 na czel ne -
go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 2006 r.: „Jed na lub wie le fo to gra fii po łą czo nych ze so bą ele men tem
chro no lo gicz nym, tj. wy ko na nych w tym sa mym lub zbli żo nym cza sie i po łą czo nych lo gicz nie, gdy utrwa lo -
ny na nich ob raz przed sta wia okre ślo ne wy da rze nie, zja wi sko, oso bę lub przed miot”.

Struktura grup i podgrup tematycznych programu Zeus wykorzystywana do tworzenia sygnatur
nagrań



Ze wzglę du na spe cy ficz ny cha rak ter zbio rów au dio wi zu al nych zgro ma dzo nych w ar chi -
wum IPN po ja wi ło się wie le pro ble mów zwią za nych z opra co wa niem na grań. Naj waż niej -
szy mi źró dła mi wie dzy o tej czę ści za so bu są prze ję te przez IPN księ gi in wen ta rzo we i ewi -
den cyj ne. Wszyst kie te po mo ce za wie ra ją da ne głów nie o po cho dze niu jed nost ki
ar chi wal nej, czy li no śni ka. Znaj dzie my tam in for ma cje o ak to twór cy, da cie wy ko na nia,
tytu le i cza sa mi kil kuz da nio wy opis za war to ści. Czę sto bra ku je w nich bar dziej szcze gó ło -
wych da nych o tre ści lub oso bach wy stę pu ją cych w ma te ria le. Dla więk szo ści no śni ków
jedy nym źró dłem in for ma cji są spi sy zdaw czo -od bior cze i kar to te ki łą czą ce po szcze gól ne
kryp to ni my, dzię ki któ rym moż na do trzeć do do ku men ta cji ak to wej do ty czą cej za pi sów fil -
mo we go lub fo nicz ne go. Ta ka sy tu acja ma miej sce w od nie sie niu do więk szo ści ma te ria łów
po zy ska nych z ar chi wów by łych or ga nów bez pie czeń stwa, zwłasz cza two rzo nych w trak cie
ope ra cyj ne go zbie ra nia in for ma cji. 

W ar chi wum IPN znaj du ją się rów nież ma te ria ły, któ re zo sta ły włą czo ne do za so bu ja ko
od dziel ne zbio ry. Są to ma te ria ły fil mo we wyodrębnione przez ak to twór cę. Dzie li my je
na fil my dy dak tycz ne i do ku men tal ne. Za wie ra ją one w czę ści na gra nia z prac ope ra cyj -
nych, lecz nie po sia da ją bez po śred nie go po wią za nia z żad ną do ku men ta cją ak to wą. 

Wie le ko pii – czę sto tych sa mych na grań – po zy ska nych od róż nych in sty tu cji prze ka zu -
ją cych (np. fil mu pt. „Mi sja”13 oma wia ją ce go dzia łal ność i za trzy ma nie Wal te ra Kasz ne go,
pra cu ją ce go na rzecz wy wia du RFN) wy mu si ło zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na no śnik, po -
nie waż przy no si on do dat ko we in for ma cje o po wsta niu i póź niej szym funk cjo no wa niu za -
war tej na nim tre ści. Przy kła dem ta kiej sy tu acji są ta śmy z na gra niem prze bie gu wy da rzeń
z mar ca 1968 r. Za pi sa ne zostały przez dwie in sty tu cje – Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz -
nych (prze ka za ne do IPN przez Agen cję Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go) i Mi li cję Oby wa -
tel ską (prze ka za ne do IPN przez Ko men dę Głów ną Po li cji), któ re uży wa ły ich do róż nych
ce lów ja ko ma te ria ły ope ra cyj ne14, na stęp nie zo sta ły wy ko rzy sta ne do pró by mon ta żu fil -
mu szko le nio we go MSW15. 

Roz wią za nie za sto so wa ne w kom pu te ro wym sys te mie ar chi wi za cji Zeus umoż li wia
przy po rząd ko wa nie do jed ne go re kor du wie lu róż nych no śni ków. Raz opi sa ne na gra nie
może po sia dać do wol ną licz bę ko pii na no śni kach o róż nych sy gna tu rach, rów nież tych od -
na le zio nych w póź niej szym cza sie. Po zwa la ją na to osob ne po la do opi su no śni ków, za rów -
no fi zycz nych, jak i cy fro wych. 

Każ de na gra nie ozna cza ne jest wie lo ma ha sła mi in dek so wy mi. In deks geo gra ficz ny two -
rzo ny jest w for mie li sty na bie żą co uzu peł nia nej przez ope ra to rów sys te mu. W za leż no ści
od po sia da ne go zbio ru au dio wi zu al ne go in deks bę dzie za wie rać tyl ko te na zwy miej sco wo -
ści, któ re są po trzeb ne do je go opi su. W przy pad ku ma łych miej sco wo ści lub po wta rza ją -
cych się nazw przy ję to za sa dę po da wa nia na zwy więk szej miej sco wo ści po ło żo nej w oko -
li cy. In deks oso bo wy, oprócz ty po wych da nych jak imio na i na zwi sko oraz miej sce i da ta
uro dze nia, dla po trzeb IPN zo stał roz bu do wa ny o moż li wość do da nia pseu do ni mów, na -
zwisk ro do wych lub róż nych ich form za pi su, a tak że imion za kon nych. Przy opi sie osób
wy stę pu ją cych w na gra niu ist nie je rów nież spo sob ność okre śle nia funk cji, ja kie peł ni ły
w chwi li wy ko na nia na gra nia, lub ro li, w ja kiej wy stą pi ły.

Dzię ki za kład ce za wie ra ją cej in deks nazw wła snych ist nie je moż li wość uzu peł nie nia
oraz do pre cy zo wa nia opi su o cha rak te ry stycz ne i in dy wi du al ne na zwy. Umoż li wia to
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13 AIPN, 00432/41–54n; AIPN, 433/1, t. 1–7; AIPN, 2161/1, t. 1–2; AIPN, 520/80; AIPN, 520/83;
AIPN, 520/84; AIPN, 001614/5–10.

14 AIPN, 01333/1, t. 1–14; AIPN, 002026/89, t. 1–3; AIPN, 002026/95, t. 1–2.
15 AIPN, 01569/55, t. 1–5.



łatwiej sze od na le zie nie na gra nia po przez pre cy zyj ne za py ta nie. Przy opi sie miejsc, in sty tu -
cji, or ga ni za cji czy przed się biorstw sto su je się ofi cjal ne na zew nic two, za miast po tocz ne go
okre śle nia „Sta rów ka” zo sta nie uży te „Sta re Mia sto”. Jed na ko wo do in dek sów oso bo we go
i geo gra ficz ne go ba za nazw wła snych uzu peł nia na jest na bie żą co przez wpro wa dza ją cych
do sys te mu. 

In deks ha seł za wie ra kil ka dzie siąt bar dzo ogól nych ter mi nów stwa rza ją cych do dat ko we
moż li wo ści przy opi sy wa niu na gra nia. Trwa ją obec nie pra ce nad udo sko na le niem in dek su
ha seł, tak aby oprzeć go na trzech rów no rzęd nych gru pach upo rząd ko wa nych hie rar chicz -
nie. Pierw sza gru pa to ha sła od no szą ce się do rze czy wi sto ści hi sto rycz nej (np. czer -
wiec 1956 r.), dru ga to ha sła trak tu ją ce o fi zycz nej rze czy wi sto ści (np. ma szy ny, ro śli ny),
trze cia – ha sła opi su ją ce ce chy for mal ne na gra nia (np. na gra nie do ku men tal ne, na gra nie
ope ra cyj ne). 

Wpro wa dza nie da nych do sys te mu roz po czy na się wy bo rem od po wied nie go ar chi wum
IPN, ro dza ju opi sy wa ne go ma te ria łu, gru py i pod gru py te ma tycz nej oraz te ma tu, czy li zde -
fi nio wa niem sy gna tu ry dla na gra nia. Po usta le niu sy gna tu ry w oknie „Do da wa nie/Edy cja
te ma tu” roz po czy na się etap uszcze gó ło wie nia opi su – na po zio mie ty tu łu te ma tu – oraz za -
wę że nie je go za kre su cza so we go. Ko lej nym sta dium jest okno „Opis tre ści na gra nia”. Wy -
świe tla ne są w nim sy gna tu ra, ty tuł te ma tu i je go opis oraz li sta przy po rząd ko wa nych na -
grań. Z te go po zio mu moż na rów nież stwo rzyć no wy, edy to wać lub usu nąć już ist nie ją cy
te mat oraz do dać, edy to wać lub usu nąć na gra nia w ra mach obec nie wy świe tlo ne go te ma tu.
Szcze gó ło wy opis na gra nia re ali zo wa ny jest po przez okno „Do da wa nie/Edy cja na gra nia”.
Okno za wie ra po la da ją ce moż li wość wpi sa nia wszyst kich da nych do ty czą cych na gra nia,
zin dek so wa nia i pre cy zyj ne go opi sa nia no śni ków. Dol na część okna za wie ra wie le pól
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częścio wo wy peł nia nych au to ma tycz nie: „Sy gna tu ra na gra nia”, „Nu mer jed nost ki fi zycz -
nej” w ob rę bie te ma tu, „Da ta wpro wa dze nia na gra nia”, „Wpro wa dza ją cy” i oso ba, któ ra
do ko na ła ostat nich mo dy fi ka cji, „Czas na gra nia”, „Ję zyk”, „Pra wa au tor skie”, „Wy twór ca”,
„Twór ca”, oso ba do ku men tu ją ca, z któ rej opi su ko rzy sta wpro wa dza ją cy opis do ba zy, oraz
po le uwag. Część tych pól wy peł nia na jest przy po mo cy roz wi ja nych słow ni ków. Po le
„Powią za nia” słu ży do wpi sy wa nia sy gna tur do ku men tów za wie ra ją cych in for ma cje o opi -
sy wa nym na gra niu lub sta no wią ce je go uzu peł nie nie (fot. wglą dów ka).

Pew nym pro ble mem przy opi sie ma te ria łów au dio wi zu al nych jest po wią za nie wszyst -
kich za kła dek ha sło wych z na gra niem. Przy kła dem te go mo że być na gra nie dźwię ko we
wspo mnień. W trak cie roz mo wy prze wi ja ją się ko lej no róż ne te ma ty i oso by. Po nad to, co
ja kiś czas roz mów cy po wra ca ją do już po ru szo nej wcze śniej te ma ty ki, do da jąc no we fak ty
lub zmie nia jąc wcze śniej sze wy po wie dzi. Opis ta kie go na gra nia w for mie jed no li te go tek stu
wy ma ga wie lo krot ne go za miesz cza nia ha seł z za kła dek in dek so wych (fot. opis ob ra zu).

Roz wią za niem te go pro ble mu jest bu do wa nie opi su umoż li wia ją ce go gru po wa nie ha seł
przy kon kret nych zda rze niach i w do wol nych kon fi gu ra cjach. W ten spo sób zo sta ła opra co -
wa na i za pro jek to wa na za kład ka dla opi su se kwen cyj ne go.

Z opi su na gra nia do wie my się w ogól nym za ry sie o ro dza ju i for mie tre ści, ja kiej spra -
wy do ty czy i po co zo sta ło wy ko na ne. W opi sie se kwen cyj nym, wpro wa dza jąc ko lej ne po -
zy cje, roz bi ja się na gra nie na mniej sze – ozna czo ne po cząt ko wym i koń co wym ko dem cza -
so wym – od cin ki, któ re na stęp nie są do kład nie opi sy wa ne. Do każ dej se kwen cji po wią za ne
są po la z za kła dek in dek so wych. Za da nie to re ali zo wa ne jest po przez spe cjal nie przy go to -
wa ne okno. Dzię ki te mu moż na w trak cie wy szu ki wa nia da nej in for ma cji do trzeć nie tyl ko
do na gra nia, lecz tak że do kon kret nej je go se kwen cji (fot. po wią za nia se kwen cji).

Ko lej nym waż nym ele men tem jest opis no śni ków. Po nie waż opi so wi pod le ga na gra nie,
na le ży za mie ścić od nie sie nia do wszyst kich no śni ków, w tym rów nież do pli ków cy fro -
wych. In for ma cje prze cho wy wa ne są w za kład kach „No śni ki” oraz „Pli ki”.

Maciej Tański, Radosław Morawski 
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Okno „Dodawanie/Edycja nagrania” z zakładkami indeksującymi, 
służące do opisu nagrania



W za kład ce „No śni ki” umiesz cza ne są in for ma cje o fi zycz nych ro dza jach no śni ków z ca -
łym na gra niem lub je go czę ścią; po da wa ne są: wiel kość, pro du cent, tech nicz ne wła ści wo -
ści wy ko na ne go za pi su oraz wszel kie in for ma cje na nie sio ne na jed no st ce ar chi wal nej.
W za kład ce tej znaj du ją się rów nież uwa gi do ty czą ce sta nu za cho wa nia no śni ka i wła ści wo -
ści za war te go na nim za pi su. W przy pad ku, gdy no śnik za wie ra tyl ko część na gra nia, po da -
ne są nu me ry za pi sa nych na nim se kwen cji (fot. in for ma cje o no śni ku).

Za kład ka „Plik” za wie ra wy kaz i opis tech nicz ny pli ków, ja kie po sia da ar chi wum z tym
na gra niem. Dzię ki te mu wia do mo o pa ra me trach ko pii do stęp nych dla wnio sko daw cy. 

Obec na prak ty ka opra co wy wa nia na grań uwi docz ni ła licz ne pro ble my zwią za ne ze spo -
rzą dze niem pra wi dło we go i uży tecz ne go opi su. Bar dzo po waż nym utrud nie niem wy stę pu -
ją cym pod czas opra co wy wa nia ma te ria łów au dio wi zu al nych z za so bu IPN jest nie peł ny lub
błęd ny opis spo rzą dzo ny przez funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa. Dla du żej czę ści
ma te ria łów nie za cho wa ła się ewi den cja lub wy stę pu je ona szcząt ko wo. In for ma cje za war -
te w oca la łej ewi den cji są spraw dza ne pod wzglę dem me ry to rycz nym w li te ra tu rze przed -
mio tu i In ter ne cie. W mia rę moż li wo ści opis jest uzu peł nia ny, po głę bia ny po przez usta le nie
do kład nych in for ma cji o wy stę pu ją cych oso bach, da tach dzien nych, na zwach itp. Usta le nia
te są cza so chłon ne, ale na le ży pod kre ślić, że pod ką tem póź niej sze go udo stęp nia nia to wła -
śnie te da ne w pre cy zyj ny spo sób po zwo lą od szu kać in te re su ją ce na gra nia.

Po przez stwo rze nie zbio ru cy fro wych na grań no śni ki zo sta ły za bez pie czo ne przed fi zycz -
ną de gra da cją zwią za ną z ich użyt ko wa niem. Stwo rzo no elek tro nicz ny ka ta log na grań,
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Okno „Dodawanie/Edycja nagrania”, zakładka „Sekwencje”, okno powiązań 
zakładek indeksowych z sekwencją danego nagrania



łączą cy ce chy róż nych po mo cy ar chi wal nych. Wglą dów ki fil mo we i dźwię ko we wraz z opi -
sem gro ma dzo ne są w jed nym miej scu na ser we rze. Przez ich sy gna tu ry moż li we jest szyb -
kie do tar cie do ko pii za bez pie czo nych na ma cie rzy dys ko wej. Sys tem po zwa la na peł ne za -
rzą dza nie cy fro wym zbio rem i in for ma cją.

Ela stycz ność roz wią zań in for ma tycz nych za sto so wa nych w IPN po zwo li w przy szło ści
na do ko ny wa nie wy ma ga nych mo dy fi ka cji wy ni ka ją cych z no wych po trzeb opra co wy wa -
nia i udo stęp nia nia za so bu In sty tu tu. Dzię ki umiesz cze niu ba zy w sie ci in tra ne to wej już nie -
dłu go wy ni ki dzia łań zwią za nych z opra co wy wa niem na grań w sys te mie Zeus bę dą do stęp -
ne w każ dym od dzia le i de le ga tu rze IPN.

War to tak że pa mię tać, że wszyst kie dzia ła nia zwią za ne z di gi ta li za cją, opra co wy wa niem
i udo stęp nia niem na grań po dej mo wa ne w In sty tu cie wpi su ją się w kra jo wy i za gra nicz ny
kon tekst two rze nia na ro do wych cy fro wych bi blio tek au dio wi zu al nych, ta kich jak ist nie ją cy
już Na ro do wy In sty tut Au dio wi zu al ny16 czy Fran cu ski In sty tut Au dio wi zu al ny17. Na le ży
jesz cze wspo mnieć, że pro blem di gi ta li za cji na grań ja ko ele men tu cy fry za cji ca łe go za so bu
ar chi wal ne go od gry wa waż ną ro lę w rzą do wych pro gra mach „Kul tu ra+” i „Dzie dzic two
cyfro we”18, re ali zo wa nych obec nie przez Na ro do wy In sty tut Au dio wi zu al ny.

Maciej Tański, Radosław Morawski 
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16 http://www.ni na.gov.pl/, 30 XII 2011 r.
17 http://www.ina.fr, 30 XII 2011 r.
18 Pro gram ope ra cyj ny „Kul tu ra+” jest uchwa lo nym przez Ra dę Mi ni strów pro gra mem rzą do wym na lata

2011–2015. „Dzie dzic two cy fro we” jest pro gra mem wła snym Na ro do we go In sty tu tu Au dio wi zu al ne go. Wię -
cej zob.: http://www.ni na.gov.pl/in sty tut/pro gra my/ar ty ku%C5%82/2011/06/26/dzie dzic two -cy fro we -pro -
gram -w%C5%82asny -na ro do we go -in sty tu tu -au dio wi zu al ne go, 30 XII 2011 r.

Okno „Dodawanie/Edycja nagrania”, zakładka „Nośniki”, okno informacji 
o wybranym nośniku nagrania



Radosław Poboży, Tomasz Stempowski 

Zbiór filmów 
w zasobie archiwalnym

Instytutu Pamięci Narodowej
w Warszawie

Zbiór fil mów Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej li czy 1440 j.a.1 Z uwa gi na ak to twór ców moż na go po dzie lić na pięć grup: 

1. Cy wil ne or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa – 1073 j.a.
2. Woj sko we or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa – 216 j.a.
3. Woj sko we or ga ny wy mia ru spra wie dli wo ści – 2 j.a.
4. Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – 95 j.a.
5. Ar chi wa i ko lek cje pry wat ne – 54 j.a.
Więk szość ma te ria łów au dio wi zu al nych znaj du ją cych się w za so bie IPN zo sta ła wy two -

rzo na przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa2, co spra wia, że ce chu je je spe cy ficz na treść
oraz for ma. Fil my te po wsta ły przede wszyst kim w wy ni ku pra cy ope ra cyj nej apa ra tu re -
pre sji, względ nie na je go po trze by szko le nio we. W Biu rze „B” Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych, któ re zaj mo wa ło się mię dzy in ny mi re ali za cją ma te ria łów fil mo wych, funk cjo -
no wał po dział na film ope ra cyj ny, dy dak tycz ny i do ku men tal ny3. Po nie waż no men kla tu ra
i ka te go rie re sor to we uka zu ją spe cy ficz ny punkt wi dze nia funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie -
czeń stwa i po wie la ją ich żar gon, a tra dy cyj ne na zew nic two sto so wa ne w fil mo znaw stwie
jest w od nie sie niu do te go ty pu ma te ria łów tyl ko czę ścio wo przy dat ne, po ni żej zde fi nio wa -
no ter mi ny, któ re bę dą uży wa ne w ni niej szym ar ty ku le.

Film ope ra cyj ny jest re je stra cją za po mo cą ka me ry za cho wa nia osób, zda rzeń i miejsc,
któ ry mi in te re so wa ła się Służ ba Bez pie czeń stwa. W re sor to wym opra co wa niu z 1984 r. pt.
„Ob ser wa cja ze wnętrz na” film ope ra cyj ny okre ślo no w na stę pu ją cy spo sób: „Jest to ob raz
ru cho my, za re je stro wa ny w spo sób taj ny bądź ma sko wa ny na tu ral nie na ma te ria łach świa -
tło czu łych lub ma gne tycz nych, do ku men tu ją cy dzia łal ność ob ser wo wa nych osób, fak ty
i zda rze nia”4. Fil my ro bio ne by ły przez ope ra to rów Biu ra „B” MSW z ukry cia, z tzw. punk -
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1 Ob li cze nia wła sne au to rów.
2 W ra mach okre śle nia „apa rat bez pie czeń stwa” roz róż nia my: 1. Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Pol -

skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go (li piec 1944 r. – 31 XII 1944 r.); 2. Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go (1 I 1945 r. – 7 XII 1954 r.); 3. Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (7 XII 1954 r.
– 27 XI 1956 r.); 4. Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych (28 XI 1956 r. – 31 VII 1990 r.).

3 AIPN, 1585/4989, „Kon cep cja roz wo ju fil mu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych”, opra co wa nie Biu -
ra „B” MSW, War sza wa, paź dzier nik 1977 r., k. 7.

4 AIPN, 1281/43, „Ob ser wa cja ze wnętrz na”. Część II, opra co wa nie Biu ra „B” MSW wy ko na ne pod kie -
run kiem płk. Le cha Kraw czy ka, War sza wa 1984, s. 222.



tów za kry tych, czy li lo ka li po zwa la ją cych na do god ną ob ser wa cję obiek tów, lub z ru cho -
mych punk tów za kry tych – za zwy czaj ze spe cjal nie przy sto so wa nych do te go sa mo cho dów.
Ze wzglę du na po trze by ope ra cyj ne fil my krę co ne by ły tak że przy uży ciu tzw. mo de lu fil -
mo we go, mia no wi cie – jak gło si de fi ni cja – „apa ra tu fil mo we go umiesz czo ne go w ka mu -
fla żu, umoż li wia ją ce go wy ko na nie fil mu w spo sób taj ny”5. W ce lu ukry cia ka me ry uży wa -
no za zwy czaj te czek, to reb, wóz ków dzie cię cych i in nych przed mio tów co dzien ne go użyt ku
na da ją cych się do te go przed się wzię cia.

Spe cy ficz nym ro dza jem fil mu ro bio ne go taj nie są ma te ria ły z tzw. PDF, czy li pod glą du
do ku men to wa ne go fo to gra ficz nie al bo fil mo wo. Tech ni ka ta by ła wy ko rzy sty wa na do fil -
mo wa nia w obiek tach za mknię tych przy uży ciu ka mer ukry tych w ży ran do lach, otwo rach
ścien nych, wy wietrz ni kach itp. W ten spo sób po zy ski wa no m.in. zdję cia kom pro mi tu ją ce
lu dzi na tle oby cza jo wym. In sta la cja ta kich urzą dzeń po zo sta wa ła w ge stii Biu ra „T” MSW.

W przy pad ku re je stra cji fil mo wej „ma sko wa nej na tu ral nie”, jak to barw nie okre ślo no
w przy to czo nej de fi ni cji, funk cjo na riusz z ka me rą wy stę po wał pod „le gen dą”, po da jąc się
za pra cow ni ka jed nej z in sty tu cji ofi cjal nie zaj mu ją cych się re ali za cją fil mów, lub uda wał
fil mow ca ama to ra. „Ma sko wa nie na tu ral ne” to „przy sto so wa nie się wy wia dow ców do oto -
cze nia, śro do wi ska i oko licz no ści w ce lu za cho wa nia kon spi ra cji”6. Ta ki spo sób po stę po wa -
nia sto so wa ny był na im pre zach ma so wych, zwłasz cza tych ofi cjal nych, gdzie obec ność do -
dat ko wej eki py fil mo wej nie bu dzi ła po dej rzeń.

Zda rza ły się tak że przy pad ki, kie dy film ro bio ny był zu peł nie jaw nie, bez za sto so wa nia
le gen dy. W mo men tach otwar tej kon fron ta cji mię dzy wła dzą a spo łe czeń stwem ope ra tor ka -
me ry re je stro wał wy da rze nia spo za kor do nu lub pod ochro ną mi li cji czy też woj ska. De -
mon stra cyj ne fil mo wa nie speł nia ło wte dy tak że funk cję do dat ko we go środ ka od dzia ły wa -
nia na opo nen tów. Wcze śniej ka me ra i apa rat fo to gra ficz ny by ły uży wa ne w ce lu
wy wie ra nia pre sji np. w na zi stow skich Niem czech, gdzie pod czas boj ko tu ży dow skich skle -
pów umiesz cza no na nich ostrze że nia: „Sklep ży dow ski! Każ dy, kto tu ku pu je, zo sta nie sfo -
to gra fo wa ny!”7. Służ ba Bez pie czeń stwa i Mi li cja Oby wa tel ska za sto so wa ły ten śro dek
w cza sie wy da rzeń Mar ca ’68 w War sza wie8. W póź niej szych ana li zach uzna no go za bar -
dzo sku tecz ny. W pla nach na tar cia od dzia łów mi li cji na de mon stran tów za le ca no, że by jaw -
ne fil mo wa nie i fo to gra fo wa nie by ło dru gim eta pem dzia łań sił po rząd ko wych, na stę pu ją -
cym po we zwa niu tłu mu do ro zej ścia się, a po prze dza ją cym uży cie ar ma tek wod nych9.

Film dy dak tycz ny jest ka te go rią zbior czą obej mu ją cą kil ka ro dza jów ma te ria łów. Pierw -
szą je go od mia ną jest film in struk ta żo wy, w któ rym po ka zy wa no spo sób wy ko ny wa nia
jakiejś czyn no ści, np. ob słu gi sprzę tu tech nicz ne go itp. Dru gą – film szko le nio wy, pre zen -
tu ją cy wy bra ne aspek ty pra cy re sor tu.

Film do ku men tal ny we dług kon cep cji opra co wy wa nych w Biu rze „B” miał kon cen tro wać
się na re je stra cji wy da rzeń z ży cia MSW. Po trze bę re ali za cji ta kich ma te ria łów uza sad nia no
w na stę pu ją cy spo sób: „W ży ciu re sor tu s[praw] w[ew nętrz nych] ma miej sce sze reg wy da -
rzeń, któ re ze wzglę du na ich ran gę i wa lo ry po li tycz no -pro pa gan do we wy ma ga ją utrwa le nia
na ta śmie fil mo wej i póź niej sze go opra co wa nia. Do ku men ta cja tych wy da rzeń ma zna cze nie
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5 Ibi dem, s. 228.
6 Ibi dem, s. 227.
7 Deut sche Hi sto ri sche Mu seum, sygn. F 88/794, http://www.dhm.de/le mo/ob jek te/pict/ba1043 67/in -

dex.html, 12 X 2011 r.; S. Mil ton, The Ca me ra as We apon: Do cu men ta ry Pho to gra phy and the Ho lo caust,
http://mo tlc.wie sen thal.com/si te/pp.asp?c=gvKVLcMVIuG&b=394975, 12 X 2011 r.

8 AIPN, 0447/286, H. Słab czyk, „Dzia ła nia MO i SB w cza sie wy da rzeń mar co wych 1968 r. w War sza -
wie”, War sza wa 1969, s. 45.

9 Ibi dem, s. 38.



nie tyl ko ze wzglę dów hi sto rycz nych, lecz tak że z uwa gi na stwo rze nie szer szych niż do tych -
czas moż li wo ści od dzia ły wa nia pro pa gan do we go na ze wnątrz, jak i wy ko rzy sta nia dla ce lów
pra cy ide owo -wy cho waw czej, szcze gól nie mło dych funk cjo na riu szy re sor tu”10.

Ko lej na ka te go ria to fil my pro ce so wo -śled cze, któ re mia ły po móc w pro wa dze niu śledz -
twa, ewen tu al nie słu żyć ja ko ma te riał do wo do wy w trak cie pro ce su są do we go. Moż na je po -
dzie lić na dwie gru py: pierw sza to re je stra cje wi zji lo kal nych, dru ga – za pi sy prze słu chań.

Służ ba Bez pie czeń stwa oprócz wła snych pro duk cji gro ma dzi ła tak że fil my zro bio ne
przez in ne pod mio ty. Przy kła dem mo że być film „Ro bot ni cy 80” w re ży se rii Ka ta rzy ny
Maciej ko -Ko wal czyk, An drze ja Cho da kow skie go i An drze ja Za jącz kow skie go przed sta -
wia ją cy re la cję z prze bie gu ak cji straj ko wej w Stocz ni Gdań skiej i sierp nio wych ne go cja cji
Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go z przed sta wi cie la mi ko mi sji rzą do wej.

Naj bar dziej cha rak te ry stycz nym i naj licz niej re pre zen to wa nym ro dza jem do ku men tów
au dio wi zu al nych wy twa rza nych przez cy wil ne or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa są wspo -
mnia ne już fil my ope ra cyj ne. Wy ko ny wa ne by ły ja ko do ku men ta cja ob ser wa cji ope ra cyj nej
pro wa dzo nej w struk tu rze MSW przez Biu ro „B”. Za pew nie niem środ ków tech nicz nych
nie zbęd nych do ich re ali za cji zaj mo wa ło się Biu ro Tech ni ki Ope ra cyj nej, tzw. Biu ro „T”.

Biu ro „B” utwo rzo no Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 0167 z 15 grud nia 1955 r. w struk -
tu rach ist nie ją ce go wte dy Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. W 1957 r. za -
kres dzia łań jed nost ki zo stał roz sze rzo ny o ob ser wa cję dy plo ma tów. Struk tu ra or ga ni za cyj -
na biu ra zmie nia ła się w cza sie11. Po szcze gól ne wy dzia ły pro wa dzi ły ob ser wa cję at taché
woj sko wych, dy plo ma tów cy wil nych, am ba sad i ho te li, dzien ni ka rzy oraz in nych oby wa te li
pol skich bę dą cych w za in te re so wa niu or ga nów MSW.

Po cząt ko wo fil my w dzia ła niach bez pie ki od gry wa ły ro lę mar gi nal ną. Pod sta wo wym środ -
kiem do ku men ta cji wi zu al nej by ła fo to gra fia ope ra cyj na. In struk cja w spra wie or ga ni za cji
pra cy i spo so bów wy ko ny wa nia za dań ob ser wa cyj nych przez Biu ro „B” MSW i je go od po -
wied ni ków w te re nie z 1957 r. za le ca ła „do ko ny wać zdjęć fo to gra ficz nych w za sa dzie
przy każ dej ob ser wa cji. Fo to gra fo wać wszyst kich fi gu ran tów i ich kon tak ty, jak rów nież pew -
ne frag men ty te re nu czy sy tu acji, któ re mo gą mieć zna cze nie dla spra wy ja ko do ku ment do -
wo do wy”12. W spra woz da niach z pra cy Biu ra „B” aż do po ło wy 1960 r. nie by ło żad nych in -
for ma cji o pro duk cji fil mów. Do pie ro w czerw cu te go ro ku zre ali zo wa no krót ko me tra żo wy
film in struk ta żo wy na te mat spo so bów roz po zna wa nia osób przed pod ję ciem ich ob ser wa -
cji13. Film ten nie za cho wał się lub nie zo stał jesz cze od na le zio ny. W na stęp nym ro ku ukoń -
czo no pra ce nad ko lej nym fil mem szko le nio wym pt. „Tak ty ka pro wa dze nia ob ser wa cji”14.

Fil my szko le nio we na po trze by SB pro du ko wa no już wcze śniej. Naj star szy, za cho wa ny
do dziś, po wstał oko ło 1953 r. i no sił ty tuł „Skrzyn ki kon tak to we w wa go nach ko le jo -
wych”15. Zo stał zre ali zo wa ny na zle ce nie De par ta men tu I Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go, od po wie dzial ne go za ob ser wa cję cu dzo ziem ców.
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10 AIPN, 1585/4989, „Kon cep cja roz wo ju fil mu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych”, opra co wa nie
Biu ra „B” MSW, War sza wa, paź dzier nik 1977 r., k. 8.

11 Na te mat hi sto rii Biu ra „B” zob. M. Ko ma niec ka, In struk cje pra cy pio nów po moc ni czych Urzę du Bez -
pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa (1945–1989), Kra ków 2010.

12 Wszyst kie cy ta ty z ww. in struk cji we dług pu bli ka cji: K. Ro kic ki, In struk cja pra cy dla funk cjo na riu szy
ob ser wa cji (Biu ra „B” MSW), „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 2, s. 298–317.

13 AIPN, 1585/4962, Spra woz da nie z pra cy Biu ra „B” MSW za 1960 r., k. 114.
14 Ibi dem, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Biu ra „B” za okres od 1 X 1961 do 31 XII 1961 r., k. 178.
15 AIPN, 03164/91. Zdję cia z fil mu wy ko rzy sta no przy spo rzą dze niu bro szu ry De par ta men tu I MBP

pt. Skryt ki w po cią gach za wie ra ją cej ma te riał zdję cio wy z 1953 r. toż sa my z ka dra mi z ww. fil mu; 



Praw do po dob nie aż do po cząt ku lat sześć dzie sią tych w ce lu przed sta wie nia wy ni ków
pra cy ob ser wa cyj nej uży wa no wy łącz nie fo to gra fii, a tech ni kę fil mo wą wy ko rzy sty wa no
spo ra dycz nie, głów nie do pro duk cji ma te ria łów edu ka cyj nych. Pierw sze in for ma cje o fil -
mach ope ra cyj nych po cho dzą do pie ro z 1961 r. W dru gim kwar ta le te go ro ku sfil mo wa no,
jak to okre ślo no, „spo tka nia kle ru ka to lic kie go z pra cow ni ka mi am ba sa dy Fran cji”16.
W tym cza sie za czę to też roz wi jać środ ki tech nicz ne słu żą ce taj ne mu wy ko rzy sta niu ka mer
fil mo wych. W ostat nim kwar ta le ro ku pro wa dzo ne by ły pró by z mo de lem o kryp to ni mie
„Gu staw -fil mo wy”, czy li ka mu fla żem dla ka mer17.

Dwu dzie ste go siód me go czerw ca 1966 r. w Biu rze „B” utwo rzo no osob ną Sek cję Fil mu Ope -
ra cyj ne go18. Cho ciaż krok ten uza sad nia no zwięk szo ny mi po trze ba mi ope ra cyj ny mi, ka me ra fil -
mo wa wciąż wy ko rzy sty wa na by ła spo ra dycz nie. W cią gu 1966 r. uży to jej do za re je stro wa -
nia 28 „sy tu acji ope ra cyj nych”, pod czas gdy w tym sa mym ro ku zro bio no 51 648 zdjęć19.
Wy dzia ły „B” w ko men dach wo je wódz kich MO wy ko na ły łącz nie 4 fil my i 38 969 zdjęć20.

Naj wcze śniej szym ma te ria łem ope ra cyj nym znaj du ją cym się w ar chi wum IPN jest do -
ku men ta cja fil mo wa wi zy ty Ro ber ta Ken ne dy’ego w Pol sce z 27 mar ca 1965 r.21 Naj wię -
cej za cho wa nych ma te ria łów ope ra cyj nych po wsta ło w la tach sie dem dzie sią tych, naj mniej -
szą gru pę sta no wią fil my z lat osiem dzie sią tych.

Od 1970 do 1975 r. w Biu rze „B” MSW wy ko na no 84 fil my, z cze go ponad po ło wa przy -
pa da na rok 1971, w któ rym na krę co no 44 fil my. Naj wię cej za mó wień na re ali za cję fil mów
zło żył De par ta ment IV MSW, dla któ re go wy ko na no ich 14. Na dru gim miej scu by ła Ko -
men da Sto łecz na MO, dla któ rej na krę co no 10 ma te ria łów fil mo wych22. 

W 1977 r. w Biu rze „B” po wo ła no Wy dział XII, zaj mu ją cy się fil mem i fo to gra fią, któ -
ry w 1983 r. prze mia no wa no na Wy dział XIV – od po wie dzial ny za tech ni kę ope ra cyj ną23.

Biu ro „T” MSW, zaj mu ją ce się m.in. in sta la cją pod glą dów fil mo wych oraz pro duk cją
sprzę tu spe cjal ne go, w tym róż ne go ro dza ju za ka mu flo wa nych ka mer fil mo wych, po wsta ło
w 1956 r. W 1971 r. w wy ni ku re or ga ni za cji re sor tu prze kształ co no je w De par ta ment
Techni ki.

Jak wspo mnia no na po cząt ku, zbiór fil mów prze ję tych od cy wil nych or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa obej mu je 1073 j.a. za pi sa ne na róż nych no śni kach i przy uży ciu od mien nych
form za pi su. Obok taśm fil mo wych świa tło czu łych o sze ro ko ści 8, 16, 35 mm w ar chi wum IPN
znaj du ją się tak że ta śmy ma gne tycz ne VHS, VCR, V -cord i So ny he li cal scan. Nie jest moż li -
we usta le nie, ja ką sta no wią one część rze czy wi ście wy ko na nej pro duk cji fil mo wej MSW. 

Więk szość do ku men ta cji fil mo wej SB i MO zo sta ła znisz czo na. Wy ni ka ło to z obo wią -
zu ją cych w MSW za sad obie gu i ar chi wi zo wa nia te go ty pu do ku men ta cji. Kon kret ne ure -
gu lo wa nia zmie nia ły się z upły wem cza su, ale ni gdy okres prze cho wy wa nia „ma te ria łów
uzy ska nych środ ka mi tech ni ki ope ra cyj nej” nie był dłu gi. Na przy kład zgod nie z Za rzą dze -
niem nr 0047/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 27 grud nia 1979 r. mia ły one być po
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por. P. Ple skot, Tar cza par tii i na ro du – kontr wy wiad Pol ski Lu do wej w la tach 1945–1956. Za rys struk tur i wy -
bór źró deł, War sza wa 2010, s. 311–325.

16 AIPN, 1585/4962, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Biu ra „B” za okres od 1 IV do 30 VI 1961 r., k. 160.
17 Ibi dem, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Biu ra „B” za okres od 1 X 1961 do 31 XII 1961 r., k. 178.
18 AIPN, 1585/4992, Spra woz da nie z pra cy Biu ra „B” Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych za 1966 r., k. 21.
19 Ibi dem, k. 22. 
20 Ibi dem, Da ne sta ty stycz ne do spra woz da nia Wy dzia łu „B” KW MO za 1966 r., k. 37.
21 AIPN, 0192/766, „Ro bert Ken ne dy w Pol sce 27 III 1965 r.”.
22 AIPN, 1509/489, K. Waś kie wicz, „Pro ce so wo -kry mi na li stycz ne i ope ra cyj ne aspek ty wy ko rzy sta nia

tech ni ki fil mo wej”, Le gio no wo 1976, s. 74–89.
23 M. Ko ma niec ka, op. cit., s. 21–25.



zakoń cze niu spra wy nisz czo ne w jed no st ce ope ra cyj nej24. We dług za łącz ni ka do te go za rzą -
dze nia, za wie ra ją ce go In struk cję w spra wie za sad i try bu sto so wa nia oraz wy ko rzy sta nia
tech ni ki ope ra cyj nej, ta śmy ma gne to wi do we z PDF mia ły być prze cho wy wa ne w ar chi wum
De par ta men tu Tech ni ki MSW przez je den mie siąc od da ty prze ka za nia wnio sko daw cy ma -
te ria łu opra co wa ne go na ich pod sta wie25.

W 1982 r. na roz kaz kie row nic twa MSW prze pro wa dzo no wiel ką ak cję nisz cze nia prze -
cho wy wa nych w pio nie „C” ma te ria łów tech ni ki ope ra cyj nej26. Po dob na ope ra cja roz po -
czę ła się w dru giej po ło wie 1989 r. i trwa ła nie prze rwa nie do 31 stycz nia 1990 r.27 We dług
re la cji pra cow ni ków ope ra cyj nych za trud nio nych w Biu rze „B” przede wszyst kim do kład -
nie nisz czo no fil mo wą do ku men ta cję ope ra cyj ną z lat osiem dzie sią tych28.

Za sa dy kon spi ra cji obo wią zu ją ce w SB spra wia ją dziś wie le kło po tów przy opra co wy -
wa niu fil mów. Więk szość ma te ria łów ope ra cyj nych za opa trzo na jest tyl ko w kryp to nim
nada ny przez funk cjo na riu szy Biu ra „B” (np. „Gon za les”29, „Ku rie rzy”30, „Cu kier nik”31)
nie od po wia da ją cy kryp to ni mom spraw pro wa dzo nych przez jed nost ki ope ra cyj ne, któ re
zle ci ły ob ser wa cję i jej do ku men to wa nie na ta śmie fil mo wej. Utrud nia to po wią za nie po sia -
da nych fil mów z do ku men ta cją ak to wą.

Wszyst kie aspek ty pro duk cji fil mów w MSW pod po rząd ko wa ne by ły po trze bom re sor -
tu. Wła śnie one wpły wa ły na te mat i for mę fil mu. Cze sław Brak sa tor w bro szu rze z 1970 r.
okre ślił, że „war tość ope ra cyj no -do wo do wa zdjęć lub ujęć fil mo wych uza leż nio na jest
od te go, czy fak ty i oko licz no ści, ja kie zo sta ły na nich utrwa lo ne, ma ją istot ne zna cze nie
w spra wie. Jest zro zu mia łe, że w za leż no ści od ro dza ju za da nia zle co ne go ob ser wa cji, jed -
no st ce ope ra cyj nej za le żeć bę dzie na udo ku men to wa niu zdję cia mi lub fil mem róż nych
momen tów”32. We dług au to ra jed nost ki za ma wia ją ce zdję cia i fil my zwra ca ły uwa gę, aby
za re je stro wa no na stę pu ją ce sy tu acje:

• Spo tka nia ob ser wo wa nych lu dzi (w re sor to wym żar go nie „fi gu ran tów”) z in ny mi oso -
ba mi („kon tak ta mi”). Zdję cia po win ny przy tym jed no znacz nie po twier dzić fakt spo tka nia,
a więc „przed sta wiać wspól ne prze by wa nie ww. w lo ka lach ga stro no micz nych, wspól ny
spa cer w par ku, na uli cy, mo ment oży wio nej roz mo wy itp.”.

• Mo men ty wcho dze nia przez ob ser wo wa ne oso by do bu dyn ków. Zdję cia po win ny po -
ka zy wać frag ment do mu z ta blicz ką z nu me rem, szyl dem in sty tu cji itp.

• Sce ny kom pro mi tu ją ce.
• Mo men ty prze ka zy wa nia róż nych ma te ria łów przez oso by ob ser wo wa ne in nym oso bom.
• Nie le gal ne zgro ma dze nia, de mon stra cje itp. Zdję cia ta kie po win ny do ku men to wać

agre syw ne za cho wa nia i po zwa lać na iden ty fi ka cję uczest ni ków.
• Ak tyw ność za gra nicz nych dy plo ma tów. Zdję cia po win ny do ku men to wać szpie gow ską

dzia łal ność, m.in. pró by wjaz du na po li go ny woj sko we, lot ni ska, te re ny ma new rów itp.
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24 Ibi dem, s. 270.
25 Ibi dem, s. 274.
26 Ibi dem, s. 63–68.
27 R. Pe ter man, Pro ces bra ko wa nia i nisz cze nia akt or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w la tach 1954–1990

na przy kła dzie wo je wódz twa łódz kie go [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw -
cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 379–392.

28 „Taj ne ta śmy SB”, reż. P. Mo raw ski, Pol ska 2002.
29 AIPN, 02104/3, „Gon za les”.
30 AIPN, 01569/64, „Ku rie rzy”.
31 AIPN, 01569/4, „Cu kier nik”.
32 AIPN, 00495/1374, C. Brak sa tor, Fo to gra ficz no -fil mo wa do ku men ta cja (w trak cie ob ser wa cji ze wnętrz -

nej), De par ta ment Szko le nia i Wy daw nictw MSW, War sza wa 1970, s. 17.



• Oso by wcho dzą ce do pla có wek dy plo ma tycz nych państw za chod nich33.
For ma fil mów de ter mi no wa na by ła dwo ma naj waż niej szy mi czyn ni ka mi: ich słu żeb ną

ro lą wo bec ce lów SB oraz wa run ka mi, w ja kich by ły ro bio ne. Pierw szy spra wiał, że dą żo -
no do ta kie go uka za nia fil mo wa nych osób i miejsc, aby ła two da ło się je zi den ty fi ko wać.
Nie cho dzi ło przy tym je dy nie o ob ser wo wa ne oso by, ale tak że o ich roz mów ców, a na wet
przy pad ko wych prze chod niów, któ rzy w ra zie po trze by mo gli by zo stać roz po zna ni i wy stą -
pić ja ko świad ko wie.

Pod sta wo wym kry te rium, któ re de cy do wa ło o for mie fil mów ope ra cyj nych, kom po zy cji
ka drów itp. był wy móg kon spi ra cji. Ogra ni cza ła ona moż li wo ści ma ni pu la cji tech nicz nych
ka me rą, zna le zie nia naj lep sze go punk tu wi dze nia, do sto so wa nia oświe tle nia itp. zwłasz cza
przy ro bie niu zdjęć z mo de li fil mo wych. Jesz cze mniej moż li wo ści by ło pod czas wy ko ny wa -
nia zdjęć z tzw. PDF. W tym przy pad ku ka me ra by ła nie ru cho ma, ostrość usta wio na na jed ną
war tość, a kadr mógł zo stać czę ścio wo prze sło nię ty. Oczy wi ście ogra ni cze nia nie do ty czy ły
tych ma te ria łów, któ re by ły krę co ne jaw nie pod le gen dą, lub fil mów edu ka cyj nych.

Cie ka wym prze glą dem róż nych fil mów ope ra cyj nych wy ko na nych przez SB jest zre ali -
zo wa ny przez Ze spół Fil mo wy Wy dzia łu XII Biu ra „B” do ku ment pt. „Ope ra cyj ny film do -
ku men tal ny w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych”34. Za wie ra on frag men ty 12 fil mów
ope ra cyj nych wraz z krót kim omó wie niem. Po ka zu je, ja kie te ma ty in te re so wa ły SB oraz
jakie by ły spo so by taj ne go i jaw ne go fil mo wa nia: 

1. „Wy pad ki mar co we” przed sta wia ją de mon stra cje ulicz ne w mar cu 1968 r. w War sza -
wie i ich roz pę dza nie przez mi li cję.

2. „Spra wa kryp to nim «Wa wel»” jest re je stra cją sa mo spa le nia Ry szar da Siw ca na Sta -
dio nie Dzie się cio le cia w War sza wie w cza sie do ży nek w 1968 r.35

3. „Szcze cin 1 Ma ja” po ka zu je prze bieg po cho du pierw szo ma jo we go w Szcze ci nie
w 1971 r. – po wy da rze niach gru dnio wych 1970 r. 

4. „254. War szaw ska Piel grzym ka Pie sza na Ja sną Gó rę” za wie ra ob szer ny ma te riał (ogó łem
na krę co no 4400 m ta śmy) za re je stro wa ny w cza sie piel grzym ki z War sza wy do Czę sto cho wy36. 

5. „Wi zy ta pre zy den ta Ni xo na w Pol sce” to za pis po by tu pre zy den ta Sta nów Zjed no czo -
nych w Pol sce w 1972 r. 

6. „Sa mo lot spe cjal ny” to fil mo wa re je stra cja wy glą du i wy po sa że nia sa mo lo tu trans por -
to we go do star cza ją ce go za opa trze nie dla am ba sa dy USA.

7. „Spra wa kryp to nim «Ko nik»” to fil mo wy za pis od wie dzin męż czy zny w am ba sa dzie
Ira ku, wy ko na ny z punk tu za kry te go i mo de lu fil mo we go.

8. „Spra wa kryp to nim «Azy mut»” po ka zu je fakt roz mo wy pra cow ni ka At ta cha tu Kul tu -
ral ne go Am ba sa dy USA w War sza wie z na ukow ca mi Uni wer sy te tu War szaw skie go.

9. „Spra wa kryp to nim «Brek»” to re je stra cja po dró ży za stęp cy at taché woj sko we go am -
ba sa dy Wiel kiej Bry ta nii w re jo nie prze gru po wy wa nia się wojsk Ukła du War szaw skie go
przed wkro cze niem do Cze cho sło wa cji w 1968 r.

10. „Spra wa kryp to nim «Sten»” po ka zu je taj ną ob ser wa cję at taché woj sko we go, mor -
skie go i lot ni cze go am ba sa dy Fran cji.
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33 Ibi dem, s. 17–20.
34 AIPN, 01569/55.
35 Ope ra to rem, któ ry za re je stro wał ten ma te riał, był por. Ta de usz Czy żew ski; por. A. Ni sio bęc ka, Ta de usz

Czy żew ski (ur. 1940), za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VII Biu ra „B”, na czel nik Wy dzia łu XII Biu ra „B” MSW,
„Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2007, nr 1, s. 532.

36 Praw do po dob nie cho dzi o film „Piel grzym ka” w re ży se rii Ta de usza Czy żew skie go, pre zen to wa ny przez
nie go w cza sie obro ny dy plo mu na Wy dzia le Ope ra tor skim i Re ali za cji Te le wi zyj nej PWSFTviT w Ło dzi.



11. „Ku li sy ma oizmu” do ty czą dzia łal no ści li de rów tzw. Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski
na te re nie War sza wy i ich kon tak tów z przed sta wi cie la mi am ba sa dy Al ba nii.

12. „Spra wa kryp to nim «Most II»” za wie ra re je stra cję spo tkań oby wa te la RFN po cho -
dze nia li bań skie go, or ga ni zu ją ce go prze myt oby wa te li NRD do Nie miec Za chod nich.

Oglą da jąc ten film, na le ży pa mię tać, że ma on cha rak ter wy jąt ko wy. Jest to w peł ni opra -
co wa ny film do ku men tal ny ze ścież ką dźwię ko wą i ko men ta rzem. Na to miast więk szość
ma te ria łów ope ra cyj nych, na pod sta wie któ rych po wstał, sta no wią nie zmon to wa ne re je stra -
cje ka me ro we. Oczy wi ście ww. fil my to tyl ko ma ła część pro duk cji SB. W ar chi wum IPN
za cho wa ły się jesz cze in ne ma te ria ły. Oto naj waż niej sze z nich:

– Fil my z zajść Mar ca ’6837 i Grud nia ’7038 zre ali zo wa ne jaw nie lub w spo sób taj ny
z punk tów za kry tych.

– Ma te ria ły do ty czą ce in wi gi la cji dzia ła czy opo zy cyj nych, np. Ja na Jó ze fa Lip skie go39,
Jac ka Ku ro nia40, Ada ma Mich ni ka42, Ta ma ry i Lesz ka Ko ła kow skich43, Lesz ka Mo czul -
skie go44, Ta de usza Ma zo wiec kie go45, oraz nie le gal nych or ga ni za cji: Ko mi te tu Obro ny
Robot ni ków46, Ru chu47, „So li dar no ści”48 itp. Do tej ka te go rii fil mu ope ra cyj ne go mo że my
za li czyć m.in. zbiór ma te ria łów fil mo wych wy ko na nych pod czas gło dów ki pro te sta cyj nej
zor ga ni zo wa nej w 1977 r. przez KOR w ko ście le św. Mar ci na w War sza wie prze ciw ko prze -
trzy my wa niu przez wła dze uczest ni ków wy da rzeń ra dom skich48.

– Fil my z ob ser wa cji am ba sad i ob co kra jow ców prze by wa ją cych na sta łe lub cza so wo na te -
ry to rium kra ju, m.in. do ku men ta cja fil mo wa zre ali zo wa na 18–19 paź dzier ni ka 1966 r. do ty czą ca
spo tka nia ko re spon den ta USA Hen ry’ego Ka ru ma z ro bot ni ka mi FSO w dzie sią tą rocz ni cę wy -
pad ków paź dzier ni ko wych49, od lot am ba sa do ra USA po za koń cze niu ka den cji 26 ma ja 1987 r.50

– Ma te ria ły ope ra cyj ne wy ko na ne pod czas wi zyt przed sta wi cie li za gra nicz nych de le ga -
cji: Fi de la Ca stro51, Jo si pa Bro za -Ti to52, Ro ber ta F. Ken ne dy’ego53, Ri char da Ni xo na54,
Jim my’ego Car te ra55.

– Fil my wy two rzo ne pod czas za trzy mań spraw ców prze stępstw, m.in. do tej ka te go rii fil -
mu ope ra cyj ne go mo że my za li czyć do ku men ta cję fil mo wą zre ali zo wa ną na lot ni sku Okę cie
pod czas za trzy ma nia oso by po dej rza nej o pró bę upro wa dze nia sa mo lo tu pa sa żer skie go56.
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37 AIPN, 01333/1, „Wi sła -Od ra”.
38 AIPN, 002026/96, „Wy da rze nia gru dnio we 1970 r.”.
39 AIPN, 01333/24, Do ku men ta cja fil mo wa do ty czą ca osób wi ta ją cych przy by łe go z Lon dy nu fi gu ran ta

ps. „Po eta”.
40 AIPN, 01333/8, „Ora tor”.
41 AIPN, 01333/23, „Al bin”.
42 AIPN, 01333/4, „Krab”.
43 AIPN, 01333/22, „Dziu pla”.
44 AIPN, 1196/6, „Opo zy cja”.
45 AIPN, 01333/35, „Gra cze”.
46 AIPN, 002026/91, „Pró ba wy sa dze nia w po wie trze mu zeum Le ni na w 1970 r.”.
47 AIPN, 01333/32, Film do ty czą cy Le cha Wa łę sy opusz cza ją ce go war szaw ską sie dzi bę Klu bu In te li gen -

cji Ka to lic kiej i uda ją ce go się do Ra dy Mi ni strów 31 X 1980 r.
48 AIPN, 01333/35, „Gra cze”.
49 AIPN, 01569/49, „Nest”.
50 AIPN, 01569/5, „Atom”.
51 AIPN, 03164/31, „Spra wa kryp to nim «Ca stro»”.
52 AIPN, 03164/4, „Spra wa kryp to nim «Ti to»”.
53 AIPN, 0192/766, „Ro bert Ken ne dy w Pol sce 27 III 1965 r.”.
54 AIPN, PF 2361/158, „Wi zy ta Ni xo na”.
55 AIPN, PF 2361/159, „Car ter w War sza wie”.
56 AIPN, PF 2361/171, „Po rwa nie sa mo lo tu”.



– Do ku men ta cja fil mo wa zre ali zo wa na na miej scu róż ne go ro dza ju ka ta strof, np. z ob -
sza ru wy pad ku sa mo lo tu pa sa żer skie go57 lub z miej sca ak cji ra tow ni czej i za bez pie cze nia
te re nu po wy bu chu w Ro tun dzie PKO w War sza wie 15 lu te go 1979 r.58

– Fil my przed sta wia ją ce roz ru chy i ma ni fe sta cje. Fil mem re pre zen tu ją cym wspo mnia ną
ka te go rię jest ma te riał zre ali zo wa ny w 1982 r., przed sta wia ją cy kontr ma ni fe sta cję zor ga ni -
zo wa ną przez „So li dar ność” w trak cie trwa nia uro czy sto ści pierw szo ma jo wych w 1982 r.59

– Fil my szko le nio we do ty czą ce róż ne go aspek tu wy ko ny wa nych prac w MO i SB, np.
film in struk ta żo wy na te mat ob słu gi służ bo we go sa mo cho du oso bo we go60, ma te riał fil mo -
wy pre zen tu ją cy tech nicz ne moż li wo ści wy ko rzy sta nia w pra cy ope ra cyj nej po sia da nej
w MO i SB apa ra tu ry fo to gra ficz nej61, a tak że fil my po ru sza ją ce za gad nie nia z dzie dzi ny
kry mi na li sty ki (ujaw nie nie i za bez pie cze nie śla dów li nii pa pi lar nych lub usta le nie pi sma
i iden ty fi ka cję kla sycz nych ma szyn do pi sa nia)62.

– Fil my oma wia ją ce dzia łal ność szpie gow ską na rzecz ob ce go wy wia du, np. film „Z całą
su ro wo ścią pra wa”63 do ty czą cy spra wy ope ra cyj nej kryp to nim „Tramp”, czy li dzia łal no ści
szpie gow skiej Lesz ka Chró sta. W opi sy wa nym ma te ria le wy ko rzy sta no ory gi nal ne uję cia
z pro ce sów Bog da na Wa lew skie go, Sta ni sła wa Dem bow skie go oraz zdję cia z pro wa dzo nej
spra wy wy ko na ne tech ni ką ope ra cyj ną.

– Fil my pre zen tu ją ce hi sto rię po wsta nia i dzia ła nia służb MO i SB, np. ob raz pt. „Dro -
ga wal ki” uka zu ją cy dzia łal ność MO i SB w la tach 1944–1960, wy ko na ny pra wie w ca ło -
ści z ma te ria łów po zy ska nych z ar chi wum Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych64, oraz film
zre ali zo wa ny w 1984 r. z oka zji czter dzie stej rocz ni cy po wo ła nia or ga nów MO i SB
pt. „O nasz spo koj ny dom”65.

– Fil my wy ko na ne pod czas uro czy sto ści or ga ni zo wa nych w re sor cie, np. ob raz pt.
„O mi li cji nikt nie śpie wa” przed sta wia ją cy uczest ni ków dru gie go Fe sti wa lu Ze spo łów
Arty stycz nych Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych „Kiel ce 84”66 oraz re la cja pt. „No wy
szpi tal” z uro czy ste go otwar cia no wo wy bu do wa ne go szpi ta la KW MO przy ul. Kra kow -
skiej 44 w Opo lu z 1 mar ca 1978 r.67

– Fil my przed sta wia ją ce klu czo we osią gnię cia re sor tu. Do ta kiej ka te go rii mo że my za li czyć
ma te riał pre zen tu ją cy no wo po wsta łe cen trum elek tro nicz nej ewi den cji lud no ści PESEL68.

– Do ku men ta cję fil mo wą z wi zji lo kal nych, np. wi zja lo kal na prze pro wa dzo na 21 lip ca
1988 r. przez pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w War sza wie, do ty czą ca na pa du do -
ko na ne go 30 czerw ca 1988 r. w War sza wie na Ja na Strze lec kie go69.
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57 AIPN, PF 2361/225, „Ka ta stro fa lot ni cza”.
58 AIPN, PF 2361/305, „Ro tun da PKO”.
59 AIPN, 1807/1, „Maj 82 – kro ni ka wy da rzeń”.
60 AIPN, PF 2361/196, „Ob słu ga co dzien na fia ta 125 p.”.
61 AIPN, PF 2361/380, „Pen ta con Su per”.
62 AIPN, 1807/1, „Ujaw nie nie i za bez pie cze nie śla dów li nii pa pi lar nych”, „Po szu ki wa nie ma szy ny do pi -

sa nia”.
63 AIPN, PF 2361/349, „Z ca łą su ro wo ścią pra wa”.
64 AIPN, PF 2361/201, „Dro ga wal ki”.
65 AIPN, PF 2361/293, „O nasz spo koj ny dom”.
66 AIPN, PF 2361/177, „O mi li cji nikt nie śpie wa”.
67 AIPN, PF 2361/379, „No wy szpi tal”.
68 AIPN, PF 2361/132, „Bu do wa ba zy PESEL”.
69 AIPN, 2259/9, „Wi zja lo kal na do ty czą ca na pa du do ko na ne go 30 VI 1988 r. w War sza wie na Ja na Strze -

lec kie go prze pro wa dzo na 21 VII 1988 r. przez pro ku ra to ra Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w War sza wie”.



– Ma te ria ły fil mo we wy ko na ne pod czas sek cji zwłok, np. oglę dzi ny i sek cja zwłok Syl -
we stra Zy cha w 1989 r.70 lub sek cja zwłok ks. Sta ni sła wa Su cho wol ca prze pro wa dzo na
w Bia łym sto ku 31 stycz nia 1989 r.71

– Re je stra cje fil mo we pro ce sów kar nych osób m.in. oskar żo nych o szpie go stwo lub dzia -
ła nie na szko dę kra ju, np. Bog da na Wa lew skie go72, Jó ze fa Smo lar ka73, Lesz ka Chró sta74,
oraz re la cja z pro ce su po ka zo we go tzw. ta ter ni ków, m.in.: Ma cie ja Ko złow skie go, Ja ku ba
Kar piń skie go, Ma rii Twor kow skiej i Mał go rza ty Szpa kow skiej75. 

Nie co in ny cha rak ter ma ko lek cja fil mów prze ję ta przez IPN z ar chi wów woj sko wych
or ga nów bez pie czeń stwa. Prze wa ża ją w niej ma te ria ły o cha rak te rze szko le nio wym, czę sto
na ce cho wa ne ję zy kiem pro pa gan do wym. 

Pro duk cją fil mów dla po trzeb woj ska zaj mo wa ła się Wy twór nia Fil mo wa „Czo łów ka”,
któ rej po cząt ki się ga ją II woj ny świa to wej. W 1943 r. w 1. Dy wi zji Pie cho ty im. Ta de usza
Ko ściusz ki utwo rzo ny zo stał od dział fo to -fil mo wy, po słu gu ją cy się na zwą Czo łów ka Fil mo -
wa76. Z dniem 6 paź dzier ni ka 1944 r. ko mór ka fo to -fil mo wa prze obra zi ła się z Czo łów ki
1. Ar mii w Czo łów kę Fil mo wą Woj ska Pol skie go, a 15 li sto pa da 1944 r. zo sta ła pod nie sio na
do ran gi Wy twór ni Fil mo wej Woj ska Pol skie go. W mo men cie po wsta nia przed się bior stwa
pań stwo we go „Film Pol ski” w 1947 r. za koń czy ła ona swo ją dzia łal ność77. W 1958 r. zo sta -
ła re ak ty wo wa na ja ko Wy twór nia Fil mo wa „Czo łów ka” i by ła sa mo dziel ną jed nost ką go spo -
dar czą pod le głą Głów ne mu Za rzą do wi Po li tycz no -Wy cho waw cze mu WP. Re ali zo wa ła fil my
na za mó wie nie Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go WP lub In spek to ra tu Szko le nia78. 

Fil my szko le nio we i pro pa gan do we pro du ko wa ne by ły tak że przez Ze spół Re ali za to rów
Fil mo wych Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go. 

Ma te ria ły fil mo we po cho dzą ce z ar chi wum woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa pań -
stwa mo że my po dzie lić we dług na stę pu ją cych ka te go rii rze czo wych: 

– Fil my in struk ta żo we opi su ją ce szcze gó ło wo za gad nie nia i pro ble my zwią za ne ze służ -
bą woj sko wą, np. ob raz „Ka non łącz no ści schod ko wej” oma wia ją cy sys tem kon tak to wa nia
się wy wia dow ców w spo sób taj ny przy wy ko rzy sta niu cech te re nu i umó wio nych zna ków79.

– Fil my do ty czą ce żoł nie rzy po dej mu ją cych współ pra cę z ob cym wy wia dem, np. fa bu -
la ry zo wa ny do ku ment w re ży se rii Ja nu sza Chod ni kie wi cza pt. „Kryp to nim «Sier żant»”80.

– Fil my in for ma cyj ne przed sta wia ją ce po ziom uzbro je nia państw NATO. Do ww. ka te -
go rii na le ży ob raz pt. „No wo ści tech ni ki bo jo wej w si łach zbroj nych NATO” pre zen tu ją cy
sa mo lo ty bez po śred nie go wspar cia A -10, wie lo za da nio we sa mo lo ty my śliw skie „Tor na do”,
bom bow ce B1, ame ry kań skie po ci ski ma new ru ją ce i in ne uzbro je nie81.
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70 AIPN, 2259/18, „Oglę dzi ny i sek cja zwłok Syl we stra Zy cha 1989 r.”.
71 AIPN, 2259/15, „Sek cja zwłok ks. Sta ni sła wa Su cho wol ca prze pro wa dzo na w Bia łym sto ku 31 I 1989 r.”.
72 AIPN, PF 2361/55, „Pro ces Bogdana Wa lew skie go”.
73 AIPN, PF 2361/150, „Pro ces Smo lar ka”.
74 AIPN, PF 2361/68, „Pro ces Lesz ka Chró sta”.
75 AIPN, 002026/90, „Ta ter ni cy”.
76 W tym sa mym cza sie w 1. Dy wi zji Pie cho ty im. Ta de usza Ko ściusz ki po wo ła no or ga na In for ma cji Woj -

ska Pol skie go, któ re sta ły się za ląż kiem kontr wy wia du Woj ska Pol skie go; por. W. Tka czew, Po wsta nie i dzia -
łal ność or ga nów In for ma cji Woj ska Pol skie go w la tach 1943–1948, War sza wa 1994.

77 J. To eplitz, Hi sto ria fil mu pol skie go, t. 3, War sza wa 1974, s. 69–83.
78 AIPN, 01521/1252, In struk cja roz po wszech nia nia i wy ko rzy sty wa nia fil mów woj sko wych, War sza wa,

1976, k. 6. 
79 AIPN, 402/1051, „Ka non łącz no ści schod ko wej”.
80 AIPN, 00432/55, „Kryp to nim «Sier żant»”.
81 AIPN, 1126/18, „No wo ści tech ni ki bo jo wej w si łach zbroj nych NATO”.



– Fil my pro pa gan do we oma wia ją ce dzia łal ność or ga nów WP. Do tej ka te go rii fil mu mo -
że my za li czyć ma te ria ły do ty czą ce m.in. służ by w ko sza rach82, dzia łal no ści na uko wej woj -
sko wych uczel ni83, ak tyw no ści oświa to wo -kul tu ral nej84 lub pre zen ta cji wy szko le nia jed no -
stek woj sko wych pod czas ogól no kra jo wych ma new rów z udzia łem przed sta wi cie li
ge ne ra li cji i rzą du85.

– Re la cje z pro ce sów, np. do ku men ta cja ze spra wy są do wej re ży ser Ja dwi gi Plu ciń skiej,
au tor ki fil mów: „Bu du je my War sza wę”, „Wszy scy na start”, oskar żo nej w 1956 r. o szpie -
go stwo86. 

Osob ny waż ny zbiór sta no wią fil my zgro ma dzo ne przez Głów ną Ko mi sję Ba da nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu. Przez ca ły okres swo je go funk cjo no wa nia in sty -
tu cja (któ rej na zwa zmie nia ła się w róż nych okre sach) po zo sta wa ła w struk tu rach Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści, a ko lej ni mi ni stro wie peł ni li jed no cze śnie funk cję prze wod ni czą ce -
go Głów nej Ko mi sji. 

W 1984 r. Sejm PRL usta wą z dnia 6 kwiet nia 1984 r. na dał Głów nej Ko mi sji sta tus
Insty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, co wią za ło się ze zmia ną na zwy na 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. Usta wo daw ca do za dań
in sty tu cji za li czył dzia łal ność śled czą, ar chi wal ną i na uko wo -ba daw czą w za kre sie zbrod ni
hi tle row skich87. Zmia ny po li tycz ne za cho dzą ce w kra ju w 1989 r. spo wo do wa ły roz sze -
rzenie za kre su jej za in te re so wań, co zo sta ło usank cjo no wa ne wraz z uchwa le niem przez
Sejm RP 4 kwiet nia 1991 r. no wej usta wy o Głów nej Ko mi sji, zmie nia  jącej jej na zwę
na Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tut Pa mię ci
Na ro do wej88. 

Do pie ro w 1966 r. w Ar chi wum Głów nej Ko mi sji zo sta ła po wo ła na osob na ko mór ka or -
ga ni za cyj na (pod na zwą Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej) zaj mu ją ca się prze cho wy -
wa niem do ku men ta cji fo to gra ficz nej i fil mo wej. ADM prze ję ło w tym sa mym ro ku z Ma -
ga zy nu Głów ne go AGK ca łą do ku men ta cję me cha nicz ną (zdję cia, fil my, mi kro fil my,
fo to ko pie, pły ty gra mo fo no we itp.)89, po dzie lo ną na stęp nie na sześć za sad ni czych dzia łów:
fo to gra fie (I), fo to ko pie (II), mi kro fil my (III, po tem M), fil my (IV), na gra nia dźwię ko we
(V), ma te ria ły wi zu al ne wtór ne (VI). Nie zaj mo wa ła się pro duk cją i ko pio wa niem ma te ria -
łów fil mo wych, a je dy nie ich ar chi wi zo wa niem.

Do mo men tu za prze sta nia dzia łal no ści w Od dzia le Do ku men ta cji Me cha nicz nej Ar chi -
wum Głów nej Ko mi sji zgro ma dzo no 47 taśm fil mo wych i 44 ka se ty VHS. Znaj du je się
na nich ma te riał bar dzo zróż ni co wa ny pod wzglę dem for my, tre ści i po cho dze nia. Są to
w więk szo ści ma te ria ły ze wnętrz ne, tj. wy two rzo ne przez in ne pod mio ty, choć jest też film
wy pro du ko wa ny przez Głów ną Ko mi sję Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce. Część
ma te ria łów to fil my ama tor skie, któ rych au tor stwo nie jest zna ne, a część to fil my do ku -
men tal ne lub kro ni ki fil mo we, z któ rych wie le za cho wa ło się tyl ko we frag men tach.
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82 AIPN, 1648/30, „Przez tru dy do gwiazd”.
83 AIPN, 1648/21, „Ja kie ład ne chło pa ki”.
84 AIPN, 1648/1, „Cen tral ny Ze spół Ar ty stycz ny LWP pre zen tu je”.
85 AIPN, 1648/12, „Ob ser wa to rzy”.
86 AIPN, 403/1159, „Pro ces Plu ciń skiej”.
87 Ar ty kuł 2 Usta wy z dnia 6 IV 1984 r. o Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In -

sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej (DzU, 1984, nr 21, poz. 98).
88 Ar ty kuł 1 punkt 3 Usta wy z dnia 4 IV 1991 r. o zmia nie usta wy o Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni

Hi tle row skich w Pol sce – In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej (DzU, 1991, nr 45, poz. 195).
89 AZ IPN, spis 107, poz. 40, Spra woz da nie z pra cy Ma ga zy nu Głów ne go oraz Pra cow ni Na uko wej Archi -

wum GKBZHwP w okre sie od 1 I 1966 r. do 31 XII 1966 r., k. 2–6.



Fil my zgro ma dzo ne przez Głów ną Ko mi sję moż na po dzie lić na na stę pu ją ce ka te go rie:
– Fil my do ku men tal ne wy pro du ko wa ne przez in sty tu cje pol skie i za gra nicz ne, np. „In

Thy Blo od, Li ve” – izra el ski do ku ment zre ali zo wa ny w 1961 r., oma wia ją cy pa mięć i spo -
so by upa mięt nia nia ofiar Ho lo cau stu w Izra elu90. 

– Re je stra cje róż nych wy da rzeń in te re su ją cych GK, np. ma te riał z eg ze ku cji Jo se fa Mei -
sin ge ra, Ma xa Dau me i Lu dwi ga Fi sche ra91 lub so wiec ki film na krę co ny 9 lu te go 1945 r.,
po ka zu ją cy wię zie nie w Son nen bur gu (Słoń sku) tuż po wy zwo le niu92.

– Ma te ria ły pro ce so wo -śled cze, np. „Śledz two w spra wie hi tle row skich eg ze ku cji
w ogro dach sej mo wych w War sza wie” – film z wi zji lo kal nej prze pro wa dzo nej w ogro dach
sej mo wych w War sza wie, gdzie Niem cy od li sto pa da 1939 r. do paź dzier ni ka 1940 r. do ko -
na li wie lu eg ze ku cji93.

– Nie miec kie fil my pro pa gan do we: 
• „Ży cie ludz kie w nie bez pie czeń stwie” – zre ali zo wa ny w 1941 r. film prze zna czo ny

do rozpowszechniania na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa. Przed sta wia lud ność ży -
dow ską ja ko źró dło epi de mii ty fu su pla mi ste go, a utwo rze nie gett ja ko śro dek, za któ re go
po śred nic twem wła dze nie miec kie sta ra ją się chro nić zdro wie Po la ków94; 

• Frag ment nie miec kiej kro ni ki po ka zu ją cej przy jazd do Kry ni cy ro dzi ców z re jo nu Ber -
li na w od wie dzi ny do dzie ci prze by wa ją cych w obo zach KLV (Kin dr lan dver schi kung)95; 

• „Ein nah me von War schau 1939” – mon taż scen z ob lę że nia i zdo by cia War sza wy
w 1939 r.96; 

• „Sprung in den Fe ind” – frag men ty pre zen tu ją ce in wa zję wojsk nie miec kich na Ho lan -
dię97; 

– Frag men ty nie miec kich fil mów pro pa gan do wych prze zna czo nych dla lud no ści pol skiej
GG przed sta wia ją cych m.in. ko rzy ści, ja kie da je rol ni kom od da wa nie kon tyn gen tu pło dów
rol nych, funk cjo no wa nie Chłod ni War szaw skiej, uro czy ste po że gna nie przez Han sa Fran ka
mi lio no we go ro bot ni ka pol skie go i dwu stu pięć dzie się cio ty sięcz ne go z dys tryk tu kra kow -
skie go ja dą ce go na ro bo ty do Rze szy98. 

– Fil my ama tor skie, np. zre ali zo wa ny 16 czerw ca 1940 r. nie miec ki ob raz do ku men tu ją -
cy prze sie dle nie kut now skich Ży dów do get ta99; fil my z ofi cjal nych uro czy sto ści w Kut nie
z okre su oku pa cji nie miec kiej, m.in. apel Hi tler ju gend w par ku im. Trau gut ta, prze marsz
od dzia łu We hr mach tu i uro czy sty apel na pla cu w par ku ze spo łu pa ła co we go Gie rał ty,
zbiór kę umun du ro wa nych nie miec kich for ma cji na Adolf Hi tler Platz100. 

– Pro duk cja wła sna GKBZHwP, np. „Zie mia są dec ka oskar ża” – film do ku men tal ny zre -
ali zo wa ny w 1967 r., uka zu ją cy wy ko na ne rok wcze śniej oglę dzi ny miejsc zbrod ni na zi -
stow skich na te re nie No we go Są cza i oko lic101.

Zbiór filmów w zasobie archiwalnym...
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90 AIPN, 1300/3, „In Thy Blo od, Li ve”.
91 AIPN, 1300/17, „Eg ze ku cja Jo se fa Me isin ge ra, Ma xa Dau me i Lu dwi ga Fi sche ra”.
92 AIPN, 1300/20, „Son nen berg”.
93 AIPN, 1300/1, „Śledz two w spra wie hi tle row skich eg ze ku cji w ogro dach sej mo wych w War sza wie”.
94 AIPN, 1300/7, „Ży cie ludz kie w nie bez pie czeń stwie”.
95 AIPN, 1300/8, „Przy jazd ro dzi ców do Kry ni cy Gór skiej”.
96 AIPN, 1300/2, „Ein nah me von War schau 1939”.
97 AIPN, 1300/8, „Sprung in den Fe ind”.
98 AIPN, 1300/11.
99 AIPN, 1300/21, „Prze sie dle nie kut now skich Ży dów do get ta”.
100 AIPN, 1300/19, „Uro czy sto ści ofi cjal ne w Kut nie w okre sie oku pa cji nie miec kiej”.
101 AIPN, 1300/13, „Zie mia są dec ka oskar ża”.



Część z ww. ma te ria łów zo sta ła prze ka za na Głów nej Ko mi sji przez oso by pry wat ne, czę -
sto przy pad ko wych zna laz ców (np. film na te mat prze sie dle nia kut now skich Ży dów do get -
ta). W kil ku przy pad kach ma my do czy nie nia z ko pia mi wy ko na ny mi na zle ce nie Głów nej
Ko mi sji z ma te ria łów prze cho wy wa nych w in nych ar chi wach. Sta tus wie lu, a co za tym
idzie pra wa au tor skie, są trud ne do usta le nia.

Sto sun ko wo naj mniej po zna ny jest zbiór ka set VHS. W chwi li obec nej pro wa dzo ne są
pra ce zmie rza ją ce do je go upo rząd ko wa nia, opra co wa nia i di gi ta li za cji. W wy ni ku wstęp -
ne go prze glą du moż na stwier dzić, że sta no wi on mo zai kę róż nych na grań za re je stro wa nych
dla bie żą cych po trzeb Głów nej Ko mi sji, do ku men tu ją cych wy po wie dzi pra cow ni ków
Głów nej i okrę go wych ko mi sji, oraz po zy ska nych z in nych źró deł (ar chi wów, osób pry wat -
nych). Moż na po dzie lić je na:

– ma te ria ły z na gra nia mi au dy cji te le wi zyj nych do ty czą cych śledztw pro wa dzo nych
przez Głów ną Ko mi sję,

– ko pie fil mów do ku men tal nych,
– kon fe ren cje i wy stą pie nia.
Usta wa o IPN z dnia 18 grud nia 1998 r. na kła da na In sty tut obo wią zek za bez pie cze nia

ma te ria łów ar chi wal nych sta no wią cych pol skie dzie dzic two na ro do we. Po nad 50 jed no stek
ar chi wal nych wcho dzą cych w skład zbio ru fil mów BUiAD IPN po cho dzi z ko lek cji pry wat -
nych i in nych ar chi wów. 

In sty tut pod pi sał m.in. umo wy o współ pra cy ze Stu dium Pol ski Pod ziem nej w Lon dy nie
i z In sty tu tem im. Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Jor ku. Zo bo wią zał się w nich do wy ko nania
kon ser wa cji i di gi ta li za cji po sia da nych przez te in sty tu cje ma te ria łów fil mo wych w za mian
za prze ka za nie praw do wy ko rzy sta nia ko pii cy fro wych w dzia łal no ści usta wo wej IPN.

Na zbiór fil mo wy z SPP w Lon dy nie skła da ją się trzy ta śmy fil mo we (8, 16, 35 mm):
– re la cja z po grze bu Ta de usza Bo ra -Ko mo row skie go na cmen ta rzu Gun ners bu ry w Lon -

dy nie w 1966 r.,
– film do ku men tal ny „War saw Ri sing. Ostat nie dni War sza wy” do ty czą cy prze bie gu po -

wsta nia war szaw skie go,
– film po ka zu ją cy przy jazd pol skie go am ba sa do ra Sta ni sła wa Ko ta do Mo skwy.
Ko lej ny zbiór to ma te ria ły In sty tu tu im. Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Jor ku, skła da ją -

cy się ze 121 taśm fil mo wych 9,5; 16 i 35 mm, w tym 28 taśm świa tło czu łych 35 mm
na pod ło żu ni tro ce lu lo zy (tzw. pal nych). Ma te ria ły te zo sta ły pod da ne spe cja li stycz nej kon -
ser wa cji. Do tych czas uda ło się zdi gi ta li zo wać fil my za pi sa ne na ta śmach o pod ło żu nie pal -
nym.

W chwi li obec nej pro wa dzo ne są po szu ki wa nia od po wied nie go sprzę tu umoż li wia ją ce -
go od two rze nie taśm 9,5 mm.

W za so bie In sty tu tu im. Jó ze fa Pił sud skie go znaj du ją się fil my na te mat hi sto rii Pol -
ski XX w., m.in. do ku men ty do ty czą ce Jó ze fa Pił sud skie go (np. „Po grzeb Mar szał ka Pił -
sud skie go”), ma te ria ły na te mat przed wo jen nej sy tu acji Pol ski (m.in. ma te riał fil mo wy pro -
duk cji Mo vie ton News pt. „Mi li ta ry Pa ra de in Po land” z 11 ma ja 1939 r. pre zen tu ją cy
prze mó wie nia Jó ze fa Bec ka w Sej mie RP oraz za pis pa ra dy pol skich jed no stek woj sko wych
w 1939 r.), II woj ny świa to wej (m.in. film „Bat tle for War saw” w re ży se rii Pe te ra Ba ty),
losów Ar mii Pol skiej na Za cho dzie (m.in. ma te riał fil mo wy do ty czą cy wi zy ty pa ry kró lew -
skiej Je rze go VI i Elż bie ty w I Kor pu sie Pol skim w Wiel kiej Bry ta nii w 1941 r.; film do ku -
men tal ny w re ży se rii Sta cha Mi le wi cza wy pro du ko wa ny przez Hof f man Stu dio, przed sta -
wia ją cy ży cie co dzien ne i ćwi cze nia pol skich od dzia łów w Ka na dzie oko ło 1945 r.), lo sów
Po la ków na Za cho dzie (m.in. kro ni ka fil mo wa pro duk cji Po lish -Ame ri can News Exchan ge
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co. 39 West 23rd Stre et N.Y.C. zre ali zo wa na w 50. rocz ni cę śmier ci Wło dzi mie rza Bo na -
wen tu ry Krzy ża now skie go) oraz po wo jen nej hi sto rii Pol ski (m.in. film wy ko na ny pod -
czas V Świa to we go Fe sti wa lu Mło dzie ży w 1955 r.).

Uzu peł nie niem po sia da ne go przez IPN za so bu fil mo we go są da ry osób pry wat nych.
Do ta kich ma te ria łów na le ży du ża ko lek cja prze ka za na przez Zbi gnie wa Grze go rzew skie -
go. Skła da się ona z 48 ka set U -ma tic i 2 taśm 16 mm, za wie ra ją cych film z wi zy ty Ja na
Paw ła II w Nie po ka la no wie w 1983 r. oraz na gra nia te le wi zyj ne do ty czą ce księ dza Je rze go
Po pie łusz ki i „So li dar no ści”.

Pod sta wo wym pro ble mem zwią za nym z do ku men ta cją fil mo wą prze ka za ną do IPN
przez dar czyń ców pry wat nych jest usta le nie praw au tor skich do da ne go ma te ria łu.

W zbio rze fil mów In sty tu tu moż na od na leźć ma te ria ły po ka zu ją ce hi sto rię Pol ski od cza -
sów II Rzecz po spo li tej do koń ca lat osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku. Wie le z nich ma
uni ka to wy cha rak ter. Zbiór nie jest za mknię ty, po więk sza się z każ dym ro kiem o no we ob -
ra zy, m.in. od na le zio ne wśród do ku men ta cji ak to wej. 

Znacz na część fil mów ma szcze gól ny cha rak ter, któ ry spra wia, że ich wy ko rzy sta nie wy -
ma ga świa do me go i kry tycz ne go po dej ścia. Nie wąt pli wie są to jed nak ma te ria ły bar dzo
cen ne. Ich przy dat ność nie jest zresz tą ogra ni czo na do wą skie go gro na za wo do wych hi sto -
ry ków i wy spe cja li zo wa nych w te ma ty ce hi sto rycz nej dzien ni ka rzy. Waż ną gru pą od bior -
ców są fil mow cy do ku men ta li ści, któ rzy po tra fią po ka zać za re je stro wa ne ob ra zy es bec ką
czy na zi stow ską ka me rą w spo sób przy stęp ny dla współ cze sne go wi dza. Nie brak zresz tą
przy kła dów uda ne go wy ko rzy sta nia ma te ria łów fil mo wych za czerp nię tych z ar chi wum
IPN. W „Taj nych ta śmach SB” w re ży se rii Pio tra Mo raw skie go przed sta wio ne zo sta ły ku -
li sy pra cy ope ra cyj nej SB102. W dwu czę ścio wym fil mie „Bez pie ka. Pre to ria nie ko mu ni -
zmu” w re ży se rii Bog da na Ło szew skie go za pre zen to wa na zo sta ła hi sto ria dzia łal no ści SB
w struk tu rach ko mu ni stycz ne go pań stwa103. „Ta śmy Mar ca” i „Dni, któ re wstrzą snę ły Pol -
ską” w re ży se rii Jac ka Sa wic kie go po ka za ły nie zna ny wcze śniej ob raz wy da rzeń Mar ca ’68
i Grud nia ’70104. Jesz cze in ne wy ko rzy sta nie ma te ria łów ma my w fil mie „Je den dzień
w PRL” w re ży se rii Ma cie ja Dry ga sa, któ ry w naj drob niej szych szcze gó łach uka zał rze czy -
wi stość zwy kłe go dnia w Pol sce Lu do wej105.

Fil mów z za so bu IPN uży wa no rów nież przy re ali za cji fil mów fa bu lar nych, np. „Ró -
życz ki” w re ży se rii Ja na Ki da wy -Błoń skie go106, opo wia da ją cej hi sto rię Paw ła Ja sie ni cy
i je go związ ku z Zo fią O’Bre ten ny, oraz „Czar nym czwart ku. Ja nek Wi śniew ski padł” w re -
ży se rii An to nie go Krau ze go, po świę co nym wy da rze niom grud nia 1970 r.107

Ma te ria ły fil mo we zgro ma dzo ne w ar chi wum IPN z pew no ścią po zwo lą na od sło nę nie -
jed nej jesz cze ta jem ni cy z prze szło ści108.

Zbiór filmów w zasobie archiwalnym...
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102 „Taj ne ta śmy SB”, reż. P. Mo raw ski, Pol ska 2002.
103 „Bez pie ka. Pre to ria nie ko mu ni zmu”, reż. B. Ło szew ski, Pol ska 2005.
104 „Ta śmy Mar ca” reż. J.Z. Sa wic ki, Pol ska 2008; „Dni, któ re wstrzą snę ły Pol ską”, re ali za cja J. Eisler,

J.Z. Sa wic ki, Pol ska 2006.
105 „Je den dzień w PRL”, reż. M. Dry gas, Pol ska 2005.
106 „Ró życz ka”, reż. J. Ki da wa -Błoń ski, Pol ska 2010.
107 „Czar ny czwar tek. Ja nek Wi śniew ski padł”, reż. A. Krau ze, Pol ska 2011. 
108 Dzię ku je my K.W. Ślu sar skie mu za po moc udzie lo ną przy na pi sa niu ni niej sze go tek stu oraz dr. hab.

J.Z. Sa wic kie mu za wska zów ki, któ re nada ły mu osta tecz ny kształt.
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Tajne filmowanie z tzw. ruchomego punktu
zakrytego, czyli specjalnie przygotowanego
samochodu. Kadry z filmu „Operacyjny film
dokumentalny w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych”

Tajne filmowanie z tzw. punktu zakrytego, 
czyli zakonspirowanego lokalu. 

Kadry z filmu „Operacyjny film dokumentalny
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”

Tajne filmowanie przy pomocy tzw. modelu fotograficznego, czyli kamery ukrytej w teczce. 
Kadry z filmu „Operacyjny film dokumentalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”

Filmowanie przejazdu prezydenta Nixona
pod tzw. legendą, czyli jawnie, podając się
za ekipę telewizji. Kadry z filmu „Operacyjny
film dokumentalny w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych”, epizod „Wizyta prezydenta
Nixona w Polsce”
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Demonstracje w marcu 1968 r. w Warszawie. Kadry z filmu „Operacyjny film dokumentalny
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”, epizod „Wypadki marcowe”

Samospalenie Ryszarda Siwca na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w czasie dożynek w 1968 r.
Kadry z filmu „Operacyjny film dokumentalny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”, 

epizod „Sprawa kryptonim «Wawel»”

Plansze tytułowe filmu „Z całą surowością prawa” na temat sprawy operacyjnej kryptonim „Tramp”
dotyczącej działalności szpiegowskiej Leszka Chrósta
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Inscenizowana scena perlustracji. Kadry z filmu „Z całą surowością prawa” na temat 
sprawy operacyjnej kryptonim „Tramp” dotyczącej działalności szpiegowskiej Leszka Chrósta

Aparat Pentacon Super przystosowany 
do seryjnego fotografowania z punktu zakrytego.

Kadry z filmu instruktażowego 
„Pentacon Super”

Ruchomy punkt zakryty, czyli samochód
przystosowany do tajnego fotografowania.

Kadry z filmu instruktażowego 
„Pentacon Super”

Wywiadowca fotografujący z ruchomego punktu
zakrytego. Kadry z filmu instruktażowego

„Pentacon Super”

Zdjęcie wykonane z ruchomego punktu
zakrytego. Kadry z filmu instruktażowego

„Pentacon Super”
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Kadry z niemieckiego filmu amatorskiego dokumentującego przesiedlenie kutnowskich Żydów 
do getta 16 VI 1940 r.

Ka dry z an ty se mic kie go fil mu pro pa gan do we go
„Ży cie ludz kie w nie bez pie czeń stwie” zre ali zo wa -
ne go w 1941 r., prze zna czo ne go do roz po wszech -
nia nia na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa

Rejestracja przywitania 
Mariana Zacharskiego
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Kadry z niemieckiego filmu propagandowego przeznaczonego dla ludności polskiej 
Generalnego Gubernatorstwa, pokazującego wizytę Hansa Franka w Radomiu 

Sceny z warszawskiego getta z niemieckich filmów z okresu okupacji 

Operator SB filmujący demonstrantów w czasie wydarzeń marcowych w Warszawie. 
Fotografia z archiwum IPN



Jan Sałkowski 

Doświadczenia 
w opracowaniu 

materiałów filmowych 
na przykładzie Telewizji Polskiej

Jak po wsta wał za sób fil mo wy te le wi zji pu blicz nej?

Te le wi zja ja ko zja wi sko eks pe ry men tal ne za ist nia ła w po wo jen nej Pol sce 25 paź dzier -
ni ka 1952 r. Wów czas z za im pro wi zo wa ne go stu dia przy ul. Ra tu szo wej w War sza -
wie wy emi to wa ny zo stał po raz pierw szy pro gram do cie ra ją cy do 24 od bior ni ków

roz miesz czo nych na te re nie sto li cy. Jed nak że re gu lar na, cho ciaż bar dzo ogra ni czo na w cza -
sie, trans mi sja pro gra mu „na ży wo”, tzw. au dy cje „ra dia z luf ci kiem” – jak na zwał to no we
me dium Ste fan Wie chec ki „Wiech” – uru cho mio na zo sta ła do pie ro w la tach 1956–1958.
Au dy cje te zni ka ły bez pow rot nie w ete rze, po nie waż nikt ich nie re je stro wał. Dla te go też
z tam te go okre su nie za cho wa ły się żad ne na gra nia.

Do pie ro za kup za gra ni cą urzą dzeń do za pi su na ta śmie fil mo wej me to dą te le re cor din gu
emi to wa nych au dy cji po zwo lił na po now ną ich trans mi sję. Nie by ła to me to da do sko na ła.
Ob raz na gry wa no na no śni ku świa tło czu łym w ni skiej roz dziel czo ści przy po mo cy ka me ry
fil mo wej zsyn chro ni zo wa nej z mo ni to rem te le wi zyj nym. Pierw szy mi utrwa la ny mi w ten
spo sób au dy cja mi by ły przed sta wie nia Te atru Te le wi zji. Do dziś w ar chi wum fil mo wym Te -
le wi zji Pol skiej za cho wa ło się oko ło 1500 za pi sów te le re cor din go wych. Pod wzglę dem
tech nicz nym są bar dzo nie do sko na łe, ale za to sta no wią istot ne ogni wo hi sto rii po cząt ków
te le wi zji w Pol sce. 

Od 2 stycz nia 1958 r. nie od łącz nym ele men tem pro gra mu TVP był „Dzien nik Te le wi zyj -
ny”, któ ry od sa me go po cząt ku swoje go ist nie nia sta no wił w rę kach ko mu ni stycz nych
władz nie zwy kle waż ny in stru ment in dok try na cji spo łe czeń stwa. Po cząt ko wo w je go ko lej -
nych wy da niach dość in ten syw nie wy ko rzy sty wa no ma te ria ły fil mo we Pol skiej Kro ni ki Fil -
mo wej, peł nią cej rów nież ro lę tu by pro pa gan do wej. Z cza sem na po trze by te go pro gra mu
ko re spon den ci te re no wi oraz nie eta to wi współ pra cow ni cy za czę li do star czać spra woz da nia
fil mo we, frag men ty re por ta ży i kro ni ki. Po nad to za czę to po zy ski wać ma te ria ły w ra mach
wy mia ny mię dzy na ro do wej. Tak ro dził się te le wi zyj ny zbiór ma te ria łów fil mo wych.

Ta śma fil mo wa o sze ro ko ści 16 mm ja ko no śnik za pi su do mi no wa ła w te le wi zji do koń -
ca lat sie dem dzie sią tych XX w. Jed nak już na po cząt ku tej de ka dy do pro duk cji au dy cji
zaczę to sto so wać ta śmę ma gne tycz ną o sze ro ko ści 2 ca li, któ rą ku po wa no za gra ni cą
za spore pie nią dze. Dla te go po jed no - lub wie lo krot nej emi sji au dy cji jej za pis ka so wa no,
a od zy ska ny w ten spo sób no śnik wy ko rzy sty wa ny był do na gra nia ko lej nej au dy cji.
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W efek cie po wie lu po zy cjach pro gra mo wych nie po zo stał na wet ślad. Zresz tą z ma te ria ła -
mi za pi sa ny mi na ta śmie świa tło czu łej ob cho dzo no się nie mniej bru tal nie. W ce lu ob ni że -
nia kosz tów pro duk cji mniej sze lub więk sze frag men ty wy ci na no z wy emi to wa nych już re -
por ta ży, ko re spon den cji kra jo wych i za gra nicz nych, new sów do ty czą cych bie żą cych
wy da rzeń po li tycz nych, spo łecz nych, kul tu ral nych lub spor to wych, a na stęp nie wkle ja no je
do no wych ma te ria łów. Z pier wot ne go za pi su po przed nio wy ko rzy sta nych au dy cji po zo sta -
wa ły tyl ko bez u ży tecz ne ścin ki. 

W owym cza sie nie ist nia ło pro fe sjo nal ne ar chi wum au dio wi zu al ne, w któ rym każ dy
war to ścio wy ma te riał za cho wy wa no by dla przy szłych po ko leń. Ła ska wiej trak to wa ne były
je dy nie fil my, zy sku ją ce du żą po pu lar ność se ria le, pro gra my roz ryw ko we oraz do bra noc ki
dla dzie ci. Te for my twór czo ści co pe wien czas po wra ca ły na an te nę. Po cząt ko wo pro duk -
cja więk szych form zle ca na by ła ze spo łom i stu diom fil mo wym, a od 1974 r. po wo ła no
do ży cia w ra mach Ko mi te tu do spraw Ra dia i Te le wi zji „Pol skie Ra dio i Te le wi zja” wy -
spe cja li zo wa ną jed nost kę pro duk cyj ną – Cen tral ną Wy twór nię Pro gra mów i Fil mów Te le -
wi zyj nych, na zy wa ną w skró cie POLTEL. 

Umo wy z pro du cen ta mi wy ko naw czy mi przy po rząd ko wy wa no po trze bom emi syj nym.
Z te go punk tu wi dze nia za sad ni cze zna cze nie mia ło po zy ska nie nie ne ga ty wu, ale jed nej lub
kil ku użyt ko wych ko pii po zy ty wo wych. Pro ces kon wer sji po zy ty wo we go ob ra zu z ta śmy
fil mo wej na ana lo go wy sy gnał te le wi zyj ny re ali zo wa ny był w te le ki nie. Ne ga ty wy fil mów
oraz wszel kie go ro dza ju ma te ria ły wyj ścio we wy ko rzy sty wa ne w to ku post pro duk cji, trak -
to wa ne by ły ja ko bez u ży tecz ny ba last. Po za koń cze niu pro duk cji – re ali zo wa nej bez po śred -
nio w struk tu rach te le wi zyj nych – ca łych au dy cji lub ma te ria łów ma ją cych wejść w ich
skład (m.in. new sów, au dy cji pu bli cy stycz nych, re por ta ży, kro nik, pro gra mów roz ryw ko -
wych) ne ga ty wy by ły na tych miast prze ka zy wa ne do uty li za cji. 

W przy pad ku fil mów fa bu lar nych two rzo nych na zle ce nie te le wi zji przez stu dia fil mo we
do umów wpi sy wa no klau zu lę za wie ra ją cą po sta no wie nie, że ne ga ty wy po zo sta ną w ar chi -
wum da nej wy twór ni. Dla te go więk szość ne ga ty wów oraz po zy ty wo wych ko pii wzor co -
wych za wie ra ją cych za pis naj bar dziej po pu lar nych dzieł te le wi zyj nych po zo sta wio na zo sta -
ła głów nie w Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych, gdzie na ogół re ali zo wa no pro ces
post pro duk cji. Do te le wi zji tra fia ły je dy nie po zy ty wo we ko pie emi syj ne, któ re po wie lo -
krot nym ich wy ko rzy sta niu do emi sji do dziś za cho wa ły się w nie naj lep szym sta nie tech -
nicz nym. Wte dy za rów no te le wi zja, jak i wy twór nie fil mo we by ły wła sno ścią pań stwo wą. 

Od 2007 r. za so by ar chi wal ne Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych i Fa bu lar nych (po -
wsta łej z prze kształ ce nia WFD) we szły w skład Fil mo te ki Na ro do wej ja ko ar chi wum hi sto -
rycz ne funk cjo nu ją ce pod na zwą „Ar chi wum Chełm ska”1. Sy tu acja ta bar dzo utrud nia
archi wi stom te le wi zyj nym okre śle nie sta tu su za cho wa nych w zbio rach TVP S.A. eg zem pla -
rzy po zy ty wo wych fil mów z tam te go okre su (ko pia czy rów no waż nik ory gi na łu). Usta le -
nie, czy w za so bach Fil mo te ki Na ro do wej znaj du je się za pis ne ga ty wo wy okre ślo nej po zy -
cji fil mo wej, do któ rej pra wa przy słu gu ją TVP, jest dość trud ne, gdyż Fil mo te ka Na ro do wa
nie dys po nu je elek tro nicz ną ba zą da nych z in for ma cja mi o po sia da nych za so bach. 

Sta tus praw ny te le wi zyj nych za so bów fil mo wych 

W na stęp stwie prze mian ustro jo wych 31 grud nia 1993 r. roz wią za na zo sta ła pań stwo wa
jed nost ka or ga ni za cyj na „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”. Zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem
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ma te ria ły ar chi wal ne – za rów no ak to we, jak i au dio wi zu al ne – sta no wią ce spu ści znę po li -
kwi do wa nych struk tu rach or ga ni za cyj nych po win ny zo stać prze ka za ne do wła ści wych ar -
chi wów pań stwo wych. Ar chi wa sta wa ły się je dy nie wła ści cie lem ory gi nal nych no śni ków
z za pi sa mi au dy cji za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii ar chi wal nej bez upraw nień do dys po no -
wa nia pra wa mi au tor ski mi oraz pra wa mi po krew ny mi. Na tych mia sto we prze ka za nie au dio -
wi zu al nych ma te ria łów ar chi wal nych te le wi zyj nych do Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha -
nicz nej w prak ty ce ozna cza ło by za blo ko wa nie wszel kiej dzia łal no ści pro gra mo wej
po wo ła nej do ży cia z dniem 1 stycz nia 1994 r. spół ki Te le wi zja Pol ska S.A. 

Wy ko na nie wy ni ka ją cej z pra wa ar chi wal ne go dys po zy cji do ty czą cej za so bu hi sto rycz -
ne go by łe go Ra dio ko mi te tu by ło nie moż li we rów nież z po wo du wie lu in nych oko licz no ści.
Wpraw dzie w tam tym cza sie zbio ry te le wi zyj nej do ku men ta cji au dio wi zu al nej w cen tra li
w War sza wie oraz w ośrod kach za miej sco wych by ły for mal nie ze wi den cjo no wa ne, ale
z opi sa nych wcze śniej wzglę dów księ gi in wen ta rzo we i kar to te ki nie po kry wa ły się ze sta -
nem ma ga zy nów te le wi zyj nej fil mo te ki. Pre cy zyj ne usta le nie li sty au dy cji na ta śmie świa -
tło czu łej oraz ro dza ju ma te ria łów za cho wa nych do po szcze gól nych po zy cji wy ma ga ło
przej rze nia na sto łach prze glą do wych każ de go krąż ka ta śmy od dziel nie, okre śle nia ka te go -
rii ar chi wal nej po szcze gól nych po zy cji ty tu ło wych, a na stęp nie w opar ciu o po czy nio ne
w ten spo sób usta le nia sys te ma tycz ne go ska ta lo go wa nia ca ło ści za so bu oraz wy od ręb nie nia
z nie go ma te ria łów ar chi wal nych pod le ga ją cych prze ka za niu do ADM. Ta ką ope ra cję
z oczy wi stych wzglę dów na le ża ło by roz ło żyć na wie le lat. W ów cze snych wa run kach ko -
niecz ne by ło pod ję cie na tych mia sto wych usta leń. Dla te go wy bra no me to dę uprosz czo ną. 

Po wo ła ny przez li kwi da to ra pań stwo wej jed nost ki or ga ni za cyj nej „Pol skie Ra dio i Te le -
wi zja” ze spół do spraw zbio rów pro gra mo wych zli czył je dy nie znaj du ją ce się w ma ga zy -
nach krąż ki ta śmy, nie zaj mu jąc się w ogó le ich me ry to rycz ną za war to ścią. W spra woz da -
niu koń co wym po da no, że w zbio rze fil mo wym znaj du je się 343 100 krąż ków ta śmy.
Przy czym – po za ak ta mi fil mów, se ria li, spek ta kli Te atru Te le wi zji, za pi sa mi new sów,
audy cji o cha rak te rze pu bli cy stycz nym, edu ka cyj nym i roz ryw ko wym oraz in ne go ro dza ju
ga tun ków te le wi zyj nych – uwzględ nio ne zo sta ły tak że po zy cje ob ce, do któ rych TVP nie
po sia da ła żad nych praw, oraz ogrom na ilość bez war to ścio wych ścin ków sta no wią cych od -
pa dy po pro duk cyj ne. Pod kre ślić na le ży, że w owym cza sie ma te ria ły pro gra mo we za pi sa ne
na taśmie świa tło czu łej sta no wi ły więk szość te le wi zyj ne go za so bu ar chi wal ne go. Zmia na
pro por cji w struk tu rze no śni ków po mię dzy zbio ra mi świa tło czu ły mi a ma te ria ła mi za pi sa -
ny mi na ta śmach ma gne tycz nych na stą pi ła do pie ro w na stęp nych la tach. 

W tym kon tek ście nie mo gło być mo wy o wy od ręb nie niu z te go nie usys te ma ty zo wa ne -
go zbio ru ma te ria łów ar chi wal nych bę dą cych czę ścią pań stwo we go za so bu ar chi wal ne go,
któ re zgod nie z pra wem po win ny zo stać prze ka za ne – przy naj mniej w sen sie for mal no-
-praw nym – do ADM. Zresz tą za rów no to ar chi wum, jak i po zo sta łe ar chi wa pań stwo we
w Pol sce nie by ły przy go to wa ne do przy ję cia te go ro dza ju do ku men ta cji, od po wied nie go jej
za bez pie cze nia, a na stęp nie spraw ne go nią za rzą dza nia. Głów ną ba rie rę unie moż li wia ją cą
w owym cza sie roz po czę cie pro ce su kwa li fi ka cji ar chi wal nej i me ry to rycz ne go opra co wa -
nia au dio wi zu al nej do ku men ta cji te le wi zyj nej był brak prze pi sów okre śla ją cych za sa dy
oce ny war to ści ar chi wal nej te go ro dza ju ma te ria łów. 

Roz wa ża no wów czas moż li wość wnie sie nia w apor cie do two rzą cej się spół ki TVP S.A.
zbio rów pro gra mo wych li kwi do wa nej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”, ale wska za nie ich
rze czy wi stej wiel ko ści i spo rzą dze nie ak tu al nej wy ce ny by ło nie moż li we. W tych wa run -
kach na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych i prze wod ni czą cy Kra jo wej Ra dy Ra dio fo -
nii i Te le wi zji, dzia ła jąc w imie niu Skar bu Pań stwa, pod pi sa li 15 kwiet nia 1994 r. po ro zu -
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mie nie w spra wie prze ka za nia jed nost kom pu blicz nej ra dio fo nii i te le wi zji na za sa dach uży -
cze nia zbio rów do ku men ta cji by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”. Do ku ment ten prze -
wi dy wał m.in., że ADM oraz wła ści we ar chi wa pań stwo we pod pi szą z dzia ła ją cy mi wspól -
nie spół ka mi Te le wi zja Pol ska S.A. i Pol skie Ra dio S.A. oraz ze spół ka mi ra dio fo nii
re gio nal nej na okres 10 lat umo wę uży cze nia zbio rów do ku men ta cji by łej p.j.o. „Pol skie
Ra dio i Te le wi zja”. Te le wi zja oraz ra dio pu blicz ne mia ły wspól nie za rzą dzać ty mi za so ba -
mi za po śred nic twem utwo rzo ne go przez nie od ręb ne go pod mio tu ad mi ni stru ją ce go. Nie za -
leż nie od te go każ da ze spół ek zo bli go wa na zo sta ła do pro wa dze nia na obo wią zu ją cych za -
sa dach wła sne go ar chi wum za kła do we go na po trze by do ku men ta cji bie żą cej. Mia ły za tem
ist nieć trzy od ręb ne ar chi wa: jed no wspól ne, ad mi ni stru ją ce zbio ra mi po wie rzo ny mi, oraz
dwa od sie bie nie za leż ne. Po dob na sy tu acja mia ła po wstać wszę dzie tam, gdzie spół ki re -
gio nal ne ra dio fo nii pu blicz nej ja ko part ne rów do współ za rzą dza nia do ku men ta cją b. Ra dio -
ko mi te tu miały struk tu ry te re no we TVP S.A.

Ra dio i te le wi zja uzy ska ły moż li wość ko rzy sta nia z prze ka za nej im w uży cze nie do ku -
men ta cji fo nicz nej i wi de ogra ficz nej dla wła snych po trzeb pro gra mo wych oraz udo stęp nia -
nia jej na za sa dach przez sie bie okre ślo nych. Wa run kiem by ło uży wa nie nie ory gi na łów,
lecz ko pii użyt ko wych. To ozna cza ło, że ory gi na ły ma te ria łów bę dą ce wła sno ścią ar chi wum
pań stwo we go po win ny być za cho wa ne obo wiąz ko wo w ar chi wum wspól nym, ale ich ko pie
sta no wią ce wła sność każ dej ze spół ek mo gły znaj do wać się w ich wła snych ar chi wach za -
kła do wych.

Zgod nie ze wspo mnia nym po ro zu mie niem 2 wrze śnia 1994 r. pod pi sa na zo sta ła dzie się -
cio let nia umo wa po mię dzy ADM a za rzą da mi spół ek Te le wi zja Pol ska S.A. oraz Pol skie
Ra dio S.A., do ty czą ca prze ka za nia w uży cze nie zbio rów zgro ma dzo nych w ar chi wach war -
szaw skich ra dia i te le wi zji. Wkrót ce po dob ne umo wy z miej sco wo wła ści wy mi ar chi wa mi
pań stwo wy mi za war ły od dzia ły te re no we TVP S.A. oraz spół ki re gio nal ne ra dio fo nii pu -
blicz nej. Na te le wi zję i ra dio na ło żo no obo wią zek wy od ręb nie nia do koń ca 1995 r. z prze -
ka za nych do ich dys po zy cji zbio rów do ku men ta cji by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”
ma te ria łów ar chi wal nych, spo rzą dze nia ich spi sów zdaw czo -od bior czych i prze ka za nia
wła ści wym ar chi wom pań stwo wym do za ak cep to wa nia. Za sa dy kwa li fi ka cji zbio rów oraz
wy od ręb nia nia z nich ma te ria łów ar chi wal nych mia ły zo stać uzgod nio ne z wła ści wym
archi wum pań stwo wym. Po dob nie pro ces bra ko wa nia do ku men ta cji nie ar chi wal nej miał
doko ny wać się w po ro zu mie niu z wła ści wy mi ar chi wa mi.

Dość szyb ko rze czy wi stość zmu si ła za in te re so wa ne stro ny do ra dy kal ne go zwe ry fi ko -
wa nia pod sta wo wych za ło żeń wspo mnia nych umów. Zu peł nie nie spraw dził się na rzu co ny
mo del wspól ne go za rzą dza nia przez obie spół ki me dial ne po wie rzo ny mi zbio ra mi. Dla te go
już 11 grud nia 1995 r. za rzą dy ra dia i te le wi zji bez uzgod nie nia z ar chi wa mi pań stwo wy mi
pod pi sa ły po ro zu mie nie o me ry to rycz nym po dzia le po mię dzy sie bie prze ję tej w uży cze nie
do ku men ta cji i od ręb nym za rzą dza niu nią bez po śred nio przez dwa sa mo dziel ne ar chi wa za -
kła do we. Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej zmu szo ne by ło za ak cep to wać post fac tum
ten po dział, co zna la zło swo je od zwier cie dle nie w anek sie do umo wy uży cze nia (aneks zo -
stał pod pi sa ny 5 lu te go 1997 r.).

Wkrót ce oka za ło się, że rów nież okre ślo ny w umo wie ter min wy od ręb nie nia przez ra dio
i te le wi zję ze zbio rów by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja” ma te ria łów ar chi wal nych był
po zba wio ny re al nych pod staw. Na prze szko dzie do pod ję cia w ogó le te go pro ce su stał brak
ure gu lo wań do ty czą cych za sad kwa li fi ka cji ar chi wal nej prze ję tych w uży cze nie zbio rów do -
ku men ta cji. Wy pra co wa nie wspól ne go do ku men tu przez wszyst kie za in te re so wa ne pod mio ty
by ło nie zwy kle trud ne. Dla te go ini cja ty wę prze jął na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych,
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któ ry 8 ma ja 1996 r. Pi smem okól nym nr 1 wdro żył Kwa li fi ka tor war to ści ar chi wal nej fo no -
gra ficz nej i wi de ogra ficz nej do ku men ta cji dzia łal no ści pro gra mo wej by łej p.j.o. „Pol skie Ra -
dio i Te le wi zja”, okre śla ją cy pod sta wo we za sa dy i kry te ria kwa li fi ka cji ar chi wal nej te le wi zyj -
nych i ra dio wych zbio rów pro gra mo wych. Re gu la cja sta no wi, że kwa li fi ka cji ar chi wal nej
pod le ga ją wi de ogra my – po sia da ją ce war tość hi sto rycz ną ze wzglę du na za war tość in for ma -
cyj ną – po zy ska ne do koń ca 1993 r. dro gą za ku pu, wy mia ny, da ro wi zny lub prze cho wy wa ne
w zbio rach sta no wią cych spu ści znę pro gra mo wą po by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”,
je śli ich pro du cent (np. in na jed nost ka te le wi zyj na lub in ny wy twór ca kra jo wy spo za struk tur
te le wi zji) nie prze cho wu je tych ma te ria łów ja ko ma te ria łów ar chi wal nych (§ 1 pkt 2). W przy -
pad ku ma te ria łów zre ali zo wa nych przez pro du cen tów za gra nicz nych kwa li fi ka cji ar chi wal nej
pod le ga ją je dy nie po lo ni ka, czy li ta kie, któ rych za war tość in for ma cyj na do ty czy pro ble ma ty -
ki pol skiej lub jed nym z wy ko naw ców (re ali za to rów) jest wy bit ny pol ski twór ca. Kwe stia ta
zna la zła swo je roz wi nię cie w Kry te riach oce ny war to ści ar chi wal nej do ku men ta cji pro gra mo -
wej, bę dą cych za łącz ni kiem nr 1 (ust. 4 pkt 1 lit. h) do Roz po rzą dze nia mi ni stra kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go z 22 ma ja 2006 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją, za sad jej kla -
sy fi ko wa nia i kwa li fi ko wa nia oraz za sad i try bu prze ka zy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych
do ar chi wów pań stwo wych. Re gu la cja ta za wie ra na stę pu ją cą dys po zy cję: „Kwa li fi ka cji war -
to ści ar chi wal nej do ku men tów wi zyj nych i fo nicz nych do ko nu je się na pod sta wie oce ny war -
to ści in for ma cyj nej do ku men tów, za war tej w ich tre ści, obej mu ją cej do ku men ty wi zyj ne i fo -
nicz ne pro du cen tów za gra nicz nych, któ re ze wzglę du na treść lub for mę są po lo ni ka mi, tzn.
ich za war tość in for ma cyj na do ty czy waż nych za gad nień pro ble ma ty ki pol skiej w in nych kra -
jach lub pro ble ma ty ki po lo nij nej bądź je śli jed nym z au to rów, wy ko naw ców lub re ali za to rów
war stwy dźwię ko wej, wi zu al nej lub au dio wi zu al nej jest wy bit ny twór ca pol ski”.

W Kwa li fi ka to rze z 1996 r. nie prze wi dzia no, nie ste ty, sy tu acji, w któ rej ory gi nał ma te -
ria łu (au dy cji, fil mu) zre ali zo wa ne go na zle ce nie jed no stek or ga ni za cyj nych by łej p.j.o.
„Pol skie Ra dio i Te le wi zja” na fil mo wej ta śmie ne ga ty wo wej znaj du je się nie w za so bie ar -
chi wal nym spół ki TVP S.A., lecz w in nym ar chi wum pań stwo wym (na ro do wym). Jak za -
tem na le ży kwa li fi ko wać wy stę pu ją ce w zbio rach Fil mo te ki Ośrod ka Do ku men ta cji i Zbio -
rów Pro gra mo wych ko pie użyt ko we ma te ria łów ar chi wal nych, któ rych ory gi na ły znaj du ją
się w Fil mo te ce Na ro do wej? Z ta kim wła śnie py ta niem w 2010 r. ODiZP TVP S.A. (na zwa
ar chi wum za kła do we go TVP S.A. funk cjo nu ją ce go w struk tu rach cen tral nych te le wi zji
publicz nej) zwró cił się do Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go (na stęp cy praw ne go ADM),
ale do dziś nie otrzy mał żad nej od po wie dzi.

Od po cząt ku 1994 r. na pływ ma te ria łów do za so bu fil mo we go TVP z każ dym ro kiem sys -
te ma tycz nie się zmniej szał. W ostat nich trzech la tach przy by ło za le d wie 50 no wych po zy cji.
Ta część zbio rów po sia da wy raź nie ure gu lo wa ny sta tus praw ny, któ ry wy ni ka z za wie ra nych
przez spół kę umów pro duk cyj nych lub ko pro duk cyj nych. W od nie sie niu do ma te ria łów wy -
two rzo nych w la tach wcze śniej szych sy tu acja w tym za kre sie nie jest już tak kla row na. Nie
za wsze za cho wa ły się umo wy do ty czą ce pro duk cji po szcze gól nych ma te ria łów fil mo wych
oraz praw do ich eks plo ata cji. Ro dzi to po waż ne pro ble my zwią za ne nie tyl ko z ich wy ko rzy -
sta niem do ce lów pro gra mo wych TVP S.A. lub udzie la niem li cen cji na ich wy ko rzy sty wa nie
przez in ne pod mio ty, lecz tak że utrud nia kwa li fi ka cję ar chi wal ną i wła ści we opra co wa nie.

Opra co wa nie tech nicz ne i me ry to rycz ne zbio rów fil mo wych TVP S.A.

Fil mo te ka ODiZP TVP S.A. ma ak tu al nie 206 793 ro lki taśmy, z czego aż 170 801 zawie -
ra za pis au dy cji wy two rzo nych do koń ca 1993 r. Nie rzad ko w skład jed nej po zy cji pro gra -
mo wej (au dy cji) wcho dzi kil ka lub kil ka na ście róż ne go ty pu ma te ria łów za re je stro wa nych
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na od ręb nych no śni kach za pi su: ne ga tyw ob ra zu i to nu, dźwięk mię dzy na ro do wy, wzor co -
wa ko pia po zy ty wo wa, ko pie użyt ko we, na gra nia efek tów spe cjal nych, nie wy ko rzy sta ne
w wer sji koń co wej au dy cji lub fil mu ma te ria ły ro bo cze. W Fil mo te ce ODiZP zgro ma dzo no
oko ło 78 tys. po zy cji ka ta lo go wych (au dy cje te le wi zyj ne, fil my, se ria le, kra jo we i za gra -
nicz ne new sy do „Dzien ni ka Te le wi zyj ne go”, pu bli cy sty ka, do ku men ty). Aż 22 proc. te go
za so bu (oko ło 35 tys. po zy cji) sta no wią ma te ria ły, któ rych czas na gra nia nie prze kra cza kil -
ku na stu mi nut. Po za ODiZP ma te ria ły fil mo we znaj du ją się w ar chi wach sied miu od dzia -
łów te re no wych TVP S.A. (Gdańsk, Ka to wi ce, Kra ków, Łódź, Po znań, Szcze cin, Wro cław).
Sza cun ko wo moż na przy jąć, że za so by te sta no wią łącz nie oko ło 40 proc. za war to ści zbio -
rów Fil mo te ki ODiZP.

Ta śma fil mo wa jest naj bar dziej trwa łym no śni kiem tre ści au dio wi zu al nych. Prze cho wy -
wa na w opty mal nych wa run kach mo że prze trwać kil ka set lat. Współ cze śni pro du cen ci re -
ali zu ją zdję cia na pla nie fil mo wym przy za sto so wa niu naj now szych ka mer cy fro wych
w wy so kiej roz dziel czo ści. Mon taż i opra co wa nie wy ko ny wa ne są z za sto so wa niem tech -
nik elek tro nicz nych. Jed nak wer sja koń co wa fil mu – ne ga tyw ar chi wal ny, ko pia wzor co wa
i ko pie po ka zo we – na ogół prze no szo na jest na ta śmę świa tło czu łą. 

Uwa gę zwra ca fakt, że licz ba ro lek fil mu z za pi sem ma te ria łów wy two rzo nych do koń -
ca 1993 r., któ re ak tu al nie znaj du ją się w Fil mo te ce ODiZP, w po rów na niu ze sta nem
sprzed 19 lat ule gła zmniej sze niu o po ło wę. Ska la te go zja wi ska jest o wie le głęb sza, po nie -
waż z każ dym ro kiem do za so bu fil mo we go tra fia ły no we po zy cje. Wspo mnia ne zja wi sko
sta no wi efekt wstęp ne go opra co wa nia ar chi wal ne go. 

Dy rek tor ADM Krzysz tof Pą tek 15 grud nia 1997 r. wy ra ził zgo dę „na bra ko wa nie przez
Ośro dek Do ku men ta cji i Zbio rów Pro gra mo wych ma te ria łów ro bo czych i tzw. ścin ków za -
re je stro wa nych na ta śmie świa tło czu łej – ja ko bez war to ścio wych”. Zgo da ta nie za wie ra
żad nych ogra ni czeń cza so wych, co ozna cza, że na dal obo wią zu je. 

Do ra dy kal ne go zmniej sze nia ilo ści ma te ria łów fil mo wych w Fil mo te ce ODiZP przy czy -
ni ło się tak że wpro wa dze nie w ży cie wspo mnia ne go wy żej Kwa li fi ka to ra z 1996 r. Jak już
wcze śniej nadmieniono, do ku ment ten okre ślił, że kwa li fi ka cji ar chi wal nej nie pod le ga ją
wi de ogra my spo rzą dzo ne przez pro du cen tów za gra nicz nych z wy jąt kiem po lo ni ków. Ozna -
cza to, że te go ro dza ju po zy cje ar chi wum moż na bra ko wać we wła snym za kre sie, bez ak -
cep ta cji ar chi wum nad zo ru ją ce go. W zbio rach Fil mo te ki ODiZP na dal znaj du je się po kaź -
na ilość ma te ria łów za gra nicz nych. Są to ko pie róż ne go ty pu au dy cji oraz fil mów
po zy ski wa ne w ra mach wy mia ny ze sta cja mi te le wi zyj ny mi z kra jów da wne go blo ku ko -
mu ni stycz ne go, ale rów nież ko re spon den cje, re por ta że i new sy nad sy ła ne w ra mach umów
o współ pra cy z nadaw ca mi lub agen cja mi in for ma cyj ny mi.

Zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w Kwa li fi ka to rze z 1996 r. w od nie sie niu do ma te ria -
łów spo rzą dzo nych na ta śmie fil mo wej ne ga ty wo wej za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii A,
na po trze by udo stęp nia nia prze ję ciu przez ar chi wa pań stwo we pod le ga ją tak że ko pie ekra -
no we (po zy ty wo we) wi de ogra mu lub ko pie spo rzą dzo ne na ta śmie ma gne tycz nej.

W przy pad ku nie za cho wa nia się ory gi na łu fo no gra mu lub wi de ogra mu we ry fi ka cji
przed mio to wej i tech nicz nej pod da wa ne są znaj du ją ce się w zbio rach ich ko pie za kwa li fi -
ko wa ne ja ko rów no waż nik ory gi na łu, w ce lu wy bo ru eg zem pla rza o naj mniej szej ilo ści
znie kształ ceń pa ra me trów dźwię ku oraz ob ra zu.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że do więk szo ści za pi sa nych na ta śmie świa tło czu łej te le wi zyj -
nych ma te ria łów pod le ga ją cych kwa li fi ka cji do ka te go rii ar chi wal nej A nie za cho wa ły się
ory gi nal ne za pi sy ne ga ty wo we, znaj du ją ca się w zbio rze jed na z ko pii po zy ty wo wych – bę -
dą ca w naj lep szym sta nie tech nicz nym – peł ni ro lę rów no waż ni ka ory gi na łu. 
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Spół ka Te le wi zja Pol ska S.A. jest zo bo wią za na nie tyl ko do za cho wa nia fo no gra mów
i wi de ogra mów wła snych – pod le ga ją cych kwa li fi ka cji ar chi wal nej, któ rych pro du cen tem,
współ pro du cen tem lub zle ce nio daw cą by ły jed nost ki or ga ni za cyj ne dawnej p.j.o. „Pol skie
Ra dio i Te le wi zja” (do któ rych pra wa pro du cenc kie przy słu gu ją TVP ja ko jej na stęp cy
praw ne mu) – lecz tak że in nych ma ją cych war tość ar chi wal ną, po zy ska nych dro gą za ku pu,
wy mia ny, da ro wi zny lub wy two rzo nych przez pro du cen tów kra jo wych oraz prze cho wy wa -
nych w zbio rach (na wet je śli nie dys po nu je do nich żad ny mi pra wa mi).

Opra co wa nie ma te ria łów fil mo wych w ar chi wum te le wi zyj nym opie ra się na współ dzia -
ła niu kil ku wy spe cja li zo wa nych we wnętrz nych ko mó rek ODiZP. Szcze gól nie istot na ro la
przy pa da Fil mo te ce, do za dań któ rej na le ży:

– za pew nie nie zbio rom naj bar dziej od po wied nich wa run ków prze cho wy wa nia,
– kon tro la sta nu za cho wa nia zbio rów i ich bie żą ca kon ser wa cja,
– pro wa dze nie i uzu peł nia nie baz da nych o po sia da nym za so bie i sta nie tech nicz nym po -

szcze gól nych taśm,
– wy bra nie naj lep szych pod wzglę dem tech nicz nym ma te ria łów do cy fro we go trans fe ru

w te le ki nach oraz ich przy go to wa nie do te go pro ce su.
Ca łość za so bów fil mo wych ODiZP jest usys te ma ty zo wa na i ska ta lo go wa na w pię ciu cią -

gach sy gna tu ro wych:
MB – ma te ria ły bez pie czeń stwa (ne ga ty wy ob ra zu i to nu),
P – cy kle pro duk cji TVP, ma te ria ły spor to we,
W – krót kie ma te ria ły do au dy cji cy klicz nych, fe lie to ny i au dy cje pu bli cy stycz ne pro -

duk cji pol skiej,
Z – krót kie ko re spon den cje, fe lie to ny, in for ma cje do „Dzien ni ka Te le wi zyj ne go” po zy -

ski wa ne z za gra ni cy do ce lów pro gra mo wych,
WŁ – ma te ria ły wła sne te le wi zji lub ko pie uzy ska ne w ra mach wy mia ny.
Wszyst kie te ma te ria ły – w mia rę moż li wo ści fi nan so wych TVP S.A. – są kon ser wo wa -

ne, opra co wy wa ne pod wzglę dem tech nicz nym i me ry to rycz nym oraz trans fe ro wa ne
na noś ni ki cy fro we. Istot nym ele men tem ca łe go sys te mu za rzą dza nia tym po kaź nym zbio -
rem fil mo wym są elek tro nicz ne ba zy da nych. Nie ste ty, nie jest to jed na, zin te gro wa na ba za
ar chi wal na, lecz kil ka od ręb nych baz two rzo nych w róż nym cza sie z wy ko rzy sta niem ame -
ry kań skie go sys te mu Cu adra Star. W isto cie rze czy ma my do czy nie nia z czte re ma ba za mi
da nych (Fil mo te ka, No wa TVP i TVP Sport – ba zy ma te ria łów ar chi wal nych oraz Wi de ote -
ka), któ re w za sa dzie nie są kom pa ty bil ne, co bar dzo utrud nia za cho wa nie jed no li to ści da -
nych oraz wy mu sza ko niecz ność wie lo krot ne go wpro wa dza nia do po szcze gól nych apli ka -
cji tych sa mych lub zbli żo nych in for ma cji. 

Ba za da nych te le wi zyj nej Fil mo te ki prze zna czo na do opra co wa nia ma te ria łów za pi sa -
nych na ta śmie świa tło czu łej zo sta ła uru cho mio na do pie ro w 2009 r. Skła da się z dwóch wy -
od ręb nio nych mo du łów – „Au dy cje” i „Ta śmy”. W pierw szym gro ma dzo ne są in for ma cje
o po szcze gól nych po zy cjach ty tu ło wych zre ali zo wa nych na ta śmie świa tło czu łej. Po za ty tu -
łem au dy cji, ka te go rią ar chi wal ną, ro kiem pro duk cji mo duł za wie ra szcze gó ło we da ne na te -
mat cha rak te ry sty ki tech nicz nej po szcze gól nych ko pii oraz sy gna tur, do któ rych są przy pi sa -
ne. Za pi sy wa ne są rów nież in for ma cje do ty czą ce twór ców, wy ko naw ców i uczest ni ków oraz
pro du cen ta, a tak że ko pii na ta śmie ma gne tycz nej wy two rzo nych w wy ni ku trans fe ru prze -
pro wa dzo ne go w te le ki nie. Ist nie je rów nież moż li wość sko pio wa nia i prze nie sie nia do re kor -
du opi su tre ści z ba zy two rzo nej przez ze spół do ku men ta li stów fil mo gra fów. Sys tem au to -
ma tycz nie od no to wu je in for ma cje o oso bach, któ re do ko na ły zmian w re kor dzie. Za kres
da nych po zy ski wa nych do te go mo du łu ilu stru je szcze gó ło wo po niż szy ra port.
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Tab. 1. Ba za Fil mo te ka – Mo duł „Au dy cje”
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Ty tuł pro gra mu Sier pień 

Kat. ar chi wal na A

Rok pro duk cji 1980 

Sło wa klu czo we Straj ki, związ ki za wo do we 

Ga tu nek REPORTAŻ SPOŁECZNY, POLITYKA 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: P8 024
Kat. ar chi wal na: B9 9
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 2
For mat za pi su: 16 mm
Dłu gość me try: 383
Czas: 33:27
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: KO, MRR
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: ko pia
Lek tor/Na pi sy: wer sja pol ska 

Da ne 
tech nicz ne

Sy gna tu ra: P8 222
Kat. ar chi wal na: B9 9
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 1
For mat za pi su: 16 mm
Dłu gość me try: 383
Czas: 33:27
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: KOM
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: ko pia
Lek tor/Na pi sy: wer sja hisz pań ska 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB5512
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 2
For mat za pi su: 16 mm
Dłu gość me try: 383
Czas: 33:27
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: SFO
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: ory gi nał 
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Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB5513
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 1
For mat za pi su: 16 mm
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: MRR
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ro dzaj ma te ria łu: ory gi nał 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB5991
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 1
For mat za pi su: 16 mm
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: MRR
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ro dzaj ma te ria łu: ory gi nał
Lek tor/Na pi sy: wer sja nie miec ka 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB6182
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 2
Licz ba ro lek: 2
For mat za pi su: 35 mm
Dłu gość me try: 635
Czas: 22:22
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: DNO
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: rów no waż nik ory gi na łu 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB6183
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 1
Licz ba ro lek: 1
For mat za pi su: 16 mm
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: MRR
Ro dzaj dźwię ku: mo no
Ro dzaj ma te ria łu: ory gi nał
Lek tor/Na pi sy: wer sja hisz pań ska 

Da ne 
tech nicz ne 

Sy gna tu ra: MB1900 8
Kat. ar chi wal na: A
Licz ba pu deł: 2
Licz ba ro lek: 2
For mat za pi su: 35 mm
Dłu gość me try: 400
Czas: 14:05
Licz ba ak tów: 2
Stan dard za pi su: DNO
Ko lor: ko lor
Ro dzaj ma te ria łu: rów no waż nik ory gi na łu
Uwa gi: prze nie sio no z MB61 82 
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Twór cy 

Ire ne usz En gler [re ali za cja]
Le on Ko tow ski [zdję cia]
Adam Gór ski [zdję cia]
Jan Stro jec ki [dźwięk]
Te re sa Ko rot ko -Za po row ska [mon taż] (ob raz)
Ry szard Kra sow ski [mon taż] (ob raz)
Ewa Sa lec ka [mon taż] (dźwięk)
Woj ciech Le siak [kie row nik pro duk cji] 

Wy ko naw cy Lech Wa łę sa [uczest nik] (przy wód ca straj ku w Stocz ni Gdań skiej
im. Le ni na) 

Kraj pro duk cji Polska 
Pro duc.
/Wy twór nia TVP 

Uwa gi MB6 182 – ma te riał po sze rzo ny z 16 mm; MB1900 8 – ma te ria ły
nie wy ko rzy sta ne 

Treść 

Re por taż o straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na w Gdań sku
w sierp niu 1980 r. 
1’20” Stocz nia w Gdań sku – śpią cy stocz niow cy – te ren stocz ni. 
0’03” Plan sza ty tu ło wa. 
0’25” Mło dzi lu dzie za wie ra ją cy zwią zek mał żeń ski. 
2’11” Te ren stocz ni – lu dzie słu cha ją cy ra dia, czy ta ją cy ga ze -
ty – stat ki na rze ce – roz rzu ca nie ulo tek. 
2’39” Wy po wie dzi męż czyzn i ko biet przed stocz nią na te mat: sy tu -
acji w in nych kra jach, bra ku pie nię dzy, ko niecz no ści zmian w kra ju. 
2’28” Lech Wa łę sa na bra mie stocz ni – okla ski lu dzi sto ją cych
przed stocz nią, kwia ty na bra mach stocz ni, bia ło -czer wo ne fla gi. 
0’47” Stocz niow cy ku pu ją cy ga ze ty. 
0’20” Za gra nicz ne ga ze ty wy wie szo ne na bra mie stocz ni. 
1’30” Wy da wa nie obia dów na sto łów ce w stocz ni. 
1’20” Dru ko wa nie ulo tek, prze pi sy wa nie tek stów na ma szy nie, roz -
mo wy przez te le fon. 
0’26” Wy po wiedź L[echa] Wa łę sy na te mat ro ko wań z rzą dem. 
3’37” Wy po wie dzi miesz kań ców Gdań ska na te mat: sy tu acji w kra -
ju, ko niecz no ści zmian w Pol sce, oszu ki wa nia spo łe czeń stwa przez
wła dze Pol ski, ni skich za rob ków i wy so kich cen to wa rów. 
5’45” De le ga cja rzą do wa z mi ni strem Mie czy sła wem Ja giel skim
i de le ga cja stocz niow ców z L[echem] Wa łę są – roz mo wy na te mat
po stu la tów straj ku ją cych – słu cha ją cy stocz niow cy, okla ski. 
1’04” Plan sza z li stą 21 po stu la tów na ścia nie stocz ni. 
4’00” Klasz czą cy lu dzie cze ka ją cy przed stocz nią – stocz niow cy
sie dzą cy przed bra mą stocz ni – lu dzie na gry wa ją cy roz mo wy mię -
dzy straj ku ją cy mi i rzą dem. 
1’08” De le ga cja rzą do wa z mi ni strem M[ie czy sła wem] Ja giel skim
od jeż dża ze stocz ni. 
0’20” Tłu my lu dzi ze bra nych pod stocz nią. 
1’29” L[ech] Wa łę sa prze ma wia ją cy na bra mie stocz ni na te mat
nie za leż nych sa mo rząd nych związ ków za wo do wych i pra wa
do straj ku. 
0’52” Lu dzie zgro ma dze ni przed stocz nią. 



Mo duł „Ta śmy” po za sy gna tu rą ści śle okre ślo ne go no śni ka oraz in for ma cją o przy pi sa -
nym do nie go ko dzie kre sko wym, uła twia ją cą je go szyb ką iden ty fi ka cję, za wie ra da ne do -
ty czą ce sta tu su ar chi wal ne go za pi su au dy cji, cha rak te ry sty kę ta śmy, jej dłu gość, czas na gra -
nia, stan za cho wa nia, do kład ny czas wpro wa dze nia do ewi den cji ma ga zy nu i re ali za cji
ostat nie go prze glą du tech nicz ne go, a tak że ak tu al ne miej sce prze cho wy wa nia. Za kres in for -
ma cji za war tych w tym mo du le ilu stru je po niż szy ra port.

Tab. 2. Ba za Fil mo te ka – Mo duł „Ta śmy”
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Treść 

0’31” Pla ka ty – mi ni ster M[ie czy sław] Ja giel ski i L[ech] Wa łę sa
pod pi su ją po ro zu mie nie. 
0’47” Roz rzu ca nie ulo tek przed bra mą stocz ni.
0’30” Na pi sy koń co we. 

Ko pia 
w Wi de ote ce 

F4 29 1 [P8 22 2]
F4 29 2 [F4 29 1] 

Kto wpro wa dzał FILM7 |D 1999 11 16 |T 09:37:09 

Kto 
mo dy fi ko wał 

FILM7 |D 1999 11 16 |T 09:37:09
MSUL |D 2010 09 14 |T 10:14:16 

Sy gna tu ra MB5512 

Kod kre sko wy 20120756 

Nu mer pu dła 1 

Nu mer rol ki 1 

Ka te go ria ar chi wal na A

Ory gi nał/Ko pia ory gi nał 

Stan dard za pi su SFO 

For mat 16 mm 

Ko lor ta śmy ko lor 

Dłu gość no śni ka 187 

Czas 16:20 

Pod ło że ta śmy świa tło czu łej octan 

Oce na skur czu 0,3 

Da ta ma ga zy no wa nia 6 XI 1980

Da ta prze glą du 28 IV 2008 

Prze gląd wy ko nał Sułkowska 

Sta tus wy da nia ma ga zyn 

Kto wpro wa dził FILM10 – 12 XII 2006 – 15:16:48 

Kto zmie niał 
MSUL – 28 IV 2008 – 14:56:53
MSUL – 28 IV 2008 – 14:57:32 



Zgod nie z obo wią zu ją cy mi stan dar da mi ma te ria ły fil mo we w Fil mo te ce ODiZP pod le -
ga ją okre so wym prze glą dom tech nicz nym, pod czas któ rych do ko nu je się szcze gó ło wej oce -
ny sta nu ich za cho wa nia, a w ra zie po trze by prze pro wa dza się nie zbęd ne pra ce kon ser wa -
tor skie (m.in. na pra wa skle jek i per fo ra cji, do kle ja nie blan ków, po miar skur czu ta śmy,
ba da nie asyn chro nów). Obo wiąz ko wo w trak cie ta kie go prze glą du ma te riał jest prze wi ja ny
oraz czysz czo ny w czysz czar ce ul tra dź wię ko wej. Wszel kie in for ma cje zwią za ne z ty mi za -
bie ga mi od no to wy wa ne są w kar cie tech nicz nej ma te ria łu oraz w ba zie da nych.

Pra cow ni cy Fil mo te ki ODiZP w to ku prac tech nicz no -kon ser wa tor skich nie tyl ko uzu -
peł nia ją w ba zie da nych wszel kie in for ma cje o za cho wa nych no śni kach, ich sta nie tech nicz -
nym, for mie za pi su ob ra zu i dźwię ku, lecz tak że prze no szą do opra co wy wa ne go re kor du za -
cho wa ne na plan szach po cząt ko wych i koń co wych da ne o twór cach au dy cji, uczest ni kach,
ak to rach, wy ko naw cach wy ko rzy sta nej mu zy ki, a tak że o pra wach au tor skich. Dzię ki te mu
uni ka się wie lo krot ne go wy ko rzy sty wa nia te go sa me go no śni ka do ce lów prze glą do wych.

Nie ste ty, ze spół spe cja li stów do spraw opra co wa nia tech nicz ne go i kon ser wa cji ma te ria -
łów fil mo wych w Fil mo te ce ODiZP w cią gu ostat nich kil ku lat zmniej szył się do za le d wie
dzie wię ciu osób, co po cią gnę ło za so bą dość znacz ne wy dłu że nie się cy klu kon ser wa cji. Ta
sa ma gru pa bar dzo do świad czo nych pra cow ni ków przy go to wu je ma te ria ły do trans fe ru
w te le ki nach oraz opra co wu je in for ma cje w ba zie da nych.

Me ry to rycz ne opra co wy wa nie te le wi zyj nych ma te ria łów fil mo wych sta no wi do me nę
do ku men ta li stów fil mo gra fów. Do ich pod sta wo wych obo wiąz ków na le ży: nada wa nie ka -
te go rii ar chi wal nej po szcze gól nym po zy cjom, wska zy wa nie rów no waż ni ków ory gi na łów,
je śli nie za cho wał się ory gi nal ny ne ga tyw, po rów ny wa nie za cho wa nych wer sji au dy cji
i okre śla nie ich sta tu su, wy zna cza nie au dy cji do pro ce su cy fry za cji oraz de fi nio wa nie w po -
ro zu mie niu z ope ra to ra mi te le ki na po la nie zbęd nych dzia łań z za kre su re kon struk cji. Osob -
ną sfe rę opra co wa nia au dy cji sta no wi jej do ku men to wa nie w od ręb nych, prze zna czo nych
do te go ce lu ba zach da nych (funk cjo nu ją cych pod na zwa mi No wa TVP i TVP Sport). Nie -
od łącz nym ele men tem te go pro ce su jest usta la nie pod sta wo wych in for ma cji o pra wach oraz
opis se kwen cyj ny au dy cji, któ ry w przy pad ku bra ku plansz po cząt ko wych i koń co wych lub
ścież ki fo nicz nej jest wy jąt ko wo skom pli ko wa ny. Za kres in for ma cji od no to wy wa nych
przez do ku men ta li stów w ba zie da nych No wa TVP ilu stru je za pre zen to wa ny po ni żej ra port:

Za pis nr 74909
Da ne ko pii F –a P6 985 –f 16MM –g KO, SFO, MRR –h 443 –i 38 –j

41 –l Mo no –n Ko lor/Czar no -bia ły –w A –y Rów no waż nik 
ory gi na łu

Ty tuł au dy cji Skar biec – ory gi nal ny
Ty tuł au dy cji Skar biec – cy klu/se rii
Ga tu nek MAGAZYN, HISTORYCZNY, KULTURA
Ję zyk wy ko na nia pol ski
Czas au dy cji 38:41
Ka te go ria ar chiw. A
Twór cy Lu cy na Smo liń ska – re ali za cja
Twór cy Wie sław Do bro wol ski – zdję cia
Twór cy Bo gu mił Mil ler – zdję cia
Twór cy An drzej Mir ski – zdję cia
Twór cy Je rzy Mro żew ski – zdję cia
Twór cy An drzej Po pław ski – zdję cia
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Twór cy Jo lan ta Sta ni szew ska – mon taż
Twór cy Le szek Ma zur – kie row nik pro duk cji
Wy ko naw cy Ja dwi ga Mo giel nic ka – uczest nik
Wy ko naw cy Hen ryk Mo giel nic ki – uczest nik
Wy ko naw cy An na Am broz – uczest nik, kie row nik mu zeum w Li wie
Wy ko naw cy Eu ge niusz Szko ła – uczest nik
Wy ko naw cy Ka zi mierz Ko ło my ja – in stru men ta li sta
Kraj pro duk cji Polska
Ro dzaj pro duk cji TVP
Mia sto pro duk cji War sza wa
Rok pro duk cji 1985
Pro du cent TVP
Pro du cent Dział Re por ta ży i Fil mów Do ku men tal nych
Pro du cent wy kon. TVP
Miej sca wy da rzeń Pol ska, Za ko pa ne, Liw, Nie bo rów
Sło wa klu czo we bi żu te ria; broń; ce ra mi ka; fo to gra fia; gó ry; in stru men ty mu zycz ne; 

me ble; mu zea; mu zy ka; mu zy ka po waż na; od zna cze nia; pra sa; 
prze mysł ce ra micz ny; ro dzi na; rze mio sło; za byt ki

Miej sca wy da rzeń Pol ska, Za ko pa ne, Liw, Nie bo rów
Sło wa klu czo we bi żu te ria; broń; ce ra mi ka; fo to gra fia; gó ry; in stru men ty

mu zycz ne; me ble; mu zea; mu zy ka; mu zy ka po waż na;
od zna cze nia; pra sa; prze mysł ce ra micz ny; ro dzi na;
rze mio sło; za byt ki

Ko lej ne emi sje 28 XII 1985
Nr kwe stio nar 08bwa11
Przegl. do ku ment. Do ku men ta cyj ny
Za pis kom plet ny Tak
Treść Cy klicz ny ma ga zyn hi sto rycz no -kul tu ral ny

Te ma ty:
– ro dzi na Cha łu biń skich
– zbio ry mu zeum w Li wie
– ma nu fak tu ra ma jo li ki w Nie bo ro wie
– pra sa z XIX w.
– dzie ła daw nych mi strzów
Plan sza: „Skar biec ro dzin ny”.
1’10” Za ko pa ne – Ta try.
3’30” Por tret Ty tu sa Cha łu biń skie go – dom – wspo mnie nia
pra wnucz ki Cha łu biń skie go, Ja dwi gi Mo giel nic kiej – 
fo to gra fie ro dzin ne – pa miąt ki po dok to rze. 
1’09” Me dal, któ ry otrzy ma ła J[ad wi ga] Mo giel nic ka 
od miesz kań ców Pod ha la za swo ją dzia łal ność kul tu ral ną. 
1’55” Wy po wiedź Hen ry ka Mo giel nic kie go na te mat
za in te re so wań ta ter nic twem – fo to gra fie. 
1’04” Wy pra wy po lar ne H[en ry ka] Mo giel nic kie go w la tach
mię dzy wo jen nych. 
1’04” Pa miąt ki po ro dzi nie Cha łu biń skich – klęcz nik
Ja dwi gi Cha łu biń skiej, cór ki Ty tu sa, książ ki i me ble. 
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Plan sza: „Za mek w Li wie”. 
1’51” Ru iny go tyc kie go zam ku w Li wie – mu zeum –
zbro jow nia w zam ku – dwo rek ba ro ko wy miesz czą cy mu zeum. 
1’36” Wy po wiedź An ny Am broz, kie row ni ka mu zeum – por tret
„Żół tej da my”, jej le gen da. 
1’06” Eks po na ty w mu zeum: szpa dy, strzel by arab skie,
broń skał ko wa i ka pi szo no wa, broń my śliw ska z XVIII
i XIX w., ob ra zy Je rze go i Woj cie cha Kos sa ków. 
1’52” Dal szy ciąg wy po wie dzi A[nny] Am broz na te mat ko lek cji
por tre tów sar mac kich z XVII i XVIII w. – sa la ry cer ska – 
wi dok zam ku. 
Plan sza: „Ma jo li ka nie bo row ska”. 
0’49” Nie bo rów – bu dy nek daw ne go bro wa ru, gdzie mie ści ła
się ma nu fak tu ra ma jo li ki – hi sto ria ma nu fak tu ry – 
por tret Mi cha ła Pio tra Ra dzi wił ła – wy sta wa wy ro bów
ma jo li ko wych – ry ci ny. 
5’58” Pa łac w Nie bo ro wie – wy ro by z ma jo li ki: pu cha ry,
dzba ny, wa zy, ta le rze, ku fle, świecz ni ki, szka tu ły,
sztuć ce – piec po kry ty ma jo li ką. 
0’44” Współ cze sne wy ro by z ma jo li ki wy twa rza ne przez
ar ty stę pla sty ka w sta rej ma nu fak tu rze. 
Plan sza: „Przed stu la ty”. 
9’58” Ty tu ły cza so pism z XIX w., m.in.: „Ku rier
War szaw ski”, „Ty go dnik Ilu stro wa ny”, „Bluszcz”, „Kło sy” – 
cy to wa nie ar ty ku łów z cza so pism i wia do mo ści co dzien nych
z róż nych dzie dzin – ar ty ku ły Bo le sła wa Pru sa na te mat
roz wo ju prze my słu i po wsta nia Za kła dów Ce giel skie go – 
ar ty ku ły do ty czą ce wy na laz ków dok to ra Ju lia na
Ocho ro wi cza – ry ci ny. 
Plan sza: „W krę gu daw nych mi strzów”.
0’39” Daw ne in stru men ty mu zycz ne – gra na lut ni.
0’33” Wy po wiedź Eu ge niu sza Szko ły, twór cy daw nych
in stru men tów – lut nia z XIX w., al tów ka nie miec ka,
wio lon cze la nie miec ka – ze spół mu zycz ny gra na daw nych
in stru men tach. 
0’49” Re pli ki dzie więt na sto wiecz nej bro ni pal nej – ko lek cja bro ni
siecz nej. 
1’58” Wy sta wa wy ro bów ju bi ler skich: bi żu te ria, szka tu ły,
puz dra z bursz ty nu – wy ro by z me ta lu, m.in.: ku bek
gdań ski, skrzy nie obi te bla chą – me ble w sty lu Lu dwi ka
XVI. 
0’35” Ka zi mierz Ko ło my ja gra pre lu dium na dwor ne go
lut ni sty Lu dwi ka XVI na ory gi nal nej dzie więt na sto wiecz nej lut ni.

Jan Sałkowski 

116

FI
LM

 W
 A

R
C

H
IW

U
M



Opra co wa nie me ry to rycz ne ar chi wal nych ma te ria łów fil mo wych mu si oczy wi ście trwać
dłu żej niż au dy cji za pi sa nych na no śni kach ma gne tycz nych. Jest bo wiem bar dziej pra co -
chłon ne i kosz tow ne. Jed nak to ta wła śnie część zbio rów te le wi zyj nych sta no wi naj cen niej -
szy frag ment wiel kie go hi sto rycz ne go dzie dzic twa po zo sta ją ce go w dys po zy cji ODiZP.
O wie le spraw niej prze bie ga do ku men to wa nie ma te ria łu fil mo we go w sy tu acji, gdy zo sta -
nie on prze trans fe ro wa ny na ta śmę ma gne tycz ną.

Do ku men ta li ści fil mo gra fo wie obok nada wa nia ka te go rii ar chi wal nej do ku men tom fil mo -
wym ini cju ją pro ces bra ko wa nia do ku men ta cji nie ar chi wal nej. W na stęp stwie prze pro wa dza -
nej oce ny war to ści ar chi wal nej po szcze gól nych za pi sów prze glą da nych au dy cji na pod sta wie
Kwa li fi ka to ra z 1996 r. spo rzą dza ją oni pro jek ty ze sta wień nie ar chi wal nych. Każ do ra zo wo
w spra wie bra ku przy dat no ści do ce lów pro gra mo wych wszyst kich wska za nych po zy cji mu -
szą wy po wie dzieć się po szcze gól ne an te ny TVP S.A. Do pie ro wów czas pro jekt li sty mo że zo -
stać przed sta wio ny ar chi wum nad zo ru ją ce mu do osta tecz ne go za twier dze nia. 

Umo wa w spra wie prze dłu że nia uży cze nia zbio rów do ku men ta cji i ma te ria łów ar chi wal -
nych by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja” za war ta w 2005 r. prze wi du je, że spół ka
TVP S.A. zo bo wią za na jest za koń czyć do 31 grud nia 2013 r. pro ces kwa li fi ka cji ar chi wal nej
zbio rów po wie rzo nych, wy od ręb nić z nich ma te ria ły ar chi wal ne oraz ich spi sy pro to ko lar nie
prze ka zać do NAC. Nie ozna cza to fi zycz ne go prze nie sie nia tych ma te ria łów do wspo mnia -
ne go ar chi wum. Z chwi lą za ak cep to wa nia spi sów przez NAC ma te ria ły ar chi wal ne bę dą sta -
no wi ły przed miot uży cze nia na wa run kach okre ślo nych w umo wie.

Cy fry za cja te le wi zyj nych ma te ria łów fil mo wych

Od 1982 r. w pro duk cji i emi sji te le wi zyj nej za czę ły upo wszech niać się ana lo go we ka -
se ty ma gne tycz ne Be ta cam, a od 1993 r. ka se ty cy fro we Be ta cam. Zre wo lu cjo ni zo wa ło to
pro ce sy tech no lo gicz ne w te le wi zji. Ta śma świa tło czu ła prze sta ła być sto so wa na ja ko noś -
nik słu żą cy do bie żą ce go za pi su au dy cji. (Na dal wy ko rzy stu je się ją do pro duk cji fil mów
i se ria li te le wi zyj nych). W tej sy tu acji zmie ni ły się funk cje te le ki na, któ re prze sta ło być ma -
szy ną emi syj ną prze twa rza ją cą ob raz za pi sa ny na ta śmie fil mo wej na sy gnał te le wi zyj ny,
a sta ło się in stru men tem umoż li wia ją cym spo rzą dze nie na ka se cie ma gne tycz nej Be ta cam
ko pii ma te ria łu fil mo we go. Po cząt ko wo za pis miał cha rak ter ana lo go wy, ale z cza sem ja ko
no śnik do ce lo wy wy ko rzy sty wa no ka se ty Be ta cam Di gi tal (cy fro we) w roz dziel czo ści stan -
dar do wej. Za sto so wa nie w tym pro ce sie cy fro wych tech nik kom pu te ro wych umoż li wi ło
rema ste ring za rów no war stwy wi zyj nej, jak i fo nicz nej. Dzię ki te mu w trans fe ro wa nym
mate ria le usu wa ne są róż ne go ro dza ju uszko dze nia me cha nicz ne, po pra wia na jest ko lo ry -
sty ka, jej na sy ce nie, kon trast i gę stość optycz na oraz szu my i trza ski.

Ko lej nym kro kiem mi lo wym sprzy ja ją cym za cho wa niu oraz zwięk sze niu do stęp no ści
fil mo we go za so bu ar chi wal ne go w TVP był za kup w 2007 r. dla ODiZP za awan so wa ne go
pod wzglę dem tech no lo gicz nym ze sta wu urzą dzeń do trans fe ru fil mo we go, któ ry umoż li -
wia stwo rze nie kom plek so wo zre kon stru owa nej cy fro wej ko pii w roz dziel czo ści High Defi -
ni tion (2K). Uzy ska nie naj bar dziej opty mal nych efek tów sys tem ten umoż li wia wów czas,
gdy ja ko ma te riał wyj ścio wy do trans fe ru i ko rek cji barw nej mo że być uży ty ory gi nal ny
nega tyw. Je śli ne ga tyw fil mo we go ma te ria łu te le wi zyj ne go znaj du je się w ar chi wum po za
TVP S.A. (np. w Fil mo te ce Na ro do wej), wów czas jest on wy po ży cza ny na po trze by te go
pro ce su. Pod kre ślić na le ży, że każ do ra zo wo rów no le gle z re kon struk cją ob ra zu jest prze pro -
wa dza na cy fro wa re kon struk cja dźwię ku.

In ge ren cja w ko lo ry sty kę ob ra zu, za sto so wa nie róż ne go ro dza ju efek tów spe cjal nych oraz
moż li wość prze for ma to wa nia pro por cji ob ra zu do do wol ne go stan dar du wy ma ga ze wzglę -
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du na praw ną ochro nę dzie ła współ udzia łu w tym pro ce sie je go twór ców (ope ra to ra lub re -
ży se ra). Nie kie dy po zy ska na w ten spo sób ko pia mo że zna czą co od bie gać od wer sji pier wot -
nej. Usu nię cie z ma te ria łu fil mo we go swo istej pa ty ny, pod da nie go re ma ste rin go wi oraz
uwspół cze śnie nie pod wzglę dem tech no lo gicz nym spra wia, że z punk tu wi dze nia wi dow ni
te le wi zyj nej sta je się on znów atrak cyj ny. Zda rza się, że re ży ser uczest ni czą cy w tym pro ce -
sie do ko nu je głę bo kich in ge ren cji w treść swo je go dzie ła, skra ca czy też usu wa nie któ re
sekwen cje lub je prze mon to wu je. W ta kich przy pad kach po wsta je nie ja ko no wa wer sja utwo -
ru pier wot ne go. Przy kła dem opi sa ne go dzia ła nia mo że być film Je rze go Ant cza ka pt. „Cho -
pin. Pra gnie nie mi ło ści”, któ ry w pro ce sie cy fry za cji zo stał skró co ny o oko ło 10 mi nut.

Nie wszy scy twór cy wpro wa dza ją tak da le ko idą ce zmia ny. Więk szość z ogrom ną pie -
czo ło wi to ścią sta ra się za cho wać, a w przy pad ku de gra da cji ma te ria łu od two rzyć pier wot -
ny za mysł. Tak wła śnie uczy nił wy bit ny ope ra tor Wi told So bo ciń ski w to ku prac nad te le -
wi zyj ną wer sją „Zie mi obie ca nej”, zre ali zo wa ną w re ży se rii An drze ja Waj dy w 1974 r.
W po dob nym du chu od dzia ły wał na ze spół ope ra tor ski te le ki na Ste fan Pin del ski, au tor
zdjęć do se ria lu „Ja no sik”. Wie le ma te ria łów jest trans fe ro wa nych cy fro wo bez udzia łu ich
twór ców. W ta kich przy pad kach spe cja li ści re ali zu ją cy to za da nie uni ka ją istot nych in ge ren -
cji w sfe rę ob ję tą ochro ną praw no -au tor ską.

Nie za leż nie jed nak od te go, czy ma te riał fil mo wy po za koń cze niu prac zwią za nych z je -
go cy fry za cją i re kon struk cją sta no wi wier ną ko pię dzie ła ory gi nal ne go, czy też nie co prze -
kształ co ną, za wsze sta tus ar chi wal ne go ory gi na łu za cho wa ne ga tyw lub – w przy pad ku je go
bra ku – po zy ty wo wa ko pia sta no wią ca rów no waż nik ory gi na łu, któ ry zo stał wy ko rzy sta ny
w tym pro ce sie ja ko ma te riał wyj ścio wy. Stwo rzo na cy fro wa ko pia bę dzie mia ła w za leż no -
ści od sy tu acji sta tus ko pii za bez pie cza ją cej lub użyt ko wej. Pra wo prze wi du je w tym za kre -
sie szcze gól ny wy ją tek. Zgod nie z Roz po rzą dze niem mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go z 22 ma ja 2006 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją, za sad jej kla sy fi ko wa nia
i kwa li fi ko wa nia oraz za sad i try bu prze ka zy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych do ar chi wów
pań stwo wych w przy pad ku za ist nie nia nie bez pie czeń stwa po gor sze nia za pi su ob ra zu lub
ścież ki dźwię ko wej w fil mo wym ory gi na le ar chi wal nym (np. wsku tek po stę pu ją cej je go de -
gra da cji che micz nej lub nie kon tro lo wa ne go roz wo ju mi kro or ga ni zmów) ar chi wum te le wi -
zyj ne zo bo wią za ne jest do wy ko na nia ko pii (np. cy fro wej), któ ra uzy ska sta tus rów no waż ni -
ka ory gi na łu i pod le gać bę dzie prze ka za niu do ar chi wum pań stwo we go.

Pli ki cy fro we wy two rzo ne pod czas cy fro we go trans fe ru i re ma ste rin gu ma te ria łów fil -
mo wych w obec nych uwa run ko wa niach tech no lo gicz nych ar chi wum te le wi zyj ne go nie są
za pi sy wa ne na dys kach, lecz na cy fro wych ka se tach HDCAM, słu żą cych do za pi su w wy -
so kiej roz dziel czo ści. To oczy wi ście po waż nie ogra ni cza ich do stęp ność oraz nie eli mi nu je
za gro żeń zwią za nych z uszko dze niem no śni ka. W oba wie przed te go ro dza ju nie bez pie -
czeń stwem ar chi wum pierw szej cy fro wej ko pii ma te ria łu fil mo we go na da je sta tus ko pii
wzor co wej, nie pod le ga ją cej udo stęp nie niu na po trze by emi syj ne lub prze glą do we. Do pie ro
ko lej ne ko pie two rzo ne są do ce lów użyt ko wych. Za pis cy fro wy ar chi wal ne go do ku men tu
fil mo we go na ka se cie HDCAM zna ko mi cie uła twia pra cę do ku men ta li stom spo rzą dza ją -
cym je go me ry to rycz ne opra co wa nie w elek tro nicz nych ba zach da nych.

W tej chwi li w te le wi zji pu blicz nej trwa ją pra ce nad stwo rze niem ar chi wum cy fro we go,
umoż li wia ją ce go upraw nio nym oso bom do stęp do za so bu za po śred nic twem we wnętrz nej
sie ci. Jed nak nie odzow nym wa run kiem do sku tecz ne go wdro że nia te go przed się wzię cia jest
opra co wa nie i wpro wa dze nie sys te mu za rzą dza nia cy fro wym za so bem ar chi wal nym (Me -
dia As set Ma na ge ment). Zre ali zo wa nie te go pro jek tu być mo że po zwo li na wy od ręb nie nie
w je go struk tu rze za so bu cy fro wych ne ga ty wów, do któ re go tra fia ły by ska ny au dio wi zu al -
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nej do ku men ta cji fil mo wej w moż li wie naj wyż szej roz dziel czo ści, ale w wer sji wyj ścio wej
(bez ko rek cji ko lo ry stycz nej i re kon struk cji). W przy szło ści mo gły by one po słu żyć ja ko ma -
te riał źró dło wy do po now ne go opra co wa nia przy uży ciu bar dziej za awan so wa nych niż
obec nie do stęp ne tech nik cy fro we go prze twa rza nia. Jed no cze śnie ist nie nie ne ga ty wu cy fro -
we go po zwa la ło by na ko rzy sta nie z nie go za miast ory gi nal ne go ne ga ty wu ana lo go we go,
któ re go tym sa mym stan za cho wa nia nie ule gał by po gor sze niu.

Spe cja li ści od spraw cy fry za cji ta śmy fil mo wej wska zu ją na istot ne ogra ni cze nia zwią za -
ne nie ty le z prze kształ ca niem za pi su ana lo go we go z ta śmy wy pro du ko wa nej na ba zie octa -
nów w pli ki cy fro we, co przede wszyst kim z ich wie czy stym za cho wa niem. Sto so wa ne we
współ cze snych te le ki nach opro gra mo wa nie umoż li wia two rze nie z każ dej klat ki fil mo wej
po je dyn cze go pli ku (DPX), a to zna ko mi cie uła twia pre cy zyj ne opra co wa nie tech nicz ne ca -
łe go ma te ria łu. Za cho wa nie fil mu w ta kiej po sta ci jest nie zwy kle kosz tow ne, gdyż wy ma ga
ogrom nych prze strze ni na dys kach. Kom pre sja – na wet je śli jest uzna wa na za bez strat -
ną – po wo du je mi mo wszyst ko nie od wra cal ną utra tę pew nych in for ma cji. Jed nak naj więk -
szym za gro że niem dla cy fro wej po sta ci ma te ria łu fil mo we go są nie ustan nie zmie nia ją ce się
for ma ty za pi su da nych, z czym wią że się ko niecz ność ich kon wer sji co pe wien czas.

Na tę kwe stię zwra ca uwa gę Mo ni ka Su pru niuk z Fil mo te ki Na ro do wej w ar ty ku le pt.
Ar chi wum cy fro we – ochro na czy do stęp opu bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej Na ro do -
we go In sty tu tu Au dio wi zu al ne go2. Ja ko je den z moż li wych spo so bów roz wią za nia te go
istot ne go ogra ni cze nia wska zu je na – sto so wa ną w nie któ rych kra jach – pro ce du rę po wro -
tu w ce lach ar chi wi za cyj nych po za koń cze niu cy fro wej re kon struk cji do po sta ci ana lo go wej
po przez prze nie sie nie ob ra zów cy fro wych na ta śmę świa tło czu łą pro du ko wa ną na pod ło żu
po lie stro wym, ce chu ją cą się o wie le więk szą trwa ło ścią niż jej ce lu lo ido wy od po wied -
nik – ze swej na tu ry kru chy, pod le ga ją cy skur czom oraz de gra da cji fi zy ko che micz nej. Two -
rze nie w myśl tej pro ce du ry czar no -bia łe go za pi su ar chi wal ne go na po lie stro wej ta śmie fil -
mo wej jest sto sun ko wo pro ste i ta nie. Do ar chi wi za cji fil mów barw nych za le ca ne jest
wy ko rzy sta nie mo de lu RGB, czy li na świe tle nie na tym no śni ku trzech od ręb nych ście żek
barw: czer wo nej (R – red), zie lo nej (G – gre en) i nie bie skiej (B – blue), któ re mie sza ne
w trak cie pro jek cji w usta lo nych pro por cjach w po sta ci trzech wią zek świa tła two rzą wra -
że nie wi dze nia przez oko ludz kie do wol nej bar wy.

Od chwi li po wo ła nia w 1994 r. spół ki Te le wi zja Pol ska S.A. w ODiZP uda ło się zre ali -
zo wać trans fer w roz dziel czo ści stan dar do wej 6419 po zy cji z ta śmy fil mo wej na ka se ty
Beta cam. W wy so kiej roz dziel czo ści pro ces ten pro wa dzo ny jest od 2007 r. i ob jął 490 po -
zy cji za pi sa nych na ta śmie świa tło czu łej.

Ja kie czyn ni ki wpły wa ją na wy bór ma te ria łów fil mo wych do cy fry za cji? Przede wszyst -
kim de cy du ją o tym po trze by pro gra mo we po szcze gól nych an ten te le wi zji pu blicz nej. Bar -
dzo du że zna cze nie ma war tość hi sto rycz na po szcze gól nych po zy cji, ich miej sce w kul tu -
rze pol skiej w cią gu ostat nich kil ku dzie się ciu lat. Z tych wła śnie wzglę dów prio ry tet
w za kre sie cy fry za cji mia ły przed sta wie nia Te atru Te le wi zji oraz Ka ba re tu Star szych Pa -
nów, ale też zna ne te le wi zyj ne se ria le lub ma te ria ły do au dy cji cy klicz nych (np. do „Ilu stro -
wa ne go Ku rie ra War szaw skie go”). Nie kie dy istot ny wpływ na pod ję cie cy fro we go trans fe -
ru ma za mó wie nie klien ta ze wnętrz ne go, któ ry za war cie umo wy li cen cyj nej na okre ślo ną
po zy cję za pi sa ną na no śni ku świa tło czu łym wa run ku je udo stęp nie niem mu ko pii cy fro wej,
któ ra jest spo rzą dza na na je go koszt.

Doświadczenia w opracowaniu materiałów filmowych...
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W obo wią zu ją cej umo wie uży cze nia ma te ria łów ar chi wal nych i zbio rów do ku men ta cji
by łej p.j.o. „Pol skie Ra dio i Te le wi zja” za war tej w 2005 r. z ADM (ak tu al nie: NAC) spół -
ka TVP S.A. zo bo wią za ła się – w mia rę moż li wo ści fi nan so wych – do prze no sze nia na noś -
ni ki cy fro we wy od ręb nio nych ma te ria łów ar chi wal nych. 

Sam pro ces cy fro we go trans fe ru każ do ra zo wo po prze dza sta ran ne opra co wa nie tech -
nicz ne ta śmy świa tło czu łej w Fil mo te ce ODiZP. Je śli nie za cho wał się ne ga tyw, po rów ny -
wa ne są ko pie po zy ty wo we w ce lu wy bo ru za cho wa nej w naj lep szym sta nie. Do ko nu je się
po mia ru skur czu ta śmy, do kle ja blan ki, a w ra zie po trze by wy mie nia się sklej ki mon ta żo -
we, na pra wia uszko dze nia per fo ra cji, usu wa wszel kie go ro dza ju pla my, ba da na jest zbież -
ność po mię dzy ścież ką ob ra zo wą i dźwię ko wą (syn chron). Przed prze ka za niem do cy fro -
we go trans fe ru ta śmy są sta ran nie czysz czo ne w czysz czar ce ul tra dź wię ko wej. Wraz
z ta śmą pod sta wo wą do te le ki na prze ka zy wa ne są za cho wa ne ma te ria ły zre ali zo wa ne na po -
trze by pro ce su post pro duk cji fil mu (np. wi zu al ne efek ty spe cjal ne).

Pod su mo wa nie

Ar chi wal ne za so by pro gra mo we TVP są bar dzo cen ną i nie po wta rzal ną do ku men ta cją
o cha rak te rze au dio wi zu al nym do dzie jów hi sto rii Pol ski, roz wo ju kul tu ry na ro do wej i prze -
mian spo łecz nych w ostat nich kil ku dzie się ciu la tach. Szcze gól ną war tość ma ją ma te ria ły
fil mo we, po nie waż są one naj star szą czę ścią te go za so bu. Dla te go za cho wa nie ich w jak
naj lep szym sta nie, ska ta lo go wa nie, cy fry za cja i udo stęp nie nie jest swe go ro dza ju mi sją ar -
chi wum te le wi zyj ne go. Po stę po wa nie z te go ro dza ju zbio ra mi wy ma ga du że go pro fe sjo na -
li zmu. Za sób fil mo wy TVP S.A. jest naj więk szym te go ty pu w Pol sce.
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Filip Kwiatek 

Zbiór filmów 
w Narodowym Archiwum

Cyfrowym

Na ro do we Ar chi wum Cy fro we jest cen tral nym ar chi wum pań stwo wym po wo ła nym
do gro ma dze nia, za bez pie cza nia, opra co wy wa nia i udo stęp nia nia ar chi wal nych ma -
te ria łów au dio wi zu al nych: fo to gra fii, na grań dźwię ko wych i fil mów. Wraz z roz wo -

jem tech nik cy fro wych dzia łal ność pla ców ki zo sta ła po sze rzo na o: ar chi wi za cję ma te ria łów
cy fro wych, w tym do ku men tu elek tro nicz ne go i stron in ter ne to wych; di gi ta li za cję; udo stęp -
nia nie ko pii cy fro wych ma te ria łów ar chi wal nych oraz in for ma cji o nich on -li ne.

Hi sto ria ar chi wum się ga 1955 r., kie dy na mo cy Za rzą dze nia pre ze sa Ra dy Mi ni strów
nr 199 utwo rzo no Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej ja ko „cen tral ne ar chi wum pań -
stwo we obej mu ją ce ma te ria ły ar chi wal ne po wsta łe i utrwa lo ne spo so bem fo to- i fo no gra -
ficz nym”1. Nie co póź niej wraz z po ja wie niem się no wych tech no lo gii w dzie dzi nie za pi su
in for ma cji i ob ra zu do za so bu ADM za czę ły tra fiać rów nież ma te ria ły fil mo we. Od 1963 r.
no tu je się sys te ma tycz ne na byt ki do ku men ta cji fil mo wej. 

Fil my sta no wią naj mniej szą część za so bu ar chi wal ne go NAC. Fil mo wy za sób NAC
liczy pra wie 2,5 ty siąca ty tu łów za pi sa nych na po nad 10 ty sią cach bar dzo zróż ni co wa nych
no śni ków: od taśm fil mo wych 8, 16 i 35 mm po przez ka se ty VHS i Be ta cam do płyt DVD.
W zde cy do wa nej więk szo ści two rzą one zbiór fil mów o cha rak te rze otwar tym, tzn. moż li -
we są dal sze na byt ki, a je dy nie kil ka po je dyn czych ty tu łów na le ży do in nych ze spo łów,
m.in. Ar chi wum Fo to gra ficz ne go Edwar da Har twi ga i Ar chi wum Au dio wi zu al ne go Je rze go
Fi cow skie go. Obec nie trwa ją tak że pra ce nad wy od ręb nie niem ze spo łów ar chi wal nych
będą cych spu ści zna mi po in sty tu cjach zaj mu ją cych się pro duk cją i dys try bu cją fil mo wą. 

Obec ny stan opra co wa nia za so bu fil mów jest w znacz nym stop niu nie ade kwat ny do po -
trzeb użyt kow ni ków i prak ty ki ar chi wal nej. W wie lu przy pad kach bra ku je pod sta wo wych
in for ma cji o au to rach, da cie wy two rze nia, wy stę pu ją cych oso bach. Nie po wstał tak że ża den
in for ma tor czy prze wod nik po za so bie fil mów ADM/NAC. 

Fil my tra fia ły do ar chi wum przede wszyst kim na za sa dzie prze ję cia z in sty tu cji wy twa -
rza ją cych do ku men ta cję fil mo wą oraz w for mie da rów lub za ku pów od osób pry wat nych
i in nych in sty tu cji. Po nad 90 proc. za so bu sta no wią ma te ria ły po cho dzą ce z Wy twór ni Fil -
mo wej „Spor t film” (te ma ty ka spor to wo -t ur ystyc zna), In sty tu tu Ba dań Edu ka cyj nych (fil my
edu ka cyj ne wy ko rzy sty wa ne ja ko ma te ria ły dy dak tycz ne w szkol nic twie), Wy twór ni Fil -
mo wej „Czo łów ka” (m.in. kro ni ki woj sko we z koń ca lat pięć dzie sią tych i z lat sześć dzie -
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sią tych XX w.) oraz Cen tral ne go Ośrod ka In for ma cji Bu dow nic twa (kro ni ki bu dow la ne
i in struk cje BHP z lat sześć dzie sią tych XX w.). Po zo sta ła część fil mów zo sta ła ar chi wum
po da ro wa na lub sprze da na. Wśród dar czyń ców war to m.in. wy mie nić by łe go mi ni stra
spraw za gra nicz nych Krzysz to fa Sku bi szew skie go czy An drze ja Kle eber ga, sy na gen. Ju liu -
sza Kle eber ga i bra tan ka gen. Fran cisz ka Kle eber ga, le gen dar ne go zwy cięz cy bi twy pod
Koc kiem w 1939 r. 

Naj cen niej szą część za so bu fil mów NAC sta no wią zbio ry z okre su mię dzy wo jen ne go.
Nie zwy kle war to ścio wy jest film pt. „Po lo nia Re sti tu ta”2 (do ku ment z lat dwu dzie stych
XX w. uka zu ją cy wal kę o gra ni cę Pol ski w la tach 1917–1921), za cho wa ny nie ste ty je dy nie
we frag men cie. Praw do po dob nie jest on czę ścią przed wo jen nej kro ni ki fil mo wej. Za wie ra
m.in. mi gaw ki z na stę pu ją cych wy da rzeń: gru pa pol skich le gio ni stów, któ rzy śpie wa ją
w nie wo li pru skiej „Pierw szą Bry ga dę”; ko bie ty w kon spi ra cji pod czas kol por ta żu ga ze tek;
przedar cie się II Kor pu su Le gio nów na Ukra inie; pol skie od dzia ły na Sy be rii; pod nie sie nie
fla gi w ar mii gen. Jó ze fa Hal le ra; trak tat brze ski; wię zie nie w Mag de bur gu; Igna cy Jan Pa -
de rew ski wraz z żo ną He le ną w Po zna niu wśród wi wa tu ją ce go tłu mu; po da ro wa nie Kasz -
tan ki Jó ze fo wi Pił sud skie mu; uro czy stość otwar cia Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil -
nie; od zy ska nie Po mo rza, żoł nie rze ca łu ją cy pol ską fla gę po wie wa ją cą nad Bał ty kiem;
Jó zef Pił sud ski na dwor cu ko le jo wym: w oknie wa go nu i od bie ra ją cy de fi la dę; woj na pol -
sko -bo lsz ewi cka: ma pa fron tu, strze la nie z ar mat, szar ża uła nów, prze pra wa przez rze kę,
znisz czo ny most, wal ki, ata ku ją cy żoł nie rze, ta bor kon ny, umiesz cze nie ran ne go na noszach;
wrę cze nie bu ła wy mar szał kow skiej Jó ze fo wi Pił sud skie mu. 

Filip Kwiatek 
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Przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania 27 XII 1919 r.
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)



Dru gim in te re su ją cym fil mem jest re la cja fil mo wa Pol skiej Agen cji Te le gra ficz nej z uro -
czy sto ści po grze bo wych Ro ma na Dmow skie go w stycz niu 1939 r.3 Do ku ment po ka zu je za -
rów no uro czy sto ści po grze bo we w Łom ży 5 stycz nia, jak i w War sza wie 7 stycz nia. Ma te -
riał fil mo wy przed sta wia kon dukt po grze bo wy w Łom ży; wy sta wie nie trum ny
i na bo żeń stwo w ka te drze św. Ja na w War sza wie (wi docz ny m.in. by ły pre zy dent Sta ni sław
Woj cie chow ski); frag ment ka za nia ks. pra ła ta Mar ce le go No wa kow skie go; tłu my na Ryn ku
Sta re go Mia sta, kon dukt po grze bo wy na mo ście Kier be dzia; de fi la dę uczest ni ków po grze -
bu w za pa da ją cym mro ku na Cmen ta rzu Bród now skim. 

God ne uwa gi są jesz cze dwa fil my z okre su przed wo jen ne go. „Wiel ka re wia obroń ców
pań stwa na Po lu Mo ko tow skim”4 (z pierw szej po ło wy lat trzy dzie stych XX w.) re la cjo nu je
natomiast de fi la dę woj ska, któ rą przyj mu ją m.in. mar sza łek Jó zef Pił sud ski, pre zy dent
Igna cy Mo ścic ki i gen. Jó zef Hal ler. Dru gi uka zu je Igna ce go Ja na Pa de rew skie go, praw do -
po dob nie na je go far mie w Pa so Ro bles w Ka li for nii5. By ły pre mier przed sta wio ny jest
w ogro dzie, pod czas spa ce ru wśród drzew brzo skwi nio wych w to wa rzy stwie żo ny He le ny
i przy ja ciół oraz pra cow ni ków far my. 

Z okre su II woj ny świa to wej w za so bie fil mów Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go za -
cho wa ło się rów nież kil ka cie ka wych i war to ścio wych ty tu łów. 

Zbiór filmów w Narodowym Archiwum Cyfrowym
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Pogrzeb Romana Dmowskiego w Warszawie 7 I 1939 r. 
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)



Wśród nich wart przy bli że nia jest re por taż z walk 1. Dy wi zji Pan cer nej gen. Sta ni sła wa
Macz ka pt. „Idzie my”6. Film po wstał przy Sek cji Fil mo wej Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do -
wej Rzą du RP na Uchodź stwie. Twór ca mi zdjęć by li ppor. Je rzy Ja nu szaj tis oraz ko re spon -
den ci wo jen ni Zbi gniew Jaszcz i Fran ci szek Ożga, opra co wa nie li te rac kie przy go to wał ko -
re spon dent wo jen ny Ry szard Kier snow ski, sło wo ko men ta rza wy gło sił Jó zef Opień ski,
au to rem opra co wa nia mu zycz ne go jest Je rzy Ko łacz kow ski, a pio sen kę do mu zy ki i słów
Wik to ra Bu dzyń skie go śpie wa Pa weł Pro ko pie ni. Film pre zen tu je hi sto rię 1. Dy wi zji Pan -
cer nej od mo men tu jej for mo wa nia do za koń cze nia walk i zdo by cia Wil helm sha ven. Zo bra -
zo wa no na stę pu ją ce wy da rze nia z dzie jów 1. Dy wi zji: żoł nie rze pol scy w Szko cji przy
sprzę cie woj sko wym i na mio tach; po moc żoł nie rzy pol skich w żni wach; kra jo bra zy Szko -
cji (je zio ro Loch Lo mond, Edyn burg); ćwi cze nia dy wi zji w 1944 r. ob ser wo wa ne przez gen.
Ka zi mie rza So snkow skie go i pre zy den ta Wła dy sła wa Racz kie wi cza; prze mó wie nie gen.
Ber nar da Mont go me ry’ego do żoł nie rzy pol skich; za ła du nek 1. Dy wi zji na stat ki przed od -
pły nię ciem do Nor man dii; kon wój stat ków przez ka nał La Man che i wy ła du nek w Nor man -
dii (1 sierp nia 1944 r.); wkro cze nie do Can nes; msza świę ta przed bi twą i bi twa pod Fa la -
ise; wal ka pod Cham bo is i o wzgó rze 262; kra jo braz po bi twie (tru py żoł nie rzy i ko ni,
znisz czo ny sprzęt); cmen tarz wo jen ny; Po la cy przy mu so wo wcie le ni do ar mii nie miec kiej;
jeń cy nie miec cy; spo tka nie z Po la ka mi wy wie zio ny mi na ro bo ty; bu do wa mo stu War sza wa
przez sa pe rów na Se kwa nie; wal ki w re jo nie Ab be vil le; bu do wa mo stu Lwów przez sa pe -
rów na Som mie; prze kro cze nie gra ni cy z Bel gią i wal ki o Ypres; gen. Sta ni sław Ma czek
wpro wa dza me ra mia sta Ypres do ra tu sza; ra dość wy zwa la nych Bel gów; po grze by żoł nie -
rzy pol skich; most Wil no pro wa dzą cy do Gan da wy; wkro cze nie do Gan da wy; zło że nie
wień ca przez gen. Sta ni sła wa Macz ka na gro bie nie zna ne go żoł nie rza w Bruk se li; bi twa
o Bre dę; de fi la da i po wi ta nie żoł nie rzy pol skich w Bre dzie; gen. Ma czek i bur mistrz Bre -
dy; za ba wa ta necz na w Bre dzie; od zna cze nie przez gen. Macz ka żoł nie rzy pol skich or de -
rem Vir tu ti Mi li ta ri; od zna cze nie gen. Macz ka or de ra mi bry tyj ski mi przez gen. Mont go me -
ry’ego; od wie dzi ny gen. Dwi gh ta Eisen ho we ra w 1. Dy wi zji; za ję cie Wil helm sha ven; gen.
Ma czek i gen. Rud nic ki w Wil helm sha ven; przy by cie gen. Wła dy sła wa An der sa; msza po -
lo wa; od zna cze nie żoł nie rzy pol skich przez gen. An der sa. 

Bar dzo cen nym ma te ria łem jest zre ali zo wa ny przez Sto wa rzy sze nie Fil mow ców i Fo to -
gra fi ków film pt. „Nie do koń czo na po dróż”, któ ry za wie ra wy da rze nia z ży cia gen. Wła dy -
sła wa Si kor skie go7: po sie dze nie Ra dy Na ro do wej w Pa ry żu z udzia łem Igna ce go Pa de rew -
skie go, spo tka nia z pol ski mi żoł nie rza mi we Fran cji, spo tka nie z Win sto nem Chur chil lem,
przy by cie żoł nie rzy pol skich do Wiel kiej Bry ta nii, de ko ra cja od zna cze nia mi lot ni ków i ma -
ry na rzy pol skich, wi zy ta w Ar mii Pol skiej w ZSRR. Ostat nim za re je stro wa nym ob ra zem
jest po grzeb gen. Si kor skie go w an giel skim Ne wark. Oprócz cie ka wej war stwy do ku men -
tal nej i hi sto rycz nej film po sia da tak że uni ka to wą war tość pro duk cyj ną. Po wstał on bo wiem
w pię ciu wer sjach ję zy ko wych: pol skiej, an giel skiej, fran cu skiej, por tu gal skiej i hisz pań -
skiej, a swo je go gło su uży czy li po eta An to ni Sło nim ski i an giel ski ak tor John Giel gud. 

Do wy bit nych ty tu łów za li czyć na le ży tak że film o ży ciu in ter no wa nych pol skich żoł nie -
rzy 2. Dy wi zji Strzel ców Pie szych, któ rzy od 20 czerw ca 1940 r. pod do wódz twem gen.
Bro ni sła wa Pru gar -K etli nga prze by wa li w Szwaj ca rii8. Film (nie ste ty nie za cho wał się
dźwięk) uka zu je lek cje w żoł nier skiej szko le zor ga ni zo wa ne przez Ko mi tet Oby wa tel ski
2. DSP przy współ udzia le Young Men’s Chri stian As so cia tion (Zwią zek Chrze ści jań skiej
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Mło dzie ży Mę skiej); żoł nie rzy przy bu do wie dróg w Al pach; kurs kre ślar ski dla żoł nie rzy;
za ję cia spor to we; or kie strę puł ko wą; obo zy dla ofi ce rów: szpi tal i sa na to rium, in tro li ga tor -
nię, wy twór nię sprzę tu spor to we go, bi blio te kę; upra wę wa rzyw; na ukę in ter no wa nych na
stu diach; ży cie re li gij ne w obo zach; kar czo wa nie al pej skich la sów; bu do wę ta my. 

Mi mo pro pa gan do we go cha rak te ru war to za po znać się tak że z nie miec ki mi kro ni ka mi fil -
mo wy mi. Zaj mu ją cy mi ma te ria ła mi są re la cja fil mo wa z eks hu ma cji i po grze bu ofiar tzw.
krwa wej nie dzie li w Byd gosz czy w 1939 r.9; fil my in struk ta żo we dla We hr mach tu o spo so bach
prze trwa nia mro zu (m.in. bu do wa iglo o10, za sto so wa nie tra wy i ga zet ja ko ocie pla czy11); wal -
ki na fron cie za chod nim (za ję cie mia sta Ma astricht)12; bom bar do wa nie War sza wy 13; pod pi sa -
nie ka pi tu la cji; jeń cy pol scy; żoł nie rze nie miec cy wkra cza ją cy do War sza wy; de fi la da przed
Adol fem Hi tle rem; znisz cze nie an giel sko -am er yka ński ego kon wo ju na Oce anie Lo do wa ty m14. 

Zde cy do wa na więk szość za so bu fil mo we go NAC po cho dzi z okre su PRL. Nagrania do ty -
czą głów nie czte rech dzie dzin: spor tu, ar chi tek tu ry, edu ka cji i woj sko wo ści, ale znaj du ją się
wśród nich tak że fil my o te ma ty ce po li tycz nej, spo łecz nej, go spo dar czej, tu ry stycz nej i przy -
rod ni czej. 

Zbiór filmów w Narodowym Archiwum Cyfrowym
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9 NAC, sygn. M0390. 
10 NAC, sygn. M0368. 
11 NAC, sygn. M0367. 
12 NAC, sygn. M0385. 
13 NAC, sygn. M0407. 
14 NAC, sygn. M0411. 

Wizyta prezydenta Władysława Raczkiewicza w 1. Dywizji Pancernej 
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)



Ma te ria ły fil mo we o te ma ty ce spor to wej po cho dzą ze Spor t fil mu oraz Pol skie go Ko mi te -
tu Olim pij skie go. Przed sta wia ją one m.in.: re la cje z let nich i zi mo wych igrzysk olim pij skich
w To kio 15, Mek sy ku 16, Mo na chiu m17, Mont re alu 18, Mo skwie 19, Seu lu 20, Inns bruc ku 21, Lake
Pla cid; kro ni ki fil mo we PKOl do ku men tu ją ce ży cie spor to we w Pol sce (re la cje z ba lu
mistrzów spor tu i ple bi scy tu na 10 naj lep szych spor tow ców, syl wet ki pol skich olim pij czy -
ków i me da li stów, spra woz da nia z wy stę pów pol skich spor tow ców na are nach mię dzy na ro -
do wych)22; ma te ria ły szko le nio we i tre nin go we pre zen to wa ne przez do świad czo nych tre ne -
rów oraz re pre zen tan tów Pol ski z róż nych dys cy plin spor to wych, np. siat ków ki: za gryw ka
szybu ją ca, po da nie od do łu, od bi cie od do łu z prze wro tem na ple cy, wy sta wie nie pod ką tem,
zasta wie nie po dwój ne, po da nie obu rącz od do łu w obro nie 23; pił ki noż nej: na uka po dań mię -
dzy dwo ma i trze ma za wod ni ka mi, po da nia pro sto pa dłe i zmia na po zy cji gra czy, pod sta wo -
we ćwi cze nia w ata ku i obro nie 24. 

In sty tut Ba dań Edu ka cyj nych zaj mo wał się pro duk cją fil mów w ce lu wy ko rzy sty wa nia
ich w szkol nic twie na wszyst kich po zio mach ja ko po moc do na uki wie lu przed mio tów:
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15 NAC, sygn. P001. 
16 NAC, sygn. P002. 
17 NAC, sygn. P003. 
18 NAC, sygn. P004. 
19 NAC, sygn. P154. 
20 NAC, sygn. P006. 
21 NAC, sygn. P217. 
22 NAC, sygn. P234 do P261. 
23 NAC, sygn. S039. 
24 NAC, sygn. S097. 

Wizyta gen. Władysława Sikorskiego w Armii Polskiej w ZSRR w 1941 r. 
Na saniach od lewej gen. Władysław Sikorski, gen. Władysław Anders

(Narodowe Archiwum Cyfrowe) 



języ ka pol skie go, hi sto rii, bio lo gii, wie dzy o spo łe czeń stwie, przy spo so bie nia obron ne go,
pla sty ki, mu zy ki. W zbio rach fil mo wych NAC znaj du je się znacz na część wy two rzo nych
przez tę in sty tu cję fil mów, np. „Adam Mic kie wicz – piel grzym wol no ści”, „Eks plo ata cja
i kon ser wa cja mo to ro we ru”, „By łam nar ko man ką”, „Pierw sza po moc w wy pad kach uda rów
i uto nięć”, „Trud ne po cząt ki II Rze czy po spo li tej”, „Ro śli ny tru ją ce”, „Nad środ ko wą Od rą
i dol ną War tą”, „Pol skie ma lar stwo hi sto rycz ne”, „Beetho ven i je go mu zy ka”. 

Ar chi tek tu rę i bu dow nic two w okre sie PRL do ku men to wał Cen tral ny Ośro dek In for ma cji
Bu dow nic twa. W zbio rach NAC jest kil ka dzie siąt kro nik fil mo wych wy pro du ko wa nych przez
tę in sty tu cję 25. Po ru sza na w ma te ria łach te ma ty ka to m.in.: za sto so wa nie no wych tech no lo gii
i sprzę tu w bu dow nic twie, wy sta wy i pro jek ty wnętrz bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej,
plany i re ali za cje bu dyn ków, mo stów, dróg. Wy pro du ko wa no m.in. kro ni ki i re por ta że pt.:
„Bu dow nic two wiel ko pły to we w War sza wie”, „Sta lo wa kon struk cja Ro tun dy w War sza wie”,
„Bu dyn ki miesz kal ne z ram «H»”, „Bu do wa Osie dla Miesz ka nio we go im. gen. Ka ro la Świer -
czew skie go w Po zna niu”, „Pol skie ma szy ny bu dow la ne na 32. Mię dzy na ro do wych Tar gach
Po znań skich”, „Alu mi nio wa kon struk cja pal miar ni w Kra ko wie”, „Sta lo wa kon struk cja wie -
żow ca «Ri vie ra» w War sza wie”, „Bu do wa dom ku jed no ro dzin ne go z pre fa bry ko wa nych ele -
men tów ty pu OKAL”. Kro ni ki za wie ra ją tak że re la cje z za kła dów prze my sło wych: „Azo ty”
w Pu ła wach, Za kła du Pro duk cyj ne go Me bli w Wy szko wie, Stocz ni Szcze ciń skiej. 

Zbiór filmów w Narodowym Archiwum Cyfrowym
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25 NAC, sygn. K0213 do K0263.

Budowa Rotundy PKO w Warszawie w latach 1962–1963. 
Z prawej widoczny fragment budowanego gmachu Universalu 

(Narodowe Archiwum Cyfrowe) 



Naj więk szą część fil mów z okre su po wo jen ne go sta no wią kro ni ki woj sko we pro du ko wa -
ne przez Wy twór nię Fil mo wą „Czo łów ka” – „Woj sko wa Kro ni ka Fil mo wa” oraz cza so pi sma
„Ra dar” i „Żoł nierz Ra dziec ki”. Pre zen tu ją one dzia łal ność Lu do we go Woj ska Pol skie go:
uro czy sto ści, de fi la dy, ma new ry, ćwi cze nia, re la cje z jed no stek, szkol nic two woj sko we, ży -
cie kul tu ral ne i spor to we, np. „Nad Od rą” – ćwi cze nia jed no stek woj sko wych ZSRR, NRD
i Pol ski 26, „Grun wald 1960” – re por taż z uro czy sto ści na po lach Grun wal du w 1960 r.
i z defi la dy w Gnieź nie 27, „Akro ba cje w po wie trzu” – za wo dy lot nic twa my śliw skie go,
pokaz in dy wi du al ne go wyż sze go pi lo ta żu 28, „Lu dzie -ż aby” – za ję cia nur ków Mary nar ki
Wojen nej na ba se nie 29, „Na sza broń” – po kaz spraw no ści czoł gu T-5430, „Oni wy bra li” –
przy się ga woj sko wa w Ofi cer skiej Szko le Sa mo cho do we j31, tre nin gi w Cen tral nym Woj sko -
wym Klu bie Spor to wym Le gia 32, po moc jed no stek woj sko wych w wal ce z po wo dzią 33,
„39 rocz nik” – re je stra cja i ba da nie po bo ro wy ch34, „Le śna świe tli ca” – wy po czy nek i roz -
ryw ka żoł nie rzy po za ję cia ch35, „Re wia mo dy” – dom mo dy w Ofi cer skim Klu bie Gar ni zo -
no wym w Byd gosz czy 36, „Szla kiem pie śni i tań ca” – wy stę py Cen tral ne go Ze spo łu Re pre -
zen ta cyj ne go Woj ska Pol skie go 37. 

W 2010 r. do za so bu NAC prze ję to w de po zyt Ar chi wum Au dio wi zu al ne Je rze go Fi cow -
skie go, któ re go znacz ną część sta no wią tak że fil my do ku men tal ne z udzia łem pi sa rza. Sta -
no wią one bar dzo cie ka wy ma te riał do bio gra fii te go twór cy. 

Za sób fil mo wy NAC, a szcze gól nie je go naj star sza część, z ra cji bra ku sprzę tu do od twa -
rza nia, ko pio wa nia i di gi ta li za cji jest trud no do stęp ny dla użyt kow ni ków. Kosz tow ność
profe sjo nal nych urzą dzeń prze kra cza moż li wo ści bu dże to we NAC i ca łych ar chi wów pań -
stwo wych. Rów nież kwe stia praw au tor skich nie da je peł nej moż li wo ści ko rzy sta nia z fil -
mów. Roz wią za nie po wyż szych pro ble mów sta no wi je den z prio ry te tów dla NAC w kwe -
stii udo stęp nia nia swo ich zbio rów. Waż nym za gad nie niem jest tak że po głę bie nie
współ pra cy z in ny mi in sty tu cja mi gro ma dzą cy mi po dob ne ma te ria ły – Wy twór nią Fil mów
Do ku men tal nych i Fa bu lar nych, Fil mo te ką Na ro do wą oraz Te le wi zją Pol ską S.A. 

26 NAC, sygn. K0055. 
27 NAC, sygn. K0028. 
28 NAC, sygn. K0020. 
29 NAC, sygn. K0012. 
30 NAC, sygn. K0028. 
31 NAC, sygn. K0033. 
32 NAC, sygn. K0001. 
33 NAC, sygn. K0002. 
34 NAC, sygn. K0015. 
35 NAC, sygn. K0018. 
36 NAC, sygn. K0017. 
37 NAC, sygn. K0034.

Filip Kwiatek 
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Antoni Zieliński

Instrukcja (tymczasowa) 
o pozyskaniu, pracy i ewidencji
agenturalno-informacyjnej

sieci z 13 lutego 1945 r. 
Analiza krytyczna dokumentu

Za jed no z pod sta wo wych za dań apa ra tu bez pie czeń stwa ucho dzi pro wa dze nie pra cy
ope ra cyj nej. Spo sób wy ko ny wa nia skła da ją cych się na nią czyn no ści re gu lo wa ły
róż no rod ne prze pi sy; za naj waż niej sze z nich uwa ża ne są in struk cje. To skła nia

do bliż sze go przyj rze nia się pierw sze mu z te go ty pu do ku men tów – In struk cji (tym cza so -
wej) o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu ral no -in for ma cyj nej sie ci z 13 lu te go 1945 r.
– i pod ję cia pró by od po wie dzi na licz ne py ta nia: Jak do szło do po wsta nia do ku men tu? Jaki
był je go cel? Kto był au to rem i jak wy glą dał krąg po ten cjal nych od bior ców? Jak pre zen to -
wa ły się po sta no wie nia (za le ce nia?) in struk cji na tle wie dzy, prak tycz nych do świad czeń
i po trzeb bez pie ki z dru giej po ło wy ro ku 1944 i po cząt ku 1945 r., czy li cze go no we go mógł
się z niej na uczyć sze re go wy pra cow nik apa ra tu re pre sji? Wresz cie spraw dze nia, jak re ali -
zo wa no po sta no wie nia in struk cji w prak ty ce?

Pod sta wę źró dło wą pu bli ka cji sta no wi oczy wi ście sa ma in struk cja. Jed nak dla wła ści we -
go jej umiej sco wie nia na tle pra cy ope ra cyj nej przed jej wy da niem oraz prze śle dze nia, czy
nor ma tyw ten spo wo do wał istot niej sze zmia ny w tej że pra cy, na le ża ło by prze ba dać wie le
do dat ko wych źró deł, zwłasz cza za cho wa ne tecz ki (znacz nie czę ściej tyl ko ich frag men ty)
agen tu ry. Skut ko wa ło by to jed nak roz sze rze niem tek stu do mo no gra fii o pra cy ope ra cyj nej
w pierw szym ro ku ist nie nia apa ra tu bez pie czeń stwa. Pre zen to wa ny ar ty kuł sta wia so bie
skrom niej sze za da nia, dla te go ba zę źró dło wą dla te re nu ogra ni czo no do ma te ria łów
wydanych, ko rzy sta jąc przede wszyst kim z se rii Rok pierw szy na…1. Gros z nich sta no wią
proto ko ły kon tro li oraz ra por ty, mel dun ki i spra woz da nia in for mu ją ce o dzia łal no ści
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1 Rok pierw szy. Po wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Lu belsz czyź nie (li piec
1944 – czer wiec 1945), oprac. ze spół pod kie row nic twem S. Po le sza ka, War sza wa 2004; Rok pierw szy. Po -
wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Rze szowsz czyź nie (sier pień 1944 – li piec 1945),
wy bór i oprac. D. Iwa necz ko, Z. Na wroc ki, Rze szów 2005. Nie co mniej sze zna cze nie ma Rok pierw szy. Po -
wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Po mo rzu i Ku ja wach (lu ty–gru dzień 1945), red.
B. Bi na szew ska, P. Ry bar czyk, War sza wa–Byd goszcz–Gdańsk 2010. Za war te bo wiem w tej pu bli ka cji do ku -
men ty, przy dat ne do uka za nia spo so bu my śle nia i dzia ła nia funk cjo na riu szy, do ty czą tyl ko okre su po wpro -
wa dze niu oma wia nej in struk cji w ży cie.



poszcze gól nych ogniw apa ra tu. Ba dacz dzia łań re sor tu mu si być wo bec te go ty pu źró deł
bar dzo kry tycz ny i li czyć się z tym, że fak tycz ne osią gnię cia au to rów spra woz dań mo gą się
istot nie róż nić od ich do ku men ta cji na pa pie rze. Dla po dej mo wa ne go w ar ty ku le te ma tu
pro blem ten jest jed nak mniej istot ny. Je śli bo wiem na wet kie row nik PUBP nie pi sał praw -
dy, do no sząc, że w pod le głym mu urzę dzie przed spo tka niem z agen tem funk cjo na riusz
otrzy mu je od kie row ni ka sek cji in struk taż, to po da nie ta kiej in for ma cji do wo dzi, że wie -
dział, jak pra ca wy glą dać po win na.

In struk cja z 13 lu te go 1945 r. by ła pa ro krot nie pu bli ko wa na. Po raz pierw szy w 1987 r.
w we wnętrz nym wy daw nic twie re sor to wym2. Re dak to rzy z za ło że nia nie opa try wa li pre -
zen to wa nych do ku men tów ko men ta rzem, nie za mie ści li za łącz ni ków, błęd nie uwa ża jąc, że
„nie róż nią się wie le od obec nie sto so wa nych”, źle od czy ta li da tę za twier dze nia do ku men -
tu przez Rad kie wi cza (za miast „13/II.1945” wpi sa no „13.11.1945”)3. Ode sła li od bior cę
do ów cze snej sy gna tu ry ar chi wal nej, przy wo ła nej ra czej nie po praw nie (CA MSW, t. 2)4, nie
scha rak te ry zo wa li eg zem pla rza, któ ry sta no wił pod sta wę pu bli ka cji – brak więc wzmian ki,
czy tekst jest pod pi sa ny, ma ja kiś nu mer kan ce la ryj ny itp. Są dząc z tre ści, moż na za ło żyć,
że pod sta wę te go wy da nia sta no wił któ ryś z eg zem pla rzy dru ko wa nej bro szu ry.

Po ro ku 1989 r. in struk cję pu bli ko wa no trzy krot nie. Po raz pierw szy praw do po dob nie
w 1996 r., bez ko men ta rza, w ano ni mo wej pra cy Taj ni współ pra cow ni cy. Do ku men ty5; sie -
dem lat póź niej z krót kim omó wie niem To ma sza Bal bu sa we wro cław skich Stu diach i ma -
te ria łach do dzie jów opo zy cji i opo ru spo łecz ne go6. Oby dwa wy da nia ma ją tę sa mą wa -
dę – nie in for mu ją o pod sta wie źró dło wej pu bli ka cji, na to miast za le tą ich jest umiesz cze nie
za łącz ni ków, choć układ gra ficz ny dru gie go z nich w wy daw nic twie wro cław skim od bie ga
od rze czy wi sto ści.

Naj bar dziej roz po wszech nio ną pra cę za wie ra ją cą tekst oma wia ne go do ku men tu sta no wi
pu bli ka cja Ta de usza Ru zi kow skie go7. Wy daw ca nie ustrzegł się pew ne go błę du skut ku ją ce -
go zde for mo wa niem ty tu łu in struk cji, a mia no wi cie za pod sta wę przy jął wy ko na ną w la tach
dzie więć dzie sią tych kse ro ko pię z kse ro ko pii8; pier wo wzo rem był zbro szu ro wa ny druk opa -
trzo ny okład ką. Przy kse ro wa niu pierw szej stro ny nie zmie ści ło się wpi sa ne przy sa mym
mar gi ne sie „o”9. Po nie waż istot nych błę dów w tek ście nie ma, a oma wia na pra ca jest po -
wszech nie do stęp na, m.in. w wy da niu in ter ne to wym, przy od sy ła niu do kon kret nych za pi -
sów in struk cji bę dę przy wo ły wał po cho dzą ce z niej stro ny. Wy ją tek sta no wią za łącz ni ki,
któ rych Ru zi kow ski nie opu bli ko wał; w tym wy pad ku od sy ła cze bę dą kie ro wać do ma te ria -
łów ar chi wal nych.
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2 Z dzie jów kontr wy wia du w Pol sce Lu do wej (wy bór do ku men tów 1944–1984), t. 1–2, De par ta ment Szko -
le nia i Do sko na le nia Za wo do we go MSW. Za cho wa ło się wie le eg zem pla rzy, ko rzy stam z prze cho wy wa ne go
pod sy gna tu rą AIPN, 0638/26, t. 1.

3 Ibi dem, s. 90, 98.
4 Ibi dem, s. 90.
5 Taj ni współ pra cow ni cy. Do ku men ty, bmdw. We wstę pie jest m.in. wzmian ka o pro jek cie usta wy lu stra -

cyj nej przy go to wa nym przez pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie go w 1996 r. Pra ca jest trud no do stęp na,
nie fi gu ru je ani w ka ta lo gach bi blio tek Uni wer sy te tu War szaw skie go, ani w ka ta lo gu Bi blio te ki Na ro do wej. 

6 T. Bal bus, Me cha nizm wer bo wa nia i pro wa dze nia agen tu ry Urzę du Bez pie czeń stwa (do ku ment MBP
z 1945 r.) [w:] Stu dia i ma te ria ły do dzie jów opo zy cji i opo ru spo łecz ne go, t. 3, red. Ł. Ka miń ski, Wro cław
2000, s. 108–117.

7 T. Ru zi kow ski, In struk cje o pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa 1945–1989, War sza wa 2004,
s. 23–28.

8 AIPN, 01259/23.
9 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 23.



Ar ty kuł skła da się z dwóch czę ści. Pierw szą z nich jest krót ka pre zen ta cja śro do wi ska,
w któ rym do ku ment po wstał oraz dla któ re go był prze zna czo ny. Sa me mu omó wie niu in -
struk cji po świę co no część dru gą. Na koń cu za miesz czo no dłuż sze pod su mo wa nie, zbie ra ją -
ce szcze gó ło we hi po te zy z po szcze gól nych frag men tów ar ty ku łu oraz sy gna li zu ją ce pro ble -
my wy ma ga ją ce dal szych ba dań.

Część I

Oko licz no ści po wsta nia i cel wy da nia in struk cji

Roz wa ża nia ni niej sze na le ży roz po cząć od stwier dze nia, że nie za cho wał się eg zem plarz
in struk cji, któ ry moż na by okre ślić ja ko ory gi nał, tj. za wie ra ją cy pod pi sy osób fi gu ru ją cych
ja ko au tor (Rom kow ski) i za twier dza ją cy do ku ment (Rad kie wicz)10. Do tar łem do ośmiu eg -
zem pla rzy wy two rzo nych w 1945 r. Sie dem z nich – czte ry w cen tra li, po jed nym w Ka to -
wi cach, Po zna niu i Rze szo wie – ma for mę dru ko wa nej bro szu ry. Jed na ko wa treść i sam
układ tek stu, pie cząt ka z nu me rem – jak moż na przy pusz czać eg zem pla rza – wid nie ją ca
w nie któ rych eg zem pla rzach na stro nie ty tu ło wej wska zu je, że ma my do czy nie nia z do ku -
men tem, któ ry po za twier dze niu przez mi ni stra zo stał ro ze sła ny jed nost kom ope ra cyj nym
w cen tra li i w te re nie11.

W ma te ria łach po mi ni ster stwie za cho wał się jesz cze je den eg zem plarz in struk cji12. Jest
to ma szy no pis, na pew no nie pierw szy eg zem plarz, na co wska zu je fio le to wy ko lor czcio -
nek, do wód uży cia kal ki. Brakuje ele men tów for mal nych, któ re po zwo li ły by jed no znacz nie
okre ślić, czy był to pro jekt, czy też spo rzą dzo ny po 13 lu te go od pis. Nie któ re ce chy wska -
zy wa ły by jed nak, że ma my do czy nie nia z pro jek tem. Da ta „13-II-1945” do pi sa na jest
ołów kiem – przy prze pi sy wa niu z za twier dzo ne go tek stu wpi sa no by ją na ma szy nie,
podob nie jak – po mi nię tą w tym eg zem pla rzu – for mu łę „Za twier dzam Mi ni ster Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go Sta ni sław Rad kie wicz Lu blin13/II-1945”. Moż na od no to wać pew ne
od mien no ści w sa mym tek ście: w ty tu le roz dzia łu I brak słów „i wer bo wa nie”, pa ro krot nie
za miast „Publ.” jest „Pu blicz ne go”, wie lo krot nie wy stę pu ją błę dy ję zy ko we („wziąść”,
„o tre ści roz mo wy i przy czy ny [za miast po praw ne go «przy czy nie» – A.Z.] we zwa nia ni ko -
mu ni gdy nie po wie”) i ma szy no we (np. „obo wiąz ke” za miast „obo wią zek”, „do kląd”
zamiast „do kąd”), a tak że prze sta wie nia słów13. W su mie tekst eg zem pla rzy dru ko wa nych
jest bar dziej po praw ny od ma szy no pi su.

Przy pusz cze nie, że ma szy no pis sta no wi pro jekt (lub jed ną z je go wer sji) in struk cji, jest
o ty le istot ne, że wska zy wa ło by, iż tekst nie po wstał zu peł nie spon ta nicz nie, lecz nad nim
choć tro chę de ba to wa no, co ską di nąd – jak o tym ni żej – wy da je się wąt pli we. Brak jed nak
na owym ma szy no pi sie śla dów ewen tu al nej pra cy (do pi sków, skre śleń, pod kre śleń) nad do -
ku men tem.

In struk cja z 13 lu te go 1945 r. nie by ła do tych czas przed mio tem od ręb ne go opra co wa nia
na uko we go, ale kil ku hi sto ry ków przy oka zji in nych ba dań lub wy da nia źró dła wy ra zi ło

Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji...

131

D
O
K
U
M
EN
T
Y

10 Nie ma co do te go pew no ści. Po szu ki wa nia w ma te ria łach za wie ra ją cych ak ta nor ma tyw ne MBP
z 1945 r. – AIPN spi sy 01225, 01254, 01258 oraz 1572 nie przy nio sły po zy tyw ne go re zul ta tu. 

11 AIPN, 01225/30; AIPN, 01254/416; AIPN, 01254/747; AIPN, 1572/865; AIPN Ka, 0103/120/CD; AIPN
Po, 06/303/94/CD; AIPN Rz, 04/3126/CD. Pra gnę w tym miej scu po dzię ko wać pra cow ni kom BUiAD,
wszyst kich od dzia łów i de le ga tur, któ rzy po szu ki wa li in struk cji. Kse ro ko pie znaj du ją się w róż nych miej -
scach, np. AIPN, 002559/25/1, k. 98–110.

12 AIPN, 01258/12, k. 4–9.
13 O pa ru in nych róż ni cach pi szę przy oka zji ana li zy tek stu in struk cji.
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swo je opi nie na jej te mat. Jed nak pierw sze – po śred nie – oce ny in struk cji zo sta ły wy sta wio -
ne nie przez ba da czy, lecz prak ty ków, już w pa rę mie się cy po jej pod pi sa niu. 

O pra cy z agen tu rą trak to wa ły roz ka zy Rad kie wi cza nr 52 z 7 wrze śnia i nr 70 z 23 paź -
dzier ni ka 1945 r.14 Wy ni ka z nich przede wszyst kim, że funk cjo na riu sze in struk cji nie
znali lub nie ro zu mie li (pró by wer bun ku po dej mo wa no tak jaw nie, że de kon spi ro wa ło to
me to dy pra cy). Jed nak że roz ka zy wpro wa dza ły już wy ma ga nia, któ rych w in struk cji nie
by ło („zabra nia się ka te go rycz nie wer bo wać in for ma to rów bez uprzed nie go ze bra nia mate -
ria łu da ją ce go rę koj mię, że kan dy dat nie roz gło si wia do mo ści o czy nio nej mu pro po zy -
cji”15), a jednocześnie wy co fy wa ły się z nie któ rych jej po sta no wień, np. do pusz cza jąc
w wy jąt ko wych wy pad kach do wer bun ku i kon tak tów z agen tu rą w sie dzi bach urzę dów
bez pie czeń stwa16.

Za kry ty kę m.in. in struk cji moż na uznać pod pi sa ny przez Rad kie wi cza 21 czerw ca 1947 r.
roz kaz nr 46 o pra cy szko le nio wej, za wie ra ją cy stwier dze nie: „Cen tral na Szko ła MBP za -
miast wzbo ga cać wie dzę ope ra cyj ną pra cow ni ka, któ ry przy cho dzi do szko ły czę sto już
z do świad cze niem pół rocz nej czy rocz nej pra cy za wo do wej – kar mi go prze sta rza ły mi teo -
ria mi z lat 1944/[19]45 i w ten spo sób co fa go wstecz”17.

Praw do po dob nie pierw szą pró bę teo re tycz ne go spoj rze nia na in struk cję za war to w opra -
co wa niu za ty tu ło wa nym „Roz wój my śli ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w XXX-le ciu
PRL”, przy go to wa nym przez ze spół Cy klu II WSO MSW im. F. Dzier żyń skie go w Le gio -
no wie pod kie run kiem je go sze fa – płk. Wła dy sła wa Rut ki18. Pi sa no w nim, że pierw sza in -
struk cja „w spo sób prze ko ny wa ją cy uza sad nia ła, po co jest po trzeb na agen tu ra, jak ją po -

zy ski wać [podkr. – A.Z.] i wy ko rzy sty wać, by na le ży cie wy ko nać za da nia. Opar ta by ła
przede wszyst kim na do świad cze niach ra dziec kie go apa ra tu bez pie czeń stwa. Mi mo od -
mien no ści sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej i eko no micz nej w na szym kra ju, sze re gu uprosz -

czeń i ogól ni ków [podkr. – A.Z.] – prze no si ła ona do świad cze nia ra dziec kiej my śli ope ra -
cyj nej, roz po wszech nia ła pod sta wo we idee wśród pra cow ni ków na sze go apa ra tu. Uczy ła
abe ca dła sztu ki ope ra cyj nej”. Wpro wa dzi ła „kil ka ka te go rii OZI, jak np. agent, in for ma tor,
re zy dent. Każ de z tych źró deł speł nia ło in ne funk cje, wy ko ny wa ło róż ne za da nia”
[podkr. – A.Z.]19. 

Tyl ko z nie któ ry mi za war ty mi tu opi nia mi moż na się zgo dzić: in struk cja rze czy wi ście
uza sad nia ła po trze bę po sia da nia agen tu ry, opie ra ła się na wzo rach ra dziec kich nie przy sta ją -
cych – wów czas, ale to się szyb ko zmie ni – do pol skiej rze czy wi sto ści, za wie ra ła wie le

14 AIPN, 1572/48, k. 81, 112. Ten ostat ni pu bli ko wa ny przez T. Bal bu sa – na pod sta wie od pi su spo rzą dzo -
ne go dla WiN przez Ali cję Wno row ską z PUBP w Prze my ślu. T. Bal bus, Roz kaz Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go z 23 X 1945 r. [w:] Stu dia i ma te ria ły z dzie jów opo zy cji i opo ru spo łecz ne go, t. I, Wro cław 1998,
s. 144–145.

15 AIPN, 1572/48, k. 81.
16 Ibi dem, k. 112.
17 AIPN, 01258/120, k. 16. Trze ba jed nak pa mię tać, że w po ło wie 1947 r. – po prak tycz nym roz bi ciu pod -

zie mia i wy eli mi no wa niu PSL – sy tu acja po li tycz no -ope ra cyj na, a tym sa mym ce le urzę dów bez pie czeń stwa
i wy ma ga nia sta wia ne je go funk cjo na riu szom by ły zu peł nie in ne niż dwa la ta wcze śniej.

18 AIPN, 01334/535. Był to druk prze zna czo ny do użyt ku we wnętrz ne go, wy da ny z oka zji trzy dzie stej
rocz ni cy po wsta nia or ga nów bez pie czeń stwa. Nie da to wa ny, za pew ne z 1974 r., na pew no sprzed 1980 r., moc -
no zi de olo gi zo wa ny, na co wpły nę ły nie wąt pli wie do dat ko wo rocz ni co wy cha rak ter wy daw nic twa, jak też za -
in te re so wa nia kie row ni ka cy klu. Rut ka fi gu ru je na nim ja ko ma gi ster, dok to ry zo wał się pa rę lat póź niej
na pod sta wie pra cy „Kształ to wa nie po sta wy ide owej pra cow ni ków ope ra cyj nych SB”; por. Pro ble my teo rii
i prak ty ki ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa, „Kwar tal nik Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej im. Fe lik sa Dzier żyń -
skie go” 1980, z. 3–4, s. 90–94 (AIPN, 628/175).

19 AIPN, 01334/535, s. 17–18.
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uprosz czeń i ogól ni ków. Ten ostat ni zwrot być mo że był za wo alo wa ną kry ty ką, któ rej
otwar cie au to rzy nie chcie li pod jąć. Nie moż na na to miast zgo dzić się z te zą, że in struk cja
uczy ła, jak po zy ski wać agen tu rę, gdyż – o czym w dal szej czę ści ar ty ku łu – w grun cie rze -
czy ro bi ła to tyl ko w od nie sie niu do osób, któ rym gro zi ło aresz to wa nie. Po dob nie na le ży
po trak to wać uwa gę, że zgod nie z in struk cją każ de ze źró deł speł nia ło róż ne funk cje; w rze -
czy wi sto ści nie by ło tam żad ne go roz róż nie nia mię dzy agen tem i in for ma to rem.

Jed nym tyl ko aspek tem in struk cji – po trak to wa niem przez nią za gad nień ewi den cji – za -
jął się funk cjo na riusz Biu ra „C” Wło dzi mierz Kop czuk, utrzy mu jąc, że za cho wy wa ła ona
scen tra li zo wa ną re je stra cję agen tu ry, cho ciaż sfor mu ło wa no to dość nie ja sno20.

W pra cy ma gi ster skiej po świę co nej hi sto rii wy wia du kpt. Wie sław An drze jew ski po da -
wał, że pra ca wy wia du przez wie le lat opie ra ła się na do ku men cie z 13 lu te go, uzna jąc,
że „po zy ski wa nie i pra ca ze współ pra cow ni ka mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi po trak to wa ne
zosta ły w in struk cji łącz nie”21.

Nie co sze rzej za jął się in struk cją Fe liks Ku bi ca, któ ry jed nak w za sa dzie stre ścił do ku -
ment bez pró by je go głęb szej ana li zy22. Pod kre ślił, że re sort nie dys po no wał wów czas żad -
ny mi do świad cze nia mi wła snej pra cy – co nie zu peł nie od po wia da ło rze czy wi sto ści, gdyż
ko rzy stał nie tyl ko z wie dzy kontr wy wia du ra dziec kie go, lecz tak że do świad czeń pra cow -
ni ków, któ rzy mie li do czy nie nia z przed wo jen nym Od dzia łem II Szta bu Głów ne go Woj ska
Pol skie go2 3.

Udo stęp nie nie ma te ria łów wy two rzo nych przez służ by spe cjal ne oso bom spo za re sor tu
spo wo do wa ło po cząt ko wo pew ną fa scy na cję pra cą ope ra cyj ną, co nie sprzy ja ło kry tycz nej
ana li zie do ty czą cych jej do ku men tów, np. po przez zwró ce nie uwa gi na prak tycz ną war tość
za war tych w nich in for ma cji. 

To masz Bal bus w krót kim wstę pie po prze dza ją cym wy da nie in struk cji wska zy wał, że tra -
fi ła ona do wszyst kich WUBP, a stam tąd po po wie le niu zo sta ła ro ze sła na do PUBP. Utrzy -
my wał, że obo wią zy wa ła ona do 1 lu te go 1955 r. Do dał tak że, że w la tach 1944–1989 agen -
tu ra (re zy den ci, agen ci, in for ma to rzy) sta no wi ła jed no z naj waż niej szych na rzę dzi pra cy
pio nów ope ra cyj nych24. W rze czy wi sto ści in struk cja by ła ko ry go wa na znacz nie wcze śniej
róż ne go ro dza ju roz ka za mi (o nie któ rych wspo mnia łem już wy żej), in struk cja mi z 1946 r.
do ty czą cy mi węż szych za gad nień2 5, wresz cie pod pi sa nym 15 sierp nia 1953 r. przez wi ce mi -
ni stra Ro ma na Rom kow skie go roz ka zem 025/53 o pra cy apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne -

20 AIPN, 0397/458, t. 2, „Hi sto ria Biu ra «C» Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych (1944–1984)”, War sza -
wa 1984, s. 18 (egz. 1). Rę ko pis do pro wa dzo ny tyl ko do koń ca 1956 r. Opi nię, że za cho wa no scen tra li zo wa -
ną ewi den cję agen tu ry, trud no po dzie lić. Na to miast zwra ca uwa gę fakt, że bliż sze za ję cie się ja kimś frag men -
tem in struk cji pro wa dzi do wnio sku, że jest on „męt ny”.

21 W. An drze jew ski, „Hi sto ria wy wia du re sor tu spraw we wnętrz nych 1944–1960”, War sza wa 1987,
s. 31 – pra ca ma gi ster ska w ASW (AIPN, 01521/2642); por. opra co wa nie płk. S. Słom ki, „Ge ne za i zmia ny
or ga ni za cyj no -struk tu ral ne De par ta men tu I MSW”, s. 3 (AIPN, 02387/5). Ten ostat ni do ku ment opu bli ko wał
Piotr Gon tar czyk; zob. De par ta ment I Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych. Opra co wa nie do ty czą ce ge ne zy
i zmian or ga ni za cyj nych ko mu ni stycz ne go wy wia du cy wil ne go 1944–1986, oprac. P. Gon tar czyk, „Glau ko -
pis” 2006, nr 5–6, s. 354–370 (opi nia o in struk cji s. 355–356).

22 F. Ku bi ca, Oso bo we źró dła in for ma cji w dzia ła niach ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa w la tach
1944–1960, „Ze szy ty Na uko we Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1988, z. 7, s. 39–60 (AIPN, 01521/1596,
t. 1).

23 Ibi dem, s. 47.
24 T. Bal bus, Mechanizm werbowania..., s. 108–109. Opi nia, że in struk cja obo wią zy wa ła do 1 II 1955 r.,

zo sta ła po wie lo na w kil ku pra cach.
25 AIPN, 01254/832/CD, In struk cja dy rek to ra De par ta men tu I nr 4 z 14 III 1946 r. w spra wie re or ga ni za -

cji sie ci agen cyj nej „po li nii” pod zie mia nie miec kie go, k. 76–88.
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go z agen tu rą2 6. Wro cław ski hi sto ryk nie od wo łał się do źró deł, by wska zać dro gę (i tem po)
roz cho dze nia się in struk cji, stąd brak pew no ści, czy rze czy wi ście – jak twier dzi – zo sta ła
prze sła na do wszyst kich po wia tów, choć lo gicz ne wy da je się przy pusz cze nie, że ta ki mógł
być za miar jej twór ców. Ko rek ty wy ma ga też opi nia o ro li agen tu ry, a szcze gól nie frag ment
utoż sa mia ją cy z nią re zy den tów, agen tów i in for ma to rów aż do ro ku 1989. Od 1960 r. nazew -
nic two po szcze gól nych ka te go rii taj nych współ pra cow ni ków ule gnie zmia nie.

Po wierz chow ną opi nię o oma wia nym do ku men cie za pre zen to wał rów nież Hen ryk
Głęboc ki. Au tor, dla któ re go za gad nie nie to sta no wi je dy nie wą tek po bocz ny roz wa żań
o instruk cji o 25 lat póź niej szej, pi sał, że ta z lu te go 1945 r. okre śla ła za sa dy wy bo ru kan -
dy da tów do wer bun ku, wska zy wa ła spo sób wer bo wa nia, re je stro wa nia, spra woz daw czo ści
itd. Spo rzą dził więc swe go ro dza ju spis tre ści, nie ana li zu jąc prak tycz nej przy dat no ści
zawar tych w do ku men cie na ka zów i po uczeń. Głę boc ki – jak kil ku in nych ba da czy – po -
wie lił błąd o obo wią zy wa niu in struk cji do 1 lu te go 1955 r., na to miast traf nie za uwa żył, że
„po szcze gól ne ele men ty [pra cy ope ra cyj nej] by ły wciąż do sko na lo ne, a za sa dy dzia ła nia
z lat sie dem dzie sią tych wy da ją się nie mal sub tel ne w po rów na niu z sier mięż ny mi la ta mi
czter dzie sty mi”27.

Ta de usz Ru zi kow ski słusz nie zwró cił uwa gę na ogól ni ko wy cha rak ter in struk cji i – war to
to pod kre ślić – traf nie za uwa żył, że w mo men cie jej wy da wa nia pra ca funk cjo na riu szy bez -
pie czeń stwa by ła du żo bo gat sza, niż wska zy wa ła by na to treść do ku men tu2 8.

„Szcze gó ło wo spra wę wer bun ku i wy ko rzy sta nia agen tu ry uję ła w or ga ni za cyj ne ra my
[…]”– pi sał o in struk cji Zbi gniew Na wroc ki. Dal szy je go wy wód, a tak że cy ta ty z do ku -
men tu, wska zu ją jed nak, że au tor skon cen tro wał się na – rze czy wi ście naj le piej opra co wa -
nych – frag men tach do ty czą cych po zy ski wa nia pod groź bą aresz tu2 9.

Nie co miej sca po świę ci li in struk cji z 13 lu te go Bo gu sław Kop ka i Grze gorz Maj chrzak
w in te re su ją cym ar ty ku le o dzia ła niach pio nu III (wal ki z „ban dy ty zmem”) w la -
tach 1944–195430. Au to rzy słusz nie zwró ci li uwa gę, że w do ku men cie po mi nię to de fi ni cje
po jęć („po zo sta wio no za sad ni czej in struk cji”), na to miast trud niej zgo dzić się z ich opi nią,
ja ko by „szcze gó ło wo” okre ślo no w nim or ga ni za cję pra cy funk cjo na riu sza ope ra cyj ne go
z agen tem. Stresz cza jąc tekst, Kop ka i Maj chrzak pre zen tu ją je go po sta no wie nia w spo sób
przej rzy sty, gu biąc jed nak w ten spo sób cha rak te ry stycz ne dla do ku men tu cha os i brak pre -
cy zji31. Na przy kład au to rzy pi szą: „Wer bu nek agen ta (agen tów) po wi nien być po prze dzo -
ny roz po zna niem, czy li ze bra niem do ku men ta cji na te mat osób wy ty po wa nych do pra cy
agen cyj nej (cha rak te ry sty ka śro do wi ska, w któ rym za miesz ku ją i pra cu ją, wszel ki ma te riał
kom pro mi tu ją cy oraz da ne oso bo we). Sam wer bu nek po wi nien na stą pić do pie ro po wy ko -
na niu po wyż szych za dań”32. In ter pre ta cja ta – być mo że zgod na z my ślą au to ra do ku men -
tu – oczy wi sta dla dwóch hi sto ry ków zna ją cych na stęp ne in struk cje nie ko niecz nie mu sia ła
być ta ką dla funk cjo na riu szy, nie rzad ko nie mo gą cych się po szczy cić ukoń cze niem szko ły
pod sta wo wej, któ rzy po win ni się z tym do ku men tem w 1945 r. za po znać.

26 Roz kaz wpro wa dził In struk cję 012/53; por. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 29–46.
27 H. Głę boc ki, „Bi blia” Służ by Bez pie czeń stwa. In struk cja 006/70, „Ar ca na” 1992, nr 4–5, s. 41–42.
28 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 6.
29 Z. Na wroc ki, Za miast wol no ści. UB na Rze szowsz czyź nie 1944–1949, Rze szów 1998, s. 78–79.
30 B. Kop ka, G. Maj chrzak, Cen tra la a te ren na przy kła dzie dzia łań De par ta men tu III Mi ni ster stwa Bez -

pie czeń stwa Pu blicz ne go w la tach 1944–1954 [w:] „Zwy czaj ny” re sort. Stu dia o apa ra cie bez pie czeń -
stwa 1944–1956, red. K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, War sza wa 2005, s. 204–223.

31 Ibi dem, s. 209–211.
32 Ibi dem, s. 209.
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Za „bar dzo po wierz chow ną” – i słusz nie – uzna je in struk cję Wal de mar Mi kul ski33,
na brak pre cy zji uży wa nych w niej okre śleń zwra ca ją uwa gę Fi lip Mu siał34 i Lech Gra du -
szew ski35. Moż na jesz cze do dać, że wie lu au to rów utrzy mu je, iż oso by współ pra cu ją ce
z urzę da mi bez pie czeń stwa wer bo wa no w opar ciu o tym cza so wą in struk cję, ale nie po da ją
kon kret nych przy kła dów. Nie wia do mo stąd, czy ich stwier dze nia po par te są in for ma cja mi
z akt, czy też sta no wią je dy nie wy nik ro zu mo wa nia: sko ro wer bo wa no w cza sie, w któ rym
obo wią zy wał prze pis z 1945 r., to mu sia no to wy ko ny wać w opar ciu o je go po sta no wie nia36.

Zwię złe go po rów na nia oma wia ne go do ku men tu z przy szły mi in struk cja mi UB/SB do ko -
na ła Kin ga Kry sie wicz37. Au tor ka wska za ła ogól ni ko we trak to wa nie po ru sza nych w do ku -
men cie spraw i brak bar dziej pre cy zyj nych de fi ni cji uży wa nych po jęć. Za sy gna li zo wa ła
wy stę po wa nie dwóch me tod wer bun ku, pod kre śli ła jed nak, że w in struk cji tym cza so wej zo -
sta ły za ry so wa ne ra my pra cy z agen tu rą, po da no ele men tar ne jej za sa dy38.

Przed przy stą pie niem do ana li zy sa me go tek stu war to za sta no wić się nad za gad nie niem
na tu ry bar dziej ogól nej: ja ką ge ne ral nie wa gę przy wią zy wa li do tre ści ak tów nor ma tyw nych
z okre su Pol ski Lu do wej sa mi ich twór cy, a w re sor cie bez pie czeń stwa pu blicz ne go/spraw
we wnętrz nych w szcze gól no ści?

Roz wa ża nia na le ży za cząć od stwier dze nia oczy wi ste go: no wa wła dza, wpro wa dzo na
na ba gne tach i czoł gach ra dziec kich, wzo ry dzia ła nia czer pa ła z Mo skwy. W ro syj skiej,
jesz cze przed re wo lu cyj nej, tra dy cji sza cu nek dla pra wa był „bar dziej ela stycz ny” od za -
chod nio eu ro pej skie go39. Po 1917 r. no wi rząd cy – gdy tak im by ło wy god niej – nie tyl ko
nie sto so wa li się do wy da wa nych na wet przez sie bie prze pi sów, lecz tak że wie lo krot nie już
w mo men cie przyj mo wa nia nie mie li za mia ru prze strze gać ich po sta no wień, gdyż trak to wa -
no je przede wszyst kim ja ko jed ną z form pro pa gan dy40. Dla każ de go czło wie ka ra dziec -

33 W. Mi kul ski, Lo ka le kon tak to we, miesz ka nia kon spi ra cyj ne i lo ka le służ by ob ser wa cyj nej w pra cy ope -
ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw -
cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 185.

34 F. Mu siał, Oso bo we źró dła in for ma cji pio nów ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa dzia ła ją cych w gra -
ni cach PRL [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji…, s. 29. Na to miast nie moż na zgo dzić się z opi nią te go au to ra,
ja ko by in struk cja z 13 lu te go wy róż nia ła tyl ko dwie ka te go rie OZI – re zy den ta i agen ta. Ibi dem, s. 28; idem,
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
Mini ster stwa Spraw We wnętrz nych PRL (1970–1989), Kra ków 2007, s. 277–278. Ską di nąd z za miesz czo nych
tam wy wo dów po świę co nych in struk cji z 1953 r. wy ni ka, że Mu siał wie o wcze śniej szym ist nie niu ka te go rii
in for ma to ra.

35 L. Gra du szew ski, Spo sób do ku men to wa nia pra cy ope ra cyj nej WUBP i WUdsBP w Byd gosz czy na pod -
sta wie re sor to wych ak tów nor ma tyw nych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2,
s. 116.

36 J. Paw ło wicz, Lu dzie płoc kiej bez pie ki. Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Płoc ku 1945–1956, War -
sza wa 2007, s. 28.

37 K. Kry sie wicz, „Oso bo we źró dła in for ma cji w pra cy wy bra nych pio nów apa ra tu bez pie czeń stwa w la -
tach 1945–1990 w świe tle in struk cji mi ni ste rial nych”, Ełk 2007, mps pra cy ma gi ster skiej na pi sa nej pod kie -
run kiem Se li ma Cha zbi je wi cza na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych i Sztu ki Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie -
go (w zbio rach au to ra).

38 Ibi dem, s. 7–10.
39 Jan Ku cha rzew ski wska zu je, że nie wy ko nal ne prze pi sy by ły zna ko mi tym pre tek stem do za sto so wa nia

re pre sji. Tra dy cję tę wy wo dzi co naj mniej od Iwa na Groź ne go. J. Ku cha rzew ski, Od bia łe go ca ra tu do czer -
wo ne go, t. 1, War sza wa 1998, s. 23–24; in ne uwa gi zob. ibi dem, s. 49, 55, 69, 133, 198–199, 201. Przy kład
lite rac ki – Pan Ta de usz Księ ga dru ga, opo wia da nie Te li me ny o po sta wie po lic maj stra w spo rze mię dzy wiel -
kim łow czym Ko zo du si nem a sza rym czy now ni kiem.

40 Le nin utrzy my wał, że funk cje re pre syj ne spra wu je się bez po śred nic twa pra wa; mu si ist nieć moż li wość
do wol nej zmia ny pro ce dur w każ dej chwi li. A. Li tyń ski, Pra wo Ro sji i ZSRR 1917–1991, czy li hi sto ria 
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kie go by ło ja sne, że w ra zie roz bież no ści mię dzy za pi sem ja kie goś ak tu praw ne go a wo lą
od po wied nio wy so ko umo co wa ne go przed sta wi cie la wła dzy wy ko naw czej, tzn. ad mi ni stra -
cyj nej lub par tyj nej, roz strzy ga głos te go ostat nie go, któ ry mo że pod jąć de cy zję nie zgod ną
ani z du chem, ani z li te rą prze pi su.

Te go ro dza ju my śle nie, po tę go wa ne bra kiem kul tu ry praw nej przy szłych rząd ców Pol ski
Lu do wej, ujaw ni ło się już od pierw szych chwil dzia ła nia PKWN41. W pe wien spo sób uwi -
docz nia ło się rów nież w re sor cie bez pie czeń stwa pu blicz ne go/spraw we wnętrz nych przez
ca ły okres je go dzia łal no ści. W mo men cie gdy ja kaś in struk cja utrud nia ła pra cę ope ra cyj ną,
zmie nia no jej po sta no wie nia prze pi sa mi niż szej ran gi42, a gdy krę po wa ła dzia łal ność funk -
cjo na riu szy, w róż ny spo sób – w za sa dzie ofi cjal nie – ją ob cho dzo no43.

Dla oce ny do ku men tu z lu te go 1945 r. szcze gól ne zna cze nie ma ją prze pi sy po cho dzą ce
z te go sa me go okre su. Do brą ilu stra cję ba ła ga nu „for mal ne go” sta no wi pi smo Sta ni sła wa
Rad kie wi cza za ty tu ło wa ne „Za wia do mie nie” do ty czą ce ze zwo leń na „no sze nie” bro ni, skie -
ro wa ne do kie row ni ków in nych re sor tów. Na ory gi na le znaj du je się da ta „9.09.1944 r.” i nu -

wszech związ ko we go ko mu ni stycz ne go pra wa (bol sze wi ków). Krót ki kurs, War sza wa 2010, s. 10–11. Adam Li -
tyń ski pod kre śla, że dyk ta tu ra pro le ta ria tu nie by ła krę po wa na na wet wła sny mi pra wa mi (s. 11), oce nia ko mu -
nizm ja ko naj bar dziej za kła ma ny ustrój: „Ni gdy i ni gdzie nie by ło ta kiej roz bież no ści mię dzy […] pra wem
na pa pie rze a rze czy wi sto ścią” (s. 18). W li te ra tu rze za chod niej wręcz sta wia się py ta nie: „se il di rit to so vie -
ti co sia ve ra men te di rit to” (czy pra wo ra dziec kie jest rze czy wi ście pra wem). R. Da vid, J.N. Ha zard, Le dro it
so vie ti que, t. 1, Pa ris 1954, s. 180. Po da ję za G. Co de vil la, Sta to e Chie sa nell’Unio ne So vie ti ca, Mi la no 1972,
s. 51. Zna ko mi ty przy kład li te rac ki od naj du je my w po wie ści Alek san dra Soł że ni cy na pt. Krąg pierw szy, War -
sza wa 1996, s. 134. Przy ję ty przez ge ne ra lis si mu sa mi ni ster bez pie czeń stwa pań stwo we go Wik tor Aba ku mow
zwra ca się do nie go: „To wa rzy szu Sta lin, mu si cie zro zu mieć, jak nam krę pu je rę ce w na szej ro bo cie to ska so -
wa nie ka ry śmier ci. Prze cież tak się już bo ry ka my przez dwa i pół ro ku; for mal nej pod kład ki przy roz strze la -
niach da wać nie wol no. W re zul ta cie wy ro ki trze ba pi sać w dwóch re dak cjach. Da lej – wy pła ty dla wy ko naw -
ców też nie mo gą iść przez księ go wość ot tak, stąd ba ła gan przy bi lan sie”.

41 Le on Chajn (de fac to kie ru ją cy re sor tem spra wie dli wo ści w PKWN) wspo mi na, że na ży cze nie Rad kie -
wi cza zmie nił przed dru kiem w Dzien ni ku Ustaw tekst de kre tu przy ję te go wcze śniej przez PKWN. L. Chajn,
Kie dy Lu blin był War sza wą, War sza wa 1964, s. 37–38. Spo sób funk cjo no wa nia sa mo zwań czych władz cha -
rak te ry zu ją tak że no mi na cje na ob sa dzo ne już sta no wi ska do ko ny wa ne przez sze fa re sor tu spra wie dli wo ści
Jana Cza chow skie go. Ibi dem, s. 64.

42 Tak na le ży po trak to wać Wy tycz ne De par ta men tu II pod pi sa ne 31 VIII 1957 r. przez je go dy rek to ra Ry -
szar da Ma te jew skie go. Wy tycz ne zo sta ły opu bli ko wa ne przez Rok sa nę Szczęch; zob. R. Szczęch, 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 SB osób wy jeż dża ją -
cych na po byt cza so wy do państw de mo kra tycz nych [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji…, s. 210–211.

43 AIPN, 1585/10444, k. 5–6. Por. uwa gi o In struk cji 0121 o pra cy ope ra cyj nej z 1960: „Na sku tek wa run -
ków, w ja kich zro dzi ła się po przed nia in struk cja, zna la zło się w niej sze reg po sta no wień for mu łu ją cych mniej
lub bar dziej ka te go rycz ne za ka zy i na ka zy, ogra ni cza ją ce ak tyw ność na sze go apa ra tu i utrud nia ją ce sku tecz -
ne re ali zo wa nie za dań po sta wio nych przed Służ bą Bez pie czeń stwa. Znaj do wa ło to ja skra wy wy raz przede
wszyst kim w za sa dach wszczy na nia i or ga ni zo wa nia dzia łań ope ra cyj nych, a w szcze gól no ści po zy ski wa nia
taj nych współ pra cow ni ków. Usta no wio ne wów czas za sa dy po zy ski wa nia taj nych współ pra cow ni ków by ły
od po cząt ku kry ty ko wa ne, a prak ty ka, pod wpły wem po trzeb ży cia, stop nio wo od nich od stę po wa ła

[podkr. – A.Z.]. Sta ra in struk cja ogra ni cza ła w za sa dzie dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa do pro wa dze nia
spraw ope ra cyj nych, zwę ża jąc moż li wo ści pra cy roz po znaw czej, nie zbęd nej do wy kry wa nia i za po bie ga nia
wro giej dzia łal no ści”. „Omó wie nie in struk cji o pra cy ope ra cyj nej służ by bez pie czeń stwa re sor tu spraw we -
wnętrz nych (po moc ni czy ma te riał do szko le nia)”, oprac. R. Mier czań ski, G. No wa kow ski, D. Orze chow ski,
Z. We so łow ski (AIPN, 1585/10444). War to pod kre ślić, że był to „Ma te riał za twier dzo ny do wy ko rzy sta nia
w szko le niu funk cjo na riu szy SB przez pod se kre ta rza sta nu gen. bryg. dr. T. Pie trza ka” w dniu 28 IX 1970 r.
Tak więc uwa gi o nie prze strze ga niu wła snych prze pi sów zo sta ły po da ne ofi cjal nie. W nie da to wa nej, po wsta -
łej mię dzy 11 IV a 10 V 1960 r., no tat ce wy ja śnia ją cej za ło że nia do pro jek tu in struk cji o pra cy ope ra cyj nej
czy ta my: „Już od dłuż sze go cza su pra ca ope ra cyj na opie ra ła się fak tycz nie na bie żą cych wska za niach mi ni -
ster stwa, czę sto sprzecz nych z for mal nie jesz cze obo wią zu ją cy mi in struk cja mi”. AIPN, 1598/95, k. 139.
Za wska za nie po wyż sze go do ku men tu dzię ku ję Pa nu Grze go rzo wi Kar bo wia ko wi.
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mer „223/BP”, na od pi sie po sło wie „Za wia do mie nie” do pi sa no „No 1”, da tę „14.09.1944 r.”
oraz nu mer „237/BP”44; tak więc jed no pi smo opa try wa no róż ny mi da ta mi i nu me ra mi.

Na to miast przy kła dem pro pa gan do we go trak to wa nia na wet we wnętrz nych prze pi sów
jest za twier dzo na przez Sta ni sła wa Rad kie wi cza w 1944 r. in struk cja kie row ni ka Wy dzia łu
Per so nal ne go Re sor tu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Mi ko ła ja Ore chwy o urzę do wa niu te -
goż wy dzia łu i je go wo je wódz kich od po wied ni ków45. Przyj mu jąc ja ko kry te rium sto pień
re al no ści re ali za cji, jej po le ce nia moż na po dzie lić na trzy gru py. Pierw sza z nich, nie licz na,
nie spra wia ła po waż niej szych pro ble mów, ale obej mo wa ła je dy nie za da nia wy dzia łów.
Liczeb nie zde cy do wa nie do mi no wa ła gru pa dru ga, tj. za gad nie nia wy wo łu ją ce trud no ści or -
ga ni za cyj no -tech nicz ne – for mal no ści zwią za ne z przyj mo wa niem, prze no sze niem, zwal -
nia niem pra cow ni ków, np. obo wią zek za twier dza nia kan dy da tów do pra cy na wet na naj niż -
szym szcze blu przez cen tra lę re sor tu. Eg ze kwo wa nie te go bę dzie spra wiać pro ble my46, co
spo wo du je ry chłe prze ka za nie de cy zji o za trud nie niu na szcze bel kie row ni ka WUBP47.
Z punk tu wi dze nia ni niej sze go ar ty ku łu naj waż niej sza jest gru pa trze cia, do ty czą ca wa run -
ków na bo ru do re sor tu. Mi ko łaj Ore chwa pi sał: „Do służ by bez pie czeń stwa mo gą być
przyj mo wa ne wy łącz nie oso by:

a) ide owo od da ne de mo kra cji [czy taj: wła dzom «Pol ski lu bel skiej» – A.Z.];
b) sto ją ce na wy so kim po zio mie mo ral nym;
c) po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje i wy kształ ce nie – co naj mniej ukoń czo ne

7 oddz[ia łów] szko ły po wszech nej”48.
Kie row nik Wy dzia łu Per so nal ne go, przez któ re go rę ce prze cho dzi ły dzie siąt ki akt oso -

bo wych, mu siał wie dzieć, że wy ma ga nie za war te w punk cie „c” jest ab so lut nie nie re al ne,
nie speł nia ją go nie tyl ko sze re go wi funk cjo na riu sze, lecz tak że na wet nie któ rzy kie row ni -
cy PUBP, tym nie mniej ta ki za pis wpro wa dził49.

Re asu mu jąc ten frag ment roz wa żań, moż na wy su nąć hi po te zę, że spoj rze nie kie row nic -
twa re sor tu na ro lę in struk cji do ty czą cych za gad nień z za ło że nia nie wy cho dzą cych na ze -
wnątrz (przy spra wach zwią za nych z for mal ną stro ną pro wa dze nia śledztw, a więc za kła da -
ją cych kon tak ty z pro ku ra tu rą i są da mi by ło ina czej5 0) wy zna cza ły dwa ele men ty. Z jed nej

44 AIPN, 1576/9, k. 2–3. Sło wo „od pis” jest skre ślo ne, więc nie wy klu czo ne, że cho dzi o in ny (kie ro wa ny
do in ne go re sor tu) eg zem plarz te go sa me go pi sma.

45 AIPN, 1576/16, k. 2–4. In struk cję za twier dził Rad kie wicz. O tem pie obie gu in for ma cji świad czy fakt,
że do PUBP w Płoc ku pi smo wpły nę ło 19 II 1945 r.; zob. ibi dem, k. 5. Eg zem plarz skie ro wa ny do Lu bli na
opu bli ko wa no w: Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 98–101. In struk cja nie jest da to wa na, po cho dzi
sprzed 8 XII 1944 r., gdyż od wo łu je się do niej Mi ko łaj Ore chwa w da to wa nym te go dnia wy cią gu z in struk -
cji o pro wa dze niu księ gi eta tów. AIPN, 1576/16, k. 1.

46 Pro to ko ły od praw kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie w grud niu 1944 r. i stycz niu 1945 r. zob.
Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 318–351.

47 AIPN, 0990/2, t. 1, Roz kaz per so nal ny nr 1 [fak tycz nie tyl ko do ty czą cy spraw per so nal nych
– A.Z.], 2 I 1945 r., k. 10–11.

48 AIPN, 1576/16, k. 2.
49 We dług wy ka zu spo rzą dzo ne go przez pra cow ni ka ewi den cji Wy dzia łu Per so nal ne go w 1945 r. (brak

bliż szej da ty), obej mu ją ce go MBP i jed nost ki pod le głe, na 499 kie row ni ków róż nych szcze bli 12 nie mia ło
wy kształ ce nia pod sta wo we go, 202 – pod sta wo we. AIPN, 0649/9, t. 2 (wy kaz w ko per cie ozna czo nej ja ko
k. 571); por. też wspo mnie nia Wik to ra Ba bu la, od 1944 r. pra cow ni ka kadr, opra co wa ne w 1988 r. dla In sty -
tu tu Hi sto rii i Ar chi wi sty ki ASW. Wy ni ka z nich, że Po la cy z wyż szym wy kształ ce niem nie chcie li pra co wać
dla PKWN; nie do ty czy ło to człon ków KPP „i oby wa te li pol skich po cho dze nia ży dow skie go”. W. Ba bul,
„Wspo mnie nia z pra cy w re sor cie spraw we wnętrz nych od je go po wsta nia do grud nia 1949 r.”, s. 30
(AIPN, 1510/6286).

50 Na przy kład AIPN, 01225/20, In struk cja na czel ne go pro ku ra to ra WP Ja na Masz ta le rza i kie row ni ka
RBP Sta ni sła wa Rad kie wi cza z 21 XI 1944 r. o upraw nie niach funk cjo na riu szy re sor tu bez pie czeń stwa 
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stro ny by ło by za pew ne do brze, gdy by uczy ły one funk cjo na riu szy dzia łań pod no szą cych
pra cę ope ra cyj ną na wyż szy po ziom, z dru giej zaś nie przej mo wa no się zbyt nio bra kiem
pre cy zji roz wią zań. Ewen tu al ne sprzecz no ści we wnętrz ne w sa mym do ku men cie tej ran gi
za wsze moż na by ło zmie nić bądź no wym ak tem w for mie pi sem nej, bądź po le ce niem ust -
nym5 1. Naj praw do po dob niej skut ko wa ło to przy go to wy wa niem prze pi sów „spon ta nicz nie”,
tzn. bez głęb szej re flek sji nad skut ka mi wła snej twór czo ści i szer szej kon sul ta cji z gru pą
współ pra cow ni ków.

Po dej rze nie ta kie upraw do po dab nia istot na wa da oma wia nej in struk cji. Mi mo fak tu
prze ka za nia jej do dru kar ni, a więc do pod ję cia rzad kich w ów cze snych wa run kach czyn no ści
lo gi stycz nych i za mia ru roz po wszech nie nia jej w więk szej licz bie eg zem pla rzy, nie do ko -
na no so lid nej ko rek ty tek stu ani przed od da niem do dru ku, ani po wy ko na niu. Ja ko przy -
kład mo że po słu żyć po niż szy frag ment roz dzia łu I: „Je śli za trzy ma ny sam przy zna się
do przy na leż no ści do wro giej nam gru py czy or ga ni za cji i opo wie o dzia łal no ści swo ich
współ dzia ła czy, to ope ra cyj ny pra cow nik spi su je pro to kół je go ze znań w cha rak te rze, a na -
stęp nie pro po nu je mu współ pra cę z na mi […]” (s. 24). Po sło wach „w cha rak te rze” wy raź -
nie za bra kło wy ja śnie nia, o ja ki cha rak ter cho dzi, co uczy ni ło tekst nie zro zu mia łym52. Nie -
wy chwy ce nie te go błę du to z pew no ścią znacz nie wię cej, niż prze ocze nie ja kiejś li te rów ki
lub po mi nię cie słów „Za łącz nik nr 2” na tym że za łącz ni ku. Moż na przy pusz czać, że ko rek -
ty w ogó le nie prze pro wa dzo no53.

No ta be ne już wte dy za uwa żo no, że wy da wa nie in struk cji przez kie row ni ków po szcze -
gól nych pio nów pro wa dzi do cha osu le gi sla cyj ne go w for mie obo wią zy wa nia nor ma ty wów
ze so bą sprzecz nych. Pró bą za po bie że nia te mu by ło za rzą dze nie z 10 lu te go 1945 r. na ka -
zu ją ce przed kła da nie do Biu ra Praw ne go pro jek tów prze pi sów5 4. War to do dać, że je go
posta no wie nia nie by ły prze strze ga ne, cze go do wo dzi po trze ba ich po wtó rze nia po pa ru

w przed mio cie sto so wa nia aresz tu, k. 1–3. Do ku ment opu bli ko wa ny w: Księ ga bez pra wia. Ak ta nor ma tyw ne
kie row nic twa re sor tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go (1944–1956), wy bór i oprac. B. Kop ka, War sza wa 2011,
s. 54–57. AIPN Ka, 0103/120/CD, In struk cja z 30 XI 1944 r. o try bie po stę po wa nia przy pro wa dze niu do cho -
dzeń przez wła dze bez pie czeń stwa, k. 5. W WUBP w Lu bli nie kie row nik Sek cji 7 (śled czej) Adam Hu mer
oraz ofi cer śled czy Hen ryk De re sie wicz opra co wa li krót ką in struk cję w spra wie kom pe ten cji urzę dów bez pie -
czeń stwa, tech ni ce pro wa dze nia do cho dzeń i śledztw oraz wzo ry po sta no wień i pro to ko łów prze słu chań (za -
pew ne ich for mal nych ele men tów); zob. Spra woz da nie WUBP w Lu bli nie za okres do 31 XII 1944 r.,
12 I 1945 r. [w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 155–156.

51 Dla póź niej sze go okre su wy raź ny przy kład wy co fy wa nia się z za ję te go po przed nio sta no wi ska z jed no -
cze snym zrzu ca niem od po wie dzial no ści na pod wład nych, któ rzy źle je zro zu mie li, sta no wią wy stą pie nia
Radkie wi cza. Pod czas od pra wy kie row ni ków WUBP 10 VI 1948 r. po le cił kon tro lę sie ci ce lem re zy gna cji
z jed no stek nie przy dat nych, cze go efek tem by ły sto sow ne za le ce nia na pi śmie; po tzw. ple num czuj no ścio -
wym – czer wiec 1948 r. – w in struk ta żu z 7 lip ca utrzy my wał, że zo sta ły one źle zro zu mia ne. Apa rat bez pie -
czeń stwa w la tach 1944–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, cz. II: La ta 1948–1949, oprac. A. Pacz kow ski, War -
sza wa 1996, s. 96, 100, 104–105. Ob raz li te rac ki – zob. G. Or well, Rok 1984, War sza wa 1993, s. 187–188.
Pod czas wie cu mów ca par tyj ny uza sad nia po trze bę so ju szu ze Wschó da zją prze ciw Eu ra zji; po otrzy ma niu
kart ki z in for ma cją, że kie row nic two pod ję ło de cy zję o zmia nie so ju szy, nie prze rwaw szy ani na chwi lę wy -
stą pie nia, uza sad nia po trze bę so ju szu z Eu ra zją prze ciw Wschó da zji.

52 Ta de usz Ru zi kow ski przyj mu je, że po win ny na stą pić sło wa „kan dy da ta na agen ta”. Ta in ter pre ta cja wy -
da je się wąt pli wa; wpraw dzie o agen tach wy pi sy wa no bar dzo do kład ne in for ma cje, ale ro bio no to w an kie cie,
a nie w pro to ko le prze słu cha nia. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 24.

53 Przy za ło że niu, że oma wia ny wy żej ma szy no pis (AIPN, 01258/12, k. 4–9), za wie ra ją cy to sa mo opusz -
cze nie, jest ja kąś wer sją pro jek tu in struk cji, świad czy ło by to rów nież, że nie prze czy tał go po rząd nie ani au -
tor po na pi sa niu, ani nikt z je go prze ło żo nych.

54 AIPN, 1572/31, Za rzą dze nie MBP nr 3, 10 II 1945 r., k. 4. Wśród osób, któ re za po zna ły się z do ku men -
tem, fi gu ru je pod pis Rom kow skie go.
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latach55. Lek ce wa że nia po praw no ści le gi sla cyj nej do wo dzi tak że po ucze nie Rom kow skie -
go za war te w Po uf nym prze glą dzie in wi gi la cyj nym da to wa nym 10 mar ca 1945 r., na ka zu -
ją ce, by wnio ski o po szu ki wa nie osób kie ro wać do Wy dzia łu I De par ta men tu II56. Rów nież
w in struk cji z 27 mar ca 1945 r. Rom kow ski – ja ko dy rek tor De par ta men tu I – re gu lo wał za -
gad nie nia re je stra cji prze stęp ców dzia ła ją cych prze ciw pań stwu, m.in. po le cał prze sy ła nie
kon kret nych kart do Wy dzia łu I De par ta men tu II57; w tym cza sie ani De par ta ment II, ani
jego Wy dział I for mal nie jesz cze nie ist nia ły.

Na le ży zwró cić uwa gę na czas pod pi sa nia in struk cji. Roz po czę ta w stycz niu ofen sy wa
wojsk ra dziec kich, z punk tu wi dze nia kie row nic twa MBP, po cią gnę ła za so bą ko niecz ność
jed no cze snej re ali za cji dwóch za dań. Z jed nej stro ny, po dob nie jak sze fo wie in nych re sor -
tów, Rad kie wicz mu siał wy zna czyć ze sto sun ko wo nie wiel kiej licz by swo ich pra cow ni ków
gru py prze zna czo ne do or ga ni zo wa nia ad mi ni stra cji Pol ski Lu do wej na no wo zaj mo wa nych
te re nach, co spo wo do wa ło osła bie nie sił, ja ki mi dys po no wał na te re nie „Pol ski lu bel -
skiej”58. Z dru giej zaś wła śnie tu taj wy stą pi ło znaczne za po trze bo wa nie na ak tyw ną dzia -
łal ność tych sił, gdyż odej ście se tek ty się cy żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej oraz po su wa ją cych
się za ni mi od dzia łów NKWD spo wo do wa ło wzrost dzia łań ru chu opo ru59. Tak więc wsku -
tek zmniej sze nia się do tych cza so wej prze wa gi mi li tar nej więk sze go zna cze nia na bie ra ła pra -
ca ope ra cyj na. Na le ży do te go do dać jesz cze przy go to wa nia do prze pro wadz ki agend re sor -
to wych z Lu bli na do War sza wy, do cze go osta tecz nie doj dzie w pierw szych dniach mar ca60.

Cho ciaż wy da rze nia wy ma ga ją ce szyb kiej re ak cji nie spo wo do wa ły za nie cha nia prac
teo re tycz no -or ga ni za cyj nych, jak o tym świad czą przy go to wa ne w tym cza sie in struk cje6 1,
to moż na przy pusz czać, że nie sprzy ja ły głęb szej re flek sji twór ców prze pi sów nad pra ca mi,
któ rych efekt miał być wi docz ny w nie co dal szej przy szło ści.

Pod tek stem in struk cji z 13 lu te go nad za pi sem „Dy rek tor DEPARTAMENTU
i [sic!] M.B.P.”, zna kiem uży wa nym, by wska zać, że na ory gi na le wy stę pu je od ręcz ny pod -

55 AIPN, 01225/173, Pi smo AC-R -2238 dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra M[icha ła] Drze wiec kie go do dy rek -
to rów de par ta men tów MBP przy po mi na ją ce za rzą dze nie z 9 IV 1953 r. (a więc nie to z 1945 r.), na ka zu ją ce
uzgad nia nie pro jek tów prze pi sów z in ny mi de par ta men ta mi, 28 XI 1953 r., k. 239.

56 AIPN, 01258/14, k. 102. Por. opi nię ano ni mo wych au to rów z Biu ra „C” za war tą w opra co wa niu „Ewi den cja
ope ra cyj na Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej 1944–1984”, War sza wa 1984, s. 10 (AIPN, 02079/1).

57 In struk cja o pro wa dze niu re je stra cji prze stęp ców prze ciw pań stwu z 27 III 1945 r., m.in. w: AIPN,
1572/1155, k. 1–3 (in ny eg zem plarz k. 12–16) oraz AIPN, 01225/30, k. 21–23. 

58 AIPN, 0990/2, t. 1, Roz ka zy nr 6–7, 10–11, 16–18, k. 18–28, 32–41, 48–61; por. do ku men ty
nr 87, 89, 92, 93 opu bli ko wa ne w: Rok pierw szy... na Rze szowsz czyź nie..., s. 316–324, 326–342, 352–364,
365–377. Z pro ble mem ra dzo no so bie m.in. prze dłu ża jąc czas pra cy; zob. np. Roz kaz nr 11 kie row ni ka WUBP
w Rze szo wie, 23 I 1945 r. [w:] Rok pierw szy... na Rze szowsz czyź nie..., s. 378–379.

59 T. Da ni lec ki, M. Zwol ski, Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Biel sku Pod la skim w la -
tach 1944–1949. Za rys mo no gra fii [w:] „Zwy czaj ny” re sort..., s. 113. Nie pod pi sa ny ra port, za pew ne WUBP
w Bia łym sto ku, z kwiet nia 1945 r. zob. Bia ło stoc czy zna w do ku men tach pod zie mia i władz 1944–1945, oprac.
J. Ku łak, War sza wa 1998, s. 199–203.

60 AIPN, 01225/34, Roz kaz spe cjal ny z 1 III 1945 r., k. 188. War to zwró cić uwa gę, że wśród wy mie nio -
nych w roz ka zie jed no stek nie fi gu ru je „De par ta ment I” (Rom kow ski 13 lu te go pod pi sy wał in struk cję ja ko
jego dy rek tor), za miast któ re go znaj du je się „Wy dział I”, co wska zu je, jak nie wiel ką wa gę przy wią zy wa no
wów czas do usta leń for mal nych. Rów nież w roz ka zach per so nal nych po wo łu ją cych gru py ope ra cyj ne jest
m.in. punkt zo bo wią zu ją cy kie row ni ka kontr wy wia du (a więc nie dy rek to ra De par ta men tu I) Rom kow skie go
do udzie le nia in struk cji; por. np. AIPN, 0990/2/1/CD, Roz kaz per so nal ny nr 10, 15 I 1945 r., k. 36. 

61 Oprócz oma wia nej in struk cji moż na przy po mnieć tak że in ne nor ma ty wy; zob. AIPN, 1572/31, Za rzą -
dze nie MBP nr 3 z 10 II 1945 r., k. 4; Roz kaz Mi ko ła ja Ore chwy z 15 II 1945 r. o or ga ni za cji struk tur bez pie -
czeń stwa [w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 104–110; AIPN, 01225/30, In struk cja o pro wa dze niu
reje stra cji prze stęp ców prze ciw pań stwu z 27 III 1945 r., k. 21–23.
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pis „(–)” i stop niem „ppłk”, wid nie je na zwi sko Rom kow skie go62. Ozna cza to, że wziął on
od po wie dzial ność za treść do ku men tu, naj praw do po dob niej był rów nież je go twór cą. W grę
mo że tu wcho dzić tak że ra dziec ki do rad ca – fakt, że nie za cho wał się tekst w ję zy ku ro syj -
skim nie sta no wi roz strzy ga ją ce go do wo du. Z ko lei wie le ru sy cy zmów po ja wia ją cych się
w in struk cji nie jest ar gu men tem wska zu ją cym, że tekst zo stał tłu ma czo ny z ro syj skie go.
Licz nie wy stę pu ją cy w kie row nic twie re sor tu Ży dzi (za zwy czaj przed woj ną miesz ka ją cy
we wschod niej czę ści Rze czy po spo li tej), Bia ło ru si ni, wresz cie zru sy fi ko wa ni Po la cy (czę -
sto oby wa te le ra dziec cy po cho dze nia pol skie go od dziec ka za miesz ku ją cy w ZSRR) nie
mie li kon tak tu z in te li gen cją pol ską, sła bo wła da li ję zy kiem pol skim, a wy stę pu ją cych
w nim ter mi nów od no szą cych się do pra cy ope ra cyj nej nie zna li w ogó le63.

Na to miast ra czej na le ży od rzu cić ewen tu al ność, by au to rem był ktoś z pod wład nych
Rom kow skie go. Żad na z osób za trud nio nych wów czas fak tycz nie (roz kaz per so nal ny po -
cho dzi do pie ro z 17 lip ca 1945 r.64) na sta no wi skach kie row ni czych w De par ta men cie I nie
by ła w tym za kre sie kom pe tent na65. Sam dy rek tor miał za so bą tzw. Uni wer sy tet dla Mniej -
szo ści Na ro do wych Za cho du i Mię dzy na ro do wą Szko łę Le ni now ską, w któ rych z pew no -
ścią uczo no pro wa dze nia dzia łań ope ra cyj nych. Po nad to od wio sny 1943 r. przez kil ka na -
ście mie się cy był sze fem wy wia du i kontr wy wia du Od dzia łu Spe cjal ne go66. Za au tor stwem
Rom kow skie go prze ma wia – choć to nie jest wy star cza ją cy do wód – brak pod tek stem dru -
gie go na zwi ska; na in struk cjach, m.in. o pra cy agen tu ral nej, opra co wy wa nych w kontr wy -

62 AIPN, 01254/747, k. 5v. Na tek ście w ma szy no pi sie je dy ną róż ni cę sta no wi pra wi dło wo wpi sa ny nu mer
De par ta men tu: „I”. AIPN, 01258/12, k. 9.

63 Por. Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP w Lu bli nie z 27 V 1945 r. ze zwro ta mi: „Oso bi ste spra wy agen -
tu ry zgod nie z in struk cją nie ufor mia się” – myśl au to ra nie jest ja sna dla od bior cy. Z kon tek stu wy ni ka, że
cho dzi o nie podej mo wa nie dzia łań zgod nych z in struk cją, ale moż na by to rów nież od czy ty wać: zgod nie z in -
struk cją spraw agen tu ry nie pro wa dzi się w spo sób sfor ma li zo wa ny. In ne wy stę pu ją ce tu okre śle nia, to „od -
dzia ły wer bo we”, „żur na ły sta nu agen tu ry”, „kon spe ra tyw ne kwa te ry”. Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP
w Lu bli nie, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 144. Po dob ny ję zyk – z po wta rza ją cy mi
się w cha rak te ry sty kach funk cjo na riu szy szan sa mi „ro stu” (czy li roz wo ju za wo do we go) – bę dzie utrzy my wał
się przez wie le lat. W WUBP w Bia łym sto ku zor ga ni zo wa no kur sy ję zy ka pol skie go. Twa rze bia ło stoc kiej
bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w Bia łym sto ku.
In for ma tor per so nal ny, red. P. Ła piń ski, Bia ły stok 2007, s. 9. Moż na do dać, że nie za wsze przy no si ły one
efekt. Jesz cze w 1961 r. na czel nik miej sco we go Wy dzia łu „C” So nia Ro gow ska, od po wia da jąc na pi smo
z Biu ra „C” do ty czą ce kadr, pi sa ła o jed nej z pod wład nych Wie rze Su ro wiec m.in.: „Pra coz dol na

[podkr. – A.Z.] pod wzglę dem zdro wot nym. Po sia da per spek ty wy ro stu [podkr. – A.Z.]”. AIPN, 0529/3,
Pismo P -01058/61, 17 XI 1961 r., k. 5.

64 AIPN, 0990/2, t. 2, Roz kaz per so nal ny nr 162, 17 VII 1945 r., k. 108. No mi na cje na sta no wi ska kie row -
ni ków wy dzia łów w De par ta men cie I z da tą wstecz ną (od 1 I 1945 r.).

65 W De par ta men cie I za trud nie ni by li na sta no wi skach kie row ni ków wy dzia łów (for mal nie w lu tym jesz -
cze sek cji): Jan Gór ski (Gu ens berg) (ak ta oso bo we AIPN, 0193/499), Ka zi mierz Szcze pa nik, Ju lia Bry sti gier
(AIPN, 0154/49), Alek san der Wol ski -Dy sz ko (AIPN, 0193/1180), Sta ni sław Cie ślak, Je rzy Sie dlec ki (AIPN,
0193/7011), Jan Szew czyk (AIPN, 0193/6103; AIPN, 1982/60), Wło dzi mierz Zwier cha now ski (AIPN,
0193/2548), Jó zef Ró żań ski (Gold berg) (AIPN, 0193/7094), na niż szych: Jan Chud nic ki (AIPN, 0193/361),
Hen ryk Bar las (AIPN, 0193/1353), Ro man Wy soc ki (Al te in, Al tajn) (AIPN, 01737/33), Sta ni sław Kla ro (Kla -
row) (AIPN, 0193/6967, t. 1). Z ca łej tej gru py je dy nie Ró żań ski miał za so bą pra cę w NKWD, w la tach
1939–1941 w od dzia le po li tycz nym dla jeń ców -Po la ków. W ży cio ry sie z 7 IX 1944 r. pi sał też: „Po roz po czę -
ciu dzia łań wo jen nych w 1941 r. wy je cha łem wraz z NKWD ze Lwo wa do Sta ro biel ska (obóz jeń ców) […]”.
AIPN, 0193/7094, k. 4 (roz dział 1). Ró żań ski zaj mo wał się jed nak spra wa mi śled czy mi i na le ży wąt pić,
by jemu po wie rzo no two rze nie in struk cji o pra cy ope ra cyj nej. Wol ski -Dy sz ko pra co wał w Od dzia le VI (bez -
pie czeń stwa) szta bu Gwar dii Lu do wej, ale do Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go tra fił do pie ro w lu -
tym 1945 r.

66 Księ ga bez pra wia…, s. 57.
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wia dzie w la tach 1946–1947 oprócz na zwisk dy rek to ra i za twier dza ją ce go bę dą fi gu ro wać
ini cja ły au to ra67. Na wia sem mó wiąc, ten ostat ni, Mie czy sław Ry char ski, któ ry do MBP
przej dzie z In for ma cji Woj sko wej do pie ro je sie nią 1945 r.68, pi sał zu peł nie in nym, kla row -
nym sty lem, więc nie mógł być au to rem in struk cji tym cza so wej.

Mó wiąc o sa mym Rom kow skim, war to pa mię tać, że był on sza rą emi nen cją w re sor cie
od po cząt ku je go ist nie nia69. Wska zu ją na to za rów no ty po we frag men ty pierw szych roz ka -
zów o przyj mo wa niu no wych funk cjo na riu szy („do dys po zy cji kpt. Rom kow skie go”)70,
pod pi sy na wy cho dzą cej ko re spon den cji, jak też licz ba ad no ta cji w dzien ni kach pocz ty
przy cho dzą cej do re sor tu, kie ru ją cych pi sma wła śnie do nie go71.

In struk cję – przy naj mniej teo re tycz nie – kie ro wa no do pra cow ni ków ope ra cyj nych. War -
to więc przyj rzeć się tej gru pie – przede wszyst kim jej po zio mo wi in te lek tu al ne mu, zna jo -
mo ści pra cy urzęd ni czej, wie dzy o pro wa dze niu pra cy ope ra cyj nej, ale tak że ich po sta wie
mo ral nej.

Pierw sza in for ma cja zbior cza o ka drach w re sor cie bez pie czeń stwa pu blicz ne go przed -
sta wia stan za trud nie nia na 1 sierp nia 1945 r. Wy ni ka z niej, że na 18 641 pra cow ni -
ków, 14 587 – czy li oko ło 78 proc. – mia ło wy kształ ce nie pod sta wo we lub nie peł ne pod sta -
wo we. Sy tu acja na te re nach „Pol ski lu bel skiej” by ła zbli żo na: pro cent osób o ta kim
wy kształ ce niu wy no sił w przy bli że niu dla WUBP w Bia łym sto ku – 83, w Lu bli nie – 77,
w Rze szo wie – 81. Wie le mó wią ce jest rów nież wy li cze nie, ja ki pro cent zbio ro wo ści le gi -
ty mu ją cych się wy kształ ce niem pod sta wo wym i nie peł nym pod sta wo wym, sta no wi ta ostat -
nia gru pa. W ska li kra ju jest to oko ło 40, na to miast dla Bia łe go sto ku – 54, a dla Lu bli na
i Rze szo wa – 5072. Nie da to wa ne ze sta wie nie wy od ręb nia rów nież wy kształ ce nie kie row ni -
ków – bez wska za nia ich szcze bla: na 499 pod sta wo we go nie mia ło 12 – 2,5 proc., pod sta -
wo wym le gi ty mo wa ło się 202 – 40,5 proc. In for ma cja do ty czy okre su sprzed 25 paź dzier -
ni ka 1945 r. (da ne z te go dnia sza cu ją ich licz bę na 1789)73. Ni ski po ziom wy kształ ce nia

67 AIPN, 01254/832/CD, np. k. 9, 14, 88, 100.
68 AIPN, 0193/938, k. 1 (roz dział III).
69 Za fak tycz ne go sze fa („ko or dy na to ra”) uwa ża go Ste fan An to sie wicz, dłu go let ni dy rek tor De par ta men -

tu I MBP. L. Paw li ko wicz, Kontr wy wiad Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w la tach 1948–54 we dług
re la cji płka Ste fa na An to sie wi cza, „Rze szow skie Ze szy ty Na uko we. «Pra wo – Eko no mia»” 1995, t. 17, s. 149;
por. A. Pacz kow ski, Trzy twa rze Jó ze fa Świa tły, War sza wa 2009. Au tor oce nia, że Rom kow ski to pra wa rę ka,
„a nie któ rzy uwa ża ją, że na wet gło wa” Rad kie wi cza (s. 41); w ma ju 1945 r. to „for mal nie dy rek tor I De par -
ta men tu MBP, a fak tycz nie głów na po stać w bez pie ce” (s. 87). For mal nie wyż sze sta no wi sko zaj mo wał Mie -
czy sław Miet kow ski (Moj żesz Bo brow nic ki), od 16 X 1944 r. za stęp ca kie row ni ka re sor tu, któ ry jed nak zaj -
mo wał się za opa trze niem itp. Jed nak to Rom kow ski był trak to wa ny przez pod wład nych w 1944 r. ja ko
fak tycz ny za stęp ca Rad kie wi cza do spraw ope ra cyj no -śled czych; zob. T. Du da, Ta ki był po czą tek – w To ma -
szo wie Lu bel skim i w Wo je wódz kim Urzę dzie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Lu bli nie (sier pień–paź dzier -
nik 1944), „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, t. 6, s. 27, 36 (ko rzy stam z eg zem -
pla rza za cho wa ne go pod sygn. AIPN, 0447/123). For mal nym po twier dze niem po zy cji Rom kow skie go bę dzie
Roz kaz per so nal ny nr 10 z 15 I 1946 r.: Rad kie wicz mia no wał go „swo im po moc ni kiem w za kre sie pra cy ope -
ra cyj nej” i po le cał „ob jąć ko or dy na cję i prak tycz ne kie row nic two pra cą de par ta men tów I, II, IV, V, VI oraz
sa mo dziel nych wy dzia łów II, IIIA i IVA”. AIPN, 0990/3, Roz kaz per so nal ny nr 10 z 15 I 1946 r., k. 24.

70 Zob. m.in. AIPN, 0990/1, t. 1, Roz kaz nr 6 z sierp nia 1944 r., k. 7; ibi dem, Roz kaz nr 10 z wrze śnia
1944 r., k. 10.

71 AIPN, 1572/715, Dzien nik po daw czy.
72 Wy li cze nia wła sne na pod sta wie ze sta wie nia sta ty stycz ne go spo rzą dzo ne go w Wy dzia le Per so nal nym.

AIPN, 1572/2513.
73AIPN, 0649/9, t. 2, Imien ny wy kaz sta ty stycz ny ru chu per so nal ne go w MBP na dzień 1 XI 1945 r. i ta -

kiż wy kaz osób na sta no wi skach kie row ni czych; opra co wa ne przez re fe ren ta ewi den cji (pio nu kadr), pod pis
nie czy tel ny; (ma te ria ły w ko per cie ozna czo nej ja ko k. 571). Por. ze sta wie nia p.o. kie row ni ka Sek cji Ewi den cji



Antoni Zieliński 

142

D
O
K
U
M
EN
T
Y

ka dry po twier dza ją za rów no ów cze sne wy po wie dzi pra cow ni ków74, jak i ba da nia S. Po le -
sza ka dla ka dry kie row ni czej PUBP wo je wódz twa lu bel skie go oraz T. Da ni lec kie go
i M. Zwol skie go dla sze re go wych pra cow ni ków PUBP w Biel sku Pod la skim75. Ogól nie
bio rąc, oko ło 80 proc. pra cow ni ków mia ło naj wy żej wy kształ ce nie pod sta wo we. Praw do -
po dob nie w gro nie tym znacz ną gru pę sta no wi li war tow ni cy, woź ni ce, czy sprzą tacz ki, ale
z dru giej stro ny trze ba uwzględ nić fakt, że sto sun ko wo wyż szym wy kształ ce niem od funk -
cjo na riu szy ope ra cyj nych le gi ty mo wa li się pra cow ni cy peł nią cy funk cje po moc ni cze – bu -
chal te rzy, se kre tar ki, ma szy nist ki76.

Zde cy do wa na więk szość funk cjo na riu szy, któ rzy pod ję li pra cę na sta no wi skach ope ra -
cyj nych, z ra cji bra ku wy kształ ce nia czę sto wręcz nie po tra fi ła wy ra żać swo jej my śli na piś -
mie77. Na le ży przy pusz czać, że brak na wy ku czy ta nia w ogó le, a tek stów urzę do wych
w szcze gól no ści, spra wiał, iż bar dziej od pi sa ne go prze ma wia ło do nich sło wo mó wio ne.
Nie by li przede wszyst kim przy zwy cza je ni do ko ja rze nia za pi sów po roz rzu ca nych po róż -
nych miej scach (roz dzia łach) tek stu, a do ty czą cych jed ne go za gad nie nia. Dla te go też moż -
na do mnie my wać, że in struk cja by ła kie ro wa na tyl ko do czę ści z nich, do ka dry kie row ni -
czej śred nie go i niż sze go szcze bla, któ ra po win na ust nie prze ka zać pod wład nym za war te

w Wy dzia le Per so nal nym na 25 X 1945 r. Ibi dem, k. 616; por. też K. Ro kic ki, Apa ra tu ob raz wła sny. Ana li za
wy kre sów po rów naw czych do ty czą cych ka dry apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go w la tach 1944–1955 [w:]
„Zwy czaj ny” re sort..., s. 19. Z punk tu wi dze nia ni niej szych roz wa żań nie wy da je się istot ne wcho dze nie
w szcze gó ły w ce lu np. zba da nia, czy ist nia ło zja wi sko „za wy ża nia” wy kształ ce nia.

74 Pod czas od pra wy kie row ni ków PUBP wo je wódz twa lu bel skie go w sierp niu 1945 r. na ni skie wy kształ -
ce nie pod wład nych (5–6 klas) na rze kał kie row nik PUBP w Za mo ściu Mi ko łaj La chow ski. Rok pierw szy...
na Lu belsz czyź nie..., s. 367. Szko ły pod sta wo wej nie ukoń czy li kie row ni cy PUBP w: Bia łej Pod la skiej – Fe -
liks Ol ko (ibi dem, s. 308), Bił go ra ju – Mi ko łaj Krut (ibi dem, s. 241), Ra dzy niu Pod la skim – Fran ci szek Fi li -
piuk (ibi dem, s. 62), Za mo ściu – Ko wal ski Jó zef (ibi dem, s. 60), w Cheł mie – Alek sy Fi lip czuk (Apa rat bez -
pie czeń stwa w wo je wódz twie gdań skim w la tach 1945–1990. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych. In for ma tor,
wstęp i oprac. M. Wę gliń ski, Gdańsk 2010, s. 287), Ja śle – Jó zef Ku char ski (Rok pierw szy… na Rze szow -
szczyź nie..., s. 116). Nie le piej by ło na szcze blu wo je wódz kim – w trak cie od pra wy kie row ni ków WUBP szef
z Bia łe go sto ku Piąt kow ski uskar żał się na wie lu anal fa be tów (to chy ba jed nak lin gua po eti ca) w swo im urzę -
dzie. Je go zda niem tyl ko dwóch pod wład nych do brze pra co wa ło ope ra cyj nie. Apa rat bez pie czeń stwa w la -
tach 1944–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, cz. I: La ta 1945–1947, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1994,
s. 26.

75 Spo śród 45 za trud nio nych na sta no wi skach kie row ni ków PUBP i ich za stęp ców 9 le gi ty mo wa ło się wy -
kształ ce niem nie peł nym pod sta wo wym, 20 – pod sta wo wym. S. Po le szak, Na ro dzi ny bez pie ki. Po wsta nie po -
wia to wych urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Lu belsz czyź nie od sierp nia 1944 do czerw ca 1945 ro ku
[w:] „Zwy czaj ny” re sort..., s. 82. W PUBP w Biel sku Pod la skim 60 proc. pra cow ni ków mia ło wy kształ ce nie
nie peł ne pod sta wo we, 20 proc. – pod sta wo we. T. Da ni lec ki, M. Zwol ski, op. cit., s. 110–111. Nie peł ne pod -
sta wo we wy kształ ce nie mia ło wie lu funk cjo na riu szy w Łań cu cie i Prze my ślu. D. Iwa necz ko, Urząd Bez pie -
czeń stwa w Prze my ślu 1944–1956, Rze szów 2004, s. 33–40; P. Chmie lo wiec, Urząd Bez pie czeń stwa w Łań -
cu cie 1944–1956, Rze szów 2006, s. 22–28.

76 Por. bio gra my pra cow ni ków w opra co wa niach uj mu ją cych wy kształ ce nie, np. K. Sy cho wicz, Urząd
Bez pie czeń stwa w Łom ży – po wsta nie i dzia łal ność (1944–1956), Bia ły stok 2009, s. 260, 267, 310, 331–332,
407, 426 – pra cow ni cy nie ope ra cyj ni z wy kształ ce niem po nad pod sta wo wym; s. 302, 307–308, 311, 316,
331 – pra cow ni cy ope ra cyj ni bez wy kształ ce nia pod sta wo we go; J. Paw ło wicz, op. cit., s. 204, 251, 300,
358–359, 362 – pra cow ni cy nie ope ra cyj ni z wy kształ ce niem po nad pod sta wo wym; s. 166, 178 itd. – pra cow -
ni cy ope ra cyj ni bez wy kształ ce nia pod sta wo we go. Por. też Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 109
(przyp. 25), s. 115 (przyp. 60), s. 121 (przyp. 94).

77 Kie row nik PUBP w Cheł mie Fe liks Ol ko, szewc z czte re ma kla sa mi szko ły pod sta wo wej, po kon tro li
pi sał do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie: „Lu dzie u nas ma te riał su ro wy, mo gą pójść na każ dą ope ra cję, ale opi -
sać nie umie ją […]”. Ra port kie row ni ka PUBP w Cheł mie do WUBP w Lu bli nie, 7 VII 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 307.
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w niej tre ści78. Jed nak znacz na część prze ło żo nych wy ka zy wa ła te sa me bra ki co pod wład -
ni: nie mie li żad ne go do świad cze nia urzęd ni cze go, nie sty ka li się z ter mi na mi sto so wa ny -
mi w ję zy ku urzę do wym. Świa do mość ta kie go sta nu rze czy jest bar dzo istot na przy ana li -
zie in struk cji: współ cze sny hi sto ryk, wpra wio ny w lek tu rze ak tów nor ma tyw nych, by wa
skłon ny do „prze in ter pre to wa nia” jej tre ści, za uwa ża związ ki, któ rych od bior ca tek stu nie
był w sta nie do strzec.

Wra ca jąc do cha rak te ry sty ki od bior ców i ewen tu al ne go wpły wu po zio mu te go krę gu
na spo sób pi sa nia do ku men tu, trze ba do dać, że au tor miał świa do mość, iż nie mu si oba wiać
się wy chwy ce nia przez pod wład nych bra ków in struk cji czy wy stę pu ją cych w niej sprzecz -
no ści79. To rzecz ja sna nie sprzy ja ło po głę bie niu re flek sji nad tek stem w trak cie je go two -
rze nia. Oczy wi ście nie do sta tecz ne wy kształ ce nie nie mu si iść w pa rze z ni ską in te li gen cją,
ale mo że – i w wie lu wy pad kach tak by ło. Nie któ rzy funk cjo na riu sze wy ka zy wa li trud ny
do po ję cia brak zdro we go roz sąd ku8 0. „Część lu dzi jest ab so lut nie nie zdol na do pra cy ope -
ra tyw nej lub śled czej, gdzie mu si się jed nak mieć pe wien sto pień in te li gen cji, spry tu i wy -
kształ ce nia” – pi sał do WUBP w Lu bli nie kie row nik PUBP w Bia łej Pod la skiej Cze sław
Cy gler81. Tak więc w nie za mknię tej szu fla dzie biur ka sto ją ce go w po ko ju, w któ rym by li
trzy ma ni – i nie kie dy po zo sta wia ni bez do zo ru! – aresz tan ci, prze cho wy wa no zo bo wią za -
nia do współ pra cy agen tów8 2. Je den z kie row ni ków PUBP roz dzie lał za da nia mię dzy pod -
wład nych oraz in stru ował ich w obec no ści nie za trud nio ne go tu zna jo me go, któ ry od wie dził
go w urzę dzie83. O te go ro dza ju za cho wa niach, po ja wia ją cych się jesz cze pa rę lat póź niej,

78 W sierp niu 1945 r., pod czas od pra wy w WUBP w Lu bli nie, kie row nik PUBP w Za mo ściu Mi ko łaj La -
chow ski mó wił: „Sa me in struk cje to za ma ło, trze ba ży we go sło wa”. Pro to kół na ra dy mi ni stra bez pie czeń stwa
pu blicz ne go z kie row nic twem WUBP w Lu bli nie, 20 VIII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie...,
s. 392. O ta kich for mach pra cy świad czy też roz kaz nr 4 z 6 I 1945 r., w któ rym kie row nik WUBP w Rze szo -
wie na ka zy wał m.in. wspól ne czy ta nie waż niej szych ar ty ku łów pra so wych. Roz kaz nr 4 o pra cy po li tycz no -
-wy cho waw czej w apa ra cie bez pie czeń stwa, 6 I 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 307.

79 Nie tyl ko ze wzglę dów in te lek tu al nych. Funk cjo na riu szy ce cho wał czę sto wręcz bał wo chwal czy sto su -
nek do prze ło żo nych. Pod czas od pra wy dla kie row ni ków WUBP 30 XI i 1 XII 1945 r. Rad kie wicz wspo mniał,
że je den z na czel ni ków wię zie nia ka zał na zwać uli cę pro wa dzą cą do te go obiek tu imie niem płk. Du dy (ży ją -
ce go dy rek to ra De par ta men tu Wię zien nic twa). Apa rat bez pie czeń stwa..., cz. I: La ta 1945–1947, s. 40.

80 Trze ba pa mię tać, że wie lu kie row ni ków PUBP by ło ludź mi bar dzo mło dy mi, wie lu z nich, obej mu jąc
sta no wi sko, mia ło 25 lat lub mniej; por. Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie...: Mie czy sław Dzie niow ski,
ur. w 1926 r. – Lu ba czów (s. 74), Hen ryk Mor (Za mor ski), ur. w 1924 r. – Kol bu szo wa (s. 53), Ta de usz Ochoc -
ki, ur. w 1923 r. – Ja ro sław (s. 68), Ta de usz Sie radz ki, ur. w 1922 r. – Sa nok (s. 588); z 1919 r. by li sze fo wie w:
Le sku – Jan Świę cic ki (s. 49), Prze wor sku – Wła dy sław Łęż ny (s. 51), Prze my ślu – An to ni Za rem ba (s. 50),
Sa no ku – Le on Ozgo wicz (s. 57).

81 Spra woz da nie z sy tu acji po li tycz nej po wia tu Bia ła Pod la ska, sier pień 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu -
belsz czyź nie..., s. 313. Spo sób my śle nia – czy ra czej bez myśl no ści – funk cjo na riu szy wręcz za ska ku je. Je den
z nich wspo mi na, że do stał za da nie zdo by cia in for ma cji o oso bach, któ rych da ne per so nal ne i ad re sy otrzy mał
w PUBP. Był bar dzo zdzi wio ny, że star szy ko le ga nie uda je się do tych że osób, lecz zbie ra in for ma cje od są -
sia dów. T. Grzy bow ski, Z dzia łal no ści or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Cie cha no wie i Ostro łę ce
(1945–1952), „Ma te ria ły Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, z. 5, s. 60. Istot ne błę dy, świad -
czą ce o bra ku umie jęt no ści ko ja rze nia fak tów, po peł nia no i póź niej, np. w 1946 r. funk cjo na riusz, któ ry spo -
ty kał się z in for ma to rem w je go miesz ka niu, na stęp nie brał udział w aresz to wa niu je go są sia da. J. Wo ło szyn,
UB wo bec śro do wisk i or ga ni za cji kon spi ra cyj nych mło dzie ży na Lu belsz czyź nie (1944–1956), War sza -
wa 2007, s. 173–174.

82 Spra woz da nie ofi ce ra WUBP w Lu bli nie z kon tro li w PUBP w Cheł mie, 8 II 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 290. Po zo sta wia nie do ku men tów w nie za bez pie czo nych po miesz cze niach mia ło
miej sce i póź niej; por. AIPN, 01225/46, Roz kaz nr 110 MBP, 6 XI 1945 r., k. 84.

83 Ra port in spek to ra WUBP w Lu bli nie z kon tro li PUBP w Kra snym sta wie, 30 XI 1944 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 261.
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a pro wa dzą cych nie kie dy do śmier ci in for ma to rów, wie dział oczy wi ście au tor in struk cji84,
co za pew ne spo wo do wa ło wpro wa dze nie do jej tek stu wska zó wek do ty czą cych spraw zu -
peł nie oczy wi stych.

Mó wiąc o lu dziach, do któ rych mia ły tra fić in for ma cje o pro wa dze niu pra cy agen tu ral -
nej, trze ba jesz cze wspo mnieć o ich po sta wie mo ral nej, czy też – pre cy zu jąc – cał ko wi cie
amo ral nej. Po mi ja jąc wtycz ki pod zie mia oraz na iw nych (czę sto biu ra list ki), sto sun ko wo
szyb ko ucie ka ją cych z re sor tu, moż na wy róż nić dwie gru py: mar gi nes spo łecz ny wie trzą cy
moż li wość zro bie nia szyb kiej ka rie ry, nie rzad ko o men tal no ści ma fij nej, oraz ide owych ko -
mu ni stów85. Na le ży jed nak pa mię tać, że by ła to ide owość nie na wi ści, nie co fa ją ca się
przed uży ciem żad nych środ ków w dro dze do ce lu86. W 1944 i 1945 r. prze ja wy ta kiej po -
sta wy uwi dacz nia ją się w sto sun ku do pro ble mu tor tu ro wa nia prze słu chi wa nych. Cha rak te -
ry stycz ny jest tu dia log mię dzy Rad kie wi czem a sze fem PUBP w Za mo ściu pod czas od pra -
wy w WUBP w Lu bli nie. Na py ta nie mi ni stra o me to dy uży wa ne pod czas śledztw,
La chow ski od po wie dział: „Od dwu mie się cy za prze sta no bi cia aresz to wa nych, w związ ku
z na de sła nym roz po rzą dze niem z mi ni ster stwa”87. Do bit nie uwi docz ni ła się tu po sta wa
funk cjo na riu sza: sko ro mi ni ster nie chce, że by bić, to się nie bi je, ale jak ze chce, cze mu nie.
Kie row nik PUBP w Cheł mie mo że dla te go, że nie zwra cał się do mi ni stra, ale do kie row ni -
ka WUBP, nie był tak po kor ny. W ra por cie, w któ rym mu siał usto sun ko wać się do za rzu tów
ko mi sji z wo je wódz twa, ostro skry ty ko wał po sta wę kon tro lu ją cych i stwier dził, że ak tyw -
nych zbrod nia rzy, na któ rych są 100 proc. do wo dy, a nie chcie li się przy znać, bi to za je go
ze zwo le niem88.

84 W 1944 r. pod zie mie zli kwi do wa ło 5 in for ma to rów PUBP w Lu bar to wie. Pro to kół od pra wy kie row ni -
ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 336. Do rad cy
ra dziec cy też uczest ni czy li w od pra wach. O li kwi da cji agen tów przez pod zie mie w po wie cie za moj skim zob.
K. Czu ba ra, Bez pie ka: Urząd Bez pie czeń stwa na Za mojsz czyź nie, Za mość 2003, s. 96.

85 Z. Na wroc ki, op. cit., s. 48. „Przez gę ste si to róż ne go ro dza ju se lek cji prze cho dzi li pół a nal fa be ci, wiej -
scy wy rob ni cy, bez ro bot ni […], do któ rych tra fia ły nie wy szu ka ne ar gu men ty ko mu ni stycz nej pro pa gan dy,
umoż li wia jąc nie osią gal ny w nor mal nych wa run kach awans spo łecz ny, czy wresz cie kry mi na li ści oraz kon fi -
den ci nie miec cy”. J. Paw ło wicz, op. cit., s. 8: Do apa ra tu zgła sza li się człon ko wie AL i PPR, ale trzon roz ra -
sta ją cych się struk tur sta no wi li „przed sta wi cie le wiej skie go i miej skie go lum pen pro le ta ria tu. Bez wy kształ ce -
nia, bez ja kie go kol wiek ma jąt ku, sta no wią cy mar gi nes pol skie go spo łe czeń stwa, w no wo po wsta ją cym ustro ju
do strze gli szan sę dla sie bie”. Ten że au tor po da je przy kła dy ak cji w spo sób jaw ny, wręcz de mon stra cyj ny, po -
za praw nych (roz bi cie zjaz du PSL) i dzia łań ma fij nych, m.in. li kwi da cji funk cjo na riu sza, któ ry zbyt du żo do -
wie dział się o prze stęp czej dzia łal no ści ko le gów. Ibi dem, s. 48, 59–60. Piotr Ła piń ski oce nia, że „ge ne ral nie
rzecz bio rąc, do apa ra tu bez pie czeń stwa gar nę li się wów czas wszy scy znaj du ją cy się na mar gi ne sie przed wo -
jen nej rze czy wi sto ści”. Z bra ku chęt nych przyj mo wa no każ de go bez ob cią żeń ty pu związ ki z przed wo jen ną
po li cją. P. Ła piń ski, op. cit., s. 9–10. Po dob ne opi nie o ro do wo dzie spo łecz nym, ni skim po zio mie in te lek tu al -
nym i mo ral nym funk cjo na riu szy por. też D. Iwa necz ko, op. cit., s. 33–40; P. Chmie lo wiec, op. cit., s. 22–28.
Na te mat prze stępstw kry mi nal nych, naj czę ściej kra dzie ży pod czas re wi zji zob. Za rzą dze nie kie row ni ka
WUBP w Rze szo wie o pro ce du rze oraz do ku men to wa niu za trzy my wa nia i aresz to wa nia po dej rza -
nych, 25 X 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 141.

86 Do brze cha rak te ry zu je ją frag ment wy stą pie nia Rad kie wi cza pod czas od pra wy sze fów
WUBP 28 IV 1947 r. Mi ni ster, kry ty ku jąc ten den cje roz ra chun ków wy stę pu ją ce na do le, po wie dział: „Wy so -
ko ce ni my uczu cia nie na wi ści, ale my, skła do wa część apa ra tu pań stwo we go, pro wa dzi my po li ty kę – i nam
nie wol no kie ro wać się uczu cia mi”. Pro to kół od pra wy sze fów WUBP, 28 IV 1947 r. [w:] Apa rat bez pie czeń -
stwa…, cz. I: La ta 1945–1947, s. 115. 

87 Pro to kół trze ciej od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sier pień 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 370. Oczy wi ście ta wy po wiedź nie sta no wi do wo du, że bi cia fak tycz nie za prze -
sta no.

88 Ra port kie row ni ka PUBP w Cheł mie do WUBP w Lu bli nie, 7 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu bel -
sz czyź nie..., s. 306.
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Część II

In struk cja (uwa gi ogól ne)

Jak już wspo mnia no, przed sta wie nie wy ni ków ana li zy in struk cji spra wia pro ble my kon -
struk cyj ne. Ze wzglę du na cha otycz ność tek stu, brak pre cy zji au to ra, spe cy ficz ny ję zyk,
ścis łe trzy ma nie się kry te rium te ma tycz ne go (wer bu nek, współ pra ca itd.) prze ła do wa ło by
opis dy gre sja mi – przy każ dym z te ma tów pod sta wo wych na le ża ło by wska zy wać, co Rom -
kow ski ro zu mie pod okre ślo nym po ję ciem. Z ko lei upo rząd ko wa nie nar ra cji stwo rzy ło by
nie praw dzi wy ob raz in struk cji, pro wa dząc do po ka za nia, jak mo gła by we dług niej wy glą -
dać pra ca ope ra cyj na, gdy by tekst in ter pre to wa li fa chow cy, pra wi dło wo – nie kie dy le piej
niż au tor – od czy tu ją cy je go treść.

Kon se kwent ne za sto so wa nie wa rian tu przyj mu ją ce go ja ko kry te rium ty py błę dów wy -
stę pu ją ce w do ku men cie (sprzecz no ści we wnętrz ne, po mi nię cie nie któ rych za gad nień, pry -
mi ty wizm ję zy ko wy itp.) za gu bi ło by te ma ty kę, ja kiej do ku ment jest po świę co ny. Zde cy do -
wa no się więc na roz wią za nie po śred nie: po wstęp nej cha rak te ry sty ce nie któ rych cech
for mal nych in struk cji – zwłasz cza szcze gól nie istot nej dla pra wi dło wej in ter pre ta cji nie -
umie jęt no ści (lub nie chę ci) pre cy zyj ne go wy ra ża nia my śli przez Rom kow skie go – zre fe ro -
wa no spo sób przed sta wie nia za gad nień te ma tycz nych. Wsku tek te go nie uda ło się jed nak
unik nąć pew nych po wtó rzeń. 

In struk cja (tym cza so wa) o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu ral no -in for ma cyj nej sie -
ci skła da się z czter na stu krót kich roz dzia łów oraz trzech za łącz ni ków. Roz dzia ły I–IV po -
świę co ne są pro ble mo wi wer bo wa nia osób taj nie współ pra cu ją cych z urzę dem bez pie czeń -
stwa89, V–X i XII – oma wia ją nie któ re aspek ty pro wa dze nia agen tu ry, po zo sta łe oraz
za łącz ni ki trak tu ją o do ku men ta cji współ pra cy; nie któ re wzmian ki o tym ostat nim pro ble -
mie roz rzu co ne są w roz dzia łach I, X, XII.

Nie uda ło się od na leźć do ku men tu, roz ka zu lub pi sma okól ne go, czy też – po zba wio ne -
go tej na zwy, lecz peł nią ce go de fac to je go ro lę – pi sma ko goś z kie row nic twa roz sy ła ją ce -
go in struk cję w te ren90. Moż li we, że ta kie go pi sma nie wy two rzo no91. W sa mym do ku men -
cie rów nież nie zna lazł się pas sus w ro dza ju „prze sy łam in struk cję […], któ rą na le ży ści śle
sto so wać”, wy stę pu ją cy w pierw szym aka pi cie po dob ne go do ku men tu pod pi sa ne go przez
Rom kow skie go mie siąc póź niej92. W związ ku z tym nie moż na z ca łą pew no ścią stwier dzić,

89 Naj lep sze by ło by okre śle nie „taj ny współ pra cow nik”. Po nie waż jed nak In struk cja 03 z 2 VII 1960 r. od -
no si je do kon kret nej ka te go rii osób współ pra cu ją cych z SB (T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 97), uży wam dłuż sze -
go okre śle nia: „oso ba taj nie współ pra cu ją ca z urzę dem bez pie czeń stwa”.

90 Tak np. by ło w wy pad ku in struk cji z 30 XI 1944 r. o try bie po stę po wa nia przy pro wa dze niu do cho dzeń
przez wła dze bez pie czeń stwa wpro wa dzo nej w ży cie roz ka zem nr 5 z 30 li sto pa da kie row ni ka RBP. AIPN
Ka, 103/120/CD. 

91 Wska zu je na to „Sko ro widz prze pi sów” z lat 1944–1954, w któ rym wy mie nia się prze pi sy, okre śla jąc
je ja ko „roz kaz”, „za rzą dze nie”, „roz kaz wraz z in struk cją” lub tyl ko „in struk cja”; te go ostat nie go sfor mu ło -
wa nia uży to w od nie sie niu do oma wia ne go do ku men tu. AIPN, 01225/879, pas sim (o in struk cji tym cza so wej,
k. 4, poz. 1). Brak pi sma na ka zu ją ce go sto so wa nie in struk cji nie był wów czas wy jąt kiem, np. opra co wa na
przez kie row ni ka Wy dzia łu Fi nan so we go Ja na Ki sie lo wa, za twier dzo na 27 VII 1945 r. przez wi ce mi ni stra
Miet kow skie go In struk cja w spra wach ra chun ko wo -ka so wych dla urzę dów i władz pod le głych.
AIPN, 01225/30, k. 128–131v.

92 AIPN, 01225/30, In struk cja o pro wa dze niu re je stra cji prze stęp ców prze ciw pań stwu z 27 III 1945 r.,
k. 21–23; in ne eg zem pla rze zob. AIPN, 1572/1155, k. 1–3, 12–16. Po dob nie w sa mym tek ście in struk cji (w jej
wstę pie) na czel ne go pro ku ra to ra WP Ja na Ma sta le rza i kie row ni ka RBP Sta ni sła wa Rad kie wi cza z li sto pa -
da 1944 r. o upraw nie niach funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa przy do ko ny wa niu aresz tów zna la zło się okre śle -
nie: „za rzą dza my”. AIPN, 01225/20, k. 1–3; do ku ment opu bli ko wa ny w: Księ ga bez pra wia…, s. 54–57; por.
też nor ma ty wy z te re nu, np. roz kaz nr 1 z 22 IX 1944 r. p.o. kie row ni ka WUBP w Rze szo wie Sta ni sła wa Imioł ka
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czy wszyst kie ele men ty po stę po wa nia za war te w oma wia nym do ku men cie to po le ce nia
do wy ko ny wa nia, czy też nie któ re z nich na le ży trak to wać tyl ko ja ko wska zów ki dzia ła nia.
Za przy pusz cze niem pierw szym prze ma wia za rów no okre śle nie „in struk cja”, za twier dze nie
przez mi ni stra, zwy cza je pa nu ją ce w re sor cie, jak i fakt, że w tym cza sie bez prze pi su wpro -
wa dza ją ce go w ży cie prze sy ła no wie le ak tów nor ma tyw nych93. Z dru giej stro ny trze ba
wska zać, że nie któ re sfor mu ło wa nia do ku men tu te mu prze czą. We frag men cie po świę co -
nym miesz ka niom kon spi ra cyj nym czy ta my m.in.: „Moż na [podkr. – A.Z.] w ta kim miesz -
ka niu ulo ko wać ja kąś star szą ko bie tę, któ ra ma ma ło krew nych w tym mie ście, za mel do wać
na le ża ło by [podkr. – A.Z.] ją tak […]” itd. (s. 26). Tak więc ma my tu do czy nie nia – przy -
naj mniej od stro ny for mal nej – ze wska zów ka mi, a nie po le ce nia mi. Nie wie my rów nież,
czy ro ze sła niu in struk cji to wa rzy szył, jak to by wa ło przy nie któ rych in nych do ku men tach94,
roz kaz po le ca ją cy omó wie nie jej z pod wład ny mi.

Roz wa ża jąc ten pro blem, trze ba brać pod uwa gę od mien ność te ma ty ki oma wia ne go do -
ku men tu od przed mio tów, o ja kich trak tu ją in ne in struk cje. Moż na na ka zać wy peł nia nie
kon kret ne go for mu la rza (ewi den cyj ne go, fi nan so we go) w okre ślo nej fa zie ja kiejś czyn no -
ści, na to miast pra ca ope ra cyj na ta kie mu sfor ma li zo wa niu nie pod le ga. Stąd wy stę po wa nie
po le ceń („da je do za twier dze nia kie row ni ko wi plan ści śle taj ne go za trzy ma nia”) mo że,
a na wet po win no, prze pla tać się ze wska zów ka mi na tu ry ogól nej („po da ru nek da je się agen -
to wi z oka zji je go imie nin, uro dzin czy też ja kie goś świę ta”).

Brak pi sma roz sy ła ją ce go in struk cję po zba wia nas wie dzy, czy prze ka zy wa no ją do „ści -
słe go sto so wa nia”, na ka zy wa no prze ro bić z funk cjo na riu sza mi ope ra cyj ny mi, czy żad ne go
z tych po le ceń nie by ło.

W ty tu le oma wia ne go tek stu zwra ca uwa gę kil ka ele men tów, z któ rych dwa zo sta ną
omó wio ne po ni żej, do po zo sta łych trze ba bę dzie po wró cić przy ana li zie po jęć wy stę pu ją -
cych w do ku men cie. Waż niej szy z nich to okre śle nie te ma ty ki in struk cji: „po zy ska nie, pra -
ca i ewi den cja agen tu ral no -in for ma cyj nej sie ci”.

Isto tą dzia łal no ści służb jest zdo by wa nie in for ma cji o ak tu al nym i po ten cjal nym prze -
ciw ni ku, roz po zna nie je go pla nów i dzia łań, prze ciw dzia ła nie im, a naj le piej nie do pusz cze -
nie do ich pod ję cia9 5. W ra mach pro wa dzo nej w tym ce lu pra cy ope ra cyj nej po dej mu je się
wie le róż no rod nych czyn no ści, naj czę ściej dzie lo nych na spra wy skie ro wa ne prze ciw ko
kon kret nym oso bom, in sty tu cjom lub śro do wi skom. W swo ich dzia ła niach służ by wy ko rzy -
stu ją agen tu rę, któ ra jed nak sta no wi tyl ko je den ze środ ków (choć waż ny) do osią gnię cia
ce lu96. Na tu ral nym więc wy da je się, że in struk cja dla funk cjo na riu szy po win na obej mo wać

– w § 7 po le ca wszyst kim pra cow ni kom za zna jo mie nie się je go z tre ścią. Roz kaz p.o. kie row ni ka WUBP
w Rze szo wie i je go za stęp cy o or ga ni za cji pra cy, ewi den cji oraz spra woz daw czo ści w pod le głym im urzę -
dzie, 22 IX 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 79.

93 AIPN, 01225/30, In struk cja I kie row ni ka Spec -Pocz ty Le ona Go ry nia (Go ri na) o przyj mo wa niu i prze -
sy ła niu taj nej i ści śle taj nej ko re spon den cji, k. 15–16; por. Księ ga bez pra wia…, s. 77–79; AIPN, 1572/602, In -
struk cja do ty czą ca spraw ra chun ko wo -ka so wych urzę dów, 12 VII 1945 r., k. 5–18.

94 Np. Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli nie do kie row ni ków PUBP w spra wie or ga ni za cji sie ci agen tu -
ral no -ope ra cyj nej, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 147.

95 W roz dzia le I pt. „Za da nia Służ by Bez pie czeń stwa” In struk cji o pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń -
stwa re sor tu spraw we wnętrz nych (za łącz nik do Za rzą dze nia MSW 006 z 1 II 1970 r.) ja ko pierw sze z za dań
wy mie nio no za po bie ga nie, po tem roz po zna nie i wy kry wa nie. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 124–125.

96 Jan La rec ki wska zu je, że ce lem dzia łal no ści ope ra cyj nej jest roz po zna wa nie osób, or ga ni za cji lub in sty -
tu cji pod ką tem ich dal sze go wy ko rzy sta nia, ujaw nie nia, roz po zna nia, zneu tra li zo wa nia. Pra cę agen tu ral ną
okre śla ja ko wpraw dzie naj waż niej szy, ale tyl ko „kom po nent” pra cy ope ra cyj nej. J. La rec ki, Wiel ki lek sy kon
służb spe cjal nych świa ta, War sza wa 2007, s. 520.
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ca ło kształt pra cy ope ra cyj nej. Na su wa się więc py ta nie, dla cze go in struk cja tym cza so wa
ogra ni czy ła się tyl ko do je go wy cin ka, czy li pra cy z agen tu rą, po mi ja jąc za gad nie nia zwią -
za ne z pro wa dze niem spraw prze ciw oso bom, in sty tu cjom, śro do wi skom97. War to przy po -
mnieć, że ta ki stan rze czy utrzy ma się jesz cze wie le lat. O spo so bie pro wa dze nia spraw
funk cjo na riu sze bę dą in for mo wa ni przy oka zji wy ko ny wa nia po szcze gól nych za dań98. Do -
pie ro w 1955 r. zo sta nie opra co wa na ogól na in struk cja 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 nej99, a po dal szych pię ciu la tach po wsta nie
pierw szy do ku ment obej mu ją cy ca ło kształt za gad nień do ty czą cych pra cy ope ra cyj nej100.

Szu ka jąc od po wie dzi, moż na wska zać kil ka przy czyn. I tak przy naj mniej pew na gru pa
funk cjo na riu szy zu peł nie do brze ra dzi ła so bie z pro wa dze niem, m.in. dro gą ope ra cyj ną,
akcji prze ciw ko pod zie miu. Naj czę ściej wy ko rzy sty wa no tu w róż nych wa rian tach mo tyw
po le ga ją cy na pod szy wa niu się pra cow ni ka/ów bez pie czeń stwa za żoł nie rzy AK lub NSZ,
szu ka ją cych kon tak tu z or ga ni za cją, rze ko mo prze rwa ne go wsku tek aresz to wań do ko na -
nych przez od dzia ły ra dziec kie lub pol skie bez pie czeń stwo, nie kie dy łą czo ny z obiet ni cą
do star cze nia bro ni „zor ga ni zo wa nej” przez akow ców, któ rzy prze nik nę li do ar mii Ber lin -
ga1 01. Funk cjo na riu sze UB, któ rzy mie li za so bą staż w for ma cjach zbroj nych (GL, AL),
mie li do świad cze nie w wal kach par ty zanc kich, a te go ro dza ju dzia ła nia na po cząt ku 1945 r.
wy peł nia ły znacz ną część ich ak tyw no ści za wo do wej102. Umie jęt ność pra cy z agen tu rą była
nie wąt pli wie o wie le rzad sza103. In ną przy czy nę sta no wić mo gła skłon ność osób, któ re pro -
wa dzi ły pra cę ope ra cyj ną (lub tyl ko ze tknę ły się z nią, wcho dząc z ze wnątrz do służb),
do prze ce nia nia in for ma cji po zy ska nych po przez agen tu rę104, jed nak waż niej szą praw do po -
dob nie był fakt, że ta ka hie rar chia obo wią zy wa ła w służ bach ra dziec kich.

War to jed nak za sta no wić się, czy jesz cze istot niej szy nie był czyn nik pły ną cy spo za re -
sor tu (z Mo skwy i/lub grup spra wu ją cych fak tycz ną wła dzę w PPR), nie ma ją cy nic wspól -
ne go z ko rzy ścia mi ope ra cyj ny mi wy ni ka ją cy mi z po zy ska nia agen tu ry. Jak bę dzie jesz cze

97 Zwró cił na to uwa gę Fe liks Ku bi ca, nie ana li zu jąc jed nak te go pro ble mu. F. Ku bi ca, op. cit., s. 43.
98 AIPN, 01254/832/CD, In struk cja nr 6 dy rek to ra De par ta men tu I o ope ra cyj nym opra co wy wa niu

spraw, 7 X 1946 r., k. 90–100.
99 In struk cja 03/55 o za sa dach pro wa dze nia roz pra co wa nia agen tu ral ne go i ewi den cji ope ra cyj nej w or ga -

nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go PRL, 11 III 1955 r. [w:] T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 47.
100 Za rzą dze nie 0121/60 mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie no wych prze pi sów o pod sta wo wych

środ kach i for mach pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa, 21 VII 1960 r. [w:] T. Ru zi kow ski, op. cit.,
s. 93–94. Za rzą dze nie to wpro wa dza ło In struk cję nr 03/60 z 2 VII 1960 r.

101 Mel dun ki spe cjal ne kie row ni ka PUBP w Ni sku Sta ni sła wa Su pru niu ka z 2 i 7 I 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 290–300, 311–315; por. też Spra woz da nie de ka do we kie row ni ka Sek cji 2
PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim za okres 28 lip ca – 8 sierp nia 1945 r., 8 VIII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po -
mo rzu i Ku ja wach..., s. 216–218; K. Sy cho wicz, op. cit., s. 60.

102 Por. np. Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 323, 482–483, 505–506; Rok pierw szy… na Lu bel -
szczyź nie..., s. 163–164, 307.

103 W kie ro wa nym do Sek cji 2 WUBP w Rze szo wie spra woz da niu kie row ni ka PUBP w Rze szo wie Fran -
cisz ka Wil ka z dzia łal no ści od 15 XI do 31 XII 1944 r. znaj du je się wzmian ka o po trze bie wska zó wek o pra -
cy z agen tu rą. Spra woz da nie po cho dzi z 13 II 1945 r., a więc au tor in struk cji na pew no go nie znał, ale te go
ro dza ju uwa gi za pew ne po ja wia ły się wcze śniej i do cho dzi ły do kie row nic twa re sor tu. Spra woz da nie kie row -
ni ka PUBP w Rze szo wie z dzia łań prze ciw ko AK i NSZ oraz prac z agen tu rą przy go to wa ne dla WUBP w Rze -
szo wie, 13 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 401; por. też H. Gry ta, Z dzia łal no ści w or -
ga nach Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Lu bli nie (sier pień–gru dzień 1944), „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii
Spraw We wnętrz nych” 1986, t. 6, s. 99 (AIPN, 0447/123).

104 Jest to zja wi sko ty po we dla funk cjo na riu szy pra cu ją cych ope ra cyj nie nie za leż nie od kra ju, w ja kim
dzia ła ją. Na wet in for ma cja waż niej sza z me ry to rycz ne go punk tu wi dze nia dla pań stwa, ale po zy ska na po przez
bia ły wy wiad, jest przez nich lek ce wa żo na.
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mo wa ni żej, tech ni ka do ko na nia wer bun ku (na wet w sy tu acji, gdy nie tyl ko nie przy no sił
on ko rzy ści, lecz wręcz mógł spo wo do wać stra ty ope ra cyj ne) by ła te go ro dza ju, że za zwy -
czaj ła ma ła ona rów nież oso bę – np. po przez wy cią gnię cie in for ma cji o ro dzi nie – któ ra
póź niej uchy la ła się od pod ję cia współ pra cy lub na wet jej od mó wi ła. 

W ty tu le in struk cji zwra ca rów nież uwa gę okre śle nie „tym cza so wa”. Zwa żyw szy, że dy -
na micz nym prze kształ ce niom pod le ga ło w tym cza sie wszyst ko: sy tu acja mię dzy na ro do wa,
po ło że nie na fron cie, sta tus for mal ny przy pi sy wa ny so bie przez wła dze „Pol ski lu bel skiej”,
licz ne zmia ny w sa mym re sor cie w okre sie pół rocz ne go za le d wie dzia ła nia (np. w za ło że -
niach do ty czą cych je go or ga ni za cji)105, skut ko wa ło tym, że wie le prze pi sów two rzo nych
wów czas przez kie row nic two MBP de fac to mia ło cha rak ter tym cza so wy. Tym nie mniej
takie okre śle nie w nor ma ty wach z tych dni po ja wia się nie zwy kle rzad ko106. Ro dzi się za -
tem py ta nie, dla cze go uży to go w oma wia nej in struk cji. Pró bu jąc zna leźć od po wiedź, moż -
na po sta wić trzy hi po te zy. Jed na z nich za kła da, że au tor tek stu miał świa do mość, iż do ku -
ment zo stał przy go to wa ny w ogrom nym po śpie chu, bez peł ne go wy ko rzy sta nia
do tych cza so wych do świad czeń, i wła śnie dla te go bę dzie mu siał szyb ko zo stać zmie nio ny.
Dru ga – to przy pusz cze nie, że Rom kow ski, jak na ko mu ni stę przy sta ło, znał okre śle nia typu
„mą drość eta pu”, przyj mu ją ce, że w róż nych fa zach wal ki o wła dzę na le ży sto so wać od -
mien ną tak ty kę. Być mo że prze wi dy wał, że do mi nu ją ca do tych czas w re sor cie wal ka zbroj -
na z pod zie miem bę dzie mu sia ła być za stą pio na ope ra cyj nym prze ni ka niem w je go struk tu -
ry wewnętrz ne, co wy wo ła ko niecz ność za sto so wa nia od mien nych me tod pra cy,
a w kon se kwen cji ry chłej zmia ny in struk cji107. Ko lej na hi po te za wy ni ka z po rów na nia oma -
wia nej in struk cji z do ku men ta mi te go ty pu po cho dzą cy mi z lat póź niej szych – wszyst kie
na stęp ne po prze dzo ne są wstę pem ide olo gicz nym oma wia ją cym ogól ną sy tu ację z punk tu
wi dze nia po li tycz no -ope ra cyj ne go108. W lu tym 1945 r. Rom kow ski ta kie go wpro wa dze nia
na pi sać nie mógł – wład cy „Pol ski lu bel skiej” nie wie dzie li jesz cze, jak bę dą zmie niać się
dy rek ty wy z Mo skwy w spra wie oce ny alian tów za chod nich, kon tak tów tzw. Rzą du Tym -
cza so we go z rzą dem Rze czy po spo li tej na emi gra cji, sto sun ku do pod zie mia, Ko ścio ła itd.

Pra wi dło wo opra co wa na in struk cja o pra cy ope ra cyj nej, w tym wy pad ku o jej frag men -
cie do ty czą cym sie ci, po win na cha rak te ry zo wać się kil ko ma ele men ta mi, ta ki mi jak:

a) okre śle nie ce lu i me tod pra cy ope ra cyj nej, po szcze gól nych ka te go rii osób współ pra -
cu ją cych w spo sób nie ofi cjal ny;

b) omó wie nie czyn no ści funk cjo na riu sza na każ dym eta pie dzia ła nia, a więc przy prze -
pro wa dza niu wer bun ku, w trak cie pro wa dze nia oso by współ pra cu ją cej, przy za koń cze niu
współ pra cy;

105 Roz kaz kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go MBP do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie w spra wie re or ga -
ni za cji struk tur UBP, 15 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 105.

106 AIPN, 0326/1, In struk cja dy rek to ra De par ta men tu II o dak ty lo sko po wa niu za trzy ma nych, 15 VIII 1945 r.,
k. 1. Okre śle nia „tym cza so wa” nie ma w In struk cji o pro wa dze niu re je stra cji prze stęp ców prze ciw pań stwu
z 27 III 1945 r. AIPN, 1572/1155, k. 1–3 (in ny eg zem plarz k. 12–16) oraz AIPN, 01225/30, k. 21–23.

107 Por. Roz kaz kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go MBP do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie w spra wie re -
or ga ni za cji struk tur UBP, 15 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 105. Sa ma in struk cja tym -
cza so wa by ła szyb ko zmie nia na, zob. np. AIPN, 1572/48, Roz kaz nr 5, 7 IX 1945 r., k. 81; ibi dem, Roz kaz
nr 7, 23 X 1945 r., k. 112. Nie kie dy po pra wia no ją in struk cja mi do ty czą cy mi węż szych za gad nień, np. zwal -
cza nia pod zie mia nie miec kie go. AIPN, 1572/832/CD, k. 76–88.

108 Por. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 29, 69, 94–95, 123–124. Na brak ta kie go wstę pu w in struk cji z lu te -
go 1945 r. zwró ci ła uwa gę K. Kry sie wicz, op. cit., s. 7. Cha rak te ry stycz ne, że ta kie go wstę pu po zba wio na jest
in struk cja z 9 XII 1989 r., a więc wpro wa dzo na w ży cie w cza sie, gdy rów nież trud no by ło prze wi dzieć roz -
wój wy pad ków po li tycz nych.



c) okre śle nie pro ce dur po stę po wa nia, m.in. po przez wska za nie kom pe ten cji po szcze gól -
nych ogniw apa ra tu – za rów no urzę dów, jak i osób spra wu ją cych okre ślo ne funk cje.

Oczy wi ście do brze jest, gdy in struk cja zo sta je skon stru owa na (po dzie lo na na czę ści)
w spo sób lo gicz ny i na pi sa na kla row nym ję zy kiem.

Jak w świe tle po wyż szych wy mo gów pre zen tu je się oma wia ny do ku ment?

Ję zyk in struk cji

Bliż sze przyj rze nie się do ku men to wi skła nia do po sta wie nia py ta nia za sad ni cze go
przy dal szej in ter pre ta cji in struk cji: czy tekst rze czy wi ście wy ra ża to, co Rom kow ski chciał
od bior cy prze ka zać? 

Przy kład bra ku re flek sji nad tre ścią do ku men tu sta no wi sfor mu ło wa nie punk tu 24 „Kwe -
stio na riu sza agen ta -in for ma to ra”, za łącz ni ka nr 1. Moż na się z nie go do wie dzieć, że cha rak -
te ry sty kę tej oso by „pi sze pra cow nik MBP, pod czy im kie row nic twem pra co wał agent -
-inf.”109. Z li te ral ne go od czy ta nia te go za pi su wy ni ka ło by, że cha rak te ry sty ki pi sze się tyl ko
w spra wach pro wa dzo nych przez funk cjo na riu szy MBP lub wszyst kie „Kwe stio na riu sze”
na le ża ło by prze sy łać do mi ni ster stwa, w któ rym ktoś cha rak te ry sty ki spo rzą dzi. Rom kow -
ski, rzecz ja sna, nie miał za mia ru prze ka zy wać te go ro dza ju po le ce nia pod wład nym – naj -
praw do po dob niej nie za uwa żył, że za miast „pra cow nik MBP” na le ża ło by wpi sać „pra cow -
nik bez pie czeń stwa pu blicz ne go”.

O ile wspo mnia ne wy żej okre śle nie z za łącz ni ka moż na uznać za drob ną – choć też
świad czą cą o lek ce wa żą cym po dej ściu do two rze nia prze pi sów – po mył kę, sfor mu ło wa nia
uży te w roz dzia le X („Zmia na miej sca za miesz ka nia agen ta”) już ta ką nie są. Po po le ce niu,
by pod czas ostat nie go spo tka nia z agen tem funk cjo na riusz prze ka zał mu ha sło do na wią za -
nia łącz no ści z pra cow ni kiem bez pie czeń stwa w no wym miej scu za miesz ka nia, czy ta my
tam: „Po wy jeź dzie agen ta prac[ownik] oper[acyj ny], z któ rym agent utrzy my wał łącz ność,
obo wią za ny jest za wia do mić kie row ni ka apa ra tu bezp[ie czeń stwa] tej miej sco wo ści,
do któ rej agent wy je chał.

Kie row ni ko wi po da je do kład ny ad res agen ta i ha sło dla na wią za nia kon tak tu oraz po le -

ca [podkr. – A.Z.] na wią zać łącz ność i o re zul ta tach za wia do mić” (s. 27).
Z po wyż sze go frag men tu wy ni ka ło by, że ni skiej ran gi pra cow nik ope ra cyj ny ma pra wo

(wręcz obo wią zek?) w pew nych sy tu acjach wy dać po le ce nie kie row ni ko wi PUBP w in nym
mie ście. Otóż, o ile w wa run kach two rze nia re sor tu by ły na po rząd ku dzien nym róż ne dzia -
ła nia nie uję te w pro ce du ry for mal ne, o ile w prak ty ce mo gło się zda rzyć, że nie do świad czo -
ny pra cow nik wy sto so wał ja kieś pi smo do oso by na wyż szym sta no wi sku w hie rar chii re -
sor tu z po mi nię ciem dro gi służ bo wej, to trud no so bie wy obra zić, by dy rek tor de par ta men tu
świa do mie za le cał ta kie za cho wa nie w sy tu acji nie wy ma ga ją cej na tych mia sto wych dzia łań,
a ta ka wła śnie mia ła tu miej sce.

Pró ba in ter pre ta cji uży te go tu sło wa „po le ca” mo że pro wa dzić wy łącz nie do jed nej
z dwóch hi po tez: Rom kow ski nie zda wał so bie spra wy z kon se kwen cji pod pi sa nej przez
sie bie in struk cji lub też użył skró tu my ślo we go, po mi ja jąc wy ja śnie nie, że „po le cać” moż -
na by ło pi smem pod pi sa nym przez prze ło żo ne go rów ne go ran gą od bior cy.

In ny przy kład nie kon se kwen cji au to ra sta no wi za pis do ty czą cy funk cjo na riu szy upraw -
nio nych do po dej mo wa nia de cy zji w spra wie wer bun ków.

Z tek stu in struk cji wy ni ka w spo sób oczy wi sty, że czyn no ści zwią za ne z po zy ski wa -
niem – przyj mu jąc ja ko kry te ria czę sto tli wość oraz sto pień trud no ści ich wy ko ny wa -
nia – dzie lą się na dwie gru py:
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109 AIPN, 01254/416, k. 5/2/34.



1) po wszech nych i za ra zem ła twiej szych, do któ rych na le ży za li czyć wer bu nek agen tów
i in for ma to rów, oraz

2) rzad szych i jed no cze śnie trud niej szych (każ de mu z tych pro ble mów po świę co no od -
ręb ne roz działy II, III, IV, V), tj. wer bo wa nia agen tu ry do pra cy za gra ni cą, wer bo wa nia
w miej scach od osob nie nia, prze wer bo wy wa nia agen tu ry za gra nicz nej oraz na zna cza nia re -
zy den ta.

Wy da je się na tu ral ne, że sank cje na wy ko ny wa nie dzia łań, o któ rych mo wa w punk cie
pierw szym – wszak ła twiej szych, ale przede wszyst kim znacz nie czę ściej pro wa dzo -
nych – po win na mieć gru pa funk cjo na riu szy przy naj mniej rów na li czeb nie gru pie upo waż -
nio nych do po dej mo wa nia de cy zji wy mie nio nych w punk cie dru gim. Tym cza sem sto sow -
ny za pis w in struk cji brzmi na stę pu ją co:

„Sank cje na wer bo wa nie agen tów i in for ma to rów ma ją pra wo wy dać:
– w cen tral nych110 i wo je wódz kich urzę dach bezp[ie czeń stwa] kie row ni cy urzę dów i od -

po wied nich dzia łów;
– w po wia to wych urzę dach – kie row ni cy al bo za stęp cy (w wy pad ku nie obec no ści

pierw sze go) [podkr. – A.Z.].
Sank cje na zor ga ni zo wa nie re zy den cji, na zna cze nie re zy den ta i prze wer bo wa nie agen -

tów ma ją pra wo wy dać:
W cen tral nych, wo jew[ódz kich] i pow[ia to wych] urzę dach bezp[ie czeń stwa] – kie row ni -

cy urzę dów i ich za stęp cy” (s. 25).
Do słow ne od czy ta nie po wyż sze go tek stu pro wa dzi do na stę pu ją cych wnio sków:
– przy wer bo wa niu agen tów i in for ma to rów po dzia łu kom pe ten cji do ko na no pra wi dło -

wo: w jed nost kach wyż szej ran gi pra wo po dej mo wa nia de cy zji otrzy ma ła szer sza gru pa
funk cjo na riu szy;

– przy na zna cza niu re zy den ta i prze wer bo wy wa niu agen tów po dzia łu kom pe ten cji do ko -
na no nie kon se kwent nie: w cen tra li i WUBP licz bę de cy den tów – co wy da je się lo gicz ne
– ogra ni czo no, wy łą cza jąc z ich gro na kie row ni ków dzia łów (de par ta men tów, wy dzia łów,
sek cji), na to miast w od nie sie niu do PUBP za cho wa no się wprost od wrot nie, przy zna jąc
upraw nie nia za stęp cy sze fa, któ ry w od nie sie niu do wer bun ku agen ta i in for ma to ra miał je
tyl ko pod nie obec ność prze ło żo ne go.

Trud no przy pusz czać, by był to świa do my wy bór au to ra in struk cji. Na le ży ra czej
przyjąć, że ma my do czy nie nia z nie kon se kwen cją: al bo frag ment przy zna ją cy za stęp cy kie -
row ni ka PUBP pra wo sank cji w wy pad ku nie obec no ści te go pierw sze go po wi nien zo stać
po mi nię ty przy wy li cze niu osób ma ją cych pra wo za twier dze nia wer bun ku agen ta i in for ma -
to ra, al bo po wi nien zo stać do pi sa ny przy oma wia niu te goż pra wa od no śnie do wer bun ku re -
zy den tów i prze wer bo wy wa nia agen tu ry.

War to jesz cze zwró cić uwa gę, że przy oma wia niu sank cji nie wspo mnia no o ak cep ta cji
wer bun ków agen tu ry do pra cy za gra ni cą i w miej scach od osob nie nia. Ta kie po mi nię cie z for -
mal ne go punk tu wi dze nia po zwa la ło po dej mo wać de cy zje w te go ro dza ju spra wach za stęp cy
kie row ni ka PUBP (w skraj nych wy pad kach ma ją ce go czte ry kla sy szko ły pod sta wo wej). Jest
wąt pli we, by ta ki wła śnie był za miar Rom kow skie go. Moż na ra czej po dej rze wać, że po pro -
stu i tym ra zem nie za uwa żył kon se kwen cji ści słe go re ali zo wa nia za pi sów in struk cji.

We frag men cie do ty czą cym pra wa do ak cep to wa nia wer bun ków zwra ca uwa gę jesz cze
jed no po mi nię cie – nie wy mie nia się w ogó le kie row ni ka Miej skie go Urzę du Bez pie czeń -
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110 Wy da je się, że po win no być „cen tral nym”. Na wia sem mó wiąc, rzu ca się w oczy uni ka nie ter mi nu
„Mini ster stwo”; uży wa się go tyl ko raz w roz dzia le ostat nim, okre śle nie „MBP” wy stę pu je przy pod pi sie
Rom kow skie go i w za łącz ni ku nr 1.



stwa Pu blicz ne go. Sam urząd tej ran gi wspo mnia ny zo stał tyl ko raz. W roz dzia le XIV po -
świę co nym ewi den cji czy ta my: „Każ de go no wo za wer bo wa ne go re zy den ta, agen ta czy in -
for ma to ra wcią ga się do ewi den cji przy wo je wódz kim, po wia to wym czy miej skim

[podkr. – A.Z.] urzę dzie bezp[ie czeń stwa] publ[icz ne go]” (s. 28).
Wy ni ka z te go, że MUBP miał pra wo do ko ny wać wer bun ków, na to miast tekst in struk cji

nie da je pod staw do jed no znacz nej od po wie dzi na py ta nie, przez ko go te wer bun ki mu sia -
ły zo stać za twier dzo ne. Z (bar dzo) du żą do zą praw do po do bień stwa moż na przy pusz czać, że
prak tycz nie kie row nik MUBP miał sto sow ne upraw nie nia, ale nie moż na wy klu czyć, iż zo -
sta ły one za strze żo ne dla kie row ni ka WUBP.

Po wyż sze kon sta ta cje o zde cy do wa nie nie pre cy zyj nym ję zy ku in struk cji na rzu ca ją
ostroż ne po dej ście do za pi sów ana li zo wa ne go do ku men tu. Trze ba mieć na uwa dze, że uży -
te w nim sfor mu ło wa nia nie za wsze wy ra ża ją myśl au to ra.

Od po wie dzi na za sad ni cze py ta nie: co z tek stu in struk cji zro zu miał od bior ca po świę co -
ne bę dą dal sze par tie ni niej szej czę ści, tu taj na to miast war to jesz cze za sta no wić się
nad kwe stią: czy zro zu mie nie to uła twia ły ję zyk i bu do wa do ku men tu. Do przyj rze nia się
ję zy ko wi skła nia już „nie in struk cyj na” sty li sty ka pierw sze go zda nia oma wia ne go tek stu:
„Je śli otrzy ma my in for ma cję, że ja kiś osob nik zaj mu je się prze stęp czą dzia łal no ścią, to naj -
szyb sze i naj pew niej sze da ne o je go wro giej dzia łal no ści otrzy ma my tyl ko w tym wy pad -
ku, je śli bę dzie my mie li przy nim wier ne go, od da ne go nam czło wie ka, tzw. agen ta” (s. 23).

Przede wszyst kim, co zresz tą nie dzi wi, za uwa ża się w tek ście pew ne ru sy cy zmy111. Naj -
bar dziej cha rak te ry stycz ny z nich wy stę pu je w roz dzia le XI po świę co nym do ku men ta cji
pra cy agen ta, w któ rym czy ta my m.in.: „Oso bi sta tecz ka [podkr. w oryg.] (dzie ło), po win -
na za wie rać […]” (s. 27). Wia do mo, że je śli uwa ża my, iż uży te w tek ście okre śle nie mo że
być nie zbyt ja sne dla od bior cy, w na wia sie wpi su je my sło wo, któ re uzna je my za bar dziej
zro zu mia łe. Rom kow ski uznał więc za bar dziej swoj skie od ską di nąd nie po praw ne go „oso -
bi sta tecz ka” wzię te z ro syj skie go „die ło”, nie zna ne – w tym sen sie – ani w pol skim, ani
w ro syj skim „dzie ło”.

Cha rak te ry stycz ny jest też zwrot na ka zu ją cy pra cow ni ko wi ope ra cyj ne mu zbie rać
„wszel ki kom pro mi tu ją cy ma te riał na [podkr. – A.Z.] człon ka śle dzo nej or ga ni za cji” (s. 24).
Utrzy ma się on do koń ca dzia ła nia UB/SB na wet z po mi nię ciem sło wa „kom pro mi tu ją cy”.
Wi docz ny jest tu symp tom skie ro wa nia czyn no ści prze ciw oso bie (nie „o kimś”, lecz
„na ko goś”, czy li prze ciw ko muś).

W tek ście wy stę pu je wie le róż ne go ro dza ju błę dów ję zy ko wych, jak uży cie słów w nie -
wła ści wym zna cze niu112 lub nie pra wi dło wy szyk wy ra zów w zda niu113. Zwra ca uwa gę po -
słu gi wa nie się lu do wym słow nic twem zu peł nie nie ade kwat nym dla te go ty pu do ku men tu:
„za roz gło sze nie [podkr. – A.Z.] jej [ta jem ni cy] po nie sie sro gą [podkr. – A.Z.] od po wie -
dzial ność” (s. 24) lub: „Na za wer bo wa ne go […] wy peł nia się jed ną kar tecz kę…
[podkr. – A.Z.]” (roz dział XIV, s. 28), któ re nie kie dy – jak w po niż szym frag men cie – prze -
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111 Np. „przy pro wa dzo ny na wcze śniej przy go to wa ne miesz ka nie” – roz dział I, s. 24; „śle dze nie za agen -
tem” – roz dział VII, s. 26.

112 Np. „zo rien to wać się w ota cza ją cym go to wa rzy stwie” (s. 23) – w sen sie do wie dzieć się cze goś o oto -
cze niu; „ce lem za po zna nia się z je go zna jo my mi i ich ad re sa mi [podkr. – A.Z.]” (s. 24) – w zna cze niu do wie -
dzieć się, ja kich ma zna jo mych i ja kie są ich ad re sy. Oczy wi ście ad re sy moż na po znać, a nie za po zna wać się
z ni mi.

113 Np. „do wia du je się o miej scu za miesz ka nia i pra cy je go” (s. 24); „Ma jąc ze zwo le nie na za wer bo wa nie
jed ne go z człon ków roz pra co wa nej or ga ni za cji, ostat ni zo sta je ści śle taj nie za trzy ma ny […]” (s. 24); „(cha -
rak te ry sty kę pi sze pra cow nik MBP pod czy im kie row nic twem pra co wał agent -inf...)” – za łącz nik nr 1,
punkt 24. AIPN, 01254/416, k. 5/2/34.



pla ta się z ję zy kiem wła ści wym in struk cji: „W żad nym wy pad ku nie na le ży spo ufa lać się
z agen tem, przyj mo wać ma łe czy du że po dar ki [podkr. – A.Z.] od nie go, or ga ni zo wać
jakie kol wiek przy ję cia czy wy pit ki [podkr. – A.Z.]. Z agen ta mi -ko bie ta mi nie moż na do pu -
ścić do ja kichś in tym nych sto sun ków, po nie waż wszyst ko to de mo ra li zu je agen tu rę, pod ry -
wa w jej oczach au to ry tet prac[owni ka] oper[acyj ne go] i sta wia go w pew nej za leż no ści
od niej” (roz dział VI, s. 26)114.

Uży cia ta kie go ję zy ka nie tłu ma czy po ziom od bior ców. Wy da wa na trzy la ta póź niej – gdy
po ziom wie dzy funk cjo na riu szy nie wzrósł w stop niu zna czą cym – se ria ze szy tów szko le nio -
wych pi sa na by ła w spo sób przej rzy sty115. Je śli by au to rem kie ro wa ła oba wa przed nie zro zu -
mie niem ję zy ka urzę do we go przez ogół funk cjo na riu szy, nic nie sta ło na prze szko dzie, by
do dać do nie go „lu do we” wy ja śnie nia urzę do wych wy ra zów, np. zda nie „za roz gło sze nie jej
[ta jem ni cy] po nie sie sro gą od po wie dzial ność” mo gło by brzmieć „za ujaw nie nie (roz gło sze -
nie) jej [ta jem ni cy] po nie sie su ro wą (sro gą) od po wie dzial ność”. Ja ko je dy ne wy ja śnie nie
moż na uznać, że Rom kow ski nie znał ję zy ka pol skie go in te li gen ta.

Styl, ja kim zo sta ła na pi sa na in struk cja, a zwłasz cza wy stę pu ją ce w niej wie lo krot nie wy -
ja śnie nia spraw – wy da wa ło by się – oczy wi stych, wska zu ją, że za mia rem au to ra by ło prze -
ka za nie in for ma cji od bior cy po zba wio ne mu wie dzy o pra cy ope ra cyj nej i pre zen tu ją ce mu
ni ski ogól ny po ziom in te lek tu al ny. Sze re go wy funk cjo na riusz nie zwra cał uwa gi na wy stę -
pu ją ce w tek ście nie kon se kwen cje odnoszące się do kom pe ten cji prze ło żo nych itp. Dla nie -
go naj istot niej sze by ły frag men ty do ty czą ce czyn no ści, ja kie wy ko ny wał na co dzień,
tj. wy ja śnie nia jak wer bo wać, jak pro wa dzić agen tu rę, praw do po dob nie już w mniej szym
stopniu, jak współ pra cę tę do ku men to wać.

Z te go punk tu wi dze nia istot nym man ka men tem oma wia ne go (z za ło że nia dy dak tycz ne -
go) tek stu, prze zna czo ne go – war to jesz cze raz to pod kre ślić – dla osób nie przy zwy cza jo -
nych do czy ta nia w ogó le, a te go ty pu do ku men tów w szcze gól no ści, jest pi sa nie o spra -
wach istot nych nie ja ko mi mo cho dem przy po ru sza niu za gad nień tech nicz nych. Z roz dzia łu
po świę co ne go do ku men ta cji pra cy funk cjo na riusz do wia dy wał się m.in., że „w służ bo wej
tecz ce agen ta po win no się pod szy wać […] pla ny wpro wa dze nia agen ta do ta kie go czy in -
ne go roz pra co wa nia” (s. 27).

Oczy wi ście sa mo „pod szy cie” to dru go rzęd na czyn ność tech nicz na, na stęp stwo in -
nej – waż niej szej – ale też tyl ko tech nicz nej czyn no ści, czy li spi sa nia pla nu. Na to miast
o czyn no ści me ry to rycz nej, tj. po trze bie i za sa dach spo rzą dze nia pla nu w żad nym miej scu
in struk cji nie ma mo wy. Moż na przy jąć, że od bior ca, gdy by dzia łał tyl ko w opar ciu o ten
do ku ment, do pie ro przy spo rzą dza niu sfor ma li zo wa nej tecz ki – co by ło no to rycz nie za nie -
dby wa ne – do wie dział by się, że na le ży wy ko nać plan wpro wa dze nia agen ta do roz pra co wa -
nia, ale nie zna la zł by wy ja śnie nia dla cze go i jak.

Trze ba jesz cze zwró cić uwa gę na ko lej ny błąd dy dak tycz ny Rom kow skie go. Nie za sto -
so wał on ani za bie gu po wta rza nia te go sa me go frag men tu w róż nych miej scach in struk cji,
ani na wet od sy ła nia do in nych roz dzia łów do ku men tu, co uła twia ło by przy swo je nie tek stu
przez od bior cę. I tak aka pi ty o ko niecz no ści spo rzą dze nia proś by o zgo dę na wer bu nek
umiesz czo no w roz dzia le po świę co nym prze wer bo wy wa niu agen tu ry za gra nicz nej, nie od -
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114 To rów nież nie dzi wi. In struk cja kie row ni ka RBP z 30 X 1944 r., pod pi sa na przez Rad kie wi cza, no si -
ła ty tuł „O przy trzy ma niu i ode sła niu do obo zów pra cy zdraj ców na ro du tzw. «volks deut sche»”.
AIPN, 1576/38, k. 3.

115 Por. np. AIPN, 01334/18, Sto su nek urzę dów bez pie czeń stwa do in nych władz i in sty tu cji oraz oby wa -
te la i je go mie nia, 1948, z. 11 (cykl ma te ria łów szko le nio wych, do ku ment za twier dzo ny 22 I 1948 r. do użyt -
ku przez dy rek tor De par ta men tu Szko le nia Ma rię Ka miń ską).



dzie la jąc ich na wet pod ty tu łem. Brak ode sła nia do nich w ja kim kol wiek miej scu in struk cji
po wo do wał, że pra cow nik, dla któ re go te ma ty ka roz dzia łu by ła naj czę ściej zu peł nie ob ca,
mógł ich po pro stu nie do strzec.

Po ję cia za war te w in struk cji i ich de fi ni cje

W tym cza so wej in struk cji wy stę pu je sześć po jęć do ty czą cych taj nej współ pra cy: „sieć”,
„agen tu ra”, „agent”, „in for ma tor”, „re zy dent”, „miesz ka nie kon spi ra cyj ne”, a tak że uży wa -
ne przez służ by w po dwój nym zna cze niu sło wo „obiekt”116. War to wspo mnieć o jesz cze
jed nym okre śle niu, z któ rym sty kał się na co dzień funk cjo na riusz, a mia no wi cie „kie row -
nik”.

Uży cie pierw sze go z wy żej wy mie nio nych po jęć: „sieć” – żar go no we go okre śle nia ogó -
łu osób nie jaw nie współ pra cu ją cych ze służ ba mi11 7, źle świad czy o umie jęt no ściach au to ra
do ku men tu, za rów no le gi sla cyj nych – bo nie po da no de fi ni cji te go ter mi nu, jak i dy dak tycz -
nych – gdyż prak tycz nie wzmian ko wa ne sło wo póź niej wy stę pu je je dy nie we frag men tach
do ty czą cych ewi den cji, a je go zna jo mość nie by ła nie zbęd na dla sze re go we go pra cow ni ka
ope ra cyj ne go i tyl ko nie po trzeb nie roz pra sza ła je go uwa gę.

Ten ostat ni sta le spo ty kał się ze sto so wa ny mi nie kon se kwent nie okre śle nia mi „agent”
i „in for ma tor”. Dla wie lu pra cow ni ków by ły one nie jed no znacz ne, m.in. dla te go, że agent
ko ja rzył się z przed sta wi cie lem nie któ rych pry wat nych in sty tu cji (ubez pie cze nio wy, han -
dlo wy), a in for ma tor po pro stu z każ dą oso bą udzie la ją cą ja kiejś in for ma cji.

Fakt, że w spra woz da niach in for ma to rów i agen tów wy ka zy wa no osob no, su ge ru je, iż
przy naj mniej teo re tycz nie funk cjo na riu sze po tra fi li od róż nić te dwie ka te go rie osób współ -
pra cu ją cych118. Jest jed nak wąt pli we, by sto so wa no jed no li te kry te ria po dzia łu. Na pod sta -
wie do ku men tów moż na wy róż nić ich kil ka. Po nad to wi dać wy raź nie, że sa me ter mi ny
„agent” i „in for ma tor” ro zu mia ne są róż nie.

1. Roz róż nia nie zgod nie z kry te ria mi, ja kie póź niej już for mal nie przy ję ły się w re sor cie.
Naj le piej pod tym wzglę dem – przy naj mniej teo re tycz nie – po win na wy glą dać sy tu acja
w wo je wódz twie bia ło stoc kim. Szef tam tej sze go WUBP, ra dziec ki Po lak ma ją cy za so bą
pra cę w NKWD, Fau styn Grzy bow ski już 5 wrze śnia 1944 r. roz ka zem nr 5 po le cał sze fom
PUBP prze słać do Wy dzia łu Ewi den cji WUBP w Bia łym sto ku m.in. wy kaz osób współ pra -
cu ją cych z UB we dług na stę pu ją cych ka te go rii:

„a. In for ma to rzy (oso by udzie la ją ce sta łych in for ma cji roz ma itym or ga nom władz bez -
pie czeń stwa).

b. Agen ci (taj ni współ pra cow ni cy org[anów] władz bez pie czeń stwa, za da niem któ rych
jest do cie ra nie do wro gich śro do wisk w ce lu ich ujaw nie nia)”119.

Wy ni ka z te go, że in for ma to rzy to mniej istot na gru pa osób współ pra cu ją cych z apa ra -
tem bez pie czeń stwa. Udzie la li in for ma cji ogól nych, np. o po ja wie niu się we wsi osób
niezna nych lub wi dy wa nych, lecz sta le nie miesz ka ją cych, o roz mo wach za sły sza nych
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116 Jan La rec ki w Wiel kim lek sy ko nie służb spe cjal nych świa ta de fi ni cji nie po da je. W sa mej in struk cji
„obiek tem” raz na zy wa się roz pra co wy wa ną or ga ni za cję, raz kan dy da ta do zwer bo wa nia.

117 Por. J. La rec ki, op. cit., s. 606.
118 Spra woz da nie in spek to ra WUBP w Lu bli nie do MBP o sta nie pra cy urzę du do 31 XII 1944 r.,

12 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 156–160; ra por ty kie row ni ków WUBP w Rze szo wie
Sta ni sła wa Imioł ka i Lon gi na Ko la rza, 27 XII 1944 r. i 25 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź -
nie..., s. 263–282, 417–418; por. też S. Po le szak, op. cit., s. 41, 44, 47, 51, 53–54, 58, 60, 65, 73, 75; D. Iwa -
necz ko, op. cit., s. 41. Au tor ten jed nak wska zu je, że te dwa po ję cia my lo no. 

119 AIPN, 1576/27, k. 6. Zwra ca uwa gę okre śle nie „Wy dział Ewi den cji” nie zna ne w tym cza sie w cen tra -
li re sor tu. 



od są sia dów itp. – sło wem nie wy ma ga ją cych bez po śred nich kon tak tów z „wro gim” śro do -
wi skiem. Współ pra cow ni ków mo gą cych do trzeć do te go ostat nie go na zy wa no „agen ta mi”.
Te go ro dza ju ro zu mie nie po pew nych mo dy fi ka cjach bę dzie utrzy my wać się w UB/SB
do 1960 r.120

Świa do mość ta kie go roz róż nie nia oma wia nych po jęć zna mio nu ją wy stą pie nia nie któ -
rych kie row ni ków PUBP, któ rzy w spra woz da niach lub pod czas od praw wska zu ją do kład -
ną licz bę agen tów (waż nych), na to miast nie po tra fią jej po dać dla in for ma to rów (mniej
istot nych)121. Krań co wy przy pa dek kon se kwent ne go ich sto so wa nia sta no wi uży cie przez
kie row ni ka PUBP w Alek san dro wie Ku jaw skim okre śle nia „in for ma tu ra” dla zbio ru in for -
ma to rów, prze ciw sta wio ne go „agen tu rze”, czy li zbio ro wi (wy łącz nie) agen tów122.

2. Brak roz róż nie nia, na co wska zu ją in for ma cje z nie któ rych po wia tów, ja ko by licz ba
trud niej szych do po zy ska nia agen tów prze wyż sza ła licz bę in for ma to rów123. Cha rak te ry -
stycz ne by ło wy stą pie nie kie row ni ka PUBP we Wło da wie, któ ry pod czas od pra wy
w WUBP w Lu bli nie w sierp niu 1945 r. – a więc pół ro ku po pod pi sa niu tym cza so wej in -
struk cji – in for mu jąc o agen tu rze, nie wspo mniał o żad nym in for ma to rze, na to miast wy mie -
nił 145 agen tów, „z te go w śro do wi sku or ga ni za cji pod ziem nych sied miu”. Naj praw do po -
dob niej więc po zo sta li to de fac to in for ma to rzy. Pro to kół od pra wy nie od no to wał jed nak ani
spro sto wa nia, ani na wet py ta nia ze stro ny obec nych na sa li Rad kie wi cza, kie row ni ka WUBP
Grzy bow skie go i do rad ców ra dziec kich124. Jesz cze w opu bli ko wa nych po la tach wspo -
mnie niach H. Gry ta pi sał, że je go ko le ga da ne o zbiór ce i pla no wa nej ak ty wi za cji akow skiej
gru py „Ry sia” uzy skał „od swo je go in for ma to ra” – człon ka te go od dzia łu i uczest ni ka tejże
zbiór ki – a więc de fac to kla sycz ne go agen ta1 25.

3. Uży wa nie okre śle nia „agent” dla pew nej ka te go rii wła snych pra cow ni ków. W li ście
po lu stra cyj nym po po by cie w PUBP w Sie dl cach Hen ryk De re sie wicz pi sał m.in.: „Wy wia -
dow ców kil ku na stu, z któ rych kil ku na da je się tyl ko na agen tów i nie po win ni po sia dać
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120 W pla nie kon spek tu „Ka te go rie agen tu ry” za twier dzo nym do użyt ku przez wi ce mi ni stra Le wi kow skie -
go w 1950 r., wy da nym ja ko ze szyt 23 ma te ria łów szko le nio wych, przez „in for ma to ra” ro zu mie się „taj ne go
współ pra cow ni ka” ma ją ce go do tar cie do „wro gich śro do wisk” (mo gą to być kon tak ty w miej scu pra cy lub za -
miesz ka nia), na to miast „agent” to czło wiek dzia ła ją cy we wnątrz „wro gie go śro do wi ska”. AIPN, 0297/43,
t. 66, k. 9, 12; por. de fi ni cje w In struk cji 012 z 15 VIII 1953 r. oraz 04 z 11 III 1955 r. [w:] T. Ru zi kow ski, op.
cit., s. 31, 69.

121 Pod czas od pra wy kie row nik PUBP w Za mo ściu nad mie niał: „Agen tów 4 […], licz ba in for ma to rów
nie usta lo na”. Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 329. Pod czas dru giej od pra wy kie row nik PUBP we Wło da wie mó wił: „Agen -
tów – 29 w mie ście i 24 w te re nie. In for ma to rów oko ło [podkr. – A.Z.] 300”. Pro to kół dru giej od pra wy kie -
row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sty czeń 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 348.
Na to miast kie row nik PUBP w Kol bu szo wej Ta de usz Wi śniew ski (Alek siej Bie ło zie row) w spra woz da niu
pisał: „Po sia da my oko ło [podkr. – A.Z.] 60 in for ma to rów i 38 agen tów”. Spra woz da nie kie row ni ka PUBP
w Kol bu szo wej z prze bie gu aresz to wań żoł nie rzy AK i BCh w pod le głym mu po wie cie, 7 II 1945 r. [w:] Rok
pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 398. 

122 Spra woz da nie de ka do we kie row ni ka PUBP w Alek san dro wie Ku jaw skim, 9 XI 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 364.

123 Spra woz da nie in spek to ra WUBP w Lu bli nie o sta nie pra cy urzę du do 31 XII 1944 r., 12 II 1945 r. [w:]
Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 156–160. Ra por ty z in spek cji PUBP w Cheł mie i Kra snym sta wie zob.
ibi dem, s. 259, 264, 303. Da ne licz bo we tych spra woz dań są ma ło wia ry god ne, ale dla ni niej szych roz wa żań
nie ma to więk sze go zna cze nia. Przy za ło że niu ich fał szo wa nia sto su nek licz bo wy agen tów do in for ma to rów
choć nie praw dzi wy, w uję ciu pro cen to wym po wi nien być wia ry god ny. 

124 Pro to kół trze ciej od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sier pień 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 377.

125 H. Gry ta, op. cit., s. 100.



doku men tów Urz[ędu] Bezp[ie czeń stwa]”126. Taj ną współ pra cę by łych funk cjo na riu szy
w ma łych Sie dl cach trud no so bie wy obra zić, więc na le ży przy pusz czać, że cho dzi o ja kąś
for mę współ pra cy ofi cjal nej. War to pod kre ślić, że au tor li stu był jed nym z le piej wy kształ -
co nych pra cow ni ków re sor tu1 27. Na ta kie ro zu mie nie wska zy wa ło by rów nież wy da nie
przez Ja na Czar nec kie go, kie row ni ka PUBP w Kra śni ku, co naj mniej 90 oso bom za świad -
czeń o pra cy w tym urzę dzie. Je go na stęp ca obu rzał się, że ich wła ści cie le, nie zło żyw szy
ani jed ne go mel dun ku, zgła sza li się o prze dłu że nie ter mi nu waż no ści do ku men tów128. Ja ko
agen tów trak to wał pra cow ni ków in spek tor WUBP w Lu bli nie, pi sząc 30 XI 1944 r. w ra -
por cie po po by cie w Kra snym sta wie: „W pow[ie cie] są zor ga ni zo wa ne tyl ko w dwóch gmi -
nach urzę dy bezp[ie czeń stwa] – pra cu ją oni do tych czas w cha rak te rze agen tów”129. Ta kie
na zew nic two nie by ło cha rak te ry stycz ne tyl ko dla funk cjo na riu szy w wo je wódz twie lu bel -
skim. Kie row nik gru py ope ra cyj nej na po wiat choj nic ki mel do wał do Byd gosz czy: „W dru -
gim dniu po przy by ciu pu ści łem agen tu rę w te ren”130. Trud no so bie wy obra zić, że w pierw -
szym dniu po by tu gru pa do ko na ła wer bun ków, więc i w tym wy pad ku „agen tu ra” za pew ne
ozna cza pra cow ni ków. Moż na do dać, że my le niu po jęć sprzy ja ło okre śla nie za trud nio nych
w re sor cie nie sło wem „pra cow ni cy”, lecz „współ pra cow ni cy”.

4. Ja ko wła snych pra cow ni ków trak to wa no nie kie dy rów nież in for ma to rów. Kie row nik
PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim do no sił, że „ubył je den in for ma tor […] dla te go, że przez cały
mie siąc nie do star czył żad ne go do nie sie nia, zo stał zwol nio ny z pra cy” [podkr. – A.Z.]131.

5. Trak to wa nie ja ko kry te rium od róż nia ją ce go agen ta od in for ma to ra taj no ści współ pra -
cy – pierw szy miał to ro bić po uf nie, dru gi jaw nie. „W po uf nej sie ci agen tu ral nej […] pra -
cu je 34 lu dzi […]. Prócz te go po sia da my oko ło 200 in for ma to rów, któ rzy re kru tu ją się ze
wszyst kich par tii de mo kra tycz nych [tzn. uzna ją cych PKWN – A.Z.]” – pi sał 24 lutego 1945 r.
kie row nik PUBP w Ja ro sła wiu1 32.

6. Sa mo okre śle nie „in for ma tor” nie by ło jed no znacz ne. Ja ko po ten cjal nych in for ma to -
rów uznawano przede wszyst kim człon ków PPR13 3. Nie któ rych in for ma to rów trak to wa no
ja ko taj nych13 4, za ufa nych (co si łą rze czy wska zu je na ofi cjal nych) – tych ostat nich moż na
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126 Spra woz da nie ofi ce ra WUBP w Lu bli nie z kon tro li w PUBP w Sie dl cach, 29 XII 1944 r. [w:] Rok
pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 278.

127 Przed woj ną był stu den tem pra wa. A. Hu mer, Służ ba śled cza Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go w Lu bli nie (wrze sień 1944 – sier pień 1945), „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz -
nych” 1986, t. 6, s. 68 (AIPN, 0447/123). De re sie wicz wraz z Hu me rem opra co wali In struk cję o czyn no ściach
przy pro wa dze niu śledztw. Spra woz da nie WUBP w Lu bli nie za okres do 31 XII 1944 r., 12 I 1945 r. [w:] Rok
pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 155–156.

128 Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1945 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 326.

129 Ra port in spek to ra WUBP w Lu bli nie z kon tro li w PUBP w Kra snym sta wie, 30 XI 1944 r. [w:] Rok
pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 263.

130 Ra port kie row ni ka gru py ope ra cyj nej MBP Ja na Jan ka z pierw szych dni dzia łal no ści w po wie cie choj -
nic kim, 9 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 50.

131 Spra woz da nie de ka do we kie row ni ka PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim, 21 VIII 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 235.

132 Spra woz da nie kie row ni ka PUBP w Ja ro sła wiu dla WUBP w Rze szo wie z pra cy nad roz wo jem sie ci
agen tu ral nej oraz ak cji prze ciw ko oso bom zwią za nym z pod zie miem nie pod le gło ścio wym, 24 II 1945 r. [w:]
Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 409.

133 Re fe rent Sek cji 2 WUBP w Byd gosz czy w ra por cie z 23 IV 1945 r. po da wał: „6 III zwer bo wa łem 3 in for -
ma to rów, któ rzy mi zło ży li ży cio ry sy i zo bo wią za nia. 7 III spi sy wa łem czł. Za rzą du Miej skie go, któ rzy są czł.
PPR, aby ich zwer bo wać na in for ma to rów. 8 III wer bo wa łem in for ma to rów ze spi su czł. PPR”. Ra port re fe -
ren ta Sek cji 2 WUBP w Byd gosz czy do ty czą cy re zul ta tów pra cy ope ra cyj nej w okre sie 6 III – 23 IV 1945 r.,
23 IV 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 110. Kie row nik PUBP w Ra dzy niu Pod la skim 



uznać za pre kur so rów kon tak tu służ bo we go. Spo tka nia z nie któ ry mi in for ma to ra mi
musiały być spo ra dycz ne, jak na to wska zu je okre śle nie prze ciw sta wia ją ce im in ną pod -
grupę – „in for ma to rzy sta li”135. Póź niej w jed nost kach z te re nu WUBP w Byd gosz czy
wzmian ki o in for ma to rach bę dą uzu peł nia ne okre śle niem śro do wi ska dzia ła nia (w mi li cji,
gmi nie, sta ro stwie itd.), co nie kie dy nie jest po zba wio ne ele men tów ko micz nych, np. in for -
ma tor „le śny”136.

Ta ka sy tu acja z pew no ścią wy ma ga ła upo rząd ko wa nia, a opra co wa nie in struk cji sta no -
wi ło zna ko mi tą oka zję, by to uczy nić. Czy w oma wia nym do ku men cie wy ko rzy sta no tę
szan sę? 

Przede wszyst kim na le ży zwró cić uwa gę, że trud no po wie dzieć, jak ro zu miał te po ję cia
sam Rom kow ski. W swo im wy stą pie niu pod czas od pra wy kie row ni ków PUBP wo je wódz -
twa lu bel skie go na po cząt ku grud nia 1944 r. mó wił m.in.: „Nie zbęd nym wa run kiem do bre -
go i sys te ma tycz ne go funk cjo no wa nia apa ra tu bez pie czeń stwa jest pra wi dło wa org[ani za -
cja] agen tu ry i [podkr. – A.Z.] in form[ato rów]”. Wy ni ka ło by z te go, że by ły to dla nie go
po ję cia od ręb ne, ale chwi lę póź niej do dał: „Pra ca z agen tu rą jest od po wie dzial na, na le ży za -
gwa ran to wać agen to wi czy in for ma to ro wi ta jem ni cę […], nie de kon spi ro wać. Naj go rzej
pra cu ją z agen tu rą [podkr. – A.Z.] w Lu bar to wie. Za strze lo no tam pię ciu in for ma to rów

[podkr. – A.Z.] […]”137. Ten frag ment wska zy wał by na trak to wa nie po ję cia „agen tu ra” jako
zbio ru obej mu ją ce go za rów no agen tów, jak i in for ma to rów.

Po ten cjal ny od bior ca in struk cji mógł w ogó le nie za uwa żyć, że ist nie je ktoś okre śla ny
mia nem in for ma to ra. Po ję cie to wy stę pu je w tek ście za le d wie czte ry ra zy. W roz dzia -
le IV czy ta my: „Sank cje na wer bo wa nie agen tów i in for ma to rów [podkr. – A.Z.] ma ją pra -
wo wy dać […]”, w V: „W wy pad kach, 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 [podkr. – A.Z.] […]” (s. 25), a w po świę co nym
ewi den cji roz dzia le XIV dwu krot nie: „Każ de go no wo za wer bo wa ne go re zy den ta, agen ta
czy in for ma to ra [podkr. – A.Z.] wcią ga się do ewi den cji […]” oraz „Dla każ de go no wo
przy ję te go re zy den ta, agen ta czy in for ma to ra [podkr. – A.Z.] wy peł nia się spe cjal ną kar tę
[…]” (s. 28). Po nad to in for ma tor po ja wia się w ty tu le za łącz ni ka nr 1 „Kwe stio na riusz
agen ta -in for ma to ra” oraz w za łącz ni ku nr 3 po świę co nym ewi den cji osób zwer bo wa nych.

Jed nak na wet do strze że nie „in for ma to ra” – naj bar dziej praw do po dob ne przy wy peł nia -
niu „Kwe stio na riu sza” – nie ozna cza ło świa do mo ści, kim on de fac to jest. Instruk cja nie po -
da wa ła żad nej de fi ni cji ta kiej oso by13 8, a sam ter min po ja wiał się w róż nym kon tek ście
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pod czas od pra wy nad mie niał: „In for ma cje w 100 proc. [zbie ra ne] przez ko mór ki PPR sze ro ko roz ga łę zio ne”.
Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu bel -
szczyź nie..., s. 333.

134 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., k. 117, 121, 124, 131, 135, 140, 146, 154, 159.

135 Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 332. Kie row nik gru py in for ma cyj nej w Ja śle pi sał: „Sta łych in for ma to rów czte rech,
wie lu in for ma to rów przy pad ko wych”. Ra port kie row ni ka gru py ope ra cyj nej PUBP w Ja śle dla WUBP w Rze -
szo wie o sy tu acji w ja siel skich struk tu rach AK, 22 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie...,
s. 455–456. Ci „przy pad ko wi” to za pew ne ochot ni cy chcą cy ze mścić się na są sia dach.

136 Ra por ty nr 17 PUBP w Chełm nie z 18 VII 1945 r. i 16 [?] z 8 IX 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po -
mo rzu i Ku ja wach..., s. 229–230, 258–260. Sta ni sław Zie liń ski w gro te sce Sny pod Fu ma ro lą użył okre śle nia
„funk cjo na riusz po lny”. S. Zie liń ski, Sny pod Fu ma ro lą, War sza wa 1969, s. 48.

137 Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 335–336. Nie moż na wy klu czyć, że pro to ko łu ją cy Hen ryk De re sie wicz nie od dał
dokład nie my śli Rom kow skie go.

138 Zwró ci ła na to uwa gę Kin ga Kry sie wicz; zob. K. Kry sie wicz, op. cit., s. 10.



– pa ro krot nie w po łą cze niu z agen tem, naj czę ściej w ra mach zwro tu „agen tu ral no -in for ma -
tor ska sieć” (w ty tu le do ku men tu oraz roz dzia le XIV, s. 23, 28). Su ge ro wa ło by to, że in for -
ma tor to ktoś w ro dza ju mniej war to ścio we go agen ta. Jed nak wszę dzie, gdy w in struk cji
mo wa o taj nej współ pra cy, pa da ją tyl ko okre śle nia „agent”, „agen tu ra”, „do nie sie nie agen -
tu ral ne”, a o in for ma to rze nie ma wzmian ki. Pró bę oce ny kom pli ku je roz dział XI („Za ło że -
nie oso bi stej i służ bo wej tecz ki agen ta”), w któ rym po da no, że tecz ka oso bi sta po win na za -
wie rać ra port o wer bo wa niu agen ta z sank cją kie row ni ka, zo bo wią za nie agen ta

do współ pra cy, ży cio rys agen ta itd. Czy ta my tam rów nież, że tecz ka agen ta „po win na za -
wie rać […] wy peł nio ną przez prac[owni ka] oper[acyj ne go] an kie tę agen ta z przy kle jo ną
do niej fo to gra fią (patrz zał. nr 1)” (s. 27). Tym cza sem, jak już wspo mnia no, za łącz nik zaty -
tu ło wa ny jest „Kwe stio na riusz agen ta -in for ma to ra”. O osob nej tecz ce in for ma to ra nie ma
na wet wzmian ki. Dla kry tycz nie my ślą ce go od bior cy in struk cji na su nę ło by się py ta nie,
jak po win na wy glą dać do ku men ta cja pra cy in for ma to ra? Czy po win na skła dać się tyl ko
z an kie ty, czy też za wie rać wszyst kie ele men ty, o ja kich mo wa przy oka zji agen ta?

Sy tu ację do dat ko wo gma twał fakt, że sło wo „in for ma tor” w ję zy ku po tocz nym ozna cza
oso bę udzie la ją cą in for ma cji. Od bior cy in struk cji mo gli je ro zu mieć wła śnie tak, a nie jak
ko goś w spo sób sfor ma li zo wa ny zwią za ne go z bez pie ką.

De fi ni cja agen ta za war ta jest już w pierw szym zda niu in struk cji: „Je śli otrzy ma my in -
for ma cję, że ja kiś osob nik zaj mu je się prze stęp czą dzia łal no ścią, to naj szyb sze i naj pew -
niej sze da ne o je go wro giej dzia łal no ści otrzy ma my tyl ko w tym wy pad ku, je śli bę dzie my
mie li przy nim wier ne go, od da ne go nam czło wie ka, tzw. agen ta” (s. 23). Po mi nąw szy
na ra zie spra wę spe cy ficz ne go – w od nie sie niu do te go ty pu do ku men tów – ję zy ka, co
moż na tłu ma czyć po zio mem po ten cjal nych od bior ców, war to za sta no wić się, jak ro zu mie li
oni po wyż szy tekst. O ile bo wiem uwa gi o „wier nym, od da nym nam czło wie ku” do ty czą
wszyst kich osób współ pra cu ją cych z UB, a więc tak że in for ma to rów, zwrot „bę dzie my
mie li przy nim” (tj. przy oso bie pro wa dzą cej tzw. wro gą dzia łal ność) moż na uznać
za wska za nie bliż szej i cha rak te ry stycz nej tyl ko dla agen ta ce chy, a mia no wi cie „by cia
przy” oso bie, „zaj mu ją cej się prze stęp czą dzia łal no ścią”. Trze ba pod kre ślić nie ostry cha -
rak ter „by cia przy” kimś; mo gło to ozna czać za rów no utrzy my wa nie bar dzo do brych sto -
sun ków – czy li moż li wość uzy ski wa nia in for ma cji na ogół ukry wa nych przez in te re su ją cą
UB oso bę, ale rów nież za le d wie za miesz ki wa nie w jej są siedz twie lub pra cę w tej sa mej
in sty tu cji, co ogra ni cza ło po le dzia ła nia tyl ko do ob ser wa cji ta kiej oso by. Wy da je się jed -
nak, że prze cięt ny od bior ca in struk cji nie był w sta nie tak do kład nie ana li zo wać tek stu, tak
więc de fi ni cja nie po pra wi ła (za po cząt ko wa ła) je go umie jęt no ści od róż nie nia agen ta od in -
for ma to ra. W kon se kwen cji in struk cja nie po dej mo wa ła rów nież pro ble mu prze kwa li fi ko -
wa nia osób współ pra cu ją cych z jed nej ka te go rii do dru giej, co w prak ty ce za pew ne się
zda rza ło139.

Sa mo okre śle nie „agent” wy stę pu je w in struk cji bar dzo czę sto, ale – co cha rak te ry stycz -
ne – w roz dzia le I („Wy bór kan dy da tów dla wer bo wa nia i wer bo wa ni”), w ca ło ści po świę -
co nym wer bun ko wi, pa da tyl ko raz, wła śnie w roz po czy na ją cej go przed sta wio nej wy żej
de fi ni cji1 40. Stąd wer bu ją cy nie mógł być pe wien, czy wer bu je się tyl ko agen ta, czy również
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139 Zna ny mi przy kład po cho dzi jed nak z okre su nie co póź niej sze go. „In for ma tor «Ol cha», któ re go zwer -
bo wa łem na agen ta […]” – pi sał w ra por cie spe cjal nym z 1 VII 1945 r. kie row nik PUBP w Sę pól nie Kra jeń -
skim. Ra port spe cjal ny kie row ni ka PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim do kie row ni ka WUBP w Byd gosz czy
z prze bie gu pra cy ope ra cyj nej, 1 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 169.

140 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 23–24. W tek ście ma szy no wym dwa ra zy; w dru gim aka pi cie, za miast „wier -
ne go nam czło wie ka”, jest „wier ne go nam agen ta”; por. AIPN, 01258/12, k. 4.



in for ma to ra, o ile w ogó le po ję cia te od róż niał. Tym bar dziej że w roz dzia le mó wi się o wer -
bo wa niu za rów no osób dzia ła ją cych w roz pra co wy wa nej gru pie (agen tów), jak i ko le gów
z pra cy lub miej sca za miesz ka nia, czy li ra czej in for ma to rów.

W dal szej czę ści ter min „agent” sto so wa ny jest w dwo ja kim zna cze niu: ogól nym, tj. każ -
dej oso by współ pra cu ją cej (z in for ma to rem włącz nie), lub węż szym, czy li tyl ko nie któ rych
spo śród tej gru py, być mo że tych, któ rzy ma ją bli ski kon takt z roz pra co wy wa nym. Wy raź -
nie w tym dru gim zna cze niu uży to go w roz dzia le IV, na co wska zu je od dzie la ją ce agen ta
od in for ma to ra zda nie: „Sank cje na wer bo wa nie agen tów i in for ma to rów ma ją pra wo wy -
dać […]” (s. 25). Ra czej w szer szym zna cze niu w roz dzia le IX („Na gra dza nie agen tu ry”),
w któ rym du żo uwa gi po świę ca się m.in. agen tom pra cu ją cych nie dla pie nię dzy i – jak to
wy ni ka z kon tek stu – nie ze stra chu, a więc z po bu dek ide owych, czy li de fac to in for ma to -
rom, choć te go ostat nie go okre śle nia nie uży to. Naj czę ściej jed nak z kon tek stu nie wy ni ka,
w ja kim zna cze niu uży wa się sło wa „agent”. Wy raź nie wska zu je na to frag ment roz dzia -
łu V („Or ga ni za cja re zy den cji”)141: „W wy pad kach, gdy pra cow nik ope ra cyj ny utrzy mu je
sto sun ki z wie lo ma agen ta mi [1] al bo [za pew ne sło wo uży te błęd nie, gdyż ozna cza roz łącz -
ność, o co chy ba au to ro wi nie cho dzi ło; po win no być „lub” – A.Z.] in for ma to ra mi i nie mo -
że re gu lar nie spo ty kać się z ni mi, to wte dy wy bie ra spo śród swo ich agen tów [2] jed ne go,
in te li gent ne go, zdy scy pli no wa ne go i od da ne go agen ta [3], któ re mu, po do kład nym prze -
szko le niu, od da je 4–6 swo ich agen tów [4] (każ de go od dziel nie), z któ ry mi ma pra co wać.
Re zy dent mu si się z ni mi re gu lar nie spo ty kać, przyj mo wać od nich agen tu ral ne do nie sie nia
i da wać im in struk cje i po le ce nia” (s. 25; nu me ry w na wia sach kwa dra to wych – A.Z.).

W przy pad ku [1] nie wąt pli wie cho dzi o agen ta w węż szym ro zu mie niu te go ter mi nu,
na co wska zu je roz róż nie nie agent – in for ma tor. W po zo sta łych ta kiej pew no ści nie ma.
W świe tle prak ty ki póź niej szej na le ża ło by przy jąć, że w przy pad kach [2] i [3] agen ta ro zu -
mie się tak że w zna cze niu węż szym, ale w [4] już nie, gdyż re zy dent nie mógł pro wa dzić
agen tów, ale tyl ko in for ma to rów1 42. Jed nak w 1945 r. nie by ło to ta kie oczy wi ste. Tak więc
in struk cja do pusz cza ła nie jed no li tość za cho wań. Ro zu mie jąc ter min „agent” w przy pad -
kach [2], [3] i [4] w sen sie węż szym, pra cow nik bez pie czeń stwa na re zy den ta mógł prze -
kwa li fi ko wy wać tyl ko oso bę „bę dą cą przy” roz pra co wy wa nym i po le cać jej pra cę z in ny mi
„bę dą cy mi przy” tym że. Prak tycz nie mo gło by to mieć za sto so wa nie w roz pra co wa niu
więk szych, roz pro szo nych grup pod zie mia. Na to miast ro zu mie jąc ten sam ter min w sen sie
szer szym – ja ko każ dą oso bę współ pra cu ją cą – funk cjo na riusz mógł wy zna czyć re zy den ta
spo śród in for ma to rów, co prak tycz nie mia ło by za sto so wa nie przy zbie ra niu in for ma cji
z bar dziej od da lo nych miej sco wo ści i więk szych in sty tu cji.

Ter min „re zy dent” po ja wia ją cy się w przy to czo nym frag men cie zo stał zde fi nio wa ny
po przez opis czyn no ści, ja kie ma wy ko ny wać. Nie zo sta ły one jed nak okre ślo ne pre cy zyj -
nie. Za kres je go upraw nień dla od bior cy in struk cji nie mu siał być oczy wi sty. Ni gdzie nie
zna la zła się bo wiem in for ma cja, czy re zy dent ma się spo ty kać z pra cow ni kiem po otrzy -
ma niu każ de go do nie sie nia od agen ta, czy też nie; kie dy sam wy da je po le ce nia, a w ja kich
sy tu acjach mu si mieć ak cep ta cję funk cjo na riu sza. Jest to o ty le istot ne, że sa ma in sty tu cja
re zy den ta by ła sła bo zna na, a ka te go ria ta nie po ja wia ła się tak że w spra woz da niach
z 1944 r. Za na tu ral ną uzna wał ją Fau styn Grzy bow ski, któ ry też miał jed nak kło po ty z po -
da niem de fi ni cji, a na wet na zwy. W przy ta cza nym już roz ka zie z 5 wrze śnia 1944 r. użył
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141 Cho dzi o re zy den tu rę.
142 AIPN, 01254/829, k. 97. W re fe ra cie o roz pra co wa niu obiek to wym za twier dzo nym w grud niu 1948 r.

przez dy rek to ra De par ta men tu I An to sie wi cza mo że my na to miast prze czy tać: „Re zy dent – oso ba zwer bo wa -
na przez or ga na BP dla ob słu gi wa nia pew nej ilo ści in for ma to rów [podkr. – A.Z.]”.



okre śle nia: „tzw. bry ga die rzy (ro dzaj agen tów pra cu ją cych łącz nie z pa ro ma lub kil ko ma)
[sic!] współ pra cow ni ka mi bez po śred nio zwią za ny mi”143. Nie pa dło też sło wo o szko le niu
re zy den ta.

W prak ty ce wy bo ru re zy den ta na le ża ło do ko nać spo śród „prze gląd nię tej” (to zna czy po -
zy tyw nie zwe ry fi ko wa nej) „agen tu ry i człon ków PPR”144.

Na mar gi ne sie moż na do dać, że z przy to czo ne go wy żej frag men tu wy ni ka, że pra cow nik
sam po dej mu je de cy zje o na zna cze niu re zy den ta („wy bie ra”), co nie jest zgod ne z przed sta -
wio ny mi w roz dzia le IV kom pe ten cja mi kie row ni ków po szcze gól nych jed no stek bez pie -
czeń stwa.

Nie zde fi nio wa no okre śle nia „miesz ka nie kon spi ra cyj ne” (s. 26). Sa ma in sty tu cja, z ro -
syj ska na zy wa na „kon spe ra tyw ną kwa te rą”, jak świad czą o tym spra woz da nia, by ła wy ko -
rzy sty wa na już w 1944 r.145 Do ty czą cy jej pas sus w in struk cji brzmi na stę pu ją co: „Aby ta -
kie miesz ka nie nie wzbu dza ło po dej rzeń są sia dów i że by rze czy je go by ły pod nad zo rem,
moż na w ta kim miesz ka niu ulo ko wać ja kąś star szą ko bie tę, któ ra ma ma ło krew nych w tym
mie ście, za mel do wać na le ża ło by ją tak, aby ani biu ro ewi den cji, ani są sie dzi nie wie dzie li,
że to miesz ka nie, jak i ko bie ta ma ją ja kiś zwią zek z bezp[ie czeń stwem] publ[icz nym]
Od ulo ko wa nej na miesz ka niu kon spi ra cyj nym ko bie ty bie rze się zo bo wią za nie, że za cho -
wa w naj głęb szej ta jem ni cy swo ją i miesz ka nia konsp[ira cyj ne go] przy na leż ność do or ga -
nów bezp[ie czeń stwa] i że nie bę dzie przyj mo wa ła w swo im miesz ka niu lu dzi bez na sze go
ze zwo le nia” (s. 26).

Nie moż na z te go jed no znacz nie wy wnio sko wać, czy wspo mnia na tu ko bie ta to de fac to
pra cow nik re sor tu, jak wska zy wa ło by okre śle nie o jej „przy na leż no ści do or ga nów bez -
pieczeń stwa”, czy ra czej od po wied nik przy szłe go wła ści cie la lo ka lu kon tak to we go („bie rze
się od niej zo bo wią za nie” – pra cow ni ko wi wy da no by sto sow ny roz kaz). War to jesz cze
dodać, że re sort był w sta nie za mel do wać ko goś w miesz ka niu, ale już utrzy ma nie te go w ta -
jem ni cy nie wy da je się ta kie oczy wi ste. Do wie dział by się o tym ktoś w urzę dzie mel dun ko -
wym, na no wą oso bę, do miesz ka nia któ rej przy cho dzi ło by – za pew ne pod jej nie obec -
ność – kil ku ob cych lu dzi, zwró ci li by uwa gę są sie dzi.

Bez de fi ni cji wpro wa dzo no do in struk cji rów nież sło wa „agen tu ra” i „obiekt”. Pierw sze -
go z nich służ by uży wa ją w dwóch zna cze niach: szer szym – ja ko ogół osób współ pra cu ją -
cych w spo sób taj ny, węż szym – ja ko ogół agen tów1 46. Brak okre śle nia, w ja kim sen sie ro -
zu mie ten ter min in struk cja, nie po zwa la (i nie po zwa lał w ro ku 1945) jed no znacz nie
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143 AIPN, 1576/27, k. 6.
144 Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw -

szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 146. Krzysz tof Czu ba ra, oma wia jąc ten roz kaz, do da je człon ków Związ ku Wal -
ki Mło dych. Być mo że au tor ko rzy stał z in ne go eg zem pla rza do ku men tu. K. Czu ba ra, op. cit., s. 92.

145 Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 144–145.

146 J. La rec ki, op. cit., s. 32. Przy kład ro zu mie nia w węż szym sen sie moż na zna leźć w ra por cie kie row ni -
ka WUBP w Rze szo wie z 25 II 1945 r.: „Agen tu ra po naj więk szej czę ści re kru tu je się z ak tyw nych człon ków
or ga ni za cji an ty pań stwo wych […]. Wer bo wa ni są oni na kom pro mi tu ją cych ma te ria łach. In for ma to rzy zaś re -
kru tu ją się po naj więk szej czę ści z człon ków or ga ni za cji de mo kra tycz nych”; Ra port kie row ni ka WUBP
w Rze szo wie dla MBP o roz wo ju sie ci agen tu ral nej na Rze szowsz czyź nie, 25 II 1947 r. [w:] Rok pierw szy…
na Rze szowsz czyź nie..., s. 418. Szo ku ją co brzmi wy ja śnie nie, ja kie go 3 XI 1945 r. pod czas od pra wy kie row -
ni ków PUBP w Byd gosz czy udzie lił kie row nik miej sco we go WUBP Hi po lit Dul jasz: „Agen tu ra to jest we -
wnętrz ne roz pra co wa nie, gdy się ma już na wro ga ma te riał”. Ste no gram z od pra wy kie row ni ków PUBP
w WUBP w Byd gosz czy, 3 XI 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 329. Je stem skłon ny
po dej rze wać, że Dul jasz mó wił o spra wie agen tu ral nej, a za pis jest wy ni kiem błę du w ste no gra mie.



okre ślić, czy au tor włą czył do tej gru py in for ma to rów. Ter mi nu „obiekt” do ku ment uży wa
w dwo ja kim zna cze niu: ja ko kan dy dat do wer bun ku dzia ła ją cy w roz pra co wy wa nej or ga ni -
za cji oraz ja ko śle dzo na gru pa1 47.

War to jesz cze zwró cić uwa gę na okre śle nie „kie row nik”, po nie waż do 18 marca 1946 r.
bez uzu peł nie nia ran gą jed nost ki by ło ono nie pre cy zyj ne. Od no si ło się bo wiem do osób kie -
ru ją cych za rów no sek cją, wy dzia łem, jak i de par ta men tem lub urzę dem (wo je wódz kim,
miej skim lub po wia to wym)148.

Pod su mo wu jąc roz wa ża nia o de fi ni cjach wy stę pu ją cych w tym cza so wej in struk cji, trze -
ba stwier dzić, że au tor nie wy ko nał żad ne go kro ku w kie run ku upo rząd ko wa nia spo so bu
rozu mie nia po jęć wy stę pu ją cych w pra cy ope ra cyj nej re sor tu. Bez jed no znacz nej od po wie -
dzi po zo sta je pod sta wo we py ta nie do ty czą ce de fi ni cji agen ta i in for ma to ra: czy w sy tu acji,
gdy w in struk cji mó wi się o agen tu rze lub uży wa okre śle nia „agent”, rzecz od no si się rów -
nież do in for ma to ra, czy też nie? Moż li wość nie jed no znacz nej in ter pre ta cji na su wa py ta nie
ko lej ne: w ja kim ce lu w spra woz da niach za rów no sprzed wpro wa dze nia in struk cji, jak
i póź niej szych sto so wa no po dział na te dwie ka te go rie? Czy ba zo wa no na in nych, po za in -
struk cyj nych wy ja śnie niach, czy też sam po dział miał tyl ko cha rak ter ru ty no wy i w grun cie
rze czy dla od bior ców spra woz dań był zbęd ny.

Szu ka jąc przy czyn bra ku jed no znacz nych de fi ni cji, moż na wska zać pa rę czyn ni ków. Je -
den z nich to na pew no ni ski po ziom od bior ców, wpły wa ją cy za pew ne na ję zyk in struk cji,
nie urzę do wy, ale w pew nym sen sie dy dak tycz ny, opi so wy, któ ry nie sprzy jał pre cy zyj no -
ści okre śleń. 

In nych przy czyn na le ża ło by upa try wać w oso bo wo ści au to ra do ku men tu, któ ry nie tyl -
ko nie miał zdol no ści do ja sne go wy ra ża nia my śli, ale – jak to jesz cze pa ro krot nie się oka -
że – chy ba sam nie do koń ca zda wał so bie spra wę, jak na le ża ło by roz wią zać za gad nie nia,
o któ rych trak to wa ła in struk cja. Jed no cze śnie nie od czu wał on po trze by za po zna nia się
z do ku men ta mi do ty czą cy mi po ru sza nych pro ble mów lub skon sul to wa nia się z oso bą
o więk szej wie dzy fa cho wej1 49.

Oczy wi ście nie moż na wy klu czyć przy czy ny bar dziej ra cjo nal nej. Rom kow ski za kła dał
ry chłą zmia nę in struk cji – jak na to wska zu je okre śle nie „tym cza so wa” – mógł więc nie
chcieć wbi jać w pa mięć funk cjo na riu szy ja sno zde fi nio wa nych po jęć, któ rych zna cze nie
w naj bliż szej przy szło ści mia ło by ulec zmia nie.

Nie moż na rów nież wy klu czyć, że brak pre cy zji był za bie giem świa do mym, efek tem
kształ to wa nia się spo so bu my śle nia Rom kow skie go w wa run kach ra dziec kich, w at mos fe -
rze świa do me go dą że nia do bra ku pre cy zji w ak tach praw nych150.
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147 W pierw szym zna cze niu w roz dzia le I, gdy mo wa, że kie row ni ko wi przed sta wia się do za twier dze nia
„plan ści śle taj ne go za trzy ma nia, upa trzo ne go do za wer bo wa nia obiek tu […]” (s. 24), w dru gim – w punk -
tach 1, 3, 4 ra por tu o zgo dę na wer bu nek z roz dzia łu IV (s. 25) oraz w roz dzia le VII (s. 26) – tu przy oma wia -
niu spraw dza nia pra cy agen tu ry na ka zu je się „re gu lar ne śle dze nie za agen tem i obiek tem, do któ re go przy -
dzie lo ny jest da ny agent”.

148 AIPN, 1572/49, k. 34; AIPN, 01258/129, Roz kaz mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 19, 18 III 1946 r.,
k. 62.

149 AIPN, 1576/27, k. 6. Wspo mnia ny już Roz kaz nr 5 kie row ni ka WUBP w Bia łym sto ku Fau sty na Grzy -
bow skie go z 5 IX 1944 r. Ten ostat ni był na miej scu, gdyż 12 I 1945 r. zo stał kie row ni kiem WUBP w Lu bli -
nie. AIPN, 1576/27, k. 6.

150 Punkt 14 In struk cji Nk/003/47 wy da nej 2 VI 1947 r. w Mo skwie, do ty czą cej po stę po wa nia w kra jach
opa no wy wa nych przez ZSRR, brzmiał: „Spo wo do wać, aby wszyst kie za rzą dze nia i ak ty praw ne, go spo dar -
cze, or ga ni za cyj ne (z wy jąt kiem woj sko wych) nie by ły pre cy zyj ne”; cyt. za H. Pa jąk, S. Żo chow ski, Rzą dy 



Wer bu nek agen tu ry

Za gad nie niu wer bo wa nia agen tu ry po świę co ne są czte ry po cząt ko we roz dzia ły in struk -
cji, wy od ręb nio ne zresz tą w spo sób ma ło kon se kwent ny. Pierw szy – „Wy bór kan dy da tów
dla wer bo wa nia i wer bo wa nie” – oma wia nie któ re ele men ty naj bar dziej ty po wych pro ble -
mów zwią za nych z po zy ski wa niem agen tu ry, z ja ki mi funk cjo na riusz miał sta le do czy nie -
nia. Na stęp ne dwa roz dzia ły do ty czą za gad nień, z któ ry mi prze cięt ny pra cow nik ope ra cyj -
ny bądź nie sty kał się w ogó le („II. Do bór i wer bo wa nie agen tu ry do pra cy wy wia dow czej
za gra ni cą”), bądź miał do czy nie nia bar dzo rzad ko („III. Wer bo wa nie agen tu ry w miej scach
od osob nie nia”). Ostat ni na to miast – „Prze wer bo wy wa nie za gra nicz nej agen tu ry” – mie sza
dwa ty py spraw; po omó wie niu wy mie nio nej w ty tu le, prak tycz nie ob cej sze re go we mu
funk cjo na riu szo wi, in struk cja wra ca do za gad nień pod sta wo wych po mi nię tych w roz dzia -
le I, a mia no wi cie do stro ny for mal nej przy go to wa nia wer bun ku (s. 25).

Po nie waż, jak wska za no wy żej, roz dział I po świę co ny był za gad nie niom, z któ ry mi pra -
cow nik ope ra cyj ny spo ty kał się na co dzień, war to przyj rzeć się do kład nie, cze go po ten cjal -
ny od bior ca mógł się z nie go na uczyć o wer bo wa niu. Ana li za tre ści pro wa dzi do wnio sku,
że au tor in struk cji wy od ręb nia dwie je go me to dy, a kry te rium po dzia łu sta no wi moż li wość
(lub jej brak) aresz to wa nia wer bo wa ne go przez apa rat bez pie czeń stwa. Na le ży pod kre ślić,
że ta kie stwier dze nie jest wła śnie efek tem ana li zy, po nie waż roz dział zo stał zbu do wa ny bar dzo
cha otycz nie. Ele men ty na te mat za sto so wa nia jed ne go z wa rian tów mie sza ją się z punk ta mi
do ty czą cy mi dru gie go, a do dat ko wo prze pla ta ją ze zda nia mi od no szą cy mi się do oby dwu
wa rian tów jed no cze śnie oraz ta ki mi, o któ rych nie moż na jed no znacz nie za wy ro ko wać, któ -
re go wa rian tu do ty czą. W trak cie czy ta nia na su wa się wręcz py ta nie, czy przy pad kiem
Rom kow ski nie prze ka zał brud no pi su spo rzą dzo ne go na ma lut kich nie nu me ro wa nych kar -
tecz kach se kre tar ce, któ ra roz sy paw szy je, nada ła im po tem przy pad ko wą ko lej ność.

Dla ja śniej szej nar ra cji w ni niej szym ar ty ku le naj pierw zo sta nie pod da ny ana li zie ma te -
riał do ty czą cy wer bun ku bez moż li wo ści do ko na nia aresz tu.

Po po da niu zna nej już de fi ni cji agen ta czy ta my: „Pra cow nik ope ra cyj ny, otrzy maw szy
da ne o wro giej dzia łal no ści ja kie go kol wiek osob ni ka, po wi nien na tych miast do wie dzieć się
o je go miej scu za miesz ka nia i pra cy, że by zo rien to wać się w ota cza ją cym go to wa rzy stwie.
Zna jąc miej sce za miesz ka nia, do wie my się, z kim in te re su ją cy nas osob nik za miesz ku je,
kto miesz ka w są siedz twie, ja kie są wza jem ne ich sto sun ki i cha rak te ry sty ki. Zna jąc miej -
sce pra cy, do wie my się, czym da ny osob nik się zaj mu je, co ro bi je go oto cze nie i po zna my
je go bli skie zna jo mo ści” (s. 23).

W po wyż szym frag men cie, wska zu ją cym po trze bę zdo by cia in for ma cji o oto cze niu oso by
in te re su ją cej Urząd Bez pie czeń stwa, zwra ca ją uwa gę wy ja śnie nia rze czy wy da wa ło by się
oczy wi stych („Zna jąc miej sce za miesz ka nia, do wie my się...” itd.), co wy raź nie wska zu je, że
oma wia ny do ku ment ma ce chy nie tyl ko in struk cji, lecz tak że ma te ria łów szko le nio wych.
Trud no oce nić, co Rom kow ski ro zu miał pod nie po praw nie tu uży tym sło wem „cha rak te ry sty -
ki”. Być mo że cho dzi ło o ce chy cha rak te ru, sła bo ści itp. chęt nie wy ko rzy sty wa ne przez służ -
by. W oma wia nym frag men cie ude rza jed nak nie co sche ma tycz ne, ogra ni czo ne do miejsc za -
miesz ka nia i pra cy, po trak to wa nie te re nu ewen tu al nych kon tak tów „osob ni ka”, bra ku je
po zwa la ją cej usta lić in ne zna jo mo ści ob ser wa cji, któ rą za strze żo no je dy nie dla wer bo wa nych
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zbi rów 1940–1990, Lu blin 1996, s. 92. Trze ba jed nak nad mie nić, że przy wo ła na pra ca nie speł nia kry te riów
wy da wa nia źró deł, np. au to rzy nie po da ją, kto (ja ka in sty tu cja) jest au to rem in struk cji – je śli te go ele men tu
nie ma w do ku men cie, na le ża ło to za zna czyć w omó wie niu. Na to miast fakt, że do ku ment jest o dwa la ta póź -
niej szy od In struk cji tym cza so wej z 13 II 1945 r. nie ma więk sze go zna cze nia. Kli mat, w ja kim po wsta wa ły
ra dziec kie prze pi sy, ukształ to wał się znacz nie wcze śniej.



człon ków „wro gich” or ga ni za cji. Nie ma tu tak że wzmian ki o moż li wo ściach zdo by cia wie -
dzy o oso bach z róż ne go ro dza ju in sty tu cji (cho ciaż by RKU, urzę dów wy da ją cych kart ki).

„Ze braw szy ta kie da ne, ope ra cyj ny pra cow nik po wi nien wy brać ze śro do wi ska ota cza ją -
ce go in te re su ją cą nas oso bę, jed ne go al bo dwóch (naj le piej jed ne go w miej scu pra cy i jed -
ne go w miej scu za miesz ka nia) lu dzi, z któ ry mi on jest w bli skich sto sun kach […]” (s. 23).
W ten spo sób Rom kow ski prze szedł do ko lej ne go punk tu czyn no ści zwią za nych z po zy ska -
niem, czy li do wy bo ru kan dy da ta na wer bu nek. Zwra ca jed nak uwa gę po wierz chow ność
zale ce nia. Au tor in struk cji, któ rej za da niem – przy naj mniej teo re tycz nie – po win no być
ucze nie rze czy pod sta wo wych, pra wi dło wo pi sze o przy dat no ści po zy ska nia agen tu ry
i w miej scu za miesz ka nia, i w miej scu pra cy, ale nie po ru sza istot ne go, a trud ne go czyn ni -
ka kry te rium wy bo ru. Po mi ja jąc już fakt, że nie któ rych przy dat nych in for ma cji mo gła
udzie lić ra czej skon flik to wa na z „osob ni kiem” są siad ka, niż któ raś z osób bę dą cych z nim
w bli skich sto sun kach, to wśród tej ostat niej gru py jed ni mie li więk sze, in ni mniej sze pre -
dys po zy cje do współ pra cy. Nie uwzględ nie nie te go czy ni ło sztu ką dla sztu ki za le co ne wy -
żej ze bra nie da nych o lu dziach z oto cze nia „osob ni ka”.

Za koń cze nie zda nia „i pod ja kimś wy my ślo nym po zo rem we zwać ich do ja kie go kol wiek
wy bra ne go urzę du, ale w żad nym wy pad ku nie do gma chu bez pie czeń stwa” (s. 23) wy ma -
ga nie co szer szej ana li zy. Przede wszyst kim wy ni ka ło by z nie go, że pra cow nik ope ra cyj ny
mógł sa mo dziel nie pod jąć de cy zję o przy stą pie niu do wer bo wa nia. Tym cza sem dwa aka pi -
ty póź niej, gdy mo wa o po zy ska niu pod groź bą aresz tu, po le ca się, by przed przy stą pie niem
do wer bo wa nia uzy skać zgo dę prze ło żo ne go, na to miast w roz dzia le IV znaj du je się za pis:
„Ope ra cyj ny pra cow nik, wy braw szy od po wied nią kan dy da tu rę dla wer bo wa nia, mu si na pi -
sać ra port o po zwo le nie na to. W ra por cie na le ży uwzględ nić:

1. Cha rak te ry sty kę da ne go obiek tu za in te re so wa nia, dla któ re go jest pro jekt za wer bo wa -
nia agen ta.

2. Peł ne da ne o osob ni ku pro jek to wa nym do wer bo wa nia.
3. Ja kie sto sun ki utrzy mu je pro jek to wa ny dla za wer bo wa nia z oso ba mi in te re su ją ce go

nas obiek tu.
4. Ja kim spo so bem pro jek tu je się wpro wa dzić go do roz pra co wa nia obiek tu.
5. Ja kim spo so bem pro jek tu je się prze pro wa dze nie wer bo wa nia” (s. 25).
Cho ciaż roz dział IV po świę co ny jest prze wer bo wa niu agen tu ry za gra nicz nej, to wy ma -

ga nia do ty czą ce ra por tu teo re tycz nie na le ża ło by od czy tać ja ko od no szą ce się do wszyst kich
wer bun ków. Je stem jed nak skłon ny po dej rze wać, że prze cięt ny od bior ca oma wia ne go do -
ku men tu te go nie ro bił. Na to miast, ze sta wia jąc wy stę pu ją ce na są sied nich stro nach, prze -
dzie lo ne za le d wie trze ma aka pi ta mi, opi sy do pro wa dze nia do kon tak tu z wer bo wa nym bez
groź by aresz tu i przy groź bie tej ist nie niu, miał peł ne pra wo dojść do wnio sku, że w dru gim
wa rian cie ak cep ta cja prze ło żo ne go jest wy ma ga na, w pierw szym – nie. W prak ty ce za pew -
ne o ja kąś zgo dę któ re goś z prze ło żo nych wy stę po wał, ale ra czej wsku tek ust nych po le ceń,
a nie w efek cie dzia ła nia in struk cji151. Wy mie nio ne wy żej pięć punk tów, któ re po win ny
zna leźć się w ra por cie, spra wia ją wra że nie prze pi sa nych me cha nicz nie przez Rom kow skie -
go, któ ry nie pod jął pró by fak tycz ne go ich uwzględ nie nia w roz dzia le I. Wszak ra port powi -
nien być tyl ko od bi ciem do ko na nych lub pla no wa nych dzia łań, a o czyn no ściach, o któ rych
mó wi punkt 4, do ty czą cych ra czej wer bo wa nia pod ką tem wpro wa dze nia ko goś z ze wnątrz
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151 Por. Ra port z 21 III 1945 r. o zgo dę na wer bo wa nie skie ro wa ny przez funk cjo na riu sza WUBP w Rze -
szo wie do kie row ni ka (a więc nie bez po śred nie go prze ło żo ne go) urzę du; zob. Rok pierw szy… na Rze szow -
szczyź nie..., s. 451.



do or ga ni za cji, in struk cja w ogó le nie wspo mi na (z wy jąt kiem wzmian ki w roz dzia le XI po -
świę co nym ewi den cji). Na wia sem mó wiąc, punk ty ra por tu też uło żo no nie kon se kwent nie;
ko lej ność 4 i 5 po win na być od wrot na.

Ko lej ne za le ce nie ana li zo wa ne go frag men tu (we zwa nie na roz mo wę do ja kie goś urzę du)
wy da je się w wa run kach pol skich po cząt ku 1945 r. – po tem to się szyb ko zmie ni152 – nie -
re al ne. Spo tka nie mu sia ło by się prze cież od być nie na ko ry ta rzu, ale w ja kimś po ko ju, co
prak tycz nie ozna cza ło by, że w da nym urzę dzie kil ka osób do wie dzia ło by się, że czło wiek
uda ją cy jed ne go z pra cow ni ków jest de fac to funk cjo na riu szem apa ra tu bez pie czeń stwa.
Dla 1945 r. moż na so bie wy obra zić wy ko rzy sta nie w tym ce lu je dy nie po miesz czeń in sty -
tu cji woj sko wych lub mi li cyj nych153.

„Przy czy na we zwa nia dla roz mo wy po win na być tak opra co wa na, aby we zwa ny i je go
bli scy w żad nym ra zie nie mo gli się do my śleć, że wzy wa ich pra cow nik bez pie czeń stwa.

W to ku roz mo wy we zwa ny tak że nie po wi nien wie dzieć, że z nim roz ma wia pra cow nik
bezp[ie czeń stwa]. Je śli w to ku roz mo wy pra cow nik bezp[ie czeń stwa] uzna, że da ny osob -
nik na da je się do wer bo wa nia i ma da ne o in te re su ją cej nas oso bie, wte dy ope ra cyj ny pra -
cow nik przed sta wia się we zwa ne mu ja ko pra cow nik bez pie czeń stwa i pro po nu je mu współ -
pra cę, tzn. wer bu je go” (s. 23).

Przy to czo ny wy żej cy tat wy ka zu je wy raź ną nie kon se kwen cję Rom kow skie go. Od do ku -
men tu, w któ rym wy ja śnia się spra wy zu peł nie oczy wi ste, np. dla cze go na le ży zdo by wać
wia do mo ści o oso bach za miesz ku ją cych w są siedz twie „osob ni ka” in te re su ją ce go Urząd
Bez pie czeń stwa, moż na by ocze ki wać przy naj mniej przy kła du, ja ki pre tekst wy ko rzy stać,
wzy wa jąc do „in ne go” urzę du, jak to prze pro wa dzić tech nicz nie itd.

Na stęp na spra wa, na któ rą war to zwró cić uwa gę, to roz ło że nie ak cen tów w opi sie roz -
mo wy po zy ska nio wej. In struk cja wy ja śnia spra wę zu peł nie oczy wi stą, to jest usta le nie, czy
wer bo wa ny „ma da ne o in te re su ją cej nas oso bie” (na le ża ło by do dać: lub w mia rę na tu ral ną
moż li wość ich zdo by cia), na to miast cał ko wi tym mil cze niem po mi ja pod sta wo wy pro blem,
a mia no wi cie, na ja kiej pod sta wie pra cow nik bez pie czeń stwa ma uznać, że roz mów ca na -
da je się do wer bo wa nia. Dla po rów na nia moż na już tu wska zać, że oma wia jąc o wie le prost -
szy przy pa dek wer bo wa nia pod groź bą aresz tu, Rom kow ski po da je przy naj mniej pew ne
ele men ty spo so bu prze pro wa dze nia roz mo wy po zy ska nio wej.

Przy czyn wska za ne go bra ku mo że być kil ka. Nie wy klu czo ne, że „uzna nie” ogra ni cza ło
się do usta le nia sto sun ku roz mów cy do no wej rze czy wi sto ści: je śli był on przy chyl ny, uzna -
wa no, że moż na pró bę pod jąć154. Za ta kim ro zu mo wa niem prze ma wiał by fakt, że – wbrew
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152 Już 19 VII 1945 r. Rad kie wicz w okól ni ku nr 15 zwra cał uwa gę pod wład nym, że nie ma ją upraw nień
do wy da wa nia po le ceń sta ro stom, są dom itd. AIPN, 01225/31, k. 33.

153 Spo ty ka nia się w po miesz cze niach mi li cyj nych in struk cja za ka zy wa ła (roz dział V, s. 26), ale w prak ty -
ce mia ły one miej sce.

154 Szef PUBP w Brzo zo wie Ju lian Woj tu sik w spra woz da niu z koń ca grud nia 1944 r. pi sał m.in.: „Wer -
bu nek agen ta prze pro wa dza my na stę pu ją co: po za zna jo mie niu się z je go oso bą oraz z je go za pa try wa nia mi
po li tycz ny mi pro po nu je my mu współ pra cę dla do bra oj czy zny. O ile agent [chy ba po ten cjal ny? – A.Z.] jest ze
stro ny re ak cji, tj. z AK, wer bu je my go przy mu so wo pod groź bą aresz to wa nia”; zob. Rok pierw szy… na Rze -
szowsz czyź nie..., s. 258. Por. też uwa gę za war tą w spra woz da niu WUBP w Lu bli nie za okres do 31 XII 1944 r.:
„Zor ga ni zo wa nie pra cy ope ra tyw nej w po wia tach nie na strę cza ło tak wiel kich trud no ści, gdyż w opar ciu o lu -
dzi ide owych moż na by ło zor ga ni zo wać in for ma cję i roz sze rzać ją”; zob. Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie...,
s. 155. Je den z funk cjo na riu szy – ale mó wiąc o okre sie nie co póź niej szym – wspo mi na wręcz, że człon ko wie
PPR by li „głów nym źró dłem in for ma cji o za gro że niu dzia łal no ścią pod zie mia”. M. Ga łąz ka, Z lat służ by
w Po wia to wym Urzę dzie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Wę gro wie (1946–1948), „Ma te ria ły Hi sto rycz ne
Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, z. 5, s. 16 (AIPN, 0447/188, t. 2).



re gu łom sztu ki – do pie ro przy opi sie pra cy z agen tu rą (roz dział VI) po le ca no funk cjo na riu -
szo wi po znać ce chy cha rak te ru agen ta155. Przede wszyst kim war to za uwa żyć, że w prak ty -
ce wer bun ki bez groź by aresz to wa nia by ły sto sun ko wo rzad kie. Au tor in struk cji miał te go
świa do mość, co su ge ru je m.in. sfor mu ło wa nie 21. punk tu „Kwe stio na riu sza agen ta -in for -
ma to ra”, sta no wią ce go za łącz nik nr 1 do do ku men tu: „Da ta przy stą pie nia do współ pra cy
(czy zgo dził się do bro wol nie) [podkr. – A.Z.]”156. Ko lej na ewen tu al ność to za ło że nie, że
wer bu je się oso by, o któ rych wcze śniej są dzo no, iż są przy chyl nie na sta wio ne do no wych
władz, np. człon ków PPR. Moż na rów nież przy pusz czać, że w MBP uzna no, że nie war to
roz wo dzić się nad rze cza mi, któ rych i tak prze cięt ny pra cow nik ope ra cyj ny nie bę dzie
w sta nie re ali zo wać. Nie na le ży jed nak wy klu czyć in ne go do mnie ma nia. Być mo że za ło żo -
no, że zdro wo roz sąd ko wo my ślą cy funk cjo na riusz, któ re mu pod czas od pra wy prze ło żo ny
od czy ta sto sow ny frag ment in struk cji, za daw szy py ta nie o spo sób pro wa dze nia roz mo wy,
otrzy ma ust ne wska zów ki, ja kich na pi śmie dać nie chcia no – za sto so wa nia środ ków po za -
praw nych, np. za stra sze nia157.

W dal szej czę ści roz dzia łu wspo mi na się o wer bo wa niu pod groź bą aresz tu, po czym
wra ca do za cho wa nia pod czas roz mo wy z oso ba mi, któ rym za trzy ma nie nie gro zi.

„W cza sie wer bo wa nia nie na le ży za wer bo wa ne mu mó wić dla roz pra co wa nia cze go jest
za an ga żo wa ny, ale po cząt ko wo na le ży mu po le cić, by za wia da miał o wszyst kich wy stą pie -
niach i na stro jach an ty pań stwo wych” (s. 23).

Po wyż szy pas sus umiesz czo ny jest mię dzy punk ta mi po świę co ny mi wer bun ko wi
pod groź bą aresz tu i bez tej groź by. W grun cie rze czy mo że do ty czyć po stę po wa nia w oby -
dwu wa rian tach, choć ra czej wią zać go na le ży z tym dru gim. Wer bo wa ny pod groź bą aresz -
tu, za zwy czaj czło nek or ga ni za cji pod ziem nej, do brze wie dział, cze go od nie go się bę dzie
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155 O pój ściu na ilość mo że świad czyć rów nież ko lej ność ele men tów, na któ re funk cjo na riusz miał zwró -
cić uwa gę – naj pierw czy „na da je się do wer bo wa nia”, po tem czy „ma da ne o in te re su ją cej nas oso bie”. Od -
bior ca na ta kie sub tel no ści za pew ne nie zwró cił uwa gi, ale cha rak te ry zu ją one spo sób my śle nia au to ra in struk -
cji, a za pew ne ca łe go kie row nic twa re sor tu.

156 AIPN, 01254/416, k. 5/2/33v. Por. też ra por ty kie row ni ków PUBP, np. w Prze my ślu z 25 III 1945 r.:
„Agen tu rę wer bu je się naj czę ściej na pod sta wie kom pro mi tu ją cych ma te ria łów […]”. Ra port mie sięcz ny kie -
row ni ka PUBP w Prze my ślu za okres od 25 II do 25 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie...,
s. 457.

157 D. Iwa necz ko, op. cit., s. 84. Au tor po da je, że w lip cu 1947 r. pra cow nik PUBP w Prze wor sku Jó zef Ko -
zi mor, chcąc zmu sić do współ pra cy Sta ni sła wa Ma zu ra, po bił go. Funk cjo na riu sza ska za no na dwa i pół ro ku
wię zie nia do pie ro czte ry la ta póź niej. Nie zna la złem wzmian ki o ta kiej „tech ni ce” wer bo wa nia w la -
tach 1944–1945. Nie moż na jed no znacz nie okre ślić, co miał na my śli kie row nik PUBP we Wło cław ku, do no -
sząc 12 II 1945 r. do WUBP w Byd gosz czy o zwer bo wa niu dwóch agen tów „pod stra chem”. Pi smo kie row ni ka
PUBP we Wło cław ku do ty czą ce dzia łal no ści gru py ope ra cyj nej przy by łej do Wło cław ka [w:] Rok pierw szy…
na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 37. H. Gry ta wspo mi na, że agen ta od ma wia ją ce go pod pi su pod zo bo wią za niem
„nę ka no”; wsku tek ta kie go „nę ka nia” wy je chał on do in nej czę ści Pol ski. H. Gry ta, op. cit., s. 100. Wy obra że nie
o sto sun ku do agen tów da ją wspo mnie nia in ne go funk cjo na riu sza. Po przed sta wie niu an ga żu ją cej du że si ły UB
i MO trzech wo je wództw, do wo dzo nej przez kie row ni ka WUBP w jed nym z nich, nieuda nej po go ni za tro pio ną
gru pą pod zie mia pi sze: „Uj rza łem, jak w ro wie kil ku pra cow ni ków UB z in ne go od dzia łu okła da ki ja mi ja kie -
goś męż czy znę. Wła śnie ten czło wiek był spraw cą na szej, tak wy czer pu ją cej i z gó ry ska za nej na nie po wo dze -
nie ak cji. Do wie dzia łem się, że to taj ny współ pra cow nik UB ma ją cy «doj ście» do ban dy […]. Praw do po dob nie
był w zmo wie z ban dy ta mi i ce lo wo wpro wa dził nas w błąd”. J. Diu pe ro, Z pro ble mów udzia łu Mi li cji Oby wa -
tel skiej w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie wo je wódz twa war szaw skie go 1944–1952, „Ma te ria ły Hi -
sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, t. 5, s. 194 (AIPN, 0447/188, t. 2). Na mar gi ne sie moż na
stwier dzić, że za dzi wia fakt, iż w 1986 r., wpraw dzie w wy daw nic twie prze zna czo nym dla użyt ku we wnętrz ne -
go, ale nie opa trzo nym klau zu lą taj no ści, no szą cym ską di nąd wie le śla dów in ge ren cji cen zor skiej (au to cen zor -
skiej?), np. przy opi sie po sta wy do rad ców ra dziec kich, usil nie sta ra ją cych się nie mie szać w pol skie spra wy we -
wnętrz ne, uczą cych za sad pra wo rząd no ści itd., prze pusz czo no te go ro dza ju frag ment.



wy ma ga ło. Sa mo okre śle nie „w cza sie wer bo wa nia” jest nie pre cy zyj ne. Umiesz czo no je
przed frag men tem po świę co nym pod pi sa niu zo bo wią za nia do współ pra cy, co su ge ru je, że
już wte dy na le ża ło by wer bo wa ne mu po wie dzieć – choć bar dzo ogól nie – ja kie bę dą je go
za da nia. Pra wi dło wo roz wią za ny jest pro blem ukry wa nia przed wer bo wa nym rze czy wi -
stych za in te re so wań urzę du w po cząt ko wym okre sie współ pra cy. Już tu moż na do dać, że
w dal szej czę ści in struk cji wą tek ten nie zo sta nie roz wi nię ty, tzn. funk cjo na riusz nie do wie
się, kie dy i na ja kiej pod sta wie mo że przy stą pić do sta wia nia zwer bo wa ne mu za dań, do któ -
rych zo stał on fak tycz nie po zy ska ny (w przy szłych in struk cjach bliż szej oce nie wia ry god -
no ści agen ta bę dą słu ży ły za da nia kon tro l ne, np. zle ca nie zdo by cia in for ma cji o wy da rze -
niu zna nym już funk cjo na riu szo wi158).

Nie wy klu czo ne, że dla Rom kow skie go nie by ła to spra wa istot na. Au tor in struk cji lub
jego prze ło że ni, a mo że na wet fak tycz ni de cy den ci (Mo skwa i/lub fak tycz nie po dej mu ją ca
de cy zje gru pa w PPR), mo gli świa do mie sta wiać nie na ja kość, lecz ilość agen tu ry. War to
za dać py ta nie, do cze go zwer bo wa ni – bez groź by za sto so wa nia aresz tu – by li po trzeb ni.
Mie li po wia da miać za rów no o dzia ła niach, jak i na stro jach „an ty pań stwo wych”. Za ta kie
uzna wa no wy po wie dzi kry ty ku ją ce dzia łal ność władz lu bel skich, gwał ty i ra bun ki do ko ny -
wa ne przez woj ska ra dziec kie, wresz cie po zy tyw ne opi nie o Rzą dzie RP na Uchodź stwie159.
Tak więc od agen tu ry żą da no nie tyl ko in for ma cji o dzia ła niach au ten tycz nie an ty pań stwo -
wych, cze go wy ma ga ją wszyst kie służ by spe cjal ne, lecz tak że zwy kłe go do no si ciel stwa,
wpraw dzie do ce lów ope ra cyj nych ma ło przy dat ne go160, ale zna ko mi cie uła twia ją ce go dez -
in te gra cję spo łe czeń stwa.

Po ko lej nych kil ku zda niach do ty czą cych zo bo wią za nia do współ pra cy, a więc zno wu
od no szą cych się do oby dwu wa rian tów wer bun ku, czy ta my w in struk cji: „W wy pad ku, gdy
wer bo wa ny od mó wi współ pra cy z na mi, to na le ży wziąć od nie go zo bo wią za nie, że o tre -
ści roz mo wy i przy czy nie we zwa nia ni ko mu ni gdy nie po wie, i uprze dzić, że je że li zo bo -
wią za nia nie do trzy ma, to bę dzie po cią gnię ty do od po wie dzial no ści” (s. 24).

Oprócz spra wy oczy wi stej, tzn. bra ku pod staw praw nych ewen tu al ne go po cią gnię cia
do od po wie dzial no ści, war to wska zać jesz cze błąd me ry to rycz ny. Funk cjo na riusz nie zo stał
po in for mo wa ny, że mu si po in stru ować roz mów cę, jak ma swo je mu oto cze niu wy ja śnić
przy czy nę we zwa nia, a nie uwzględ nie nie te go gro zi ło de kon spi ra cją nie za mie rzo ną.

Trze ba tu zwró cić uwa gę, że au tor in struk cji w ogó le nie prze wi dział sy tu acji, iż oso ba
nie go dzą ca się na współ pra cę nie ze chce rów nież pod pi sać zo bo wią za nia o za cho wa niu
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158 Por. In struk cja nr 04/55 o za sa dach pra cy z agen tu rą w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go
w PRL, 11 III 1955 r. [w:] T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 82.

159 W ra por cie kie row ni ka PUBP w Tu cho li Bia ło ko zo wi cza czy ta my, że aresz to wa no „trzech pa nów, któ -
rzy nie za do wo le ni są z na szej Pol ski de mo kra tycz nej, a oglą da ją się na Lon dyn […]. Ci są za bra ni na pod sta -
wie ma te ria łu, któ ry mnie jest do star czo ny od te go, któ ry sły szał te sło wa, co oni mó wi li, ze zna nie zło żył wraz
ze swo im pod pi sem”. Tak więc ewen tu al ne do nie sie nia agen tu ral ne przy naj mniej czę ścio wo po kry wa ły by się
z „ofi cjal ny mi” do no sa mi. Ra port nr 6 kie row ni ka PUBP w Tu cho li, 26 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po -
mo rzu i Ku ja wach..., s. 72.

160 W 1954 r. w re fe ra cie z oka zji dzie się cio le cia Urzę du Bez pie czeń stwa oce nio no, że sieć udzie la in for -
ma cji, któ re bez tru du moż na uzy skać ofi cjal nie „od ak ty wu związ ko we go, spo łecz ne go, go spo dar cze go”.
AIPN, 0397/671, k. 15; por. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1953–1954. Tak ty ka, stra te gia, me to -
dy, wy bór i oprac. G. Maj chrzak, A. Pacz kow ski, War sza wa 2004, s. 384. Au to rzy wy ra zi li tam przy pusz cze -
nie, że re fe rat miał wy gło sić wi ce mi ni ster Pta siń ski, ale osta tecz nie do te go nie do szło. Pod czas na ra dy „ak -
ty wu par tyj no -służ bo we go” or ga nów bez pie czeń stwa 11 XII 1954 r. Rad kie wicz – wte dy już by ły mi ni ster
te go re sor tu – wręcz stwier dził, że ma so wość wer bun ków sta no wi ła ele ment ter ro ru (choć od no sił to do okre -
su po 1947 r.). Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1954–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, wy bór
i oprac. G. Maj chrzak, A. Pacz kow ski, War sza wa 2011, s. 70.



w ta jem ni cy tre ści roz mo wy z pra cow ni kiem bez pie czeń stwa, co do bit nie wska zu je na prze -
ko na nie Rom kow skie go o wszech mo cy re sor tu.

Wer bu nek pod groź bą aresz to wa nia in struk cja opi sy wa ła w spo sób na stę pu ją cy. „W celu
za wer bo wa nia ko goś z człon ków śle dzo nej przez nas gru py czy or ga ni za cji, ope ra cyj ny pra -
cow nik tak że do wia du je się o miej scu za miesz ka nia i pra cy je go i zbie ra wszel ki kom pro -
mi tu ją cy ma te riał na człon ka śle dzo nej or ga ni za cji i jed no cze śnie, wg moż li wo ści, or ga ni -
zu je kil ku dnio we śle dze nie te go osob ni ka ce lem za po zna nia się z je go zna jo my mi i ich
ad re sa mi” (s. 23).

W tym przy pad ku wi dzi my głęb sze przy go to wa nie się do roz mo wy po zy ska nio wej.
W po rów na niu z wa rian tem po przed nim do szedł ele ment ob ser wa cji po zwa la ją cy wy chwy -
cić kon tak ty oso by in te re su ją cej Urząd Bez pie czeń stwa, do ja kich do cho dzi ło po za miej -
scem za miesz ka nia i pra cy. Nie zna la zło się wy ja śnie nie, że in for ma cje o miej scu za miesz -
ka nia i pra cy gro ma dzi się tym ra zem pod nie co in nym ką tem niż w wa rian cie po przed nim.
Nie cho dzi – a przy naj mniej nie cho dzi przede wszyst kim – o wy szu ka nie po ten cjal ne go
agen ta w oto cze niu oso by in te re su ją cej apa rat bez pie czeń stwa, lecz o usta le nie jej kon tak -
tów, co bę dzie przy dat ne w roz mo wie po zy ska nio wej. Ko lej ną uster ką jest po mi nię cie
wska za nia kry te rium do bo ru kan dy da ta do zwer bo wa nia. Czy sta no wi je je go po zy cja w or -
ga ni za cji pod ziem nej, czy li wa ga moż li wych do zdo by cia in for ma cji, czy ra czej prze wi dy -
wa na ła twość po zy ska nia, czy li wy bór ko goś, o kim moż na są dzić, że bę dzie mniej niż to -
wa rzy sze od por ny na groź bę aresz tu lub jest skon flik to wa ny z kimś ze współ to wa rzy szy161?
Praw do po dob nie Rom kow ski ta ki mi sub tel no ścia mi się nie przej mo wał, a pró bę wer bun ku
trak to wał ja ko ru ty no wą czyn ność w sto sun ku do każ dej oso by, któ rą za mie rza się aresz to -
wać162. Na le ży jesz cze wska zać brak wy ja śnie nia po ję cia „ma te riał kom pro mi tu ją cy”.
Mogło od no sić się do spraw oby cza jo wych, ale bar dziej praw do po dob ne się wy da je, że do -
ty czy ło kon tak tów z pod zie miem da ją cych pod sta wę do za trzy ma nia.

„Ma jąc po wyż sze ma te ria ły i da ne, ze sta wia się, i da je do za twier dze nia kie row ni ko wi
plan ści śle taj ne go za trzy ma nia, upa trzo ne go dla za wer bo wa nia obiek tu, a po za twier dze niu
go, wy ko nu je się” (s. 24).

W po wyż szym frag men cie zwra ca uwa gę przede wszyst kim fa tal na pol sz czy zna nie po -
zwa la ją ca w spo sób jed no znacz ny usta lić my śli au to ra do ku men tu. Co miał za twier dzać
kie row nik? Z li te ral ne go od czy ta nia tek stu wy ni ka ło by, że tyl ko „plan ści śle taj ne go za trzy -
ma nia”? Czy mo że tak że „ze sta wie nie da nych” o oso bie, któ rą za mie rza się aresz to wać -
-wer bo wać, na co wska zy wa ły by przy to czo ne wy żej, za war te w roz dzia le IV uwa gi o ra por -
cie? Na le ży jesz cze przy po mnieć, że sa mo okre śle nie „kie row nik” bez uzu peł nie nia ran gą
jed nost ki by ło w tym cza sie nie pre cy zyj ne, od no si ło się bo wiem do osób kie ru ją cych sek -
cją, wy dzia łem, de par ta men tem lub urzę dem (wo je wódz kim lub po wia to wym)163.
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161 Oczy wi ście w ra mach każ dej z tych dwóch moż li wo ści wska za ne by ły by jesz cze kry te ria po moc ni cze:
bar dziej przy dat ne bę dą in for ma cje sze fa ko mór ki niż sze go szcze bla lub łącz ni ka z do wódz twem wyż sze go
szcze bla, oso by ob słu gu ją cej ra dio sta cję czy peł nią cej funk cje kwa ter mi strzow skie.

162 O tym, że nie mal z re gu ły sta wia się pro po zy cję współ pra cy, in for mo wał Ra port o służ bie bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go z 1946 r. opu bli ko wa ny przez Bo gu sła wa Kop kę i Grze go rza Maj chrza ka; zob. B. Kop ka,
G. Maj chrzak, Ra port o służ bie bez pie czeń stwa pu blicz ne go z 1946 ro ku, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003,
nr 1, s. 260. Praw dzi wość te go spo strze że nia po twier dza cha rak te ry stycz ne zda nie Ja na Zim nic kie go, kie row -
ni ka Wy dzia łu IV A (śled cze go) WUBP w Byd gosz czy, koń czą ce je go ra port z 17 XIII 1945 r. po kon tro li
PUBP w Sę pól nie Kra jeń skim: „Za bie ra jąc nie któ rym po wia tom wszyst kich aresz to wa nych, po zba wia my ich
cał ko wi cie agen tu ry […]”; zob. Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 397.

163 AIPN, 1572/49, k. 34; AIPN, 01258/129, Roz kaz mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 19,
18 III 1946 r., k. 62.



Rom kow ski – jak zwy kle w tej in struk cji – po mi nął istot ny pro blem. Nie wska zał bo -
wiem, w ja kim ce lu ze sta wia się da ne zdo by te pod czas ob ser wa cji.

„Ma jąc ze zwo le nie na za wer bo wa nie jed ne go z człon ków roz pra co wa nej [po win no być
roz pra co wy wa nej, po przed nio uży to okre śle nia „śle dzo nej” – A.Z.] or ga ni za cji, ostat ni zo -
sta je ści śle taj nie za trzy ma ny i przy pro wa dzo ny na wcze śniej przy go to wa ne miesz ka nie, dla
od by cia z nim roz mo wy” (s. 24).

Du ży na cisk na taj ność za trzy ma nia to re zul tat wie dzy o tym, że pod zie mie nie uf nie od -
no si się do każ de go, cho ciaż by na krót ko za trzy ma ne go przez Urząd Bez pie czeń stwa164.
Nie jest ja sne, co kry je się pod ter mi nem „wcze śniej przy go to wa ne miesz ka nie”. Je śli Rom -
kow ski miał na my śli miesz ka nie kon spi ra cyj ne – a ta kie sko ja rze nie na su wa ło się praw do -
po dob nie od bior cy – sta no wi ło by to błąd me ry to rycz ny165. Wer bo wa ny mógł by pod pi sać
zo bo wią za nie do współ pra cy, a po wy pusz cze niu ujaw nić ad res przed to wa rzy sza mi z or ga -
ni za cji. W efek cie po przez ob ser wa cję lo ka lu pod zie mie mo gło by usta lić pra cow ni ków bez -
pie czeń stwa i agen tów. Za pew ne le piej by ło po zo sta wić funk cjo na riu szom moż li wość spro -
wa dze nia za trzy ma ne go do sie dzi by UB (pod wa run kiem zro bie nia te go w spo sób taj ny)166.
W tym wy pad ku ewen tu al ne ujaw nie nie miej sca roz mo wy nie gro zi ło de kon spi ra cją.

Koń co we aka pi ty roz dzia łu I po świę co ne są tak ty ce pro wa dze nia dia lo gu z wer bo wa -
nym: „Z po cząt ku pro po nu je się za trzy ma ne mu opo wie dzieć o so bie wszyst ko do kład nie,
o swo ich krew nych i zna jo mych. Je śli za trzy ma ny sam otwar cie przy zna się do przy na leż -
no ści do wro giej nam gru py czy or ga ni za cji i opo wie o dzia łal no ści swo ich współ dzia ła czy,
to ope ra cyj ny pra cow nik spi su je pro to kół je go ze znań w cha rak te rze, a na stęp nie pro po nu -
je mu współ pra cę z na mi, co po twier dza się zo bo wią za niem.

W wy pad ku, gdy za trzy ma ny nie opo wie o swej przy na leż no ści do wro giej nam or ga ni -
za cji, wte dy prac[ownik] oper[acyj ny] ust nie przed sta wia pa rę fak tów, wy ka zu ją cych je go
wro gą dzia łal ność, mó wiąc przy tym, że wszyst ko o nim wie my, pro po nu je mu być otwar -
tym i sa me mu wszyst ko opo wie dzieć.

Przy po zy tyw nym wy ni ku, z ze znań ta kich spi su je się pro to kół, na stęp nie pro po nu je się
współ pra cę z na mi, co tak że po twier dza się zo bo wią za niem” (s. 24).

Do pie ro z te go frag men tu wy ni ka, do cze go po trzeb ne by ły da ne z roz po zna wa nia miej -
sca za miesz ka nia i pra cy wer bo wa ne go, a tak że z ob ser wa cji. Pra cow nik ope ra cyj ny otrzy -
mał ma te riał po rów naw czy do kon fron ta cji z je go ze zna nia mi, choć mo że to – zwa żyw szy
na po ziom od bior ców – na le ża ło na pi sać bar dziej wy raź nie.

War to pod kre ślić, że funk cjo na riu sze otrzy ma li tu wska zów ki do tech ni ki pro wa dze nia
roz mo wy. Au tor in struk cji prze wi dział, że za trzy ma ny mo że po cząt ko wo sta rać się do ni -
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164 AIPN, 0297/16, t. 9, Nie pod pi sa ne opra co wa nie o WUBP w Bia łym sto ku i jed nost kach pod leg -
łych, 10 IV 1964 r., k. 6–7. W za war tym w nim spra woz da niu Wy dzia łu do Wal ki z Ban dy ty zmem za li sto -
pad 1945 r. czy ta my: „Do tych, któ rzy by li w Urzę dzie Bez pie czeń stwa cho ciażby raz lub zo sta li zwol nie ni
z aresz tu, oto cze nie od no si się nie uf nie […]”. Por. też za łą czo ne przez Rom kow skie go przy pi śmie
z 9 VII 1945 r. do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Wy tycz ne do zwal cza nia służ by bez pie czeń stwa, tzw. ak cji
„B”, opra co wa ne przez sztab głów ny AK [w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 131.

165 Ale ta ka by ła za pew ne prak ty ka. Dla okre su póź niej sze go po twier dza ją wy stą pie nie kie row ni ka WUBP
w Byd gosz czy Hi po li ta Dul ja sza pod czas od pra wy sze fów PUBP: „Więk szość po wia tów nie po sia da kon spi ra cyj -
nych miesz kań. Jak moż na wer bo wać lu dzi z wro gich or ga ni za cji, je że li nie ma miej sca”. Ste no gram z od pra wy
kie row ni ków PUBP w WUBP w Byd gosz czy, 3 XI 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 321.

166 W prak ty ce to sto so wa no. Por. Wspo mnie nia Ja na Gor liń skie go, pierw sze go sze fa PUBP w Miel cu
(wrze sień 1944 – maj 1945), oprac. Z. Na wroc ki, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2004, t. 1,
s. 388–389. Przy to czo na tu tech ni ka za trzy ma nia we wrze śniu 1944 r. ko men dan ta Miej skie go Ob wo du AK
w Miel cu Kon stan te go Łu bień skie go wy glą da praw do po dob nie, choć sa me wspo mnie nia są ra czej in ter pre ta -
cją pi sa ną po 1989 r.; por. uwa gi Z. Na wroc kie go – ibi dem, s. 367.



cze go nie przy zna wać, w związ ku z czym Rom kow ski wska zy wał dro gę dal szej in da ga cji:
ujaw nie nie czę ści wie dzy o kon tak tach i dzia ła niach wer bo wa ne go, by w ten spo sób „stwo -
rzyć mu szan sę” do przy zna nia się do in nych rze czy. Fak tycz nie cho dzi ło oczy wi ście o to,
by funk cjo na riu szo wi po zo sta wić ma te riał po rów naw czy dla dal szej czę ści ze znań.

Nie ja sne jest wspo mnia ne już zda nie o spi sa niu „ze znań w cha rak te rze”. Wy da je się, że
miał to być cha rak ter po dej rza ne go, co uła twia ło by w przy szło ści na cisk na wer bo wa ne go.
Nie moż na jed nak wy klu czyć, że nie przej mu jąc się wzglę da mi praw ny mi, cho dzi ło właśnie
o za pis „w cha rak te rze” – z po zo sta wie niem wol ne go miej sca – i groź by wo bec prze słu chi -
wa ne go, że w za leż no ści od roz wo ju sy tu acji (czy taj: ja ko ści współ pra cy) wpi sze się tam
„świad ka” lub „po dej rza ne go”, a na wet „oskar żo ne go”.

Ostat nie zda nia roz dzia łu in for mu ją, że w ra zie od mo wy współ pra cy – nie za leż nie od tego,
czy roz mów ca przy znał się do „wro giej” dzia łal no ści, czy też nie – aresz tu je się go i pro -
wa dzi prze ciw nie mu śledz two.

Po myśl ny wer bu nek po wi nien za koń czyć się wy bra niem przez zwer bo wa ne go pseu do -
ni mu oraz pod pi sa niem zo bo wią za nia do współ pra cy (czy ni li to wszy scy po zy ska ni)167.
Sło wom: „Zo bo wią za nie pi sze się w do wol nej for mie” prze czy ły na stę pu ją ce uści śle nia
wska zu ją ce, że: zo bo wią za nie po win no za wie rać „w tre ści chęć da ne go pra cow ni ka do ak -
tyw nej współ pra cy z or ga na mi bezp[ie czeń stwa] publ[icz ne go], obo wią zek na tych mia sto -
we go za wia da mia nia o wszyst kich wro gich ele men tach oraz su mien ne wy ko ny wa nie
wszel kich po wie rzo nych mu zle ceń w okre ślo nym ter mi nie. Oprócz te go w zo bo wią za niu
po wi nien za wer bo wa ny na pi sać, że obo wią zu je się za wsze i wszę dzie współ pra cę swo ją
z or ga na mi bezp[ie czeń stwa] publ[icz ne go] utrzy my wać w naj głęb szej ta jem ni cy, a za roz -
gło sze nie jej po nie sie sro gą od po wie dzial ność” (s. 24).

War to za uwa żyć, że ta ka for ma zo bo wią za nia by ła bar dzo nie bez piecz na dla agen ta
in spe. Za wsze moż na by ło mu po sta wić za rzut, że o czymś nie po in for mo wał (nie on
określał, kto jest „ele men tem wro gim”) lub nie wy ko nu je zle ceń w okre ślo nym ter mi nie. 

„Wer bo wa ny wy bie ra so bie pseu do nim. Zo bo wią za nie pi sze za wer bo wa ny sam i sam też
je pod pi su je” (s. 23–24).

Z wy bie ra niem pseu do ni mu by wa ło róż nie, nie kie dy nada wał go funk cjo na riusz. Na to miast
nie wy ja śnio no od bior com, cze mu pseu do nim słu żył – choć w wa run kach koń ca woj ny to aku -
rat po win no być zro zu mia łe – ani dla cze go wy ma ga no sa mo dziel ne go na pi sa nia zo bo wią za nia
(w przy szło ści moż na to by ło wy ko rzy stać do szan ta żo wa nia agen ta groź bą ujaw nie nia).

Istot nym ele men tem po zy ska nia by ła ko lej na czyn ność, ja ką miał wy ko nać no wo zwer -
bo wa ny: „Po wi nien na pi sać do kład ny swój ży cio rys i po dać w nim spis swo ich bli skich
zna jo mych i wszyst ko to za ra zem zo sta wić u pra cow ni ka BP” (s. 24).

Funk cjo na riu szom nie wy ja śnio no, ja ki był cel spo rzą dze nia te go do ku men tu. Mógł się im
wy da wać czymś na tu ral nym, gdyż sa mi po da wa li te go ro dza ju da ne o so bie, przy stę pu jąc
do pra cy w re sor cie1 68. Oczy wi ście cho dzi ło o po sze rze nie wie dzy o no wym agen cie, co moż na
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167 Szcze gó ło wy opis zo bo wią za nia za miesz czo no mię dzy punk ta mi do ty czą cy mi wer bo wa nia pod groź bą
aresz tu. Z tek stu wy ni ka jed nak, że wią za no go ra czej z wer bo wa ny mi bez tej groź by. W koń co wej czę ści roz -
dzia łu, przy oma wia niu wer bun ku pod groź bą aresz tu czy ta my, że za trzy ma ne mu „pro po nu je się współ pra cę
z na mi, co tak że [podkr. – A.Z.] po twier dza się zo bo wią za niem” (s. 24). W prak ty ce pierw szych mie się cy dzia -
ła nia bez pie czeń stwa z po bie ra niem for mal ne go zo bo wią za nia by wa ło róż nie; por. H. Gry ta, op. cit., s. 100.

168 Po da wa li rów nież da ne o ro dzi nie. Nie jest ja sne, dla cze go nie żą da no te go od agen tów. Nie wy klu czo -
ne, że au tor in struk cji za po mniał o tym na pi sać w tym miej scu. Punkt 19 za łącz ni ka nr 1 „Kwe stio na riu sza
agen ta -in for ma to ra” na ka zu je po dać je go „stan ro dzin ny (po dać miej sce za miesz ka nia bra ci, sióstr itd.)”. Dla -
cze go po mi nię to współ mał żon ka? To chy ba też świad czy o po śpiesz nym przy go to wy wa niu in struk cji – a wy -
da je się, że ta in for ma cja od zwer bo wa ne go by ła by tu bar dzo przy dat na. AIPN, 01254/416, k. 5/2/33v.



by ło wy ko rzy stać za rów no prze ciw je go oto cze niu169, jak – w róż ny spo sób – prze ciw sa me -
mu agen to wi. Na pew no ja ko ma te riał po rów naw czy do spraw dza nia po da nych przez nie go
w in nym miej scu in for ma cji. Nie wia do mo na to miast, czy już wte dy trak to wa no od ręcz nie
wy pi sa ne da ne o bli skich zna jo mych ja ko po ten cjal ne źró dło na ci sku na agen ta, któ ry chciał -
by ze rwać współ pra cę (moż li wość szan ta żu, że kom pro mi tu ją ce do ku men ty zo sta ną po ka za -
ne ko muś z opi sy wa nych). Na le ży pa mię tać jesz cze o efek cie psy cho lo gicz nym, z któ re go
zresz tą od bior cy in struk cji za pew ne nie zda wa li so bie spra wy. Wer bo wa ny, zwłasz cza za gro -
żo ny aresz tem, pod wpły wem stra chu mógł pod pi sać zo bo wią za nie, sa mo z sie bie nie ude rza -
ją ce wszak w ni ko go. Pod wpły wem re flek sji – lub po pro stu uwol nio ny od groź by aresz -
tu – mógł pró bo wać uciec od współ pra cy, np. opusz cza jąc te ren, co w wa run kach ów cze snych
mi gra cji nie by ło szcze gól nie trud ne. Zło że nie in for ma cji o bli skich sta wia ło wer bo wa ne go
już w in nej sy tu acji. Bar dziej in te li gent ny miał świa do mość za szko dze nia ro dzi nie i/lub zna -
jo mym, choć by przez po da nie ad re su, no we go na zwi ska ko le żan ki czy na wet sio stry. Praw -
do po dob nie był przez to mniej zdol ny do dal sze go opo ru. A do cho dzi ło do te go py ta nie: Ja się
za ła ma łem czę ścio wo, czy któ ryś z ko le gów nie po szedł na współ pra cę170?

Osob ny, krót ki roz dział in struk cji po świę co no do bo ro wi i wer bun ko wi agen tu ry do pra -
cy wy wia dow czej za gra ni cą.

W stycz niu 1945 r. przy stą pio no w MBP do or ga ni za cji Wy dzia łu Wy wia du17 1. Po cząt -
ko wo je go głów nym ce lem by ło pro wa dze nie dzia łal no ści na te re nach pol skich znaj du ją -
cych się pod oku pa cją nie miec ką, przy czym jed no z pod sta wo wych za dań mia ła sta no wić
pe ne tra cja dzia ła ją cych tam pol skich ugru po wań nie pod le gło ścio wych. Wska zy wał na to
frag ment okól ni ka, w któ rym Rad kie wicz po le cał kie row ni kom WUBP i PUBP, by w ty po -
wa niu kan dy da tów do pra cy na tych te re nach uwzględ niać „po sia da nie kon tak tów do ist nie -
ją cych tam or ga ni za cji, jak np. AK, NSZ, Str[on nic two] Na ro do we, de le ga tur rzą du lon dyń -
skie go”172. De cy zję o wer bun ku de fac to za strze ga no dla cen tra li. Te ren miał je dy nie
prze słać do Wy dzia łu Wy wia du da ne bio gra ficz ne i cha rak te ry sty ki (uzu peł nia ne na bie żą -
co) kan dy da tów, któ rych na le ża ło wy brać spo śród agen tów spraw dzo nych w pra cy, od da -
nych no wym wła dzom173.

W in struk cji sto sow ny roz dział brzmiał na stę pu ją co:
„II. Do bór i wer bo wa nie agen tu ry dla pra cy wy wia dow czej za gra ni cą
Dla pra cy za gra ni cą, w więk szo ści wy pad ków, przy do bie ra niu kan dy da tów dla wer bo -

wa nia zwra ca się uwa gę na:
1. Zna jo mość ję zy ka te go pań stwa, do kąd agent ma być prze rzu co ny.
2. Ewen tu al ną bli ską174 ro dzi nę i zna jo mo ści w tym pań stwie.
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169 Szcze gól nie cen ne by ło to w przy pad ku wer bun ku człon ka pod ziem nej or ga ni za cji. Wpraw dzie wśród
uwag o po zy ski wa niu pod groź bą aresz tu, ina czej niż przy oma wia niu zo bo wią za nia, nie wspo mi na się, że
zwer bo wa ny ma ta kie in for ma cje po dać, ale zna la zły się już one w pro to ko le prze słu cha nia. 

170 O re ak cjach pod pi su ją cych, któ rzy na stęp nie po wia do mi li o tym prze ło żo nych z pod zie mia, zob. mel -
dun ki WiN [w:] K. Czu ba ra, op. cit., s. 97–98.

171 AIPN, 01435/14, t. 2, 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, t. I, s. 137; por. W. An drze jew ski, op. cit., s. 30. Au tor utrzy mu je, że do or ga ni za cji wy -
wia du przy stą pio no już w grud niu 1944 r., ale pierw szym do ku men tem two rzą cym je go zrę by or ga ni za cyj ne
był Okól nik nr 2 z 15 I 1945 r.

172 Okól nik mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go do kie row ni ków wo je wódz kich i po wia to wych urzę dów
bez pie czeń stwa pu blicz ne go, sty czeń 1945 r. (brak da ty dzien nej – przed 20) [w:] Rok pierw szy… na Lu bel -
szczyź nie..., s. 102.

173 Ibi dem, s. 102–103.
174 W eg zem pla rzu ma szy no pi so wym (AIPN, 01258/12, k. 4–9) za miast „bli ską ro dzi nę” jest „pol ska

rodzi ne”, co zwa żyw szy na bra ki zna ków diak rytycz nych tam tej ma szy ny ozna cza „pol ską ro dzi nę”.



3. Zna jo mość miej sco wo ści, w któ rej agent ma prze by wać.
4. Zna jo mość oby cza jów da ne go pań stwa.
5. Ro dzi nę i zwią zek z nią na te re nie Pol ski, oraz je go sto sun ki wza jem ne.
Ta kich agen tów za sad ni czo naj le piej wer bo wać, pod kre śla jąc moc no uczu cia pa trio tycz -

ne” (s. 24).
W po rów na niu ze stycz nio wym okól ni kiem Rad kie wi cza rzu ca się w oczy brak wzmian -

ki o ro li od bior ców in struk cji przy po zy ski wa niu agen tu ry do pra cy za gra ni cą. Z sa me go
tek stu wy ni ka, że mo gli oni ta kich wer bun ków do ko ny wać. Przy oma wia niu upraw nień
do za twier dza nia po zy skań nie ma wzmian ki o ja kichś szcze gól nych wy mo gach w wy pad -
ku te go ty pu agen tu ry, tak więc teo re tycz nie – tyl ko w świe tle in struk cji – kie row nik PUBP
mógł za de cy do wać o po zy ska niu agen ta do pra cy np. w USA (na ja kiej pod sta wie miał by
oce nić sto pień zna jo mo ści ję zy ka?)175. Fak tycz na kon tro la w znacz nej mie rze i tak po zo sta -
wa ła w rę kach cen tra li, gdyż ona mo gła prze rzu cić agen ta da lej na Za chód. Jed nak w od nie -
sie niu do te re nów pol skich po zo sta ją cych pod oku pa cją nie miec ką nie by ło to już ta kie
oczy wi ste.

War to zwró cić uwa gę, że znik nę ła su ge stia stycz nio we go okól ni ka, iż do pra cy za gra ni -
cą wy szu ku je się w za sa dzie oso by już spraw dzo ne w pra cy agen tu ral nej.

Zu peł nie nie zro zu mia ła jest myśl Rom kow skie go wy ra żo na w punk cie pią tym. Nie wia -
do mo, czy cho dzi o ro dzi nę za miesz ka łą na te re nie ziem pol skich za ję tych przez Niem ców,
czy ad mi ni stro wa nych już przez obóz lu bel ski. Sfor mu ło wa nie „je go [wer bo wa ne go – A.Z.]
sto sun ki wza jem ne” [za pew ne więź z ro dzi ną – A.Z.] nie okre śla ich cha rak te ru. Mo że tu
cho dzić za rów no o to, by kan dy dat miał do bre kon tak ty z ro dzi ną za miesz ka łą na te re nie
przy szłej dzia łal no ści, jak też był moc no zwią za ny z krewnymi po zo sta ją cy mi po stro nie
wschod niej – czyż by mia ła to być gwa ran cja, że nie spró bu je uciecz ki?

Moż na od nieść wra że nie, że ca ły oma wia ny roz dział peł ni w in struk cji ro lę „ozdob ni ka”.
Teo re tycz nie po wi nien się tam zna leźć, więc go wpi sa no, ale au tor chy ba za kła dał, że
w tych struk tu rach te re no wych, w któ rych nie bę dą ist nieć wy dzie lo ne ko mór ki wy wia -
du176, nikt prak tycz nie wer bun ków agen tu ry prze zna czo nej do pra cy za gra ni cą nie bę dzie
do ko ny wał177. Trud no wy ma gać te go od funk cjo na riu sza, któ re mu trze ba by ło uświa do mić
po trze bę zna jo mo ści ję zy ka kra ju, do któ re go za mie rza no skie ro wać agen ta. Tro chę jed nak
dzi wi fakt, że in struk cja nie od sy ła ła lub nie prze pi sy wa ła po sta no wień stycz nio we go okól -
ni ka Rad kie wi cza, któ re spra wę wy wia du sta wia ły w spo sób o wie le bar dziej ra cjo nal ny.

Ja ko osob ny pro blem wy od ręb nio no „Wer bo wa nie agen tu ry w miej scach od osob nie nia”
(roz dział III).

„Wer bo wa nie agen tu ry w miej scach od osob nie nia pro wa dzi się w śro do wi sku aresz to wa -
nych, otwar cie przy zna ją cych się do wi ny i śledz two, co do któ rych już zo sta ło za koń czo -
ne” (s. 24).

Po raz ko lej ny funk cjo na riusz do sta wał tyl ko in for ma cje tech nicz ne – wska za no mu kon -
kret nie mniej szą gru pę aresz to wa nych, wśród któ rej miał szu kać kan dy da ta na wer bu nek.
Nie przed sta wio no na to miast ani kry te riów do bo ru (wy so kość przy pusz czal ne go wy ro ku,
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175 W rze czy wi sto ści w kra jach po za eu ro pej skich jesz cze przez pa rę lat dzia łal no ści wy wia dow czej nie
pro wa dzo no. S. Słom ka, „Ge ne za i zmia ny or ga ni za cyj no -struk tu ral ne De par ta men tu I MSW”, s. 7
(AIPN, 02387/5).

176 W lu tym i mar cu w WUBP w Byd gosz czy, Ka to wi cach, Kra ko wie, Ło dzi, Po zna niu i Rze szo wie utwo -
rzo no sek cje – pod le ga ją ce kie row ni kom – zaj mu ją ce się wy wia dem. W. An drze jew ski, op. cit., s. 31–32.

177 W pu bli ko wa nych pro to ko łach od praw, ra por tach z kon tro li i spra woz da niach z te go okre su brak śla -
dów za in te re so wa nia pro ble ma ty ką wy wia du za gra nicz ne go.



po dat ność na ule ga nie pre sji prze słu chu ją cych itd.), ani me to dy prze pro wa dze nia roz mo wy
po zy ska nio wej, ro dza ju ar gu men tów, ja kich na le ża ło by użyć.

War to za uwa żyć, że w tym wy pad ku ma my rów nież do czy nie nia z książ ko wym wręcz
przy pad kiem lek ce wa że nia wła snych prze pi sów. Wy da ne trzy dni wcze śniej za rzą dze nie
nr 3 na ka zy wa ło przed kła dać do Biu ra Praw ne go pro jek ty prze pi sów w ce lu „za cho wa nia
jed no li to ści” mię dzy ni mi178. Tym cza sem dwa dni po oma wia nej in struk cji – wbrew jej wy -
raź ne mu na ka zo wi, że wer bu nek pro wa dzi się wo bec więź niów, wo bec któ rych za koń czo -
no już śledz two – kie row nik Wy dzia łu Per so nal ne go, opi su jąc za da nia sek cji śled czych, do -
pu ścił moż li wość wer bun ku „spo śród znaj du ją cych się w śledz twie”179. Na wia sem mó wiąc,
to ostat nie sta no wi sko wy da je się bar dziej uza sad nio ne z me ry to rycz ne go punk tu wi dze nia.

„W wy pad kach, kie dy mię dzy aresz to wa ny mi nie ma kan dy da ta dla za wer bo wa nia,
a agent jest po trzeb ny, to wte dy za po zwo le niem kie row ni ka, w spe cjal nych wy pad kach,
moż na wy ko rzy stać do brze spraw dzo nych w prak tycz nej ro bo cie agen tów znaj du ją cych się
na swo bo dzie. Wy bra ny do te go ce lu agent po wi nien być uprze dzo ny i za po zna ny z re gu la -
mi nem wię zien nym i po wi nien znać do kład nie przy czy nę aresz to wa nia” (s. 24).

Jak wy ni ka z po wyż sze go frag men tu, do pusz cza no moż li wość fik cyj ne go za trzy ma nia
agen ta znaj du ją ce go się na wol no ści ce lem wpro wa dze nia go do aresz tu. Pra cow nik ope ra -
cyj ny otrzy mał kil ka prak tycz nych wska zó wek do ty czą cych re ali za cji te go za da nia. Spo -
śród nich zwra ca uwa gę uzna nie za ko niecz ne wy ja śnie nie spra wy wy da ją cej się oczy wi stą,
że „agent po wi nien być uprze dzo ny” (przed aresz to wa niem). Wart od no to wa nia jest tak że
zwrot „za po zwo le niem kie row ni ka, w spe cjal nych wy pad kach”. Teo re tycz nie je go zgo dy
wy ma gał każ dy wer bu nek. Po ło że nie na ci sku na nią w kon kret nej sy tu acji spra wia ło, że
wła śnie ta sy tu acja za pa da ła od bior cy w pa mięć, a tym sa mym za cie ra ła się wie dza o po -
trze bie ak cep ta cji prze ło żo ne go w in nych wy pad kach.

Te ma tem czę ści pierw szej roz dzia łu IV jest – zgod nie z ty tu łem – „Prze wer bo wy wa nie
za gra nicz nej agen tu ry”.

Uwa gi od no śnie do tej czyn no ści w za sa dzie po wta rza ją in for ma cje do ty czą ce wer bun -
ku po taj nym za trzy ma niu. Róż ni cę sta no wi fakt, że do pusz cza się prze wer bo wa nie agen ta
obce go wy wia du, któ ry „jest przez nas aresz to wa ny i znaj du je się w wię zie niu” (s. 24).
Ta ewen tu al ność wy da je się być tyl ko teo re tycz na wo bec wy mo gu, by nie wie dzie li o tym
„jego kie row ni cy i współ dzia ła cze”. Uży cie ostat nie go sło wa skła nia do pew nej re flek sji.

Wy wiad po słu gu je się w swo jej pra cy agen ta mi. Na okre śle nie tej ka te go rii osób ja ko
cało ści moż na uży wać róż nych mniej lub bar dziej fa cho wych ter mi nów, np. „współ pra cow -
ni cy”, ale ni gdy „współ dzia ła cze”. Ten ter min zna ko mi cie pa su je na to miast do osób pro wa -
dzą cych pra cę po li tycz ną, spo łecz ną itp., m.in. dzia ła ją cych w pod zie miu. Praw do po dob nie
tak mie li go zro zu mieć od bior cy in struk cji. Uży cie go w po wią za niu z za gra nicz ną agen tu -
rą mia ło stwo rzyć prze ko na nie, że pod zie mie w grun cie rze czy jest agen tu rą ob cych wy wia -
dów. Po dob ne spoj rze nie na opo zy cję służ bom ra dziec kim na rzu cił już Le nin. W Pol sce
Ludo wej znaj dzie ono wy raz w ide olo gicz nych wstę pach przy szłych in struk cji o pra cy ope -
ra cyj nej180.
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178 AIPN, 1572/31, Za rzą dze nie MBP nr 3, 10 II 1945 r., k. 4. 
179 Pi smo Mi ko ła ja Ore chwy do kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go, 15 II 1945 r.

[w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 108. 
180 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 31, 47, 94–95, 123–124. Nie ma wstę pu w in struk cji z 9 XII 1989 r., co na -

le ży tłu ma czyć zmie nio ną sy tu acją po li tycz ną, oraz w In struk cji 04 z 11 III 1955. W tym ostat nim wy pad ku
jest to kon se kwen cją fak tu, że te go sa me go dnia wpro wa dzo no dwie in struk cje, a wstęp ide olo gicz ny umiesz -
czo no nie w do ty czą cej pra cy z agen tu rą, lecz po świę co nej pro wa dze niu spraw. 



Pra ca z agen tu rą

Roz dział VI za ty tu ło wa ny „Pra ca z agen tu rą” trak tu je o jej aspek tach za sad ni czych, pięć
in nych na to miast po świę co no za gad nie niom szcze gó ło wym: kon tro li pra cy agen tu ry (VII),
do nie sie niom agen tu ral nym (VIII), na gra dza niu agen tu ry (IX), po stę po wa niu w ra zie zmia -
ny miej sca za miesz ka nia przez agen ta (X) oraz ze rwa niu łącz no ści z agen tem (XII).

Roz dział VI skła da się z kil ku luź nych wąt ków sy gna li zu ją cych ra czej pro blem, niż
wska zu ją cych ja kieś kon kret ne je go roz wią za nia. Sto sun ko wo du żo miej sca zaj mu je roz po -
czy na ją cy go wstęp ide olo gicz ny.

„Od pra wi dło wej or ga ni za cji pra cy z agen tu rą za le ży jej owoc ność. Pra cow nik ope ra cyj -
ny obo wią za ny jest, bez prze rwy, pra co wać nad roz sze rze niem swe go świa to po glą du, gdyż
tyl ko ta ki pra cow nik mo że zor ga ni zo wać pra cę z agen tu rą i mo że na nią wpły wać w po -
trzeb nym kie run ku.

Pra cow nik ope ra cyj ny o niż szym stop niu in te li gen cji od swo jej agen tu ry nie po tra fi brać
ak tyw ne go udzia łu w roz mo wach i dać od po wied nią i za do wa la ją cą od po wiedź na in te re -
su ją ce ich za gad nie nia. W tym agen tu ra szyb ko się zo rien tu je i to wpły wa na po ni że nie au -
to ry te tu pra cow ni ka” (s. 25).

Po wyż szy tekst za rów no swo ją nie po praw ną gra ma ty ką, jak i ode rwa ną od ży cia tre ścią
spra wia wra że nie, że ję zyk par tyj ny prze nie sio no na grunt urzę dów bez pie czeń stwa. Pra -
cow nik ope ra cyj ny, zo bo wią za ny do „roz sze rza nia swe go świa to po glą du”, praw do po dob nie
nie ro zu miał zna cze nia te go ostat nie go sło wa. Być mo że w prak ty ce cho dzi ło o spo wo do -
wa nie ak tyw niej sze go udzia łu w czy tel nic twie pra sy par tyj nej181. No ta be ne trud no do strzec
zwią zek mię dzy „roz sze rza niem świa to po glą du” a lep szą or ga ni za cją pra cy z agen tu rą.
Znacz nie sku tecz niej sze by ło by po głę bie nie wie dzy ogól nej, do cze go jed nak – mi mo ofi -
cjal nych sta rań – nie mo gło być at mos fe ry w urzę dach, w któ rych se kre tar ki i ma szy nist ki
prze wyż sza ły wy kształ ce niem swo ich prze ło żo nych182.

Pierw sza me ry to rycz na wska zów ka do ty czy ła spo so bów wią za nia agen ta z re sor tem.
Pra cow nik ope ra cyj ny po wi nien być wo bec nie go bar dzo „uważ ny” (te go po ję cia nie tłu -
ma czo no) oraz „tro skli wy”. Sze rzej roz wi nię to ten te mat w roz dzia le po świę co nym na gra -
dza niu agen tu ry (IX). Wy ja śnia no tam, że „nie każ dy agent pra cu je tyl ko dla pie nię dzy i wy -
na gro dze nia” (s. 27).

Stwier dze nie to z teo re tycz ne go punk tu wi dze nia jest oczy wi ście praw dzi we, ale dla ów -
cze snych re aliów nie co abs trak cyj ne. Mo ty wem po wo du ją cym współ pra cę więk szo ści
agen tu ry by ła oba wa przed re pre sja mi, choć oczy wi ście ko rzy ści ma te rial ne mo gły sta no -
wić do dat ko wy bo dziec dla zła ma nej już jed nost ki.

Do za gad nie nia te go przy wią zy wa no jed nak du żą wa gę. Roz róż nia no przy tym gra ty fi -
ka cję za do nie sie nie od wrę cze nia do brze pra cu ją ce mu agen to wi po da run ku, wy ko rzy stu jąc
w tym ce lu je go imie ni ny lub uro dzi ny. Rów nież ta ostat nia czyn ność nie po win na być trak -
to wa na me cha nicz nie. Pra cow nik ope ra cyj ny po wi nien wcze śniej zo rien to wać się, ja kie są
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181 Por. Roz kaz nr 4 z 6 I 1945 r., w któ rym kie row nik WUBP w Rze szo wie na ka zy wał m.in. wspól ne czy -
ta nie waż niej szych ar ty ku łów pra so wych. Roz kaz nr 4 o pra cy po li tycz no -wy cho waw czej w apa ra cie bez pie -
czeń stwa, 6 I 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 307.

182 In na rzecz, że wie le z nich by ło bar dzo na iw nych, zu peł nie nie ro zu mia ło za cho dzą cych zmian. Ja ko
przy kład mo gą po słu żyć po da nia o pra cę za czy na ją ce się od słów: „Je stem Po lką wy zna nia rzym sko -ka to lic -
kie go...” – por. ak ta oso bo we AIPN, 0193/180, rozdz. I, k. 3; opi nia pra cow ni ka kadr (rozdz. III, k. 2): „Po li -
tycz na anal fa bet ka. Bez myśl na. Żad nych za in te re so wań po li tycz no -spo łecz nych”. W War sza wie po da nia tra -
fia ły za zwy czaj na biur ko dzia łacz ki KPP He le ny Mar ko wicz (Ru chli Ginc burg, uży wa ła rów nież in nych
na zwisk).



po trze by agen ta i w mia rę moż li wo ści uła twić ich re ali za cję nie tyl ko w for mie wy pła ty pie -
nię dzy, ale np. po móc w otrzy ma niu miesz ka nia lub zna le zie niu pra cy183.

Jed no cze śnie pod kre śla no, że nie moż na przy zwy cza ić agen ta do pra cy tyl ko za pie nią -
dze (jak się nie za pła ci, to do nie sie nia nie bę dzie).

Po wspo mnie niu o po trze bie „tro ski” o agen ta w in struk cji po ja wia się zda nie: „Nim
prac[ownik] oper[acyj ny] roz pocz nie pra cę z agen tem, po wi nien wcze śniej po znać je go do -
dat nie i ujem ne ce chy cha rak te ru, je go skłon no ści i moż li wo ści” (s. 25).

Stwier dze nie to jest oczy wi ście słusz ne, na to miast wąt pli wo ści bu dzi umiesz cze nie go
do pie ro w tym miej scu. Wstęp ne czyn no ści w tym kie run ku po win ny być do ko na ne
przed przy stą pie niem do wer bo wa nia, a póź niej na bie żą co ko ry go wa ne. „Nim […] roz -
pocz nie pra cę z agen tem” – tzn. kie dy? Pod czas roz mo wy wer bun ko wej? Po pod pi sa niu zo -
bo wią za nia? Na su wa się py ta nie, czy był to tyl ko błąd me ry to rycz ny (po win no być
przed przy stą pie niem do wer bo wa nia), czy też wy raz prze świad cze nia, że na le ży wer bo -
wać, ko go się da, na wet je śli po zy ska nie nie przy nie sie ko rzy ści ope ra cyj nych. 

Nie ja ko „tra dy cyj nie” wska zów ki Rom kow skie go ury wa ją się w miej scu, w któ rym na -
le ża ło by przejść do kon kre tu. Brak jest przy kła du wska zu ją ce go ja kąś ce chę cha rak te ru
agen ta i spo sób jej wy ko rzy sta nia przez pra cow ni ka ope ra cyj ne go. A dla od bior cy in struk -
cji po wią za nie teo re tycz ne go za le ce nia z prak ty ką nie mu sia ło być oczy wi ste.

Bar dzo kon kret nie przed sta wio no w do ku men cie, ja kie za cho wa nia pra cow ni ka ope ra -
cyj ne go nie po win ny mieć miej sca. Wy li czo no tu taj za kaz przyj mo wa nia pre zen tów (rów -
nież w for mie po czę stun ku), jak też utrzy my wa nia in tym nych kon tak tów z ko bie ta mi184.
Po da no rów nież szcze gó ły tech nicz ne: funk cjo na riusz nie po wi nien spo ty kać się z agen tu -
rą w mun du rze woj sko wym185, w gma chu bez pie czeń stwa lub mi li cji, w miesz ka niu włas -
nym lub agen ta, nie mógł też prze ka zy wać ani od bie rać in for ma cji za po śred nic twem osób
trze cich.

Pierw sza część roz dzia łu koń czy ła się wska zów ką ide olo gicz ną: „W sys te ma tycz nej pra -
cy z agen tem prac[ownik] oper[acyj ny] po wi nien wy cho wy wać go w du chu od da nia i dys -
cy pli ny przy po ru czo nych zle ce niach” (s. 26).

Ja kie po win ny być for my te go wy cho wy wa nia, nie po da no.
W oma wia nym frag men cie zwra ca uwa gę po mi nię cie naj bar dziej po wszech ne go, a za ra -

zem naj istot niej sze go ele men tu współ pra cy, tj. spo tka nia z agen tem. Do ty czą ce go aspek ty
zo sta ły za sy gna li zo wa ne w róż nych czę ściach in struk cji, lecz w do ku men cie nie za war to
infor ma cji, cze mu wła ści wie słu ży spo tka nie i jak po win no ono prze bie gać. Teo ria i tym
razem po zo sta wa ła więc w ty le za prak ty ką. Przy naj mniej nie któ rzy z pod wład nych Rom -
kow skie go wie dzie li, że przed spo tka niem z agen tem pra cow nik po wi nien zo stać po in stru -
owa ny przez prze ło żo ne go, jak prze pro wa dzić roz mo wę, ja kie dać za le ce nia186. 
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183 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 27. Bez ba dań szcze gó ło wych do ty czą cych kon kret nych agen tów trud no
odpo wie dzieć na py ta nie, na ile te za le ce nia od zwier cie dla ły rze czy wi stość. Przy kład przy wró ce nia in for ma -
to ra do pra cy w efek cie dzia łań bez pie czeń stwa spo ty ka my w ra por cie re fe ren ta Sek cji 6 WUBP w Byd gosz -
czy Jana Pasz kow skie go; zob. Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 96. 

184 Praw do po dob nie wy ni ka ło to z do świad czeń, choć przy kła dy, ja ki mi dys po nu ję, po cho dzą z okre su
póź niej sze go; zob. Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 120 (przyp. 89).

185 Re ali za cja te go mo gła być niełatwa z uwa gi na trud no ści w za opa trze niu. Na le ży do dać, że w pierw -
szej fa zie dzia ła nia re sor tu kie row ni cy urzę dów za bie ga li wła śnie o mun du ry; por. Ra port kie row ni ka WUBP
w Rze szo wie dla RBP PKWN w Lu bli nie o sy tu acji spo łecz nej i po li tycz nej w wo je wódz twie rze szow -
skim, 24 X 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 139.

186 Pi sał o tym kie row nik PUBP w Ja ro sła wiu Ta de usz Ochoc ki w spra woz da niu z 24 II 1945 r. In struk ta żu
udzie la li kie row ni cy sek cji, w waż niej szych wy pad kach – kie row nik PUBP lub je go za stęp ca. Spra woz da nie



„Przyj mo wa nie agen tów (spo tka nia z agen tu rą)” to pod ty tuł dru giej czę ści roz dzia łu.
Wska zy wa no w niej, że wszyst kie sek cje po zy sku ją ce agen tu rę po win ny mieć miesz ka nia
kon spi ra cyj ne, w któ rych do cho dzi ło by do spo tkań z agen ta mi. Jak już wspo mnia no, bliż -
sze okre śle nie cha rak te ru tych lo ka li by ło bar dzo nie pre cy zyj ne. Nie po da no rów nież, jak
miesz ka nie na le ży zor ga ni zo wać, kto od po wia da za spo sób je go wy ko rzy sta nia – choć zna -
la zło się nie co traf nych szcze gó łów o wy ma ga niach, ja kim po win no ono od po wia dać, np.
mieć od dziel ne wej ście, być izo lo wa ne od są sia dów. Prze ka za no na to miast wie le – tak że
zasadnych – in for ma cji prak tycz nych o spo so bie ko rzy sta nia z lo ka lu w ta ki spo sób, by
ogra ni czyć moż li wo ści de kon spi ra cji. Przede wszyst kim na le ża ło w miesz ka niu przyj mo -
wać „nie wię cej niż 5–7 agen tów” i to tyl ko ta kich, „do któ rych ma się za ufa nie”. To ostat -
nie by ło istot ne, gdyż pra cow ni cy nie mie li tej świa do mo ści187. In na spra wa, że w prak ty ce
ta kich, któ rym bez pie czeń stwo mo gło ufać, by ło nie wie lu, jak te go do wo dzi re gu lar ne
maso we zry wa nie kon tak tów188. Spo tka nia na le ża ło roz pla no wać tak, by ni gdy nie spo tka -
ło się dwóch agen tów (kto za to od po wia dał, czy usta lał ja kiś gra fik spo tkań – już nie po -
da no). Pra cow nik ope ra cyj ny mógł przy cho dzić do miesz ka nia tyl ko w cy wil nym ubra niu.
Za rów no on, jak i agent przed wej ściem po win ni spraw dzić, czy nikt ich nie śle dzi.

Z agen tu rą, do któ rej nie mia ło się za ufa nia, na le ża ło spo ty kać się w miej scach pu blicz -
nych bez zwra ca nia na sie bie uwa gi oto cze nia. 

Fakt, że za gad nie nie „Spraw dza nie pra cy agen tu ry” zo sta ło wy róż nio ne od ręb nym roz -
dzia łem, wska zu je, iż przy wią zy wa no doń du żą wa gę. Na to miast po świę ce nie mu za le d -
wie jed ne go zda nia, a tak że je go treść: „Za sad ni czą for mą spraw dza nia agen ta jest wpro -
wa dze nie do te go sa me go obiek tu za in te re so wa nia dru gie go, tj. rów no le głej agen tu ry,
i re gu lar ne śle dze nie za agen tem i obiek tem, do któ re go przy dzie lo ny jest da ny agent”
(s. 26) – do wo dzą, że Rom kow ski nie miał tu zbyt du żo do prze ka za nia. Nie pa dły np.
wska zów ki, ja kie go ty pu za da nia na le ży sta wiać agen tom, by stwier dzić wia ry god ność ich
do nie sień (po le ce nie spo tka nia ze so bą i po rów na nie re la cji)189. „Re gu lar ne [a nie wy ryw -
ko we – A.Z.] śle dze nie za agen tem” mo że i teo re tycz nie uza sad nio ne, jed nak w rze czy wi -
sto ści do dat ko wo ob cią ża ło by si ły funk cjo na riu szy i prak tycz nie by ło by nie do zre ali zo -
wa nia.

Antoni Zieliński 

176

D
O
K
U
M
EN
T
Y

kie row ni ka PUBP w Ja ro sła wiu dla WUBP w Rze szo wie, 24 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź -
nie..., s. 410. Kie row nik PUBP w Rze szo wie Ze non Ki wer ski in for mo wał, że przed spo tka niem do ko nu je się
ana li zy za gad nie nia, do któ re go agent jest wy ko rzy sty wa ny, spraw dza wy ko na nie po przed nie go za da nia, przy -
go to wu je no we. Ra port kie row ni ka PUBP w Rze szo wie o pra cy pod le głe go mu urzę du zło żo ny kie row ni ko -
wi WUBP w Rze szo wie, 27 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 469. Na wet w ra zie moż -
li we go upięk sze nia rze czy wi sto ści przez Ochoc kie go i Ki wer skie go z ich uwag wy ni ka, że ro zu mie li, ja ką ro lę
w pra cy ope ra cyj nej peł ni spo tka nie z agen tem. In struk cja do wo dów ta kie go ro zu mie nia nie przy no si.

187 Kie row nik WUBP w Rze szo wie Sta ni sław Imio łek mel do wał Sta ni sła wo wi Rad kie wi czo wi, że „spo -
tka nia [z agen tu rą] od by wa ją się tyl ko [podkr. – A.Z.] na za kon spi ro wa nych miesz ka niach”. Ra port kie row -
ni ka WUBP w Rze szo wie Sta ni sła wa Imioł ka do Sta ni sła wa Rad kie wi cza, 27 XII 1945 r. [w:] Rok pierw szy…
na Rze szowsz czyź nie..., s. 265. Dla ni niej szych roz wa żań nie jest waż ne, czy Imio łek pi sał praw dę. Isto tę sta -
no wi fakt, że nie miał świa do mo ści, że agen tu ry nie spraw dzo nej nie po win no się przyj mo wać w ta kich miesz -
ka niach, a o ist nie niu ta kich agen tów – zwer bo wa nych pod groź bą aresz tu, a więc nie pew nych – mu siał wie -
dzieć; por. frag ment spra woz da nia sze fa PUBP w Brzo zo wie Ju lia na Woj tu si ka z koń ca grud nia 1944 r.: „O ile
agent jest ze stro ny re ak cji, tj. z AK, wer bu je my go przy mu so wo pod groź bą aresz to wa nia”. Rok pierw szy…
na Rze szowsz czyź nie..., s. 258.

188 S. Po le szak, op. cit., s. 47–48.
189 Teo re tycz nie pra cow ni cy wie dzie li o po trze bie kon fron ta cji do nie sień agen tów. Ra port kie row ni ka

WUBP w Rze szo wie Sta ni sła wa Imioł ka do Sta ni sła wa Rad kie wi cza, 27 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy…
na Rze szowsz czyź nie..., s. 265.



„Agen tu ral ne do nie sie nie” to naj bar dziej roz bu do wa ny spo śród roz dzia łów szcze gó ło -
wych po świę co nych współ pra cy. Roz po czy na ją ce go zda nie: „Ope ra cyj ny prac[ownik] musi
swo ją agen tu rę na uczyć pi sać do nie sie nia w ten spo sób, że by nie by ły dłu gie i za wie ra ły
w so bie wszyst ko, o czym chce agent za wia do mić”190 jest oczy wi ście słusz ne, ale za war te
w nim po le ce nie zde cy do wa nie prze wyż sza ło moż li wo ści funk cjo na riu sza (przy naj mniej
PUBP), któ ry sam tak pi sać nie umiał.

Da lej znaj du je się wie le uwag prak tycz nych, po dob nie jak w nie mal ca łym tek ście uło -
żo nych cha otycz nie i – w istot nych mo men tach – uni ka ją cych kon kre tów191.

Nie bu dzą wąt pli wo ści dwie spra wy: jed na tech nicz na – do nie sie nie mia ło być pod pi sa -
ne tyl ko pseu do ni mem, dru ga me ry to rycz na – za kaz włą cza nia ma te ria łów agen tu ral nych
do spraw śled czych.

Funk cjo na riusz do wia dy wał się rów nież, że po po wro cie ze spo tka nia do urzę du pra cow -
nik ope ra cyj ny, „je że li to po trzeb ne, od bi ja do nie sie nie agen ta w kil ku eg zem pla rzach,
a ory gi nał z ko pią od bi tą na ma szy nie (że by by ło lżej od czy tać), po zło że niu ra por tu u kie -
row ni ka, wszy wa do tecz ki służ bo wej agen ta. Resz tę od pi sów, w od dziel nej tecz ce pod szy -
wa do roz pra co wa nia – w za leż no ści od te go, o kim jest to do nie sie nie i ja ki ma dal szy plan
dzia ła nia w związ ku z otrzy ma nym ra por tem” (s. 26–27).

Zro zu mie nie te go frag men tu dla od bior cy by ło nie wąt pli wie trud ne. Nie roz pi sa no tu
czyn no ści w spo sób chro no lo gicz ny (za mel do wa nie się z ra por tem u kie row ni ka, je go de -
cy zja, czyn no ści zwią za ne z wy ko na niem ko pii). Jak nie mal w ca łym do ku men cie wy ja -
śnio no spra wę dość oczy wi stą, tj. przy czy nę prze pi sa nia tek stu na ma szy nie, na to miast po -
mi nię to za gad nie nia istot ne, cho ciaż by uza sad nie nie po trze by za cho wa nia ory gi na łu
(by w przy szło ści mieć do dat ko wy ele ment na ci sku na agen ta, któ ry chciał by ze rwać współ -
pra cę)192. Z tek stu nie wia do mo, ja ka jest ro la kie row ni ka, mia no wi cie, czy on (mógł wie -
dzieć o spra wach, ja kich pod wład ny nie znał), czy pra cow nik po dej mu je fak tycz nie me ry -
to rycz ną – a tu ukry tą pod po zo rem czyn no ści tech nicz nej – de cy zję o licz bie na ka za nych
do spo rzą dze nia ko pii. Ozna cza ło to w rze czy wi sto ści roz strzy ga nie nie tyl ko do ilu pro wa -
dzo nych spraw do nie sie nie moż na wy ko rzy stać, lecz tak że czy na je go pod sta wie nie roz -
po cząć ja kiejś no wej spra wy. Rów nież ta ostat nia ewen tu al ność – po mi nię ta przez Rom -
kow skie go mil cze niem – wska zy wa ła by, że de cy zja po win na na le żeć do prze ło żo ne go.
O ile w tym przy pad ku moż na przy jąć, że au tor in struk cji po pro stu nie prze my ślał spra wy
do koń ca, o ty le brak szcze gó łów o spo so bie „od bi cia ko pii” mógł wy ni kać z te go sa me go
po wo du, ale mógł też być za bie giem ce lo wym.

Li te ral ne od czy ta nie za pi su „od bi ja [podkr. – A.Z.] do nie sie nie agen ta w kil ku eg zem pla -
rzach” pro wa dzi do wnio sku, że czyn ność tę po wi nien wy ko nać pra cow nik ope ra cyj ny.
Ponie waż za pew ne po nad 90 proc. tej gru py na ma szy nie pi sać nie umia ło, prze pi sa nie
donie sie nia na le ża ło by zle cać ma szy nist kom, któ re dzię ki te mu sta wa ły by się naj le piej
poinfor mo wa ny mi oso ba mi w urzę dzie. Spo so bem czę ścio we go za ra dze nia tej sy tu acji
byłoby po le ce nie pra cow ni kom ope ra cyj nym, by przed od da niem do nie sie nia ma szy ni st ce
sa mi prze pi sa li ręcz nie je go tekst, opusz cza jąc nie któ re in for ma cje (np. do ty czą ce da nych
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190 Tak w ory gi na le; T. Ru zi kow ski (op. cit., s. 26) opu ścił sło wa „w so bie”.
191 Przed sta wia jąc je dla więk szej przej rzy sto ści, nie bę dę za cho wy wał ko lej no ści wy stę pu ją cej w tek ście.
192 Pra cow ni cy nie za wsze zda wa li so bie z te go spra wę. W PUBP w Za mo ściu „ope ra tyw ny pra cow nik

Sza bat wszyst kie otrzy ma ne ma te ria ły od agen tów po rwał i spa lił, a so bie po zo sta wił tyl ko ko pie” – moż na
prze czy tać w roz ka zie kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go. Roz kaz nr 15 kie row ni ka
WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie go, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 145.
Przy pis nr 1 na tej że stro nie in for mu je, że Sza bat ukoń czył cztery kla sy szko ły pod sta wo wej.



oso bo wych). Jed nak i ta kie roz wią za nie by ło by trud ne do re ali za cji w prak ty ce. Stąd nie moż -
na wy klu czyć, że sfor mu ło wa nie in struk cji ma chro nić jej au to ra przed ewen tu al ny mi kon se -
kwen cja mi ujaw nie nia in for ma cji przez ma szy nist ki. Na pod sta wie tek stu do ku men tu za wsze
moż na wy ka zać, że „od bić”, tj. prze pi sać na ma szy nie, po wi nien pra cow nik ope ra cyj ny.

Opis ze wnętrz ny wy glą du ko pii nie wzbu dza wąt pli wo ści. Roz miesz cze nie nie któ rych
z je go ele men tów, miej sce pseu do ni mu, klau zu li taj no ści, no wych za dań dla agen ta prze -
trwa do koń ca dzia łal no ści SB.

Kon kret nym czyn no ściom funk cjo na riu sza w kon tak cie z agen tem po świę co ne są dwa
zda nia, no ta be ne roz dzie lo ne in nym, co od bior cy in struk cji utrud nia ło ich po wią za nie.

„Je że li agent w swo im do nie sie niu wspo mi na o ja kiejś oso bie, to obo wiąz ko wo po wi nien
o niej po dać wszel kie da ne [...]. Prac[ownik] oper[acyj ny], otrzy maw szy do nie sie nie, obo -
wią za ny jest do kład nie za po znać się z nim i dać zle ce nie do dal szej pra cy” (s. 26).

Rom kow ski nie sko rzy stał z oka zji, by wy tłu ma czyć zwią zek mię dzy tre ścią do nie sie nia
a zle ce nia mi, np. wska zu jąc, że po win no się sta wiać za da nie po głę bie nia prze ka za nych
przez agen ta ogól nych in for ma cji o oso bie.

Nie umie jęt ność wła ści we go sta wia nia za dań, nie kie dy wręcz brak zro zu mie nia po trze by
ana li zy wia do mo ści za war tych w do nie sie niach, przez dłu gi czas bę dą sta no wi ły jed ną
z pod sta wo wych bo lą czek w pra cy ope ra cyj nej urzę dów bez pie czeń stwa193.

Roz dział X in stru ował, jak na le ży po stę po wać w ra zie zmia ny miej sca za miesz ka nia
przez agen ta, uwzględ nia jąc tyl ko sy tu ację, gdy funk cjo na riusz był o tej że po in for mo wa ny.
Pod czas ostat nie go spo tka nia pra cow nik „uma wia” ha sło, a na stęp nie – wraz z ad re -
sem – prze ka zu je je kie row ni ko wi Urzę du Bez pie czeń stwa w miej sco wo ści, do kąd agent
wy je chał, od któ re go po wi nien otrzy mać po twier dze nie o na wią za niu łącz no ści w no wym
miej scu. Na wia sem mó wiąc, nie uwzględ nio no sy tu acji prze nie sie nia się agen ta do mia sta
wo je wódz kie go. Od bior cy nie po in for mo wa no, do ja kie go urzę du na le ży się wów czas
zwró cić: po wia to we go (miej skie go) czy wo je wódz kie go.

Wię cej uwa gi wy pa da po świę cić spo so bo wi, w ja ki omó wio no „Ze rwa nie łącz no ści
z agen tem” (roz dział XII). Do pusz cza no je w na stę pu ją cych wy pad kach:

„1. Roz kon spi ro wa nie agen ta.
2. Nie moż li wość dal sze go wy ko rzy sta nia agen ta.
3. Brak za ufa nia do agen ta.
4. Cięż ka cho ro ba czy śmierć agen ta” (s. 28).
Od stro ny for mal nej wy ma ga ne by ło zło że nie kie row ni ko wi ra por tu, w któ rym na le ża ło

scha rak te ry zo wać dzia łal ność w okre sie współ pra cy i wska zać „przy czy ny -po trze by” ze -
rwa nia kon tak tu. Po otrzy ma niu je go zgo dy19 4, pra cow nik ope ra cyj ny kon takt „ury wa”.

Sy tu acja wska za na w punk tach 2 i 4 nie wy ma ga ko men ta rza. Nie co za ska ku je po mi nię -
cie wska zó wek o spo so bie re ago wa nia w ra zie bra ku za ufa nia do agen ta195.

Du że zdzi wie nie wy wo łu je na to miast nie fra so bli we po trak to wa nie (spro wa dze nie tyl ko
do roz wią za nia współ pra cy) pro ble mu de kon spi ra cji agen ta. W re aliach po cząt ku 1945 r.
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193 O nie wy ko rzy sty wa niu do nie sień in for mo wa li w ra por cie z 19 VI 1945 r. Jan Woj ta szek i Edward Ło -
szak z WUBP w Lu bli nie. Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 304. Roz ka zem Fau sty na Grzy bow skie go
z 6 VII 1945 r. kie row nik PUBP w Lu bar to wie zo stał uka ra ny m.in. za to, że nie prze glą dał do nie sień agen tu -
ral nych i nie wszczy nał spraw, któ re na ich pod sta wie na le ża ło za ło żyć. Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli -
nie do kie row ni ka PUBP w Lu bar to wie w spra wie or ga ni za cji pra cy urzę du, 6 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 151–152.

194 W od nie sie niu do śmier ci agen ta ten punkt wy glą da nie po waż nie.
195 Bę dzie o tym mo wa w In struk cji 012 z 15 VIII 1953 r. i na stęp nych. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 42.



mo gło ono ozna czać je go śmierć196. Sam Rom kow ski dwa mie sią ce wcze śniej pod czas
odpra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie na ka zy wał tro skę o za cho wa nie kon -
spira cji. Da wał przy tym wska zów kę, by w ra zie groź by ujaw nie nia współ pra cy sto so wać
me to dę ge sta po, czy li agen ta aresz to wać197.

Ta kie po sta wie nie spra wy – wy raź nie sprzecz ne z wy stę pu ją cy mi w in struk cji na ka za mi
tro ski o agen ta, udzie la nia mu po mo cy – po ka zu je bar dzo uty li tar ny sto su nek Urzę du Bez -
pie czeń stwa do tej gru py lu dzi. Zde kon spi ro wa ny prze sta wał być po trzeb ny, a je go ewen tu -
al na śmierć nie by ła stra tą ope ra cyj ną. Być mo że au tor in struk cji do dat ko wo wy cho dził
z za ło że nia, że sze re go wi pra cow ni cy nie bę dą w sta nie wer bo wać war to ścio wej agen tu ry,
a po zy ska ni przez nich in for ma to rzy do sta ną sztam po we za da nia (wy kry wa nie bro ni i ra -
dio od bior ni ków, śle dze nie po dej rza nych w te re nie)198. W tym sta nie rze czy ujaw nie nie
współ pra cow ni ka by ło nie bez piecz ne tyl ko dla nie go, a nie dla bez pie ki – ewen tu al ne ujaw -
nie nie przez zde kon spi ro wa ne go, do ja kich ce lów zo stał po zy ska ny, nie gro zi ło stra ta mi
ope ra cyj ny mi (każ dy wie dział, że UB in te re su je się ob cy mi na da nym te re nie, szu ka wła -
ści cie li bro ni itd.).

Spe cy ficz nej ka te go rii osób w spo sób taj ny współ pra cu ją cych z bez pie czeń stwem (re zy -
den tom) po świę co no roz dział V. Zwra ca uwa gę je go ty tuł: „Or ga ni za cja re zy den cji”, nie wąt -
pli wie mo gą cy wpro wa dzić nie co za mie sza nia u od bior cy, któ ry pod sło wem „re zy den cja”
ro zu miał za pew ne sie dzi bę oso by bar dzo za moż nej. De fi ni cji ter mi nu in struk cja nie po da wa -
ła, z kon tek stu wy ni ka ło jed nak, że cho dzi o czyn ność po wo ły wa nia i pro wa dze nia re zy den -
tów, czy li osób bę dą cych po śred ni ka mi mię dzy pra cow ni kiem ope ra cyj nym a agen ta mi.

Jak wspo mnia no wy żej, uży wa ne w roz dzia le po ję cia „agent” i „in for ma tor” nie zo sta ły
ja sno okre ślo ne, stąd nie jest oczy wi ste, ko go re zy dent mo że pro wa dzić. Na to miast za rów -
no kry te ria do bo ru sa me go re zy den ta (in te li gent ny, zdy scy pli no wa ny, od da ny agent) i ko -
rzy ści ope ra cyj ne pły ną ce z je go pra cy (od cią że nie cza so we funk cjo na riu sza, lep sza kon spi -
ra cja) zo sta ły przed sta wio ne pra wi dło wo. Bra ku je wy ja śnie nia, dla ja kie go ty pu śro do wisk
(np. za kła dów pra cy w ma łych miej sco wo ściach, gdzie czę ste po ja wia nie się oso by z ze -
wnątrz bu dzi ło by za in te re so wa nie oto cze nia) po wo ła nie re zy den ta by ło by szcze gól nie
przy dat ne.

Na za koń cze nie roz wa żań na te mat za war tej w in struk cji wie dzy o pro wa dze niu agen tu -
ry trze ba wska zać za gad nie nia po mi nię te. Przede wszyst kim rzu ca się w oczy jej jed no -
stron ne trak to wa nie, wy łącz nie ja ko źró dła in for ma cji. Nie zna la zła się wzmian ka o jej
moż li wo ściach w dzia ła niach dez in for ma cyj nych. O tym, że ta ki spo sób wy ko rzy sta nia
osób taj nie współ pra cu ją cych z bez pie czeń stwem był zna ny kie row nic twu MBP, świad czy
Okól nik nr 1 Rad kie wi cza z 5 stycznia 1945 r., na ka zu ją cy użyć agen tów do po róż nie nia
AK z BCh przez roz po wszech nia nie wia do mo ści, że ta ostat nia or ga ni za cja ma się w ca ło ści
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196 Wie le wy pad ków wy mie nio nych w spra woz da niach róż nych jed no stek, np. Spra woz da nie kie row ni ka
PUBP w Ja ro sła wiu dla WUBP w Rze szo wie z pra cy nad roz wo jem sie ci agen tu ral nej oraz ak cji prze ciw ko
oso bom zwią za nym z pod zie miem nie pod le gło ścio wym, 24 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź -
nie..., s. 409. W Lu bar to wie do grud nia 1944 r. za strze lo no pię ciu in for ma to rów; zob. Pro to kół od pra wy kie -
row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 336; por.
też K. Sy cho wicz, op. cit., s. 57, 61.

197 Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy…
na Lu belsz czyź nie..., s. 336.

198 O za da niach sta wia nych in for ma to rom por. m.in. Spra woz da nie de ka do we kie row ni ka PUBP w Chełm -
nie, 19 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 127–128. Przy kła dy do nie sień o te go typu
spra wach w Spra woz da niu kie row ni ka Wy dzia łu do Wal ki z Ban dy ty zmem WUBP w Lu bli nie, 20 VIII 1945 r.
[w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 191, 197.



ujaw nić. Je go roz dziel nik – 70 eg zem pla rzy, kie ro wa nych m.in. do PUBP – świad czy, że nie
by ło to za da nie prze wi dzia ne dla ja kiejś wy bra nej gru py pra cow ni ków, lecz prze ka za ne
do po wszech ne go wy ko na nia199.

Nie uwzględ nio no moż li wo ści uchy la nia się przez agen ta od współ pra cy, opusz cze nia te -
re nu miej sca za miesz ka nia bez in for mo wa nia o tym funk cjo na riu sza.

Je dy nie z krót kiej wzmian ki z roz dzia łu po świę co ne go do ku men to wa niu współ pra cy:
„W służ bo wej tecz ce agen ta po win no pod szy wać się […] pla ny wpro wa dze nia agen ta do ta -
kie go czy in ne go roz pra co wa nia” (s. 27) – pra cow nik ope ra cyj ny mógł do wie dzieć się o po -
trze bie spo rzą dza nia ta kich pla nów. O tym, jak to wy ko nać, in struk cja mil czy. 

Ude rza brak wia do mo ści fa cho wych o nie któ rych za gad nie niach za sy gna li zo wa nych we
frag men tach do ty czą cych wer bun ku. Nie ma żad nej wzmian ki o or ga ni zo wa niu spo tkań
z agen tu rą w aresz tach. Przy oka zji oma wia nia kon tak tów z agen tem pi sze się o je go szko -
le niu ide olo gicz nym, na to miast bra ku je sło wa o fa cho wym – jak np. wska za niu spo so bów
za po bie ga nia de kon spi ra cji (tyl ko jed na wzmian ka przy oka zji wcho dze nia do miesz kań
kon spi ra cyj nych), zbie ra nia in for ma cji bez zwró ce nia na sie bie uwa gi oto cze nia (czę stym
błę dem no wych współ pra cow ni ków by ła du ża – nie wy stę pu ją ca wcze śniej w ich za cho wa -
niu – wścib skość). 

Trud no jed no znacz nie od po wie dzieć na py ta nie, ja ka by ła przy czy na tych bra ków. Oczy -
wi ście i w tym wy pad ku moż na wska zać za rów no po śpiech przy two rze niu in struk cji, jak
i nie do sta tecz ną wie dzę o pra cy ope ra cyj nej jej au to ra, de fac to mniej szą w tym cza sie ro lę
agen tu ry w po rów na niu z uzy ski wa niem in for ma cji po przez śledz two. Nie moż na jed nak
oprzeć się wra że niu, że – wbrew wie lo krot nie po wta rza nym de kla ra cjom – Rom kow skie mu
i/lub je go mo co daw com nie spe cjal nie za le ża ło na ochro nie agen tów re sor tu. Czy dla no wej
wła dzy by ło nie bez piecz ne, że pod zie mie li kwi du je nie któ rych by łych je go uczest ni ków?

Do ku men to wa nie współ pra cy

Oma wia jąc za sa dy do ty czą ce do ku men ta cji współ pra cy, trze ba mieć świa do mość, że jej
pro wa dze nie (nie mó wiąc już o pra wi dło wo ści) za nie dby wa ły na wet te jed nost ki, któ re
z samą pra cą ra dzi ły so bie le piej. By ło to praw do po dob nie skut kiem nie tyl ko kło po tów,
jakie ta czyn ność spra wia ła funk cjo na riu szom, lecz tak że nie zro zu mie nia przez nich ce lu
i zna cze nia tej pra cy.

W in struk cji oma wia ne mu za gad nie niu po świę co no roz dzia ły XI, XIII i XIV, wzmian ki
w trzech in nych (I, X, XII) oraz dwa pierw sze za łącz ni ki. Tro chę dzi wi do łą cze nie ostat nie -
go, trze cie go za łącz ni ka, któ ry do ty czył spra woz daw czo ści i pra cow ni kom ope ra cyj nym nie
mu siał być zna ny.

W cza sie lek tu ry za sad ni cze go dla tej te ma ty ki roz dzia łu XI („Za ło że nie oso bi stej i służ -
bo wej tecz ki agen ta”) rzu ca się w oczy brak in for ma cji pod sta wo wej – od bior ca do wia dy -
wał się o obo wiąz ku pro wa dze nia dwóch od ręb nych te czek oraz o za war to ści każ dej z nich,
na to miast nie wy ja śnio no mu, ja ka jest te go przy czy na (kon spi ra cja agen ta). Po mi nię to na -
wet że la zną re gu łę, że w tecz ce służ bo wej nie mo że zna leźć się ża den za pis z da ny mi per -
so nal ny mi oso by współ pra cu ją cej. W po wią za niu z fak tem, że (słusz nie) funk cjo na riusz nie
mógł prze cho wy wać tecz ki oso bi stej u sie bie, lecz u swo je go bez po śred nie go prze ło żo ne -
go200, stwa rza ło to bar dzo praw do po dob ne za gro że nie za pi sa nia „dla pa mię ci” przy naj -
mniej pod sta wo wych da nych agen ta w trzy ma nej u sie bie tecz ce służ bo wej, czy li na ru sze -
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199 AIPN, 01225/31, k. 6–6v.
200 Je dy ny raz w ca łej in struk cji wy stę pu je bliż sze okre śle nie kie row ni ka przez wska za nie kon kret nej pod -

le głej mu ko mór ki, tj. sek cji (roz dział XIII, s. 28).



nia za sa dy po dziel no ści in for ma cji o agen cie2 01. Istot na jest na to miast in for ma cja, że agen -
tu ra o pro wa dze niu te go ro dza ju te czek wie dzieć nie po win na (s. 27).

Roz dział XIV opi sy wał spo sób ewi den cjo no wa nia re zy den tów, agen tów i in for ma to rów.
Na każ de go no wo zwer bo wa ne go na le ża ło wy peł nić od dziel ną kar tę i prze ka zać ją:

– w PUBP (za pew ne rów nież w MUBP, ale o tym już nie na pi sa no) kie row ni ko wi lub
jego za stęp cy;

– w WUBP – „do gru py ewi den cyj nej agen tu ral no -in for ma tor skiej sie ci w oje wódz twa”;
– w mi ni ster stwie – „do gru py ewi den cji cen tral ne go apa ra tu” (s. 28).
Jak wy ni ka z po wyż sze go, ewi den cja sie ci mia ła być pro wa dzo na w spo sób skraj nie zde -

cen tra li zo wa ny. Cen tra la mia ła otrzy my wać tyl ko licz bo we da ne do ty czą ce po szcze gól nych
jed no stek. Sa mo nie pre cy zyj ne okre śle nie „gru pa ewi den cyj na” by ło na stęp stwem fak tu, że
w lu tym 1945 r. – i przez wie le na stęp nych mie się cy – nie zo sta ło roz strzy gnię te, kto ma tę
ewi den cję pro wa dzić – jed nost ki ope ra cyj ne czy wy spe cja li zo wa ny pion20 2.

Moż na tu jesz cze wska zać, że w roz dzia le po świę co nym ewi den cji za po mnia no o do ku -
men to wa niu fak tów opi sa nych w roz dzia le V, a mia no wi cie prze kwa li fi ko wa niu agen ta
na re zy den ta. Nie wia do mo więc, czy w ta kiej sy tu acji na le ża ło wy pi sy wać no wą kar tę, czy
ra czej tyl ko na do tych cza so wej zmie nić za pis w ru bry ce „ka te go ria”.

Nie co świa tła na po rów na nie czyn no ści, któ re funk cjo na riusz mu siał wy ko nać w ra mach
pra cy ope ra cyj nej (z od zwier cie dle niem, ja kie ich śla dy po win ny po zo stać w do ku men ta cji)
rzu ca ta be la.

Z ta be li wy ni ka przede wszyst kim, że po mi nię to do ku men ta cję za gad nień wer bun ku
kan dy da tów do pra cy za gra ni cą oraz prze wer bo wy wa nia agen tów ob cych wy wia dów.

Szcze gól nie dzi wi to pierw sze. Czyż by nie prze wi dy wa no opra co wa nia le gend dla osób,
któ re za mie rza no prze rzu cić? Ra czej moż na po dej rze wać, że nie uzna no za sto sow ne po ru -
szać te go w tek ście prze zna czo nym dla sze ro kie go gro na od bior ców.

W in struk cji za bra kło rów nież in for ma cji, w ja ki spo sób do ku men tu je się:
– wpro wa dze nie agen ta do miej sca od osob nie nia (wiersz 3) – czyn ność bar dzo waż na,

gro żą ca za rów no de kon spi ra cją, jak i przy pad ko wym po zo sta wie niem go w wię zie niu
(aresz cie, obo zie) na okres dłuż szy, niż wy ni ka ło to z po trzeb ope ra cyj nych;

– po wo ła nie re zy den ta (wiersz 5);
– dzia ła nia do ty czą ce miesz ka nia kon spi ra cyj ne go – or ga ni za cję, le ga li za cję, spo sób korzy -

sta nia przez pra cow ni ków i ko or dy na cję „ru chu” agen tów (wiersz 6);
– czyn no ści zwią za ne z wy na gra dza niem agen tu ry za rów no w aspek cie fi nan so wym, jak

i ewen tu al nym pod ję ciem kro ków zmie rza ją cych do udzie le nia po mo cy w zna le zie niu pra cy
itp. (wiersz 10).

Nie po da no tak że, gdzie na le ży prze cho wy wać nie któ re wy mie nio ne w in struk cji do ku men ty:
– pro to kół prze słu cha nia (wiersz 1);
– ko re spon den cję zwią za ną ze zmia ną miej sca za miesz ka nia przez agen ta (wiersz 10);
– ra port o ze rwa nie łącz no ści z agen tem (wiersz 11).
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201 Przy kła du nie zro zu mie nia przy czy ny po dzia łu in for ma cji do ty czą cych oso by współ pra cu ją cej do star -
cza pro jekt in struk cji o za kre sie dzia ła nia wy dzia łów III „A” (ob ser wa cji) w WUBP z 12 I 1946 r., opra co wa -
ny przez kie row ni ka Sa mo dziel ne go Wy dzia łu III mjr. Ja na Szew czy ka. Na ka zu je on za kła da nie in for ma to -
rom tyl ko jed nej tecz ki. AIPN, 1572/2595, k. 16. Osta tecz nie po wyż szy pas sus w in struk cji się nie zna lazł;
por. In struk cje pra cy pio nów po moc ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa (1945–1989),
wy bór, wstęp i oprac. M. Ko ma niec ka, Kra ków 2010, s. 76.

202 AIPN, 1572/1150/CD, k. 15. W spra woz da niu mie sięcz nym z pra cy De par ta men tu II za sier pień 1945 r.
zna la zła się in for ma cja, że nie jest jesz cze zde cy do wa ne, gdzie ma ist nieć kar to te ka agen tów.
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Lp. Czyn ność
Opis do ku men ta cji to wa rzy szą cej wg roz dzia łów

me ry to rycz nych o ewi den cji (R. XI)

1 

Przed wer bun kiem R. I
• zbie ra nie da nych o oso bie
• we zwa nie do „in ne go” urzę du
• ze sta wie nie da nych o oso bie
• plan ści śle taj ne go 

za trzy ma nia
• prze słu cha nie

• brak
• brak
• ra port o wer bu nek (?) R. I,

IV/2
• ra port o wer bu nek R. I, IV/2
• pro to kół prze słu cha nia R. I

Tecz ka oso bi sta
• brak**

• brak
• ra port o wer bu nek 
• ra port o wer bu nek
• brak 

2 

Wer bu nek R. I
• na pi sa nie zo bo wią za nia
• na pi sa nie ży cio ry su
• spi sa nie bli skich zna jo mych 

R. I
• zo bo wią za nie
• ży cio rys
• spis bli skich zna jo mych 

Tecz ka oso bi sta
• zo bo wią za nie
• ży cio rys
• spis bli skich zna jo mych 

3 
Wy ko rzy sta nie agen ta fik cyj nie
aresz to wa ne go R. III
• ra port (?) w tek ście brak 

• zgo da prze ło żo ne go R. IV/2 • brak 

4
Prze wer bo wa nie za gra nicz nej
agen tu ry R. IV/1 

brak in for ma cji R. IV/1
• zgo da prze ło żo ne go R. IV/2 

• brak 

5 
Po wo ła nie re zy den ta R. IV
• ra port (?) w tek ście brak 

brak in for ma cji
• zgo da prze ło żo ne go R. IV/2 

• brak 

6 

Miesz ka nia kon spi ra cyj ne R. VI
• or ga ni za cja
• le ga li za cja
• gra fik ko rzy sta nia 

• brak
• brak
• brak 

• brak 

7 

Spraw dza nie pra cy agen ta
R. VII
• rów no le gła agen tu ra
• śle dze nie 

• brak
• brak 

Tecz ka oso bi sta
• ma te ria ły z kon tro li 

8 

Do nie sie nie agen tu ral ne
R. VIII
• ory gi nał
• ko pia 

• brak
• brak 

Tecz ka służ bo wa
• ory gi nał
• brak 

9 Na gra dza nie agen tu ry R. IX • brak • brak 

10 
Zmia na miej sca za miesz ka nia
R. X

Ko re spon den cja R. X • brak 

11 
Ze rwa nie R. XII
• ra port 

R. XII
• ra port 

• brak 

12 • brak • brak 
Tecz ka oso bi sta
• kwe stio na riusz agen ta -in for -

ma to ra 

13 • brak • brak 
Tecz ka służ bo wa
• plan wpro wa dze nia agen ta

do roz pra co wa nia

* Uwa ga! Roz dział IV in struk cji skła da się de fac to z dwóch nie za leż nych, sztucz nie po łą czo nych czę ści:
pierw sza do ty czy prze wer bo wy wa nia za gra nicz nej agen tu ry, dru ga – spraw pro ce du ral nych zwią za nych
z reje stra cją agen ta. In for ma cje za war te w ta bel i po cho dzą z tej wła śnie czę ści, stąd ich ozna cze nie IV/2.

** Za pew ne da ne te na le ża ło spo żyt ko wać przy wy peł nia niu an kie ty.

Tab. 1. Czynności operacyjne i ich odzwierciedlenie w dokumentacji*



Da je się rów nież za uwa żyć sprzecz ność w po le ce niach do ty czą cych prze cho wy wa nia
ko pii do nie sień agen tu ral nych. Z roz dzia łu po świę co ne go za gad nie niom me ry to rycz nym
wy ni ka, że na le ży je „pod szy wać” w tecz ce służ bo wej, na to miast w roz dzia le na te mat do -
ku men ta cji o tym za po mnia no (wiersz 8).

War to jesz cze przy po mnieć, że dwu krot nie za da nia me ry to rycz ne po ka za ne są tyl ko
w roz dzia le od no szą cym się do do ku men ta cji. Pra cow nik do wia dy wał się, że po wi nien wy -
peł nić „Kwe stio na riusz agen ta -in for ma to ra”, ale nie po uczo no go ani kie dy, ani na ja kiej
pod sta wie ma to zro bić (wiersz 12). Po dob nie by ło w spra wie spo rzą dze nia pla nu wpro wa -
dze nia agen ta do roz pra co wa nia (wiersz 13).

Pod su mo wa nie

W świe tle po sia da ne go ma te ria łu nie moż na oce nić stop nia roz po wszech nie nia in struk -
cji, a tym bar dziej jej wpły wu na dzia ła nia re sor tu. Sam fakt dru ku wska zu je przy naj mniej
na za miar jej sze ro kie go roz pro pa go wa nia. Brak roz dziel ni ka nie po zwa la od po wie dzieć
na py ta nie jaka była liczba przy go to wa nych eg zem pla rzy, a tak że prze śle dzić, ja kie by ły
losy przewi dzia nej za pew ne re zer wy (w lu tym 1945 r. nie moż na by ło prze sy łać in struk cji
do Ko sza li na, Olsz ty na, Wro cła wia). Na kil ku z za cho wa nych eg zem pla rzy wid nie je ich nu -
mer (naj wyż szy 702), nie wy dru ko wa ny, lecz od bi ty2 03. Je śli od rzu cić – ra czej ma ło praw -
do po dob ne – przy pusz cze nia o ja kimś sztucz nym two rze niu nu me ra cji, na le ża ło by przy jąć,
że wy dru ko wa no przy naj mniej 702 eg zem pla rze; za pew ne by ło ich wię cej. Wy pro du ko wa -
no praw do po dob nie „okrą głą” licz bę, po zo sta wio no ja kąś re zer wę dla ziem na za chód
od Wi sły. Nie wia do mo też, kto je otrzy mał ani jak się roz cho dzi ły. Moż na je dy nie się do -
my ślać, że tra fi ły do funk cjo na riu szy od stop nia za stęp cy kie row ni ka wy dzia łu
wzwyż – we dług sta nu na 25 X 1944 r. by ło ich 696, za pew ne rów nież do kie row ni ków sek -
cji ope ra cyj nych, a mo że też do ich za stęp ców – tych by ło od po wied nio 784 i 309204.

Jesz cze trud niej od po wie dzieć na py ta nie, czy treść in struk cji zo sta ła sze rzej prze ro bio -
na z pra cow ni ka mi. Moż na je dy nie stwier dzić, że za po zna wa nie się z te go ro dza ju do ku -
men ta mi, bar dziej jesz cze ich zro zu mie nie, a szcze gól nie re ali za cja za war tych w nich za le -
ceń szły opor nie, co – na wia sem mó wiąc – wca le nie dzi wi; nie prze strze ga no bo wiem
na wet re ali zo wa nych na co dzień prze pi sów o do pro wa dza niu więź niów do aresz tu205.
Kierow nik WUBP w Byd gosz czy 3 li sto pa da 1945 r., na ka zu jąc za pro wa dze nie te czek
perso nal nych (oso bi stych), od wo ły wał się nie do in struk cji, lecz do swo je go uprzed nie go
roz ka zu2 06. W Rze szo wie lek ce wa żo no za le ce nia o taj nym aresz to wa niu207, w Cheł mie
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203 AIPN, 01254/416, k. 5/2 – za pew ne nu mer 451; AIPN, 01254/747, k. 1 – nu mer 454; AIPN, 01225/30,
k. 2 – nu mer 702; AIPN Po, 06/303/94/CD, k. 3 – nu mer 383.

204 AIPN, 0649/9, t. 2, k. 616–617. Stan za trud nie nia na 25 X 1944 r. opra co wa ny przez p.o. kie row ni ka
Sek cji Ewi den cji w Wy dzia le Per so nal nym W. Ba bu la. Na pod sta wie te go opra co wa nia nie da się wy łą czyć
z tej gru py kie row ni ków jed no stek nie pro wa dzą cych dzia łal no ści ope ra cyj nej, któ rzy in struk cji otrzy mać nie
po win ni.

205 Do pro wa dza no np. bez ich da nych per so nal nych (na wet na zwisk) i tym po dob nych bra ków for mal -
nych. Pi smo okól ne dy rek to ra De par ta men tu Wię zień i Obo zów z 26 II 1945 r., w któ rym przy po mnia no
instruk cję w tej spra wie z 30 XI 1944 r.; zob. Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 111.

206 Ste no gram z od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Byd gosz czy, 3 XI 1945 r. [w:] Rok pierw szy…
na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 327. Rów nież nie zgod nie z po sta no wie nia mi in struk cji kie row nik WUBP
zastrzegł dla sie bie de cy zję o wer bun ku agen ta. Ibi dem, s. 328. 

207 Re fe rent PUBP w Ja śle do no sił 22 V 1945 r. do WUBP w Kra ko wie: „Za trzy ma ni przez MO, do pro -
wa dze ni do PUBP, po ukoń cze niu do cho dze nia zwol nie ni, na stęp nie zwer bo wa ni”. Ra port ope ra cyj ny star sze -
go re fe ren ta Sek cji 2 Ta de usza Fol ty za okres od 15 do 20 V 1945 r., 22 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze -
szowsz czyź nie..., s. 559. 



i Łań cu cie przyj mo wa no agen tów w sie dzi bie PUBP208. Kie row nik WUBP w Lu bli nie
6 lip ca 1945 r. pi sał do kie row ni ka PUBP w Lu bar to wie, że „oso bi ste tecz ki agen tów nie
by ły sfor mo wa ne zgod nie z in struk cją, któ ra jest w wa szym po sia da niu”. W tym sa mym pi -
śmie po sta wio no rów nież za rzut, że „roz kła dów spo tkań z agen ta mi nie by ło za pro wa dzo -
nych”209. To ostat nie wska zy wa ło by na ist nie nie do dat ko wych za rzą dzeń (roz ka zów, de cy -
zji) uj mu ją cych za gad nie nia, o któ rych in struk cja nie wspo mi na. W przej rza nych
ma te ria łach bra ku je na to miast śla dów za po zna wa nia pra cow ni ków z do ku men tem. Je śli
mó wi się o prze ra bia niu z pod wład ny mi ja kiejś in struk cji, in for ma cje o niej są ogól ne i nie
wska zu ją, by cho dzi ło wła śnie o tę z 13 lu te go210. Nie któ re de cy zje kie row ni ków śred nie -
go szcze bla do wo dzą, że po le ce nia in struk cji by ły lek ce wa żo ne na wet przez nich. W Roz -
ka zie nr 15 z 27 V 1945 r. kie row nik WUBP w Lu bli nie po le cał kie row ni kom PUBP m.in.,
by tecz ki służ bo we agen tów prze cho wy wa li rów nież u sie bie – a więc ina czej, niż to po le -
ca ła in struk cja21 1. W tym sa mym roz ka zie po da no wie le prak tycz nych wska zó wek o pra cy
ope ra cyj nej, bar dziej przy dat nych dla od bior cy od tych za war tych w in struk cji z 13 lu te go,
np. o po trze bie od by wa nia przez kie row ni ków PUBP i ich za stęp ców spo tkań kon tro l nych
z agen ta mi212. O ma łej przy dat no ści in struk cji świad czy też fakt jej szyb kiej mo dy fi ka cji,
do ko na nej do ty czą cy mi pra cy z agen tu rą roz ka za mi Rad kie wi cza nr 52 z 7 wrze śnia i nr 70
z 23 paź dzier ni ka 1945 r.213

Z dru giej stro ny trze ba za zna czyć, że ab sol went szko le nia ope ra cyj ne go w Cen tral nej
Szko le MBP w Ło dzi, Fe liks Ku bi ca, wspo mi na, iż in struk cja sta no wi ła je dy ną po moc dla
uczest ni ków kur sów re sor to wych z lat 1945–1946214.
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208 Nie prze strze ga no tam wie lu in nych za le ceń in struk cji, np. nie spo rzą dza no ra por tów o zgo dę na wer -
bu nek, a tym sa mym nie by ło sank cji kie row ni ka PUBP. Ra port ofi ce rów WUBP w Lu bli nie z kon tro li PUBP
w Cheł mie, 19 VI 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 303. Szef PUBP w Łań cu cie pi sał w paź -
dzier ni ku 1945 r.: „W ra zie do nie sie nia waż niej szej rze czy da ny in for ma tor mo że na wet przyjść do PUBP jako
zwy czaj ny so bie in te re sant”, cyt. za P. Chmie lo wiec, op. cit., s. 114.

209 Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli nie do kie row ni ka PUBP w Lu bar to wie w spra wie or ga ni za cji pra -
cy urzę du, 6 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 151. Za po zna wa nie się z prze pi sa mi szło
bar dzo opor nie i wie le lat póź niej. W czerw cu 1950 r. pod czas od pra wy kie row nic twa szef WUBP w Szcze ci -
nie skar żył się, że pod czas szko le nia oka zy wa ło się, że szef PUBP nie wie, jak się re je stru je spra wę, pi sze ana -
li zę lub plan roz pra co wa nia. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1950–1952. Tak ty ka, stra te gia, me to dy,
oprac. A. Du dek, A. Pacz kow ski, War sza wa 2000, s. 36.

210 30 XI 1945 r. pod czas od pra wy kie row ni ków WUBP Frey -Bie lec ki z Kra ko wa mó wił, że na kur sie dla
kie row ni ków sek cji oma wia no spra wy pra cy z agen tu rą na pod sta wie kon spek tów na de sła nych przez MBP;
o prze ra bia niu in struk cji nie wspo mniał. Apa rat bez pie czeń stwa…, cz. I: La ta 1945–1947, s. 23. Kie row nik
PUBP w Bia łej Pod la skiej w spra woz da niu z sierp nia 1945 r. pi sał, że pod czas szko le nia wraz z do rad cą
Kriucz ko wem kła dą na cisk na wer bo wa nie i pro wa dze nie agen tu ry; rów nież on nie wspo mniał o prze ra bia niu
in struk cji. Spra woz da nie kie row ni ka PUBP w Bia łej Pod la skiej do WUBP w Lu bli nie o sy tu acji po li tycz nej
w po wie cie, sier pień 1945 [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 312. Nie ma wzmian ki o in struk cji we
wspo mnie niach pra cow ni ków re sor tu; por. „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986,
t. 6; 1988, t. 8. W tym ostat nim to mie wspo mnie nie Mie czy sła wa Sur my, funk cjo na riu sza WUBP we Wro cła -
wiu, któ ry pi sze, że o sys te mie do ku men to wa nia gro ma dzo nych in for ma cji do wie dział się w sierp niu 1945 r.
w cza sie wi zy to wa nia PUBP w Ja wo rzu od ra dziec kie go do rad cy (s. 177).

211 W tym sa mym roz ka zie mó wi się, że „kon spe ra tyw ne kwa te ry po win ny być zgod nie z in struk cją

[podkr. – A.Z.] ufor mio ne”. Za pew ne cho dzi o ja kąś in ną (mo że z WUBP) in struk cję, gdyż w oma wia nym do -
ku men cie na ten te mat nic się nie mó wi. Roz kaz nr 15 kie row ni ka WUBP w Lu bli nie Fau sty na Grzy bow skie -
go, 27 V 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 146–147.

212 Ibi dem, s. 146.
213 AIPN, 1572/48, k. 81, 112.
214 F. Ku bi ca, op. cit., s. 47.



Py ta nie, od od po wie dzi, na któ re za le ży oce na In struk cji tym cza so wej... z 13 lu te go
1945 r., po win no brzmieć: cze go mógł na uczyć się z niej po ten cjal ny od bior ca? 

Do wia dy wał się, że dla szyb kie go i peł ne go po zna nia dzia łal no ści in te re su ją cej go oso by
po wi nien mieć w jej bli skim oto cze niu ko goś, kto bę dzie go o jej po czy na niach in for mo wał.
Trud no tę wie dzę uznać za od kryw czą, na wet zwa żyw szy na po ziom sze re go wych pra cow -
ni ków. Z dru giej stro ny trze ba jed nak pa mię tać, że przy naj mniej nie któ rzy funk cjo na riu sze
spo śród śred nie go szcze bla kie row ni cze go dzia łal ność agen tu ral ną lek ce wa ży li, cze go do -
wo dzi np. fakt, że w stycz niu 1945 r. za stęp ca kie row ni ka PUBP w Za mo ściu nie był w sta -
nie po dać nie tyl ko licz by in for ma to rów – co się zda rza ło – lecz tak że agen tów, ja ki mi dys -
po no wał je go urząd2 15.

Opis współ pra cow ni ków był bar dzo nie pre cy zyj ny. Funk cjo na riusz czy tał (sły szał?)
o agen cie i re zy den cie, na to miast ist nie nia in for ma to rów mógł nie za uwa żyć, choć w in -
struk cji o nich wspo mnia no. Je śli już ka te go rię tę do strzegł, z pew no ścią nie do wie dział się,
ja ka jest róż ni ca mię dzy agen tem a in for ma to rem, gdyż do ku ment o tym nie mó wił216. Sa -
mo w so bie sta no wi ło to przy naj mniej dla nie któ rych ośrod ków krok wstecz. Kon se kwen -
cje te go fak tu by ły dla kie row nic twa istot ne. Po nie waż wy ma ga no, by w spra woz da niach
od dziel nie po da wać licz bę agen tów i in for ma to rów, a jed no cze śnie nie da no in stru men tu
po zwa la ją ce go do ko nać po dzia łu w spo sób jed no znacz ny, cen tra la – w tym wy pad ku nie
z wi ny pod wład nych – otrzy my wa ła nie jed no li ty ob raz sy tu acji w te re nie. Oso ba o jed na -
ko wym ty pie związ ków z UB w jed nym wo je wódz twie (po wie cie) mo gła być trak to wa na
ja ko agent, w in nym – ja ko in for ma tor. Po zo sta je py ta nie, ja ka by ła przy czy na ta kie go
potrak to wa nia spra wy de fi ni cji w in struk cji. Rom kow ski nie ro zu miał za gad nie nia, by ło
ono dla nie go nie istot ne, w ogó le go nie za uwa żał, a spra woz daw czość nie by ła spe cjal nie
po trzeb na, ale ist nieć mu sia ła, bo tak by ło w ZSRR. Zja wi sko to do strze gą nie któ rzy funk -
cjo na riu sze. Pod czas od pra wy kie row ni ków WUBP 30 li sto pa da 1945 r. Mie czy sław Moczar
bę dzie uskar żał się, iż pra cow ni cy błęd nie ro zu mie ją po ję cie agen ta217. Go rzej wyglą da ła
sy tu acja w ści słym kie row nic twie. Jesz cze 10 czerw ca 1948 r. pod czas od pra wy sze fów
WUBP Rad kie wicz bę dzie na rze kał, iż za tar ła się róż ni ca mię dzy po ję cia mi „agent” a „in -
for ma tor” i – przed tym gro nem! – po da ich de fi ni cje, no ta be ne za po mi na jąc, iż nie daw no
sam po jęć tych nie roz róż niał218.

Pró bu jąc wy ja śnić brak pre cy zji w in struk cji – nie tyl ko przy oka zji de fi ni cji po jęć – war -
to pa mię tać, iż Rom kow ski zdo by wał wie dzę w ZSRR i prze siąk nął tam tej szym spo so bem
my śle nia, w tym rów nież trak to wa nia prze pi sów oraz sło wa pi sa ne go w ogó le. Hi sto ry cy
pra wa okre śla ją go ja ko „ni hi lizm praw ny”, cha rak te ry zu ją cy się m.in. nie ostrym okre śle -
niem kom pe ten cji czy wręcz po gar dą dla prze pi sów219. 
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215 Pro to kół dru giej od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sty czeń 1945 r. [w:] Rok pierw -
szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 344.

216 Bar dziej do cie kli wy mógł po sta wić so bie py ta nie, czy to, co w in struk cji do ty czy agen ta, od no si się
rów nież do in for ma to ra.

217 Spra woz da nie z od pra wy kie row ni ków WUBP 30 XI 1945 r., 1 XII 1945 r. [w:] Apa rat bez pie czeń stwa...,
cz. I: La ta 1945–1947, s. 21.

218 Ibi dem, s. 120. W wy gło szo nym w lip cu 1947 r. pod czas kur su dla sze fów PUBP re fe ra cie po wie dział
m.in.: „Je śli ma my in for ma to ra, to tyl ko dla for my, że by móc na pi sać w spra woz da niu, że u nas jest agent”;
zob. Apa rat bez pie czeń stwa…, cz. II: La ta 1948–1949, s. 21.

219 A. Bo siac ki, Mię dzy ni hi li zmem praw nym a so cja li stycz nym nor ma ty wi zmem. Z roz wa żań nad kon cep -
cją pra wa pań stwa sta li now skie go [w:] O pra wie i je go dzie jach księ gi dwie. Stu dia ofia ro wa ne Pro fe so ro wi
Ada mo wi Li tyń skie mu w czter dzie sto pię cio le cie pra cy na uko wej i sie dem dzie się cio le cie uro dzin, księ ga II,
Bia ły stok–Ka to wi ce 2010, s. 121, 126.



Je śli cho dzi o pro ces wer bun ku, pra cow nik ope ra cyj ny do sta wał w in struk cji spo rą wie -
dzę o spo so bie do ko ny wa nia go wo bec osób, któ re sta wia no przed wy bo rem: współ pra ca
czy areszt, przy czym na cisk po łożo ny był na stro nę tech nicz ną, tj. wła ści wą or ga ni za cję taj -
ne go za trzy ma nia. Nie by ło tu nic no wa tor skie go, ale roz po wszech nio no wie dzę zna ną do -
tych czas tyl ko czę ści funk cjo na riu szy.

Go rzej wy glą da ła sy tu acja przy wer bun kach bez groź by aresz tu. Prak tycz nie bio rąc,
wska zó wek me ry to rycz nych, jak ta kie dzia ła nia wy ko ny wać, pra cow ni cy nie otrzy ma li.
Jeś li cho dzi o stro nę tech nicz ną – by ły one po wierz chow ne, koń czy ły się w mo men cie, gdy
re ali za cja dzia łań na po ty ka ła trud no ści (jak spro wa dzić wer bo wa ne go do in ne go urzę du, jak
roz po znać, czy na da je się do wer bo wa nia). Szu ka jąc od po wie dzi na py ta nie o przy czy nę
tego sta nu rze czy, moż na po sta wić pa rę hi po tez: Rom kow ski sam nie umiał po wie dzieć nic
kon kret ne go, wy cho dził z za ło że nia, że do bro wol ne po zy ska nia prze ciw ni ka sta no wią zu -
peł ny mar gi nes dzia łań, a do for mal ne go zwer bo wa nia zwo len ni ków nie zbęd na jest tyl ko
umie jęt ność utrzy ma nia w ta jem ni cy roz mo wy po zy ska nio wej. 

Na le ży jesz cze do dać, że zdo by wa nie in for ma cji o kan dy da cie do zwer bo wa nia ogra ni -
czo no – i to tyl ko przy po zy ski wa niu pod groź bą aresz tu – do ewen tu al nej ob ser wa cji. Funk -
cjo na riusz nie do wie dział się nic o moż li wo ści i spo so bie ko rzy sta nia z ma te ria łów in nych
in sty tu cji, po zwa la ją cych usta lić stan ro dzin ny, sta tus ma jąt ko wy itp. Nie wska za no na wet
po trze by się gnię cia do – wte dy wpraw dzie jesz cze bar dzo ubo gich – ma te ria łów zgro ma dzo -
nych już przez re sort (mo gły być przy dat ne np. do usta le nia współ pra cy z Niem ca mi). Pra -
cow nik nie zo stał też po uczo ny o po trze bie oce ny ewen tu al nej przy dat no ści przy szłe go agen -
ta (z wy jąt kiem usta le nia, czy ma wie dzę o oso bie/gru pie, „pod któ rą” jest wer bo wa ny),
po zna nia je go syl wet ki psy cho lo gicz nej. To za da nie prze su nię to na okres po po zy ska niu. Na -
su wa się py ta nie, czy by ło to wy wo ła ne przy czy na mi su biek tyw ny mi – cha otycz nym my śle -
niem Rom kow skie go, czy efek tem za ło że nia „wer bo wać ko go się da”.

Dzia łal ność funk cjo na riu szy po win na być uję ta w pew ne pro ce du ry. Ich opis w in struk -
cji jest bar dzo nie pre cy zyj ny. Z for mal ne go punk tu wi dze nia moż na uznać, iż w dru giej czę -
ści roz dzia łu IV zo sta ły one, choć nie zbyt kon se kwent nie, wska za ne. Po mi nię to m.in. spra -
wę, kto wy ra ża zgo dę na wer bu nek, ja kie go chce do ko nać oso ba zaj mu ją ca sta no wi sko
kie row ni cze (szef PUBP czy wy dzia łu w WUBP). W prak ty ce kie row ni cy WUBP nie rzad -
ko za strze ga li do swo jej de cy zji wszyst kie wer bun ki2 20. Waż niej sze jest jed nak, iż od bior -
ca in struk cji mógł od no śnych za pi sów w ogó le nie za uwa żyć. Do wia du jąc się o kon kret -
nych po dej mo wa nych przez sie bie czyn no ściach, czy tał (sły szał od prze ło żo ne go?)
o ko niecz no ści zło że nia sto sow ne go ra por tu przy oka zji po zy ski wa nia pod groź bą aresz tu.
We frag men tach do ty czą cych wer bo wa nia bez ta kiej groź by po trze by tej w spo sób wy raź -
ny nie wska za no. 

Spo sób, w ja ki przed sta wio no po zy ski wa nie agen tu ry do pra cy za gra ni cą, wska zu je, iż
za gad nie nia te go nie po trak to wa no po waż nie i wręcz skła nia do przy pusz czeń, że włą czo -
no je do do ku men tu ze wzglę dów for mal nych (po win no się o tym pi sać w in struk cji).
Na pew no był to krok wstecz w po rów na niu ze stycz nio wym okól ni kiem Rad kie wi cza doty -
czą cym tych za gad nień221.
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220 W li sto pa dzie 1945 r. pod czas od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Byd gosz czy Dul jasz przy po -
mniał wy da ny wcze śniej przez sie bie roz kaz. Ste no gram z od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Byd gosz -
czy, 3 XI 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 328.

221 Okól nik mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go do kie row ni ków wo je wódz kich i po wia to wych urzę dów
bez pie czeń stwa pu blicz ne go, sty czeń 1945 r. (brak da ty dzien nej i nu me ru) [w:] Rok pierw szy… na Lu bel -
szczyź nie..., s. 102–103. Księ ga bez pra wia… po da je da tę 15 stycz nia (s. 71).



In struk cja w nie wiel kim stop niu po su wa ła wie dzę o miesz ka niach kon spi ra cyj nych.
W miej sce „kon spe ra tyw nych kwa ter” wpro wa dza ła pol ską na zwę, wska zy wa ła – co
w świe tle ów cze snej prak ty ki by ło istot ne – iż moż na w nich spo ty kać się tyl ko z ty mi agen -
ta mi, do któ rych ma się za ufa nie, do da wa ła pa rę szcze gó łów zwią za nych z za cho wa niem
kon spi ra cji przy ich użyt ko wa niu. Zu peł nie po mi nę ła pro blem ich zdo by wa nia, le ga li za cji,
or ga ni za cji ru chu agen tów.

Bar dzo nie kon se kwent nie po ka za no w in struk cji współ pra cę z agen tem. Przede wszyst -
kim je go dzia łal ność ogra ni czo no do ro li in for ma cyj nej, co by ło kro kiem wstecz w sto sun -
ku do okól ni ka Rad kie wi cza z 2 stycznia 1945 r., wska zu ją ce go moż li wość wy ko rzy sta nia
agen tu ry do ak tyw nych dzia łań dez in for ma cyj nych222. Trud no wska zać ra cjo nal ną przy czy -
nę tej re zy gna cji, dla te go po mi nię cie to na su wa wnio sek, iż pi sząc in struk cję Rom kow ski
nie pa no wał nad ca ło ścią po ru sza nych za gad nień – ta kon sta ta cja jest o ty le waż na, że po -
zwa la śmie lej sta wiać ta kie hi po te zy przy oce nie in nych za le ceń za war tych w do ku men cie.

Zwra ca uwa gę spo sób przed sta wie nia pod sta wo we go ele men tu współ pra cy, tj. spo tka nia
funk cjo na riu sza ze współ pra cow ni kiem. Uwa gi na ten te mat roz rzu co no w kil ku roz dzia -
łach do ku men tu (miej sce spo tkań, przyj mo wa nie do nie sień), za każ dym ra zem opi su jąc tyl -
ko je den z ele men tów spo tka nia. O je go ro li w ca ło kształ cie współ pra cy, po wią za niach
z po przed ni mi kon tak ta mi, po trze bie in struk ta żu dla pra cow ni ka ope ra cyj ne go nie ma
mowy. I w tym wy pad ku au tor tek stu nie sko rzy stał z oka zji, by szer szą gru pę pod wład nych
za po znać z do świad cze nia mi pra cu ją cych – lub przy naj mniej wie dzą cych jak pra co wać
lepiej223.

Sto sun ko wo naj bar dziej roz bu do wa ny frag ment in struk cji po świę co no do nie sie niom
agen tu ral nym. Ale i tym ra zem Rom kow ski za trzy mał się na kwe stiach tech nicz nych. Zwa -
żyw szy na po ziom od bior ców, za istot ne na le ży uznać wska za nie, że do nie sień nie włą cza
się do ma te ria łów śled czych. Na to miast uwag me ry to rycz nych za bra kło. Stwier dze nie, że
pra cow nik ope ra cyj ny otrzy maw szy do nie sie nie, „obo wią za ny jest do kład nie za po znać się
z nim i dać zle ce nie do dal szej pra cy” – przy bra ku kon kret nych, naj le piej po par tych przy -
kła da mi, wy ja śnień, na ja kie ele men ty do nie sie nia na le ży zwró cić uwa gę i jak z ni mi po -
wią zać treść zle ceń – sta no wi ło ty po wy przy kład „do brej ra dy”. W tej sy tu acji nie mo że dzi -
wić, że w przy szło ści wie lo krot nie po ja wią się na rze ka nia kie row nic twa re sor tu czy sze fów
WUBP na nie wy ko rzy sty wa nie in for ma cji z do nie sień224. 

Przy oma wia niu kon tak tów funk cjo na riu sza z agen tem zwra ca uwa gę prze wa ga ele men -
tów ide olo gicz nych nad me ry to rycz ny mi. Trud no po wie dzieć, na ile był to za bieg świa do -
my, ale w po świę co nych te mu za gad nie niu frag men tach od czu wa się pod kre śla nie wyż szo -
ści pra cow ni ka ope ra cyj ne go wo bec roz mów cy, za pew ne każ de go – mo że z wy jąt kiem
nie któ rych dzia ła czy PPR – spo za re sor tu. Funk cjo na riusz uczy i wy cho wu je swoje go roz -
mów cę, któ ry przed sta wio ny jest ja ko oso ba za da ją ca mu py ta nia (za pew ne na tu ry po li tycz -
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222 AIPN, 01225/31, k. 6–6v.
223 O udzie la niu przez prze ło żo nych in struk ta żu przed spo tka niem pi sał kie row nik PUBP w Ja ro sła wiu Ta -

de usz Ochoc ki w spra woz da niu z 24 II 1945 r. Spra woz da nie kie row ni ka PUBP w Ja ro sła wiu dla WUBP
w Rze szo wie z pra cy nad roz wo jem sie ci agen tu ral nej oraz ak cji prze ciw ko oso bom zwią za nym z pod zie miem
nie pod le gło ścio wym, 24 II 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 410. Kie row nik PUBP
w Rze szo wie Ze non Ki wer ski 27 III 1945 r. in for mo wał, że przed spo tka niem do ko nu je się ana li zy za gad nie -
nia, do któ re go agent jest wy ko rzy sty wa ny, ana li zu je wy ko na nie po przed nie go za da nia, przy go to wu je no we.
Ra port kie row ni ka PUBP w Rze szo wie o pra cy pod le głe go mu urzę du zło żo ny kie row ni ko wi WUBP w Rze -
szo wie, 27 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Rze szowsz czyź nie..., s. 469.

224 Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli nie do kie row ni ka PUBP w Lu bar to wie w spra wie or ga ni za cji pra -
cy urzę du, 6 VII 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 151. 



nej – ale te go już nie spre cy zo wa no). O na uce za cho wa nia kon spi ra cji, po za krót ką wzmian -
ką o po trze bie spraw dze nia przed wej ściem do miesz ka nia kon spi ra cyj ne go, czy nie jest się
ob ser wo wa nym – in struk cja mil czy.

Ana li za In struk cji tym cza so wej z 13 lu te go 1945 r. pro wa dzi do wnio sku, że pre zen tu je
ona ni ski po ziom nie tyl ko – co by ło by zro zu mia łe – w po rów na niu z przy szły mi do ku men -
ta mi te go ty pu, ale – i to już dzi wi – w ze sta wie niu z dzia ła nia mi po dej mo wa ny mi w tym
cza sie przez nie któ rych funk cjo na riu szy re sor tu, a przy naj mniej z ich wie dzą, jak te go ro -
dza ju dzia ła nia na le ży pro wa dzić. Szu ka jąc przy czyn te go sta nu rze czy, moż na po sta wić
kil ka hi po tez.

Za głów ną przy czy nę na le ży uznać sto su nek kie row nic twa re sor tu do wy twa rza nych
przez sie bie nor ma ty wów, zwłasz cza do ty czą cych spraw we wnątrz re sor to wych. Świa do -
mość, że w każ dej chwi li moż na ja kieś po sta no wie nie zmie nić na wet ust nym po le ce niem, nie
sprzy ja ła re flek sji nad przy go to wy wa ny mi do ku men ta mi. Z ko lei au to kra tycz ny spo sób kie -
ro wa nia re sor tem nie uła twiał do strze ga nia wśród pod wład nych lep szych od sie bie fa chow -
ców. Rom kow skie mu – z bar dzo du żą do zą praw do po do bień stwa au to ro wi, a na pew no oso -
bie od po wia da ją cej za treść oma wia ne go do ku men tu – za pew ne na wet nie przy szło na myśl,
iż ktoś z pod le głych funk cjo na riu szy mógł by wnieść do in struk cji roz wią za nia lep sze
pod wzglę dem me ry to rycz nym lub zre da go wać ją w spo sób bar dziej czy tel ny dla od bior cy.

Treść do ku men tu po ka zu je, że je go twór ca nie miał roz le głej wie dzy (lub nie chciał się
nią po dzie lić) o pra cy ope ra cyj nej, ja ką dys po no wa li nie któ rzy z je go pod wład nych. W do -
dat ku przyj mu je po sta wę mar ne go na uczy cie la, sku pia ją ce go się na wy ja śnia niu spraw
łatwych i zby wa niu ogól ni kiem pro ble mów trud nych. Do dat ko wo do wo dzi, że nie miał
szer sze go ob ra zu pro ce dur, ja kie na le ża ło by wpro wa dzić w re sor cie. Brak pre cy zji, cha os,
nie umie jęt ność utrzy ma nia przy ję tej kon wen cji tek stu – z za ło że nia dy dak tycz ne go i kie ro -
wa ne go do od bior cy za zwy czaj niema ją ce go po ję cia o pra cy urzęd ni czej – da dzą się wy tłu -
ma czyć bra kiem kwa li fi ka cji au to ra. We wnętrz ne sprzecz no ści w tek ście wska zu ją, że
dokument był two rzo ny w znacz nym po śpie chu, bez głęb szej (ja kiej kol wiek?) re flek sji. To
z ko lei czy ni praw do po dob nym hi po te zę, że sa ma pra ca ope ra cyj na wbrew licz nym wy stą -
pie niom kie row nic twa, rów nież sa me go Rom kow skie go225, na po cząt ku ro ku 1945 nie by ła
dla re sor tu za da niem pierw szo pla no wym. Wy ją tek sta no wi ły tu po zy ska nia do ko ny wa ne
pod groź bą aresz tu, omó wio ne w in struk cji znacz nie le piej i do kład niej niż in ne za gad nie nia.

Moż na oczy wi ście szu kać in nych przy czyn sła be go po zio mu in struk cji, jak np. obaw, by
au ten tycz nej wie dzy o pra cy ope ra cyj nej nie po sia dła zbyt sze ro ka gru pa funk cjo na riu szy,
któ rych lo jal no ści za rów no kie row nic two, jak i je go ra dziec cy mo co daw cy nie by li pew ni226.
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225 „Mier ni kiem pra cy nie jest ilość aresz to wa nych, lecz ilość agen tu ry” – mó wił Rom kow ski 2 XII 1944 r.
pod czas od pra wy w WUBP w Lu bli nie. Pro to kół od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli -
nie, 2–3 XII 1944 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 336.

226 W paź dzier ni ku 1944 r. w ra por cie do Be rii Sie row in for ma cję – że po prze słu cha niu przez Rom kow -
skie go sze fa wy wia du Lu bel skie go Okrę gu AK kie row nic two RBP na ka za ło go roz strze lać, bo nic nie mó -
wił – uzu peł nił ko men ta rzem: „Za pew ne ktoś z kie row nic twa re sor tu zwią za ny z AK i bał się ewen tu al nej
kon fron ta cji”. 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 rie jew -
ska ja, A. Chmie larz, A. Pacz kow ski, E. Ro sow ska, S. Rud nic ki, War sza wa 1998, s. 64 i nn. O wro gach skie -
ro wa nych do apa ra tu przez pod zie mie mó wił 2 XII 1944 r. pod czas od pra wy kie row ni ków PUBP wo je wódz -
twa lu bel skie go kie row nik kontr wy wia du WUBP w Lu bli nie; zob. Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 331.
O sto sun ku Ro sjan do Po la ków w ra por cie He le ny Mar ko wicz do Rad kie wi cza. Na uwa gę pra cow ni ka kadr,
iż przy go to wa nie kan dy da tów do służ by trwa dłu go, bo „nie moż na wam dat sia kich swo ło cze”, ma jor Du gin
z De par ta men tu III od po wie dział: „Wsie Po la ki ta ki je, nie cze go pie re bi rat”. AIPN, 0193/3235, Ak ta oso bo we
Heleny Markowicz, roz dział III, k. 4.



Nie moż na też wy klu czyć, że kie row nic two MBP nie wi dzia ło po trze by, by plebs re sor to -
wy, prze zna czo ny do zbie ra nia ra czej do no sów (kto źle mó wi o PKWN, ZSRR itp.) lub in -
for ma cji o fak tach zna nych sze ro kiej gru pie osób (po ja wie nie się ob cych we wsi czy małym
mia stecz ku) niż da nych gro ma dzo nych za zwy czaj przez służ by spe cjal ne, uzy ski wał wiedzę
o bar dziej wy ra fi no wa nych me to dach pra cy ope ra cyj nej.

Ta ka hi po te za jest być mo że zbyt da le ko po su nię ta. Na to miast wy da je się bar dzo praw -
do po dob ne, że in struk cja – wbrew kal ku la cjom czy sto ope ra cyj nym – świa do mie sta wia ła
na ma so wość po zy skań kosz tem ich ja ko ści.

Ni ski po ziom in struk cji ro dzi ko lej ne py ta nie, sta no wią ce już przed miot in nych ba dań:
skąd w ta kim ra zie bra ły się suk ce sy urzę dów bez pie czeń stwa w wal ce z pod zie miem. Tu
moż na wska zać tyl ko pa rę ich przy czyn:

– uży cie na giej si ły – tj. wojsk ra dziec kich, w tym NKWD, a tak że for ma cji w pol skich
mun du rach, z wy ko rzy sta niem upraw nień, ja kie da wał § 11 De kre tu PKWN o ochro nie pań -
stwa z 30 paź dzier ni ka 1944 r.227, a tak że na wet bez po zo rów sto so wa nia się do ja kich kol -
wiek prze pi sów228 – i to trze ba by uznać za przy czy nę naj waż niej szą;

– dzia łal ność ope ra cyj na or ga nów ra dziec kich229;
– te ma ty ka za in te re so wa nia bez pie czeń stwa, m.in. oso ba mi au ten tycz nie współ pra cu ją -

cy mi z Niem ca mi, o czym prze cięt ny oby wa tel mó wił chęt nie230, a tak że pol ską kon spi ra -
cją, czę ściowo w tym cza sie już świa do mie ujaw nio ną la tem 1944 r. pod czas pró by przej -
mo wa nia ad mi ni stra cji2 31;

– znacz nie gor szy w pierw szych mie sią cach dzia ła nia no wej wła dzy po ziom kon spi ra cji
czę ści pod zie mia232;

– dzia ła nia śled cze233. 

Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji...
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227 De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 30 paź dzier ni ka 1944 r. o ochro nie pań -
stwa (DzU, nr 10, poz. 50, § 11) mó wił o od po wie dzial no ści osób nie do no szą cych o dzia łal no ści an ty pań stwo -
wej. Sto so wa nie go wo bec do ro słych człon ków ro dzin dzia ła czy pod zie mia na ka zy wał kie row nik WUBP
w Lu bli nie roz ka zem z 17 IV 1945 r. Roz kaz kie row ni ka WUBP w Lu bli nie do kie row ni ków PUBP w spra -
wie spo so bów zwal cza nia pod zie mia zbroj ne go, 17 IV 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie...,
s. 141.

228 Kie row nik WUBP w Lu bli nie w ra por cie z 10 III 1945 r. do no sił, że szef PUBP w Hru bie szo wie po le -
cił roz strze lać 10 osób, twier dził, że by ły do wo dy ich dzia łal no ści w „ban dach”. Ra port spe cjal ny kie row ni ka
WUBP w Lu bli nie do MBP w spra wie de zer cji żoł nie rzy Woj ska Pol skie go z Ra dzy nia Pod la skie -
go, 10 III 1945 r. [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 166.

229 Por. ra por ty Sie ro wa do Be rii z mar ca 1945 r. Tecz ka spe cjal na J.W. Sta li na…, s. 198, 207–211. Z cza -
sem istot ne in for ma cje za czę ła zdo by wać agen tu ra urzę dów bez pie czeń stwa; zob. ra port Se li wa now skie go
do Be rii z 26 V 1945 r. Ibi dem, s. 277.

230 W nie pod pi sa nym opra co wa niu z 1964 r. o po cząt kach PUBP w Pa bia ni cach czy ta my: „In for ma to rzy,
tak jak ma so wo wy da wa li Niem ców, z AK ni ko go nie ujaw ni li […], by ło wi dać z te go [uni ka nia współ pra -
cy – A.Z.], że nie chcą wy da wać swo ich zna jo mych Po la ków”. AIPN, 0297/16, t. 19, k. 52.

231 Por. D. Iwa necz ko, op. cit., s. 89. Da riusz Iwa necz ko przy pusz cza, że urzę dy bez pie czeń stwa prze ję ły
część agen tu ry zwer bo wa nej przez służ by ra dziec kie. Ibi dem, s. 41.

232 Por. wy tycz ne AK o zwal cza niu służ by bez pie czeń stwa, w któ rych mó wi się o mi mo wol nej współ pra -
cy przez „ga dul stwo” z bez pie czeń stwem [w:] Rok pierw szy… na Lu belsz czyź nie..., s. 132. Nie chro nio no
nale ży cie do ku men ta cji; por. R. Śmie tan ka -Kru szel nic ki, Pro to kół prze słu cha nia ja ko źró dło hi sto rycz ne,
„Pamięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 203.

233 Por. R. Śmie tan ka -Kru szel nic ki, op. cit., s. 200 (przy pis nr 9). W wy ka zie za trzy ma nych do dys po zy -
cji Sek cji Śled czej WUBP w Kiel cach z 10 XI 1945 r. fi gu ru je in for ma cja, że 203 oso by za trzy ma no na pod -
sta wie do nie sień agen tu ral nych, 323 – na pod sta wie da nych ze śledztw; na 1 I 1946 r. licz by te wy glą da ją od -
po wied nio: 189 i 281. W spra woz da niu de ka do wym Sek cji 8 WUBP w Byd gosz czy z 10 VIII 1945 r. zna la zła
się in for ma cja, że na pod sta wie da nych agen tu ral nych za trzy ma no 134 oso by, da nych ze śledztw – 240; zob.
Rok pierw szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 221. Cha rak te ry stycz na jest wy po wiedź kie row ni ka PUBP
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Antoni Zieliński 

Pew ne suk ce sy mo gły być rów nież efek tem dzia łań osób o pre dys po zy cjach do pro wa -
dze nia pra cy ope ra cyj nej lub przy go to wa nych do niej po przez dzia łal ność w za leż nych
od ZSRR or ga ni za cjach II Rze czy po spo li tej (wal ka o wła dzę w KPP), w róż nych ko mór -
kach GL i AL, bądź wręcz w służ bach ra dziec kich2 34. Moż na za tem od nieść wra że nie, że
suk ce sy nie by ły efek tem dzia ła nia in struk cji, lecz zo sta ły uzy ska ne nie za leż nie od niej.

w Lubar to wie pod czas sierp nio wej od pra wy w WUBP w Lu bli nie: „Pra ca ope ra cyj na idzie kiep sko, je dy nie
śledz twa do sta tecz nie”. Pro to kół trze ciej od pra wy kie row ni ków PUBP w WUBP w Lu bli nie, sier pień 1945 r.
[w:] Rok pierw szy... na Lu belsz czyź nie..., s. 359. O zna cze niu ze znań dla pro wa dze nia dal szych dzia łań por.
też K. Sy cho wicz, op. cit., s. 55–56. Z cza sem sy tu acja ule ga ła zmia nie, np. ze spra woz da nia de ka do we go
Sek cji 8 WUBP w Byd gosz czy za okres 29 X – 9 XI 1945 r. wy ni ka, że licz ba aresz to wa nych na pod sta wie
in for ma cji agen tu ry prze wyż sza licz bę aresz to wa nych na pod sta wie in for ma cji ze śledztw; zob. Rok pierw -
szy… na Po mo rzu i Ku ja wach..., s. 357–358. „Je śli cho dzi o roz po zna nie, to w głów nej mie rze li czy ły się dane
uzy ska ne w cza sie prze słu cha nia” – wspo mi nał pra cę z 1944 r. Bo le sław Mar czak, kie row nik Sek cji Śled czej
w rze szow skim WUBP; zob. „Ma te ria ły Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1979, z. 1, s. 37
(AIPN, 0447/184, t. 2). In struk cja dy rek to ra De par ta men tu II z 25 I 1946 r. w § 14 zo bo wią że pra cow ni ków
ope ra cyj nych do spo rzą dza nia i prze ka zy wa nia do ewi den cji kwe stio na riu sza per so nal ne go na każ dą oso bę
figu ru ją cą w ze zna niach prze słu chi wa nych. AIPN, 01258/9, k. 3.

234 Mie czy sław Bro nia tow ski pi sze, że w sierp niu 1944 r. „przy Okrę go wej Ra dzie Na ro do wej w Rze szo -
wie funk cjo no wał Wy dział Bez pie czeń stwa, któ re go kie row ni kiem był To masz Wi śniew ski, mój przy ja ciel
z Hisz pa nii. Miał on kil ku pra cow ni ków, do świad czo nych dzia ła czy par tyj nych, któ rzy zbie ra li in for ma cje
od swych zna jo mych w te re nie i na wet nie źle orien to wa li się w dzia łal no ści pod zie mia […]”. M. Bro nia tow -
ski, Or ga ni zo wa nie wo je wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Rze szo wie i War sza wie (sier -
pień 1944 – sty czeń 1945), „Ze szy ty Hi sto rycz ne Aka de mii Spraw We wnętrz nych” 1986, t. 6, s. 189
(AIPN, 0447/123). Por. J. Mar sza lec, Py ta nia o „taj ne ob li cza”. Dzia ła nia wy wia dow cze i kontr wy wia dow cze
PPR, GL i AL wo bec AK i De le ga tu ry Rzą du na Kraj [w:] De par ta ment X MBP. Wzor ce – struk tu ry – dzia ła -
nie, red. K. Ro kic ki, War sza wa 2007. Tam m.in. mo wa o in struk cji wy wia dow czej Wy dzia łu In for ma cji Szta -
bu Głów ne go GL z 1942 r. (s. 50). Być mo że nie któ rzy z funk cjo na riu szy – ale ra czej nie w te re nie – ją zna li.



Jurij Szapował, Wadim Zołotariow 

Żydzi w kierowniczych
organach ukraińskiego NKWD
w latach 1929–1939 w świetle

archiwów ukraińskich

Stwier dze nie, że re wo lu cję za czę li Troc cy, a jej kon se kwen cje po no szą Bron ste ino wie,
przy pi su je się oj cu Lwa Troc kie go1. Nie dzi wi więc, że np. książ ka Alek san dra Soł -
że ni cy na pt. 200 lat ra zem (200 лет вместе), w któ rej mó wi ło się za rów no o udzia le

Ży dów w re wo lu cji bol sze wic kiej, jak i o ra dziec kich czyst kach, wy wo ła ła sze ro ką dys ku -
sję. Pro fe sor Ro bert Se rvi ce z Uni wer sy te tu Oks fordz kie go, bio rąc udział w tych po le mi -
kach, po wo ły wał się na Lwa Troc kie go i mó wił, że Ży dzi by li nie tyl ko zwy kły mi ob ser wa -
to ra mi wy da rzeń re wo lu cyj nych – oni by li i ofia ra mi, i ka ta mi2. Z ko lei Wa si lij Bie rież kow,
zdy mi sjo no wa ny puł kow nik KGB i spe cja li sta w dzie dzi nie hi sto rii dzia łal no ści taj nych
służb i NKWD, stwier dzał: „Kwe stia et nicz nej przy na leż no ści nie mia ła zna cze nia ani pod -
czas re wo lu cji, ani w hi sto rii NKWD. By ła to re wo lu cja spo łecz na, i ten, kto słu żył
w NKWD i CzeKa, słu żył ide om prze kształ ceń spo łecz nych”3. Po nad to, we dług Bie rież ko -
wa, „Soł że ni cyn pi sze, że w NKWD pra co wa ło wie lu Ży dów, a to mo że sprzy jać roz pa la -
niu an ty se mi ty zmu... Uwa żam, że pro ble mu te go le piej obec nie nie oma wiać”4.

Nie wąt pli wie sprawę tę war to roz pa try wać, tak sa mo jak kwe stię służ by
w CzeKa/GPU/NKWD Ro sjan, Ukra iń ców, Po la ków, Ło ty szy, Chiń czy ków i przed sta wi -
cie li in nych na ro do wo ści. Za sad ni cze py ta nie jed nak brzmi, jak go oma wiać oraz na ja kich
źró dłach i me to dach oprzeć ba da nia. 

Wśród wydawnictw, w któ rych wspo mnia no o róż nych aspek tach po sta wio ne go wy żej
pro ble mu, na le ży wy mie nić przede wszyst kim in for ma tor Kto kie ro wał NKWD (Кто
руководил НКВД), przy go to wa ny przez Ni ki tę Pie tro wa i Kon stan ti na Skor ki na, któ ry
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1 Moż na też w tym przy pad ku za cy to wać Fe lik sa Dzier żyń skie go, któ ry 26 VI 1920 r. pi sał z Char ko wa
do Wło dzi mie rza Le ni na o so wiec kiej Ukra inie: „Sy tu acja we wnętrz na tu taj ogól nie się po pra wia. Każ dy
uczci wy ro bot nik wy sła ny na pro win cję znaj du je swe miej sce i moż na już za uwa żyć efek ty. Tyl ko ta kich ro -
bot ni ków jest bar dzo ma ło. Miej sco wi ko mu ni ści są ja cyś nie do ro bie ni, ży ją z drob nych in te re sów. W mo jej
dzie dzi nie jest tu wiel ki uro dzaj. Ca ła, moż na po wie dzieć, śred nia in te li gen cja tu taj – to pe tlu row cy. Ogrom -
ną prze szko dą w wal ce [jest] nie obec ność cze ki stów -Ukra iń ców”. Zob. Bol sze wi st sko je ru ko wod stwo. Pie rie -
pi ska. 1912–1927. Sbor nik do ku mien tow, Mo skwa 1996, s. 137–138.

2 Soł że ni cyn ra zru sza jet po slied nie je ta bu re wo lu cy ji, http://www.ino smi.ru/unti tled/20030127/169935.
html #00, 10 XII 2009 r.

3 Ibi dem. 
4 Ibi dem. 



ukazał się w 1999 r. w Mo skwie5, a tak że pu bli ka cje L. Kry czew skie go6, Ger ma na Ru dol fa7,
Wa di ma Abra mo wa8, W. Wo ro no wa i A. Szysz ki na9 oraz O. Kap czyń skie go10.

Wspo mi na jąc o sta nie ba dań nad tą kwe stią w Ukra inie, na le ży stwier dzić, że mi mo
publi ka cji wie lu szki ców bio gra ficz nych więk szo ści na czel ni ków GPU USRS11 oraz li sty
kie row nic twa apa ra tu cen tral ne go12 wciąż brak jest ogól nej wie dzy o Ży dach -cze ki stach
na so wiec kiej Ukra inie.

Ni niej sze ze sta wie nie opra co wa no na pod sta wie ana li zy ma te ria łu, któ ry do ty czy obec -
no ści Ży dów w struk tu rach kie row ni czych ukra iń skie go GPU i NKWD w la tach
1929–1939. Jak wia do mo, struk tu ry te by ły sta le mo dy fi ko wa ne. Na le ży do nich za li czyć
przede wszyst kim prze wod ni czą ce go GPU USRS (po tem lu do we go ko mi sa rza spraw we -
wnętrz nych), je go za stęp ców, na czel ni ków waż niej szych za rzą dów i wy dzia łów GPU
USRS, na czel ni ków i za stęp ców na czel ni ków struk tur re gio nal nych GPU oraz ich waż niej -
szych wy dzia łów (od dzia łów).

Jed nym z więk szych błę dów, któ re moż na do strzec we współ cze snych dys ku sjach do ty -
czą cych tzw. spra wy ży dow skiej w or ga nach cze ki stow skich, jest to, że za zwy czaj oso by
„bro nią ce” Ży dów po wo łu ją się na da ne o ich ogól nej licz bie w or ga nach GPU i NKWD.
Rze czy wi ście mo że to wy glą dać na nie wiel ką część. Na przy kład w czerw cu 1929 r. w or ga ni -
za cji par tyj nej apa ra tu cen tral ne go GPU USRS – we dług sta nu na ro do wo ścio we go – prze wa -
ża li Ro sja nie – 107 osób (35,5 proc.), po tem Ukra iń cy – 82 oso by (27,2 proc.), a na trze cim
miej scu by li Ży dzi – 80 osób (26,6 proc.)13. Cho dzi jed nak o to, kto z przed sta wi cie li wspo -
mnia nych na ro do wo ści mógł re al nie wpły wać na po dej mo wa nie waż nych de cy zji lub wy -
zna czać kie run ki dzia łań or ga nów re pre syj nych. W tym miej scu wła ściw sza wy da je się ana -
li za skła du struk tur kie row ni czych. W ni niej szym ar ty ku le prze pro wa dzo no ta ką ana li zę
na przy kła dzie trzech waż nych okre sów: 1929–1931, 1932–1933 oraz 1934–1939. Sta ra no
się tak że od po wie dzieć na py ta nie, czy moż na mó wić o ja kimś spe cjal nym ar che ty pie Ży da -
-cze ki sty (nie trud no zna leźć na ten te mat alu zje we współ cze snych pu bli ka cjach), a tak że
prze śle dzo no za gad nie nie, czy by ły spe cjal ne czyst ki an ty ży dow skie w NKWD pod czas
Wiel kie go Ter ro ru.

Pierw szy z ana li zo wa nych okre sów, la ta 1929–1931, zwią za ny jest z ogło szo nym przez
Sta li na ata kiem na „ku ła ków” oraz tłu mie niem ma so wych po wstań chłop skich w Ukra inie.
Woj nę prze ciw ko chło pom uzu peł nio no re pre sja mi wo bec ukra iń skiej in te li gen cji. Naj bar -
dziej wy raź nym te go prze ja wem sta ły się roz po czę te w 1929 r. aresz ty, a na stęp nie pla no wa -
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5 N.W. Pie trow, K.W. Skor kin, Kto ru ko wo dił NKWD 1934–1941. Spra wocz nik, Mo skwa 1999.
6 L.J. Kri czew skij, Jew rie ji w ap pa ra tie WCzK-OGPU w 20-je go dy [w:] Jew rie ji i rus ska ja rie wo lu ci ja.

Ma tie ria ły i is sle do wa ni ja, red. O.W. Bud nic kij, Mo skwa–Je ru sa lim 1999.
7 G. Ru dolf, Re se arch News. Jews in the NKVD of Sta lin’s Union, http://www.vho.org/tr/2004/3/Ru -

dolf325 -327.html, 10 XII 2009 r.
8 W. Abra mow, Jew rie ji w KGB: pa ła czi i żer twy, Mo skwa 2005.
9 W.J. Wo ro now, A.I. Szysz kin, NKWD SSSR. Struk tu ra, ru ko wo diasz czij so staw, for ma od ież dy, zna ki ra -

zli czi ja 1934–1937, Mo skwa 2005.
10 O. Kap czyn skij, Gos bie zo pa snost’ iznu tri. Na cy onal nyj i so cy al nyj so staw, Mo skwa–Jau za 2005.
11 J.I. Sza po wał, W.I. Pry staj ko, W.A. Zo ło ta riow, CzK-GPU-NKWD w Ukra ji ni: oso by, fak ty, do ku men ty,

Ki jów 1997; N.W. Pie trow, K.W. Skor kin, op. cit.; J.I. Sza po wał, W.A. Zo ło ta riow, Wse wo łod Ba łyć kyj: oso -
ba, czas, oto czen nia, Ki jów 2002; W.A. Zo ło ta riow, CzK-DPU-NKWS na Char kiwsz czy ni: lu dy ta do li.
1919–1941, Char ków 2003; W.A. Zo ło ta riow, Se kret no -po li tycz nyj wid dił DPU USRR: spra wy ta lu dy, Char -
ków 2007.

12 W.T. Okip niuk, Der żaw ne po li tycz ne upraw lin nia USRR (1922–1934): isto ry ko -ju ry dycz nyj ana liz, Ki -
jów 2002, s. 262–265.

13 W.A. Zo ło ta riow, Se kret no -po li tycz nyj wid dił DPU USRR…, s. 27.



nie przez cze ki stów otwar te go po ka zo we go pro ce su człon ków Związ ku Wy zwo le nia Ukra -
iny i je go wy my ślo nej przez komunistów fi lii Związ ku Mło dzie ży Ukra iń skiej. W tym cza -
sie na kie row ni czych sta no wi skach w or ga nach ukra iń skie go GPU i NKWD pra co wa ło 68
osób, z któ rych 26 (38 proc.) by ło po cho dze nia ży dow skie go (zob. wy kaz nr 1 w anek sie).

Z ko lei la ta 1932–1933 to je den z naj bar dziej tra gicz nych okre sów w hi sto rii Ukra iny,
nie ro ze rwal nie zwią za ny z Wiel kim Gło dem sztucz nie wy wo ła nym przez re żim ko mu ni -
stycz ny. W tych la tach, we dług nie peł nych da nych, na kie row ni czych sta no wi skach w GPU
so wiec kiej Ukra iny pra co wa ło 75 osób, z któ rych 50 (66,6 proc.) by ło po cho dze nia ży dow -
skie go (zob. wy kaz nr 2 w anek sie).

Po ło wa lat trzy dzie stych XX w. to okres po prze dza ją cy Wiel ki Ter ror. Wy raź nie wów -
czas ro sną wpły wy or ga nów bez pie czeń stwa w Związ ku So wiec kim. W opar ciu o ze bra ne
da ne bio gra ficz ne pra cow ni ków Za rzą du Bez pie czeń stwa Pań stwo we go (UGB) NKWD
USRS moż na do ko nać ogól nej cha rak te ry sty ki ka dry kie row ni czej. Za li czo no do niej pra -
cow ni ków, któ rym w la tach 1935–1936 nada no spe cjal ne ty tu ły Za rzą du Głów ne go Bez pie -
czeń stwa Pań stwo we go (GUGB) – od ka pi ta na bez pie czeń stwa pań stwo we go i wy żej.

Zgod nie z uchwa łą Cen tral ne go Ko mi te tu Wy ko naw cze go i Ra dy Ko mi sa rzy Lu do wych
ZSRS z 7 paź dzier ni ka 1935 r. o spe cjal nych ty tu łach skła du kie row ni cze go Za rzą du Głów -
ne go Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NKWD ZSRS wpro wa dzo no na stę pu ją ce ty tu ły: sier -
żant bez pie czeń stwa pań stwo we go, młod szy lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go, lejt nant
bez pie czeń stwa pań stwo we go, star szy lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go, ka pi tan
bezpie czeń stwa pań stwo we go, ma jor bez pie czeń stwa pań stwo we go, star szy ma jor bez pie -
czeń stwa pań stwo we go, ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 3. stop nia, ko mi sarz bez -
pie czeń stwa pań stwo we go 2. stop nia, ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 1. stop nia.
Uchwa łą CKW i RKL ZSRS z 26 li sto pa da 1935 r. usta no wio no ty tuł ko mi sa rza ge ne ral ne -
go bez pie czeń stwa pań stwo we go, któ ry przy zna no lu do we mu ko mi sa rzo wi spraw we -
wnętrz nych ZSRS Gien ri cho wi Ja go dzie. Wte dy też roz po czę ło się nada wa nie spe cjal nych
ty tu łów pra cow ni kom GUGB NKWD ZSRS, UGB NKWD re pu blik związ ko wych i UGB
ob wo do wych za rzą dów NKWD.

W NKWD USRS we dług sta nu na 3 lip ca 1936 r. spe cjal ne ty tu ły GUGB otrzy ma ły 3174
oso by, wśród któ rych zna leź li się m.in.: ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 1. stop -
nia – 1, ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 2. stop nia – 2, ko mi sarz bez pie czeń stwa
pań stwo we go 3. stop nia – 1, star szy ma jor bez pie czeń stwa pań stwo we go – 6, ma jor bez pie -
czeń stwa pań stwo we go – 12, ka pi tan bez pie czeń stwa pań stwo we go – 68, star szy lejt nant
bez pie czeń stwa pań stwo we go – 310, lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go – 705, młod szy
lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go – 1099, sier żant bez pie czeń stwa pań stwo we -
go – 97014. Du ża gru pa cze ki stów mi mo te go, że nie otrzy ma ła żad nych spe cjal nych ty tu -
łów, kon ty nu owa ła pra cę na sta no wi skach funk cjo na riu szy ope ra cyj nych i ich po moc ni ków.
Ich zde cy do wa na więk szość by ła za trud nio na w ope ra cyj nych, spe cjal nych i ewi den cyj no -
-sta ty stycz nych wy dzia łach UGB NKWD USRS oraz ob wo do wych za rzą dach NKWD.

W oma wia nym okre sie skład na ro do wo ścio wy naj wyż sze go kie row nic twa NKWD
USRS przed sta wiał się na stę pu ją co: Ży dzi – 60 (66,67 proc.), Ro sja nie – 14 (15,55 proc.),
Ukra iń cy – 6 (6,67 proc.), Ło ty sze – 3 (3,33 proc.), Po la cy – 2 (2,22 proc.), Bia ło ru si -
ni – 1 (1,11 proc.), brak da nych – 4 (4,44 proc.). O ukra ini za cji or ga nów bez pie czeń stwa
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14 Ar chiw UWS po Char kiwś kij ob ła sti, Na ka zy NKWD SRSR za 1936 r. nr 15 wid 8 sicz nia, nr 18 wid 9
sicz nia, nr 19 wid 9 sicz nia, nr 81 wid 9 lu to ho, nr 101 wid 23 lu to ho, nr 177 wid 22 be re znia, nr 178 wid
22 be re znia, nr 179 wid 22 be re znia, nr 180 wid 22 be re znia, nr 182 wid 23 be re znia, nr 183 wid 23 be re znia.



publicz ne go – a tak twier dzą nie któ rzy ro syj scy ba da cze15 – nie mo że więc być mo wy. Dla
po rów na nia moż na przy po mnieć, że w 1926 r. skład na ro do wo ścio wy USRS był zgo ła od -
mien ny: 75,4 proc. Ukra iń ców, 8,1 proc. Ro sjan, 6,5 proc. Ży dów, 5 proc. Po la ków,
1,5 proc. Niem ców, 1,1 proc. Moł da wian i Ru mu nów, 0,5 proc. Buł ga rów, 0,5 proc. Ta ta rów
i Tur ków, 0,3 proc. Wę grów, 0,3 proc. Gre ków, 0,2 proc. Bia ło ru si nów, 0,07 proc. Ormian,
0,5 proc. przed sta wi cie li in nych na ro do wo ści.

Nie wiel ki od se tek Ukra iń ców wśród kie row ni cze go skła du NKWD USRS moż na wy ja -
śnić nie ofi cjal ną po li ty ką an ty ukra iń ską pro wa dzo ną przez ów cze sne kie row nic two Związ -
ku So wiec kie go. Cho ciaż w NKWD USRS słu ży ło wie lu Ukra iń ców, zaj mo wa li oni głów -
nie niż sze sta no wi ska. Oprócz te go Ukra iń cy -cze kiści ze wzglę du na przy szłą ka rie rę,
a tak że z oba wy przed zna le zie niem się w gro nie „bur żu azyj nych na cjo na li stów”, często
poda wa li się za Ro sjan. Swo istą „grę” ze swo ją przy na leż no ścią na ro do wą pro wa dził na wet
lu do wy ko mi sarz Wsie wo łod Ba lic ki. W „An kie cie per so nal nej człon ka Ogól no ukra iń skie -
go CKW Rad” ze stycz nia 1922 r. i w „Prze bie gu służ by osób prze by wa ją cych na służ bie
w or ga nach GPU” z 1927 r. wła sno ręcz nie wpi sał on swo ją na ro do wość: „Ro sja nin”. Póź -
niej we wszyst kich do ku men tach oso bi stych „po da wał się” za Ukra iń ca, a po aresz to wa niu
w 1937 r. po now nie twier dził, że jest Ro sja ni nem16.

Po dob nie Ży dzi -cze ki ści w spe cjal nych an kie tach rów nież zmie nia li swo ją na ro do wość.
Ta kich przy kła dów jest wie le. W 1933 r. na czel nik Wy dzia łu Trans por to we go GPU USRS
Sa wie lij Cy klis, któ re go oj ciec był Ży dem, a mat ka Ukra in ką, na wszel ki wy pa dek po dał, że
jest na ro do wo ści ro syj skiej17. Alek san der Ro za now – w la tach 1935–1937 na czel nik Za rzą -
du NKWD Ob wo du Ode skie go – na prze słu cha niu 17 sierp nia 1937 r. ze zna wał: „We
wszyst kich swo ich służ bo wych i par tyj nych do ku men tach przed sta wiam się ja ko Ro za now
Alek san der, syn Bo ry sa, Ro sja nin. Mo je praw dzi we na zwi sko brzmi Ro sen bart,
imię – Abram. Je stem Ży dem. Zmie ni łem imię i na zwi sko w 1918 r. pod czas pra cy u peł no -
moc ni ka KC KP(b)U Sie mio na Schwa rza. Zmie ni łem je z na ka zu Schwa rza oraz sze fa CzeKa
gu ber ni kur skiej Ka miń skie go. Ten ostat ni for mal nie za ła twił mi zmia nę na zwi ska. Na ro do -
wość «Ro sja nin» za czą łem wpi sy wać póź niej. We wszyst kich póź niej szych do ku men tach za -
czą łem po da wać tyl ko – «Ro za now Alek san der, syn Bo ry sa, Ro sja nin», in for mu jąc, że in ne -
go na zwi ska nie mia łem. Ro bi łem to z po czu cia wsty du, a nie po to, by ukryć na ro do wość”18.

Ro za now za po mniał, że w nie któ rych do ku men tach, np. w an kie cie de le ga ta ХІ Zjaz du
KP(b)U, wła sno ręcz nie wpi sy wał na ro do wość ukra iń ską19. Cie ka we jest to, że w 1937 r.
jego ko le ga Bro ne wyj ob wi niał wspo mnia ne go wy żej Cy kli sa o bi cie żoł nie rzy -Ży dów
w cza sie, gdy był jesz cze ofi ce rem car skim, a po aresz cie Ro za no wa je go pro te go wa ny Ta -
rasz czań ski zło żył oświad cze nie, że żo na je go kie row ni ka „ujaw nia ła swój an ty se mi tyzm
po przez na śmie wa nie się” z je go na ro do wo ści20.

W okre sie Wiel kie go Ter ro ru głów na re pre syj na ak tyw ność ukra iń skich or ga nów bez pie -
czeń stwa by ła zwią za na z dzia łal no ścią Izra ela Le plew skie go (na cze le NKWD USRS
od czerw ca 1937 r. do stycz nia 1938 r.) oraz Alek san dra Uspień skie go (na cze le NKWD
USRS od stycz nia do grud nia 1938 r.). Pod ich kie row nic twem prze pro wa dza no ma so we
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15 A.A. Pap czyn skij, M.A. Tum szys, Szczit, ra sko ło tyj mie czom. NKWD pro tiw WCzK, Mo skwa 2001,
s. 200.

16 J.I. Sza po wał, W.A. Zo ło ta riow, Wse wo łod Ba łyć kyj..., s. 14.
17 DAChO, f. 99, op. 3, spr. 354, k. 305.
18 HDA SBU, Ode ssa, spr. 25468-fp, t. 2, ark. 73.
19 CDAHOU, f. 1, op. 1, spr. 355, ark. 472.
20 HDA SBU, Ode ssa, spr. 25468-fp, t. 1, ark. 150.



ope ra cje, w tym ty po we czyst ki et nicz -
ne. We dług nie peł nych da nych na kie -
row ni czych sta no wi skach ukra iń skich
or ga nów bez pie czeń stwa znaj do wa ło
się wów czas 213 osób, z któ rych 99
(46,47 proc.) by ło po cho dze nia ży dow -
skie go (zob. wy kaz nr 3 w anek sie).

Co wię cej, je śli wziąć pod uwa gę na -
czel ni ków naj wyż sze go stop nia (na le ży
do nich za li czyć na czel ni ków za rzą dów
i wy dzia łów apa ra tu cen tral ne go
NKWD USRS oraz na czel ni ków ob wo -
do wych za rzą dów NKWD), to w la tach
1936–1938 na naj wyż szych sta no wi -
skach by ło 125 osób, z któ rych 54
(43,2 proc.) mia ły po cho dze nie ży dow -
skie. Na le ży za zna czyć, że spo śród 33
osób, któ re lu do wy ko mi sarz Ba lic ki
(do czerw ca 1937 r.) wy su nął na kie row -
ni cze sta no wi ska, 21 (63,64 proc.) – to
Ży dzi; spo śród 32 pro te go wa nych lu do -
we go ko mi sa rza Le plew skie go (czer -
wiec 1937 r. – sty czeń 1938 r.) Ży da mi
by ło 21 osób (65,59 proc.); spo śród 60

pra cow ni ków awan so wa nych na wyż sze sta no wi ska przez lu do wego ko mi sa rza Uspień skie -
go (lu ty – li sto pad 1938 r.) Ży da mi by ło już tyl ko 12 osób (20 proc.)21. 

Ana li zu jąc za cho wa ne do ku men ty, trud no pre cy zyj nie od po wie dzieć na py ta nie, czy ist -
niał ar che typ Ży da -cze ki sty? Nie któ rzy ze współ cze snych ukra iń skich hi sto ry ków twier dzą,
że nie tyl ko or ga ny bez pie czeń stwa pu blicz ne go, ale wręcz ca ły apa rat wła dzy na Ukra inie
w la tach 1920–1938, „któ ry w 1938 ro ku ban dyc ki mi ter ro ry stycz ny mi me to da mi wy koń -
czył Sta lin”, był ży dow ski22. Fak tem jed nak jest, że je śli cho dzi o Ży dów -cze ki stów, to
istnie ją róż ne po dej ścia w oce nach te go za gad nie nia. Na przy kład, je den ze ska za nych
w pro ce sie ZWU w 1930 r., Bo rys Ma tu szew ski, wspo mi nał Sa lo mo na Bruc ka
(1898–1938) – star sze go peł no moc ni ka taj ne go od dzia łu ki jow skie go sek to ra ope ra cyj ne go
GPU USRS – w na stę pu ją cy spo sób: „Prze słu chi wał mnie naj pierw Bruck, wstręt ny i od py -
cha ją cy typ, to o nim Dur du kow ski mó wił, że hip no ty zu je i czło wiek pod je go spoj rze niem
cał kiem tra ci wo lę”23. Ma tu szew ski wspo mi nał i o tym, jak Sa lo mon Bruck „jed no mi
wciąż wpa jał: «Mu si my ukra iń ską in te li gen cję rzu cić na ko la na, to jest na sze za da nie – i bę -
dzie ono wy ko na ne; ko go nie rzu ci my – roz strze la my!»”24.
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* Ilustracje zamieszczone w tekście pochodzą ze zbiorów autorów.
21 W.A. Zo ło ta riow, Ke riw nyj skład NKWS URSR pid czas „we ły ko ho te ro ru” (1936–1938): so cjal no -sta -

ty stycz nyj ana liz, „Z ar chi wiw WUCzK-GPU-NKWD-KGB” 2009, nr 2, s. 86–115.
22 Zob. http://www.ukrcen ter.com/li bra ry/re ad.asp?id=2044, 11 XII 2009 r.
23 Cyt. za H.I. Snie hi riow, Na bo ji dla roz stri łu (Neń ko mo ja, neń ko…). Li ry ko -pu bli cy stycz na roz wid ka,

Ki jów 1990, s. 110.
24 Ibi dem. 

Aleksander Rozanow,

lata trzydzieste XX w.*



Z ko lei 31 ma ja 1933 r. w jed nej ze
swo ich no ta tek Ser gio Gra de ni go, kró -
lew ski kon sul Włoch w Char ko wie, pi -
sał: „Głód da lej do ko nu je ma so we go lu -
do bój stwa wśród lud no ści na tak po tęż ną
ska lę, że zu peł nie nie zro zu mia łym jest,
jak świat mo że po zo sta wać obo jęt nym
wo bec ta kiej ka ta stro fy i dla cze go pra sa
mię dzy na ro do wa, któ ra tak gor li wie
wzy wa ca ły świat, by osą dzić Niem cy
win ne tak zwa nych «okrut nych prze śla -
do wań Ży dów», wsty dli wie mil czy wo -
bec tej rze zi, któ rą zor ga ni zo wał ra dziec -
ki rząd, w któ rym wła śnie Ży dzi
od gry wa ją bar dzo du żą, je śli nie pierw -
szo rzęd ną ro lę. Prze cież nie ma wąt pli -
wo ści: 1) że ten wiel ki głód jest skut kiem
przede wszyst kim zor ga ni zo wa nych
i świa do mych ak cji ma ją cych na ce lu
«da nie na ucz ki chło pu»; 2) że wśród je -
go ofiar nie ma żad ne go Ży da, a wręcz
prze ciw nie, wszy scy oni są syci i do brze
od ży wia ją się pod brat nim skrzy dłem
GPU. «Ma te riał et no gra ficz ny» trze ba
wy mie nić, po wie dział cy nicz nie pe wien

Żyd, wiel ki na czel nik miej sco wej GPU. Dziś moż na prze wi dzieć osta tecz ny los te go «ma te -
ria łu et no gra ficz ne go», któ ry chcą wy mie nić”25.

Na pod sta wie po wyż szych cy ta tów moż na by są dzić, że Ży dzi -cze ki ści wy stę po wa li zde -
cy do wa nie prze ciw ko Ukra iń com i ich dą że niom pań stwo wym, a na wet przy czy ni li się
do ich za gło dze nia w la tach Wiel kie go Gło du. W tym przy pad ku na le ży jed nak pa mię tać,
że no tat kę spo rzą dził dy plo ma ta fa szy stow skich Włoch. Fak tem po zo sta je też i to, że
w latach gło du 1932–1933 umie ra li nie tyl ko Ukra iń cy, lecz także przed sta wi cie le in nych
na ro do wo ści, a wśród nich i Ży dzi.

W od nie sie niu do ty po wych nad użyć pra cow ni ków ko mu ni stycz nych służb spe cjal nych
te po peł nia ne przez Ży dów -cze ki stów nie by ły wca le od mien ne od nad użyć przed sta wi cie li
in nych na ro do wo ści. Kra dzie że pie nię dzy, za trud nia nie krew nych i zna jo mych, płat na pro -
tek cja, li ba cje al ko ho lo we, za ta ja nie in for ma cji o kry mi nal nej prze szło ści – to przy kła dy
nad użyć cha rak te ry stycz ne dla ca łe go so wiec kie go apa ra tu bez pie czeń stwa.

Szcze gól nie po wszech nym zja wi skiem by ła tzw. kla no wość, swo iste po czu cie „za wo do -
wej” so li dar no ści, jak w przy pad ku cho ciaż by spra wy kie row ni ka kor pu su fel dje gier skie go
GPU USRS Ju chi ma El ki na. W 1920 r., gdy był ko men dan tem obo zu kon cen tra cyj ne go
w Pusz czi -Wo dy ci pod Ki jo wem, je go bli ski przy ja ciel o na zwi sku Pe ter man – pra cow nik
ki jow skie go gu ber nial ne go CzeKa – za po peł nio ne prze stęp stwa służ bo we zo stał ska za ny
na roz strze la nie. Ja kimś cu dem uda ło mu się uciec z kon wo ju, za co ko le gium ki jow skie go
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25 Cyt. za Ły sty z Char ko wa. Ho łod w Ukra ji ni ta na Piw nicz no mu Kaw ka zi w po wi dom łen niach ita lijś -
kych dy pło ma tiw 1932–1933 ro ky, red. A. Gra zio si, Char ków 2007, s. 158.

Izrael Leplewski, połowa XX w.



gu ber nial ne go CzeKa ogło si ło, że jest on „po za
pra wem”. Ozna cza ło to, że każ dy so wiec ki oby -
wa tel, zwłasz cza ko mu ni sta i cze ki sta, był zo bo -
wią za ny ująć prze stęp cę lub za bić go na miej scu.
Jed nak gdy w 1922 r. El kin – wów czas ko men dant
ki jow skie go gu ber nial ne go CzeKa – spo tkał Pe -
ter ma na na uli cy, wie dząc o tym, że je go przy ja -
ciel jest po szu ki wa ny, nie tyl ko go nie za trzy mał,
ale i po ra dził mu, w ja ki spo sób opu ścić Ki jów.
Cho ciaż wkrót ce Pe ter ma na za trzy ma no,
a w spra wie El ki na wszczę to śledz two, to
w związ ku z amne stią na cześć utwo rze nia ZSRS
ten dru gi nie zo stał po zba wio ny na wet le gi ty ma cji
par tyj nej, mi mo że za „ukry wa nie prze stęp ców
pań stwo wych” gro zi ła su ro wa ka ra26.

Moż na tak że przy po mnieć gło śne przy pad ki
ucieczek cze ki stów za gra ni cę, tym bar dziej że
w Związ ku So wiec kim by ły to rzad kie sy tu acje.
Cie ka we jed nak jest to, że wszy scy czte rej zna ni
cze ki ści, któ rzy zdo ła li zbiec za gra ni cę, to Ży dzi:
na czel nik Za rzą du NKWD Kra ju Da le ko wschod -
nie go, ko mi sarz bez pie czeń stwa pań stwo we go 3.
stop nia Hen ryk Lusz kow (wcze śniej na czel nik

wy dzia łów: In for ma cyj ne go, Taj ne go i Taj no -Po li tycz ne go GPU USRS)27; re zy dent Wy -
dzia łu Cu dzo ziem skie go GUGB NKWD ZSRS w Hisz pa nii, ma jor bez pie czeń stwa pań -
stwo we go Lew Ni kol ski -Feld bin28; pra cow ni cy Wydzia łu Cu dzo ziem skie go GUGB
NKWD ZSRS: ka pi tan bez pie czeń stwa pań stwo we go Wal ter Kry wic ki29 oraz Igna cy Po rec -
ki (I. Re iss)30.

Jak już wspo mnia no, istot nym po wo dem za trud nie nia w so wiec kich or ga nach bez pie -
czeń stwa był czyn nik ma te rial ny. Na przy kład, do cza su po ja wie nia się na sta no wi sku lu do -
we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych Ni ko ła ja Je żo wa, szef NKWD w so wiec kiej re pu bli ce
otrzy my wał 1200 ru bli. By ła to du ża su ma, je śli po rów na się ją cho ciaż by ze śred nim
wynagro dze niem we wszyst kich lu do wych ko mi sa ria tach, któ re w mar cu 1935 r. wy no si ło
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26 HDA SBU, Ode ssa, spr. 25468-fp, t. 1, ark. 163. W 1929 r. do ko mi sji do spraw czy stek w or ga ni za cji
par tyj nej GPU NKWD USRS tra fi ły licz ne po da nia oskar ża ją ce El ki na o nie go spo dar ność, przy własz cza nie
pie nię dzy publicznych, nie dba ły sto su nek do obo wiąz ków służ bo wych, li zu so stwo (ob ja wia ją ce się pre zen ta -
mi dla wyż sze go kie row nic twa), za trud nia nie swo ich krew nych i zna jo mych, pro wa dze nie na ro do wo ścio wo -
-szo wi ni stycz nej po li ty ki, przyj mo wa nie ła pó wek, bru tal ność, nad uży cia w pra cy, wy ko rzy sty wa nie fel dje -
grów do wła snych ce lów. Mi mo po waż nych za rzu tów ko mi sja oskar że nie El ki na od rzu ci ła, za zna cza jąc, że
oświad cze nia te „po cho dzą głów nie od osób zwol nio nych z feld kor pu su ja ko nie zdy scy pli no wa ne, nie ma ją ce
szans na po pra wę oraz o na stro jach an ty se mic kich” (zob. DAChO, f. 15, op. 2, spr. 27, ark. 95).

27 Wię cej na ten te mat zob. B.W. So ko łow, Ocho ta na Sta li na, ocho ta na Gi tle ra. Taj na ja bor ba spiec służb,
Mo skwa 2000, s. 8–60; W.A. Zo ło ta riow, Se kret no -po li tycz nyj wid dił DPU USSR..., s. 14–103; M.A. Tum szys,
A.A. Pap czyn skij, 1937. Bol sza ja czist ka. NKWD pro tiw CzK, Mo skwa 2009, s. 79–139.

28 Wię cej na ten te mat zob. A. Or łow, Taj na ja isto ri ja sta lin skich prie stu ple nij, Mo skwa 1991; O. Ca riew,
D. Ko stel lo, Ro ko wy je il lu zi ji. Iz ar chi wow KGB: die ło Or ło wa, sta lin sko go ma stie ra szpio na ża, Moskwa 1995.

29 Zob. tak że W.G. Kri wic kij, Ja był agien tom Sta li na: za pi ska so wiet sko go ra zwied czi ka, Mo skwa 1996.
30 E. Po riec ki, Taj nyj agient Dzer żyn sko go, Mo skwa 1996, s. 415.

Salomon Bruck, 

lata dwudzieste XX w.



172 ru ble, a w mar cu 1936 r. – 201 ru bli31. Je żow do dat ko wo pod wyż szył pen sję sze fom
NKWD w so wiec kich re pu bli kach aż do 3500 ru bli. Wzro sły też za rob ki pra cow ni ków
NKWD róż nych szcze bli32. Oprócz te go funk cjo na riu szom przy słu gi wa ło wie le in nych do -
dat ko wych ulg. Oko licz no ści te spra wia ły, że pra ca w NKWD przy no si ła wy mier ne ko rzy -
ści ma te rial ne.

Do cza su Wiel kie go Ter ro ru w apa ra cie NKWD prze pro wa dzo no kil ka tzw. czy stek, któ -
re re ali zo wał już Wsie wo łod Ba lic ki. W wię zie niach zna leź li się wte dy funk cjo na riu sze
z „wąt pli wą prze szło ścią”. By ło wśród nich wie lu Ży dów, np. in spek tor przy na czel ni ku Za -
rzą du NKWD Ob wo du Czer ni how skie go M. Hry niow, je go brat – na czel nik Wy dzia łu Dróg
Szo so wych Za rzą du NKWD Ob wo du Char kow skie go A. Kar dasz oraz na czel nik Wy dzia łu
Miejsc Uwię zie nia Za rzą du NKWD Ob wo du Dnie pro pie trow skie go M. Ro dał.

Z ko lei Izra el Le plew ski po ob ję ciu sta no wi ska lu do we go ko mi sa rza po zby wał się tych,
któ rzy wy da wa li mu się zwo len ni ka mi je go po przed ni ka – Ba lic kie go. Wśród „eli mi no wa -
nych” przez nie go ukra iń skich cze ki stów du ży od se tek sta no wi li Ży dzi. By li to m.in.
naczel nik Za rzą du NKWD Ob wo du Ode skie go Alek san der Ro za now, na czel nik Za rzą du
NKWD Ob wo du Czer ni how skie go Piotr So ko łow -Szo stak, na czel nik Wy dzia łu 6. (trans -
por to we go) UGB NKWD USRS J. Pi śmien ny, na czel nik Wy dzia łu 5. (spe cjal ne go) UGB
NKWD USRS I. Kup czyk, na czel nik Za rzą du NKWD Ob wo du Win nic kie go G. Kluw gant -
-Gri szyn, spe cjal ny peł no moc nik NKWD USRS N. Ru bin ste in, na czel nik Wy dzia łu Po li -
tycz ne go Za rzą du Wojsk Po gra ni cza i We wnętrz nych NKWD USRS L. So roc ki, na czel nik
Za po ro skie go Wy dzia łu Miej skie go NKWD M. Dża wa chow, na czel nik Wy dzia łu Ochro ny
Po ża ro wej NKWD USRS J. El kin, za stęp ca na czel ni ka Za rzą du Ad mi ni stra cyj no -Go spo -
dar cze go NKWD USRS O. Ber man, na czel nik Wy dzia łu 2. (ope ra cyj ne go) UGB Za rzą du
NKWD Ob wo du Char kow skie go S. Ol szań ski, po moc nik na czel ni ka Wy dzia łu 4. (taj no -
-poli tycz ne go) UGB NKWD USRS S. Bruck i wie lu in nych. Śledz twa w spra wie aresz to -
wa nych cze ki stów nad zo ro wał bez po śred nio spe cjal ny peł no moc nik NKWD USRS
W. Bluman – tak że Żyd. Wów czas czyst ka wśród funk cjo na riu szy nie by ła uwa ża na za an -
ty se mic ką.

Ko lej ny szef NKWD USRS Alek san der Uspień ski od koń ca stycz nia 1938 r. „oczy ścił”
apa rat za rów no z ka dry Ba lic kie go, jak i „le plew ców”. Tyl ko od 15 lu te go do 5 kwiet nia
1938 r. z or ga nów UGB NKWD USRS zwol nio no aż 558 osób, z któ rych 154 aresz to wa -
no33. Łącz nie w 1938 r. za trzy ma no 994 funk cjo na riu szy ukra iń skie go NKWD34. 

Ana li zu jąc oskar że nia, któ re wy su wa no prze ciw ko aresz to wa nym na czel ni kom NKWD
USRS, moż na za uwa żyć, że oprócz an ty ra dziec kiej dzia łal no ści i troc ki zmu czę stym po wo dem
aresz to wa nia sta wa ła się ich nie do koń ca okre ślo na „ciem na prze szłość”. W czerw cu 1938 r.
Alek san der Uspień ski opo wia dał de le ga tom XIV Zjaz du KP(b)U o tym, że „apa rat NKWD
w Ukra inie był za śmie ca ny w cią gu sze re gu lat troc ki stow sko -bu cha riń skim, bur żu azyj no -
-nacjo na li stycz nym i zwy kłym oszu kań czym ele men tem. Dla wro gów na ro du Ba lic kie go
i Leplew skie go ko rzyst nie by ło mieć ta ki skład w apa ra cie, po nie waż w ta kim skła dzie lżej było
wer bo wać do swo je go pod zie mia. Wzy wa Ba lic ki do sie bie pra cow ni ka i mó wi: by łeś
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31 Pra cia w URSR. Sta ty stycz nyj do wid nyk, „Na rod ne ho spo dar stwo ta ob lik”, Ki jów 1937, s. 28–29. Dla
po rów na nia w prze my śle wę glo wym w czerw cu 1936 r. pła ca in ży nie rów wy no si ła 1097 ru bli, tech ni -
ków – 795 ru bli, ro bot ni ków – 258 ru bli. Ibi dem, s. 140.

32 O.W. Chlew niuk, 1937-j: Sta lin, NKWD i so wiet sko je ob szcze stwo, Mo skwa 1992, s. 165.
33 W.W. Czen cow, Tra gi cze ski je sud’by. Po li ti cze ski je rie pries si ji pro tiw nie miec ko go na sie le ni ja Ukra iny

w 1920–1930-je go dy, Mo skwa 1998, s. 107.
34 J.I. Sza po wał, Ukra ji na ХХ sto lit tia, Ki jów 2001, s. 79.



w przeszło ści sy jo ni stą, twój oj ciec miał sklep, więc jak ty tra fi łeś do KP(b)U, jak tra fi łeś
do NKWD? Krę ci i krę ci, a po tem mó wi – nie daj zgi nąć. No do brze, zo stań, ale uwa żaj, masz
być po słusz ny. To jest wer bu nek. Wszyst ko, co mu ka zał Ba lic ki, wy ko ny wał, w in nym wy pad -
ku on by go zli kwi do wał... Nie któ rzy pod czas woj ny do mo wej tra fi li do CzeKa dla te go, że nie
chcie li iść na front. Część tra fi ła do or ga nów, gdy tyl ko za koń czył się czas NEP-u. Praw do po -
dob nie oni nie zga dza ją się z NEP-em, po nie waż zna leź li śmy takich, któ rzy od cho dzi li z or ga -
nów NKWD. Oni po szli na Chresz cza tyk, Bes sa rab kę i han dlo wa li do 1928 ro ku... Po tem dzię -
ki swo im wro gim kon tak tom znów wstą pi li do or ga nów NKWD i za śmie ca li nasz apa rat”35.

Po dob ne twier dze nia nie by ły oczy wi ście wy łącz no ścią Uspień skie go – for mu ło wa no je
w ca łym kra ju. Na przy kład, aresz to wa ny na czel nik 3. Wy dzia łu (kontr wy wia dow cze go)
GUGB NKWD ZSRS Lew Mi ro now „przy znał się”, że do par tii wstą pił w 1918 r. „ze
wzglę du na ka rie rę oraz z ego istycz nych po bu dek”. Twier dził da lej: „Do re wo lu cji paź -
dzier ni ko wej od nio słem się wro go, po nie waż w tym cza sie by łem już do syć do brze po li -
tycz nie sfor mo wa ny, gdyż wcze śniej na le ża łem do par tii Bund. Wy da rze nia po li tycz ne, któ -
re na stą pi ły, po ka za ły mi, że tyl ko przy łą czyw szy się do par tii ko mu ni stycz nej, zdo łam
zdo być moc ną ży cio wą po zy cję zwią za ną z oso bi stym do bro by tem i ka rie rą”36. Aresz to wa -
ny na czel nik Wy dzia łu 3. (kontr wy wia dow cze go) UGB NKWD Ob wo du Ode skie go Da ni ło
Or łow m.in. oświad czył śled cze mu: „Wstą pi łem do par tii w 1919 r. nie z po wo dów ideolo -
gicz nych, ale z po wo du na praw dę ego istycz nych in te re sów. Uwa ża łem, że ty tuł cze ki sty da
mi moż li wość do brze się ma te rial nie urzą dzić i żyć w do stat ku”37.

Nie moż na oczy wi ście za po mi nać, że wy żej przy to czo ne sło wa wy po wie dzia no po bru -
tal nym śledz twie. Z dru giej stro ny za rów no Mi ro now, jak i Or łow by li ka rie ro wi cza mi bez
za sad, któ rzy fał szo wa li spra wy i ska zy wa li na śmierć set ki osób.

Od mien nym kie run kiem czy stek prze pro wa dza nych przez Uspień skie go by ło wy kry wa -
nie „or ga ni za cji na cjo na li stycz nych” i – w pierw szej ko lej no ści – „pod zie mia sy jo ni stycz -
ne go”. Co kie ro wa ło lu do wym ko mi sa rzem w tym wy pad ku? Bez wąt pie nia im puls szedł
„z gó ry”. Na spe cy fi kę na ro do wo ścio we go skła du cze ki stów Ukra iny zwró cił uwa gę
Uspień skie mu Ni ko łaj Je żow pod czas swo je go wy jaz du służ bo we go do Ki jo wa w lu tym
1938 r. Je żow zresz tą przed po dró żą de ner wo wał się, jak bę dzie po ro zu mie wał się w sto li -
cy Ukra iny, je śli nie wła da ję zy kiem ukra iń skim. Oba wę sze fa NKWD roz wiał je go pierw -
szy za stęp ca Mi chał Fry now ski, któ ry ro ze śmiał się i roz bra ja ją co oświad czył: „Prze cież
tam nie ma żad ne go Ukra iń ca, prze cież tam są sa mi Ży dzi”38. 

Gri go rij Ko by ziew, któ ry przy je chał do Ki jo wa w skła dzie tzw. bry ga dy mo skiew skiej
i sta nął na cze le dzia łu kadr NKWD USRS, stwier dzał póź niej: „17 lu te go prze ka za łem
Jeżo wo wi ma te ria ły cha rak te ry zu ją ce ka dry: li sta osób wszyst kich współ pra cow ni ków
wydzia łów ope ra cyj nych, na któ rych by ły kom pro mi tu ją ce ma te ria ły (600–800 osób). Gdy
wsze dłem z od czy tem o ka drach do ga bi ne tu Uspień skie go, gdzie by li Je żow i Uspień ski,
wte dy Je żow, nie przej rzaw szy ma te ria łów, po wie dział: «Po pa trzy łem na ka dry, to nie jest
ukra iń ski NKWD, a Bi ro bi dżan»”39.

O tym, że związ ko wy lu do wy ko mi sarz był zdzi wio ny na ro do wo ścio wą spe cy fi ką ukra iń -
skie go lu do we go ko mi sa ria tu, przy po mi nał tak że Mi chał Fry now ski, któ ry pod czas póź niej sze go
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35 CDAHOU, f. 1, op. 1, spr. 544, ark. 475.
36 J. Łu kin, Na pa ła czach kro wi niet. Ti py i nra wy Lie nin grad sko go NKWD, Sankt Pe ters burg 1996, s. 43.
37 I.I. Ku ła ga, W.W. Zu jew, Or ga ny go su dar stwien noj bie zo pa sno sti w Do niec koj ob ła sti: wo spo mi na ni ja,

fak ty, do ku mien ty, Do nieck 2002, s. 29.
38 N. Pie trow, M. Jan sen, „Sta lin skij pi to miec” – Ni ko łaj Je żow, Mo skwa 2008, s. 364.
39 Cyt. za W.A. Zo ło ta riow, Ołek sandr Uspenś kyj: oso ba, czas, oto czen nia, Char ków 2004, s. 195–196.



prze słu cha nia za cy to wał Je żo wa po je go po wro cie z Ki jo wa: „Kie dy je cha łem na Ukra inę,
mówio no mi, że pra cu je tam wie lu Ży dów. Ale oszu ka no mnie – tam pra cu ją sa mi Ży dzi”40.

Je żow z pew no ścią nie był an ty se mi tą. Ży dów ką prze cież by ła je go żo na Eu ge nia, Ży da -
mi by li tak że lu dzie z je go naj bliż sze go oto cze nia w apa ra cie KC WKP(b), któ rych za trud -
nił w NKWD ZSRS (m.in. M. Li twin, I. Sza pi ro, S. Żu kow ski, W. Ce sar ski) i na któ rych
opie rał się w swojej pra cy. Nie zmie nia to fak tu, że był pod wra że niem ogrom ne go od set ka
Ży dów w ukra iń skim NKWD. W kon se kwen cji Uspień ski zro zu miał je go sło wa ja ko sy gnał
do ata ku na cze ki stów -Ży dów. Jak twier dził Ko by ziew: „Prak tycz ne po ra dy Je żo wa
i Uspień skie go spro wa dza ły się do te go, by w apa ra cie NKWD USRS zwięk szyć licz bę
współ pra cow ni ków, szcze gól nie w kie row ni czym skła dzie, spo śród Ukra iń ców, Ro -
sjan – kosz tem współ pra cow ni ków na ro do wo ści ży dow skiej, któ rych z Za rzą du NKWD
trze ba zwol nić, czy li znacz nie zmniej szyć ich od se tek”41. 

Uspień ski np. roz ka zał na czel ni ko wi Wy dzia łu Kadr Za rzą du NKWD Ob wo du Ode skie -
go Iwa no wi Du bro wo wi: „Nie waż cie się przyj mo wać do pra cy w od dzia łach re jo no wych
Ży dów. Je śli przyj mie cie, to ja wam po ka żę”42. We dług ze znań na czel ni ka Za rzą du NKWD
Ob wo du Ka mie niec ko -Po dol skie go Iwa na Ża brie wa ukra iń ski lu do wy ko mi sarz w 1938 r.
wy dał dy rek ty wę o od wo ła niu wszyst kich pra cow ni ków apa ra tu na ro do wo ści ży dow skiej.
„Tę dy rek ty wę – twier dził Ża briew – prze ka zał mi w Mo skwie po za koń cze niu II Se sji Ra -
dy Naj wyż szej Związ ku RSR. Gdy za czą łem pro te sto wać co do jej słusz no ści, po wo łał się
na rze ko mo otrzy ma ne wska zów ki lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych ZSRS.
Wiado mo mi, że dy rek ty wę tę prze ka zał też in nym na czel ni kom Za rzą du NKWD... Póź niej
od wo ła nia pra cow ni ków na ro do wo ści ży dow skiej ustą pi ły, gdyż NKWD ZSRS za czę ło
sprze ci wiać się ta kim dzia ła niom Uspień skie go”43.

W kon se kwen cji dzia łań Uspień skie go spo śród funk cjo na riu szy na kie row ni czych sta no -
wi skach NKWD USRS, któ rzy zaj mo wa li swo je po sa dy do stycz nia 1938 r., re pre sjom pod -
da no 100 proc. Ło ty szy, 48,39 proc. Ży dów, 33,33 proc. Ukra iń ców i 15,79 proc. Ro sjan44.

Po dob ne czyst ki re ali zo wa no w ca łym Związ ku So wiec kim. Zgod nie z da ny mi, któ re po -
da ją M. Pie trow i K. Skor kin, 10 lip ca 1934 r. Ży dzi sta no wi li 38,54 proc. kie row ni cze go
skła du NKWD ZSRS, a 1 lip ca 1939 r. już tyl ko 3,92 proc.45 „Or ga ni za cje sy jo ni stycz ne”
de ma sko wa no w ca łym kra ju. Istot nym sy gna łem do te go był te le gram NKWD nr 83921
z 1937 r., w któ rym m.in. za le co no: „Na tych miast przej rzeć wszyst kie ewi den cje i roz pra -
co wa nia na te mat sy jo ni stów, aresz to wać an ty ra dziec ki ak tyw sy jo ni stycz ny”. W efek cie
już w pierw szej po ło wie 1938 r. aresz to wa no 1279 „uczest ni ków pod zie mia sy jo ni stycz ne -
go” oraz zli kwi do wa no „ko mi te ty bun dow skie” w Ki jo wie, Char ko wie, Ode ssie, Dnie pro -
pie trow sku, Win ni cy i Moł daw skiej ARSR46.

„Bun dow ska” prze szłość by ła wy star cza ją cym pre tek stem do oskar żeń o „sy jo ni stycz ną
zmo wę w NKWD USRS”. Le plew ski pod czas prze słu cha nia 22 ma ja 1938 r. był zmu szo ny np.
oświad czyć: „Do par tii wstą pi łem w 1917 r. z cię ża rem sze ścio let niej przy na leż no ści w sze re -
gach Bun du. […] Zna mio na i śla dy drob no miesz czań skiej ide olo gii na cjo na li stycz nej mia ły
na mnie wpływ tak że po mo im wstą pie niu w sze re gi WKP(b)”47. Ze zna nia te nota be ne zło żył
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40 Ibi dem, s. 196.
41 N. Pie trow, M. Jan sen, „Sta lin skij pi to miec”…, s. 364.
42 HDA SBU, Ki jów, f. 16, op. 31, spr. 94, ark. 129.
43 Cyt. za W.A. Zo ło ta riow, Ołek sandr Uspenś kyj…, s. 196–197. 
44 Ibi dem, s. 196.
45 N.W. Pie trow, K.W. Skor kin, op. cit., s. 495.
46 J.I. Sza po wał, Ukra ji na ХХ sto lit tia…, s. 45.
47 HA FSB RF, d. 13557, t. 1, ark. 15.



śled czym na ro do wo ści ży dow skiej – ma jo ro wi bez pie czeń stwa pań stwo we go G. Lu lo we mu
oraz ka pi ta no wi bez pie czeń stwa pań stwo we go J. Wi ze lo wi. Oczy wi ście tak że lu dzie z naj bliż -
sze go oto cze nia Le plew skie go by li uwa ża ni za sy jo ni stów. Twier dzo no m.in., że Ema nu el In -
sa row do 1920 r. był dru gim se kre ta rzem Po alej Sy jon w Ode ssie. Człon kiem Po alej Sy jon miał
być też D. Dży rin, cho ciaż w je go ak tach oso bo wych nie ma o tym in for ma cji48.

Cha rak te ry stycz ny jest rów nież fakt, że w two rze nie at mos fe ry „zmo wy sy jo ni stycz nej”
istot ny wkład mie li tak że cze ki ści -Ży dzi. Na przy kład lejt nant bez pie czeń stwa pań stwo we go
Wa is barg „zdo był” od aresz to wa ne go Ja ku ba Ka miń skie go ze zna nia o je go udzia le w orga -
ni za cji sy jo ni stycz nej w NKWD USRS kie ro wa nej przez sa me go Le plew skie go49, a „sy jo ni -
stów” w Za rzą dzie NKWD Ob wo du Char kow skie go de ma sko wał za stęp ca na czel ni ka Za rzą -
du NKWD Da wid Pier cow – funk cjo na riusz na ro do wo ści ży dow skiej. Na czel nik Od dzia łu 5.
(spe cjal ne go) Wy dzia łu UGB Za rzą du NKWD Ob wo du Char kow skie go Zy no wij Szcze go -
lew ski tak m.in. ze zna wał w po wyż szej spra wie: „O go dzi nie pierw szej w nocy 14 kwiet nia
[1938 r.] do pro wa dzo no mnie do ga bi ne tu Pier co wa. Po 10 mi nu tach wszedł Pier cow. Pier -
cow, zwra ca jąc się do mnie, po wie dział, że je stem kie row ni kiem ukra iń skie go cen trum sy jo -
ni stycz ne go, a w Char ko wie – ob wo do we go cen trum sy jo ni stycz ne go, i że de ma sku je mnie
ca ły sze reg ze znań, i w tej spra wie po wi nie nem udzie lić wy ja śnień. Od po wie dzia łem Pier co -
wo wi, że je stem nie win ny, że zna mnie z cza su wspól nej pra cy w 1932 r. ja ko po rząd ne go
czło wie ka. Pier cow w tym mo men cie ude rze niem zrzu cił mnie z krze sła na pod ło gę i za czął
mnie ko pać, a Kriu kow wziął z pa ra pe tu pał kę i za czął mnie nią okła dać”50.
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48 J.I. Sza po wał, W. Pry staj ko, W.A. Zo ło ta riow, CzK-HPU-NKWD w Ukra ji ni…, s. 460–461.
49 W.A. Zo ło ta riow, Za rucz nyk sys te my J.Z. Ka minś kyj…, s. 296–297.
50 HDA SBU, Ki jów, spr. 67398, t. 8, ark. 144.

Dawid Piercow, lata trzydzieste XX w. Lew Reichman, lata dwudzieste XX w.



Trud no jed no znacz nie stwier dzić, czy Uspień ski był za cie kłym an ty se mi tą, czy po pro -
stu su mien nie wcie lał w ży cie „ge ne ral ną li nię” mo skiew skie go kie row nic twa NKWD.
Nale ży pa mię tać, że pra co wa ło z nim spo ro Ży dów, za rów no ja ko na czel ni ków (J. Agra now,
J. Dejcz, W. Ka ruc ki, W. Kur ski, M. Li twin, L. Mi ro now, S. Mi ro now), jak i zwy kłych
funkcjo na riu szy. Do dat ko wo pod czas pra cy na Ukra inie oso bi ście wy su wał na kie row ni cze
sta no wi ska tak że Ży dów (m.in. S.I. Gold ma na, W. Pi sa rie wa, D. Pier co wa, A. Ra tyń skie go,
L. Re ich ma na, M. Spek to ra, I.A. Sza pi ro).

Ana li za za pre zen to wa ne go wy żej ma te ria łu da je pod sta wy, by twier dzić, że wy so ki od se -
tek Ży dów w GPU i NKWD so wiec kiej Ukra iny w la tach 1929–1939 nie po wi nien być trak -
to wa ny ja ko do wód ja kiejś szcze gól nej „zmo wy” czy po twier dze nie te zy o ist nie niu tzw. ży -
do ko mu ny. Nie wąt pli wie na le ży mó wić o in dy wi du al nych mo ty wach zgła sza nia się Ży dów
do służ by. Wśród tych mo ty wów dość istot ne by ły wy so kie ocze ki wa nia ma te rial ne. W kon -
se kwen cji swo ją służ bą w or ga nach GPU i NKWD Ży dzi „ścią ga li” na sie bie kryty kę, łącz -
nie z fa lą „ju do fo bii”, a fakt ten bez wąt pie nia wy ko rzy sta li póź niej nie miec cy na zi ści.
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Aaron Gepler przed i po aresztowaniu, 1938 r.
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Salomon Mazo, 1937 r. Henryk Luszkow, lata dwudzieste XX w.

Michał Aleksandrowski, 1932 r. Borys Kozielski, lata dwudzieste XX w.
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AneKS

Wy kaz nr 1*

Prze wod ni czą cy GPU USRS:
Wsie wo łod А. Ba lic ki (1 IX 1923–31 VII 1931)
Sta ni sław F. Re dens (31 VII 1931–20 II 1933)

Za stęp cy prze wod ni czą ce go GPU USRS:
K.M. Karl son (24 V 1924–25 V 1934)
C.A. Le oniuk (18 IX 1931–22 III 1933)

Na czel ni cy Za rzą du Taj no -Ope ra cyj ne go GPU USRS:
K.M. Karl son (21 XI 1925–9 XII 1929)
Izra el M. Le plew ski (9 XII 1929–19 VIII 1931)
C.A. Le oniuk (18 IX 1931–IV 1932)

Na czel ni cy Za rzą du Eko no micz ne go GPU USRS:
Jó zef M. Błat (18 II 1924–29 IX 1930)
Sa lo mon S. Ma zo (29 IX 1930–10 VII 1934)

Na czel nik Za rzą du Ewi den cyj no -In for ma cyj ne go GPU USRS:
Se men I. Za pad nyj (28 VII 1928–30 I 1930)

Na czel nik Wy dzia łu Kon tro li Po li tycz nej GPU USRS:
I.M. Ka ban cew (9 III 1926–25 IX 1929)

Na czel ni cy Wy dzia łu In for ma cyj ne go GPU USRS:
Hen ryk S. Lusz kow (7 X 1925–3 V 1930)
Ju chim C. Kry wiec (9 V 1930–20 III 1931)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj ne go GPU USRS:
Wa le ry M. Go ro ża nin (7 V 1924–3 V 1930)
Hen ryk S. Lusz kow (3 V 1930–5 IV 1931)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go GPU USRS:
Hen ryk S. Lusz kow (5 IV 1931–17 VIII 1931)
Bo rys W. Ko ziel ski (p.o.) (17 VIII 1931–20 IX 1931)
Ju chim C. Kry wiec (20 IX 1931–21 II 1933)

Na czel nik Wy dzia łu Kontr wy wia dow cze go GPU USRS:
Mi ko łaj I. Do bro dyc ki (III 1924–IX 1930)

* Funk cjo na riu szy po cho dze nia ży dow skie go wy róż nio no po gru bio ną czcion ką.
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Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go GPU USRS 
i Wy dzia łu Spe cjal ne go Ukra iń skie go Okrę gu Woj sko we go:
M.I. By strych (21 II 1923–30 VII 1931)
Izra el M. Le plew ski (p.o.) (1931)

Na czel nik Wy dzia łu Wy wia dow cze go GPU USRS:
Ma twiej O. Pa now -Broj de (25 X 1925–7 IV 1931)

Na czel ni cy wy dzia łów ob wo do wych GPU USRS w la tach 1929–1930:
Ar te miw skie go: Pa weł I. Ti mo fie jew (4 VII 1928–5 IX 1930)
Ber dy czow skie go: Ju chim S. Sza tow (14 VI 1926–29 XI 1929)

Sta ni sław S. Lu bo mir ski (29 XI 1929–15 VII 1930)
Abra ham I. Ge pler (15 VII 1930–5 IX 1930)

Bia ło cer kiew skie go: Sta ni sław S. Lu bo mir ski (23 VII 1928–29 XI 1929)
A.P. Kaj zer (29 XI 1929–5 I 1930)
Sier giej D. Sa win (15 I 1930–5 IX 1930)

Char kow skie go: Jó zef M. Błat (25 VII 1928–5 IX 1930)
Cher soń skie go: Wa syl J. Le woc ki (20 VII 1928–5 IX 1930)
Czer ni how skie go: Fryc G. Kle in berg (25 IV 1928–VI 1929)

S.I. Ka za kow (VI 1929–1 VII 1930)
M.D. Ba la bin (1 VII 1930–5 IX 1930)

Głu chow skie go: W.I. Ka li na (21 III 1928–5 IX 1930)
Dnie pro pie trow skie go: C.A. Le oniuk (21 VII 1928–5 IX 1930)
Hu mań skie go: R.L. Ju chwitz (6 VI 1928–7 XII 1929)

Ju chim S. Sza tow (7 XII 1929–5 IX 1930)
Izium skie go: T.J. Gład kow (2 X 1927–20 II 1929)

P.F. Ko ło mi jec (19 III 1929–5 IX 1930)
Ka mie niec ko -Po dol skie go: P.W. Sie mio now (15 V 1927–25 IX 1929)

Alek san der G. Gro znyj (25 IX 1929–VII 1930)
Ki jow skie go: W.T. Iwa now (25 VII 1928–5 IX 1930)
Ko no top skie go: I.P. Alo szyn (23 IV 1928–VI 1930)

Pej sach M. Ra chlis (1 VII 1930–5 IX 1930)
Ko ro steń skie go: P.M. Se li wa now (5 V 1928–26 I 1930)

Ja kub (Ja kow) Z. Ka miń ski (26 I 1930–5 IX 1930)
Kre meń czuc kie go: W.J. Le ja (29 XI 1926–V 1930)

Mark B. Kor niew (V 1930–5 IX 1930)
Krzy wo ro skie go: D.J. Pa tru szew (13 XI 1928–1 XII 1929)

M.M. Ty mo fie jew (1 XII 1929–5 IX 1930)
Ku piań skie go: M.I. Sze łud czen ko (9 V 1928–18 I 1930)

D.M. Mie dwie diew (18 I 1930–5 IX 1930)
Łu bień skie go: I.G. Leń ski (24 VIII 1927–22 I 1930)

P.M. Par cho men ko (22 I 1930–IV 1930)
L.M. Cho dos (9 IV 1930–5 IX 1930)

Łu gań skie go: I.D. Bieł kin (25 VIII 1926–5 IX 1930)
Ma riu pol skie go: Ju rij M. Pier cow (3 III 1927–28 II 1929)

Wło dzi mierz I. Okruj (28 II 1929–5 IX 1930)
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Me li to pol skie go: Wło dzi mierz I. Okruj (12 VII 1928–26 II 1929)
Wa syl A. Dwy nia ni now (26 II 1929–8 XII 1929)
Igor B. Szum ski (1 I 1930–5 IX 1930)

Mi ko ła jow skie go: Alek san der B. Ro za now (29 VII 1928–5 IX 1930)
Mo hy lań sko -Po dol skie go: M.S. Jam nic ki (27 XI 1927–5 XI 1929)

Ro man A. Czyr ski (XI 1929–5 IX 1930)
Ni żyń skie go: Sa mu el I. Sa mo wski (11 VI 1928–5 IX 1930)
Ode skie go: Izra el M. Le plew ski (27 X 1925–1 VII 1929)

O.O. Je miel ja now (1 VII 1929–3 IX 1930)
Per wo maj skie go: Pej sach M. Ra chlis (10 XII 1928–1 VII 1930)
Po łtaw skie go: Ju lian G. Brze zow ski (27 X 1928–5 IX 1930)
Pry łuc kie go: Fio dor A. Mi ro now (4 VII 1928–20 VI 1930)
Pro sku row skie go: Ja kub Z. Ka miń ski (7 IX 1926–22 I 1930)

G. Leń ski (22 I 1930–5 IX 1930)
Sta li now skie go: Jan K. Krau klis (11 VI 1928–5 IX 1930)
Sum skie go: Wa syl A. Dwy nia ni now (22 VIII 1927–26 II 1929)

O.G. Mi rosz ny czen ko (28 II 1929–V 1929)
Ja kub (Ja kow) I. Re ich ste in (V 1929–5 IX 1930)

Tul czyń skie go: An drian A. Pe ters (3 XII 1928–VII 1930)
Szew czen kow skie go Jan M. Sy lin (2 III 1928–20 II 1929)
(Czer ka skie go): T.J. Gład kow (20 II 1929–VII 1930)

W.W. Toł stow (VII 1930–5 IX 1930)
Sze pie tow skie go: Мiko łaj T. Pry chod’ko (4 VII 1928–5 IX 1930)
Win nic kie go: Mark B. Kor niew (13 V 1927–30 I 1930)

M.D. Ba la bin (30 I 1930–1 VII 1930)
Alek san der G. Gro znyj (VII 1930–5 IX 1930)

Za po ro skie go: Mi chał K. Alek san drow ski (1 VII 1925–5 IX 1930)
Zi no wiew skie go: M.M. Jod ko (2 VII 1928–5 IX 1930)
Ży to mier skie go: Alek san der G. Gro znyj (1 VIII 1925–12 IX 1929)

Sa wie lij M. Cy klis (12 IX 1929–5 IX 1930)

Na czel ni cy sek to rów ope ra cyj nych GPU USRS:
Char kow skie go: J.K. Krau klis (5 IX 1930–XII 1931)
Dnie pro pie trow skie go: C.A. Le oniuk (5 IX 1930–18 IX 1931)

J.K. Krau klis (XII 1931–27 II 1932)
Do niec kie go: Jó zef M. Błat (5 IX 1930–X 1931)

M.M. Ty mo fie jew (X 1931–1 VII 1932)
Ki jow skie go: W.T. Iwa now (5 IX 1930–XII 1931)
Ode skie go: Ju rij M. Pier cow (5 IX 1930–27 II 1932)
Po łtaw skie go: Alek san der B. Ro za now (5 IX 1930–I 1932)
Sum skie go: W.J. Le woc ki (5 IX 1930–II 1932)
Win nic kie go: Alek san der G. Gro znyj (5 IX 1930–I 1932)
Ży to mier skie go: P.W. Sie mio now (5 IX 1931–1932)



Wy kaz nr 2

Prze wod ni czą cy GPU USRS:
Sta ni sław F. Re dens (31 VII 1931–20 II 1933)
Wsie wo łod A. Ba lic ki (20 II 1933–10 VII 1934)

Za stęp cy prze wod ni czą ce go GPU USRS:
K.M. Karl son (24 V 1924–25 V 1934)
C.A. Le oniuk (18 IX 1931–22 III 1933)
Izra el M. Le plew ski (20 II 1933–5 I 1933)

Na czel nik Wy dzia łu Eko no micz ne go GPU USRS:
Sa lo mon S. Ma zo (29 IX 1930–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Ope ra cyj ne go GPU USRS:
Sa mu el A. Gro mow -Szmer kin (7 VII 1931–1932)
Jó zef J. Ka zbek -Ka plan (22 VIII 1932–27 III 1933)
Piotr G. So ko łow -Szo stak (III 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go GPU USRS:
Ju chim C. Kri wiec (20 IX 1931–21 II 1933)
Mi chał K. Alek san drow ski (21 II 1933–15 XII 1933)
Bo rys W. Ko ziel ski (15 XII 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go GPU USRS i Ukra iń skie go Okrę gu Woj sko we go:
Mi ko łaj I. Do bro dyc ki (25 X 1931–VI 1932)
C.A. Le oniuk (7 VI 1932–21 III 1933)
L.O. Iwa now (21 III 1933–19 XI 1933)
Wło dzi mierz P. Ka re lin (19 XI 1933–15 XII 1933)
Mi chał K. Alek san drow ski (15 XII 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Cu dzo ziem skie go GPU USRS:
Da niel S. Le opold -Rojt man (15 VIII 1931–29 X 1932)
Wło dzi mierz M. Pe sker -Pi ska riow (3 XI 1932–25 VIII 1933)
Sa mu el I. Sa moj łow -Be sidz ki (1933)
Wło dzi mierz P. Ka re lin (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Trans por to we go GPU USRS:
Franz S. Dru skis (XI 1931–17 VIII 1933)
Sa wie lij M. Cy klis (17 VIII 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Ewi den cyj no -Sta ty stycz ne go GPU USRS:
Mi chał M. Buksz pan (1931–10 VII 1934)

Ob wód char kow ski:
Na czel ni cy Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
P.S. Mu law ko (27 II 1932–3 XI 1932)
M.M. Ti mo fie jew (3 XI 1933–III 1933)
P.B. Kac nel son (3 III 1933–10 I 1934)
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Za stęp cy na czel ni ka Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.A. Dwi nia ni now (27 II 1932–IX 1932)
Pej sach M. Ra chlis (21 XII 1932–1 VII 1933)
Sa mu el I. Sa mo wski (2 XII 1932–1934)
O.J. Bro nie wyj (27 V 1933–17 VIII 1933)
I.J. Kup czyk (17 VIII 1933–10 IV 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
F.M. Cze czer ski (27 II 1932–22 II 1933)
O.S. Głu chow cew (1933–23 VII 1933)
M.J. Kla row -So ło wiej czyk (27 VII 1933–25 I 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
I.J. Ba bicz (1932–1933)
G.M. Osi nin -Win nic ki (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Char kow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Sa mu el I. Sa mo wski (27 II 1932–2 XII 1932)
A.P. Kaj zer (1932–1933)
O.G. Jew gie niew (4 III 1933–4 VII 1934)
J.G. Brze zow ski (2 VIII 1933–20 VIII 1933)
J.e. Ka niew ski (1933–10 VII 1934)

Ob wód czer ni how ski:
Na czel ni cy Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.A. Dwi nia ni now (IX 1932–17 VIII 1933)
J.K. Krau klis (17 VIII 1933–10 I 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.G. Brze zow ski (1 XI 1932–17 VII 1933)
P.B. Za gor ski (27 XI 1932–V 1933)
Sa mu el I. Sa mo wski (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
T.P. Do roż ko (1932–1933)
A.G. Ma słow ski (1933–27 I 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
M.I. Sze łud czen ko (1932–1933)
O.G. Mi rosz ni czen ko (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Czer ni how skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.A. Wie prin ski (9 III 1933–10 VII 1934)

Ob wód dnie pro pie trow ski:
Na czel ni cy Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.K. Krau klis (27 VII 1932–17 VIII 1933)
P.G. Rud’ (17 VIII 1933–IX 1933)
S.n. Mi ro now (28 IX 1933–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Gri go rij A. Kluw gant -Gri szyn (1 XI 1932–21 II 1933)
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J.C. Kri wiec (21 II 1933–11 III 1934)
A.W. Sa pir (II 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
L.S. Ar row (25 II 1932–17 VI 1932)
I.A. Sza pi ro (VI 1932–VIII 1932)
O.M. Ber man (3 VIII 1932–25 I 1934)

Na czel nik Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
M.I. Gow licz (27 II 1932–10 VII 1933)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Dnie pro pie trow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
G.A. Kluw gant -Gri szyn (27 II 1932–25 XI 1932)
S.S. Sze me na (25 XI 1932–6 III 1933)
A.W. Sa pir (II 1933–10 VII 1934)

Ob wód do niec ki:
Na czel ni cy Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
M.M. Ti mo fie jew (1 VII 1932–7 X 1932)
M.B. Gros sman (7 X 1932–3 III 1933)
W.T. Iwa now (3 III 1933–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Piotr G. So ko łow -Szo stak (VII 1932–III 1933)
I.M. Ba bi kow (X 1932–VIII 1933)
Mark B. Kor niew (III 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
O.I. Ry klin (1932–1933)
G.M. ni kel berg (1933–III 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
S.I. Za sław ski (VII 1932–31 I 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Do niec kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.e. Ka niew ski (VII 1932–1933)
Z.M. Usza kow -Uszo mir ski (5 XI 1933–23 III 1934)

Ob wód ki jow ski:
Na czel nik Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Alek san der B. Ro za now (27 II 1932–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Ja kub Z. Ka miń ski (27 II 1932–27 II 1933)
Z.M. Ga lic ki (1933–10 I 1934)

Na czel nik Wy dzia łu Eko no micz ne go Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.W. Kirst (?–10 I 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
M.G. Czer dak (27 II 1932–1932)
D.M. Mie dwie diew (VI 1932–II 1933)
M.G. Czer dak (1933–II 1934)
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Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Ki jow skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
J.G. Brze zow ski (25 II 1932–1 XI 1932)
O.M. Bo ry sow (X 1932–10 VII 1934)

Ob wód ode ski:
Na czel ni cy Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Ju rij M. Pier cow (27 II 1932–I 1933)
C.A. Le oniuk (22 III 1933–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Z.M. Ga lic ki (1932–1933)
Ja kub Z. Ka miń ski (27 II 1933–10 VII 1934)
G.A. Kluw gant -Gri szyn (27 II 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
L.J. Re ich man (27 II 1932–1933)
D.W. Or łow (7 III 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.M. Blu man (27 II 1932–16 IV 1933)
O.M. Szer stow (IV 1933–V 1933)
G.B. Za gor ski (V 1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Ode skie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
A.W. Sa pir (27 II 1932–II 1933)
G.A. Kluw gant -Gri szyn (21 II 1933–10 VII 1934)

Ob wód win nic ki:
Na czel ni cy Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
W.J. Le woc ki (27 II 1932–19 XI 1932)
Da wid M. So ko liń ski (19 XI 1932–10 VII 1934)

Za stęp cy na czel ni ka Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Pej chas M. Ra chlis (20 II 1932–21 XI 1932)
J.A. Pan (1932–10 VII 1934)
M.O. Izwie kow (1932–1933)

Na czel ni cy Wy dzia łu Eko no micz ne go Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
D.W. Or łow (25 II 1932–23 XI 1932)
L.J. Rejch man (1932–1933)
n.D. Je dwab nik (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Taj no -Po li tycz ne go Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
Gri go rij M. Osi nin -Win nic ki (1932–1933)
I.J. Ba bicz (1933–10 VII 1934)

Na czel ni cy Wy dzia łu Spe cjal ne go Win nic kie go Od dzia łu Ob wo do we go GPU:
O.M. Bo ry sow (VII 1932–X 1932)
Da niel S. Le opold -Rojt man (29 X 1932–23 III 1934)
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Wy kaz nr 3

Lu do wi ko mi sa rze spraw we wnętrz nych USRS:
Wsie wo łod A. Ba lic ki (10 VII 1934–17 V 1937)
W.T. Iwa now (17 V 1937–15 VI 1937)
Izra el M. Le plew ski (15 VI 1937–27 I 1938)
Alek san der I. Uspień ski (27 I 1938–14 XI 1938)
W.W. Oso kin (XI 1938–14 XII 1938)

Za stęp cy lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych USRS:
Z.B. Kac nel son

K.M. Karl son
W.T. Iwa now
M.S. Ba czyń ski
M.A. Ste pa now
O.I. Ra dzi wi łow ski

Aron M. Cha ta ne wer

D.D. Gre czu chin
I.A. Sza pi ro

O.O. Ja ra lanz
M.D. Ja chon tow

Na czel ni cy Wy dzia łu 1. (ochro ny) UGB/1. Za rzą du NKWD USRS:
Mark J. Ami row -Pi jew ski

O.G. Mi rosz ni czen ko
O.R. Do łgu szew
M.P. Dal ski -Bia ło us

Na czel ni cy Wy dzia łu 2. (ope ra cyj ne go) UGB/1. Za rzą du NKWD USRS:
Piotr G. Szo stak -So ko łow

Mi chał G. Dża wa chow

S.T. Ka rin -Da ni łen ko
I.D. Mo ro zow
Da wid I. Dży rin

M.D. Ja chon tow

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. (kontr wy wia dow cze go) UGB/Za rzą du 1. NKWD USRS:
Mi chał K. Alek san drow ski

D.M. So ko liń ski

M.G. Czer dak

W.A. Styr ne 
S.I. Sa moj łow

S.M. De not kin

L.J. Re ich man

W.L. Pi sa riow

M.B. Spek tor

A.M. Ra tyń ski

O.N. Tro ic ki
O.M. Za pu tria jew
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Kie row ni cy Wy dzia łu 4. (taj no -po li tycz ne go) UGB/Za rzą du 1. NKWD USRS:
Pej sach M. Ra chlis

Oszer J. Abu gow

M.M. Ge rzon

Da wid A. Pier cow

Aron M. Cha ta ne wer

Sa lo mon I. Gold man

O.O. Ja ra lanz 
L.M. Paw li czew

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. (spe cjal ne go) UGB NKWD USRS:
Mi chał K. Alek san drow ski

I.J. Kup czyk

A.M. Ra tyń ski

W.M. Blu man

Mi chał O. Li sten gurt

W.L. Pi sa riow

D.D. Gre czu chin

Na czel ni cy Wy dzia łu 6. (trans por to we go) UGB NKWD USRS:
J.B. Pi śmien ny

S.I. Za sław ski

Na czel ni cy Wy dzia łu 8. (ewi den cyj no -sta ty stycz ne go) UGB NKWD USRS:
I.A. Umow

Ła zar G. Mun wiez

A.G. Na za ren ko

Na czel ni cy Wy dzia łu 11. ([trans por tu] wod ne go) UGB NKWD USRS:
P.P. Ki sie low
Aron I. Dusz nik

O.I. Łu pan
M.G. Szew czen ko

Na czel ni cy Wy dzia łu 12. (tech ni ki ope ra cyj nej) UGB NKWD USRS:
Mi chał I. Bryl

P.P. Ki sie low
W.S. Masz la tyn

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. (za gra nicz ne go) Za rzą du 1. NKWD USRS:
M.L. Ty mo szen ko
J.F. Gro mo wen ko

Na czel ni cy Wy dzia łu 6. (cze ki stow ski nad zór nad or ga ni za cja mi zmi li ta ry zo wa ny mi)
Za rzą du 1. NKWD USRS:
W.R. Gra bar
M.G. Szew czen ko
J.G. Maj ski
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Na czel ni cy Wy dzia łu 7. (cze ki stow ski nad zór nad prze my słem obron nym)
Za rzą du 1. NKWD USRS:
O.M. Zło biń ski

A.G. Na za ren ko

Na czel nik Wy dzia łu 8. (cze ki stow ski nad zór nad prze my słem)
Za rzą du 1. NKWD USRS:
S.I. Gold man

Na czel nik Wy dzia łu 9. (cze ki stow ski nad zór nad go spo dar ką rol ną)
Za rzą du 1. NKWD USRS:
W.P. Ka łuż ny

Na czel ni cy 1. Wy dzia łu Spe cjal ne go NKWD USRS:
A.G. Na za rien ko
A.D. Sła win

Na czel nik 2. Wy dzia łu Spe cjal ne go NKWD USRS:
W.S. Masz la tin

Na czel ni cy 3. Wy dzia łu Spe cjal ne go NKWD USRS:
Mi chał I. Bryl

A.M. Ry żow

Kie row ni cy Za rzą du Miejsc Uwię zie nia NKWD USRS:
J.K. Krau klis
Aron I. Wol fson

ni son S. no wa kow ski

M.S. Zdu nis

Za rząd NKWD Ob wo du Char kow skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Sa lo mon S. Ma zo

I.B. Szum ski
L.J. Re ich mann

A.M. Sim cho wicz

G.G. Tie le szew
Da wid A. Pier cow

G.M. Ko by ziew

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Ja kub Z. Ka miń ski

I.B. Szum ski
G.A. Gri szyn -Kluw gant

Da wid A. Pier cow

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
J.A. Pan

W.O. Dio min
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
L.S. Ar row

J.B. Fi scher

D.I. Tor nu jew
I.A. Sza pi ro 

P.J. Bar ba row

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
M.I. Gow licz 

L.T. Ja ku szew 
L.n. Szy rin 

A.M. Sim cho wicz

B.K. Frej

S.A. Gi ne sin

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
I.B. Szum ski 
O.J. Sa nin 

W.L. Pi sa riew 

O.D. Tysz kow ski 

G.O. Cha tiom kin

Na czel ni cy Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
O.S. Głu chow cew 
Da niel S. Le opold-Rojt man

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
O.K. Szu bin

Za rząd NKWD Ob wo du Czer ni how skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Ju chim F. Kry wiec
Piotr G. Szo stak -So ko łow 

Sa mu el I. Sa mo wski

Mark B. Kor niew

A.I. Je go row

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Sa mu el I. Sa mo wski

Abra ham I. Ge pler 

I.T. Szy ro kyj
J.M. Si ni cyn

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
J.I. Wroń ski -Scham po nieur 

Ju chim S. Sza tow

J.M. Si ni cyn

Jurij Szapował, Wadim Zołotariow
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
G.B. Toł czyń ski

e.A. Schper ling

J.M. Alek san dro wicz

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
A.W. Sze pe tin

M.O. Hry ho ren ko
L.M. Tej tel

J.K. Bau tin

Na czel nik Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD
I.T. Szy ro kyj

Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD
G.T. Do niec

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD
J.M. Si ni cyn

Za rząd NKWD Ob wo du Dnie pro pie trow skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Da wid M. So ko liń ski

Ju chim F. Kry wiec
P.A. Kor kin

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Sie mion M. Do liń ski

M.O. Izwe kow
Sie mion O. Jan ko wicz

I.A. Da ra gan

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
M.O. Izwe kow
Bo rys S. Bo ry sow -Wil ner

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
n.B. Be re zow ski

J.D. Umań ski

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
O.O. Woł kow
M.S. Zdu nis 
M.I. Mi chaj łow
J.S. Sa poż ni kow

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
Ja kow J. Fle isch man

J.S. Sa poż ni kow

Żydzi w kierowniczych organach ukraińskiego NKWD...

215

V
A

R
IA



Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
Mi chał J. Kla row -So ło wiej czyk

Na czel ni cy Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
M.e. Re zni kow

L.M. Wor no wic ki

Za rząd NKWD Ob wo du Do niec kie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
W.T. Iwa now
Da wid M. So ko liń ski

P.W. Czy stow

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
G.B. Za gor ski

D.G. Li far
O.G. Szasz kow 

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Da niel S. Le opold -Rojt man

J.I. Wroń ski -Scham po nieur

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
D.W. Or łow

M.L. Ty mo szen ko

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
Ma twiej M. Ge rzon

S.I. Gold man

I.M. Alek san dro wicz

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
P.J. Ba sza
M.P. Ma ka row

Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
W.I. La szyk

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
I.W. Wi chi riew

Za rząd NKWD Ob wo du Ka mie niec ko -Po dol skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
M.T. Pry chod’ko
I.A. Ża briew
O.J. Je ki mow
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Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
Isa ak J. So ko łow -Szej nis

R.W. Kru tow
W.I. Le onow

Po moc nik na czel ni ka Za rzą du NKWD:
J.L. Mor do wiec

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
G.A. Schuch man

O.A. Wa dis

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
S.A. Gi ne sin

W.I. Le onow 
O.M. Go riec

Na czel nik Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
O.I. Łu pan

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
K.O. Gu siew

Za rząd NKWD Ob wo du Ki jow skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Mi ko łaj D. Sza row

Isaj J. Ba bicz

M.M. Fe do row
I.A. Sza pi ro

R.O. Do łgu szew

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
G.A. Gri szyn -Kluw gant

L.J. Re ich man

L.T. Ja ku szew
Isaj J. Ba bicz

M.B. Spek tor

I.A. Sza pi ro

L.M. Paw li czew
O.N. Tro ic ki

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
W.A. Dwi nia ni now
K.J. Koź mi nych

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
Z.G. Łu niow

Mark P. Ro gol

G.M. Ko wa len ko
B.A. Cha ry to now ski

S.K. Boj ko
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Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
I.J. Ba bicz

Isa ak J. So ko łow -Szej nis

O.O. Woł kow
W.I. Ka niew ski

G.I. Kor ku now
P.M. Mie dwie diew

Na czel nik Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
Abra ham I. Ge pler

I.M. Strzy żew ski

Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
Jó zef J. Ka zbek -Ka płan

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
J.P. Po ja sow

Za rząd NKWD Ob wo du Mi ko ła jow skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
J.B. Fi scher

P.W. Ka ra my szew

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
L.I. Mej tus

J.P. Po ja sow

Na czel nik Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
W.M. Kusz nir

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
R.M. Sa ra jew
J.M. Toł ka czow
J.L. Trusz kin

Na czel nik Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
F.T. Owczyn ni kow

Za rząd NKWD Ob wo du Ode skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
Alek san der B. Ro za now

G.A. Gri szyn -Kluw gant

M.M. Fie do row
P.P. Ki sie low 
S.I. Ga po now
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Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
M.G. Czer dak

W.J. Le woc ki
I.J. Ba bicz

M.B. Spek tor

I.W. Wi chi riew

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
W.J. Le woc ki
J.G. Skwir ski

P.F. Fro łow

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
W.L. Pi sa riew

G.J. Gri szyn 

O.G. Schne ider

J.J. Ry ba kow

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
M.M. Ge rzon

Fio dor S. Fie do row -Ber kow

M.B. Spek tor

W.P. Ka łuż nyj
S.I. Ha po now

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
A.M. Ra tyń ski

W.M. Blu man

B.S. Glu zberg 

O.W. An ty pin

Na czel ni cy Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
W.M. Blu man

n.B. Je dwab nik

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
S.A. Ka ruc ki

Za rząd NKWD Ob wo du Po łtaw skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
A.A. Pe ters
O.W. Woł kow

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
W.L. Pi sa riew 

S.I. Po la kow

Po moc nik na czel ni ka Za rzą du NKWD:
O.O. Bie riest niew
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
O.L. Alek san drow

W.M. Pła to now

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
A.D. Sła win
M.C. Po pow
J.J. Czer niaw ski -Ol sza niec ki

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
S.I. Po la kow
A.J. Ku li kow ski

Na czel ni cy Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
A.D. Fir sow
Cha skel L. To min

Za rząd NKWD Ob wo du Sta li now skie go:

Na czel nik Za rzą du NKWD:
P.W. Czy stow

Za stęp ca na czel ni ka Za rzą du NKWD:
D.G. Li far

Po moc nik na czel ni ka Za rzą du NKWD:
O.G. Szasz kow

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
Sie mion D. Wol ski

O.A. Wo ro niec

Na czel nik Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
I.M. Alek san dro wicz

Za rząd NKWD Ob wo du Win nic kie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
M.M. Ti mo fie jew
G.A. Kluw gant -Gri szyn

I.D. Mo ro zow
I.M. Ko ra blow

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
W.I. Okruj
I.D. Mo ro zow
A.J. Pri szyw cyn

Po moc ni cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
I.D. Mo ro zow
G.T. Do niec
M.S. Bu ten ko
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
J.B. Fi scher

G.B. Toł czyń ski

P.I. To ka riew
O.M. Za pu tria jew

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
Abram M. Sim cho wicz

Alek san der M. nad ież din

A.J. Pri szyw cyn 
W.F. Maj struk 

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
Bo rys S. Glus berg

O.I. Mi cuł

Na czel nik Wy dzia łu 6. UGB Za rzą du NKWD:
Gaw rił M. ni kel berg

Na czel nik Wy dzia łu 11. UGB Za rzą du NKWD:
G.S. So kir ko

Za rząd NKWD Ob wo du Wo ro szy łow gradz kie go:

Na czel nik Za rzą du NKWD:
G.I. Kor ku now

Za stęp ca na czel ni ka Za rzą du NKWD:
O.D. Ba li czew

Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
W.A. Kał ga now
W.A. Wró blew ski

Na czel nik Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
M.G. So ko łow

Za rząd NKWD Ob wo du Ży to mier skie go:

Na czel ni cy Za rzą du NKWD:
L.T. Ja ku szew
G.M. Wiat kin 
I.A. Da ra gan

Za stęp cy na czel ni ka Za rzą du NKWD:
G.J. Gri szyn
A.A. Łu kja now

Po moc nik na czel ni ka Za rzą du NKWD:
S.F. No wo siel cew
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Na czel ni cy Wy dzia łu 3. UGB Za rzą du NKWD:
A.G. Ma słow ski

M.J. Fie do row

Na czel ni cy Wy dzia łu 4. UGB Za rzą du NKWD:
A.A. Łu kja now
Ma twiej J. Le snow -Izra ilew

Na czel ni cy Wy dzia łu 5. UGB Za rzą du NKWD:
W.J. Le bie diew
n.A. Re mow -Po bie riez kin

Jurij Szapował, Wadim Zołotariow
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Radosław Kurek 

„Rozmowy” z Dobrowolskim.
Na marginesie śledztw 
Grupy Specjalnej MBP

związanych z tzw. sprawą
Lechowicza i Jaroszewicza

„Szczę sny nie wie dział, o co go oskar ża ją. Wie dział, że o coś okrop ne go, ale
ge sta po nie przy szło mu do gło wy. Da wa li mu ołó wek, pa pier i ka za li pisać. Co
pi sać, py tał. Ca łą praw dę. Pi sał, mó wi li, że coś waż ne go ukry wa, bi li go i da wa -
li no wy pa pier. Na dal ukry wał. Co, py tał. Swo je zbrod nie. Jakie ja zbrod nie po -
peł ni łem? Sam do brze wiesz, mó wi li, bi li go i da wa li no wy papier. Po mie sią cach
pi sa nia i bi cia Szczę sny po padł w obłęd. Przy znał się. Po peł nił zbrod nię. Wy brał
tę, któ ra by ła naj strasz liw sza”.

H. Krall, Ta niec na cu dzym we se lu [w:] eadem, Żal, War sza wa 2007, s. 167.

WSą dzie Wo je wódz kim dla m.st. War sza wy 11 li sto pa da 1957 r. ogło szo no wy rok
w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych. Tym sa mym ska za ni w pro ce sie
Ro man Rom kow ski – by ły pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go oraz je go bez po śred ni pod wład ni: Ana tol Fej gin – dy rek tor De par ta men tu X
i Jó zef Ró żań ski – dy rek tor De par ta men tu Śled cze go sta li się naj wyż szy mi urzęd ni ka mi
pań stwo wy mi, któ rzy kar nie od po wie dzie li za zbrod nie re żi mu sta li now skie go w Pol sce1.

1 Rom kow ski i Ró żań ski zo sta li ska za ni na pięt na ście, a Fej gin na dwa na ście lat wię zie nia (ape la cja roz -
pa try wa na przez sąd w 1958 r. przy nio sła ob ni że nie wy ro ku je dy nie Ró żań skie mu, któ re go łącz na ka ra wy no -
si ła od tej po ry czternaście lat po zba wie nia wol no ści). Sze rzej o pro ce sie tej trój ki zob. K. Szwa grzyk, Kie -
row nic two De par ta men tu X MBP przed są da mi PRL [w:] De par ta ment X MBP. Wzor ce – struk tu ry – dzia ła nie,
red. K. Ro kic ki, War sza wa 2007, s. 257–268. W 1960 r., pod czas od by wa nia przez Rom kow skie go ka ry wię -
zie nia, Ra da Pań stwa za de cy do wa ła o po zba wie niu go stop nia ge ne ra ła bry ga dy i zde gra do wa niu do stop nia
sze re go we go. Już czte ry la ta póź niej ten sam or gan wła dzy w PRL za sto so wał akt ła ski wo bec Rom kow skie -
go, Ró żań skie go i Fej gi na, od sia du ją cych swo je wy ro ki od po wied nio w wię zie niach w Sztu mie, Ra wi czu
i Ra ci bo rzu. CAW, Tecz ki Akt Per so nal nych 742/61/1545, Uchwa ła Ra dy Pań stwa w spra wie po zba wie nia
Ro ma na Rom kow skie go stop nia ofi cer skie go, War sza wa, 23 III 1960 r., k. 6; AIPN, 2548/2, Za wia do mie nie
Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej dla Są du Wo je wódz kie go m.st. War sza wy o sko rzy sta niu przez Ra dę Pań stwa z pra -
wa ła ski, War sza wa, 5 X 1964 r., k. 570. Ro man Rom kow ski 7 XII 1964 r. zo stał za trud nio ny w War szaw skich 
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W uza sad nie niu do wy ro ku sąd szcze gól nie du żo miej sca po świę cił prze słu cha niom, ja kim
na prze ło mie lat 1949 i 1950 pod da ny zo stał Szczę sny Do bro wol ski (przed woj ną no szą cy
na zwi sko Za mień ski). Aresz to wa ny 20 paź dzier ni ka 1949 r. w związ ku z po stę po wa niem
w spra wie tzw. od chy le nia pra wi co wo -na cjo na li stycz ne go w PZPR wkrót ce stał się waż nym
ogni wem w pro wa dzo nym już od ro ku śledz twie prze ciw ko Al fre do wi Ja ro sze wi czo wi2.
W ak tach spra wy prze ciw ko Do bro wol skie mu, prze cho wy wa nych w ar chi wum In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie, za cho wa ły się ste no gra my z „roz mów”, ja kie od 7 grud -
nia 1949 r. do 7 stycz nia 1950 r. pro wa dzi li z nim Rom kow ski i Ró żań ski. Spi sy wa ne przez
ofi ce ra śled cze go Eu ge niu sza Chim cza ka, któ ry opa try wał je tym nie win nie brzmią cym na -
głów kiem, by ły w isto cie za pi sem z prze bie gu nie zwy kle bru tal ne go śledz twa pro wa dzo ne -
go przez naj wyż szych przed sta wi cie li MBP3. Dochodzenie to na le ża ło do nie licz nych przy -
pad ków bez po śred nie go udzia łu Rom kow skie go w po stę po wa niu prze ciw ko oso bie
oskar żo nej w związ ku z od chy le niem pra wi co wo -na cjo na li stycz nym. Zna la zło to zresz tą
swo je od bi cie w sen ten cji wy ro ku z li sto pa da 1957 r., gdzie ja ko je dy ny przy pa dek sto sowa -
nia przez Rom kow skie go nie do zwo lo nych środ ków przy mu su fi zycz ne go po da no wła śnie
śledz two prze ciw ko Do bro wol skie mu4. Co za tem za de cy do wa ło o tak du żym za in te re so wa -
niu je go oso bą? 

Za kła dach Ra dio wych „Ra war” (obec nie: „Ra dwar”), zaj mu ją cych się pro duk cją urzą dzeń ra dio lo ka cyj nych
dla woj ska. Zmarł za le d wie pa rę lat póź niej – 12 VII 1968 r. AIPN, 0194/717, Od pis z oświad cze nia do ty czą -
ce go miej sca za trud nie nia Ro ma na Rom kow skie go i Ana to la Fej gi na, b.d., k. 2. Jó zef Ró żań ski po opusz cze -
niu wię zie nia w Ra wi czu roz po czął pra cę ja ko urzęd nik w Men ni cy Pań stwo wej. Za rów no pod czas wy da rzeń
Mar ca ’68, jak i po nich sze ro ko ko men to wał wśród swo ich zna jo mych ak tu al ne pro ble my po li tycz ne, kła dąc
przy tym szcze gól ny na cisk na kwe stie ży dow skie w Pol sce i na świe cie. Zwró cił tym szcze gól ną uwa gę ob -
ser wu ją cych go od dłuż sze go cza su funk cjo na riu szy SB. Ró żań ski zmarł 21 VIII 1981 r.; na wła sne ży cze nie
zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu ży dow skim w War sza wie. AIPN, 01208/1399, Oce na uzy ska nych in for ma cji
w spra wie kryp to nim „Wą sik” pro wa dzo nej na Jó ze fa Ró żań skie go, War sza wa, 16 XII 1969 r., k. 1–8; B. Fi -
jał kow ska, Bo rej sza i Ró żań ski: przy czy nek do dzie jów sta li ni zmu w Pol sce, Olsz tyn 1995, s. 222–223. Ana -
tol Fej gin po opusz cze niu wię zie nia zna lazł za trud nie nie w Za kła dach Pod ze spo łów Ra dio wych „Omig”.
W 1967 r. otrzy mał sta no wi sko kie row ni ka Dzia łu Eko no micz ne go w Za kła dach Do świad czal nych Biu ra
Urzą dzeń Tech ni ki Ją dro wej, któ re jed nak szyb ko utra cił na fa li wy da rzeń Mar ca ’68. We wrze śniu 1968 r.
roz po czął pra cę w Cen tra li Za opa trze nia Prze my słu Po li gra ficz ne go, skąd w pierw szej po ło wie 1969 r. prze -
nie sio no go do Dzia łu Przy bo rów Dru kar skich. Fej gin zmarł 28 VII 2002 r. w War sza wie. AIPN, 0204/3, Akta
oso bo we Ana to la Fej gi na, k. 12–15, 42, 67–68, 95–96; J. Eisler, Pol ski rok 1968, War sza wa 2006, s. 609. 

2 AIPN, 01476/143, Uza sad nie nie do wy ro ku w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych, War sza wa,
11 XI 1957 r., k. 35–37. Szczę sny Do bro wol ski zo stał aresz to wa ny na mo cy po sta no wie nia Na czel nej Pro ku ra -
tu ry Woj sko wej pod za rzu tem po peł nie nia prze stęp stwa prze wi dzia ne go w art. 7 De kre tu z 13 VI 1946 r. o prze -
stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy Pań stwa (tzw. ma ły ko deks kar ny). Prze wi dy wał
on, że „kto, dzia ła jąc na szko dę pań stwa pol skie go, gro ma dzi lub prze ka zu je wia do mo ści, do ku men ty lub in ne
przed mio ty sta no wią ce ta jem ni cę pań stwo wą lub woj sko wą, pod le ga ka rze wię zie nia na czas nie krót szy od lat 5
lub do ży wot nio al bo ka rze śmier ci”. W isto cie, jak po la tach stwier dził w swo jej no tat ce wi ce pro ku ra tor Na -
czel nej Pro ku ra tu ry Jan Tra czew ski, cho dzi ło je dy nie o kon tak ty, ja kie Szczę sny utrzy my wał pod czas oku pa cji
z Al fre dem Ja ro sze wi czem. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/166, No tat ka wi ce pro ku ra to ra Na czel nej Pro ku -
ra tu ry Ja na Tra czew skie go w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, 30 XII 1954 r., k. 128.

3 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gra my z roz mów ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r. – 7 I 1950 r., k. 11–43.
4 AIPN, 01476/143, Wy rok w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych, War sza wa, 11 XI 1957 r., k. 9.

We wrze śniu 1955 r. pro ku ra tor Ka zi mierz Ku kaw ka za koń czył do cho dze nie prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie -
mu przy go to wa niem pro jek tu ak tu oskar że nia. Z ko lej nych eg zem pla rzy te go do ku men tu, znaj du ją cych się
w ak tach do cho dze nia, kon se kwent nie wy kre śla no jed nak wszyst kie frag men ty mo gą ce świad czyć o współ -
od po wie dzial no ści Ro ma na Rom kow skie go za zbrod nie po peł nia ne w MBP do 1954 r. Do ty czy ło to w szcze -
gól no ści (przy wo ła ne go w pro jek cie) przy pad ku sto so wa nia wraz z Ró żań skim me tod przy mu su fi zycz ne go
wo bec Szczę sne go Do bro wol skie go. W efek cie o udzia le Rom kow skie go w śledz twie z koń ca 1949 r. nie wspo -
mnia no ani w osta tecz nej wer sji ak tu oskar że nia, ani w uza sad nie niu do wy ro ku z 23 XII 1955 r. ska zu ją ce go
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W 1948 r. roz po czę ła pra cę – wy dzie lo na z MBP – Gru pa Spe cjal na, któ rej funk cjo na -
riu sze pod kie row nic twem Rom kow skie go, Ró żań skie go, a tak że Jó ze fa Świa tły pro wa dzi li
śledz twa w spra wach zwią za nych z od chy le niem pra wi co wo -na cjo na li stycz nym w par tii.
Do mo men tu aresz to wa nia Do bro wol skie go trzon tych do cho dzeń sku piał się głów nie wo -
kół spra wy do nie daw na dwóch wy so kich funk cjo na riu szy par tyj nych i pań stwo wych: Wło -
dzi mie rza Le cho wi cza i Al fre da Ja ro sze wi cza. W cza sie oku pa cji by li oni jed ny mi z naj wy -
żej po sta wio nych in for ma to rów PPR oraz GL/AL w struk tu rach Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go, któ rych bez po śred nim mo co daw cą po zo sta wał Ma rian Spy chal ski, ów cze sny
czło nek Szta bu Głów ne go GL5. Nie mniej jed nak już w 1948 r. – w wa run kach ostrej ry wa -
li za cji we wnątrz kie row nic twa PPR – kon tak ty z tym bli skim współ pra cow ni kiem Wła dy -
sła wa Go muł ki do pro wa dzi ły do po sta wie nia im za rzu tu funk cjo no wa nia w ro li tzw. po -
dwój nych agen tów, w rze czy wi sto ści dzia ła ją cych na ko rzyść AK, a na wet ge sta po. Tym
sa mym sta li się też pierw szy mi i naj waż niej szy mi więź nia mi ośrod ka od osob nie nia Gru py
Spe cjal nej – pod war szaw skiej wil li MBP w Mie dze szy nie o kryp to ni mie „Spa cer”. Po twier -
dze nie w przy szło ści przez ofi ce rów śled czych tych z grun tu fał szy wych za rzu tów mia ło
w efek cie do pro wa dzić do po ka zo wych pro ce sów za rów no Spy chal skie go, jak i Go muł ki
– osób, któ rym Le cho wicz i Ja ro sze wicz za wdzię cza li szyb ką ka rie rę po li tycz ną tuż po woj -
nie6. Po cząt ko wo cel ten mógł się wy da wać ła twy do zre ali zo wa nia. To prze cież se kre tarz
ge ne ral ny KC PPR co naj mniej od wrze śnio wej (1947 r.) kon fe ren cji par tii ko mu ni stycz -
nych w Szklar skiej Po rę bie nie tyl ko kon se kwent nie wy stę po wał prze ciw ko po li ty ce
propagowanej przez Biu ro Po li tycz ne kie ro wa nej przez sie bie par tii, lecz tak że nie przy chyl -
nie usto sun ko wy wał się do zmian za cho dzą cych w kur sie sa mej Mo skwy do ty czą cych m.in.

Ró żań skie go na pięć lat po zba wie nia wol no ści. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/165, Pro jek ty ak tów oskar -
że nia w spra wie prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie mu, k. 215–257; por. AIPN, 2548/5, Uza sad nie nie do wy ro ku
w spra wie Jó ze fa Ró żań skie go, War sza wa, 23 XII 1955 r., k. 88–89. Wło dzi mierz Le cho wicz, któ ry przez dłu -
gi czas był cen tral ną po sta cią śledztw zwią za nych z od chy le niem pra wi co wo -na cjo na li stycz nym w par tii,
po wyj ściu z wię zie nia opi sał w swo jej książ ce za le d wie jed no prze słu cha nie z udzia łem Rom kow skie go.
W. Le cho wicz, Bę dziesz prze kli nał ten dzień..., War sza wa 1989, s. 60–61. Z ko lei w Pro to ko le prze słu cha nia
Wło dzi mie rza Le cho wi cza z 11 VI 1956 r. twier dził, że Rom kow ski ani ra zu nie brał udzia łu w je go prze słu -
cha niach. Por. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Wło dzi mie rza Le cho wi -
cza, 11 VI 1956 r., k. 127.

5 Wy so ka po zy cja, ja ką mo gli osią gnąć w struk tu rach Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, wy ni ka ła bez po -
śred nio z ich przed wo jen nej pra cy w Od dzia le II Szta bu Głów ne go WP, któ ry w rze czy wi sto ści in fil tro wa li
na rzecz wy wia du so wiec kie go. W szcze gól no ści sztu ka ta uda ła się Wło dzi mie rzo wi Le cho wi czo wi, któ ry
pod ko niec 1942 r. ob jął funk cję na czel ni ka Urzę du Śled cze go Pań stwo we go Kor pu su Bez pie czeń stwa m.st.
War sza wy, dzię ki cze mu był w sta nie roz sze rzać sieć agen tu ral ną o ko lej ne „wtycz ki” wy wia du PPR-
-GL/NKWD. Wkrót ce Le cho wicz i Ja ro sze wicz otrzy ma li po nad to wy so kie sta no wi ska w Od dzia le In for ma -
cji GL kie ro wa nym przez Spy chal skie go. Nie chcąc jed nak do pro wa dzić do roz kon spi ro wa nia swo ich naj waż -
niej szych in for ma to rów, Spy chal ski po wiadomił o ich ro li w pod zie miu nie pod le gło ścio wym je dy nie
Wła dy sła wa Go muł kę. Po ob ję ciu wła dzy w Pol sce przez ko mu ni stów ich dzia łal ność zo sta ła hoj nie wy na -
gro dzo na nada niem wy so kich sta no wisk pań stwo wych. Le cho wicz tuż przed aresz to wa niem obej mo wał sta -
no wi sko mi ni stra apro wi za cji, na to miast Ja ro sze wicz był dy rek to rem Cen tral ne go Za rzą du Cu krow nic twa.
AAN, Ko lek cja akt do ty czą cych ru chu ro bot ni cze go, 509/116, Spra wa gru py dwój kar skiej z Le cho wi czem
i Ja ro sze wi czem na cze le, b.d., k. 1–9; R. Spa łek, Kie row nic two PZPR i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we -
wnętrz ne go”. Wo kół dro gi do pro ce su Ma ria na Spy chal skie go w la tach 1948–1956 [w:] „Zwy czaj ny” re sort.
Stu dia o apa ra cie bez pie czeń stwa 1944–1956, red. K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, War sza wa 2005,
s. 486–492; zob. A. Ko chań ski, Spy chal ski Ma rian [w:] Pol ski Słow nik Bio gra ficz ny, t. 41, Kra ków 2002,
s. 182; A. Pe płoń ski, Wy wiad pol ski na ZSRR 1921–1939, War sza wa 2010, s. 268–269; A. Krzak, Kontr wy -
wiad woj sko wy II Rze czy po spo li tej prze ciw ko ra dziec kim służ bom spe cjal nym 1921–1939, To ruń 2007,
s. 259–260.

6 Zob. R. Spa łek, Kie row nic two PZPR i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we wnętrz ne go”..., s. 482–492.
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odej ścia od teo rii tzw. na ro do wych dróg do so cja li zmu7. Już tyl ko to wy star czy ło, aby
po tzw. ple num sierp nio wo -wrze śnio wym (1948 r.) Bo le sław Bie rut mógł się gnąć po peł nię
wła dzy w Pol sce. Od tej po ry umie jęt ne sza fo wa nie fał szy wy mi oskar że nia mi wo bec naj -
bliż sze go oto cze nia Go muł ki mia ło po zwo lić no we mu sze fo wi par tii na ry chłe wy to cze nie
swo je mu po przed ni ko wi, ja ko nie bez piecz ne mu spi skow co wi, po ka zo we go pro ce su.

Głę bo ko za ko rze nio ny lęk ko mu ni stów przed tzw. wro giem we wnętrz nym z ca łą mo cą
dał o so bie znać w 1948 r., kie dy po słu szeń stwo Jó ze fo wi Sta li no wi wy po wie dział przy -
wód ca Ko mu ni stycz nej Par tii Ju go sła wii Jo sip Broz -Ti to. Oba wy te wy wo dzi ły się jesz cze
z okre su, gdy nie le gal ne or ga ni za cje ko mu ni stycz ne w ca łej Eu ro pie by ły na tu ral nym ce lem
in fil tra cji przez agen tów le gal nej wła dzy (m.in. car skiej ochra ny)8. W okre sie II Rze czy po -
spo li tej naj zna mie nit szym przy pad kiem ta kiej dzia łal no ści by ły lo sy jed ne go z człon ków
ści słe go kie row nic twa Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski, a jed no cze śnie agen ta po li cji i wie lo -
let nie go współ pra cow ni ka MSW – Jó ze fa Mützen ma che ra9. Pod czas wie lo go dzin nej prze -
mo wy w trak cie pro ce su z 1957 r. Ana tol Fej gin wie lo krot nie przy wo ły wał za rów no ten
przypadek, jak i in ne, dzia łal no ści agen tów w or ga ni za cjach ko mu ni stycz nych na do wód,
że na prze ło mie lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych nikt w apa ra cie bez pie czeń stwa nie
postrze gał śledztw w spra wach o od chy le nie pra wi co wo -na cjo na li stycz ne ja ko efekt wal ki
frak cyj nej, ale ja ko re zul tat re al ne go za gro że nia dla ru chu ro bot ni cze go w Pol sce10. Nie -
mniej jed nak od 1948 r. to wła śnie z in spi ra cji Krem la roz po czę ła się bra to bój cza wal -
ka – na pę dza na ry wa li za cją o wła dzę na szczy tach par tii ko mu ni stycz nych w po szcze gól -
nych kra jach blo ku so wiec kie go – o zdo by cie jak naj więk sze go za ufa nia Sta li na kosz tem
obar cze nia swo ich po li tycz nych ad wer sa rzy oskar że nia mi o spi sek i współ dzia ła nie z Ti tą.
Wy jąt ko wo spraw nie roz po czę to za tem eli mi no wać z ży cia po li tycz ne go ko lej nych, nie -
rzad ko do tąd uwa ża nych za wiel ce za słu żo nych, dzia ła czy ko mu ni stycz nych, wy ta cza jąc
im pro ce sy. Sy gnał do te go da ła sa ma Mo skwa, gdzie od po cząt ku 1949 r. roz po czę to roz -
pra wę z wy so ki mi dy gni ta rza mi WKP(b) – rze ko my mi spi skow ca mi tzw. spra wy le nin -
gradz kiej. Tym sa mym fa la roz li czeń wy ima gi no wa nych śmier tel nych wro gów dzia ła ją cych
we wnątrz ru chu ro bot ni cze go za czę ła zbie rać ko lej ne ofia ry w kra jach za że la zną kur ty ną.
Jesz cze w 1948 r. ofia rą oskar żeń sa me go Sta li na stał się mi ni ster spra wie dli wo ści i czło -
nek kie row nic twa Ru muń skiej Par tii Ko mu ni stycz nej Lu creţiu Pătrăşca nu. Nie dłu go po tym
Enver Ho xha oskar żył i usu nął swo je go głów ne go kon ku ren ta do wła dzy w Al ba nii – mi ni -
stra spraw we wnętrz nych Koçi Xo xe. W paź dzier ni ku 1949 r. na Wę grzech do ko na no
egzeku cji by łe go mi ni stra spraw we wnętrz nych László Raj ka oskar żo ne go o udział

7 Cie ka wy wy kład na te mat in ten cji, któ ry mi mógł się wów czas kie ro wać w swo im po stę po wa niu Wła dy -
sław Go muł ka, dał ostat nio An drzej Le on So wa; zob. A.L. So wa, Hi sto ria po li tycz na Pol ski 1944–1991, Kra -
ków 2011, s. 116–122.

8 Zob. N. Werth, Zwią zek So wiec ki 1917–1945 [w:] Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa w eu ro pej skich kra -
jach blo ku so wiec kie go 1944–1989, red. K. Per sak, Ł. Ka miń ski, War sza wa 2010, s. 19–42; B. Ga dom ski, Bio -
gra fia agen ta. Jó zef -Jo sek Mützen ma cher (1903–1947), War sza wa 2009, s. 11–12; A. Pacz kow ski, Trzy twa rze
Jó ze fa Świa tły. Przy czy nek do hi sto rii ko mu ni zmu w Pol sce, War sza wa 2009, s. 107–109; idem, De par ta -
ment X – kon tekst ogól ny i aspek ty mię dzy na ro do we [w:] De par ta ment X MBP. Wzor ce – struk tu ry – dzia ła nie,
red. K. Ro kic ki, War sza wa 2007, s. 11–12; R. Spa łek, Po tę ga szpie go ma nii. De par ta ment X w po szu ki wa niu
„wro ga we wnętrz ne go” w kie row nic twie ko mu ni stycz nym w Pol sce (1948–1956) [w:] De par ta ment X MBP.
Wzor ce – struk tu ry – dzia ła nie..., s. 91–93; J. Po ksiń ski, TUN. Ta tar–Utnik–No wic ki. Re pre sje wo bec ofi ce rów
Woj ska Pol skie go w la tach 1949–1956, War sza wa 1992, s. 92–93.

9 B. Ga dom ski, op. cit., pas sim; zob. W. Pro no bis, Kim był Jan Al fred Re gu ła? [w:] J.A. Re gu ła, Hi sto ria
Ko mu ni stycz nej Par tii Pol ski w świe tle fak tów i do ku men tów, To ruń 1994, s. 3–14.

10 AIPN, 2548/16, Pro to kół roz pra wy głów nej w spra wie prze ciw ko Ro ma no wi Rom kow skie mu i in -
nym – ze zna nia Ana to la Fej gi na, War sza wa, 20 IX 1957 r., k. 64–105.
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w między na ro do wym spi sku, a w tym sa mym ro ku w grud niu od był się w So fii pro ces nie -
daw ne go wi ce pre mie ra Buł ga rii Traj czo Ko sto wa. Nie co póź niej, wio sną 1950 r., roz po czę -
ły się pro ce sy w Cze cho sło wa cji, któ rych zwień cze niem by ło ska za nie na śmierć w 1952 r.
by łe go se kre ta rza ge ne ral ne go KC Ko mu ni stycz nej Par tii Cze cho sło wa cji Ru dol fa
Slánskie go11. Z punk tu wi dze nia Krem la pro ces roz li cze nia z ti to izmem nie był jed nak wy -
łącz nie, jak kol wiek spe cy ficz ną, for mą kontr wy wia dow cze go za bez pie cze nia par tii ko mu -
ni stycz nych przed agen ta mi tzw. za chod nie go im pe ria li zmu. Przede wszyst kim speł niał rolę
szcze gól ne go ro dza ju gwa ran cji wier no ści ekip, któ re po czyst kach po zo sta ły u wła dzy
w pań stwach sa te lic kich ZSRR. Nie ule ga wąt pli wo ści, że tę sa mą ro lę nad Wi słą miał ode -
grać po ka zo wy pro ces Wła dy sła wa Go muł ki.

Tym cza sem go rącz ko we za bie gi nie co efe me rycz nej Gru py Spe cjal nej przez kil ka ko lej -
nych mie się cy nie przy no si ły wy mier nych re zul ta tów. Do ko na nia pol skich ko mu ni stów
w tro pie niu od chy le nia (czy też „go muł kowsz czy zny”) przed sta wia ły nie wiel ką war tość
w szcze gól no ści na tle wy ni ków osią ga nych przez in ne par tie państw blo ku so wiec kie go12.
Do pro wa dzi ło to la tem 1949 r. do po wo ła nia ko mi sji KC PZPR w ce lu zba da nia po stę pów
w śledz twach do ty czą cych Le cho wi cza i Ja ro sze wi cza13. Nie zmier nie kry tycz ne wnio ski ko -
mi sji spo wo do wa ły w efek cie spa dek za ufa nia Bie ru ta, Ber ma na i Min ca do kie row nic twa
Gru py Spe cjal nej. W związ ku z tym we wrze śniu w miej sce Jó ze fa Ró żań skie go spro wa dzo -
no Ana to la Fej gi na – do tych cza so we go za stęp cę sze fa Głów ne go Za rzą du In for ma cji Woj ska
Pol skie go14. Rom kow ski przed sta wił na to miast no wy Plan pra cy w spra wie Ja ro sze wi -

11 A. Hil ger, Zwią zek So wiec ki 1945–1991 [w:] Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa..., s. 104–106;
K. Ungváry, G. Ta baj di, Wę gry [w:] Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa..., s. 522–523; J. Ba ew, K. Gro zew, Buł -
ga ria [w:] Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa..., s. 229–230; P. Blažek, P. Žáček, Cze cho sło wa cja [w:] Cze ki ści.
Or ga ny bez pie czeń stwa..., s. 293; A. Pacz kow ski, De par ta ment X..., s. 12–21; R. Spa łek, Kie row nic two PZPR
i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we wnętrz ne go”..., s. 482–483; J. Po ksiń ski, op. cit., s. 94–95.

12 W sierp niu 1949 r. Rom kow ski i Świa tło wy je cha li do Bu da pesz tu, aby zba dać przy dat ność pro wa dzo -
nych tam śledztw do za dań po sta wio nych przed Gru pą Spe cjal ną. Pod czas po by tu na Wę grzech spo tka li się
m.in. z se kre ta rzem ge ne ral nym Wę gier skiej Par tii Pra cu ją cych Mátyásem Ráko sim, któ ry uty ski wał na opie -
sza łość po zo sta łych par tii ko mu ni stycz nych w roz pra wia niu się z mię dzy na ro do wą siat ką szpie gow ską spod
zna ku Ti ty. R. Spa łek, Po tę ga szpie go ma nii..., s. 102–104.

13 W skład ko mi sji wcho dzi li Fran ci szek Ma zur (prze wod ni czą cy), Le on Ka sman oraz Je rzy Do bro wol ski.
Mie li oni peł ną świa do mość co do sto so wa nia przy mu su fi zycz ne go w pra cy Gru py Spe cjal nej. R. Spa łek,
Kie row nic two PZPR i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we wnętrz ne go”..., s. 498. W 1957 r., pod czas pro ce su
w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych, me ce nas Oktaw Pie tru ski zwró cił się do są du o włą cze nie do ma -
te ria łu do wo do we go ra por tu ko mi sji Ma zu ra z 1949 r. Do ku ment przy go to wa ny dla Biu ra Po li tycz ne go KC
PZPR miał za świad czyć, że jej człon ko wie nie tyl ko wie dzie li o sto so wa niu tor tur, ale i w peł ni ak cep to wa li
me to dy wy do by wa nia ze znań przez śled czych MBP. Jak wy ni ka z ze znań Rom kow skie go, za po znał się on
z tym do ku men tem za raz po je go spo rzą dze niu w 1949 r. (w ga bi ne cie Ma zu ra). Do stęp do nie go mia ła mieć
rów nież tzw. ko mi sja Ro ma na No wa ka po wo ła na na VIII Ple num KC PZPR, ba da ją ca na prze strze ni lat 1956
i 1957 spra wę od po wie dzial no ści par tyj nej za zbrod nie bez pie ki. Pod czas pro ce su Ro ma na Rom kow skie go
i in nych nie ujaw nio no jed nak je go tre ści. Za gad ko wo ści spra wie do da je fakt, że – jak wy ni ka z no tat ki pro -
ku ra to ra Ka zi mie rza Ku kaw ki – 13 VI 1957 r. otrzy mał on in for ma cję od ów cze sne go mi ni stra spra wie dli wo -
ści Ma ria na Ry bic kie go, ja ko by ko mi sja Ma zu ra w ogó le nie spo rzą dzi ła ra por tu ze swo jej dzia łal no ści.
AIPN, 2548/1, Wnio sek do wo do wy ad wo ka ta Okta wa Pie tru skie go dla Są du Wo je wódz kie go m.st. War sza wy
Wy dział VII Kar ny, War sza wa, 28 VIII 1957 r., k. 429–431; AIPN, 2548/11, No tat ka urzę do wa pro ku ra to ra
Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej Ka zi mie rza Ku kaw ki w spra wie prze bie gu prac ko mi sji KC pod prze wod nic twem
Fran cisz ka Ma zu ra, 14 VI 1957 r., k. 573; zob. S. Ma rat, J. Snop kie wicz, Lu dzie bez pie ki. Do ku men ta cja cza su
bez pra wia, War sza wa 1990, s. 157–158, 273.

14 Bez po śred ni wpływ na de cy zję o od su nię ciu Ró żań skie go mia ło naj praw do po dob niej na gra nie z jed ne go
z prze słu chań. Po la tach tak mó wił o tym Rom kow ski: „W obec no ści pra wie wszyst kich człon ków Biu ra Po li -
tycz ne go zo sta ła od two rzo na roz mo wa Ró żań skie go z jed nym z po dej rza nych, Le cho wi czem lub Ja ro sze wi czem. 
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cza – Le cho wi cza i in., za wie ra ją cy m.in. ostrą kry ty kę do tych cza so wych dzia łań ofi ce rów
śled czych, któ re nie przy nio sły ocze ki wa nych efek tów15. Je go zda niem wy ni ki prac ko mi sji
KC za wa ży ły rów nież na pod ję ciu przez kie row nic two PZPR de cy zji o aresz to wa niu „lu dzi,
któ rzy mie li ja kieś po wią za nia z głów ny mi po dej rza ny mi w [...] spra wie [Le cho wi cza i Ja -
ro sze wi cza]”16. Do gru py tych osób za li czo no wów czas m.in. Szczę sne go Do bro wol skie go.

Od po cząt ku ist nie nia w MBP spe cjal nej ko mór ki zaj mu ją cej się śle dze niem od chy le nia
pra wi co wo -na cjo na li stycz ne go w par tii ści słe kie row nic two PZPR (Bie rut, Ber man i Minc)
kła dło du ży na cisk na osią ga nie szyb kich wy ni ków w pro wa dzo nych spra wach przez jej
funk cjo na riu szy17. Do pie ro jed nak na ob ra du ją cym w li sto pa dzie 1949 r. III Ple num
KC PZPR otwar cie wy zna czo no no wy kurs par tii na roz li cze nia w śród sa mych ko mu ni stów.
Lan so wa ne wów czas ha sło czuj no ści re wo lu cyj nej da wa ło w grun cie rze czy moż li wość do -
wol ne go for mu ło wa nia po dej rzeń na wet pod ad re sem naj wyż szych przed sta wi cie li par tii.
Wy mier nym te go re zul ta tem sta ło się usu nię cie z KC pod czas ob rad ple num Wła dy sła wa
Go muł ki, Ma ria na Spy chal skie go oraz Ze no na Klisz ki18. Był to waż ny sy gnał dla Gru py
Spe cjal nej. Pod czas od pra wy kie row nic twa MBP z 21 li sto pa da 1949 r. tak mó wił o tym wi -
ce mi ni ster i czło nek KC Rom kow ski: „Nie przy pad ko wo na III Ple num sta ło za gad nie nie
czuj no ści re wo lu cyj nej. Brak czuj no ści re wo lu cyj nej był po wo dem te go, że do sze re gów
na szej par tii, do bar dzo po waż nych ogniw par tii w okre sie oku pa cji, do sta li się ta cy lu dzie,
jak Ja ro sze wicz, Le cho wicz i in ni, któ rzy przy czy ni li się do te go, że ty sią ce naj lep szych
człon ków na szej par tii zgi nę ło. Śle po ta po li tycz na, brak czuj no ści re wo lu cyj nej by ły po wo -
dem, przy czy ni ły się do te go, że ci lu dzie by li w sta nie upla so wać się po wy zwo le niu
na całym sze re gu od po wie dzial nych sta no wisk na sze go apa ra tu pań stwo we go [...]. Ta wal -
ka, któ rą ca ła na sza par tia wy po wia da na od cin ku wzmoc nie nia czuj no ści, mu si u nas być
pod ję ta z po dwój ną ener gią i si łą”19.

Roz mo wa ta by ła na gra na na dru cik ma gne to fo no wy. Treść od two rzo nej roz mo wy by ła wręcz kom pro mi tu ją -
ca dla śledz twa, for ma i treść roz mo wy by ła nie po waż na. By ła bar dzo ostra kry ty ka śledz twa”. S. Ma rat,
J. Snop kie wicz, Lu dzie bez pie ki..., s. 155.

15 AIPN, 0298/341, Plan pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza i in., 1949 r., k. 44–63. Wy pa da rów -
nież wspo mnieć, że kie dy w mar cu 1950 r. utwo rzo no w miej sce Gru py Spe cjal nej da le ko bar dziej roz bu do -
wa ne Biu ro Spe cjal ne, je go pra cę miał nad zo ro wać już nie je den wi ce mi ni ster bez pie ki, ale dwóch. Swo imi
obo wiąz ka mi Rom kow ski był zmu szo ny po dzie lić się bo wiem z nie daw no mia no wa nym na to sta no wi sko
Wacła wem Le wi kow skim. Nad to, obok dy rek to ra Biu ra Spe cjal ne go, któ rym zo stał Fej gin, i wi ce dy rek to ra
Świa tły po ja wił się jesz cze dru gi wi ce dy rek tor – Hen ryk Pia sec ki. Być mo że tzw. kie row ni cza trój ka, po sze -
rza jąc krąg osób bez po śred nio od po wie dzial nych za pra cę Biu ra Spe cjal ne go, mo gła mieć na uwa dze – po za
rów no cze snym zwięk sze niem je go obo wiąz ków – swo iste go ro dza ju dy wer sy fi ka cję źró deł in for ma cji od noś -
nie do prze bie gu pra cy śled czej oraz jej rze czy wi stych efek tów. A. Pacz kow ski, Trzy twa rze Jó ze fa Świa tły...,
s. 129, 135; R. Spa łek, Po tę ga szpie go ma nii..., s. 116–117; por. J. To py ło, De par ta ment X MBP w la tach
1949–1954. Ge ne za – struk tu ra or ga ni za cyj na – me to dy pra cy, To ruń 2006, s. 22–29.

16 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Ro ma na Rom kow skie go, 9 II 1957 r., k. 92.
17 24 II 1949 r. po wo ła no Ko mi sję Biu ra Po li tycz ne go ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, któ ra for mal nie

mia ła peł nić kon tro lę nad pra cą ca łe go apa ra tu bez pie czeń stwa. W jej skład we szli: Bo le sław Bie rut (prze wod -
ni czą cy), Ja kub Ber man, Sta ni sław Rad kie wicz, Mie czy sław Miet kow ski, Ro man Rom kow ski, Kon rad Świe -
tlik, a tak że se kre tarz ko mi te tu par tyj ne go mi ni ster stwa bez pie czeń stwa. Apa rat bez pie czeń stwa w la -
tach 1944–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, t. 2: La ta 1948–1949, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1996,
s. 18–21. Fak tycz nie, nie sfor ma li zo wa na pra ca ko mi sji po le ga ła przede wszyst kim na oso bi stych spo tka niach
Bie ru ta lub Ber ma na z przed sta wi cie la mi Gru py Spe cjal nej i Biu ra Spe cjal ne go, głów nie z Rom kow skim; zob.
AAN, Ko lek cja akt do ty czą cych ru chu ro bot ni cze go, 509/18, Pro to kół prze słu cha nia Sta ni sła wa Rad kie wi cza
przez ko mi sję KC PZPR pod prze wod nic twem Ro ma na No wa ka, 16 XI 1956 r., k. 9–10.

18 Zob. R. Spa łek, Kie row nic two PZPR i MBP w po szu ki wa niu „wro ga we wnętrz ne go”..., s. 508–510.
19 Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956..., t. 2: Lata 1948–1949, s. 225.
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Szczę sny Do bro wol ski uro dził się 16 sierp nia 1914 r. w Ki jo wie ja ko syn Kon stan te go
i Mar ty. Czte ry la ta póź niej je go ro dzi na przy by ła do War sza wy, gdzie po ja kimś cza sie
Szczę sny pod jął na ukę w Gim na zjum im. Ja na Za moy skie go. Przed wcze sna śmierć oj ca
i zwią za na z tym prze pro wadz ka do Czę sto cho wy zmu si ła go do do koń cze nia te go eta pu
edu ka cji w tam tej szym Gim na zjum im. Ro mu al da Trau gut ta. Od 1932 r. aż do wy bu chu
woj ny (z prze rwą na od by cie służ by woj sko wej) stu dio wał pra wo na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. Wów czas też zo stał człon kiem Or ga ni za cji Mło dzie ży So cja li stycz nej „Ży cie”
i Ko mu ni stycz ne go Związ ku Mło dzie ży Pol skiej20. Je go dzia łal ność w struk tu rach tych or -
ga ni za cji nie zo sta ła jed nak za pa mię ta na w do brym świe tle. Po woj nie zna jo mi mó wi li
o nim ja ko o oso bie nie od po wie dzial nej, nad uży wa ją cej al ko ho lu, czę sto zni ka ją cej bez
wie ści. Pa mię ta no rów nież po gło ski z tam te go okre su, ja ko by miał być mor fi ni stą21. Mi mo
to wkrót ce zo stał mia no wa ny człon kiem Za rzą du Głów ne go „Ży cia”, a tak że przy stą pił
do KPP. Po roz wią za niu tej dru giej wstą pił do Klu bu De mo kra tycz ne go, gdzie krót ko prze -
wod ni czył Sek cji Mło dych. Na po cząt ku II woj ny świa to wej udał się do Lwo wa, lecz już
w stycz niu 1940 r., wraz ze swo im bli skim zna jo mym jesz cze ze wspól nej dzia łal no ści
w KZMP, Je rzym Al brech tem, prze do stał się z po wro tem do War sza wy. Tam za si lił sze re gi
współ re dak to rów kon spi ra cyj ne go „Biu le ty nu Ra dio we go” (tzw. biu le ty now cy). Po agre sji
Nie miec na ZSRR ja ko czło nek Związ ku Wal ki Wy zwo leń czej pro wa dził pra cę pro pa gan -
do wo -oświa to wą. W 1942 r., peł niąc po dob ne obo wiąz ki, zo stał człon kiem Pol skiej Par tii
Ro bot ni czej. Wkrót ce włą czo no go w skład Cen tral nej Re dak cji PPR, z ra mie nia któ rej nad -
zo ro wał wy da wa nie kon spi ra cyj nych pism „Ko le jarz Pol ski” i „Me ta lo wiec War szaw ski”.
Po za „Biu le ty nem Ra dio wym” pu bli ko wał tak że na ła mach „Zwy cię ży my” i „Gło su War -
sza wy”. Pod czas po wsta nia war szaw skie go wal czył w od dzia le Ar mii Lu do wej pod po rząd -
ko wa nym zgru po wa niu Ar mii Kra jo wej ka pi ta na Zyg mun ta Net ze ra ps. „Kry ska”. Ran ny
zo stał prze wie zio ny do szpi ta la w Otwoc ku, skąd udał się póź niej do Lu bli na, gdzie roz po -
czął pra cę w re dak cji „Gło su Lu du”. W 1948 r. na krót ko zo stał za trud nio ny w Ro bot ni czej
Agen cji Pra so wej, po czym na sta łe pod jął pra cę dzien ni ka rza w ty go dni ku „Świat i Pol -
ska – Prze gląd Mię dzy na ro do wy”22. 

Do bro wol ski 14 paź dzier ni ka 1949 r. zo stał we zwa ny przez Ko mi sję Kon tro li Par tyj -
nej w ce lu zło że nia wy ja śnień w spra wie nie któ rych ze zna nych mu osób. Te go sa me go
dnia wie czo rem, bę dąc pod wpły wem al ko ho lu, po ja wił się w miesz ka niu swo jej do brej
zna jo mej Ma rii Tur lej skiej i ża lił się, że nie po trzeb nie go nie po ko ją23. W nie speł na
tydzień po tym wy da rze niu Do bro wol ski zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny w ce li nr 8 Pa wi -
lo nu XI wię zie nia na Mo ko to wie. Już 24 paź dzier ni ka roz po czę ły się prze słu cha nia,

20 AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go – ży cio rys, 24 X 1949 r.,
k. 2–3; zob. H. Ko ro tyń ski, Trzy czwar te praw dy. Wspo mnie nia, War sza wa 1987, s. 339; M. Dą brow ska,
Dzien ni ki 1951–1957, t. 4, oprac. T. Drew now ski, War sza wa 1988, s. 293; www.ab sol went.trau -
gutt.net, 3 IX 2012 r.

21 AIPN, 0298/630, t. 2, Pro to ko ły prze słu chań: Je rze go Mo raw skie go z 30 XI 1949 r., Je rze go Baum rit te ra
z 2 XII 1949 r., Ka ro la Mar te la z 2 XII 1949 r. oraz Ma rii Tur lej skiej z 2 XII 1949 r., k. 16–17, 22–23, 25.
Jesz cze po wie lu la tach od śmier ci Do bro wol skie go je go bli ski zna jo my, Hen ryk Ko ro tyń ski, za czy nał wspo -
mnie nia o nim od stwier dze nia: „Mło dość miał buj ną i chmur ną”. H. Ko ro tyń ski, op. cit., s. 339.

22 AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go – ży cio rys, 24 i 27 X 1949 r.,
k. 3–6; H. Ko ro tyń ski, op. cit., s. 340–341; M. Dą brow ska, op. cit., s. 293; T. Gri go, Po wi śle Czer nia kow -
skie 1944, War sza wa 1989, s. 129–130; po wstań cze bio gra my na: www.1944.pl.

23 AIPN, 0298/630, t. 2, Pro to kół prze słu cha nia Ma rii Tur lej skiej, 3 XII 1949 r., k. 50.
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które aż do 3 grud nia sa mo dziel nie pro wa dził ofi cer śled czy Eu ge niusz Chim czak, nad -
zo ro wa ny przez swo je go bez po śred nie go prze ło żo ne go – Jó ze fa Du szę. Sam Do bro wol -
ski po la tach stwier dził, że nie sto so wa no wte dy wo bec nie go żad nych środ ków przy mu -
su fi zycz ne go24. War to na chwi lę za trzy mać się nad tym nie speł na pół to ra mie sięcz nym
okre sem śledz twa, by krót ko przed sta wić, jak do szło do „roz mów” po dej rza ne go z Rom -
kow skim i Ró żań skim.

Wy da je się, że Do bro wol ski na dłu go przed swo im aresz to wa niem przy naj mniej ogól ni -
ko wo, je śli nie dość do kład nie, orien to wał się w spra wach pro wa dzo nych przez Gru pę Spe -
cjal ną, w tym przede wszyst kim w do cho dze niu prze ciw ko Al fre do wi Ja ro sze wi czo wi.
Świad czą o tym m.in. je go ze zna nia z 14 li sto pa da, kie dy to zre la cjo no wał jed ną ze swo ich
ostat nich roz mów z Je rzym Al brech tem: „W związ ku z Ja ro sze wi czem po ru szy li śmy w roz -
mo wie z Al brech tem rów nież ten mo ment, że na Spy chal skie go, któ ry kon tro lo wał dzia łal -
ność Ja ro sze wi cza w cza sie oku pa cji, spa da du ża część od po wie dzial no ści za nie do sta tecz -
ną czuj ność w sto sun ku do oso by Ja ro sze wi cza i je go śro do wi ska, co do pro wa dzi ło do te go,
że lu dzie ci zaj mo wa li róż ne od po wie dzial ne sta no wi ska w apa ra cie pań stwo wym po woj -
nie”25. Zna jo mość tych kwe stii spo wo do wa ła, że na sa mym po cząt ku prze słu chań, gdy Do -
bro wol ski – zgod nie z prak ty ką pra cy śled czej – mu siał przed sta wić swój do kład ny ży cio -
rys, nie wspo mniał, że pod czas woj ny był dwu krot nie za trud nia ny przez Ja ro sze wi cza.
Do pie ro po py ta niach Chim cza ka przy znał, że na prze ło mie lat 1941 i 1942 pra co wał w jego
skle pie z ar ty ku ła mi prze my sło wy mi oraz na prze ło mie lat 1942 i 1943 w fir mie te goż
handlu ją cej ma te ria ła mi bu dow la ny mi26. Po nad to, już po kil ku dniach prze słu chań, cho ciaż
nie sto so wa no wo bec nie go tor tur, Do bro wol ski za czął zdra dzać ob ja wy za ła ma nia
psychicz ne go27. Jak twier dził po la tach, wy wie ra na na nim pre sja do pro wa dzi ła go do nie -
świa do me go kon fa bu lo wa nia czę ści ze znań28. Da ło się to za uwa żyć w szcze gól no ści w jego

24 Do bro wol ski okre ślił za cho wa nie Eu ge niu sza Chim cza ka wo bec je go oso by ja ko wła ści we, wy mie nia -
jąc tyl ko je den przy pa dek, kie dy ofi cer śled czy lek ko ude rzył go w gło wę. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral -
na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r., k. 225.

25 AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 14 XI 1949 r., k. 62. Pa rę
dni wcze śniej Do bro wol ski w kon tek ście wy su wa nych przez nie go oskar żeń pod ad re sem Spy chal skie go i Ja -
ro sze wi cza o po słu gi wa nie się Niem ca mi do we wnętrz nych roz gry wek w PPR zre la cjo no wał rze ko mą wy po -
wiedź te go dru gie go z koń ca 1942 r.: „Spy chal ski i je go przy ja cie le za mie rza ją oprzeć w przy szło ści pra cę par -
tyj ną przede wszyst kim na no wych lu dziach te go ty pu co on, tj. Ja ro sze wicz, i je go śro do wi sko”. Ibi dem,
Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 3 XI 1949 r., k. 35. W 1954 r. Eu ge niusz Chim czak tak
mó wił o po sia da nej przez Do bro wol skie go wie dzy: „Nad mie niam, że ja w to ku prze słu chań nie su ge ro wa łem
Do bro wol skie mu, że on jest po dej rza ny o udział w ja kiejś ma fii ma ją cej na ce lu pro wo ka cję w par tii, nie jest
wy klu czo ne jed nak, że Do bro wol ski mógł wie dzieć, iż śledz two ma na ce lu wy ja śnie nie za gad nie nia pro wo -
ka cji w par tii w okre sie oku pa cji, gdyż wie dział on już o aresz to wa niach osób zwią za nych z gru pą Le cho wi -
cza i Ja ro sze wi cza, a na wet, jak z póź niej szych je go ze znań wy ni ka ło, ukry wał się przed aresz to wa niem, nie
śpiąc w swo im miesz ka niu”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Eu ge niu sza Chim -
cza ka, 6 XII 1954 r., k. 173; por. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go
Do bro wol skie go, 28 IX 1956 r., k. 231.

26 AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 27–28 X 1949 r., k. 6–13.
27 Eu ge niusz Chim czak 18 li sto pa da spo rzą dził nie za adre so wa ną no tat kę do ty czą cą do tych cza so we go

prze bie gu prze słu chań. In for mo wał w niej m.in., że po dej rza ny, któ ry po cząt ko wo wy ka zy wał du żą pew ność
sie bie, ostat nio „zmiękł”, a te go dnia o po ran ku za ła mał się i obie cał zło żyć ob szer ne ze zna nia. Ibi dem, No -
tat ka in for ma cyj na Eu ge niu sza Chim cza ka do ty czą ca śledz twa w spra wie Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 18 XI 1949 r., k. 75.

28 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 28 IX 1956 r.,
k. 231; AIPN, 0298/630, t. 1, No tat ka in for ma cyj na Ka zi mie rza Mi cha la ka w spra wie śledz twa prze ciw ko
Szczę sne mu Do bro wol skie mu, li sto pad 1954 r., k. 87.
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wy ja śnie niach do ty czą cych kon tak tów z Ja ro sze wi czem i Spy chal skim pod czas oku pa cji,
któ re co i rusz przy no si ły sen sa cyj ny, choć czę sto rów nież zu peł nie nie lo gicz ny ob raz opi -
sy wa nych przez nie go wy da rzeń.

Co istot ne, prze bieg śledz twa wska zu je na to, że Eu ge niusz Chim czak skru pu lat nie re ali -
zo wał za ło że nia wspo mnia ne go już Pla nu pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza i in.
au tor stwa Ro ma na Rom kow skie go29. W związ ku z tym wie lo krot nie su ge ro wa ne Do bro -
wol skie mu od po wie dzi na py ta nia po zo sta wa ły w zgo dzie z wy tycz ny mi wi ce mi ni stra30.
Jak się wy da je, sa mo przyj mo wa nie owych su ge stii nie by ło jesz cze aż tak zgub ne dla po -
dej rza ne go, co kre atyw ne ich roz wi ja nie pod wpły wem złe go sta nu psy chicz ne go. W re zul -
ta cie do pro wa dzi ło to do wy da nia Chim cza ko wi po le ce nia, by za nie chał prze słu chań i od 22
li sto pa da sku pił się je dy nie na spi sy wa niu ob szer nych wy ja śnień po dej rza ne go31. We dług
Du szy to wła śnie ta część ze znań, o któ rej Do bro wol ski po la tach mó wił ja ko o cał ko wi cie
zmy ślo nej32, za de cy do wa ła o tym, że na po cząt ku grud nia spra wą bli żej za in te re so wał się
Rom kow ski33. Co jed nak aż tak zwró ci ło uwa gę wi ce mi ni stra, że oso bi ście po sta no wił ob -
jąć ste ry do cho dze nia? 

Wraz z po stę pem śledz twa Do bro wol ski roz po czął stop nio we obar cza nie Ja ro sze wi cza
i Spy chal skie go co raz to więk szą liczbą roz ma itych za rzu tów. Ich za sad ni czą tre ścią by ła
współ pra ca ze struk tu ra mi pod zie mia nie pod le gło ścio we go, a w szcze gól no ści wy ko rzy sty -
wa nie Niem ców do usu wa nia nie któ rych człon ków PPR. W prze wa ża ją cej mie rze do ty czy ło

29 Na kre ślo ne w nim ce le i za ło że nia do pro wa dzo nych po stę po wań w za ska ku ją co do kład ny spo sób po -
kry wa ją się bo wiem z prze bie giem śledz twa w spra wie Do bro wol skie go. Punk tem wyj ścia do oce ny do tych -
cza so wych efek tów prac Gru py Spe cjal nej by ło na to miast stwier dze nie Rom kow skie go za war te w pla nie pra -
cy, że jed ne z naj waż niej szych za gad nień to czą cych się śledztw – „pro wo ka cja i in spi ra cja w par tii – zo sta ły
na świe tlo ne w spo sób nie do sta tecz ny”. AIPN, 0298/341, Plan pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza
i in., 1949 r., k. 50. Frag ment ten zo stał od ręcz nie za zna czo ny, być mo że przez człon ka kie row nic twa PZPR,
któ ry plan pra cy otrzy mał od Rom kow skie go w ce lu za twier dze nia. W in nej czę ści te go do ku men tu wi ce mi -
ni ster wska zy wał naj waż niej sze, szcze gó ło we ce le pro wa dzo nych do cho dzeń. Zna la zły się wśród nich m.in.:
„4. Zwią zek mię dzy gru pą Bu czyń skie go – Ja ro sze wi cza a «Dłu gim», sto sun ki wza jem ne, kon tak ty, spo ry
mię dzy ni mi i ich cha rak ter”. Ibi dem, k. 57. Eu ge niusz Chim czak wie lo krot nie i bar dzo szcze gó ło wo prze słu -
chi wał Do bro wol skie go na te mat je go kon tak tów z Edwar dem Mo łoj cem ps. „Dłu gi”, kła dąc przy tym szcze -
gól ny na cisk na wy ja śnie nie spra wy oskar żeń wy su nię tych w 1942 r. przez Mo łoj ca pod ad re sem Ja ro sze wi -
cza, któ ry, we dług nie go, miał po in for mo wać wła dze pod zie mia nie pod le gło ścio we go o przy by ciu gru py
ini cja tyw nej z Mo skwy. AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 29–30 X 1949 r., k. 11–16. W ko lej nych punk tach swo je go pla nu Rom kow ski na ka zy wał m.in. zba da nie:
„5. Wpływ i ro la gru py Bu czyń skie go – Ja ro sze wi cza w za bój stwie to wa rzy sza No wot ki; 6. Wpływ i ro la gru -
py Ja ro sze wi cza w związ ku z wy da niem w rę ce g[es ta]po tow. Fin de ra i For nal skiej”. AIPN, 0298/341, Plan
pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza i in., 1949 r., k. 57. Od no śnie do punk tów 5 i 6 pla nu pra cy zob.
tekst głów ny ar ty ku łu.

30 Do bro wol ski po la tach mó wił o do cho dze niu w swo jej spra wie: „Od po cząt ku śledz twa su ge ro wa no mi,
iż bra łem udział w ma fii, któ ra współ pra cu jąc z ge sta po, li kwi do wa ła wy bit nych człon ków par tii i dzia ła czy
ko mu ni stycz nych”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 28 IX 1956 r., k. 231.

31 Ta ki stan rze czy trwał aż do roz po czę cia prze słu chań przez Rom kow skie go i Ró żań skie go.
AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 22–28 XI oraz 2–3 XII 1949 r.,
k. 76–136. Już zresz tą pod czas pierw sze go dnia „roz mów” z Do bro wol skim uczy ni li mu oni po waż ny za rzut
ze zło że nia tak ob szer nych wy ja śnień, co w ko lej nych dniach re gu lar nie in ter pre to wa li przy nim ja ko pró ba
ma ta cze nia w śledz twie: „Czy zda je cie so bie z te go spra wę, że ofic[er] nie jest wa szym ste no gra fi stą”. Ibidem,
t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r., k. 11.

32 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 28 IX 1956 r.,
k. 231.

33 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Jó ze fa Du szy, 12 V 1956 r., k. 122.
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to tych dzia ła czy, któ rzy w owym cza sie sta li na dro dze do ob ję cia wła dzy w par tii przez
Wła dy sła wa Go muł kę3 4. We dług Do bro wol skie go mie li oni za tem od po wia dać m.in. za li -
kwi da cję Mar ce le go No wot ki, Edwar da Mo łoj ca, Han ki Sa wic kiej, Jan ka Kra sic kie go, pró -
bę ta ko wej w przy pad ku Le ona Ka sma na oraz za aresz to wa nie Paw ła Fin de ra i Mał go rza ty
For nal skiej35. Co oczy wi ste, bę dąc współ pra cow ni kiem Ja ro sze wi cza i Spy chal skie go pod -
czas woj ny, Do bro wol skie mu znacz nie trud niej przy cho dzi ły wy ja śnie nia do ty czą ce cha -
rak te ru tych kon tak tów. W swo ich ze zna niach twier dził, że na po cząt ku woj ny zo stał uwi -
kła ny we współ pra cę z ni mi, nie ma jąc przy tym po ję cia o ich rze czy wi stej ro li wśród
ko mu ni stów dzia ła ją cych w War sza wie. O sy tu acji, w ja kiej się zna lazł, zo rien to wał się do -
pie ro po po wsta niu PPR i – jak twier dził – co naj mniej od prze ło mu lat 1942 i 1943 po dej -
mo wał pró by, aby ujaw nić przed wła dza mi par tii prze stęp stwa, ja kich do pu ści ła się owa
dwój ka. Za stra sza ny przez Spy chal skie go kom pro mi tu ją cy mi go in for ma cja mi o rze ko mym
za ta je niu przed wła dza mi KZMP fak tu pod pi sa nia w 1935 r. zgo dy na współ pra cę z Od dzia -
łem II Szta bu Głów ne go Woj ska Pol skie go, nie zdo łał do pro wa dzić tych za bie gów do skut -
ku36. Jak się zda je, sy tu ację Do bro wol skie go w śledz twie naj bar dziej utrud ni ły ze zna nia
świad ków, któ rzy cho ciaż – we dług nie go – do brze orien to wa li się w je go skom pli ko wa nej
sy tu acji pod czas woj ny, cał ko wi cie za prze czy li praw dzi wo ści po wyż szych ze znań37.
Najpraw do po dob niej naj war to ściow sze dla ofi ce rów UB oka za ły się przy tym wy ja śnie nia
Ma rii Tur lej skiej, trak tu ją ce m.in. o przy na leż no ści Do bro wol skie go na po cząt ku lat trzy -
dzie stych do czę sto chow skiej ko mór ki pra wi co wej kor po ra cji stu denc kiej „We le cja”38. Jak
się mia ło oka zać, te szcze gól ne zwro ty w ży cio ry sie Do bro wol skie go, o któ rych sam mó wił
nie wie le al bo wca le, ode gra ły póź niej waż ną ro lę w „roz mo wach”, ja kie zmu szo ny był pro -
wa dzić z Rom kow skim i Ró żań skim.

Na po cząt ku grud nia Jó zef Du sza we zwał Eu ge niu sza Chim cza ka na od pra wę Gru py Spe -
cjal nej. Obec ne na niej by ły wszyst kie naj waż niej sze oso by w MBP od po wie dzial ne za pro -
wa dze nie śledztw w związ ku z od chy le niem pra wi co wo -na cjo na li stycz nym w par tii: Rom -

34 W pew nym mo men cie Do bro wol ski ze znał na wet, że w 1944 r. Ja ro sze wicz oświad czył mu, ja ko by
w krę gach zwią za nych z De le ga tu rą Rzą du z ra do ścią przy ję to wia do mość o wej ściu Spy chal skie go w skład
de le ga cji par tyj nej wy jeż dża ją cej do Mo skwy. AIPN, 0298/630, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do -
bro wol skie go, 2 XII 1949 r., k. 121.

35 Ibi dem, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 2–4, 9, 26–28 XI oraz 2 XII 1949 r.,
k. 22–32, 51–56, 104–112, 117–119, 126–127.

36 Do bro wol ski tłu ma czył, że wy ko rzy sta no wów czas je go na iw ność ja ko mło de go dzia ła cza ko mu ni -
stycz ne go oraz że ca łą spra wę zgło sił za rów no wła dzom KZMP, jak i „Ży cia”. Ibi dem, Pro to ko ły prze słu chań
Szczę sne go Do bro wol skie go, 22–23 XI 1949 r., k. 76–85; por. ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do -
bro wol skie go, 2 XII 1949 r., k. 124–126. Pod czas woj ny Do bro wol ski czy nił rze ko mo sta ra nia, aby oczy ścić
się z za rzu tów sta wia nych mu przez Spy chal skie go po przez przed sta wie nie świad ków, któ rzy za świad czy li by
o ujaw nie niu przed wła dza mi KZMP i „Ży cia” fak tu pod pi sa nia zgo dy na współ pra cę z Od dzia łem II. Za każ -
dym ra zem pró by te koń czy ły się nie po wo dze niem, co w re zul ta cie, zda niem Do bro wol skie go, unie moż li wia -
ło otwar te po sta wie nie za rzu tów Ja ro sze wi czo wi i Spy chal skie mu na fo rum PPR. Ibi dem, Pro to ko ły prze słu -
chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 24–25 XI oraz 2 XII 1949 r., k. 93–95, 99–101, 128–130.

37 Ibi dem, t. 2, Pro to ko ły prze słu chań: Je rze go Mo raw skie go z 30 XI 1949 r., Wła dy sła wa Ku szy ka
z 1 XII 1949 r., Je rze go Baum rit te ra z 2 XII 1949 r., k. 16–22. 

38 Wpraw dzie Tur lej ska oświad czy ła od ra zu, że z kor po ra cją łą czy ły Do bro wol skie go je dy nie związ ki ko -
le żeń skie, na to miast ide owe z „Ży ciem”, oraz że o ca łej spra wie wie dział in ny czło nek OMS – Mie czy sław
Po piel, to jed nak nie ule ga wąt pli wo ści, iż w kon tek ście spraw zwią za nych z od chy le niem pra wi co wo -na cjo -
na li stycz nym w par tii by ło to oskar że nie naj cięż sze go ga tun ku. Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Ma rii Tur lej -
skiej, 2 XII 1949 r., k. 25, 29. Szczę sny Do bro wol ski na le żał do „We le cji” je dy nie na pierw szym ro ku stu diów
(1932/1933); zob. www.ar chi wum kor po ra cyj ne.pl (poz. 870 na li ście człon ków kor po ra cji „We le cja”);
www.we le cja.pl, 3 IX 2012 r.
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kow ski, Ró żań ski, Fej gin oraz Świa tło. Pierw szy z nich, po za po zna niu się z do tych cza so -
wy mi pro to ko ła mi prze słu chań Do bro wol skie go, za py tał Chim cza ka, czy bił po dej rza ne go
pod czas śledz twa. Mi mo prze czą cej od po wie dzi Rom kow ski przy po mniał zgro ma dzo nym
na od pra wie ofi ce rom śled czym, że nie na le ży sto so wać środ ków przy mu su fi zycz ne go bez
je go zgo dy3 9. Już dzień po od pra wie (tj. 7 grud nia) wi ce mi ni ster MBP wraz z Jó ze fem
Różań skim po ja wi li się w wię zie niu na Mo ko to wie, by po raz pierw szy prze słu chać Do bro -
wol skie go40. Cho ciaż dy rek tor De par ta men tu Śled cze go zo stał wcze śniej od su nię ty od prac
Gru py Spe cjal nej, to fak tycz nie jesz cze do mar ca 1950 r. ak tyw nie uczest ni czył w pro wa dzo -
nych przez nią śledz twach, za stę pu jąc tym sa mym wdra ża ją ce go się w swo je no we obo wiąz -
ki Ana to la Fej gi na41. 

Szczę sny Do bro wol ski znał swo ich przy szłych opraw ców, wie dział do kład nie, kim by li
i ja kie sta no wi ska zaj mo wa li. Z Jó ze fem Ró żań skim miał na wet oka zję sty kać się na grun -
cie spo tkań to wa rzy skich. Jak twier dził po wyj ściu z wię zie nia, sa ma świa do mość, że je go
spra wą za in te re so wa li się naj wyż si przed sta wi cie le mi ni ster stwa, po głę bi ła je go za paść psy -
chicz ną42. Nie wy klu czo ne zresz tą, że do pro wa dze nie po dej rza ne go do ta kie go sta nu by ło
jed nym ze świa do mie re ali zo wa nych ce lów Rom kow skie go i Ró żań skie go. Naj ordy nar niej -
sze in wek ty wy pa da ją ce z ich stro ny pod ad re sem Do bro wol skie go oraz po wta rza ne za rzu -
ty kła ma nia w śledz twie prze pla ta li co ja kiś czas, utrzy ma ny mi w oj cow skim to nie, ra da mi
lub obiet ni ca mi uwol nie nia pod wa run kiem zmia ny ze znań:

„Gen. [Rom kow ski]: Nas stać na to, że by ście nie sie dzie li, wy je ste ście tyl ko frag men -
tem. Trze ba prze ła mać u sie bie ten opór i po tym bę dzie my was oce nia li”43.

Zna jąc ze zna nia świad ków, któ rzy nie po twier dzi li wcze śniej szych wy wo dów Do bro -
wol skie go, mo gli przy pusz czać, że ów sa mo dziel nie roz pocz nie skła da nie no wych wy ja -

39 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Eu ge niu sza Chim cza ka, 6 XII 1954 r.,
k. 173.

40 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r., k. 11; por.
AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Eu ge niu sza Chim cza ka, 6 XII 1954 r., k. 173. 

41 Ana tol Fej gin po la tach tak opi sy wał sy tu ację, któ ra po wsta ła wów czas w Gru pie Spe cjal nej: „Po pierw -
sze bar dzo nie do brze się sta ło, iż zo stał przy śledz twie, ni cze go w grun cie rze czy nie zro zu miaw szy z wy wo -
dów Ko mi sji [KC do zba da nia pra cy Gru py Spe cjal nej MBP], tow. Ró żań ski, co wię cej, mi mo cho dem za uwa -
żę, po wstał dziw ny stan rze czy – z jed nej stro ny kie ro wał na co dzień, co praw da pod znacz ną kon tro lą tow.
Rom kow skie go, śledz twem Ró żań ski, a Fej gin, któ ry na tu ral nie mu siał mieć pe wien okres na za po zna nie,
aż do mar ca de fac to był du ble rem, co raz bar dziej an ga żu ją cym się wpraw dzie do za sad ni czej spra wy, ja ka
by ła w śledz twie, w spra wie Le cho wi cza – Ja ro sze wi cza i in nych, ale bądź co bądź du ble rem [...]. A rów no -
cze śnie Ró żań ski da lej gma twał spra wy, jak np. spra wę Hed dy Bar to szek, Szczę sne go Do bro wol skie go, Hali -
ny Sie dlik”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/164, List Ana to la Fej gi na do KC PZPR, War sza wa, 9 XI 1954 r.,
k. 20–21. 

42 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 225–226.

43 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r., k. 12. Eu ge -
niusz Chim czak pa ro krot nie za zna czył w spi sy wa nym przez sie bie do ku men cie, że trwa „ostra roz mo wa”.
Ibidem, k. 14. Po la tach, ze zna jąc przed pro ku ra to rem Ka zi mie rzem Ku kaw ką, Do bro wol ski do kład nie przy -
ta czał sto so wa ne wo bec niego in wek ty wy. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia
Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r., k. 226. Cy ta ty po cho dzą ce ze ste no gra mów „roz mów” z Do bro -
wol skim wy róż niono do dat ko wo po przez wy łą cze nie ich z za sad ni cze go ukła du tek stu. Wszyst kie po zo sta łe
(w prze wa ża ją cej mie rze po cho dzą ce z póź niej sze go do cho dze nia pro wa dzo ne go przez pro ku ra to ra Ka zi mie -
rza Ku kaw kę w spra wie prze ciw ko Ro ma no wi Rom kow skie mu i in.) wy róż nio ne są wy łącz nie cu dzy sło wem.
Na le ży za uwa żyć, że dy na mi ka sa mych „roz mów” prze kła da ła się nie jed no krot nie na nie zgrab ne lub nie gra -
ma tycz ne sfor mu ło wa nia za sto so wa ne w ste no gra mach. Nie mniej, in ge ro wano je dy nie w tych miej scach,
gdzie for ma za pi su mo gła istot nie wy pa czyć sens pro wa dzo ne go dia lo gu.
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śnień. Ten jed nak ewi dent nie nie wie dział, co ma mó wić, klu czył, pro sił o czas do na my słu.
Wresz cie, roz mo wa za czę ła zmie rzać do uświa do mie nia Do bro wol skie mu, że te za o wal ce
ze Spy chal skim i Ja ro sze wi czem pod czas woj ny jest je go wy my słem, oraz że w rze czy wi -
sto ści z ni mi współ pra co wał. Sam nie po tra fił zresz tą wy ja śnić wie lu nie ści sło ści zwią za -
nych z kon tak ta mi z tą dwój ką, na cze le ze spra wą uprze dze nia Ja ro sze wi cza o wy ro ku
śmier ci wy da nym na nie go w 1942 r. przez wła dze PPR. Ar gu men ta cja, że spra wa nie by ła
dla nie go ja sna, w oczy wi sty spo sób nie prze ko ny wa ła prze słu chu ją cych go ofi ce rów UB: 

„Płk [Ró żań ski]: Wa sza obro na Jar[osze wi cza] by ła skie ro wa na prze ciw ko par tii [...].
Ro bi li ście wbrew wo li par tii”44.

W ko lej nych dniach prze słu cha nia Do bro wol skie go sku pi ły się na je go dzia łal no ści
przed woj ną. Wów czas to roz po czę to sto so wa nie re gu lar nych tor tur, w któ rych bra li udział
Rom kow ski i Ró żań ski, a w prze rwach mię dzy ni mi Du sza i spro wa dzo ny przez nie go spe -
cjal nie do te go ce lu ofi cer śled czy Ro man Lasz kie wicz45. Do bro wol ski tak opi sy wał sa mo
roz po czę cie znę ca nia się nad nim w śledz twie: „Pierw szy ude rzył mnie Rom kow ski rę ką
w twarz [...]. W chwi lę póź niej ktoś przy niósł pał kę gu mo wą – zda je się Du sza – i Rom kow -
ski i Ró żań ski na prze mian okła da li mnie tą pał ką po ple cach i po ślad kach, ka żąc mi klę czeć
na pod ło dze. Na stęp nie zo sta łem za pro wa dzo ny przez Du szę do ma łe go po ko ju znaj du ją ce -
go się w koń cu ko ry ta rza, tam ka za no mi po ło żyć się na pod ło dze be to no wej, zdjąć bu ty
i na go łe sto py na roz kaz Du szy funk cjo na riusz bez pie czeń stwa, nie zna ne go mi na zwi ska
[naj praw do po dob niej Lasz kie wicz], wy mie rzał mi ra zy pał ką gu mo wą”46. Roz po czę ty tym
sa mym naj bar dziej bru tal ny okres śledz twa trwał aż do świąt Bo że go Na ro dze nia. Wów czas
to nie tyl ko wie lo krot nie bi to i po ni ża no Do bro wol skie go, lecz tak że sto so wa no tor tu ry w po -
sta ci miaż dże nia dło ni za po mo cą ołów ka, przy kła da nia do rę ki roz ża rzo ne go pa pie ro sa czy

44 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 7 XII 1949 r., k. 13. We dług
Do bro wol skie go, Ja ro sze wi cza ska za no na śmierć za prze ka za nie struk tu rom pod zie mia nie pod le gło ścio we go
in for ma cji o przy by ciu gru py ini cja tyw nej z Mo skwy. Wy rok miał być, we dług nie go, za są dzo ny je dy nie
na pod sta wie przy pusz czeń Edwar da Mo łoj ca. Ibi dem, t. 3, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 28–29 X 1949 r., k. 13–17; por. ibi dem, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol -
skim, 7 XII 1949 r., k. 12–13; zob. re la cję z roz mo wy Rom kow skie go z Fran cisz kiem Jóź wia kiem ps. „Wi -
told” z 6 XII 1948 r. do ty czą cą m.in. wy ro ku wy da ne go na Ja ro sze wi cza – AIPN, 0298/895, No tat ka służ bo wa
z roz mo wy Ro ma na Rom kow skie go z Fran cisz kiem Jóź wia kiem, 6 XII 1948 r., k. 18–21; por. M. Tur lej ska,
Te po ko le nia ża ło ba mi czar ne... Ska za ni na śmierć i ich sę dzio wie, War sza wa 1990, s. 395–396 (gdzie po wyż -
sza roz mo wa z błęd ną da tą 4 XII 1946 r.) oraz Ar chi wum Wschod nie Ośrod ka „Kar ta” (AWOK), Ko lek cja
pro fe so ra Je rze go Po ksiń skie go, t. 52/1661, Chro no lo gicz ny wy kaz wy da rzeń z dzia łal no ści władz bez pie -
czeń stwa, pro ku ra tu ry, są dow nic twa i wię zien nic twa w okre sie błę dów i wy pa czeń w la tach 1948–1956, s. 1
(gdzie roz mo wa z da tą 4 XII 1948 r.). We dług Pio tra Gon tar czy ka pró ba za ma chu na Ja ro sze wi cza z 1942 r.
mo gła być za rów no czę ścią po ra chun ków we wnątrz PPR, jak i naj zwy klej szą po mył ką za kon spi ro wa nych
przed so bą sia tek wy wia dow czych NKWD i GRU, któ re nie in for mo wa ły się wza jem nie o rze czy wi stej ro li
swo ich agen tów w struk tu rach pol skie go pod zie mia. P. Gon tar czyk, Pol ska Par tia Ro bot ni cza. Dro ga do wła -
dzy (1941–1944), War sza wa 2006, s. 151.

45 Lasz kie wicz ze znał po la tach: „Do mo je go po ko ju wszedł jed ne go dnia Du sza i po wie dział, że ma my
in ną pra cę do wy ko na nia i w związ ku z tym, że by pójść ra zem z Du szą. We szli śmy do po ko ju, w któ rym był
Ró żań ski, Rom kow ski i Do bro wol ski [...]. Trud no mi po wie dzieć, od ko go otrzy ma łem po le ce nie bi cia Do -
bro wol skie go”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół roz pra wy głów nej w spra wie Jó ze fa Ró żań -
skie go – ze zna nia Ro ma na Lasz kie wi cza, 19 XII 1955 r., k. 38; por. ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Jó ze fa
Duszy, 12 V 1956 r., k. 122.

46 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 226; por. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Eu ge niu sza Chim cza ka, 6 XII 1954 r.,
k. 174; zob. AAN, Ko lek cja akt do ty czą cych ru chu ro bot ni cze go, 509/50, Za łącz nik (wnio ski z do cho dze nia
w spra wie prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie mu), b.d., k. 3–4.
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usta wicz ne go za my ka nia w kar ce rze mię dzy ko lej ny mi prze słu cha nia mi. Jak twier dził Do -
bro wol ski: „W cza sie jed ne go z ta kich prze słu chań Rom kow ski w trak cie wy zwisk i «nor -
mal nych» ude rzeń ude rzył mnie tak moc no pię ścią w ucho, że pękł mi bę be nek uszny [...].
Kie dy Rom kow ski prze słu chi wał mnie póź niej i wi dział, że ciek nie mi z ucha, szy dził ze
mnie, mó wiąc, że wpraw dzie ude rzył mnie tro chę za moc no, ale ja za słu gu ję na ku lę w łeb,
a nie na ude rze nie w ucho”47.

Sto so wa nie udręk fi zycz nych i psy chicz nych po dyk to wa ne by ło chę cią wy mu sze nia na
Do bro wol skim ze znań pa su ją cych do ca ło ścio wej kon cep cji śledz twa w spra wie Le cho wi cza
i Ja ro sze wi cza. W związ ku z tym 9 grud nia Rom kow ski i Ró żań ski za su ge ro wa li mu swo -
iste go ro dza ju punkt wyj ścia, od któ re go po wi nien roz po cząć skła da nie no wych wy ja śnień: 

„Gen.: Ani przed 1935 r., ani przed 1936 r. nie wy stę po wa li ście z kor po ra cji – po ma gam
wam. My ma my du żo cza su i to dzia ła prze ciw ko wam”48. 

Jed no cze sna przy na leż ność Do bro wol skie go do kor po ra cji stu denc kiej „We le cja” (na zy -
wa nej przez Ró żań skie go fa szy stow ską) oraz do le wi co wej OMS „Ży cie” da ła asumpt, by
oskar żyć go o dzia łal ność agen tu ral ną skie ro wa ną prze ciw ko mło dzie żów ce ko mu ni stycz -
nej49. Po zo sta ło je dy nie usta lić szcze gó ły tej dzia łal no ści, jak np. kto zwer bo wał go do dzia -
łal no ści „na le wi cy”. Pró by za cho wa nia ja kich kol wiek po zo rów skła da nia przez Do bro wol -
skie go sa mo dziel nych ze znań – na wet mi mo sto so wa nej prze mo cy – nie przy no si ły jed nak
re zul ta tów: 

„Płk: Ja ci po wiem to na zwi sko i do sta niesz.
D. [Do bro wol ski]: Nie mów cie mi te go na zwi ska, ja wam sam po wiem, nie mów cie, ja sam.
Gen.: No to po wiedz cie to na zwi sko.
D.: Po zwól cie, że ja sam to na zwi sko po wiem.
Gen.: Na zwij cie na zwi sko czło wie ka, u któ re go by li ście na łącz no ści?
D.: Po móż cie mi w tym”50.
Rom kow ski i Ró żań ski nie udzie li li mu jed nak żad nej in for ma cji, de cy du jąc się w tym

mo men cie na prze r wa nie prze słu cha nia. Kil ka ko lej nych go dzin Do bro wol ski spę dził naj -
praw do po dob niej w kar ce rze, kie dy bo wiem jesz cze te go sa me go dnia wie czo rem roz mo -
wy wzno wio no, nie miał żad nych wąt pli wo ści, przez ko go zo stał zwer bo wa ny: 

„D.: Był nim Spy chal ski, tak jest”51.
W ko lej nych dniach Do bro wol ski ze zna wał znacz nie pew niej, bez więk sze go wa ha nia od -

po wia da jąc na py ta nia Rom kow skie go i Ró żań skie go. Od no sząc się do swo jej – rze ko mo
agen tu ral nej – prze szło ści, za ry so wał m.in. pro fil po li tycz ny ze brań kor po ra cji „We le cja”:

„Płk: Ja ki cha rak ter mia ły te ze bra nia. 
D.: Po li tycz ny w sen sie de fen syw nym, an ty le wi co wym. Mia ły cha rak ter ko mór ki

do prze ni ka nia w or ga ni za cje le wi co we przez an ga żo wa nie się w pra cę w or ga ni za cjach
lewi cy, przede wszyst kim w org[ani za cje] stu denc kie ce lem roz kła da nia ich”52.

47 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 226.

48 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 9 XII 1949 r., k. 15.
49 W rze czy wi sto ści Do bro wol ski opu ścił „We le cję” jesz cze przed tym, jak Jó zef Ru binsz te in wpro wa dził

go do OMS „Ży cie” i ko mór ki KZMP. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/166, No tat ka wi ce pro ku ra to ra Na -
czel nej Pro ku ra tu ry Ja na Tra czew skie go w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, 30 XII 1954 r.,
k. 128–129.

50 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 9 XII 1949 r., k. 16.
51 Ibi dem.
52 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 10 XII 1949 r., k. 18.



Radosław Kurek 

236

V
A

R
IA

Wbrew swo im wcze śniej szym ze zna niom Do bro wol ski skłon ny był twier dzić, że Ja ro -
sze wi cza po znał już pod czas owych ze brań w 1933 r., a nie – jak po przed nio – do pie ro
po wy bu chu woj ny. To tak że je mu za czął przy pi sy wać skie ro wa nie go do or ga ni za cji stu -
denc kiej „Ży cie”, skąd póź niej re gu lar nie do star czał mu mel dun ki in for ma cyj ne na te mat
po stę po wa nia mło dych ko mu ni stów. Po wstą pie niu do Klu bu De mo kra tycz ne go agen tu ral -
ną dzia łal no ścią Do bro wol skie go po kie ro wać miał in ny zna ny mu rze ko my uczest nik ze -
brań „We le cji” – Hen ryk Bu czyń ski53. Ów czło nek Szta bu Głów ne go GL, a przez to rów -
nież bli ski współ pra cow nik Spy chal skie go, z ca łą pew no ścią nie przy pad ko wo po ja wił się
w je go ze zna niach, gdyż od sa me go po cząt ku był jed ną z głów nych po sta ci spi sku we wnątrz
PPR ba da ne go przez Gru pę Spe cjal ną54. To wła śnie on miał po in stru ować Do bro wol skie go
co do spo so bu kon ty nu owa nia dzia łal no ści szpie gow skiej tuż po roz po czę ciu dzia łań mi li -
tar nych w 1939 r.: 

„D.: Udać się tam, gdzie jest A[rmia] Cz[er wo na], na wią zać kon takt, łącz ność. Gdzie
mie li śmy być, te go do kład nie nie usta lo no. Bu czyń ski miał zo stać w W[ar sza]wie, a ja mia -
łem być na te ren[ie] ZSRR, wer bo wać tam lu dzi, a na stęp nie po wró cić na te re ny nie miec -
kie do W[ar sza]wy [...]”55.

Do bro wol ski przy znał po nad to, że je go dzia łal ność by ła re gu lar nie opła ca na za rów no
przez Ja ro sze wi cza, jak i Bu czyń skie go. Na grun cie śledz twa wy zna nie Do bro wol skie go
wkrót ce za owo co wa ło de cy zją (być mo że sa me go Rom kow skie go) o spre pa ro wa niu sto -
sow ne go po kwi to wa nia z je go pod pi sem56.

53 Ibi dem, k. 18–19; por. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/166, No tat ka wi ce pro ku ra to ra Na czel nej Pro -
ku ra tu ry Ja na Tra czew skie go w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, 30 XII 1954 r., k. 129–130.
Nie dłu go po tym, jak Do bro wol ski zo stał zmu szo ny do przy zna nia, że po znał Ja ro sze wi cza jesz cze przed wy -
bu chem woj ny, ten dru gi za czął być na kła nia ny pod czas wła sne go śledz twa do zło że nia po dob ne go ze zna nia.
AIPN, 2548/8, Pro to kół prze słu cha nia Al fre da Ja ro sze wi cza, 8 VI 1956 r., k. 26.

54 AIPN, 0298/341, Plan pra cy w spra wie Ja ro sze wi cza – Le cho wi cza i in., 1949 r., k. 57. Hen ryk Bu czyń -
ski ps. „Ste fan” zgi nął na dłu go przed roz po czę ciem śledztw w spra wie od chy le nia pra wi co wo -na cjo na li stycz -
ne go w PZPR, gdyż jesz cze w kwiet niu 1945 r. 

55 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 12 XII 1949 r., k. 20; por.
ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 10 XII 1949 r., k. 19.

56 W związ ku z pi smem skie ro wa nym do GZI WP 31 XII 1949 r. na ad res ga bi ne tu Rom kow skie go na de -
sła no trzy fo to ko pie oraz jed ną kli szę fo to gra ficz ną za wie ra ją ce róż ne wer sje pod pi su Do bro wol skie go.
AIPN, 0298/630, t. 7, Pi smo ppłk. Wła dy sła wa Hal bersz tad ta do ppłk. Jó ze fa Świa tły, War sza wa, 31 XII 1949 r.,
k. 1–2/4. Te go sa me go dnia Ró żań ski prze słu chi wał Do bro wol skie go od no śnie do for my po kwi to wań, któ re
pod pi sy wał przed woj ną na do wód otrzy ma nej za pła ty za do star cza ne in for ma cje: „Płk: Po kwi to wa nia na pie -
nią dze, na ja kim pa pie rze wy sta wia li ście? D.: Na po kwi to wa niach – drucz kach. Płk: Co tam by ło na pi sa ne?
D: Za do star czo ne in for ma cje, czy coś w tym ro dza ju. Płk: Co tam by ło? D: Wy mie nio na su ma na wą skim pa -
sku pa pie ru 4 cm sze ro ka a dłu ga dwa ra zy ty le”. Ibi dem, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol -
skim, 31 XII 1949 r., k. 36; zob. ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 3 I 1950 r., k. 38.
Pod czas prze słu cha nia pro wa dzo ne go przez Eu ge niu sza Chim cza ka 5 I 1950 r. Do bro wol ski ze znał, że na oka -
za nym mu kwi cie z 27 V 1939 r., po twier dza ją cym zwrot wy dat ków wy wia dow czych, wid nie je je go wła sno -
ręcz ny pod pis oraz że zo stał on wy sta wio ny w związ ku z prze ka za ny mi Bu czyń skie mu in for ma cja mi. Ibi dem,
t. 4, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 5 I 1950 r., k. 3. W li sto pa dzie 1954 r. ba da ją cy spra -
wę śledz twa prze ciw ko Do bro wol skie mu ppłk Ka zi mierz Mi cha lak we wnio skach za miesz czo nych w spo rzą -
dzo nej przez sie bie no tat ce in for ma cyj nej na pi sał m.in.: „4. Prze słać do ana li zy gra fo lo gicz nej po kwi to wa nie
Cen tral nej Agen tu ry w ce lu stwier dze nia, czy pod pis «Szczę sny» po cho dzi od Do bro wol skie go”. Ibi dem, t. 1,
No tat ka in for ma cyj na Ka zi mie rza Mi cha la ka w spra wie śledz twa prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, li -
sto pad 1954 r., k. 87. Kwit zwro tu wy dat ków wy wia dow czych z 27 V 1939 r. prze sła ny do ana li zy opie wał
na kwo tę 16 zł. Ibi dem, Kwit zwro tu wy dat ków wy wia dow czych, 27 V 1939 r., k. 88. Nie ste ty, nie uda ło się
usta lić, czy osta tecz nie ba da nia te prze pro wa dzo no. Je że li jed nak do nich do szło, to w związ ku z umo rze niem
spra wy prze ciw ko Do bro wol skie mu na le ży przy pusz czać, że da ły one wy nik ne ga tyw ny.
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Rze ko me in struk cje Bu czyń skie go o utwo rze niu siat ki szpie gow skiej na te re nie ZSRR
w nie dłu gim cza sie otwo rzy ły ko lej ny roz dział „roz mów”, tym ra zem po świę co nych dzia -
łal no ści Do bro wol skie go pod czas oku pa cji nie miec kiej w Pol sce. Po cząt ko wo Rom kow ski
i Ró żań ski za in te re so wa ni by li przede wszyst kim oko licz no ścia mi je go po wro tu do War sza -
wy wraz z Je rzym Al brech tem, ak tu al nym człon kiem Biu ra Or ga ni za cyj ne go KC PZPR,
a tak że na wią za niem przez nich kon tak tu z Bu czyń skim: 

„D.: Z Bu czyń skim wi dział się Al brecht w tym cza sie. Prze ka zał mu in for ma cje z te re -
nów ZSRR i po dró ży [...]. Na zy wa li to roz mo wą dla wy wia du ra dziec kie go, ale by ło to
oszu stwo – tę for mę pra cy wy su nął Bu czyń ski”57. 

Wzno wio na w ten spo sób pra ca agen tu ral na we wnątrz roz pro szo nych gru pek ko mu ni stów
po wsta łych na te re nie War sza wy na po ty ka ła jed nak na po waż ne prze szko dy, wśród któ rych
naj istot niej szą mia ła być groź ba de kon spi ra cji Bu czyń skie go przez kie row ni ka wy wia du so -
wiec kie go An to nie go Ni zio ła. W trak cie ze znań Do bro wol ski przy znał, że w związ ku z tą
spra wą po raz pierw szy brał udział w ak cji ma ją cej na ce lu li kwi da cję ko mu ni sty: 

„D.: Bu czyń ski je sie nią [19]40 r. pow[ie dział], że Ni zioł pra cu je [wy róż nie nia w cy ta -
tach zgod ne z ory gi na łem] dla So wie tów i ma go zde ma sko wać. Wy dał go do li kwi da cji,
pro sząc mnie o po moc w tej spra wie, bym go zli kwi do wał [...]. Mo ja obec ność mia ła uspo -
ko ić Ni zio ła – za ma sko wać. Przy sze dłem tam i za sta łem Ja ro sza, któ ry po wie dział, że już
po wszyst kim”58. 

Do bro wol ski, zgod nie z wie lo krot nie po wta rza ny mi żą da nia mi, nie bro nił sie bie w ze -
zna niach. Me to do lo gia śledz twa opie ra ła się na za ło że niu, że każ da opi sa na przez nie go
zbrod nia – czy to Ja ro sze wi cza, czy to Bu czyń skie go – by ła przez wzgląd na współ pra cę
z ni mi rów nież je go zbrod nią. Ta ki był też punkt wyj ścia do roz mo wy na te mat pod ję cia
przez nie go w 1941 r. pra cy za rob ko wej u Ja ro sze wi cza, kie dy prze jął część spra wun ków
zwią za nych z kon tak ta mi han dlo wy mi z Niem ca mi. Jak się mia ło szyb ko oka zać – ku ewi -
dent ne mu za sko cze niu Do bro wol skie go – nie by ły to tyl ko i wy łącz nie kon tak ty biz ne so we: 

„Płk: Czy by li ście na Szu cha.
D.: By łem, ale nie pa mię tam, w ja kiej spra wie.
Płk: Z kim tam roz ma wia li ście?
D.: Praw do po dob nie z Ha me rem. (Dłu go mil czy i na my śla się).
Płk: Po co tam cho dzi li ście i z czy je go po le ce nia?
D.: nie pa mię tam po co – z czy je go po le ce nia nie wiem.
Płk: Kto wam dał skie ro wa nie do ge sta po, z ja kim za da niem, z kim roz ma wia li ście

i o czym.
D.: Nie wiem.
Płk: Dla te go nie wiesz, bo nie po wie dzia łeś wszyst kie go do [19]39 r. i to jest ta przy czy -

na, dla cze go ty nie wy ja śniasz, jak do sta łeś się na Szu cha. 

57 Ibi dem, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 14 XII 1949 r., k. 23.
58 Ibi dem, k. 23–24. W rze czy wi sto ści An to ni Ni zioł, ska za ny w Ber li nie przez hi tle row ski Try bu nał Lu -

do wy, zgi nął do pie ro w 1943 r. R. Na za re wicz, Po la cy – spa do chro nia rze – wy wia dow cy na za ple czu fron tu
wschod nie go, War sza wa 1974, s. 37–39; idem, Ra zem na taj nym fron cie. Pol sko -ra dziec kie współ dzia ła nie
wy wia dow cze w la tach II woj ny świa to wej, War sza wa 1983, s. 81–83; P. Gon tar czyk, op. cit., s. 73. Już dzień
póź niej Ró żań ski wy py ty wał Do bro wol skie go, czy jest pe wien, ja ko by do li kwi da cji mia ło dojść w 1940 r.,
wy raź nie przy tym su ge ru jąc, że za mach mógł być prze pro wa dzo ny w zde cy do wa nie póź niej szym ter mi nie.
AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 15 XII 1949 r., k. 25. Jó zef Ja rosz
ps. „Wi cek” – ko mu ni sta, czło nek KPP i PPR. Or ga ni za tor od dzia łów par ty zanc kich GL oraz do wód ca Okrę -
gu Ra dom GL.
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D.: To co, ja pra co wa łem dla Niem ców... ge sta po? Przed 1939 r. (po na my śle)... tak ja by -
łem na Szu cha przed sta wio ny ja ko czło wiek, któ ry pra co wał dla wy wia du nie miec kie go.

Płk: Więc mów wszyst ko, jak by ło.
D.: nie od po wia da. Chcę mó wić, ale jak i gdzie. Chcę mó wić, bo są fak ty, ale jak”59.
Jesz cze te go sa me go dnia prze pro wa dzo no qu asi -kon fron ta cję mię dzy Do bro wol skim

a Emi lią Ja ro sze wicz pod da wa ną od ro ku nie zwy kle bru tal ne mu śledz twu6 0. Nie ule ga wąt -
pli wo ści, że ca ła ope ra cja by ła wcze śniej do kład nie za pla no wa na, a jej głów nym ce lem
mogło być utwier dze nie po dej rza ne go w praw dzi wo ści zło żo nych przez sie bie fał szy wych
ze znań: „Otwar to drzwi do ko ry ta rza, przy sła nia jąc mnie ty mi drzwia mi. Ró żań ski dał znak
rę ką, usły sza łem ja kiś szept na ko ry ta rzu, a po tem głos Emi lii Ja ro sze wi czo wej, któ rą znam.
Ja ro sze wi czo wa wy po wie dzia ła – a jak z to nu i szyb ko ści jej słów mo głem wnio sko -
wać – od czy ta ła zda nie tej tre ści, że skon tak to wa łem jej mę ża z dwo ma ge sta pow ca mi, któ -
rych na zwi ska przy ta cza ła, a któ rych obec nie nie pa mię tam, po czym za mknię to drzwi
od ko ry ta rza i kon fron ta cja się skoń czy ła. Po tem wy ma ga no ode mnie w śledz twie, bym po -
twier dzał te oko licz no ści i roz sze rzał je”61.

Na efek ty kon se kwent ne go pra nia mó zgu nie trze ba by ło dłu go cze kać. Już dzień póź -
niej Do bro wol ski uzna wał ko la bo ra cję z ge sta po, a przed woj ną współ pra cę z wy wia dem
nie miec kim w Pol sce, za bez dy sku syj ny punkt swo je go ży cio ry su. Roz sze rzył tak że swo je
ze zna nia od no szą ce się do in fil tra cji or ga ni za cji le wi co wych, twier dząc, że no tat ki in for ma -
cyj ne spo rzą dzał w dwóch eg zem pla rzach, po jed nym dla kontr wy wia du pol skie go i wy wia -
du nie miec kie go. Co wię cej, to wła śnie owe kon tak ty sprzed 1939 r. uznał za ele ment de -
cy du ją cy o otrzy ma niu pra cy u Ja ro sze wi cza, któ re mu pod czas oku pa cji za le ża ło
na na wią za niu bliż szych kon tak tów z Niem ca mi62. Nie mniej jed nak po za pod su wa ny mi
na bie żą co ogól ni ka mi, ma ją cy mi nadać śledz twu po żą da ny kie ru nek, nie zmien nie trud no
przy cho dzi ło wy do by wa nie z Do bro wol skie go tak ocze ki wa nych szcze gó łów do ty czą cych
np. per so na liów osób, z któ ry mi współ pra co wał: 

„D.: Jak ja zo sta łem zwer bo wa ny, to nie pa mię tam. Przed skie ro wa niem mnie na ge sta -
po by łem na ze bra niu w Al. Ujaz dow skich.

Gen.: Co to by ło za ze bra nie?

59 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 15 XII 1949 r., k. 25. Do -
bro wol ski w swo ich ze zna niach miał naj praw do po dob niej na my śli Jó ze fa Ham me ra -Ba czew skie go (vel Hen -
ry ka Szwey ce ra) – agen ta Nad wy wia du Rzą du Lon dyń skie go utwo rzo ne go przez Abweh rę.

60 Emi lia Ja ro sze wicz zo sta ła aresz to wa na w paź dzier ni ku 1948 r. Prze słu chi wa na przez ofi ce rów śled -
czych Ta de usza Szy mań skie go i Je rze go Ka skie wi cza by ła re gu lar nie bi ta i po ni ża na. Jó zef Ró żań ski na kła -
niał ją do skła da nia ob cią ża ją cych jej mę ża ze znań, przed sta wia jąc jed no cze śnie pi smo Al fre da Ja ro sze wi cza
za świad cza ją ce o sto sun kach łą czą cych go pod czas woj ny z in ny mi ko bie ta mi. AIPN, 01476/143, Uza sad nie -
nie do wy ro ku w spra wie Ro ma na Rom kow skie go i in nych, 11 XI 1957 r., k. 17, 28–29.

61 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 227. Jesz cze pod ko niec li sto pa da 1949 r. Emi lia Ja ro sze wicz skła da ła ob szer ne ze zna nia na te mat kon tak -
tów Do bro wol skie go z ge sta po, kri po oraz po li cją gra na to wą: „Do bro wol ski Szczę sny utrzy my wał kon tak ty
z ge sta pow ca mi – Kon fel dem, Glot zem, Ham me rem i Le wan dow skim – oraz pra cow ni ka mi kri po – Mar kow -
skim Ma ria nem, Zaj dlem Edwar dem i po li cjan ta mi Za krzew skim Mi cha łem i Ko by liń skim Ja nem. Z po le ce -
nia Ja ro sze wi cza ww. prze ka zy wał spi sy człon ków GL, PPR, AK ce lem prze pro wa dze nia aresz to wań i li kwi -
da cji, [z] cze go ww. zda wa li mu re la cję, a on z ko lei prze ka zy wał to Ja ro sze wi czo wi”. AIPN, 0298/630, t. 5,
Wy pi sy z ze znań Emi lii Ja ro sze wicz do ty czą cych Szczę sne go Do bro wol skie go, 23–25 XI 1949 r., k. 44. O bli -
skiej współ pra cy Ja ro sze wi cza i Do bro wol skie go na rzecz Od dzia łu II Ko men dy Głów nej SZP-ZWZ-AK ze -
zna wał po nad to Sta ni sław Nie nał tow ski. AIPN, 0298/630, t. 6, Wy pis z ze znań Sta ni sła wa Nie nał tow skie go
do ty czą cych Szczę sne go Do bro wol skie go, 5 IV 1949 r., k. 50.

62 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gra my z roz mów ze Szczę snym Do bro wol skim, 16 i 19 XII 1949 r., k. 25–26, 28.
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D.: By ło tam kil ka na ście osób z tych, któ rzy pra co wa li dla Niem ców do 1939 r. Mó wio -
no tam o zbli że niu, któ re by ło do 1939 r. Na tym ze bra niu by ły py ta nia, póź niej uda łem się
do ge sta po.

Gen.: Kto was wprow[adził] na to ze bra nie.
D.: To ma szew ski, ale te go nie je stem pe wien.
Gen.: Kto jest re ży se rem tej gry? Dla cze go tak ze zna je cie?”63.
Lek tu ra za pi sów z wie lo krot nie po wta rza ją cych się ja ło wych prób na kło nie nia Do bro -

wol skie go do po da wa nia kon kret nych in for ma cji od no śnie do swo jej dzia łal no ści agen tu ral -
nej wy wo łu je cza sem wra że nie, ja ko by Rom kow ski i Ró żań ski by li prze ko na ni o praw dzi -
wo ści sta wia nych mu za rzu tów. Ko lej ne py ta nia na po ty ka ły jed nak co naj wy żej na proś by
po dej rza ne go o pod po wiedź.

Pod czas ca łe go śledz twa to przede wszyst kim Ró żań ski świa do mie i umie jęt nie kształ -
to wał je go at mos fe rę. Czę sto opie rał ją na do bro tli wie po wta rza nych obiet ni cach i ra dach,
nie jed no krot nie wda jąc się w dłu go trwa łe dys ku sje na te mat po wo dów nie pa mię ci po dej -
rza ne go co do nie któ rych zda rzeń z prze szło ści: 

„Płk: Trze ba od rzu cić bła zeń stwo, bla gę, a trze ba mó wić o pro stych ludz kich spra wach,
bo to są pro ste ludz kie spra wy, cho ciaż kom pli ku je je ży cie”64. 

Z dru giej stro ny, gdy tyl ko Do bro wol ski w spra wach dla śledz twa za sad ni czych za czy -
nał ze zna wać nie po my śli Ró żań skie go, ten od ra zu na rzu cał nie zwy kle bru tal ną je go for -
mę. Zda rza ło się, że w związ ku z tym Chim czak ro bił w ste no gra mach spe cjal ne ad no ta cje,
co ak tu al nie dzie je się w po ko ju prze słu chań: „Roz mo wa płk. z D. na te mat wro go ści je go
i za cho wa nia się w śledz twie. Roz mo wa idzie w kie run ku zła ma nia D., któ ry za cho wu je się
jak bła zen, bro ni się tyl ko, że nie jest on zde cy do wa nym i świa do mym wro giem. Roz mo wa
ta jed nak wpły wa na nie go roz bra ja ją co – przy naj mniej ze wnętrz nie i chwi lo wo”. I da lej
w ste no gra mie: 

„Płk: U was jest me to da – zgi nę, a nie po wiem.
D.: Nie pa mię tam punk tu wyj ścia i to wstrzy mu je ca łe mo je ze zna nia [...].
Płk: Trze ba prze stać być chło pacz kiem, trze ba mieć tro chę do brej wo li. Was prze cież

Jar[osze wicz] i in ni nie trak to wa li po waż nie, a trze ba stać się po waż nym czło wie kiem.
A wasze za cho wa nie się jest nie po waż ne. Kon cep cja wa sza jest nie po waż na. Wy je ste ście
za kła ma nym wro giem. Po wiedz cie, kto was trzy ma – ma ma czy wiel ka mi łość do Pol ski

Lu do wej? (D. w tym miej scu ni by pła cze)”65.
Ta moż li wie naj więk sza am pli tu da w sto so wa niu na ci sku psy chicz ne go bez wąt pie nia

sta no wi ła me to dę zdo by wa nia no wych ze znań. Nie co ina czej prze słu cha nia wy glą da ły
w obec no ści Rom kow skie go, w cza sie któ rych po dej rza ny czę sto mie wał za za da nie je dy -
nie po now ne zre fe ro wa nie już wcze śniej wy mu szo nych na nim ze znań66.

63 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 17 XII 1949 r., k. 27.
64 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 19 XII 1949 r., k. 28. Te go ty pu ra dy po -

wta rza ne przez Ró żań skie go w dys ku sji z po dej rza nym zaj mu ją czę sto ca łe stro ny spi sy wa nych przez Chim -
cza ka ste no gra mów. 

65 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 20 XII 1949 r., k. 29–30.
66 Na przy kład kil ka krot nie zda rzy ło się, że za nim Rom kow ski roz po czął no we prze słu cha nie, na ka zy wał

Do bro wol skie mu zre fe ro wa nie wszyst kich prze stępstw, ja kie po peł nił: „Gen.: Za co sie dzi cie w wię zie -

niu? D.: Współ dzia ła nie z Ja ro sze wi czem w zbrod ni czych czy nach przed woj ną [...]. 1. Współ pra co wa łem
z ma fią dwój kar ską do 1939 r.; 2. Współ pra co wa łem z Niem ca mi do 1939 r.; 3. Bra łem współ udział z Ja ro -
sze wi czem i Bu czyń skim w li kwi do wa niu ko mu ni stów; 4. Po śred ni czy łem w kon tak tach mię dzy Jar[osze wi -
czem] a Niem ca mi”. Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 19 XII 1949 r., k. 27; zob.
ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 21 XII 1949 r., k. 31.
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Ostat ni ste no gram z „roz mów” z Do bro wol skim, w któ rych udział wziął Rom kow ski,
po cho dzi z 21 grud nia 1949 r. Te go dnia ro la wi ce mi ni stra ogra ni czy ła się nie mal wy łącz -
nie do wy słu cha nia dia lo gu po mię dzy Do bro wol skim i Ró żań skim. W prze wa ża ją cej mie -
rze do ty czył on jed nak rze czy dru go rzęd nych: ży cia pry wat ne go po dej rza ne go (w tym rze -
ko me go uza leż nie nia od mor fi ny) czy ro man sów utrzy my wa nych pod czas woj ny przez
Ja ro sze wi cza67. Do bro wol ski za py ta ny zresz tą wprost, co my śli na te mat te go ostat nie go,
od po wie dział: 

„D.: To był czło wiek am bi cjo ner, ka rie ro wicz, ge szef ciarz, spe ku lant han dlo wy i po li tycz ny”68. 
Epi zo dycz ne pró by na wią za nia do py tań do ty czą cych współ pra cy z wy wia dem nie miec -

kim i ge sta po, tak jak wcze śniej, nie przy no si ły żad nych re zul ta tów. Być mo że za tem ostat -
nie za no to wa ne przez Chim cza ka sło wa Rom kow skie go wy ra ża ły prze ko na nie o fak tycz -
nym fia sku do tych cza so wych, wy tę żo nych za bie gów wo kół Do bro wol skie go: 

„Gen.: Wy nie chce cie być uczci wym czło wie kiem – wo li cie wie rzyć im, a nam nie chce -
cie wie rzyć [...]. My śli cie tyl ko o tym, jak się wy tłu ma czyć z da ne go prze stęp stwa”69. 

Te go sa me go dnia agent cel ny o pseu do ni mie „Adam ski” zło żył do nie sie nie na te mat za -
cho wa nia się Do bro wol skie go w okre sie, kie dy pod da wa ny był naj cięż szym prze słu cha -
niom70. We dług je go re la cji Do bro wol ski nie zdra dzał przed współ więź nia mi tre ści skła da -
nych przez sie bie ze znań, ogra ni cza jąc się je dy nie do po je dyn czych uwag rzu ca nych
naj czę ściej, gdy wy cień czo ny wra cał do ce li: „I znów raz na ja kieś py ta nie od po wie dział
dwu znacz nie: «Gdy je stem no cą prze słu chi wa ny, to przy cho dzą do po ko ju pa no wie z mi ni -
ster stwa», lecz kto – te go nie mó wił”71. Znacz nie sze rzej „Adam ski” oma wiał stan psy -
chicz ny i fi zycz ny, w ja kim znaj do wał się Do bro wol ski, po twier dza jąc w grun cie rze czy
jego kom plet ne za ła ma nie ner wo we ob ja wia ją ce się od mo men tu, gdy w prze słu cha niach
za czę li brać udział Rom kow ski i Ró żań ski: „Od te go dnia, kie dy pierw szy raz był ba da ny
przez ca łą noc, za po mi na się zu peł nie, tak że gdy wró cił ra no oko ło go dzi ny 6.00, za py tał
się w ce li: «Co, jesz cze nie by ło ape lu?». My śmy się za czę li z nie go śmiać, to on od po wie -
dział, że się po my lił. Wi dać by ło u nie go pew ne zmie sza nie, lecz sta rał się nie dać po so bie
po znać te go zmie sza nia”72. Agent cel ny pod kre ślał po nad to, że głów nie w ostat nich dniach
wi dać po Do bro wol skim du że zmę cze nie: „W ogó le z ni kim nie roz ma wia, a tyl ko spał by
bez prze rwy [...]. Gdy sie dząc, za śnie i jest przez któ re go z nas ru szo ny, aby nie spał, to
gwał tow nie pod no si się zmie sza ny”73. Co cie ka we, je den z do no sów „Adam skie go” prze -
pi sa no w for mie no tat ki in for ma cyj nej w aż sied miu eg zem pla rzach.

Prze rwa w prze słu cha niach trwa ła do 28 grud nia, kie dy wzno wił je już sam Jó zef Ró żań -
ski. Wbrew ocze ki wa niom puł kow ni ka Do bro wol ski nie był jed nak skłon ny, aby roz sze rzyć
swo je do tych cza so we ze zna nia. Wręcz prze ciw nie, po ty go dnio wej prze rwie roz po czął się
uspra wie dli wiać, co spo tka ło się z gwał tow ną re ak cją Ró żań skie go: 

„D.: Ja so bie zda ję spra wę z mo jej ro li zbrod ni czej, co jest dla mnie tra gicz ne. Ja po woj -
nie nie zda wa łem so bie spra wy z te go, co by ło.

67 Ibi dem, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 21 XII 1949 r., k. 31–32.
68 Ibi dem, k. 31.
69 Ibi dem.
70 W tym cza sie Do bro wol ski prze by wał w ce li z trze ma in ny mi więź nia mi: Ja ku bo wi czem, Czer wia kow -

skim i Pa ły sem. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie -
go, 28 IX 1956 r., k. 232.

71 AIPN, 0298/630, t. 6, No tat ka in for ma cyj na z do nie sie nia agen ta cel ne go ps. „Adam ski”, 21 XII 1949 r.,
k. 61.

72 Ibi dem.
73 Ibi dem, k. 62.
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Płk: U was jest chęć uciecz ki z te go wszyst kie go [...].
D.: Wej ście mo je do «Ży cia» i pra ca – jed nak ja wsze dłem tam nie ja ko pro wo ka tor.
Płk: Po wiedz cie o swo jej nie uczci wo ści – dla cze go nie chce cie jej zde ma sko wać [...].

Wy wa szą tak ty ką ro bi cie to, że by być na ła wie oskar żo nych.
D.: To stwo rzy ły oko licz no ści, a nie mo ja sym pa tia do hi tle ry zmu”74.
W tym świe tle po wrót do dys ku sji o szcze gó łach współ pra cy z Niem ca mi nie mógł przy -

nieść żad nych re zul ta tów. Nie uda ło się to na wet mi mo po now ne go sto so wa nia tor tur:
„Różań ski bił mnie po gło wie i po twa rzy zdję tym z sie bie pa sem woj sko wym i przy tym
mó wił do ofi ce ra śled cze go, że on mu si so bie zro bić przy jem ność, kie dy jest na Mo ko to -
wie, i dać «po mor dzie» Do bro wol skie mu”75. Re zul ta tu nie przy nio sła rów nież sto so wa na
re gu lar nie nie zwy kle bru tal na pre sja psy chicz na: „Ró żań ski krzy czał do mnie, że on mo je
kil ku mie sięcz ne dziec ko spro wa dzi do wię zie nia i w mo ich oczach bę dzie je ka to wał
na śmierć”76. Wresz cie, roz po czął on roz py ty wać Do bro wol skie go na te mat je go mat -
ki – Mar ty i te go, co mo gła wie dzieć o je go po czy na niach w cza sie woj ny. Naj praw do po -
dob niej pod groź bą na tych mia sto we go aresz to wa nia Do bro wol ski przy pi sał jej zna jo mość
nie mal że każ de go aspek tu swo jej dzia łal no ści, co w re zul ta cie do pro wa dzi ło do we zwa nia
matki w ce lu prze pro wa dze nia kon fron ta cji z sy nem77. Stycz nio we spo tka nie w mu rach mo -
ko tow skie go wię zie nia ogra ni czy ło się jed nak nie mal wy łącz nie do wy mu szo nych próśb
Do bro wol skie go, aby po wie dzia ła wszyst ko, o czym wie, oraz że by mia ła za ufa nie do ofi -
ce rów śled czych. O prze bie gu póź niej sze go prze słu cha nia mat ki Ró żań ski krót ko po in for -
mo wał Do bro wol skie go, ja ko by mia ła ona kła mać w ze zna niach na je go te mat, ale mniej
niż ro bił to on sam78.

Ostat nim waż nym ak tem „roz mów” by ło prze słu cha nie do ty czą ce współ pra cy z Je rzym
Al brech tem79. Pią te go stycz nia 1950 r. – być mo że pod wpły wem tor tur – Do bro wol ski nie -
spo dzie wa nie stwier dził, że kon tak ty z wy wia dem nie miec kim przed woj ną utrzy my wał
za po śred nic twem ro dzi ny Al brech ta. Po za fak tem spo tkań w do mu na ul. Szczy glej nie po -
tra fił jed nak wska zać kon kret nej oso by, z któ rą się kon tak to wał, choć je go ro ze zna nie w sto -
sun kach ro dzin nych Al brech ta by ło, jak się zda je, do syć do bre. Po nad to Do bro wol ski kon -
se kwent nie twier dził, że ów prze szedł tę sa mą dro gę co on, tzn. że przed 1939 r. rów nież
współ pra co wał z Od dzia łem II Szta bu Głów ne go WP80. Roz mo wa na te mat jed ne go
z najbliż szych to wa rzy szy Do bro wol skie go z cza su woj ny być mo że mia ła prze ła mać
barierę ze znań do ty czą cych kon tak tów z sa my mi Niem ca mi. Nie mniej jed nak, tak jak
w przy pad ku rze ko mej współ pra cy z wy wia dem nie miec kim i ge sta po, rów nież i to prze słu -
cha nie utknę ło, gdy po dej rza ny miał przejść do omó wie nia szcze gó łów swo jej dzia łal no ści.

74 Ibi dem, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 28 XII 1949 r., k. 33.
75 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,

k. 226.
76 Ibi dem.
77 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 28 XII 1949 r., k. 34–35;

AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 4 XII 1954 r.,
k. 226.

78 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 2 X 1956 r.,
k. 233.

79 Po la tach Do bro wol ski twier dził, że przez znacz ną część do cho dze nia pro wa dzo ne go przez Rom kow -
skie go i Ró żań skie go re gu lar nie był na kła nia ny do skła da nia ze znań ob cią ża ją cych Al brech ta. Ibi dem, Pro to -
kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 28 IX 1956 r., k. 232. Po za ostat nim eta pem „roz mów” nie
zna la zło to jed nak wy raź ne go po twier dze nia w ste no gra mach spo rzą dza nych przez Chim cza ka na prze ło -
mie lat 1949 i 1950. 

80 AIPN, 0298/630, t. 5, Ste no gram z roz mo wy ze Szczę snym Do bro wol skim, 5 I 1950 r., k. 41–42. 
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To naj pew niej spra wi ło, że po krót kim prze słu cha niu 7 stycz nia Ró żań ski de fi ni tyw nie za -
koń czył „roz mo wy” z Do bro wol skim.

W lu tym 1950 r. do cho dze nie w spra wie Do bro wol skie go prze jął ofi cer śled czy Jan
Grzę da. Rów no le gle za de cy do wa no rów nież o prze wie zie niu po dej rza ne go do pod war -
szaw skie go wię zie nia bez pie ki, miesz czą ce go się w wil li „Spa cer” w Mie dze szy nie. Od tej
po ry w prze słu cha niach re gu lar nie uczestniczył Ana tol Fej gin, szef Biu ra Spe cjal ne go MBP
po wsta łe go w miej sce Gru py Spe cjal nej. Tak jak w po przed nim przy pad ku, tak i te raz Do -
bro wol ski znał swo je go głów ne go opraw cę, z któ rym pro wa dził wspól ną dzia łal ność
w war szaw skiej mło dzie żów ce ko mu ni stycz nej tuż przed woj ną. Jesz cze w ze zna niach skła -
da nych sa me mu tyl ko Chim cza ko wi kil ka krot nie wy mie niał Fej gi na wśród gru py osób, któ -
ra nie tyl ko wie dzia ła o zło żo nej przez nie go de kla ra cji współ pra cy z Od dzia łem II Szta bu
Głów ne go WP, lecz także bez po śred nio do ra dza ją cej mu, jak za cho wać się w za ist nia łej
sytu acji81. Nie przy nio sło to jed nak zła go dze nia sto so wa nych w śledz twie udręk, wręcz
prze ciw nie82. Wpraw dzie prze wie zie nie Do bro wol skie go do Mie dze szy na świad czy ło, że
zna lazł się wśród aresz to wa nych o naj więk szym zna cze niu dla spra wy Le cho wi cza i Ja ro -
sze wi cza, ale pod ję te przez Fej gi na pró by ukie run ko wa nia śledz twa na no we to ry nie przy -
nio sły zna czą cych re zul ta tów8 3. Je dy nym wy mier nym efek tem je go za bie gów sta ła się na -
to miast nie uda na pró ba sa mo bój stwa po dej rza ne go – Do bro wol ski po łknął wy krę co ną
wcze śniej za rdze wia łą śru bę z pry czy znaj du ją cej się w ce li. 

Śledz two za koń czo no je sie nią 1950 r. prze wie zie niem Do bro wol skie go z po wro tem
do wię zie nia na Mo ko to wie. Tam spę dził ko lej ne la ta aż do swo je go zwol nie nia 20 stycz -
nia 1955 r.84 We wnio skach do no tat ki w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu
z 30 grud nia 1954 r. wi ce pro ku ra tor Na czel nej Pro ku ra tu ry Jan Tra czew ski stwier dzał:
„Bio rąc pod uwa gę wszyst kie oko licz no ści spra wy, to że w spra wie brak jest ja kich kol wiek
ma te ria łów ob cią ża ją cych Szczę sne go Do bro wol skie go po za je go wy ja śnie nia mi skła da ny -
mi pod przy mu sem, względ nie w sta nie cho ro by umy sło wej, i te go ro dza ju bo wiem fakt
miał miej sce, że obec nie wszyst kie te wy ja śnie nia od wo łał, uwa żam, że spra wa prze ciw ko
Szczę sne mu Do bro wol skie mu win na być umo rzo na wo bec bra ku do wo dów wi ny, a on sam
zwol nio ny z aresz tu”85. 

81 Ibi dem, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 22 XI 1949 r., k. 80–83.
82 Do bro wol ski mó wił po la tach: „Fej gi na zna łem sprzed woj ny z pra cy or ga ni za cyj nej i w związ ku z tym

spo dzie wa łem się, że je go sto su nek do mnie bę dzie in ny. Fej gin jed nak ten fakt wy ko rzy sty wał w od wrot nym
kie run ku i zmie rzał do po głę bie nia mo je go sta nu de pre sji [...]. Oświad czył przy tym, że wpraw dzie rzad ko za -
rzą dza bi cie, ale je śli już ka że bić – to moc no”. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia
Szczę sne go Do bro wol skie go, 2 X 1956 r., k. 234–235.

83 Punk tem wyj ścia do prze słu chań pro wa dzo nych przez Fej gi na by ła kon cep cja pro wo ka tor skie go li stu
Al brech ta do Ko min ter nu z koń ca 1939 r., któ ry miał rze ko mo świad czyć o je go nie uczci wych in ten cjach wo -
bec pol skich ko mu ni stów. Za wie rał on m.in. py ta nie o moż li wość pod ję cia wal ki na ro do wo wy zwo leń czej
na te re nach oku po wa nych przez Niem ców, a je go treść by ła kon sul to wa na tak że z Fej gi nem, prze by wa ją cym
w tamtym cza sie we Lwo wie. Po mi mo nie uzy ska nia wią żą cej od po wie dzi Do bro wol ski i Al brecht wkrót ce
zde cy do wa li się na po wrót do oku po wa nej War sza wy. AIPN, 0298/630, t. 1, No tat ka in for ma cyj na Ka zi mie -
rza Mi cha la ka w spra wie śledz twa prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, li sto pad 1954 r., k. 86; AAN,
Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 2 X 1956 r., k. 234.

84 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to kół prze słu cha nia Szczę sne go Do bro wol skie go, 2 X 1956 r.,
k. 233–235; zob. AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/156, Pro to kół prze słu cha nia Ja na Grzę dy, 7 VIII 1956 r.,
k. 180.

85 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/166, No tat ka wi ce pro ku ra to ra Na czel nej Pro ku ra tu ry Ja na Tra czew -
skie go w spra wie prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, 30 XII 1954 r., k. 132.
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„Wio sną 1955 r. – wspo mi nał Hen ryk Bo ro tyń ski, bli ski zna jo my Do bro wol skie -
go – wkrót ce po uwol nie niu, spo tka łem go przy pad kiem na uli cy, mi zer ne go i wy chu dzo -
ne go, jesz cze bez na leż nej mu re ha bi li ta cji, ale już go to we go do pra cy, do dzia ła nia. Szyb -
ko zgo dził się wejść do ze spo łu «Ży cia War sza wy»; w la tach od wil ży i Paź dzier ni ka był
wśród nas, roz go rącz ko wa nych i roz pa rzo nych, tym, któ ry nie tyl ko nie wra cał my ślą
do swej krzyw dy, lecz da wał przy kład od po wie dzial no ści za sło wo, sta wiał na pierw szym
miej scu nie to, co złe by ło, lecz to, co trze ba na pra wić i bu do wać w Pol sce”86. Ja ko wiel ki
orę dow nik prze mian po li tycz nych za cho dzą cych w PRL Do bro wol ski pu bli ko wał nad to
na ła mach ty go dni ka „Po Pro stu”. We wrze śniu 1957 r. ze zna wał ja ko świa dek na pro ce sie
swo ich nie daw nych opraw ców: Rom kow skie go, Ró żań skie go i Fej gi na. Cho ry na ra ka,
zmarł 6 sierp nia 1961 r., ma jąc nie speł na 47 lat. Zo stał po cho wa ny na Cmen ta rzu Woj sko -
wym na Po wąz kach87. „Ja kim był Szczę sny? – pi sa no po je go śmier ci na ła mach «Ży cia
War sza wy» – Czło wie kiem o bez brzeż nej do bro ci i życz li wo ści dla lu dzi. Czło wie kiem tak
głę bo ko bez in te re sow nym, ja kich nie jest da ne czę sto spo ty kać w ży ciu. Był czło wie kiem
bar dzo wraż li wym na krzyw dę ludz ką, a swo je krzyw dy szyb ko za po mi na ją cym”88. 

*   *   *

Do cho dze nie w spra wie Szczę sne go Do bro wol skie go mia ło bez wąt pie nia szcze gól ne
zna cze nie. Naj le piej świad czy o tym fakt czę ste go uczest nic twa w prze słu cha niach (za rów -
no tych pro wa dzo nych przez Rom kow skie go i Ró żań skie go, jak i póź niej przez Fej gi na)
sowiec kich do rad ców przy MBP – puł kow ni ków Sie mio na Da wy do wa i Ju ri ja Ni ko łasz ki -
na89. Pod ko niec 1954 r. Do bro wol ski, być mo że nie do koń ca świa do my ro li tzw. so wiet -
ni ków, pi sał w li ście do mi ni stra spra wie dli wo ści Hen ry ka Świąt kow skie go: „Mo ral ne i po -
li tycz ne zna cze nie ma ta oko licz ność, że gru pa Rom kow skie go, Ró żań skie go i Fej gi na
wcią ga ła w or bi tę swo jej dy wer syj no -sa bo ta żo wej dzia łal no ści wyż szych ofi ce rów ra dziec -
kiej służ by bez pie czeń stwa, do ko nu jąc tym sa mym roz sze rze nia swo jej wro giej, szkod ni -
czej ro bo ty w ska li mię dzy na ro do wej i ob ję cia nią przy ja cie la Pol ski i oj czy zny so cja li zmu
Związ ku Ra dziec kie go”90. Z nie co in nej per spek ty wy du że za in te re so wa nie Do bro wol skim
prze ja wiał ofi cer śled czy Je rzy Ka skie wicz, któ ry skłon ny był przy pi sy wać udzia ło wi

86 H. Ko ro tyń ski, op. cit., s. 339.
87 AIPN, 2548/3, Prze gląd roz pra wy są do wej prze ciw ko Ro ma no wi Rom kow skie mu i in., k. 181; H. Ko -

ro tyń ski, op. cit., s. 341; M. Dą brow ska, op. cit., s. 293; zob. Spis po cho wa nych na Po wąz kach Woj sko wych
(d. Cmen ta rzu Ko mu nal nym Po wąz ki) w War sza wie – www.cmen ta rium.so wa.we bsi te.pl, 3 IX 2012 r.

88 Cyt. za H. Ko ro tyń ski, op. cit., s. 338.
89 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/164, List Ana to la Fej gi na do KC PZPR, 19 XI 1954 r., k. 41; AAN,

Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/157, Pro to ko ły prze słu chań Szczę sne go Do bro wol skie go, 26 IX i 2 X 1956 r.,
k. 230, 235. Na te mat ro li tzw. so wiet ni ków w MBP zob. m.in.: M. Kur kie wicz, B. 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.), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010,
t. 3, s. 205 i nn.; 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; H. Do mi ni czak, Or ga ny bez pie czeń stwa PRL 1944–1990. Roz wój i dzia łal ność w świe tle
doku men tów MSW, War sza wa 1997, s. 39–40; 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; Apa rat
bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1944–1956. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, t. 1: La ta 1945–1947, oprac.
A. Pacz kow ski, War sza wa 1994, s. 5–6.

90 AIPN, 0298/630, t. 1, List Szczę sne go Do bro wol skie go do Hen ry ka Świąt kow skie go, 9 XII 1954 r.,
k. 137.
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w prze słu cha niach wi ce mi ni stra MBP swo iste go ro dza ju wa lor edu ka cyj ny dla kadr Gru py
Spe cjal nej. Jak twier dził w swo ich ze zna niach, po wspo mnia nej od pra wie z po cząt ku grud -
nia 1949 r.: „Po now nie za czę ła się «in ten syw na» pra ca. Po ka zał ją sam wi ce mi ni ster Rom -
kow ski”91. Nie by ło za tem ta jem ni cą wśród śled czych, kto oraz w ja ki spo sób pro wa dzi do -
cho dze nie.

Na prze bie gu śledz twa za wa żył splot co naj mniej kil ku szcze gól nych oko licz no ści.
Pierw szą z nich by ła dru zgo cą ca kry ty ka prac Gru py Spe cjal nej z dru giej po ło wy 1949 r.
po łą czo na ze sta łym na ci skiem ści słe go kie row nic twa PZPR na jak naj szyb sze efek ty jej za -
bie gów. Do pro wa dzi ło to do aresz to wa nia ko lej nej gru py osób w spra wie Le cho wi cza i Ja -
ro sze wi cza, wśród któ rej nie rzad ko znaj do wa ły się oso by ma ją ce bar dzo ni kłe po wią za nia
z głów ny mi po dej rza ny mi. Dru gą oko licz no ścią – być mo że kluczową, choć zde cy do wa nie
naj trud niej da ją cą się udo ku men to wać – był rys cha rak te ro lo gicz ny Do bro wol skie go. Bar -
dzo szyb ko i bez sto so wa nia środ ków przy mu su fi zycz ne go do szło u nie go do za ła ma nia
psy chicz ne go, co w re zul ta cie do pro wa dzi ło go do nie świa do me go kon fa bu lo wa nia nie któ -
rych ze znań oraz do pa so wy wa nia ich do tez przed sta wia nych mu naj pierw przez Chim cza -
ka, a póź niej przez Rom kow skie go i Ró żań skie go. Na stą pi ło tu po nad to swo iste go ro dza ju
sprzę że nie zwrot ne, gdy Chim czak, po słu gu jąc się pla nem pra cy Rom kow skie go, uzy skał
do kład nie ta kie ze zna nia, ja kie naj bar dziej in te re so wa ły wi ce mi ni stra. W re zul ta cie oso bi -
ście po ja wił się on wraz z Ró żań skim – naj bar dziej ob wi nia nym za pra cę Gru py Spe cjal -
nej – by prze słu chi wać Do bro wol skie go w ka za ma tach mo ko tow skie go wię zie nia. Wresz -
cie, trze ci, ostat ni aspekt te go do cho dze nia, tj. bru tal ne me to dy sto so wa ne przez tych dwóch
wy so kich funk cjo na riu szy UB. Bez wąt pie nia by ły one środ kiem do uzy ska nia od Do bro -
wol skie go od po wie dzi, któ re mo gły by nie tyl ko nadać po now ne go roz pę du spra wie Le cho -
wi cza i Ja ro sze wi cza, lecz tak że od ku pić w oczach Bie ru ta, Ber ma na i Min ca wcze śniej szą
kom pro mi ta cję pod wład nych wi ce mi ni stra i je go sa me go.

Po zo sta je py ta nie, dla cze go wła ści wie za mysł Rom kow skie go i Ró żań skie go nie do szedł
do skut ku? Prze cież ze ste no gra mów „roz mów” ja sno wy ni ka, że Do bro wol ski pod pi sał by
każ dy pod su nię ty mu pro to kół ze zna nia. Przy kła dy licz nych spraw pro wa dzo nych w ów -
cze snym cza sie przez bez pie kę po ka zu ją, że prze szko dą nie mo gła być tu ewen tu al na ko -
niecz ność skła da nia wy ja śnień przed są dem. Być mo że cho dzi ło o pew ną pe dan te rię w po -
stę po wa niu od no szą cym się do spraw po wią za nych z Wła dy sła wem Go muł ką. Tak mó wił
o niej Jó zef Świa tło tuż po swo jej uciecz ce na Za chód: „Ko mu ni ści ma ją jed nak swo isty
sza cu nek dla swo iście po ję te go pra wa. Chcą mieć do wo dy wi ny. Chcą wy ka zać ca łe mu
świa tu, że mord był wy ro kiem spra wie dli wo ści, a je że li się uda, uzy skać przy zna nie się
oskar żo ne go do wi ny”92. Do bro wol ski po czu wał się wpraw dzie do wi ny, ale je go ze zna nia

91 AAN, Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, 14/159, Ze zna nia wła sne Je rze go Ka skie wi cza, 30 VII 1955 r., k. 257.
Wnio ski pro ku ra to ra Ka zi mie rza Ku kaw ki z prze pro wa dzo ne go do cho dze nia prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie -
mu obej mo wa ły m.in. opis ro li Ro ma na Rom kow skie go ja ko głów ne go ini cja to ra sto so wa nia tor tur przez ofi -
ce rów śled czych MBP: „Rom kow ski od dzia ły wał de mo ra li zu ją co na swo ich pod wład nych, cheł piąc się sto so -
wa ny mi przez sie bie me to da mi prze mo cy i opo wia dał o wstrzą sa ją cych me to dach sto so wa nych przez nie go
w okre sie par ty zant ki”. AAN, Ko lek cja akt do ty czą cych ru chu ro bot ni cze go, 509/50, Za łącz nik (wnio ski z do -
cho dze nia w spra wie prze ciw ko Jó ze fo wi Ró żań skie mu), k. 4.

92 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. 214.
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na wie lu eta pach do cho dze nia by ły zbyt ba ła mut ne, by móc przed sta wić je kie row nic twu
par tyj ne mu ja ko nie pod wa żal ny do wód ist nie nia spi sku kie ro wa ne go przez Go muł kę jesz -
cze od cza sów II Rze czy po spo li tej93. Nie zmie nia to jed nak fak tu, że trak to wa no je co naj -
mniej ja ko po szla ki, któ re póź niej wy ko rzy sty wa no pod czas po stę po wań prze ciw ko po zo -
sta łym po dej rza nym w spra wie Le cho wi cza i Ja ro sze wi cza94.

93 Pod ko niec 1954 r. ppłk Ka zi mierz Mi cha lak, ja ko pierw szy ba da ją cy do ku men ty śledz twa w spra wie
Do bro wol skie go pod ką tem sto so wa nych me tod, tak oce niał wia ry god ność je go ze znań: „Ze zna nia Do bro wol -
skie go za wie ra ją sze reg za sad ni czych sprzecz no ści. Róż ne fak ty są po da wa ne w kil ku wer sjach bez od wo ły -
wa nia po przed niej. Po za tym nie zna la zły one po twier dze nia w ze zna niach osób, któ re mia ły z nim współ dzia -
łać, względ nie na któ re się po wo łu je”. AIPN, 0298/630, t. 1, No tat ka in for ma cyj na Ka zi mie rza Mi cha la ka
w spra wie śledz twa prze ciw ko Szczę sne mu Do bro wol skie mu, li sto pad 1954 r., k. 87.

94 Na przy kład pod czas przy go to wań do pro ce su Al fre da Ja ro sze wi cza jesz cze w mar cu 1955 r. pla no wa -
no wy ko rzy stać Do bro wol skie go ja ko jed ne go z waż niej szych świad ków. Je go ro la mia ła się spro wa dzić
do po twier dze nia przed są dem, że – wbrew ze zna niom Ja ro sze wi cza – po wia do mił go o przy jeź dzie gru py ini -
cja tyw nej z ZSRR i pla nach utwo rze nia w związ ku z tym par tii ko mu ni stycz nej: „Na roz pra wie są do wej pod -
nie sie się spra wę wy da ne go na Ja ro sze wi cza w okre sie oku pa cji wy ro ku par tii za ujaw nie nie wo bec ZWZ
przy go to wań do po wo ła nia do ży cia PPR. Spra wa ta znaj dzie po twier dze nie w ze zna niach świad ka Do bro wol -
skie go Szczę sne go”. Jed no cze śnie do strze żo no jed nak za sad ni czy pro blem, na ja ki moż na by ło na tra fić pod -
czas je go ze znań przed są dem: „Do bro wol ski praw do po dob nie do da jed nak, że w pra sie «lon dyń skiej» uka -
za ło się wię cej szcze gó łów na ten te mat niż Ja ro sze wicz do wie dział się od nie go, z cze go on, Do bro wol ski,
wy cią ga wnio sek, iż spraw cą de nun cja cji jest kto in ny”. AIPN, 0298/341, No tat ka do ty czą ca przy go to wy wa -
ne go pro ce su prze ciw ko Al fre do wi Ja ro sze wi czo wi, 11 III 1955 r., k. 90.
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Adam Kochajkiewicz

Działania służb specjalnych
Polski Ludowej wobec

inżyniera Jacka Karpińskiego
w latach 1950–1990

Pol skie me dia 22 lu te go 2010 r. obie gła wia do mość o śmier ci in ży nie ra Jac ka Kar piń -
skie go. Pu bli ko wa ne z tej oka zji ar ty ku ły i re por ta że przed sta wia ły nie tu zin ko wą
postać wiel kie go for ma tu: żoł nierz Ar mii Kra jo wej, uczest nik po wsta nia war szaw -

skie go (cięż ko ra nio ny 1 sierp nia 1944 r.), ge nial ny kon struk tor ma szyn ma te ma tycz nych,
któ re go ta lent zmar no wa no w ko mu ni stycz nym kra ju, po śmiert nie od zna czo ny przez pre zy -
den ta RP Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski1. Dzien ni ka rze przy czy nę
nie po wo dzeń in ży nie ra upa try wa li we wło da rzach PRL, któ rzy przez la ta od su wa li go
od prac kon struk cyj nych i unie moż li wia li wy jaz dy za gra ni cę. Od cię ty od uczest nic twa
w świa to wej wy mia nie na uko wej we ge to wał na mar gi ne sie pol skiej elek tro ni ki. 

Do tych czas nie po wsta ło na uko we opra co wa nie na te mat Jac ka Kar piń skie go i je go
wkła du w roz wój pol skiej in for ma ty ki. Wspo mnia no o nim je dy nie w nie któ rych opra co wa -
niach o cha rak te rze przy czyn kar skim2. W prze ci wień stwie do wie lu pol skich in for ma ty ków
Kar piń ski nie pod jął się opi sa nia swo je go udzia łu w two rze niu no wa tor skich kon struk cji
ma szyn ma te ma tycz nych3. Wie lo krot nie po ja wia się on na to miast w ma te ria łach pu bli cy -
stycz nych, pa mięt ni kar skich i li te ra tu rze. Jed nak za war te w nich tre ści w du żej mie rze były
efek tem au to kre acji bo ha te ra. Przy oka zji ko lej nych suk ce sów in ży nie ra ko mu ni stycz na

1 Por. http://www.pre zy dent.pl, 14 IX 2011 r.
2 J. Ma dey, M.M. Sy sło, Po cząt ki in for ma ty ki w Pol sce, http://www.ii.uni.wroc.pl, 21 IX 2010 r.
3 Wie le opra co wań oma wia ją cych hi sto rię pol skich ma szyn cy fro wych zo sta ło na pi sa nych przez oso by,

któ re od gry wa ły w tym pro ce sie pierw szo pla no we ro le. W po waż nym stop niu wpły wa to na wia ry god ność
i obiek ty wizm na kre ślo nych w nich opi nii. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je fakt, że w rocz ni co wych re fe ra -
tach wy gło szo nych 22 X 1988 r. na ju bi le uszo wej kon fe ren cji Pol skie go To wa rzy stwa In for ma tycz ne go i Sto -
wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich pre le gen ci skrzęt nie po mi nę li oso bę Jac ka Kar piń skie go i je go osią gnię cia,
sku pia jąc się na do ko na niach wła snych; por. E. Bil ski, Wro cław skie Za kła dy Elek tro nicz ne „Elw ro”. Okres
ma szyn cy fro wych ty pu „Od ra”, J. Fiett, Pro ble my re ali za cji tech nicz nej pol skich kom pu te rów do 1968 r.,
A. Ki liń ski, Osią gnię cia In sty tu tu In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej, L. Łu ka sze wicz, Od Gru py Apa ra -
tów do In sty tu tu Ma szyn Ma te ma tycz nych, A. Ma zur kie wicz, Jak się pro gra mo wa ło XYZ, czy li po cząt ki pro -
gra mo wa nia w Pol sce, „In for ma ty ka, Or gan Ko mi te tu Na uko wo -Tech nicz ne go NOT” 1989, nr 8–12. O Kar -
piń skim ja ko „naj zdol niej szym pol skim kon struk to rze” wspo mi na na to miast na uko wiec, któ ry sam zo stał
zmu szo ny do emi gra cji w la tach osiem dzie sią tych; zob. A. Tar gow ski, In for ma ty ka bez złu dzeń: 40 lat mię dzy
in for ma ty ką a po li ty ką i 20 lat mię dzy Pol ską a Ame ry ką, To ruń 2001.
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pra sa roz pi sy wa ła się o za le tach bu do wa nych przez nie go kom pu te rów4. Z cza sem gdy Kar -
piń ski po padł w nie ła skę władz, je go hi sto ria za in spi ro wa ła Ro ma na Brat ne go do na pi sa nia
po wie ści Lot ku zie mi5. Ory gi nal na po stać zo sta ła rów nież do strze żo na przez Ste fa na Ki sie -
lew skie go – skru pu lat ne go kro ni ka rza rze czy wi sto ści PRL6. W 1980 r. na uko wiec zo stał
sfil mo wa ny przez eki pę Pol skiej Kro ni ki Fil mo wej w związ ku z pro wa dzo ną przez sie bie
ho dow lą trzo dy chlew nej. Do pie ro po 1990 r. in ży nier uzy skał moż li wość nie skrę po wa ne -
go wy ra ża nia swo ich opi nii o śro do wi sku na uko wym, w któ rym funk cjo no wał w mi nio nym
okre sie, jak rów nież o szy ka nach, ja kie spo ty ka ły go ze stro ny ko mu ni stów i pod po rząd ko -
wa ne go im apa ra tu re pre sji7. W pra sie po pu lar nona uko wej i co dzien nej okre so wo po ja wia -
ją się ar ty ku ły opi su ją ce po stać in for ma ty ka. Opie ra ją się one jed nak wy łącz nie na opi niach
Kar piń skie go, je go przy ja ciół oraz by łych współ pra cow ni ków, bez wy ko rzy sta nia ma te ria -
łów ar chi wal nych8. 

Ja cek Kar piń ski naj waż niej sze go po wo du swo ich ży cio wych nie po wo dzeń upa try wał
w czar nej pro pa gan dzie upra wia nej prze ciw ko nie mu przez za zdro snych o je go suk ce sy na -
ukow ców, któ rzy dzię ki po wią za niom z ko mu ni stycz ną bez pie ką znisz czy li je go ka rie rę9.
Kon fron ta cja opi nii krą żą cych na ten te mat z ma te ria ła mi zgro ma dzo ny mi w za so bie
Instytu tu Pa mię ci Na ro do wej wzbo ga ci trwa ją cy w pol skiej hi sto rio gra fii dys kurs na te mat
losów Po la ków, któ rzy zna leź li się w or bi cie za in te re so wań ko mu ni stycz nej bez pie ki i uwi -
kła li się w ry zy kow ne kon tak ty z tą służ bą. Ana li za dzia łań SB wo bec Kar piń skie go mo że
być przy czyn kiem do roz wa żań nad in wi gi la cją przed sta wi cie li wy spe cja li zo wa nej ka dry
na uko wo -tech nicz nej i wy wia dow czym po zy ski wa niem no wych tech no lo gii na po trze by
go spo dar ki PRL. 

Ja cek Kar piń ski przez czte ry de ka dy był obiek tem za in te re so wań ko mu ni stycz nych
służb spe cjal nych, głów nie cy wil nych, a okre so wo tak że woj sko wych. Wy two rzo na przez
nie na prze strze ni lat 1950–1990 do ku men ta cja ob ra zu je zmien ny sto su nek apa ra tu re pre sji
do na ukow ca: od po dej rzeń o nie pra wo myśl ność i sa bo taż w la tach sta li ni zmu, po przez
współ pra cę z wy wia dem na uko wo -tech nicz nym w la tach sześć dzie sią tych, do szy kan w de -
ka dzie gier kow skiej i bier no ści w la tach osiem dzie sią tych. Do ku men ty oso bo we go źró dła
in for ma cji pseu do nim „Ja cek” w grud niu 1974 r. zło żo no w trzech to mach w ar chi wum Biu -
ra „C” MSW, a w 1978 r. zmi kro fil mo wa no10. W 1975 r. SB za ło ży ła kwe stio na riusz ewi -
den cyj ny kryp to nim „Pro ce sor”, w któ rym do 1981 r. do ku men to wa no dzia ła nia ope ra cyj -

4 Por. „AAH” – Pol ska Ma szy na Ma te ma tycz na, „Ży cie War sza wy”, 1959, nr 4, s. 1, 5; To nie ta kie pro -
ste. Elek tro no wa Py tia prze po wia da po go dę, „Ży cie War sza wy”, 1959, nr 11, s. 1–2; C. Bą biń ski, J. Kar piń -
ski, Ma szy ny li czą ce – mózg i ser ce wiel kich in we sty cji, „Ży cie War sza wy”, 1961, nr 46, s. 3–4; A. Bo ber, Klę -
ska uro dza ju kom pu te rów?, „Ży cie War sza wy”, 1959, nr 11, s. 1–2.

5 R. Brat ny, Lot ku zie mi, Kra ków 1988. 
6 Po stać „ge nial ne go po dob no kon struk to ra” Jac ka Kar piń skie go, któ ry przed emi gra cją do Szwaj ca rii

„zdą żył tym cza sem […] zmaj stro wać w pa trio tycz nym za pa le 30 owych apa ra ci ków […]” prze wi ja się w po -
wie ści Ste fa na Ki sie lew skie go; zob. S. Ki sie lew ski, Wszyst ko ina czej, War sza wa 1991, s. 314. Po nad to w swo -
im dzien ni ku Ki sie lew ski za pi sał: „wiel kie go kon struk to ra mó zgów elek tro no wych, któ ry jest od su nię ty
od wszel kiej pra cy i pasz por tu za gra nicz ne go. Szlach cic chciał go ra to wać, ale sam wy le ciał”; zob. Dzien ni -
ki, War sza wa 1996, s. 884.

7 P. Li piń ski, Pol ski Bill Ga tes i świ nie, „Ga ze ta Wy bor cza -Du ży For mat”, 20 IV 2009.
8 Por. Ł. Ber tram, Ta kie go kom pu te ra nie ma, „Kar ta” 2012, nr 70, k. 92–113; B. Ak sa mit, Zdu szo na rewo -

lu cja in ży nie ra Kar piń skie go, „aleHistoria. Ty go dnik Hi sto rycz ny” – do da tek do „Ga ze ty Wy bor czej”,
2 VII 2012 r.

9 A. Mar kow ski, Mar twię się tyl ko wte dy, je śli mo gę coś zmie nić…CRN Pol ska roz ma wia z Jac kiem Kar -
piń skim, kon struk to rem pierw sze go pol skie go mi ni kom pu te ra „K -202”, http://www.crn.pl, 15 IX 2011 r.

10 AIPN, 00170/809/CD/1–3, Ak ta oso bo we go źró dła in for ma cji pseu do nim „Ja cek”.
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ne po dej mo wa ne wo bec in ży nie ra. Po za koń cze niu spra wy dwa to my ma te ria łów tra fi ły
do ar chi wum Wy dzia łu „C” KS MO, gdzie za re je stro wa no je w dzien ni ku ar chi wal nym akt
se rii „II” pod nu me rem 6840 i zmi kro fil mo wa no11. Do ku men ty do ty czą ce Kar piń skie go
były rów nież gro ma dzo ne w spra wie obiek to wej kryp to nim „Pro ce sor”, za ło żo nej na Zjed -
no cze nie Prze my słu Au to ma ty ki i Apa ra tu ry Po mia ro wej „Me ra”12. W za so bie IPN znaj du -
je się tak że tecz ka pasz por to wa in for ma ty ka, w któ rej ze bra no skła da ne do 1990 r. (wie lo -
krot nie od rzu ca ne) wnio ski o wy da nie ze zwo le nia na wy jazd za gra ni cę13. 

Ja cek Kar piń ski uro dził się 9 kwiet nia 1927 r. Ro dzi ce – jak sam twier dził – ze wzglę du
na za mi ło wa nia al pi ni stycz ne na miej sce je go uro dze nia wy bra li zbo cza gó ry Mont Blanc.
Po rzu ci li jed nak ten eks cen trycz ny po mysł i przy szły kon struk tor przy szedł na świat w Tu -
ry nie, gdzie obo je prze by wa li na sty pen diach14. Oj ciec in for ma ty ka, Adam Kar piń ski, był
pi lo tem i kon struk to rem lot ni czym. Pra co wał nad no wa tor ską ideą sa mo lo tu dol no pła to we -
go, jed nak je go naj więk szą ży cio wą pa sją by ła wspi nacz ka wy so ko gór ska15. „Akar” – tak
bo wiem na zy wa li go hi ma la iści – był owład nię ty my ślą o pierw szej pol skiej eks pe dy cji
na „dach świa ta”, w 1936 r. zo stał sze fem Ko mi te tu Hi ma laj skie go Klu bu Wy so ko gór skie -
go Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go. Za speł nie nie ma rzeń za pła cił naj wyż szą
cenę – w 1939 r. zgi nął pod la wi ną na sto kach ma sy wu Nan da De vi16. Mat ka Kar piń skie go,
Wan da z do mu Cumft, ab sol went ka me dy cy ny, ale tak że spor t smen ka – nar ciar ka i al pi nist -
ka, po dzie la ła pa sję mę ża i wie lo krot nie to wa rzy szy ła w je go gór skich eks pe dy cjach. Wan -
da Czar noc ka -Kar piń ska – dok tor wszech na uk me dycz nych – by ła przede wszyst kim
wybit nym rent ge no lo giem i le ka rzem me dy cy ny spor to wej. Wal nie przy czy ni ła się do roz -
wo ju tej ga łę zi lecz nic twa w Pol sce. Ca łą swo ją ka rie rę za wo do wą i na uko wą zwią za ła
z Aka de mią Wy cho wa nia Fi zycz ne go w War sza wie, gdzie peł ni ła funk cje dzie ka na i człon -
ka se na tu uczel ni17. Ro dzi ce kon struk to ra od zna cza li się sil nym po czu ciem pa trio tycz ne go
obo wiąz ku. Oby dwo je by li uczest ni ka mi walk o od zy ska nie i utrzy ma nie nie pod le gło ści
Pol ski w 1918 i 1920 r.18

Ja cek Kar piń ski wy wo dził się ze śro do wi ska pa trio tycz ne go, któ re sta no wi ło fun da ment
pań stwo wo ści II Rze czy po spo li tej. Fakt ten był wy star cza ją cym po wo dem, dla któ re go nie
mógł po zo stać nie zau wa żo ny przez funk cjo na riu szy Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go. Do da jąc jesz cze do te go je go za an ga żo wa nie w kon spi ra cję, służ bę w Sza rych Sze re -
gach i uczest nic two w po wsta niu war szaw skim, bez pie ka otrzy my wa ła ob raz czło wie ka
nie pew ne go kla so wo i po ten cjal ne go wro ga no we go ustro ju. 

Pierw sze śla dy ope ra cyj ne go za in te re so wa nia MBP oso bą mło de go na ukow ca po cho dzą
z okre su je go stu diów na Po li tech ni ce War szaw skiej. Na pi sa ny wła sno ręcz nie ży cio rys
wspo mi nał o służ bie w ba ta lio nie „Zoś ka” i cięż kim po strza le w krę go słup otrzy ma nym już
w pierw szym dniu po wsta nia. Nie zna ny urzęd nik MBP opa trzył go ad no ta cją: „AK”19.

11 AIPN, 0247/561/CD/1–2, Kwe stio na riusz ewi den cyj ny kryp to nim „Pro ce sor”.
12 AIPN, 01419/120/cz. 1–12, Spra wa obiek to wa kryp to nim „Pro ce sor”.
13 AIPN, 728/22046/CD, Ak ta pasz por to we Jac ka Kar piń skie go.
14 AIPN, 00170/809/CD/1, Ży cio rys Jac ka Kar piń skie go, 26 IX 1950 r., k. 9; por. P. Li piń ski, op. cit.
15 P. Li piń ski, op. cit.
16 AIPN, 00170/809/CD/1, Wy wiad w spra wie Jac ka Kar piń skie go, 3 VII 1951 r., k. 11–12; por. 70. rocz -

ni ca zdo by cia Nan da De vi East (7434 m), http://www.pza.org.pl, 21 IX 2010 r.
17 AIPN, 00170/809/CD/1, Wy wiad w spra wie Jac ka Kar piń skie go, 3 VII 1951 r., k. 11–12; por. Słow nik

bio gra ficz ny me dy cy ny spor to wej, http://www.med sport.pl, 21 IX 2010 r.
18 70. rocz ni ca zdo by cia Nan da De vi East (7434 m), http://www.pza.org.pl, 21 IX 2010 r.
19 AIPN, 00170/809/CD/1, Ży cio rys Jac ka Kar piń skie go, 26 IX 1950 r., k. 9–10.
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Ponow nie, tym ra zem już ak tyw nie, bez pie ka
zwró ci ła uwa gę na Kar piń skie go w 1951 r.
Spo rzą dzo ny wów czas przez wy wia dow cę
o pseu do ni mie „Ta de usz” z Sek cji 2 Wy dzia -
łu „A” MBP mel du nek cha rak te ry zo wał go
ja ko oso bę o sa na cyj nych ko rze niach, nie -
pew ną i bier nie usto sun ko wa ną do no wej
rze czy wi sto ści20. W pierw szej po ło wie de ka -
dy lat pięć dzie sią tych za in te re so wa nie Kar -
piń skim mie ści ło się w ra mach „ope ra cyj nej
ochro ny” in sty tu cji, w któ rych pra co wał.
W cza sie stu diów w la tach 1948–1951 był
za trud nio ny w warsz ta tach Pol skie go Ra dia.
Cho ciaż pla no wał roz wi jać tam ka rie rę za -
wo do wą po za koń cze niu na uki, po ujaw nie -
niu je go oku pa cyj nej prze szło ści dział per so -
nal ny nie chciał za trud nić go na sta łe2 1.
W 1952 r. Kar piń ski otrzy mał na kaz pra cy
w Za kła dach Wy twór czych Urzą dzeń Elek -
tro no wych T -12, któ re pro du ko wa ły róż ne go
ro dza ju kon struk cje wy ko rzy sty wa ne na po -
trze by pocz ty, woj ska i za głu sza nia za chod -
nich sta cji ra dio wych. Z te go okre su po cho -
dzi do nie sie nie in for ma to ra o pseu do ni mie
„Ar tur”22. Zdaw ko wo in for mo wał on o fak -

cie za nie dby wa nia dys cy pli ny pra cy przez nie ja kie go Le onar da Cho iń skie go, któ re go nie -
uspra wie dli wio ną ab sen cję to le ro wał Kar piń ski23. Te i póź niej sze do nie sie nia skła da no
w tecz ce pro wa dzo nej przez Wy dział III De par ta men tu II24. Zna la zły się w niej jesz cze dwa
in ne do no sy z po cząt ku lat pięć dzie sią tych, w tym od in for ma to ra o pseu do ni mie „Ku char -
ski”25, któ re prze ka zy wa ne by ły re zy den to wi o pseu do ni mie „Ry szard”. Z tre ści in for ma cji
wy ni ka, że „Ku char ski” był oso bą o nie zwy kle za ostrzo nym zmy śle „czuj no ści re wo lu cyj -
nej”. Je go po dejrz li wość bu dzi ły nie ści sło ści w go spo dar ce ma ga zy no wej oraz po szla ki
wska zu ją ce na po li tycz ną nie pew ność Kar piń skie go i je go współ pra cow ni ków2 6. „Ku char -
ski” szcze gól nie in ten syw nie „pra co wał” w okre sie po śmier ci Sta li na. Je go nie po kój wzbu -
dza ło wów czas co dzien ne słu cha nie pol skich i cze cho sło wac kich ra dio sta cji ra dio wych
[sic!], wy gła sza nie po zy tyw nych opi nii na te mat sa na cyj nej Pol ski i uwag o przy dat no ści

20 Ibi dem, Wy wiad w spra wie Jac ka Kar piń skie go, 3 VII 1951 r., k. 11–12.
21 O szy ka nach ze stro ny bez pie ki w la tach pięć dzie sią tych Kar piń ski kil ka lat póź niej zwie rzał się ofi ce -

ro wi ope ra cyj ne mu De par ta men tu I Zyg mun to wi Go cio wi. AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa z roz -
mo wy z „Jac kiem” 28 II 1961 r., 3 III 1961 r., k. 40.

22 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych in for ma to ra ps. „Ar tur”.
23 AIPN, 00170/809/CD/1, Do nie sie nie agen tu ral ne nr 50, 11 X 1952 r., k. 13.
24 Wy dział III De par ta men tu II po re or ga ni za cji z czerw ca 1950 r. zaj mo wał się za gad nie nia mi do ty czą cy -

mi ko mu ni ka cji pocz to wej. Za in te re so wa nie tej jed nost ki za kła da mi T -12 uza sad nia pro duk cja urzą dzeń łącz -
no ści ra dio wej na rzecz pocz ty. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. 1: 1944–1956, red.
K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 31.

25 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych in for ma to ra ps. „Ku char ski”. 
26 AIPN, 00170/809/CD/1, Do nie sie nie agen tu ral ne nr 49, 1 VI 1953 r., k. 14.
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na uki ję zy ka an giel skie go27. „Ku char ski” był jed nak kon fi den tem, któ re go do no sy – choć
żar li we – nie by ły w sta nie po waż nie za szko dzić Kar piń skie mu. Nie mniej jed nak bez pie ka
skwa pli wie umiesz cza ła in for ma cje „Ar tu ra” i „Ku char skie go” w tecz ce za ło żo nej na Kar -
piń skie go, któ ra do 1956 r. po zo sta wa ła w dys po zy cji Wy dzia łu VII De par ta men tu IV28. De -
cy zję o prze ka za niu akt do ar chi wum uza sad nio no bra kiem ma te ria łów kom pro mi tu ją cych
i przedaw nie niem za war tych w nich in for ma cji. W ak tach umiesz czo no do pi sek „Ma te ria ły
na le ży znisz czyć”29.

Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych mło dy i am bit ny na uko wiec osią gnął pierw sze suk ce sy.
Je go ma szy ny by ły pre zen to wa ne w pra sie, a po zy cja w śro do wi sku na uko wym wzra sta ła30.
Kar piń ski był świa do my prze pa ści tech no lo gicz nej dzie lą cej pol ską elek tro ni kę od osiąg -
nięć na ukow ców zza że la znej kur ty ny. Skło ni ło go to do po szu ki wa nia szan sy roz wo ju
w za chod nich cen trach na uko wych. Dzię ki po par ciu prze ło żo nych z In sty tu tu Pod sta wo -
wych Pro ble mów Tech ni ki Pol skiej Aka de mii Na uk, w któ rym pra co wał od 1955 r., otrzy -
mał moż li wość uczest nic twa w mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach. W 1957 r. wy jeż dżał
do An glii, Bel gii, Fran cji, Szwaj ca rii, Au strii, w 1958 r. był de le go wa ny przez PAN na kon -
fe ren cję do Stras bur ga, a w 1959 r. do Pa ry ża3 1. Kon tak ty z za chod ni mi na ukow ca mi i czę ste
wy jaz dy za gra ni cę oraz per spek ty wa uzy ska nia sty pen dium UNESCO wzbu dzi ły za in te re -
so wa nie De par ta men tu I. Po ten cjal ne moż li wo ści wy ko rzy sta nia Kar piń skie go do współ -
pra cy z cy wil nym wy wia dem PRL spo strzegł star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par -
ta men tu I MSW kpt. Zyg munt Goć32. Dwu dzie ste go czwar te go grud nia 1960 r.
po sta no wie nie o za ło że niu spra wy wstęp nej za twier dził kpt. Wie sław (Wia cze sław) Ma czu ła33.

27 Ibi dem, Do nie sie nie agen tu ral ne nr 56, 8 VI 1953 r., k. 15–17.
28 Wy dział VII De par ta men tu IV po utwo rze niu Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go prze jął

od De par ta men tu II za gad nie nia zwią za ne z łącz no ścią. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 1, s. 34.
29 AIPN, 00170/809/CD/1, Po sta no wie nie, 3 V 1956 r., k. 18.
30 „AAH” – Pol ska Ma szy na Ma te ma tycz na..., s. 1.
31 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa do ty czą ca akt pasz por to wych Jac ka Kar piń skie go, 5 I 1961 r.,

k. 23.
32 Zyg munt Goć, s. Sta ni sła wa, ur. 15 VII 1923 r. w Pa ry se wie. Wie lo let ni pra cow nik wy wia du PRL.

2 XII 1948 r. – słu chacz Szko ły Kadr Wy wia dow czych; 1 IV 1949 r. – re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu V De par ta -
men tu VII MBP; 15 X 1951 r. – re fe rent Sek cji III/3 Wy dzia łu V De par ta men tu VII MBP; 1 I 1951 r. – star szy
re fe rent Sek cji III/3 Wy dzia łu V De par ta men tu VII MBP; 15 V 1953 r. – star szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu III
De par ta men tu VII MBP; 15 V 1954 r. – star szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu V De par ta men tu VII
MBP/KdsBP; 1 X 1955 r. – star szy re fe rent na eta cie 060/1 De par ta men tu I KdsBP; 1 IV 1956 r. – ofi cer ope ra -
cyj ny Sek cji 2 Wy dzia łu III De par ta men tu I KdsBP; 28 XI 1956 r. – ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 2 Wy dzia łu I
Departa men tu I MSW; 1 X 1958 r. – słu chacz Ofi cer skiej Szko ły De par ta men tu I MSW; 4 VII 1960 r. – ofi cer
ope ra cyj ny na eta cie 060/18 De par ta men tu I MSW; 1 V 1961 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VII De par -
ta men tu I MSW; 1 VI 1964 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny na eta cie 06/I De par ta men tu I MSW; 1 V 1966 r. – in -
spek tor na eta cie 06/I De par ta men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – in spek tor na eta cie 09/I De par ta men tu I MSW;
1 X 1973 r. – in spek tor na eta cie 014/I/II De par ta men tu I MSW; 21 V 1980 r. – in spek tor na eta cie 013/I De par -
ta men tu I MSW. W okre sie służ by prze by wał na pla ców kach wy wia dow czych w Ber li nie (li piec 1949 r. – wrze -
sień 1951 r. oraz w 1955 r.), No wym Jor ku (lu ty 1969 r. – li piec 1973 r.) i Pe ki nie (kwie cień 1980 r. – paź dzier -
nik 1982 r.). Zmarł 1 XII 1982 r. AIPN Wr, 003175/392/CD.

33 Wia cze sław Ma czu ła, s. Ma ka re go, ur. 4 IX 1927 r. w Dub nie. Ro sja nin, wie lo let ni pra cow nik wy wia -
du na uko wo -tech nicz ne go PRL. Ka rie rę w ko mu ni stycz nej bez pie ce roz po czął w 1944 r. w Pol skim Szta bie
Par ty zanc kim, gdzie ob słu gi wał urzą dze nia ra dio we. Po 1945 r. pra co wał w pio nach MBP zaj mu ją cych się
łącz no ścią ra dio wą, na słu chem i za głu sza niem wro gich sta cji ra dio wych. 6 IV 1945 r. – przy ję ty
do MBP; 1 IV 1946 r. – kie row nik Sta cji Cen trum Nadaw cze go De par ta men tu II MBP; 1 V 1947 r. – p.o. kie -
row ni ka Gru py Sta cji Cen trum Nadaw cze go De par ta men tu II MBP; 1 IV 1948 r. – młod szy re fe rent Sek cji 2
Wy dzia łu III De par ta men tu II MBP; 1 VIII 1949 r. – ra dio tech nik warsz ta tów Sek cji 7 Wy dzia łu III De par ta -
men tu II MBP; 4 VII 1950 r. – kie row nik Sek cji 7 Wy dzia łu III De par ta men tu Łącz no ści MBP; 1 V 1951 r.
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Po skom ple to wa niu do ku men ta cji 9 stycz nia 1961 r. na czel nik Wy dzia łu VI De par ta men tu I
ppłk Mi chał Go le niew ski wy ra ził zgo dę na po zy ska nie Kar piń skie go w cha rak te rze taj ne go
współ pra cow ni ka kra jo we go3 4. Pre tek stem do na wią za nia dia lo gu z kan dy da tem by ły je go
sta ra nia o wy jazd na sty pen dium za gra nicz ne35. Po uprzed nim te le fo nicz nym umó wie niu się
na spo tka nie 2 lu te go 1961 r. kpt. Goć od wie dził Kar piń skie go w je go ga bi ne cie w IPPT
PAN na uli cy Świę to krzy skiej36. Obej rzaw szy le gi ty ma cję służ bo wą, in for ma tyk za py tał
kpt. Go cia, któ rą kon kret nie „ko mór kę” MSW re pre zen tu je. Gdy zo rien to wał się, że ma
do czy nie nia z pra cow ni kiem wy wia du, któ re go przede wszyst kim in te re su je szpie go stwo
tech no lo gicz ne, oświad czył, że nie ma nic prze ciw ko współ pra cy z SB w za kre sie zdo by -
wa nia „ta jem nic na uko wych” na Za cho dzie37. 

Po dej ście Kar piń skie go do obie gu my śli na uko wej zu peł nie nie przy sta wa ło do re aliów
zim nej woj ny i wy ści gu zbro jeń. Uwa żał, że teo rie na uko we oraz ich prak tycz ne za sto so -
wa nie w kon struk cjach po win ny słu żyć ogó ło wi ludz ko ści. In for ma tyk uzna wał pra wo
do ochro ny ta jem ni cy tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych w pro duk cji, jed na ko woż wy ra ził
swo ją go to wość do wy wia dow cze go po zy ski wa nia tak że i tych in for ma cji. We dług SB
Karpiń ski uwa żał to za swój za wo do wy obo wią zek38. Na pod sta wie spo rzą dzo ne go przez
Go cia opi su po zy ska nia moż na wy wnio sko wać, że Kar piń ski dość chęt nie zgo dził się
na współ pra cę, jed nak wy łącz nie z wy wia dem na uko wo -tech nicz nym. Wy raź nie za sy gna li -
zo wał swój brak apro ba ty dla ja kich kol wiek kon tak tów z wy wia da mi po li tycz nym lub woj -
sko wym, pro sił tak że o utrzy ma nie fak tu je go współ pra cy w naj głęb szej kon spi ra cji i nie -
umiesz cza nie je go na zwi ska w ja kich kol wiek re je strach. Goć skwa pli wie roz wiał wszel kie
wąt pli wo ści in for ma ty ka, sta ra jąc się upo zo ro wać wer bu nek oso bo we go źró dła in for ma cji

– kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu I De par ta men tu Łącz no ści MBP; 1 VII 1951 r. – kie row nik Sek cji 2 Cen tral -
ne go La bo ra to rium Łącz no ści De par ta men tu Łącz no ści MBP; 1 V 1953 r. – in ży nier stu diów Dzia łu Tech nicz -
ne go Służ by BO MBP; 31 XII 1954 r. – star szy in ży nier Za rzą du Wy dzie lo nej Łącz no ści Ra dio wej
KdsBP; 1 V 1955 r. – szef Wy dzia łu Tech nicz ne go Za rzą du Wy dzie lo nej Łącz no ści Ra dio wej
KdsBP; 28 XI 1956 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I Biu ra „T” MSW; 1 VIII 1958 r. – na czel nik Wy dzia -
łu IV Biu ra „T” MSW; 1 VI 1959 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW;
1 V 1961 r. – in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 XI 1963 r. – in spek tor na eta cie 06/I De par ta -
men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – in spek tor na eta cie 09/I De par ta men tu I MSW; 15 VIII 1967 r. – in spek tor Wy -
dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 I 1968 r. – star szy in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men -
tu I MSW; 1 VII 1970 r. – star szy in spek tor na eta cie 09/I De par ta men tu I MSW; 21 I 1975 r. – za stęp ca
na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW na eta cie 013/I; 21 I 1976 r. – kie row nik Cy klu Tech ni ki Ope -
ra cyj nej Ośrod ka Kształ ce nia Kadr Wy wia dow czych De par ta men tu I MSW; 15 VI 1977 r. – star szy in spek tor
Wy dzia łu IV Za rzą du VII De par ta men tu I MSW; 1 IV 1986 r. – star szy in spek tor na eta cie 013/2 De par ta men -
tu I MSW. W okre sie służ by prze by wał na pla ców kach wy wia dow czych w Ko lo nii (li sto pad 1963 r. – li -
piec 1967 r. – re zy dent wy wia du „Emil”) i Ha dze (li piec 1970 r. – li sto pad 1975 r. – re zy dent wy wia du). Zwol -
nio ny z MSW 30 VII 1986 r. AIPN, 003175/558/CD.

34 AIPN, 00170/809/CD/1, Ra port do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Mi cha ła Go le niew -
skie go w spra wie po zy ska nia do współ pra cy Jac ka Kar piń skie go, 9 I 1961 r., k. 19–21. Za twier dze nie wer -
bun ku Kar piń skie go by ło jed ną z ostat nich de cy zji pod ję tych przez M. Go le niew skie go przed je go uciecz ką
za gra ni cę; por. P. Gon tar czyk, Spra wa puł kow ni ka Go le niew skie go, „Rzecz po spo li ta”, 29 IX 2007, s. XI.
Zdra da Go le niew skie go spo wo do wa ła po waż ne zmia ny or ga ni za cyj ne w De par ta men cie I, m.in. prze mia no -
wa nie pio nu wy wia du na uko wo -tech nicz ne go z Wy dzia łu VI na Wy dział VII. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol -
sce. Ka dra kie row ni cza, t. 2: 1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 16. 

35 AIPN, 00170/809/CD/1, Ra port do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Mi cha ła Go le niew -
skie go w spra wie po zy ska nia do współ pra cy Jac ka Kar piń skie go, 9 I 1961 r., k. 19.

36 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Zyg mun ta Go cia
w spra wie na wią za nia kon tak tu z „Jac kiem”, 4 II 1962 r., k. 25–29.

37 Ibi dem.
38 Ibi dem.
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na dżen tel meń ską umo wę, któ ra ma na ce lu wy łącz nie do bro Pol ski. Umie jęt nie pro wa dzo -
ne po zy ska nie wy ko rzy sty wa ło na iw ność na ukow ca i je go brak wie dzy o me cha ni zmach
funk cjo no wa nia ko mu ni stycz nej bez pie ki. Kar piń skie mu przed sta wio no ilu zo rycz ny mo del
współ pra cy z SB, w któ rym to on bę dzie de cy do wał o jej za kre sie i wa run kach. Goć nie żą -
dał ani pod pi sa nia zo bo wią za nia, ani na wet za cho wa nia roz mo wy w ta jem ni cy. Pla no wał
ra czej stop nio wo wzbu dzać za ufa nie in for ma ty ka i nie zmu szać do ni cze go, co mo gło by go
znie chę cić do dal szych spo tkań. No tat kę z po zy ska nia za koń czo no kon klu zją o ce lo wo ści
po zy ska nia i spo dzie wa nych do brych wy ni kach pra cy39. 

Od lu te go 1961 r. roz po czę ły się re gu lar ne spo tka nia Kar piń skie go z kpt. Go ciem. Od by -
wa ły się one głów nie w war szaw skich ka wiar niach i re stau ra cjach, naj czę ściej w „No wym
Świe cie”, „Sto li cy”, „Do mu Chło pa”, „Świ te zian ce” i „Mi row skiej”40. W do ku men ta cji ze
spo tkań in ży nier fi gu ru je pod pseu do ni mem „Ja cek”. Oprócz „oswa ja nia” in ży nie ra z SB mia -
ły one na ce lu przede wszyst kim przy go to wa nie go do pierw sze go po waż ne go za da nia, ja kim
był wy jazd na Tar gi Lip skie od 7 do 12 mar ca 1961 r.41 Or ga ni zo wa na na te re nie Nie miec kiej
Re pu bli ki De mo kra tycz nej im pre za han dlo wa by ła do god nym miej scem dzia łań dla Wy dzia -
łu VI De par ta men tu I, po nie waż wy sta wia ły się na niej fir my z kra jów ka pi ta li stycz nych za -
in te re so wa ne współ pra cą z kon tra hen ta mi zza że la znej kur ty ny. Pod sta wo wy mi za da nia mi

39 Ibi dem.
40 Oprócz te go spo tka nia od by wa ły się w jesz cze in nych war szaw skich ka wiar niach: „Mu ra nów”, „Błę kit -

na”, „Tu ry stycz na”, „Pod Ar ka da mi”, „Pod Ku ran tem”, „Szan ghaj”, „Bu da peszt”, „Ma ła”, „Ga le ria”, „Te -
atral na”; por. AIPN, 00170/809/CD/3, Po kwi to wa nia wy dat ków z fun du szu ope ra cyj ne go, k. 341/1–341/80.

41 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa, 13 II 1961 r., k. 30; ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca spo -
tka nia z „Jac kiem”, 16 II 1961 r., k. 33; ibi dem, Ra port do ty czą cy spo tka nia z „Jac kiem”, 24 II 1961 r., k. 37. 

Zyg mun t Go ć Wie sła w Ma czu ła
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„Jac ka” by ło po zy ski wa nie in for ma cji ma te mat tech no lo gii i urzą dzeń prezentowanych przez
kon cer ny ta kie jak IBM, EMI i So lar tron oraz na wią zy wa nie kon tak tów z za chod ni mi na -
ukow ca mi, któ rzy mo gli umoż li wić „Jac ko wi” wstęp do ośrod ków ba daw czych nie do stęp -
nych dla in nych elek tro ni ków z blo ku wschod nie go. Kon tak ty in for ma ty ka po strze ga no tak że
ja ko swo iste na pro wa dze nie na po ten cjal nych kan dy da tów do wer bun ku dla De par ta men tu I42.
Mi mo pro wa dze nia ak cji w kra ju de mo kra cji lu do wej „Ja cek” zo stał po in stru owa ny o obo -
wiąz ku za cho wa nia ta jem ni cy i spo so bie wy wo ła nia kon tak tu z de le go wa nym do Lip ska kpt.
Go ciem. Kar piń ski ze zro zu mie niem przy jął uwa gi ofi ce ra pro wa dzą ce go, do da jąc, że za sa dy
kon spi ra cji bar dzo do brze po znał w Sza rych Sze re gach [sic!]43. 

Zda niem ofi ce ra pro wa dzą ce go w trak cie pierw szych mie się cy współ pra cy „Ja cek” był
za sko czo ny uprzej mo ścia mi czy nio ny mi mu przez SB. Za kra pia ne al ko ho lem obia dy w naj -
lep szych lo ka lach sto li cy, po moc w za ła twie niu pasz por tu, po kry wa nie kosz tów prze jaz du
i po by tu w Lip sku – wy raź nie mu schle bia ły44. Ka pi tan Goć praw do po dob nie do syć szyb ko
zo rien to wał się, że przez nie ustan ne kom ple men to wa nie ła two mo że za skar bić so bie sym -
pa tię taj ne go współ pra cow ni ka. In ży nier bo wiem czuł się w swo im śro do wi sku nie do ce nia -
ny. Uwa żał, że pol ską in for ma ty ką kie ru ją pro fe so ro wie, któ rzy nie ma ją wy star cza ją cych
kwa li fi ka cji i blo ku ją ka rie ry mło dych na ukow ców4 5.

Re zul ta tem wy jaz du do Lip ska by ła do ku men ta cja do ty czą ca róż nicz ko wych ana li za to -
rów cy fro wych sto so wa nych m.in. w kie ro wa niu bro nią ra kie to wą, po de bra na przez „Jac -
ka” ze sto iska an giel skiej fir my So lar tron, oraz za war cie zna jo mo ści z na ukow ca mi i han -
dlow ca mi z firm So lar tron, Ho ney well, Firth Cle ve land In stru ments Ltd. Ja cek Kar piń ski
utrzy my wał przy ja ciel skie sto sun ki z an giel skim biz nes me nem Ho war dem Lor dem, któ ry
był przed sta wi cie lem fir my So lar tron na Eu ro pę i czę sto od wie dzał War sza wę i Mię dzy na -
ro do we Tar gi Po znań skie. Za chod nie fir my, m.in. So lar tron i Pa ce, by ły za in te re so wa ne
sprze da żą na pol skim ryn ku au to ma ty ki ste ru ją cej pra cą fa bryk, po trzeb nej do bu do wy
wiel kich in we sty cji prze my sło wych, ta kich jak Pe tro che mia w Płoc ku46. Ho ward Lord
w ko lej nych la tach spo ty kał się z „Jac kiem” i pró bo wał czer pać pro fi ty tak że z je go kon -
struk cji sprze da wa nych na Za cho dzie47. W trak cie po by tu w Lip sku „Ja cek” in te re so wał się
głów nie ma szy na mi cy fro wy mi i tech no lo gia mi. Po zy ski wa nie kon tak tów z oso ba mi, któ re
mo gły by być wy ko rzy sta ne przez De par ta ment I by ło – we dług ofi ce ra pro wa dzą ce go – re -
ali zo wa ne w zbyt ma łym stop niu4 8. Za uwa żo no jed nak, że jak na tak krót ki okres współ pra -
cy Kar piń ski bar dzo do brze wy wią zał się z po wie rzo nych mu za dań49. Zdo by tą na tar gach
do ku men ta cję prze sła no do za po zna nia „przy ja cio łom ra dziec kim”50.

Ja cek Kar piń ski za sko czo ny uła twie nia mi ze stro ny SB w or ga ni zo wa niu wy jaz dów
zagra nicz nych za raz po po wro cie z Lip ska roz po czął pla no wa nie na stęp nych po dró ży. Tym
ra zem miał za miar wła snym sa mo cho dem, przy dzie lo nym mu z pu li Ra dy Mi ni strów,

42 Ibi dem, Plan wy ko rzy sta nia na Tar gach Lip skich TW ps. „Ja cek”, 17 II 1961 r., k. 35.
43 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Jac kiem” 28 II 1961 r., 3 III 1961 r., k. 40–44.
44 Ibi dem. 
45 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Zyg mun ta Go cia

w spra wie na wią za nia kon tak tu z „Jac kiem”, 4 II 1962 r., k. 25–29.
46 Ibi dem, Oświad cze nie „Jac ka” na gra ne na ta śmie ma gne to fo no wej, spi sa ne przez kpt. Zyg mun ta Go -

cia, 28 III 1961 r., k. 63–70.
47 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca osób spo tka nych przez „Jac ka” na Tar gach Lip skich, 11 III 1961 r., k. 45;

por. AIPN, 00170/809/CD/3, List Ho war da Lor da do Mi ni ster stwa Han dlu Za gra nicz ne go, 26 I 1973 r., k. 289.
48 AIPN, 00170/809/CD/1, Spra woz da nie, 20 III 1961 r., k. 54.
49 Ibi dem.
50 Ibi dem, Pi smo, 19 IV 1961 r., k. 108.
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wspól nie z żo ną Eu la lią oraz współ pra cow ni kiem i za stęp cą z IPPT PAN Ja nu szem Der na -
ło wi czem zwie dzić Eu ro pej skie Cen trum Ob li cze nio we w Bruk se li, la bo ra to rium petro che -
micz ne Shell ko ło Am ster da mu, au to ma tycz ną ra fi ne rię Es so ko ło Rot ter da mu, la bo ra to -
rium Firth Cle ve land In stru ments Ltd. i So lar tron w An glii. W każ dym z tych miejsc
in for ma tyk pla no wał się spo tkać z na ukow ca mi po zna ny mi w cza sie róż nych mię dzy na ro -
do wych kon fe ren cji51. Wy jazd służ bo wy z ra mie nia IPPT PAN „Ja cek” trak to wał ja ko for -
mę wy po czyn ku i pre zen tu dla żo ny, lecz w no tat ce dla SB za zna czał, że bę dzie miał on
rów nież istot ne zna cze nie dla bu do wy Pe tro che mii w Płoc ku, przy któ rej był kon sul tan tem
do spraw au to ma ty za cji pro duk cji52. Funk cjo na riu sze Goć, Ma czu ła oraz za stęp ca na czel ni -
ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I Cze sław Gwóźdź53 przy chyl nie od nie śli się do za mia rów
„Jac ka”. Plan wy ko rzy sta nia po dró ży Kar piń skie go do zdo by cia za rów no in for ma cji tech -
nicz nych, jak i spi sa nia cha rak te ry styk po zna nych na ukow ców za ak cep to wał dy rek tor
Depar ta men tu I Wi told Sien kie wicz54. W gromadzeniu i opra co wy wa niu do ku men ta cji
Karpiń skie mu miał „kap tu ro wo” po ma gać in ży nier Der na ło wicz55. W spo rzą dzo nym
dla Sien kie wi cza ra por cie „Ja cek” zo stał scha rak te ry zo wa ny ja ko wy bit ny spe cja li sta,
szcze ry pa trio ta, któ ry mi mo wie lu ku szą cych pro po zy cji pra cy za gra ni cą czu je się bar dzo
zwią za ny z Pol ską. Dy rek tor De par ta men tu I wy ra ził więc zgo dę na cał ko wi te po kry cie de -
wi zo wych kosz tów po dró ży oraz za ła twie nie pasz por tu dla żo ny56. W trak cie re ali za cji
wnio sku o ze zwo le nie na wy jazd Eu la lii Kar piń skiej za ist nia ły pew ne nie sna ski na li nii
Depar ta ment I – Biu ro Pasz por tów Za gra nicz nych. BPZ twier dzi ło, że nie ma moż li wo ści
wy da nia pasz por tu bez zło że nia wnio sku z wszyst ki mi wy ma ga ny mi za łącz ni ka mi na trzy
mie sią ce przed wy jaz dem. Je dy ną dro gą uzy ska nia do ku men tu mo gło być je go wy da nie z pu li
opera cyj nej na wy raź ną proś bę dy rek cji De par ta men tu I, co też uczy nio no. Szcze gó ło we

51 Ibi dem, Spra wa wy jaz du do ośrod ków ob li cze nio wych w An glii, Ho lan dii i Bel gii, 19 III 1961 r.,
k. 47–50.

52 Ibi dem.
53 Cze sław Gwóźdź, s. Do mi ni ka, ur. 22 II 1924 r. w Nie bo czo wych. Wie lo let ni pra cow nik wy wia du PRL.

Do MBP wstą pił za raz po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej. Wcze śniej pra co wał ja ko pa lacz ko tło wy w szpi ta lu
w Sła wi cach. 9 III 1945 r. – bu chal ter PUBP w Lu bliń cu; 15 VI 1945 r. – za stęp ca kie row ni ka PUBP w Lu -
bliń cu; 24 IX 1945 r. – star szy re fe rent PUBP w Lu bliń cu; 17 X 1947 r. – star szy re fe rent przy Kie row nic twie
PUBP w Łań cu cie; 1 VI 1948 r. – za stęp ca sze fa PUBP w Łań cu cie; 1 V 1950 r. – szef Wy dzia łu V WUBP
w Rze szo wie; 1 II 1953 r. – na czel nik Wy dzia łu II WUBP w Rze szo wie; 9 XI 1953 r. – słu chacz Kur su Ak ty -
wu Kie row ni cze go w Ośrod ku Szko le nia MBP; 17 VIII 1955 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta -
men tu I KdsBP; 1 III 1956 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I KdsBP na eta cie 060/1;
1 I 1957 r. – in spek tor De par ta men tu I MSW na eta cie 060/14; 1 VII 1958 r. – in spek tor De par ta men tu I MSW
na eta cie 060/18; 1 V 1961 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 XII 1962 r. – star -
szy in spek tor De par ta men tu I MSW na eta cie 03/I; 1 XI 1963 r. – star szy in spek tor przy Kie row nic twie Depar -
ta men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – star szy in spek tor De par ta men tu I MSW na eta cie 09/I; 1 I 1971 r. – za stęp ca
na czel ni ka Wy dzia łu X De par ta men tu I MSW; 1 X 1973 r. – na czel nik Wy dzia łu I Za rzą du VII De par ta men -
tu I MSW; 1 III 1975 r. – na czel nik Wy dzia łu De par ta men tu I MSW na eta cie 013/I. W okre sie służ by prze -
by wał na pla ców kach wy wia dow czych w Ber li nie Wschod nim (wrze sień 1956 r. – 1959 r. – re zy dent
„Oskar”), Ha dze (wrze sień 1966 r. – sier pień 1970 r. – re zy dent „Egon”) i Ma dry cie (wrze sień 1975 r. – paź -
dzier nik 1979 r. – re zy dent „Ra mon”). Zwol nio ny z MSW 25 I 1980 r. AIPN, 003175/409/CD.

54 Wi told Sien kie wicz, s. Fe lik sa, ur. 12 II 1920 r. w Wil nie, od 28 XI 1956 r. do 5 IV 1961 r. dy rek tor De -
par ta men tu I MSW. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie -
czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 3 IX 2012 r.

55 „Kap tu ro we wy ko rzy sta nie osób” po le ga ło na uży ciu osób nie świa do mie re ali zu ją cych dzia ła nia na po -
trze by wy wia du. A. Pacz kow ski, Bar dzo krót ki słow nik wy wia du [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me -
to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, k. 402. 

56 AIPN, 00170/809/CD/1, Wnio sek o po zwo le nie na wy ko rzy sta nie „Jac ka” w cza sie wy jaz du służ bo we -
go do An glii, 1 IV 1961 r., k. 80–85. 
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instruk cje wy jaz do we przed sta wio no „Jac ko wi” 26 kwiet nia 1961 r., jed no cze śnie za in ka -
so wał on 300 do la rów ame ry kań skich na po kry cie kosz tów po dró ży i po by tu57. Ma te ria ły
zdo by te w Ang lii in for ma tyk miał prze ka zać re zy den to wi wy wia du w Am ba sa dzie PRL
w Lon dy nie o pseu do ni mie „Sul ma”58. In struk cję dla re zy den tu ry opi su ją cą za da nia Kar piń -
skie go sy gno wa no pod pi sem „U. Ko sec ki” i pa ra fą za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu VI De -
par ta men tu I Cze sła wa Gwoź dzia59. Oprócz za dań dla Wy dzia łu VI „Ja cek” miał zre ali zo -
wać tak że pew ne ce le wy zna czo ne przez Wy dział V De par ta men tu I6 0. Do ty czy ły one
in wi gi la cji śro do wisk emi granc kich, a w szcze gól no ści ro dzi ny sa me go Kar piń skie go, m.in.
bra ci mat ki inży nie ra – Ol gier da i Ja na Cum ftów, bra ta oj ca – Ta de usza Kar piń skie go i dal -
sze go krew ne go – An drze ja Ma cie jew skie go. Wy wo dzi li się oni bo wiem ze śro do wi ska in -
te li gen cji i zaj mo wa li waż ne sta no wi ska w apa ra cie pań stwo wym II Rze czy po spo li tej. Ofi -
cer lot nic twa Ol gierd Cumft oraz Jan Cumft by li pra cow ni ka mi Od dzia łu II Szta bu
Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go. Ol gierd – jak twier dził „Ja cek” – w cza sie dru giej woj ny
świa to wej pro wa dził dzia ła nia wy wia dow cze prze ciw ko ZSRS z te re nu Ja po nii, na to miast
Jan w 1939 r. do stał się do nie wo li so wiec kiej i po przej ściu przez ła gry tra fił do ar mii An -
der sa61. Ta de usz Kar piń ski w cza sie woj ny był in struk to rem lot nic twa oraz pi lo tem sa mo lo -
tów trans por to wych. Po za koń cze niu dzia łań zbroj nych wszy scy osie dli na Za cho dzie: Ol -
gierd Cumft, Ta de usz Kar piń ski i An drzej Ma cie jew ski w An glii, a Jan Cumft we Fran cji.
Zmu sze ni po wo jen nym kry zy sem do pod ję cia pra cy po ni żej kwa li fi ka cji za prze sta li ja kiej -
kol wiek dzia łal no ści po li tycz nej. Mi mo te go na czel nik Wy dzia łu V De par ta men tu I za le cił,
aby „Ja cek” za po znał się z ich po glą da mi i za mia ra mi, zwłasz cza że Ja na Cum fta po dej rze -
wa no o służ bę w Pol skich Kom pa niach War tow ni czych we Fran cji62. 

Po kło siem wy ciecz ki po Eu ro pie w ma ju 1961 r. by ły spra woz da nia na pi sa ne przez in ży -
nie ra Der na ło wi cza i „Jac ka”. Po da no w nich szcze gó ło we in for ma cje o za kła dach i la bo ra -
to riach So lar tron w Farn bo ro ugh, Tha mes -Dit ton i Do rking -Sur rey, pro du ko wa nych tam ma -
szy nach ob li cze nio wych, pro to ty pach i in nej apa ra tu rze63. Zna jo mość z Ho war dem Lor dem
spra wia ła, że „Ja cek” uzy ski wał do stęp do la bo ra to riów nie do stęp nych dla osób postron nych
i na wią zy wał kon tak ty z ko lej ny mi przed sta wi cie la mi kon cer nów elek tro nicz nych, ta kich jak
IBM, El liot lub Firth Cle ve land In stru ments Ltd. Spe cjal ne wzglę dy, któ ry mi cie szył się „Ja -
cek”, po dyk to wa ne by ły nie tyl ko je go do rob kiem na uko wym, lecz tak że chę cią zjed na nia
so bie po ten cjal ne go kon tra hen ta, a ści ślej oso by, któ ra mo że mieć du ży wpływ na de cy zje
o za ku pie przez PRL ma szyn elek tro no wych na po trze by Pe tro che mii w Płoc ku i ośrod ków
ba daw czo -roz wo jo wych. Za chod ni han dlow cy ocze ki wa li od Kar piń skie go kon kret nych de -
kla ra cji, on jed nak ro bił uni ki i twier dził, że po win ni oni za pro sić do sie bie więk szą gru pę
pol skich na ukow ców, któ rzy po oso bi stym za po zna niu się z moż li wo ścia mi ofe ro wa nych

57 Ibi dem, In struk cja wy jaz do wa dla TW ps. „Ja cek”, 24 IV 1961 r., k. 111–113.
58 W za so bie ewi den cyj nym IPN nie od na le zio no bliż szych da nych oso bo wych re zy den ta.
59 Pod pis „U. Ko sec ki” był fik cyj ny, uży wa ła go cen tra la w in struk cjach prze sy ła nych do re zy den tur, ini -

cjał imie nia ozna czał głów ny kie ru nek za in te re so wa nia, w któ re go kon tek ście prze cho dzi ła oso ba lub za gad -
nie nie. W tym przy pad ku „U” ozna cza ło je den z pio nów wy wia du na uko wo -tech nicz ne go; por. P. Pio trow ski,
Me to do lo gia pra cy ope ra cyj nej De par ta men tu I MSW [w:] Oso bo we źró dła in for ma cji – za gad nie nia me to -
do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 331–333.

60 Wy dział V do 1 IV 1961 r. zaj mo wał się wy wia dow czym roz po zna niem śro do wisk emi granc kich
i ośrod ków dy wer sji ide olo gicz nej; por. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 13.

61 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka in for ma cyj na do ty czą ca wuj ka „Jac ka” Ol gier da Cumfta, 23 III 1961 r.,
k. 56; por. ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „Jac kiem”, 25 III 1961 r., k. 86–88.

62 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I, 15 IV 1961 r., k. 107.
63 Ibi dem, Spra woz da nie tech nicz ne z wy jaz du do fir my So lar tron, maj 1961 r., k. 133.
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urzą dzeń ła twiej mo gli by pod jąć de cy zję o wy bo rze kon kret nej ma szy ny. Mniej li be ral ne
podej ście do na ukow ca zza że la znej kur ty ny wy ka za ły wła dze kon cer nu Shell, któ re nie
pozwo li ły mu na zwie dze nie ra fi ne rii w Rot ter da mie, za zna cza jąc, że ist nie je moż li wość
odwie dze nia ta kiej sa mej fabryki w Lon dy nie, z cze go Kar piń ski i Der na ło wicz sko rzy sta li.
W roz mo wach z wła dza mi Shel la po śred ni czył R. Vi sch ne vet sky z Eu ro pej skie go Cen trum
Ob li cze nio we go w Bruk se li, któ ry chęt nie opro wa dzał pol skich elek tro ni ków po swo im la -
bo ra to rium. W cza sie po by tu w Lon dy nie „Ja cek” od wie dzał swo ich krew nych, jed nak nie
zdo był żad nych istot nych in for ma cji, któ re mo gły by za in te re so wać Wy dział V De par ta men -
tu I. Kar piń ski nie na wią zał też kon tak tu z re zy den tu rą wy wia du, po nie waż zdo by ta do ku -
men ta cja tech nicz na nie by ła zbyt ob szer na i prze wiózł ją sa mo cho dem64. 

Po po wro cie z Lon dy nu związ ki Kar piń skie go z SB nie stra ci ły na in ten syw no ści. Bez -
pie ka pod trzy my wa ła i za cie śnia ła kon takt ze współ pra cow ni kiem pod czas czę stych, od by -
wa ją cych się na wet kil ka ra zy w ty go dniu, spo tkań w do raź nie zor ga ni zo wa nym lo ka lu kon -
tak to wym w miesz ka niu przy ja ciół ki Go cia na uli cy Kwia to wej. Już po po wro cie z Lip ska
w mar cu 1961 r. Kar piń ski do wie dział się, że ja ko je den z sze ściu lau re atów ogól no świa to -
we go kon kur su mło dych ta len tów tech ni ki zo stał sty pen dy stą UNESCO i na po cząt ku
czerw ca 1961 r. ma wy je chać na Uni wer sy tet Ha rvar da, gdzie przez mi ni mum pół ro ku bę -
dzie mógł pra co wać w jed nym z naj więk szych i naj lep szych na świe cie la bo ra to riów in for -
ma tycz nych Ha rvard Com pu ta tion Cen ter. Za da nia po sta wio ne „Jac ko wi” – za twier dzo ne
przez dy rek to ra De par ta men tu I Hen ry ka So ko la ka65 – nie róż ni ły się zbyt nio od tych, któ -

64 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „Jac kiem”, 24 V 1961 r., k. 137–140.
65 Hen ryk An to ni So ko lak, na zwi sko ro do we Mi ko łaj czak, s. Win cen te go, ur. 16 XII 1921 r. w Go ra ju,

od 6 IV 1961 r. do 14 I 1969 r. dy rek tor De par ta men tu I MSW. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP,
Ka ta log funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 5 IX 2012 r.
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re zle ca no mu przed po przed ni mi wy jaz da mi66. Sku pia ły się one przede wszyst kim na zbie -
ra niu in for ma cji o no wych tech no lo giach i ich za sto so wa niu, or ga ni za cji ba dań na uko wych
oraz „na pro wa dze niach per so nal nych” na naj lep szych na ukow ców. Nie po kój ofi ce rów
Gocia i Ma czu ły bu dził fakt, że współ pra cow nik tak dłu go bę dzie wy sta wio ny na po ku sy
ka pi ta li stycz ne go świa ta i dzia ła nia wro gich służb spe cjal nych. Z te go po wo du kpt. Goć
omó wił z nim dzia ła nia kontr wy wia du Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki i szcze gól ną
sytuację, któ ra wy two rzy ła się po zdra dzie jed ne go z „na szych pra cow ni ków”, czym na wią -
zał do de zer cji puł kow ni ka Mi cha ła Go le niew skie go. Funk cjo na riu sze uspo ka ja li „Jac ka”,
stwier dza jąc, że zdraj ca nic nie wie na je go te mat. Goć i Ma czu ła z pre me dy ta cją okła my -
wa li Kar piń skie go. Ist nia ło bo wiem bar dzo du że ry zy ko, że Go le niew ski za pa mię tał per so -
na lia in ży nie ra, po nie waż za le d wie czte ry mie sią ce wcze śniej pod pi sał ra port za twier dza -
jący wer bu nek „Jac ka”67. Dy rek cja De par ta men tu I praw do po dob nie uzna ła, że ewen tu al na
de kon spi ra cja „Jac ka” nie po cią gnie za so bą po waż nych strat. Funk cjo na riu sze spe ku lo -
wali, że sko ro otrzy mał on sty pen dium i za pro sze nie do USA, to praw do po dob nie nie był
podej rze wa ny o współ pra cę z wy wia dem PRL. Kar piń ski miał co 8–10 ty go dni kon tak to -
wać się z cen tra lą za po mo cą szy fru wy ko rzy stu ją ce go zwy kłe kar ty pocz to we wy sy ła ne
do Pol ski. Punk tem ko re spon den cyj nym w kra ju był Dział De wi zo wy PAN, w któ rym pra -
co wa ła ku zyn ka kpt. Go cia68. W za leż no ści od sy tu acji Kar piń ski miał wy sy łać od po wied -
nią wi do ków kę: fo to gra fia za bu do wa nej uli cy lub pa no ra ma mia sta ozna cza ła, że wszyst ko
jest w po rząd ku; kart ka z po mni kiem – kon takt z kontr wy wia dem prze ciw ni ka lub utrud nie -
nia spo wo do wa ne przez nie go; fo to gra fia kwia tów – ofi cjal ny kon takt z funk cjo na riu szem
FBI; wi dok ko ścio ła lub in ne go obiek tu sa kral ne go – do stęp do cie ka wych ma te ria łów wy -
wia dow czych. Zdo by tą do ku men ta cję Kar piń ski mógł prze ka zy wać pol skim pla ców kom
dy plo ma tycz nym w No wym Jor ku i Wa szyng to nie69. „Ja cek” wy le ciał do USA na po cząt ku
czerw ca 1961 r. 

W cza sie po by tu na sty pen dium SB przez Biu ro „W” kon tro lo wa ła kon tak ty „Jac ka”
z kra jem. Per lu stra cja ko re spon den cji z in ży nie rem Der na ło wi czem po zwa la ła roz po znać
wy tycz ne Kar piń skie go kie ro wa ne do IPPT PAN. Li sty „Jac ka” do żo ny by ły rów nież skru -
pu lat nie prze glą da ne. Pierw szy zgrzyt we współ pra cy prze bie ga ją cej jak do tąd spo koj nie
na stą pił w mo men cie prze sła nia przez Kar piń skie go na punkt ko re spon den cyj ny li stu,
w któ rym pro sił SB o po moc w ścią gnię ciu do USA żo ny i dzie ci70. Jesz cze przed wy jaz -
dem in for ma tyk zgła szał po dob ny za miar, a funk cjo na riu sze nie wno si li w tej spra wie
sprze ci wu. Su ge ro wa li jed nak, że nie po wi nien li czyć na ich in ter wen cję w Biu rze Pasz por -
tów. Ja cek Kar piń ski przy zwy cza jo ny do po mo cy bez pie ki w spra wach zwią za nych z wy -
jaz da mi są dził, że i tym ra zem SB wyj dzie na prze ciw je go ocze ki wa niom. Wy jazd Eu la lii
Kar piń skiej do USA wraz z dzieć mi był we dług Go cia i Ma czu ły bar dzo nie wska za ny.
Zaist nia ło by wów czas ry zy ko, że kontr wy wiad USA bę dzie mógł użyć ro dzi ny „Jac ka” jako
środ ka na ci sku i w ten spo sób skło nić go do zdra dy lub też po zo sta nia na sta łe w USA.
W związ ku z po wyż szym pla no wa no uważ nie ob ser wo wać prze bieg re ali za cji spra wy
w BPZ i w ra zie ko niecz no ści zwró cić się z proś bą o „do trzy ma nie trzy mie sięcz ne go ter mi nu

66 AIPN, 00170/809/CD/1, Ra port, 26 V 1961 r., k. 145–146.
67 Ibi dem, Ra port do na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW Mi cha ła Go le niew skie go w spra wie

po zy ska nia do współ pra cy Jac ka Kar piń skie go, 9 I 1961 r., k. 19–21.
68 W in struk cjach dla „Jac ka” punkt ko re spon den cyj ny okre śla no ja ko „ad re sów ka”. A. Pacz kow ski, op.

cit., s. 401. 
69 AIPN, 00170/809/CD/1, In struk cja wy jaz do wa dla „Jac ka”, 25 V 1961 r., k. 147–149.
70 Ibi dem, List „Jac ka, 6 X 1961 r., k. 162–165.
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re ali za cji wnio sku”. W kar to te ce Biu ra ”C” umiesz czo no za pis, że pasz port mo że być wy -
da ny wy łącz nie po kon sul ta cji z Wy dzia łem VII De par ta men tu I. Przed „Jac kiem” zacho -
wy wa no po zo ry, że pro ble my z wy da niem do ku men tu to wy łącz na wina Biu ra Pasz por tów,
a funk cjo na riu sze wy wia du nie ma ją z tym nic wspól ne go71. Jed no cze śnie po in for mo wa no
re zy den ta w Am ba sa dzie PRL w Wa szyng to nie o moż li wo ści in ter wen cji „Jac ka” w spra -
wie pasz por tu dla żo ny i dzie ci. Re zy dent „Bo rys”72 miał za za da nie prze ko nać Kar piń skie -
go, że kwestie pro ce du ral ne mo gą unie moż li wić przy jazd żo ny oraz że do tych czas nie zda -
rza ło się, aby sty pen dy ści prze by wa li za gra ni cą z ca ły mi ro dzi na mi. Funk cjo na riu sze
z nie po ko jem stwier dza li, że in for ma tyk już od wie lu mie się cy jest „od cię ty od na szej pra -
sy” i nie do ce nia opre syj ne go cha rak te ru ame ry kań skich służb spe cjal nych. Oba wia no się,
że mi mo szcze rych chę ci i pa trio ty zmu „Ja cek” mo że stać się na rzę dziem kontr wy wia du
ame ry kań skie go. Roz mo wa z Kar piń skim mia ła być prze pro wa dzo na „kap tu ro wo” przez
pra cow ni ka am ba sa dy73. „Bo ry so wi” nie uda ło się jed nak na wią zać kon tak tu z „Jac kiem”,
po nie waż je go krót ka wi zy ta w am ba sa dzie nie da wa ła moż li wo ści od po wied nie go za aran -
żo wa nia roz mo wy7 4.

In ży nier zda wał so bie spra wę, że szan se od wie dze nia go w USA przez żo nę i dzie ci
są bar dzo ma łe, to też zmę czo ny roz łą ką z ro dzi ną po sta no wił przy je chać w od wie dzi ny
do kra ju. Nie spo dzie wa na wi zy ta wy wo ła ła du że za sko cze nie funk cjo na riu szy De par ta -
men tu I. W kil ka dni po przy lo cie „Ja cek” sam na wią zał z ni mi kon takt. Pod czas pierw -
sze go spo tka nia sze ro ko opi sy wał im swo je od czu cia. Naj więk sze wra że nie zro bi ły
na nim wy so ki po ziom ży cia Ame ry ka nów oraz przy chyl ność i sym pa tia oka zy wa ne mu
na każ dym kro ku. Kar piń ski był za sko czo ny ła two ścią do stę pu do wie lu la bo ra to riów
i za kła dów, któ re w związ ku z re ali zo wa ny mi w nich ba da nia mi nie by ły otwar te dla
osób po stron nych. Przy oka zji tych wi zyt roz ma wiał nie tyl ko z na ukow ca mi, lecz tak że
z oso ba mi po da ją cy mi się za pra cow ni ków rzą do wych, któ rzy szcze gó ło wo py ta li się
na te mat je go za in te re so wań ba daw czych, sto sun ku do PZPR, sym pa tii po li tycz nych,
moż li wo ści po zo sta nia na sta łe w USA75. Kar piń ski po dej rze wał, że by li oni pra cow ni -
ka mi FBI, nie spo tka ły go jed nak z ich stro ny żad ne szy ka ny, od czu wał ich „opie kę”
tylko w cza sie wy cie czek. W no wa tor skim la bo ra to rium kom pu te ro wym Da vid Ty lor
Mo del Ba sin76 pod Wa szyng to nem in for ma ty ko wi za bro nio no ro bie nia zdjęć. Kar piń ski
po czy nił jed nak mnó stwo ob ser wa cji o ame ry kań skich ba da niach nad sa te li ta mi i ra kie -
ta mi pro wa dzo ny mi w God dard Spa ce Fli ght Cen ter77. Po dzie lił się swo imi spo strze że nia mi
z Go ciem, któ ry ca łość roz mo wy na grał za po mo cą mi ni fo nu7 8. Oprócz te go Kar piń skie go

71 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 22 XI 1961 r., k. 170–171.
72 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych re zy den ta ps. „Bo rys”.
73 AIPN, 00170/809/CD/1, In struk cja nr 33/4/El/61 dla „Bo ry sa” z 21 XI 1961 r., k. 172.
74 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca „Jac ka”, 22 II 1962 r., k. 235.
75 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Jac kiem” 23 XII 1961 r., 27 XII 1961 r., k. 173.
76 Da vid Ty lor Mo del Ba sin był ów cze śnie przo du ją cą pla ców ką ba daw czą roz wo ju kon struk cji stat ków.

W sztucz nych do kach te sto wa no mo de le okrę tów i in nych urzą dzeń mor skich wy ko rzy sty wa nych przez US
Na vy i in ne in sty tu cje. DTMB był też miej scem in ten syw nych prac nad roz wo jem in for ma ty ki. Od 1959 r.
do 1960 r. trwa ły tam pra ce nad uży wa nym do dziś ję zy kiem pro gra mo wa nia COBOL, www.asme.org,
15 IX 2011 r.

77 God dard Spa ce Fli ght Cen ter „Ja cek” od wie dził w dwa la ta po je go otwar ciu. By ło to pod sta wo we la -
bo ra to rium NASA re ali zu ją ce klu czo we za da nia dla ame ry kań skie go pro gra mu ko smicz ne go, m.in. pro jek tu
Mer ku ry – pierw sze go ame ry kań skie go lo tu czło wie ka w ko smos w 1962 r., www.na sa.gov, 15 IX 2011 r.

78 AIPN, 00170/809/CD/1, Roz mo wa z „Jac kiem” 29 XII 1961 r. spi sa na z ta śmy ma gne to fo no wej,
2 I 1962 r., k. 192.
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wpusz czo no do głów nej sie dzi by Ar my Map Se rvi ce79, gdzie opro wa dzo no go po la bo -
ra to rium in for ma tycz nym. Zwie dził tak że pla ców ki ba daw cze firm Bur ro ughs Cor po ra -
tion, IBM, Fa ir child, En gi ne ered Elec tro nics Ltd., Wang Elec tro nics, Di An Con trols80.
W cza sie sty pen dium od wie dził miej sca, w któ rych po wsta wa ły idee i ma szy ny ma ją ce
klu czo wy wpływ na roz wój na uki ame ry kań skiej. Na Uni wer sy te cie Ha rvar da uczest ni -
czył w wy kła dach świa to wych sław, ta kich jak No am Chom sky, Tho mas Schel ling,
Antho ny Oet tin ger.

Bez pie kę draż ni ły po zy tyw ne opi nie o Sta nach Zjed no czo nych, uty ski wa no, że ob ser -
wa cje są nie obiek tyw ne i „Ja cek” nie do strze gał „po li cyj nej stro ny rzą dów w USA”81.
W trak cie świą tecz ne go po by tu Kar piń ski jesz cze kil ka krot nie spo tkał się z Go ciem i Ma czu łą,
któ rym skar żył się na dzia ła nie Biu ra Pasz por tów. Funk cjo na riu sze obie ca li, że o ile zaj -
dzie ta ka po trze ba, to bę dą in ter we nio wać w spra wie pasz por tu dla je go żo ny. Mi mo so -
len nych za pew nień esbeków Kar piń ski czuł się ura żo ny ich bra kiem za ufa nia. Pro wo ka -
cyj nie py tał, czy są go aż tak pew ni, że po zwo li li by na wy jazd je go żo nie i dzie ciom. Goć
w od po wie dzi za sła niał się prze pi sa mi, któ re obo wią zu ją wszyst kich bez wy jąt ku82. „Ja -
cek” do brze pa mię tał, że przed wy jaz dem do An glii bły ska wicz ne za ła twie nie pasz por tu
nie sta no wi ło dla jego „przy ja ciół” żad ne go pro ble mu, więc trud no po dej rze wać, że uwie -
rzył wy ja śnie niom Gocia. Kar piń ski przy wykł, że w za mian za prze ka zy wa ne in for ma cje
i ma te ria ły SB współ fi nan so wa ła lub przy naj mniej uła twia ła mu re ali zo wa nie je go pla nów.
Na każ dym kro ku pod kre ślał swój pa trio tyzm i przy wią za nie do kra ju, któ re zmu sza ją go
do od rzu ca nia in trat nych pro po zy cji pra cy w USA83. Praw do po dob nie wie rzył, że po ru sze -
ni je go pro fe sjo na li zmem i szcze ro ścią funk cjo na riu sze za wsze bę dą udzie la li mu po mo -
cy. Tym ra zem jed nak moc no się roz cza ro wał. Po po wro cie „Jac ka” do USA w stycz -
niu 1962 r. bezpieka od TW ps. „Wi śniew ski”84 otrzy ma ła in for ma cje su ge ru ją ce, że
Eu la lia Kar piń ska wy prze da je ma ją tek przed wy jaz dem do USA i pla nu je już nie wra cać
do kra ju85. Do nie sie nie „Wi śniew skie go” po sta no wio no skon fron to wać ze spo strze że nia mi
TW ps. „Do dek”86. In ży nier Der na ło wicz z ca łą pew no ścią stwier dził, że Kar piń ski jest
czło wie kiem po waż nym, na pew no „nie zro bi świń stwa” i po wró ci z USA, na wet gdy by
był tam z żo ną, po nie waż wie, że tyl ko w Pol sce mo że osią gnąć suk ces za wo do wy i pre -
stiż. Do dał tak że, że Kar piń scy wbrew wcze śniej szym pla nom nie za mie rza ją za bie rać
w po dróż dzie ci87. Mi mo za pew nień „Do dka” dy rek cja De par ta men tu I nie za ufa ła „Jac ko -
wi” i nie ze zwo li ła na wy da nie pasz por tu Eu la lii Kar piń skiej. Na czel nik Wy dzia łu VII

79 Ar my Map Se rvi ce – struk tu ra Ar mii USA, któ ra ów cze śnie zaj mo wa ła się zbie ra niem, opra co wy wa -
niem i dys try bu cją map i ana liz kar to gra ficz nych. AMS przy go to wy wał też opra co wa nia na po trze by CIA
na pod sta wie zdjęć z sa mo lo tów i sa te lit szpie gow skich, www.nga.mil, 15 IX 2011 r.

80 AIPN, 00170/809/CD/1, Ze sta wie nie ma te ria łów do star czo nych przez „Jac ka” w koń cu grud nia 1961 r.,
8 I 1962 r., k. 214–218. Wy mie nio ne w ze sta wie niu fir my sta no wi ły ów cze śnie świa to wą czo łów kę pod wzglę -
dem pro duk cji ma szyn ma te ma tycz nych i pod ze spo łów elek tro nicz nych. Wy ko ny wa ne przez nie urzą dze nia
pra co wa ły w naj no wo cze śniej szych cen trach ob li cze nio wych na ca łym świe cie.

81 Ibi dem, Ra port z roz mów z „Jac kiem” w dniach 27, 29 i 31 XII 1961 r., 3 I 1962 r., k. 184.
82 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Jac kiem” 23 XI 1961 r., 27 XII 1961 r., k. 173.
83 Ibi dem, Ra port z roz mo wy z „Jac kiem” 15 VI 1962 r., 19 VI 1962 r., k. 253–259.
84 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych in for ma to ra ps. „Wi śniew ski”.
85 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa, 30 I 1962 r., k. 227.
86 Pod pseu do ni mem „Do dek” SB za re je stro wa ła Ja nu sza Do rię -Der na ło wi cza. Ma te ria ły ar chi wal ne oso -

bo we go źró dła in for ma cji zło żo no do ar chi wum w 1966 r. i znisz czo no w 1974 r. Dzien nik ar chi wal ny akt
dzia łu „I” Biu ra „C MSW w za so bie BUiAD IPN.

87 AIPN, 00170/809/CD/1, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Do dkiem” 23 I 1962 r., 24 I 1962 r.,
k. 225–226.



Działania służb specjalnych Polski Ludowej...

261

V
A

R
IA

Depar ta men tu I ppłk Ta de usz Szad kow ski8 8

uwa żał, że w świe tle do nie sień „Wi śniew -
skie go” jest to zbyt ry zy kow ne. Od wo łał się
do opi nii dy rek to ra De par ta men tu I Hen ry ka
So ko la ka o nie podej mo wa niu żad nych in -
ter wen cji w BPZ. Szad kow ski praw do po -
dob nie oba wiał się, że z po wo du przy jaź ni
je go bra ta z Eu la lią Kar piń ską zbyt nia przy -
chyl ność w spra wie pasz por tu mo że być źle
po strze ga na przez prze ło żo nych. Bez in ter -
wen cji funk cjo na riu szy De par ta men tu I Eu -
la lia Kar piń ska mia ła ma łe szan se na wy -
jazd do mę ża. Wy ni ka ło to po czę ści ze
sta no wi ska PAN, któ ra nie chcia ła po przeć
wnio sku. Znie cier pli wio ny „Ja cek” pod czas
wi zy ty w Am ba sa dzie PRL w Wa szyng to nie
zło żył pi smo do dy rek cji BPZ, w któ rym
przed sta wiał ar gu men ty prze ma wia ją ce
za wy da niem pasz por tu dla żo ny. Uty ski -
wał, że za ist nia łe trud no ści świad czą o bra -
ku za ufa nia do oby wa te la89. Skar gi nie
na wie le się zda ły, więc przez żo nę „Ja cek”
pro sił o po moc „Do dka”. Kar piń ski praw do -
po dob nie do my ślał się, że „Do dek” tak że
kon tak tu je się z funk cjo na riu sza mi SB.

Wza jem na de kon spi ra cja „Jac ka” i „Do dka” mo gła wy nik nąć z bli skich re la cji łą czą cych
obu in ży nie rów, a być mo że wpły nę ły na to tak że błę dy w pra cy ope ra cyj nej Go cia i Ma -
czu ły. Obydwaj współ pra cow ni cy spo ty ka li się z tym sa mym ofi ce rem pro wa dzą cym i to

88 Ta de usz Szad kow ski, s. Wa len te go, ur. 9 V 1922 r. w Kra snym sta wie. Przed woj ną pra co wał ja ko sto larz.
Wie lo let ni pra cow nik wy wia du PRL. Pra cow nik służ by dy plo ma tycz nej MSZ i cen tral nych jed no stek
MSW. 15 IX 1954 r. – młod szy re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu I MUBP w Szcze ci nie; 25 II 1946 r. – star szy re fe rent
Re fe ra tu V MUBP w Szcze ci nie; 4 V 1946 r. – star szy re fe rent PUBP w Głę bo kiem; 10 X 1946 r. – kur sant sze -
ścio mie sięcz ne go kur su w Cen trum Szko le nio wym MBP; 1 IV 1947 r. – star szy re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu I
WUBP w Szcze ci nie; 1 V 1947 r. – p.o. sze fa PUBP w Gry fi cach; 31 I 1948 r. – szef PUBP w Gry fi cach;
1 III 1948 r. – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I WUBP w Szcze ci nie; 1 I 1950 r. – kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu V
De par ta men tu I MBP; 1 VIII 1952 r. – kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu V De par ta men tu I MBP; 1 VI 1953 r. – za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu I MBP; 1 IV 1955 r. – na czel nik Wydzia łu I De par ta men tu II
KdsBP; 1 VII 1955 r. – na czel nik wy dzia łu na eta cie 060/1 De par ta men tu II KdsBP; 1 IV 1956 r. – na czel nik wy -
dzia łu na eta cie 060/16 De par ta men tu II KdsBP; 28 XI 1956 r. – na czel nik wy dzia łu na eta cie 060/1 De par ta men -
tu I MSW; 1 I 1957 r. – star szy in spek tor na eta cie 060/14 De par ta men tu I MSW; 1 VII 1958 r. – na czel nik Wy -
dzia łu III De par ta men tu I MSW; 1 IV 1961 r. – na czel nik Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW; 1 V 1961 r. – na czel nik
Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 X 1963 r. – star szy in spek tor na eta cie 03/I De par ta men tu I
MSW; 1 XI 1963 r. – star szy in spek tor na eta cie 06/I De par ta men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – star szy in spek tor na eta -
cie 09/I De par ta men tu I MSW; 15 IX 1968 r. – zwol nio ny z MSW w związ ku z przej ściem do MSZ; 20 III 1984 r.
– przy ję ty po now nie do służ by na sta no wi sko star sze go in spek to ra Gru py Re zer wo wej przy De par ta men cie Kadr
MSW. W okre sie służ by prze by wał na pla ców kach wy wia dow czych w Ber li nie (sier pień 1955 r. – sier pień 1957 r.
– re zy dent) i Ber nie (kwie cień 1964 r. – re zy dent wy wia du „Roch”). Zwol nio ny z MSW 20 II 1990 r.
AIPN, 003175/215/1/CD.

89 AIPN, 00170/809/CD/1, Pi smo Jac ka Kar piń skie go, 9 II 1962 r., k. 232–233.
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w tych sa mych miej scach, np. w ka wiar ni „Sto li ca”90. „Do dek”, bę dą cy nie ja ko w cie niu
Kar piń skie go, współ pra cą z SB chciał praw do po dob nie uto ro wać so bie lep szą dro gę do ka -
rie ry, a w szcze gól no ści do za gra nicz nych wy jaz dów na uko wych i za rob ko wych91.

W po ło wie czerw ca 1962 r. Ja cek Kar piń ski po wró cił do Pol ski. W pierw szych dniach
po by tu w War sza wie na wią zał kon takt z SB. Pod czas spo tka nia w lo ka lu kon tak to wym
na ul. Kwia to wej opo wie dział o po dró ży, pro ble mach ze służ ba mi cel ny mi, któ re nie po ko -
iły go z po wo du za ku pio ne go w USA sa mo cho du. Roz mo wa prze bie ga ła po cząt ko wo
w chłod nej at mos fe rze. „Ja cek” był zły, po nie waż nie zi ści ły się je go pla ny o wspól nej po -
dró ży z żo ną po USA. Kar piń ski z uwa gi na brak spo dzie wa nych ko rzy ści gro ził, że ze rwie
współ pra cę92. Goć sta rał się od zy skać przy chyl ność cen ne go źró dła in for ma cji. W ra mach
za cie śnia nia kon tak tów Kar piń ski za in ka so wał 300 do la rów na ko lej ną po dróż po ośrod -
kach na uko wych w Re pu bli ce Fe de ral nej Nie miec, Fran cji i Bel gii oraz pasz port dla żo ny93. 

Pod czas spo tkań z ofi ce rem pro wa dzą cym w czerw cu 1962 r. Kar piń ski dzie lił się swo -
imi spo strze że nia mi z po dró ży po USA, pod czas któ rej wi zy to wał m.in. RAND Cor po ra tion
– naj więk szy ame ry kań ski think tank94. Co wię cej, „Ja cek” przy wiózł ze so bą po nad 150 kg
ma te ria łów na uko wych, wie le z nich by ło taj nych lub na pra wach rę ko pi su. SB do ma ga ła
się tak że spo rzą dze nia cha rak te ry styk na ukow ców po zna nych przez in ży nie ra. Kar piń ski
czę ścio wo przy chy lił się do tej proś by, jed nak ko lej ny raz sta now czo pod kre ślił, że ni gdy
nie zdo bę dzie się na wer bo wa nie ich do współ pra cy z wy wia dem i nie chce być „za wo do -
wym agen tem”95. De par ta ment I miał na dzie ję, że „Ja cek” uży je swo ich zna jo mo ści i po -
mo że zor ga ni zo wać sta że lub sty pen dia na Za cho dzie dla pol skich na ukow ców. Me ce nat ze
stro ny SB da wał pew ność, że mło de ta len ty wy sła ne do kra jów ka pi ta li stycz nych oprócz
po sze rza nia na uko wych ho ry zon tów wy ko na ją wie le za dań dla ko mu ni stycz ne go wy wia du.
Pla ny te jed nak nie do szły do skut ku. „Ja cek” bał się, że prę dzej czy póź niej wy szło by
na jaw, że po le ca ni przez nie go sty pen dy ści zaj mu ją się szpie go stwem i tym sa mym zde -
kon spi ru ją je go po wią za nia z SB, co cał ko wi cie zdys kre dy tu je go wśród za chod nich na -
ukow ców. Praw do po dob nie dla te go był zde cy do wa nie prze ciw ny wy jaz do wi „Do dka”
na sty pen dium do USA96.

Mi mo czę stych wy jaz dów za gra nicz nych Ja cek Kar piń ski zaj mo wał się pra ca mi kon -
struk cyj ny mi w IPPT PAN. Ba da nia nad ma szy na mi in for ma tycz ny mi i in for ma ty za cją prze -
my słu w pierw szej po ło wie lat sześć dzie sią tych by ły zda niem „Jac ka” pro wa dzo ne źle i opie -
sza le. Po wo dem ta kie go sta nu rze czy by ły przede wszyst kim brak wy kwa li fi ko wa nej ka dry
in ży nier skiej i nie kom pe ten cja osób kie ru ją cych ośrod ka mi na uko wy mi. In sty tut Ma szyn
Ma te ma tycz nych – sztan da ro wa pla ców ka roz wo jo wa ów cze snej pol skiej elek tro ni ki – był
uwa ża ny przez „Jac ka” za sie dli sko igno ran tów i dar mo zja dów. IMM ze swo ją licz ną, kil ku -
set oso bo wą ka drą i roz bu do wa ny mi struk tu ra mi ad mi ni stra cyj ny mi był kosz to chłon ny, nie
umiał zbu do wać no wo cze snej ma szy ny cy fro wej i ge ne ro wał de fi cyt na po zio mie jed ne go

90 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Do dkiem” 23 I 1962 r., 24 I 1962 r., k. 225–226; por. ibi dem,
No tat ka służ bo wa z roz mo wy z „Jac kiem” z 23 XII 1961 r., 27 XII 1961 r., k. 173.

91 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „Do dkiem” 28 II 1962 r., 1 III 1962 r., k. 237–238.
92 Ibi dem, No tat ka ze spo tka nia z „Jac kiem” 11 VI 1962 r., 12 VI 1962 r., k. 249–252.
93 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca wy jaz du „Jac ka” do NRF i Bel gii, 29 VIII 1962 r., k. 275–278.
94 Na zwa think tan ku RAND by wa nie kie dy roz wi ja na ja ko Re se arch and De ve lop ment. By ła to nie za leż -

na or ga ni za cja non pro fit dzia ła ją ca na rzecz ar mii i rzą du USA, sku pia ją ca wy bit nych na ukow ców, któ rzy
zajmo wa li się opra co wy wa niem ana liz m.in. do ty czą cych dok tryn pro wa dze nia zim nej woj ny; por. ibi dem,
Nie któ re te ma ty RAND Cor po ra tion, b.d., k. 260.

95 Ibi dem, Ra port z roz mo wy z „Jac kiem” 15 VI 1962 r., 19 VI 1962 r., k. 253–259.
96 Ibi dem, No tat ka ze spo tka nia z „Jac kiem” 17 VIII 1962 r., 18 VIII 1962 r., k. 270–273.
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mi liar da zło tych rocz nie. Pu bli ka cje na uko we In sty tu tu by ły tak za co fa ne, że aby unik nąć
kom pro mi ta cji, pu bli ko wa no je w bar dzo ni skich na kła dach9 7. Kie ru ją cy nim prof. Le on Łu -
ka sze wicz był uwa ża ny przez Kar piń skie go za dyk ta to ra i „an ty ta lent tech nicz no -in ży nier -
ski”, któ ry IMM trak to wał jak pry wat ny fol wark. Na kie row ni czych sta no wi skach ob sa dzał
lu dzi ma ło kre atyw nych, ale po słusz nych. For so wał re ali za cję tyl ko wła snych po my słów,
a co gor sza nie do pusz czał do gło su mło dych i zdol nych na ukow ców98. IMM kon stru ował
i pro du ko wał ma szy ny sam dla sie bie, roz dmu chi wał do ku men ta cję kon struk cyj ną i spra -
woz daw czość, któ ra po zwa la ła na czer pa nie jesz cze więk szych pie nię dzy z bu dże tu pań stwa.
Po gło ski o re we la cyj nej szyb ko ści do świad czal nej ma szy ny IMM ZAM-3 uwa żał za fik cję,
a tech no lo gię ele men tów fer ry to wych uży tych do jej pro duk cji kry ty ko wał ja ko za wod ną
i prze sta rza łą. IPPT PAN tak że nie dys po no wał moż li wo ścia mi za pew nie nia „Jac ko wi” od -
po wied nich wa run ków pra cy99. W związ ku z bra kiem wła ści wej pla ców ki Kar piń ski swo ją
przy szłość wią zał z no wym ośrod kiem ba daw czo -kon struk cyj nym, któ ry za kła da no utwo -
rzyć dzię ki po mo cy człon ka Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR Eu ge niu sza Szy ra. No wa pla ców -
ka – In sty tut Ba dań Prze my sło wych – mia ła dys po no wać no wo cze snym ośrod kiem ob li cze -
nio wym, któ re go kie row ni kiem zo stał by Kar piń ski100, ale wy ma ga ła du żych na kła dów
de wi zo wych, zwłasz cza na wy po sa że nie w ma szy ny li czą ce. To spo wo do wa ło, że pod rzą -
da mi eki py Go muł ki ogra ni cza ją cej wszel kie wy dat ki de wi zo we pro jekt utwo rze nia IBP był
bez szans na re ali za cję. In for ma tyk jed nak nie prze ry wał prac kon struk cyj nych. 

MSW naj bar dziej in te re so wa ło się za gra nicz ny mi wy jaz da mi „Jac ka”, któ re mo gły uła -
twić na wią za nie no wych kon tak tów i po sze rzyć gro no po ten cjal nych współ pra cow ni ków
De par ta men tu I. Oka zji do te go ty pu dzia łań do star czył wy jazd in ży nie ra wraz z żo ną
na kon fe ren cje na uko we do Mo na chium i Bruk se li we wrze śniu 1962 r.101 Po po wro cie
„Jacek” tra dy cyj nie przed ło żył Go cio wi i Ma czu le no tat ki z kon fe ren cji, któ re wzbo ga co ne
zo sta ły o ust ne ko men ta rze in ży nie ra na gra ne przez funk cjo na riu szy na ma gne to fon. Więk -
szość ma te ria łów z kon fe ren cji w Mo na chium i Bruk se li prze ka za no „przy ja cio łom ra dziec -
kim”. W ra mo wym pla nie pra cy na 1963 r. i oce nie pra cy za 1962 r. mjr Goć chwa lił „Jac -
ka” za do bre wy ni ki w zdo by wa niu in for ma cji na uko wo -tech nicz nych i szcze rość
w kon tak tach z SB. Za strze że nia es be ka bu dzi ła je dy nie nie chęć in ży nie ra do do no si ciel -
stwa na kon kret ne oso by10 2. 

Pew ne zmia ny w sto sun kach mię dzy SB a „Jac kiem” na stą pi ły na po cząt ku 1963 r. Mi ni -
ster stwo Spraw We wnętrz nych otrzy ma ło z Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych pi sma kie ro -
wa ne do Wy dzia łu Kon su lar ne go Am ba sa dy PRL w Wa szyng to nie świad czą ce o po waż nych
zo bo wią za niach fi nan so wych „Jac ka”, z któ rych nie roz li czył się po po wro cie do kra ju. The
Na tio nal Shaw mut Bank of Bo ston prze słał do pol skiej pla ców ki dy plo ma tycz nej pi smo,
w któ rym pro si o po moc w skon tak to wa niu się z Jac kiem Kar piń skim – sty pen dy stą
UNESCO, któ ry za ku pił w cza sie po by tu w USA sa mo chód „Ford Fal con” i po po wro cie
do Pol ski za prze stał spła ca nia wzię tej na ten cel po życz ki103. Kie row nic two De par ta men -
tu I nie mia ło wcze śniej szych in for ma cji na te mat za dłu że nia „Jac ka” i wia do mość ta po sta -
wi ła wia ry god ność in for ma to ra pod zna kiem za py ta nia. Na czel nik Wy dzia łu VII De par ta men tu I

97 Ibi dem, No tat ka ze spo tkań z „Jac kiem” 5 i 7 XI 1962 r., 8 XI 1962 r., k. 288–291.
98 Ibi dem, No tat ka „Jac ka” do ty czą ca IMM, 17 X 1962 r., k. 298–299.
99 Ibi dem.
100 Ibi dem, No tat ka ze spo tka nia z „Jac kiem” 10 X 1962 r., 11 X 1962 r., k. 292.
101 AIPN, 00170/809/CD/2, Ra port do dy rek to ra De par ta men tu I, 14 VIII 1962 r., k. 5.
102 Ibi dem, Oce na pra cy KI ps. „Ja cek”, 28 XI 1962 r., k. 10–21.
103 Ibi dem, Od pis pi sma Am ba sa dy PRL w Wa szyng to nie z 22 I 1963 r., k. 24–26.
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Ta de usz Szad kow ski w no tat ce skie ro wa nej do ofi ce rów pro wa dzą cych „Jac ka” na kre ślił stra -
te gię wykorzystania pro ble mów in ży nie ra na ko rzyść re sor tu. Na naj bliż szym spo tka niu Goć
i Ma czu ła mie li go de li kat nie wy py tać o spra wy fi nan so we i spro wo ko wać do po ru sze nia
kwe stii dłu gu. SB pla no wa ła wy ci szyć spra wę, o ile Kar piń ski szyb ko wska że spo sób spła ty
zo bo wią za nia104. Kom pro mi ta cja in ży nie ra w śro do wi sku na uko wym za rów no w kra ju, jak
i za gra ni cą by ła by nie ko rzyst na dla re sor tu, po nie waż unie moż li wi ło by to dal szą pra cę „Jac -
ka” na rzecz wy wia du na uko wo -tech nicz ne go10 5. Bank jed nak prze słał pi sma tak że do PAN
i spra wy nie da ło się już tak ła two za mieść pod dy wan. Biu ro Współ pra cy z Za gra ni cą PAN
zmu si ło na ukow ca do zło że nia wy ja śnień. Kar piń ski tłu ma czył, że ra ty za sa mo chód mia ły
być opła co ne przez je go ame ry kań skie go ko le gę Da vi da Han se na, któ re mu w roz li cze niu zo -
sta wił swój sta ry sa mo chód i pew ną kwo tę go tów ki. Celem wy war cia na ci sku na dy rek cję
PAN po wo ły wał się na swo je zna jo mo ści w bez pie ce, lecz mi mo te go za ko mu ni ko wa no mu,
że spra wa zo sta nie skie ro wa na na dro gę są do wą i po stę po wa nia dys cy pli nar ne go. Z od sie czą
Kar piń skie mu przy szedł je go ofi cer pro wa dzą cy, któ ry w roz mo wie z wła dza mi PAN twier -
dził, że SB i wi ce pre mie ro wi Pio tro wi Ja ro sze wi czo wi bar dzo za le ży na tym, że by wo bec in -
ży nie ra nie wy cią ga no żad nych kon se kwen cji. W śro do wi sku kie row ni czym PAN – ne ga tyw -
nie na sta wio nym do „Jac ka” – wia do mość, że MSW sta ra się tu szo wać wy bry ki Kar piń skie go,
wy wo ła ła fa lę po ru sze nia. Pra cow ni cy PAN twier dzi li, że szar ga on do bre imię pol skie go na -
ukow ca. Taj ni współ pra cow ni cy Wy dzia łu IV De par ta men tu III106 za sy gna li zo wa li na stro je
nie za do wo le nia w PAN wy wo ła ne spra wą Kar piń skie go – jed nost ka ta prze sła ła od po wied nie
pi smo do De par ta men tu I1 07. Pod puł kow nik Ma czu ła mu siał zło żyć wy ja śnie nia, w któ rych
za prze czył, ja ko by wy wie rał na ci ski na dy rek to ra Biu ra Współ pra cy z Za gra ni cą PAN w spra -
wie „Jac ka”108. W ob li czu nie ko rzyst ne go dla Kar piń skie go roz wo ju sy tu acji Re fe rat do Wal ki
z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą KD MO War sza wa -Sta re Mia sto wszczął prze ciw ko nie mu
po stę po wa nie w spra wie kra dzie ży lamp elek tro no wych z PAN oraz prze stępstw de wi zo wych.
Je dy na po moc, któ rą za ofe ro wa ła SB, po le ga ła na uła twie niu trans fe ru pie nię dzy do USA
przez Na ro do wy Bank Pol ski przeznaczonych na spła tę zobowiązania1 09.

Roz wa ża jąc spra wę dłu gu in ży nie ra, moż na za ob ser wo wać, że głów ną osią współ pra cy
mię dzy nim a SB był zysk. „Ja cek” chciał mak sy mal nie wy ko rzy stać wpły wy swo ich pro -
tek to rów, igno ru jąc na wet groź bę de kon spi ra cji. De par ta ment I nie miał za mia ru ra to wać
swo je go współ pra cow ni ka za wszel ką ce nę. Me to dą mi ni mal nych po su nięć sta rał się wzbu -
dzać w nim po czu cie wdzięcz no ści. Goć i Ma czu ła swój cel osią gnę li. Kło po ty z mi li cją i nie -
przy chyl ność czę ści śro do wi ska kie row ni cze go w PAN po wo do wa ły, że „Ja cek” bar dzo po trze -
bo wał sprzy mie rzeń ców. Po wie lu przy go to waw czych roz mo wach Kar piń ski zgo dził się
na pod pi sa nie zo bo wią za nia do współ pra cy. Mia ło ono for mę umo wy mię dzy nim a mjr.
Gociem wy stę pu ją cym w imie niu SB. Pod pi su ją cy do ku ment oby wa tel zo bo wią zy wał się
do udzie la nia in for ma cji o cu dzo ziem cach, oby wa te lach PRL oraz wszyst kich in te re su ją cych
SB spra wach. „Umo wa” zo sta ła pod pi sa na do pie ro po umiesz cze niu do pi sku, że „prze ka zy -

104 Ibi dem, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I Ta de usza Szad kow skie go, 31 I 1963 r., k. 23.
105 Ibi dem, Ra port do ty czą cy KI ps. „Ja cek”, 12 II 1963 r., k. 35–38.
106 Wy dział IV De par ta men tu III ów cze śnie zaj mo wał się m.in. ochro ną ope ra cyj ną śro do wisk na uko wych.

Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 14.
107 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka służ bo wa, 4 VII 1963 r., k. 59–60.
108 Por. P. Ple skot, „Wład cy pasz por tów”. Biu ro Współ pra cy Na uko wej z Za gra ni cą PAN. Szkic ana li zy

[w:] Stłam szo na na uka? In wi gi la cja śro do wisk aka de mic kich i na uko wych przez apa rat bez pie czeń stwa w la -
tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX wie ku, red. P. Fra na szek, War sza wa 2010, s. 160–184.

109 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka służ bo wa, 5 VIII 1963 r., k. 61–62.
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wa nie in for ma cji o lu dziach dzia ła ją cych na szko dę Pol ski Lu do wej” bę dzie mia ło miej sce
je dy nie „w ra mach nor mal nych obo wiąz ków oby wa tel skich”. „Ja cek” ob rał so bie no wy
pseu do nim – „Sta ni sław”, miał on ochro nić go przed de kon spi ra cją110. In ży nier wy ka zy wał
za in te re so wa nie psy cho lo gicz ny mi aspek ta mi pra cy ope ra cyj nej. Wie lo krot nie stwier dzał, że
nie zna się na lu dziach i chciał by na uczyć się, jak moż na ni mi ma ni pu lo wać dla uzy ska nia
wła snych ce lów. Ocze ki wał od es be ków in struk ta żu szpie gow skie go, któ ry mógł by wy ko -
rzy stać w zdo by wa niu po trzeb nych mu in for ma cji na uko wych111. Goć i Ma czu ła pla no wa li
wy ko rzy stać kwa li fi ka cje „Jac ka” do in for ma ty za cji re sor tu. Pod czas spo tkań pod ko niec
1963 r. oma wia no z kon struk to rem moż li wość stwo rze nia ma szy ny kar to tecz nej na po trze by
MSW. Kar piń ski po twier dził moż li wość uru cho mie nia urzą dze nia w cią gu dwóch lat kosz -
tem ok. 150 tys. do la rów112. Za ło że nia kon struk cyj ne mia ły opie rać się o do świad cze nia,
jakie in ży nier wy niósł z ob ser wa cji ma szy ny kar to tecz nej za rzą dza ją cej go spo dar ką ma te ria -
ło wą Ar mii USA w Da vid Ty lor Mo del Ba sin113. Pol ska ma szy na mia ła być po łą czo na z sie -
cią da le ko pi sów, dzię ki któ rym moż na by ło au to ma tycz nie prze sy łać da ne na od le głość, np.
do po szcze gól nych wy dzia łów „C” ko mend wo je wódz kich. Kar ty (re kor dy) mia ły dzie lić się
na 48 grup i pod grup, a każ dy re kord miał za wie rać 15 in for ma cji. Kom pu ter „Jac ka” miał
szan sę stwo rzyć pod wa li ny in for ma ty za cji Biu ra „C” MSW, jed nak z nie wia do mych przy -
czyn po 1963 r. ni gdy nie po wró co no do tych kon cep cji114. 

W 1963 r. na czel nik Wy dzia łu VII De par ta men tu I zda wał so bie spra wę, że w ob li czu
afe ry zwią za nej z sa mo cho dem i po stę po wa nia dys cy pli nar ne go w PAN „Ja cek” ma nie -
wiel kie szan se na za gra nicz ne de le ga cje z PAN i dzia łal ność wy wia dow czą po za PRL. Roz -
le głe kon tak ty za wo do we na ukow ca z cu dzo ziem ca mi od wie dza ją cy mi Pol skę po wo do wa ły
jed nak, że wie lo krot nie miał on oka zję do świad cze nia usług wy wia do wi na uko wo -tech -
nicz ne mu. Naj po waż niej sze za da nie Kar piń skie go w tym okre sie po le ga ło na udzia le
w licz nych dzia ła niach ope ra cyj nych zwią za nych z pla na mi za ku pu przez PRL duń skiej
maszy ny li czą cej GIER. Urzą dze nie by ło do brze oce nia ne przez „Jac ka”, któ ry uwa żał, że
wo bec bra ku wi do ków na skon stru owa nie pol skie go kom pu te ra po dob nej kla sy wska za ny
był by za kup kil ku ma szyn GIER115. Duń skiej fir mie Re gne cen tra len – do syć ma łej i po cząt -
ku ją cej na ryn ku elek tro ni ki – bar dzo za le ża ło na wej ściu na ry nek kra jów de mo kra cji ludo -
wej116. Bez żad nych kon kret nych obiet nic ze stro ny pol skiej Duń czy cy przy wieź li kom pu -
ter do PRL i pre zen to wa li go za in te re so wa nym na ukow com. Po cząt ko wo by ły pew ne
wi do ki na za kup ma szyn GIER dla Cen tral ne go Ośrod ka Ob li cze nio we go PAN oraz Uni -
wer sy te tu War szaw skie go, póź niej jed nak rek tor uczel ni Sta ni sław Tur ski w roz mo wie
z Kar piń skim stwier dził, że w chwi li obec nej nie ma szans na po zy ska nie urzą dzeń117. Pobyt
na ukow ców z Re gne cen tra len wią zał się z wie lo ma ko rzy ścia mi dla pol skich in for ma ty ków,
któ rzy oprócz te go, że za po zna wa li się z do syć no wo cze sną ma szy ną cy fro wą, bra li tak że

110 Ibi dem, Umo wa z 20 I 1964 r., k. 75.
111 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „Jac kiem” 20 I 1964 r., 21 I 1964 r., k. 73–74; por. ibi dem,

Ra port ze spo tka nia z „Jac kiem” 28 X 1963 r., 29 X 1963 r., k. 67–70.
112 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca spo tka nia z „Jac kiem” 11 I 1963 r., 12 I 1963 r., k. 83–84.
113 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca elek tro no wych ma szyn kar to tecz nych, 24 I 1963 r., k. 89–90. 
114 Ibi dem, No tat ka „Jac ka” pt. „Sys tem kar to tecz ny”, 22 I 1963 r., k. 88.
115 Ibi dem, No tat ka, 20 I 1963 r., k. 22.
116 Duń ska fir ma Re gne cen tra len w la tach sześć dzie sią tych od nio sła wie le suk ce sów w kon tak tach han dlo -

wych z kra ja mi de mo kra cji lu do wej. Kom pu te ry GIER za ku pi ły m.in. Buł ga ria, Cze cho sło wa cja, NRD,
Rumu nia, Wę gry, http://www.da ta mu seum.dk, 15 IX 2011 r.

117 AIPN, 00170/809/CD/2, Uwa gi do no tat ki „Sta ni sła wa” z 19 XI 1963 r., k. 125–126.
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udział w bez płat nych kur sach pro gra mo wa nia w ję zy ku AL GOL118. Mi mo bra ku de wiz
na trans ak cję z Duń czy ka mi De par ta ment I po sta no wił zdo być do ku men ta cję tech nicz ną
GIER. Ma szy na pra co wa ła nie omal nie prze rwa nie w Sa li Ko per ni kań skiej Pa ła cu Kul tu ry
i Na uki, ob słu gi wa li ją pra cow ni cy Re gne cen tra len wraz z na ukow ca mi pol ski mi. Ma jor
Goć na wią zał kon takt z na czel ni kiem Wy dzia łu Służ by Po rząd ko wej PKiN nie ja kim Klej -
ną119 – by łym funk cjo na riu szem SB – w ce lu spraw dze nia moż li wo ści wy ko na nia fo to ko pii
pla nów znaj du ją cych się przy kom pu te rze. Nie ste ty nie wia do mo, czy ak cja za koń czy ła się
po wo dze niem, jed nak w ta ki czy in ny spo sób SB we szła w po sia da nie trzech to mów do ku -
men ta cji tech nicz nej GIER120. Suk ces był nie peł ny, po nie waż w roz mo wie z Duń czy ka mi
Kar piń ski otrzy mał in for ma cję, że je den z to mów nie zo stał przy wie zio ny do Pol ski i znaj -
du je się w sie dzi bie fir my w Ko pen ha dze. SB pla no wa ła, że „Ja cek” za pro szo ny do Ko pen -
ha gi na ma ją cą się od być w 1964 r. kon fe ren cję na uko wą zdo bę dzie bra ku ją ce pla ny.
Ponow na oka zja do wy ko rzy sta nia „Jac ka” po ja wi ła się w mar cu 1964 r., kie dy w PKiN
pre zen to wa no ma szy nę ma te ma tycz ną El liot 503 fir my El liot Bro thers z Lon dy nu. In ży nier
do stał za da nie zdo by cia moż li wie naj szer szej wie dzy o urzą dze niu. W no tat ce spo rzą dzo nej
po wy ko na niu za da nia za war te zo sta ły szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce kom pu te ra, ob -
słu gu ją cych go na ukow ców i do ku men ta cji tech nicz nej. Sko ro szyt za wie ra ją cy kom plet ne
pla ny urzą dze nia miał być sko pio wa ny w po ro zu mie niu z Klej ną1 21. Wy so kie osią gnię cia
na po lu szpie go stwa tech no lo gicz ne go znaj dy wa ły uzna nie dy rek cji De par ta men tu I.
Za zdo by cie ma te ria łów, któ re „po zwo li ły za osz czę dzić znacz ne su my de wiz i zło tych pol -
skich”, mjr Goć otrzy mał wy róż nie nie i na gro dę w wy so ko ści 5000 zł122. 

Kar piń ski przy oka zji za wie ra nia no wych zna jo mo ści z cu dzo ziem ca mi spo rzą dzał ich
krót kie cha rak te ry sty ki. Spo strze że nia „Jac ka” by ły cen ne. Pre cy zyj ne opi sy cha rak te ro -
logicz ne za wie ra ły oce nę sy tu acji oso bi stej, ma jąt ko wej, sym pa tii po li tycz nych duń skich
in for ma ty ków i han dlow ców: Oska ra Lun da, Kur ta Hen ri ka An der se na, Hen nin ga Isaks -
sona. Był to do bry ma te riał wstęp ny do dzia łań wer bun ko wych De par ta men tu I1 23. Oprócz
te go „Ja cek” prze ka zy wał Go cio wi in for ma cje do ty czą ce mał żeń stwa Ame ry ka nów – Da -
vi da i Pa tri cii Han sen, któ rzy dzię ki sty pen dium rzą do we mu PRL stu dio wa li na Uni wer sy -
te cie War szaw skim124. Ja cek po znał ich pod czas swo je go po by tu na sty pen dium UNESCO
w USA.

Pre zen ta cja GIER, zda niem „Jac ka”, ob na ży ła złą sy tu ację pol skiej in for ma ty ki. In ży nier
przy każ dej moż li wej oka zji nie szczę dził ostrych słów kry ty ki pod ad re sem kie row ni ków
pla có wek ba daw czych, a zwłasz cza prof. Łu ka sze wi cza, IMM i ma szyn ZAM. We dług Kar -
piń skie go skan da lem był fakt, że IMM za trud nia ją cy 800 osób nie jest w sta nie wy pro du ko -
wać urzą dze nia po rów ny wal ne go cho ciaż by z GIER, któ ry zo stał zbu do wa ny przez kil ku na -
sto oso bo wy ze spół elek tro ni ków i pro gra mi stów nie wiel kiej fir my12 5. Opi nie in ży nie ra
po twier dzał je den z czo ło wych eu ro pej skich in for ma ty ków te go okre su, dy rek tor Re gne cen -

118 Ibi dem, No tat ka, 20 I 1963 r., k. 22.
119 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych na czel ni ka Klej ny.
120 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka służ bo wa, 18 XI 1963 r., k. 120; por. ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty -

czą ca spo tka nia z „Jac kiem” 10 XII 1963 r., 11 XII 1963 r., k. 127–128.
121 Ibi dem, No tat ka, 27 III 1964 r., k. 147–148.
122 AIPN, 003175/392/CD, Za rzą dze nie per so nal ne nr 26/64 dy rek to ra De par ta men tu I MSW,

20 XI 1964 r., k. 283.
123 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka „Jac ka” przy ję ta 18 XII 1963 r., k. 131–132.
124 Ibi dem, In for ma cja „Jac ka” do ty czą ca Da wi da i Pa tri cii Han sen, 25 XI 1964 r., k. 153–154.
125 Ibi dem, Uwa gi do no tat ki „Sta ni sła wa” z 19 XI 1963 r., k. 125–126.
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tra len Niels Ivar Bech12 6, któ ry w stycz niu 1965 r. pro wa dził ne go cja cje han dlo we z Po la ka -
mi. Z ra mie nia PRL udział w roz mo wach bra li przed sta wi cie le Przed się bior stwa Han dlu Za -
gra nicz ne go „Va ri mex”, Biu ra Peł no moc ni ka Rzą du ds. Elek tro nicz nej Tech ni ki Ob li cze nio -
wej, In sty tu tu Ma szyn Ma te ma tycz nych i In sty tu tu Ba dań Ją dro wych. Bech uwa żał, że
w IMM jest za du żo lu dzi do prac kon cep cyj nych, a tak że ze wzglę du na prze sta rza łość kon -
struk cji od ra dzał roz wi ja nie ma szyn ZAM. Na pod sta wie do nie sień „Jac ka” Goć spo rzą dził
no tat kę, któ ra w alar mi stycz nym to nie cha rak te ry zo wa ła sy tu ację w IMM. In sty tut to pił mi -
lio ny zło tych w bez u ży tecz ne wy na laz ki, a prof. Łu ka sze wicz je go mier ne wy ni ki tłu ma czył
„nie po wo dze niem ba dań na uko wych”. Funk cjo na riusz stwier dzał, że Duń czy cy ma ją bar dzo
do bre ro ze zna nie pol skie go ryn ku i dzię ki te mu „śmia ło so bie po czy na li”. O spra wach zwią -
za nych z Re gne cen tra len po in for mo wa no Wy dział VI De par ta men tu III, za strze ga jąc
przy tym, że nie rę czą za obiek ty wizm za war tych w ra por cie opi nii127.

Bar dzo en tu zja stycz nie „Ja cek” in for mo wał o swo ich pra cach nad ma szy ną o ro bo czej
na zwie KAR-65, czy li „au to ma tycz nym urzą dze niu do po mia ru i prze twa rza nia da nych ze
zdjęć z ko mór pę che rzy ko wych i śla do wych”, któ ra mia ła pra co wać w Ka te drze Fi zy ki
Czą stek Ele men tar nych In sty tu tu Fi zy ki Uni wer sy te tu War szaw skie go. We dług Kar piń skie -
go KAR-65 – uni wer sal na, śred niej wiel ko ści ma szy na ma te ma tycz na mo gła wy ko ny wać
100 tys. ope ra cji na se kun dę, co sta wia ło by ją w eu ro pej skiej czo łów ce. Urzą dze nie to sta -
no wić mia ło al ter na ty wę dla GIER, jed nak pra ce kon struk cyj ne się prze cią ga ły. Kar piń ski
mu siał sta wić czo ła trud no ściom, m.in. nie do bo ro wi od po wied nich tran zy sto rów i tra dy cyj -
nie nie przy chyl ne mu sto sun ko wi in nych na ukow ców. Dzię ki po par ciu Mar ka Waj ce na128

z Biu ra PRETO i wi ce pre mie ra Eu ge niu sza Szy ra z Ko mi te tu Na uki i Tech ni ki Kar piń ski
mógł kon ty nu ować pra ce nad kom pu te rem129. Pod sta wo wym pro ble mem by ły prze sto je
spo wo do wa ne bra kiem czę ści elek tro nicz nych. Fa bry ka Pół prze wod ni ków „Tewa” nie by -
ła w sta nie wy pro du ko wać od po wied niej ja ko ści tran zy sto rów w ilo ści po trzeb nej do ukoń -
cze nia KAR-65130. Kar piń ski po dej rze wał, że by ło to spo wo do wa ne za ku li so wy mi dzia ła -
nia mi prof. Łu ka sze wi cza i in nych wro go na sta wio nych do nie go osób. SB pla no wa ła
in ter wen cję u dy rek to ra za kła dów i za le ca ła „Jac ko wi” in for mo wa nie o wszel kich trud no -
ściach Waj ce na i Szy ra, któ rzy po mo gli mu w utwo rze niu no wej pra cow ni w In sty tu cie Fi -
zy ki Uni wer sy te tu War szaw skie go131. Osta tecz nie KAR zo stał za pre zen to wa ny szer sze mu
gro nu od bior ców w 1968 r. pod czas pierw sze go Ogól no pol skie go Sym po zjum Ma szyn Ma -
te ma tycz nych w Za ko pa nem. W swo ich do nie sie niach „Ja cek” chwa lił się en tu zja stycz ny -
mi ko men ta rza mi na te mat KAR-65, zwłasz cza że pa da ły one na wet z ust pra cow ni ków

126 Niels Ivar Bech był pio nie rem duń skiej i świa to wej in for ma ty ki, kie ro wał kom pu te ry za cją duń skich
uczel ni wyż szych i stwo rzył pierw szy duń ski kom pu ter GIER, http://www.da ta mu seum.dk, 15 IX 2011 r.

127 AIPN, 00170/809/CD/2, Uwa gi do no tat ki „Jac ka” z 17 I 1965 r., 21 I 1965 r., k. 163–164.
128 Ma rek Zyg munt Waj cen, s. Ro ma na, ur. 14 VII 1920 r. w No wym Kor czy nie. Od 1943 r. żoł nierz 1. DP

im. T. Ko ściusz ki; od 1945 r. do 1950 r. żoł nierz KBW; od 1951 r. do 1964 r. funk cjo na riusz MBP, KdsBP i SB
MSW na kie row ni czych sta no wi skach w pio nie łącz no ści; w 1964 r. zo stał prze nie sio ny z SB na sta no wi sko
dy rek to ra Ze spo łu Tech ni ki Elek tro nicz nej Kon struk cji i Pro duk cji w Biu rze Peł no moc ni ka Rzą du do spraw
Elek tro nicz nej Tech ni ki Ob li cze nio wej, na stęp nie Zjed no cze nia „Me ra”; od 1970 r. za re je stro wa ny ja ko kon -
takt ope ra cyj ny, a na stęp nie kon sul tant. Wy ko ny wał dla De par ta men tu III MSW spe cja li stycz ne opra co wa nia
na te mat pro ble ma ty ki roz wo ju tech ni ki ob li cze nio wej w PRL, m.in. J. Kar piń skie go i mi ni kom pu te ra K -202.
AIPN, 00200/746; AIPN, 00170/592, t. 1–2; Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk cjo -
na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 5 IX 2012 r.

129 AIPN, 00170/809/CD/2, Uwa gi do no tat ki „Jac ka” z 17 I 1965 r., 21 I 1965 r., k. 163–164.
130 Ibi dem, No tat ka „Jac ka”, 30 VII 1965 r., k. 172.
131 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca ostat nich spo tkań z „Jac kiem”, 23 XI 1965 r., k. 184–187.
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IMM. Mi mo do brych opi nii o KAR-65 Kar piń ski nie uwa żał za sto sow ne wdra żać go do
ma so wej pro duk cji, był zda nia, że na le ży opra co wać jesz cze lep szą ma szy nę132. 

W la tach 1965–1968 kon struk tor ogra ni czył wy jaz dy za gra nicz ne. Ca ły swój czas pra gnął
wy ko rzy stać na do koń cze nie KAR-65. Oko licz no ści te spra wi ły, że prze stał on być tak
dobrym źró dłem in for ma cji dla wy wia du na uko wo -tech nicz ne go, jak we wcze śniej szym
okre sie. Czę sto tli wość spo tkań z SB zma la ła. Ma jor Goć wy stę pu ją cy od 1964 r. pod pseu -
do ni mem „Elek” nie chciał prze szka dzać Kar piń skie mu w pra cy1 33. W la tach 1965–1967
kon tak ty „Jac ka” z „El kiem” by ły nie re gu lar ne, czę sto ogra ni cza ły się do roz mów te le fo nicz -
nych. Bez pie kę nie po ko iły jed nak wy po wie dzi in ży nie ra, któ ry brał pod uwa gę moż li wość
za rob ko we go wy jaz du za gra ni cę, np. do Re gne cen tra len w Da nii. Funk cjo na riusz uwa żał,
że mo gło to mieć ja kiś zwią zek z wie lo mie sięcz nym po by tem żo ny „Jac ka” w Pa ry żu i dzia -
ła nia mi ob cych służb wy wia dow czych. Wy jazd „Jac ka” przed ukoń cze niem KAR-65,
w który za in we sto wa no du że środ ki fi nan so we, był we dług re sor tu ry zy kow ny. Kar piń ski był
nie za do wo lo ny ze swo jej sy tu acji fi nan so wej, tym bar dziej że po zo sta wał on de fac to uwią -
za ny w kra ju, po nie waż da ta za koń cze nia prac od da la ła się z wi ny „Te wy”. Goć pró bo wał
„po przy ja ciel sku” upo mi nać in ży nie ra, że jest on „nie prak tycz ny” i zbyt po chop nie wpa da
w dłu gi1 34. Na po cząt ku 1968 r. in ży nier zło żył po da nie o pasz port na wy jazd do An glii, gdzie
pla no wał od wie dzić swo je go krew ne go – An drze ja Ma cie jew skie go (był uwa ża ny przez De -
par ta ment I za bar dzo do bre go kan dy da ta do wer bun ku). Ma cie jew ski pra co wał w Bri tish
Co mu ni ca tion Cor po ra tion ja ko kon struk tor urzą dzeń ra dio wych, któ re by ły wy ko rzy sty wa -
ne przez ar mię bry tyj ską13 5. Po da nie „Jac ka” bez po par cia De par ta men tu I zo sta ło roz pa trzo -
ne ne ga tyw nie. W roz mo wie z nim Goć wy ra ził zdzi wie nie je go za mia rem opusz cze nia kra -
ju bez po ro zu mie nia z re sor tem, mi mo że zda wał so bie spra wę z fak tu in te re so wa nia się
Ma cie jew skim przez SB. „Elek” po in for mo wał in ży nie ra, że nie otrzy mał on pasz por tu z po -
wo du „ogól no na ro do we go”. W roz mo wach in for ma to ra z funk cjo na riu sza mi po brzmie wa ły
echa wy da rzeń Mar ca ’68. Na uko wiec wy ra żał swo je szcze re obu rze nie bru tal no ścią dzia łań
mi li cji i ORMO. Uwa żał, że stu den ci ma ją pra wo do wy ra ża nia swo ich opi nii i ma ni fe sto -
wa nia nie za do wo le nia. Goć wy wo łał spo tka nie 15 mar ca 1968 r. głów nie po to, aby wy ba -
dać sto su nek in ży nie ra do za ist nia łych wy da rzeń i ewen tu al nie prze ko nać go, że wy stą pie nia
mło dzie ży aka de mic kiej to kontr re wo lu cyj na roz ró ba wy wo ła na przez si ły wro gie PRL. Zda -
niem funk cjo na riu sza Kar piń ski przy znał ra cję je go ar gu men tom. Pod puł kow nik Goć był
wie lo krot nie chwa lo ny przez swo ich prze ło żo nych za wy so ko roz wi nię tą umie jęt ność lo -
gicz nej ar gu men ta cji swo ich po glą dów13 6. W kon klu zji no tat ki opi su ją cej roz mo wę z na -
ukow cem funk cjo na riusz omó wił sta no wi sko „Jac ka” w spra wie Mar ca ’68: „Nie zna się
na po li ty ce i nie chce się włą czać do ja kich kol wiek ak cji po li tycz nych”; „Oczy wi ście nie
soli da ry zu je się ani z li te ra ta mi, ani ze stu den ta mi, je że li cho dzi o roz wój i moż li wo ści roz -
wo ju kul tu ry i na uki pol skiej w PRL”; „Wy stą pie nia były or ga ni zo wa ne z po zy cji [...] nie -
czy stych, wy ni ka ły z pry wa ty, a nie z pa trio ty zmu”. Mi mo es bec kiej in dok try na cji Kar piń -
skie mu uda ło się do strzec pew ną zbież ność mię dzy stu denc ki mi po stu la ta mi i sy tu acją

132 Ibi dem, No tat ka w spra wie sy tu acji w ma szy nach ma te ma tycz nych – li sto pad 1968, b.d., k. 205–210. 
133 Ma jor Goć od 1 VI 1964 r. pra co wał pod przy kry ciem na sta no wi sku dy rek to ra in sty tu cji (nie usta lo -

no ja kiej). AIPN, 003175/392/CD, Cha rak te ry sty ka za wo do wo -po li tycz na, 31 V 1968 r., k. 286–288.
134 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka służ bo wa do ty czą ca ak tu al nej sy tu acji u „Jac ka” i je go wnio sków,

10 I 1967 r., k. 197–201.
135 Krew ny „Jac ka” wy stę pu je w do ku men tach SB ja ko „Ma cie jew ski” i „Ma cie jow ski”; por. AIPN,

00170/809/CD/2, No tat ka do ty czą ca An drze ja Ma cie jow skie go, 12 VIII 1965 r., k. 174.
136 AIPN, 003175/392/CD, Cha rak te ry sty ka za wo do wo -po li tycz na, 31 V 1968 r., k. 286–288.
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na do brze mu zna nym po lu or ga ni za cji ba dań
nad ma szy na mi ma te ma tycz ny mi. In ży nier
za uwa żał, że ist nie ją po kła dy nie za do wo le nia
wśród mło dych na ukow ców, któ rych sta ra nia
są ni we czo ne przez złe prze pi sy i nie wła ści -
wych lu dzi na wy so kich sta no wi skach. Opi -
nie in ży nie ra zmie rza ły do nie wy po wie dzia -
nej, acz kol wiek na su wa ją cej się nie od par cie
kon klu zji, że w wa run kach ko mu ni stycz nej
dyk ta tu ry i go spo dar ki cen tral nie pla no wa nej
do ko na nie prze ło mu tech no lo gicz ne go sta ło
pod zna kiem za py ta nia137. 

W cią gu ca łe go okre su współ pra cy Kar -
piń ski wie lo krot nie przy go to wy wał no tat ki
o sta nie pol skiej in for ma ty ki. Kil ku stro ni co -
we opra co wa nie z mar ca 1968 r. kre śli ło hi -
sto rię ba dań nad ma szy na mi ma te ma tycz ny -
mi w PRL i sku pia ło się na kry ty ce wręcz
dy wer syj nych, zda niem „Jac ka”, dzia łań na -
ukow ców i de cy den tów, m.in.: Le ona Łu ka -
sze wi cza, Sta ni sła wa Kie la na, Zyg mun ta Sa -
wic kie go, Ry szar da Łu ka sze wi cza, Ste fa na
Ję dry chow skie go, Ja nu sza Grosz kow skie go,
Mie czy sła wa Le sza. W opi sie ak tu al nej sy tu -

acji kry tycz nie przed sta wio no dzia ła nie IMM, któ ry pod kie row nic twem prof. Kie la na
„jesz cze bar dziej ze szło na psy”. Ma szy na ZAM-41 pro du ko wa na w IMM by ła „nie uda na
i prze sta rza ła, a bar dzo dro ga” i „lan so wa na na si łę”. Pra ce nad „per spek ty wicz ną ma szy -
ną III ge ne ra cji”, któ ra mia ła uka zać się w 1974 r., za kra wa ły na ab surd. Or ga ni za cja lo gicz -
na kom pu te ra by ła bo wiem wzo ro wa na na IBM-360 opra co wa nym w la tach 1959–1962.
Nie le piej, we dług Kar piń skie go, by ło w „Elw ro”, gdzie dzię ki sfał szo wa niu do ku men ta cji
przez Mie czy sła wa Le sza roz po czę to pro duk cję kom pu te ra Od ra 1204, któ re go „or ga ni za -
cja lo gicz na [...] jest nie zbyt uda na i kiep skie opro gra mo wa nie”. Pew nym po stę pem by ła
ma szy na Od ra 1304, któ ra mo gła dzia łać na opro gra mo wa niu an giel skiej fir my ICT138. Od -
waż ne sło wa kry ty ki kie ro wał in ży nier pod ad re sem przed sta wio ne go przez ZSRR kra jom
RWPG Jed no li te go Sys te mu Elek tro nicz nych Ma szyn Cy fro wych, zwa ne go w skró cie
RIAD (od ros. rjad – rząd, ozna cza ją ce go se rię kom pu te rów). Sys tem ten miał po le gać
na pro duk cji w kra jach de mo kra cji lu do wej kom pu te rów, któ re po dob nie jak ma szy na
plano wa na przez IMM by ły opar te na ma ło roz wo jo wym IBM-360. Pew ną za le tą RIAD
mia ło być je go na tych mia sto we wdro że nie do pro duk cji prze my sło wej, co zni we lo wa ło by
stra ty spo wo do wa ne szyb ko sta rze ją cą się tech no lo gią. Ar gu men tem za li cen cją IBM
był – po wścią gli wie wy ra żo ny przez „Jac ka” – fakt za co fa nia i sła bych osią gnięć na uki ra -
dziec kiej w kom pu te ry za cji. Nie słusz na by ła tak że stra te gia kie ru ją ca wszel kie do stęp ne
w Pol sce środ ki do prac nad RIAD, for so wa na przez Sta ni sła wa Kie la na, Mie czy sła wa Le -
sza i płk. Woź niac kie go ze Szta bu Gene ral ne go Woj ska Pol skie go. Lep szym roz wią za niem

137 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka do ty czą ca ostat nich spo tkań z „Jac kiem”, 21 III 1968 r., k. 229–230.
138 Ibi dem, Uwa gi na te mat sy tu acji w za kre sie ma szyn ma te ma tycz nych w Pol sce, 18 III 1968 r., k. 224–228.

Ja cek Kar piń ski, la ta sześć dzie sią te
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by ło rów no le głe kon ty nu owa nie prac nad kra jo wy mi ma szy na mi, któ re sta no wi ły by efekt
„wie lo stron nej ko ope ra cji” na wet z kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi139.

„Elek” nie był do koń ca usa tys fak cjo no wa ny in for ma cja mi „Jac ka”. Kar piń ski bo wiem
scha rak te ry zo wał in do len cję ca łe go sys te mu, a funk cjo na riu szo wi naj bar dziej za le ża ło
na wy ty po wa niu osób, któ re moż na by ło by po cią gnąć do od po wie dzial no ści kar nej. Sy tu -
acja by ła jed nak na ty le po waż na, że po sta no wio no po in for mo wać o niej wi ce mi ni stra
MSW Fran cisz ka Szlach ci ca140. Pod czas ko lej nych roz mów z SB w 1968 r. pod sta wo wym
te ma tem by ły spra wy zwią za ne z RIAD, sy tu acją w PRETO, IMM i „Elw ro”. Śro dek cięż -
ko ści dzia łal no ści wy wia dow czej „Jac ka” prze niósł się ze szpie go stwa tech no lo gicz ne go
na in for mo wa nie o sy tu acji w kra ju. No tat ki Kar piń skie go by ły praw do po dob nie prze ka zy -
wa ne Szlach ci co wi – tech no kra cie za in te re so wa ne mu za sto so wa niem no wych tech no lo gii
w go spo dar ce PRL141. Wi ce mi ni ster my ślał o mo der ni za cji go muł kow skie go, sier mięż ne go
so cja li zmu za po mo cą ka dry me ne dżer skiej zwią za nej z MSW. Pi sa ne dla SB opra co wa nia
„Jac ka” przy bie ra ły for mę ma ni fe stu za wie ra ją ce go re cep tę na pol ski suk ces w dzie dzi nie
ma szyn ma te ma tycz nych. 

Je de na sto stro ni co wa no tat ka „Jac ka” z grud nia 1968 r. roz po czy na ła się od tra dy cyj ne go
już opi su fa tal nych po su nięć de cy den tów: Łu ka sze wi cza, Kie la na, Za drzyń skie go i in nych.
Oprócz te go znaj do wa ła się tam opi nia o per trak ta cjach z ZSRR w spra wie RIAD. Pro wa -
dzą cy je ze stro ny pol skiej Mie czy sław Lesz „dez or ga ni zo wał spra wę”, a je go na stęp cy Kie -
lan i Gra dow ski by li tak da le ce nie zo rien to wa ni w ma te rii roz mów, że wzbu dza ło to po dob -
no iry ta cję to wa rzy szy ra dziec kich. Za nie dba nia na po lu RIAD mo gły spo wo do wać, że
de le ga cje CSSR i NRD wy ne go cju ją du żo lep sze wa run ki, a PRL bę dzie zmu szo na wejść
do pro jek tu na za ło że niach nie ko rzyst nych eko no micz nie i nie roz wo jo wych dla pol skie go
prze my słu elek tro nicz ne go142. We dług „Jac ka” w ra zie prze dłu ża ją ce go się im pa su na po lu
ma szyn ma te ma tycz nych go spo dar ka PRL sta nie się nie kon ku ren cyj na wo bec państw in ten -
syw nie roz wi ja ją cych no we tech no lo gie. Na im port nie moż na by ło so bie po zwo lić, po nie -
waż kosz to wa ło by to po nad 20 mln do la rów rocz nie, je dy nym wyj ściem by ło po pie ra nie pro -
duk cji ro dzi mej. Sztan da ro wym przy kła dem uda nej re ali za cji kra jo we go pro jek tu z uży ciem
mi ni mal nych środ ków fi nan so wych by ła – zda niem Kar piń skie go – je go ma szy na KAR-65.
Skon stru ował ją dwu na sto oso bo wy ze spół na ukow ców i by ła ona znacz nie bar dziej uni wer -
sal na i efek tyw na niż ZAM-41 czy Od ra 1204 i 1304. Klu czo we te zy zo sta ły sfor mu ło wa ne
w koń co wej czę ści no tat ki. Pod sta wo wą spra wą mia ła być wszech stron na re or ga ni za -
cja IMM, któ ry miał być prze nie sio ny do Zjed no cze nia „Me ra”, aby „zbli żyć kon struk cję
do pro duk cji”. Pro fil prac w In sty tu cie po wi nien sku piać się na no wo cze snych ten den cjach
pro duk cyj nych i prze bie gać w zre or ga ni zo wa nych dzia łach. Kie ro wa nie nowym IMM, we -
dług Kar piń skie go, po win no zo stać po wie rzo ne... Jac ko wi Kar piń skie mu. Na sta no wi ska za -
stęp ców zo sta li za pro po no wa ni An to ni Ma zur kie wicz, Je rzy Po łoń ski, Jerzy Lesz czyń ski143.
Re or ga ni za cją po win ny tak że zo stać ob ję te za kła dy „Elw ro”, któ re na le ża ło wzmoc nić
kadro wo i tech no lo gicz nie oraz zmie nić pro fil ich pro duk cji. We dług inży nie ra pro duk cja
pod ze spo łów te le wi zyj nych by ła nie ce lo wa i ca ły po ten cjał „Elw ro” po wi nien być wy ko rzy sta ny

139 Ibi dem.
140 Fran ci szek Szlach cic, s. Ja na, ur. 5 II 1920 r. w By czy nie, wi ce mi ni ster MSW od 4 V 1962 r. do

24 I 1971 r., od 25 I 1971 r. do 20 XII 1971 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych. Ja ko wi ce mi ni ster Szlach cic był
od po wie dzial ny za pra cę De par ta men tu I MSW. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 12–13.

141 Hi sto ria taj ne go świa ta, „Prze gląd” 2009, nr 47, http://www.prze glad -ty go dnik.pl, 15 IX 2011 r. 
142 AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka „Jac ka”, 31 XII 1968 r., k. 242–252.
143 Per so na lia osób zo sta ły za no ni mi zo wa ne przez funk cjo na riu sza SB. 
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do wytwarzania ma szyn cy fro wych. Wspar cia wy ma ga ły też zakła dy „Me ra -Bło nie”,
w których na le ża ło roz wi jać pro duk cję urzą dzeń pe ry fe ryj nych, ta kich jak pa mię ci ta śmo we,
moni to ry, a tak że pra co wać nad tech no lo gią pa mię ci dys ko wych. Oprócz już ist nie ją cych
insty tu cji na le ża ło po wo łać no we. Plan „Jac ka” za kła dał utwo rze nie w 1969 r. In sty tu tu
Infor ma ty ki ukie run ko wa ne go na „ba da nia na uko we, pod sta wo we w dzie dzi nie teo rii ma szyn
cy fro wych, ję zy ków, me tod pro gra mo wa nia i me tod wy ko rzy sty wa nia sys te mów cy fro wych”.
Pra ce w In sty tu cie po win ny być ści śle zwią za ne z ży ciem go spo dar czym kra ju. Nowo po -
wsta łą in sty tu cją mie li – zda niem Kar piń skie go – kie ro wać: Ro mu ald Mar czyń ski, Zdzi sław
Paw lak144 i Ma rek Gre niew ski145. W spra wie ne go cja cji do ty czą cych RIAD „Jacek” wi dział
ko niecz ność wła sno ręcz ne go po kie ro wa nia pra ca mi i pro po no wał sie bie na sta no wi sko
głów ne go kon struk to ra146. Od stro ny rzą do wej spra wy roz wo ju ma szyn cy fro wych miał za -
bez pie czać no wy mię dzy re sor to wy ze spół o na zwie „Ko mi sja Do rad cza do spraw Ma szyn
Ma te ma tycz nych”, po wo ła ny w miej sce zli kwi do wa nych urzę dów Peł no moc ni ka Rzą du ds.
Elek tro nicz nej Tech ni ki Ob li cze nio wej i Ko mi sji Oce ny Ma szyn Ma te ma tycz nych. Przed się -
wzię cie wspie rać miał tak że – po ży tecz ny zda niem „Jac ka” – Pol ski Ko mi tet Au to ma tycz ne -
go Prze twa rza nia In for ma cji pod le gły NOT. Do mnie my wać na le ży, że pro gram na praw czy
przy go to wa ny przez in ży nie ra Kar piń skie go, tak jak po przed nie do ku men ty, przed sta wia no
wła dzom De par ta men tu I. Rę ko pis przed prze ka za niem kie row nic twu zo stał jed nak pod da -
ny ko rek cie. Funk cjo na riusz SB za czer nił wszyst kie na zwi ska wy mie nia ne w kon tek ście ob -
sa dza nia sta no wisk kie row ni czych, a tak że kry tycz ne uwa gi na te mat RIAD147. Po su nię cie
to mia ło swo je uza sad nie nie. No tat ka w pier wot nej for mie mo gła sta wiać kon struk to ra
w złym świe tle. Z jed nej stro ny miał on już w tym okre sie pew ną re no mę i au to ry tet na uko wy
po więk szo ny o sła wę, któ rej przy spo rzył mu suk ces KAR-65. Z dru giej jed nak przy zna wa -
nie sa me mu so bie licz nych sta no wisk kie row ni czych i sta wia nie się na po zy cji wy rocz ni
w spra wach kom pu te ry za cji wzbu dza ło po dej rze nia SB. Pla ny „Jac ka” by ły bar dzo śmia łe.
Li kwi da cja wie lu in sty tu cji, w któ rych za sia da ły oso by uzna wa ne do tych czas za au to ry te ty,
mu sia ła wzbu dzać kon tro wer sje. Nie wąt pli wie za mysł „Jac ka” za stą pie nia za słu żo nej ka dry
kre atyw ną i ener gicz ną gru pą mło dych na ukow ców mógł być ra żą cy dla apa rat czy ków,
wśród któ rych ży we by ło jesz cze wspo mnie nie wy da rzeń mar co wych. W okro jo nej for mie
plan miał więc więk szą szan sę na osią gnię cie za mie rzo ne go ce lu. W 1969 r. czę sto tli wość
spo tkań Jac ka Kar piń skie go z SB, po dob nie jak w ro ku po przed nim, zma la ła. Wpły nę ły na to
za rów no nie wiel ka czę sto tli wość wy jaz dów na ukow ca, jak i zmia na ofi ce ra pro wa dzą ce go.
Pod puł kow nik Goć wy je chał do USA, gdzie miał kie ro wać pra ca mi re zy den tu ry wy wia du
pod przy kry ciem za stęp cy at taché han dlo we go w Biu rze Rad cy Han dlo we go Am ba sa dy PRL
w No wym Jor ku14 8. Do świad czo ne go funk cjo na riu sza Go cia za stą pił no wo przy ję ty do SB
ppor. An drzej Wa rej ko, po cząt ku ją cy in spek tor wy wia du na uko wo -tech nicz ne go, któ ry prze -

144 Kar piń ski i Paw lak by li ów cze śnie uwa ża ni przez SB za jed nych z naj lep szych spe cja li stów w dzie dzi -
nie elek tro nicz nych tech nik ob li cze nio wych. Zdzi sław Paw lak zo stał za re je stro wa ny przez De par ta ment I jako
KI „Lo gos”. „Lo go sa” zwer bo wa no w związ ku z je go wy jaz dem na sty pen dium do USA w 1961 r., po po wro -
cie ze sty pen dium w 1963 r. współ pra ca zo sta ła za koń czo na. W po ło wie lat sie dem dzie sią tych KO „Lo gos”
był po now nie wy ko rzy sty wa ny przez De par ta ment III do spra wy „Ra fa”; por. AIPN, 00945/829/CD.

145 Per so na lia osób zo sta ły za no ni mi zo wa ne przez funk cjo na riu sza SB; por. AIPN, 00170/809/CD/2,
Notat ka, 31 XII 1968 r., k. 242–252.

146 Aka pit do ty czą cy pla nów Jac ka Kar piń skie go w spra wie RIAD zo stał za no ni mi zo wa ny przez funk cjo -
na riu sza SB; por. ibi dem.

147 Ibi dem.
148 AIPN, 003175/392/CD, Ra port do ty czą cy zmia ny kie run ku wy jaz du za gra ni cę ppłk. Zyg mun ta Gocia,

25 II 1969 r., k. 289.
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szedł do re sor tu ze Zjed no cze nia „Me ra”149. Wraz ze zmia ną pro wa dzą ce go na stą pi ła mo dy -
fi ka cja sty lu pra cy z in for ma to rem. Bar dzo wy raź na by ła nie uf ność funk cjo na riu sza wo bec
oso by Kar piń skie go. Wa rej ko, któ ry pra co wał w „Me rze” i po sia dał pew ną orien ta cję
w bran ży elek tro nicz nej, pod cho dził do in ży nie ra i je go kon cep cji z więk szym scep ty cy -
zmem niż po przed nik. Na nie ko rzyst ną dla in ży nie ra zmia nę re la cji z SB pod ko niec lat
sześć dzie sią tych bar dzo du ży wpływ mia ły do no sy TW ps. „Ry szard”150. In for ma tor bez pie -
ki, po słu gu ją cy się tak że pseu do ni mem „Mie czy sław”, był z wy kształ ce nia po lo ni stą i pra -
co wał w in sty tu cjach wy daw ni czych i fil mo wych. Je go po zy ska nie mia ło na ce lu roz pra co -
wy wa nie osób ze śro do wi ska li te rac kie go, np. Ta de usza Kon wic kie go, oraz pra cow ni ków
Am ba sa dy USA w War sza wie, a zwłasz cza I se kre ta rza – Jac ka Men del so na. Wer bu nek na -
stą pił w paź dzier ni ku 1968 r. i opie rał się na prze słan kach pa trio tycz nych. Li te rat wy ka zy wał
szcze rą chęć współ pra cy z SB dla do bra PRL i so cja li zmu151. „Ry szard”, pro wa dzo ny przez
Wy dział III KS MO w War sza wie, miał sze ro kie moż li wo ści prze ka zy wa nia De par ta men to -
wi I in for ma cji o Kar piń skim, po nie waż kon struk tor uwa żał go za swo je go przy ja cie la15 2.
Dla Wa rej ki i Ma czu ły w do no sach „Ry szar da” naj waż niej sze by ły opi sy – „nie ja snych”
w ich mnie ma niu – kon tak tów Kar piń skie go z Am ba sa dą USA w War sza wie. Spo tka nia
z Ame ry ka na mi na si li ły się wraz z pra so wy mi do nie sie nia mi o suk ce sie KAR-65. „Ja cek”
zo stał za pro szo ny do am ba sa dy na kok tajl z oka zji suk ce su ame ry kań skiej mi sji ko smicz nej
Apol lo 8. Pod czas spo tka nia in ży nier wie le cza su po świę cił na roz mo wę z przed sta wi cie lem
IBM Say’em na te mat roz wo ju kom pu te ry za cji w PRL. „Ja cek” od ma wiał udzie le nia od po -
wie dzi na nie któ re py ta nia, po dej rze wa jąc, że mo gą być wy ko rzy sta ne na nie ko rzyść Pol ski.
Say otwar cie za pro po no wał mu pro wa dze nie ba dań na uko wych w USA. Kie dy „Ja cek” od -
mó wił, Say za czął go prze ko ny wać, że w blo ku ko mu ni stycz nym nie bę dzie w sta nie roz wi -
jać swo je go po ten cja łu twór cze go. Przed sta wi ciel kon cer nu ar gu men to wał, że IBM sprze dał
ZSRR li cen cję na kom pu ter IBM-360 – kon struk cję do syć już prze sta rza łą, a żad ne z państw
sa te lic kich nie otrzy ma ze zwo le nia na stwo rze nie lep szej ma szy ny, tyl ko bę dzie zmu szo ne
do za ku pu li cen cji od ZSRR. Kar piń ski już od pew ne go cza su li czył się z ta ką moż li wo ścią
i wzbu dza ło to je go nie po kój, któ rym dzie lił się ze swo im „przy ja cie lem” – „Ry szar dem”153.
Wie lu cu dzo ziem ców (nie któ rych z nich okre ślał ja ko „szpie gów”) od wie dza ło in ży nie ra
w je go biu rze w In sty tu cie Fi zy ki. Kon tak ty z ta ki mi oso ba mi mia ły, je go zda niem, spro wo -
ko wać SB do więk sze go za in te re so wa nia się nim ja ko wy bit nym i ce nio nym na świe cie na -
ukow cem. Cel swój czę ścio wo osią gnął. SB wie dzia ła o je go kon tak tach, jed nak efekt tych
dzia łań był dla na ukow ca fa tal ny. MSW za czę ło po strze gać go ja ko czło wie ka za gra ża ją ce -
go roz wo jo wi pol skiej in for ma ty ki, któ re go sto sun ki z oby wa te la mi kra jów ka pi ta li stycz -
nych mo gły mieć cha rak ter wy wia dow czy154. Kon tak ty z fi gu ran tem spra wy „Jan kes” – Je -

149 An drzej Wa rej ko, s. Mi cha ła, ur. 7 XII 1935 r. w War sza wie. Ab sol went Po li tech ni ki War szaw skiej.
Do MSW prze szedł ze Zjed no cze nia „Me ra”. Wie lo let ni pra cow nik wy wia du na uko wo -tech nicz ne go.
1 III 1968 r. – in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 15 X 1970 r. – in spek tor na eta cie 09/I De par -
ta men tu I MSW; 15 XI 1983 r. – star szy in spek tor Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW; 10 VI 1986 r. – star -
szy spe cja li sta Kie row nic twa De par ta men tu I MSW. W okre sie służ by prze by wał na pla ców kach wy wia dow -
czych w Ber li nie (li piec 1977 r. – sier pień 1981 r. – re zy dent wywiadu „Kor sak”) oraz pod przy kry ciem
w in sty tu cjach kra jo wych. Zwol nio ny z MSW 30 VI 1986 r. AIPN, 003175/795/CD.

150 Pod pseu do ni mem „Ry szard” (zmie nio nym póź niej na „Mie czy sław”) SB za re je stro wa ła Ry szar da Las -
so tę; por. AIPN, 001043/1657/CD.

151 Ibi dem, Kwe stio na riusz TW, k. 9–18.
152 AIPN, 00170/809/CD/3, Od pis in for ma cji TW ps. „Ry szard”, 7 III 1969 r., k. 7–10.
153 Ibi dem.
154 Ibi dem, In for ma cja TW ps. „Ry szard”, 3 IV 1969 r., k. 11–13.
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rzym Sie ma szem, któ re go po dej rze wa no o peł nie nie funk cji „na ga nia cza” wy wia du USA,
wzma ga ły nie uf ność Wa rej ki. Sie masz pra co wał ja ko lek tor ję zy ka an giel skie go i przy oka -
zji ko rzy sta nia z bi blio te ki am ba sa dy USA spo ty kał się z jej pra cow ni ka mi. Wy dział II KS
MO w War sza wie roz pra co wy wał Sie ma sza, po dej rze wa jąc go o wro gi sto su nek do PRL, ak -
tyw ną ro lę w wy da rze niach mar co wych oraz roz po wszech nia nie bez de bi to wych pism ame -
ry kań skich155. Tym więk szą kon ster na cję Wa rej ki wzbu dził fakt, że Kar piń ski prze ka zy wał
Sie ma szo wi do tłu ma cze nia do ku men ta cję na uko wo -tech nicz ną do ty czą cą kon cer nu Die -
bold156, któ rą otrzy my wał od De par ta men tu I do za opi nio wa nia157. Ko lej nym „po dej rza -
nym” dla De par ta men tu I kon tak tem in ży nie ra był wie lo let ni zna jo my Kar piń skie go – Ho -
ward Lord, przed sta wi ciel han dlo wy an giel skiej fir my elek tro nicz nej So lar tron, czę sto
przy jeż dża ją cy do kra jów de mo kra cji lu do wej158. Lord był pod bacz ną ob ser wa cją De par ta -
men tu II i Biu ra Re je stra cji Cu dzo ziem ców, ko re spon den cję w spra wie Lor da pro wa dzo no
tak że z Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz nych Cze cho sło wac kiej Re pu bli ki So cja li stycz -
nej159. W ce lu po twier dze nia fak tycz nych po glą dów Kar piń skie go, je go praw do mów no ści
i sto sun ku do MSW, Wa rej ko wszczął pro ce du rę spraw dze nia „Jac ka” re ali zo wa ną za po mo -
cą środ ków tech ni ki ope ra cyj nej i oso bo wych źró deł in for ma cji z „Ry szar dem” na cze le1 60.
Ope ra cja ta by ła szcze gól nie istot na z po wo du sta rań Kar piń skie go o pasz port i pla nów pod -
ję cia pra cy w an giel skim kon cer nie MB Me tals. Wy jazd z jed nej stro ny mógł być oka zją
do ko lej nych suk ce sów na po lu szpie go stwa tech no lo gicz ne go, z dru giej jednak SB oba wia -
ła się, że in ży nier za miast wdra żać do pro duk cji swo je wy na laz ki w Pol sce bę dzie sprze da -
wał je za de wi zy za chod nim kor po ra cjom. Wy jaz dy na kon sul ta cje do Wiel kiej Bry ta nii by -
ły dla in ży nie ra bar dzo atrak cyj ne, po lep sza ły je go sy tu ację fi nan so wą i nie zmu sza ły
do prze ry wa nia prac w In sty tu cie Fi zy ki Do świad czal nej. Na uko wiec mi mo trud no ści mno -
żo nych przez je go an ta go ni stów nie za mie rzał na sta łe opusz czać kra ju. Miał na dzie ję
na utwo rze nie pla ców ki ba daw czo -roz wo jo wej przy Zjed no cze niu „Me ra”. Pó ki co bo ry kał
się jed nak z szy ka na mi, np. za pi sa mi cen zu ry na te mat je go i ma szy ny KAR-65. Wy wo łał
w tej spra wie spo tka nie z Wa rej ką, w cza sie któ re go wska zy wał, że ar ty ku ły An drze ja Tar -
gow skie go i Ro ma na Brat kow skie go zo sta ły zdję te z po wo du dzia łań za stęp cy prze wod ni -
czą ce go Ko mi te tu Na uki i Tech ni ki Je rze go Me te ry i peł no moc ni ka rzą du ds. elek tro nicz nej
tech ni ki ob li cze nio wej Sta ni sła wa Kie la na1 61. Kar piń ski nie pod da wał się jed nak, miał bo -
wiem wie le zna jo mo ści, któ re po zwa la ły mu do trzeć ze swo imi po my sła mi do dzia ła czy apa -
ra tu par tyj no -pań stwo we go na wy so kim szcze blu. Na prze ło mie de kad uczest ni czył w spo -
tka niach z Bo le sła wem Jasz czu kiem, któ ry był zda niem „Jac ka” „dyk ta to rem w spra wach

155 Ibi dem, No tat ka, 10 IX 1969 r., k. 14.
156 Kon cern ame ry kań ski przo du ją cy w elek tro ni ce sto so wa nej w ban ko wo ści, np. przy pro duk cji ban ko -

ma tów; por. www.die bold.com, 15 IX 2011 r.
157 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka, 23 IX 1969 r., k. 16–18.
158 Do uglas Ho ward Lord w la tach 1956–1966 od wie dził PRL 23 ra zy. AIPN, 00170/809/CD/2, No tat ka

służ bo wa spo rzą dzo na na pod sta wie akt Za rzą du Kon tro li Ru chu Gra nicz ne go MSW, 25 II 1967 r.,
k. 202–204. Kar piń ski po znał Lor da w 1956 r. pod czas wy sta wy urzą dzeń fir my So lar tron w Pol skiej Aka de -
mii Na uk w War sza wie. Pry wat ne kon tak ty z Lor dem za czął utrzy my wać od 1959 r. AIPN, 00170/809/CD/1,
Oświad cze nie „Jac ka” na gra ne na ta śmie ma gne to fo no wej, spi sa ne przez kpt. Zyg mun ta Go cia, 28 III 1961 r.,
k. 63–70.

159 AIPN, 00170/809/CD/3, Pi smo na czel ni ka Se kre ta ria tu MSW CSSR do Ga bi ne tu Mi ni stra
MSW, 24 IV 1970 r., k. 112.

160 Od 1969 r. SB pod słu chi wa ła roz mo wy te le fo nicz ne kon struk to ra i Ho war da Lor da. AIPN, 01419/120/cz. 10,
Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp to nim „Ja cek”, k. 367–474.

161 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka, 23 IX 1969 r., k. 16–18.
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prze my słu i pla no wa nia go spo dar ki PRL”.
Plan roz wo ju go spo dar ki przed sta wio ny
przez Jasz czu ka na VI Ple num KC PZPR za -
kła dał m.in. roz wój prze my słu elek tro nicz ne -
go, co bu dzi ło na dzie je i en tu zjazm Kar piń -
skie go1 62.

Od 1970 r. SB zna ła pla ny bu do wy no wo -
cze śniej szej i spraw niej szej ma szy ny ma te -
ma tycz nej, któ rą za pro jek to wał in ży nier
Kar piń ski. Rów no le gle wy ko ny wał on pra ce
na rzecz MB Me tals i czę sto po dró żo wał
do Lon dy nu. Suk ce sy „Jac ka” wzbu dza ły
szcze rą za zdrość współ pra cow ni ków i „przy -
ja ciół”. „Ry szard” in for mo wał o wszel kich
zna nych mu spra wach zwią za nych z Kar piń -
skim. Je go moż li wo ści by ły szcze gól nie du -
że ze wzglę du na żo nę, Iwo nę Las so tę, któ ra
by ła bli skim współ pra cow ni kiem in ży nie ra
w In sty tu cie Fi zy ki Do świad czal nej. Ko bie -
ta re la cjo no wa ła mę żo wi spra wy zwią za ne
z ży ciem za wo do wym „Jac ka”. „Ry szard”
uzu peł niał je o in for ma cje zdo by te w przy ja -
ciel skich roz mo wach z in ży nie rem, okra sza -
jąc wszyst ko uszczy pli wo ścia mi i alu zja mi
ma ją cy mi sta wiać Kar piń skie go w jak naj -

gor szym świe tle. Na re we la cje „Ry szar da” skła da ły się przede wszyst kim opi sy sa mo chwal -
stwa, sza sta nia pie niędz mi i bar dzo wy staw ne go try bu ży cia, spra wy oby cza jo we i in tym -
ne, dez or ga ni za cja prac i ba ła gan w IFD itd.163 W in for ma cjach prze ka zy wa nych SB Las so ta
uwy pu klał fak ty mo gą ce wska zy wać na współ pra cę Kar piń skie go z ob cym wy wia dem.
„Ry szard” uwa żał, że „Ja cek” wer bu je swo ich współ pra cow ni ków z IFD (m.in. je go żo nę)
do pra cy w An glii, aby tam móc ich zmu szać do szpie go stwa na rzecz ob ce go wy wia du.
Z in spi ra cji bez pie ki Las so ta na kła niał Kar piń skie go do za ła twie nia mu pra cy za gra ni cą
przy re ali za cji fil mów re kla mo wych dla za chod nich kor po ra cji. Kar piń ski sta rał się speł nić
proś bę „przy ja cie la”. W roz mo wach z SB „Ry szard” pod kre ślał, że na Za cho dzie „Ja cek”
wraz ze swo imi za gra nicz ny mi przy ja ciół mi na pew no bę dzie go osa czał i wy ko rzy sty wał
do swo ich szpie gow skich ce lów164. W in for ma cjach Las so ty ma gne to fon szpu lo wy Phil lip -
sa, mi ni ra dio tran zy sto ro we czy ze staw słu cha wek i mi kro fon ura sta ły do taj nych atry bu tów
su per sz pie ga165. Na wet to, że in ży nier do Lon dy nu je chał po cią giem, a nie leciał sa mo lo tem,
zda niem „Ry szar da”, ja sno świad czy ło, że Kar piń ski sta rał się dez orien to wać pol ski kontr -
wy wiad. „Ry szard” po su wał się na wet do przed sta wia nia go to wych re cept na znisz cze nie
ka rie ry Kar piń skie go. Po le ga ły one na wy ko rzy sta niu in for ma cji z ży cia pry wat ne go i wy -
wo ła nia skan da lu oby cza jo we go, spro wo ko wa niu kry tycz ne go ar ty ku łu w pra sie opi su ją ce -

162 Ibi dem, Wy ciąg z no tat ki służ bo wej ze spo tka nia z TW ps. „Ry szard”, 3 II 1970 r., k. 80.
163 Ibi dem, Do nie sie nie TW ps. „Mie czy sław”, 6 VI 1970 r., k. 137–139.
164 Ibi dem, In for ma cja TW ps. „Ry szard”, 5 II 1970 r., k. 81–82.
165 Ibi dem.
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go za nie dba nia i nad uży cia w IFD166. Do no si ciel ska za wzię tość Las so ty mo gła się rów nać
je dy nie z mel dun ka mi „Ku char skie go” z cza sów sta li now skich, z tą róż ni cą, że je go spraw -
ne pió ro po lo ni sty nada wa ło do no som dra ma ty zmu, a po sta ci Kar piń skie go de mo nicz ne go
wręcz wy mia ru. Kon struk tor wy czu wał wo kół sie bie opla ta ją cą go sieć kon fi den tów SB.
Miał bo ga te do świad cze nie w kon tak tach z re sor tem, więc był prze ko na ny, że nie był je dy -
nym współ pra cow ni kiem SB. Swo imi po dej rze nia mi dzie lił się z „Ry szar dem” i je go żo ną,
z któ ry mi roz ma wiał o oso bach ze swo jej pra cow ni w IFD, in ży nie rach Mosz czyń skim
i Ge co wie. In for ma tyk bar dzo chciał się do wie dzieć, kto z je go współ pra cow ni ków „chciał -
by pod ło żyć mu świ nię”. „Ry szard” oczy wi ście wie dział kto, jed nak uspo ka jał Kar piń skie -
go, że za in te re so wa nie SB jest pro ce du rą stan dar do wą i nor mal ną, co uza sad niał: „Na wet
je śli są in for ma to rzy, to jest to zja wi sko nor mal ne. [...] W Związ ku Li te ra tów są taj ne mi -
kro fo ny, cho ciaż nikt tam nie pro wa dzi żad nej dzia łal no ści, ot tak na wszel ki wy pa dek”.
„Ja cek” pro sił mał żeń stwo Las so tów, aby po wia da mia li go o wszel kich ozna kach za in te re -
so wa nia taj nych służb je go oso bą. „Ry szard” so len nie za pew nił, że w tych spra wach moż -
na na nie go li czyć167.

Stron ni czość Las so ty by ła wi docz na na wet dla funk cjo na riu szy wy wia du na uko wo -tech -
nicz ne go scep tycz nie na sta wio nych do „Jac ka”. W ra por tach przy go to wy wa nych dla dy rek -
to ra De par ta men tu I płk. Mi ro sła wa Mi lew skie go168 Ma czu ła stwier dzał, że in for ma cje
„Ryszar da” są nie obiek tyw ne. Kar piń ski był kon tro lo wa ny przy uży ciu ob ser wa cji ze -
wnętrz nej, pod słu chów te le fo nicz ne go oraz po ko jo we go, i in for ma cje z tych źró deł za prze -
cza ły re we la cjom Las so ty. „Ry szard”, zda niem Ma czu ły, był źle na sta wia ny przez swo je go
ofi ce ra pro wa dzą ce go kpt. Je rze go Ma koc kie go z Wy dzia łu III KS MO, któ ry za su ge ro wał,
że „Ja cek” to szpieg i do tej te zy „Ry szard” do pa so wy wał wszyst kie swo je do no sy. Nie po -
twier dzi ły się tak że po dej rze nia, ja ko by w 1970 r. Kar piń ski w ta jem ni cy miał bu do wać
za pol skie pie nią dze kom pu ter, któ ry póź niej był by wy wie zio ny do An glii i pro du ko wa ny
przez MB Me tals. Spra wa ta by ła zna na dy rek to ro wi Je rze mu Hu ko wi ze Zjed no cze nia
„Me ra” i Je rze mu Kacz mar ko wi z Ko mi te tu Na uki i Tech ni ki, a Kar piń ski dzia łał na ich po -
le ce nie169. Cień po dej rzeń, któ re cią ży ły na na ukow cu, po wo do wał, że za stęp ca dy rek to ra
ds. wy wia du na uko wo -tech nicz ne go De par ta men tu I płk Adam Krzysz to por ski170 wnio sko -
wał o ode bra nie mu pasz por tu ope ra cyj ne go. Zda niem Ma czu ły by ło to nie ce lo we i mo gło
zaszko dzić in te re som PRL. Osta tecz nie za de cy do wa no, że pasz port bę dzie ode bra ny,
a o no wy wy stą pią KNiT lub PRE TO171. W pod su mo wa niu jed ne go z ra por tów przed sta wio -
no li stę za rzu tów wo bec Kar piń skie go. Wy mie nio no tam jak zwy kle nie chęć do „na pro wa -
dza nia” na oso by, nie peł ne in for mo wa nie o swo ich po su nię ciach i kon tak tach, lek ko myśl -
ność w spra wach fi nan so wych oraz nie prze strze ga nie prze pi sów wa lu to wych i cel nych.

166 Ibi dem, In for ma cja TW ps. „Ry szard”, 23 II 1970 r., k. 90–91.
167 Ibi dem, Do nie sie nie TW ps. „Mie czy sław”, 6 VI 1970 r., k. 137–139.
168 Mi ro sław Mi lew ski, s. Bo le sła wa, ur. 1 V 1928 r. w Lip sku, od 15 I 1969 r. do 24 I 1971 r. dy rek tor

De par ta men tu I SB MSW. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk cjo na riu szy apa ra tu
bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 3 IX 2012 r.

169 Ibi dem, Ra port do dy rek to ra De par ta men tu I MSW płk. Mi ro sła wa Mi lew skie go, 15 IV 1970 r.,
k. 120–127. 

170 Adam Krzysz to por ski, s. Eu ge niu sza, ur. 31 V 1932 r. w Wo ło mi nie, od 10 II 1969 r. do 31 V 1973 r.
za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu I MSW. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk cjo na -
riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 3 IX 2012 r.

171 Por. P. Ple skot, Jak wy je chać na Za chód? Pro ce du ry wy jaz dów pol skich uczo nych z ra mie nia uczel ni
wyż szych i PAN w la tach 1955–1989 [w:] Na ukow cy wła dzy, wła dza na ukow com. Stu dia, red. P. Fra na szek,
War sza wa 2010, s. 292–326.
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Nie wy star cza ją ca by ła tak że ilość ma te ria łów tech nicz nych zdo by wa nych z za chod nich
ośrod ków na uko wo -ba daw czych. W związ ku z bra kiem dal szych moż li wo ści wy ko rzy sty -
wa nia „Jac ka” na po trze by szpie go stwa tech no lo gicz ne go po sta no wio no prze ka zać je go
spra wę do Wy dzia łu III KS MO172. 

Od 1969 r. trwa ły pra ce nad kom pu te rem K -202. Okres kon struk cji ma szy ny był punk -
tem zwrot nym w bio gra fii Kar piń skie go, na któ rą co raz więk szy wpływ zy ski wa ła SB.
W pierw szej po ło wie lat sie dem dzie sią tych po gor szy ły się je go re la cje z re sor tem. Zmia ny
te mia ły dla in ży nie ra ka ta stro fal ne skut ki, m.in. przez za strze że nie wy jaz dów za gra nicz -
nych i szy ka ny sto so wa ne w ra mach kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go kryp to nim „Pro ce sor”. 

Do prac nad K -202 na uko wiec po trze bo wał przede wszyst kim do bre go ze spo łu wy bra -
nych przez sie bie fa chow ców. In ży nier od lat ma rzył o sa mo dziel nie kie ro wa nym, po wią za -
nym z prze my słem la bo ra to rium umiej sco wio nym po za IMM, IFD czy PAN. Pla ny te zre ali -
zo wa no pod ko niec lat sześć dzie sią tych. Przy Za kła dach „Era” we Wło chach zor ga ni zo wa no
Za kład Do świad czal ny Mi ni kom pu te rów, w któ rym trwa ły głów ne pra ce nad K -202. Kar piń -
ski jed nak wciąż był zo bo wią za ny do pro wa dze nia ob słu gi KAR-65 w IFD, co by ło je go zda -
niem stra tą cza su. W roz mo wach z „Ry szar dem” miał on rze ko mo stwier dzać, że „gdy by się
zda rzy ła po wódź i za la ła su te re nę, w któ rej stoi mo ja ma szy na, już nic nie za trzy ma ło by
mnie na Ho żej. Niech by so bie sa mi na pra wia li mo je go KAR-a, a ja bym się z nich śmiał”173.
Kon cep cja Kar piń skie go za kła da ją ca pro duk cję no wo cze snych mi kro kom pu te rów w sys te -
mie mo du lar nym we współ pra cy z MB Me tals spo tka ła się z apro ba tą Kacz mar ka i Hu ka.
Po zy tyw ne opi nie wy ra żał też za stęp ca dy rek to ra Za kła du Tech ni ki Spe cjal nej MSW płk An -
to ni Bos sow ski, któ re go Kar piń ski uwa żał za do bre go fa chow ca174. 

Ma szy na – jak po da wa no w no tat ce De par ta men tu I – bę dzie przede wszyst kim pro du -
ko wa na na eks port do kra jów ka pi ta li stycz nych. Nie za leż nie od te go no we kom pu te ry mia -
ły wzmoc nić kra jo wą sieć EMC. Z te go po wo du K -202 miał współ pra co wać ze wszyst ki mi
kom pu te ra mi z sys te mu RIAD i Od ra 1304, a tak że urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi pro du ko -
wa ny mi i uży wa ny mi w kra jach so cja li stycz nych. Kosz ty uru cho mie nia pro duk cji ma szy ny
w Pol sce mia ły wy no sić 16 mln zło tych. Roz po czę cie prac po prze dzi ła umo wa wstęp na za -
war ta w kwiet niu 1970 r. mię dzy fir mą han dlo wą Da ta Lo op a Zjed no cze niem „Me ra”, któ -
ra za kła da ła ko ope ra cję i eks port go to we go kom pu te ra. Na tej pod sta wie w lip cu 1970 r.
Przed się bior stwo Han dlu Za gra nicz ne go „Me tro nex” za war ło ko lej ną umo wę z Da ta Lo op
i MB Me tals na do star cze nie pro to ty pu w 1970 r. i in for ma cyj nej se rii 10 kom pu te rów
w 1971 r.175 Po śred nic two fir my Da ta Lo op od po cząt ku bu dzi ło kon tro wer sje. Biu ro Rad cy
Han dlo we go w Lon dy nie i pra cu ją cy w nim re zy den ci wy wia du ostrze ga li, że fir ma ta ma
wy łącz nie cha rak ter han dlo wy i po śred ni czą cy, a jej ka pi tał wy no si za le d wie 5000 fun tów.
Da ta Lo op za trud nia ła tyl ko dwóch han dlow ców i trzy se kre tar ki176. Współ wła ści cie lem,
sze fem i za ra zem głów nym pra cow ni kiem był wie lo let ni zna jo my Kar piń skie go – Ho ward

172 AIPN, 00170/809/CD/3, Ra port do dy rek to ra De par ta men tu I MSW płk. Mi ro sła wa Mi lew skie -
go, 15 IV 1970 r., k. 120–127.

173 Ibi dem, Do nie sie nie TW ps. „Mie czy sław”, 30 VI 1970 r., k. 140–145.
174 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca „Jac ka”, 16 III 1970 r., k. 96.
175 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 28 XI 1972 r., k. 173–179. De par ta ment III miał

w „Me tro ne xie” KO ps. „Lu dwik”, któ ry za pew niał sta ły do pływ in for ma cji na te mat re ali za cji kon trak tu
z MB Me tals i K -202; por. AIPN, 01419/120/cz. 5, No tat ka służ bo wa do ty czą ca spo tka nia z KO ps. „Lud -
wik”, 20 VII 1972 r., k. 423.

176 Da ne do ty czą ce Da ta Lo op po cho dzi ły za pew ne z in for ma cji za mó wio nej w an giel skiej wy wia dow ni
go spo dar czej Dun & Brad stre et; por. AIPN, 01419/120/cz. 4, Taj ny ra port wy wia dow ni go spo dar czej Dun &
Brad stre et, 24 III 1970 r., k. 454.
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Lord. An glik i je go fir ma han dlo wa li pra wie wy łącz nie z kra ja mi blo ku so cja li stycz ne go.
Zda niem wy wia du je go czę sta obec ność w Cze cho sło wa cji w 1968 r. świad czy ła o po wią -
za niach ze służ ba mi spe cjal ny mi kra jów ka pi ta li stycz nych177. Po nad to – zda niem
SB – umo wa han dlo wa za wie ra ła nie pra wi dło wo ści, któ re mo gły ob ró cić się na nie ko rzyść
stro ny pol skiej. Spe cy ficz ne by ło tak że po ło że nie Jac ka Kar piń skie go, któ re go ro la i za da -
nia by ły istot ną czę ścią umów. An gli cy za strze gli, że oso bą od po wie dzial ną za ca łość pro -
jek tu w Za kła dzie Do świad czal nym Mi kro kom pu te rów mógł być wy łącz nie Kar piń ski.
Data Lo op zo bo wią za ła się prze ka zać stro nie pol skiej część opro gra mo wa nia, któ re mia ło
zo stać opra co wa ne przez „Jac ka” i wy bra nych przez nie go in ży nie rów na pod sta wie od -
dziel nych umów. Bio rąc pod uwa gę fakt, że Kar piń ski był kon sul tan tem Da ta Loop, na le ży
stwier dzić, że tak skon stru owa na umo wa po wo do wa ła kon flikt in te re sów. Star szy in spek tor
Cze sław Szu nie wicz178 z Wy dzia łu VII De par ta men tu I oraz in ni funk cjo na riu sze wska zy -
wa li na du że ry zy ko zwią za ne z K -202. W mo men cie wy co fa nia się Kar piń skie go z po wo -
du nie po wo dzeń kon struk cyj nych lub or ga ni za cyj nych i np. je go uciecz ki do An glii PRL
nara zi ła by się na bar dzo du że stra ty fi nan so we. We dług funk cjo na riu szy Kar piń ski ja ko
kon sul tant Da ta Lo op nie mógł być jed no cze śnie uwa ża ny za re pre zen tan ta pol skich in te re -
sów17 9. Na po twier dze nie swo ich przy pusz czeń SB nie mu sia ła dłu go cze kać. Już w sier -
pniu 1970 r. Szu nie wicz in for mo wał, że Kar piń ski wraz z Da ta Lo op za ra bia ją du że pie nią -
dze na im por cie urzą dzeń i pod ze spo łów do pro duk cji K -202. Pier wot nie za kła da no, że
ma szy na bę dzie wy ma ga ła wkła du de wi zo we go w wy so ko ści 25 tys. fun tów, na uko wiec
jed nak wy dat ko wał już 40 tys. fun tów i za mó wił czę ści za ko lej ne 60 tys. Po nad to „Ja cek”
tak or ga ni zo wał im port, że wszyst kie trans ak cje od by wa ły się za po śred nic twem Da ta Loop,
cho ciaż nie któ re z nich mo gły być zre ali zo wa ne przez „Me tro nex” bez po śred nio u pro du -
cen tów. Jesz cze go rzej, zda niem Szu nie wi cza, wy pa da ła kal ku la cja ewen tu al nych zy sków
Pol ski po uru cho mie niu pro duk cji se ryj nej. Zy ski eks por to we PRL mia ły być bo wiem nie -
po rów ny wal nie niż sze od zy sków Da ta Lo op osią gnię tych ze sprze da ży pod ze spo łów

177 AIPN, 00170/809/CD/3, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu I płk. Mi ro sła wa Mi lew skie go do I za stęp cy
komendanta ds. SB KS MO w War sza wie, 28 VIII 1970 r., k. 163–164; por. AIPN, 01419/120/cz. 4, In for ma -
cja TW ps. „Ry szard”, 1 XII 1969 r., k. 388–389.

178 Cze sław Szu nie wicz, s. Ka zi mie rza, ur. 9 III 1929 r. w Ła pu tach. Ab sol went Wy dzia łu Elek trycz ne go
Po li tech ni ki War szaw skiej. Wie lo let ni pra cow nik wy wia du na uko wo -tech nicz ne go. Pra co wał pod przy kry -
ciem w kra jo wych in sty tu cjach – Mi ni ster stwie Prze my słu Cięż kie go, Mi ni ster stwie Han dlu i Mi ni ster stwie
Prze my słu Ma szy no we go. W 1964 r. od de le go wa ny do Biu ra Rad cy Han dlo we go w Bruk se li. Pod ko niec ka -
rie ry z po wo du uciecz ki Je rze go Ko ry ciń skie go i de kon spi ra cji zo stał prze nie sio ny do Ośrod ka Kształ ce nia
Kadr Wy wia dow czych w Sta rych Kiej ku tach. 1 XII 1953 r. – re fe rent De par ta men tu VII MBP; 15 II 1954 r.
– star szy re fe rent Wy dzia łu IX UBP m.st. War sza wy; 15 IX 1954 r. – kur sant rocz nej szko ły De par ta men -
tu I MBP/KdsBP; 15 VII 1955 r. – re fe rent na eta cie 060/1 De par ta men tu I KdsBP; 15 XI 1955 r. – re fe rent
Wy dzia łu VI De par ta men tu I KdsBP; 31 XII 1956 r. – zwol nio ny w związ ku z re or ga ni za cją; 16 V 1960 r.
– po now nie przy ję ty do służ by na sta no wi sko star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go na eta cie 060/18 De par ta men -
tu I MSW; 1 V 1961 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu I MSW; 1 XII 1962 r. – star -
szy ofi cer ope ra cyj ny na eta cie 03/I De par ta men tu I MSW; 1 IV 1967 r. – in spek tor na eta cie 09/I De par ta -
men tu I MSW; 15 XII 1968 r. – in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 VII 1970 r. – star szy
in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW; 1 VI 1973 r. – na czel nik Wy dzia łu III Za rzą du VII De par ta -
men tu I MSW; 1 VIII 1975 r. – na czel nik wy dzia łu na eta cie 013/I De par ta men tu I MSW; 21 I 1984 r. – prze -
nie sio ny na sta no wi sko za stęp cy ko men dan ta OKKW. Zmarł 21 III 1985 r. AIPN, 003175/754/CD.

179 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca uru cho mie nia pro duk cji mi ni kom pu te rów w Za kła dach
„Era”, 31 VIII 1970 r., k. 165–168.

180 Ibi dem, No tat ka, 29 IX 1970 r., k. 172. Du że kon tro wer sje bu dzi ła tak że kwe stia praw pa ten to wych
do mi ni kom pu te ra K -202; por. AIPN, 01419/120/cz. 5, In for ma cja w spra wie punk tu 7 umo wy z MB Me -
tals, 10 X 1971 r., k. 131–133.
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do tych ma szyn, któ re pla no wa no po zo sta -
wić w kra ju180. Ter min uru cho mie nia pro to -
ty pu zbli żał się wiel ki mi kro ka mi, a efek ty
prac „Jac ka” nie sa tys fak cjo no wa ły je go mo -
co daw ców. KO ps. „Su zu ki” do no sił o za nie -
po ko je niu dy rek to ra Hu ka, któ ry w dys ku -
sjach z przed sta wi cie la mi Mi ni ster stwa
Prze my słu Ma szy no we go py tał: „Po wiedz -
cie mi, co mam zro bić z Kar piń skim?”. Roz -
mów cy Hu ka stwier dzi li, że prze cież on sam
pod jął wcze śniej de cy zję, że by do koń -
ca 1970 r. dać Kar piń skie mu wol ną rę kę.
Dy rek to ra „Me ry”, któ ry po cząt ko wo po pie -
rał „Jac ka”, prze ra ża ły kosz ty im por tu pod -
ze spo łów (ok. 3,3 mln do la rów) i do tych cza -
so wy brak efek tów. W związ ku z tym
pla no wa no po wo ła nie we wnętrz nej ko mi sji,
jed nak jej człon ko wie pod czas nie obec no ści
„Jac ka” w kra ju nie zo sta li do pusz cze ni
do pra cow ni w ZDM. Wo bec te go po sta no -
wio no po wo łać na stęp ną ko mi sję zło żo ną
z prof. Wę grzy na i Sto lar skie go. Rów no le gle
ze Zjed no cze niem „Me ra” do wi ce pre mie ra
Fran cisz ka Ka ima pły nę ły bar dzo kry tycz ne
opi nie o K -202, któ re spo rzą dzał in ży nier
An drzej Jan czew ski1 81.

Ko mi sja pro fe so rów ze Ślą ska zo sta ła chłod no przy ję ta przez go spo da rza ZDM. Zda -
niem Kar piń skie go prof. Wę grzyn i in ni na ukow cy na ni czym się nie zna li, a ich py ta nia
były dy le tanc kie. Mi mo za do wo le nia in ży nie ra z po stę pu prac nad K -202 dy rek tor Huk
odmó wił wy pła ce nia ok. mi lio na zło tych na po kry cie do dat ko wych kosz tów pro jek tu182.
Kar piń ski nie da rzył dy rek to ra „Me ry” sym pa tią i wszel kie je go po su nię cia trak to wał ja ko
prze jaw oso bi stej wro go ści183. In ży nier praw do po dob nie był jesz cze po pie ra ny w KC PZPR
i przez mi ni stra Szlach ci ca, więc dzia ła nia Hu ka nie by ły w sta nie moc no mu zaszko dzić184.
Czyn ni kiem, któ ry do dat ko wo wzmac niał po zy cję Kar piń skie go, by ły po zy tyw ne opi nie
na te mat je go kom pu te ra prezentowane w pol skiej pra sie, m.in. w „Ży ciu Gospo dar czym”,
„Po li ty ce”, a tak że w TVP. Po ja wie nie się „Jac ka” w au dy cji te le wi zyj nej Ire ny Dzie dzic
„Te le echo” spo wo do wa ło, że sze ro kie rze sze Po la ków do wie dzia ły się o K -202. Ja ko
głównych stron ni ków „Jac ka” w me diach wy mie nia no re dak to rów: Ste fa na Brat kow skie go,

181 AIPN, 00170/809/CD/3, In for ma cja KO ps. „Su zu ki”, 15 VIII 1971 r., k. 159–160. Pod pseu do ni mem
„Su zu ki” SB za re je stro wa ła pra cow ni ka „Me ry” Bog da na Hon dę. KO był na kon tak cie Ze no na Hil ge ra
z Depar ta men tu III. Od 1983 r. TW ps. „Spe cja li sta” Wy dzia łu III KS MO. AIPN, 001043/236/CD, Kar to te ka
b. Wy dzia łu „C” MSW w za so bie IPN. 

182 Ibi dem, No tat ka star sze go in spek to ra Wy dzia łu VII De par ta men tu I Cze sła wa Szu nie wi cza, 18 III 1971 r.,
k. 198–199.

183 Por. A. Mar kow ski, op. cit.; por. syl wet ka dy rek to ra „Grzmo ta” w: R. Brat ny, op. cit.
184 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka star sze go in spek to ra Wy dzia łu VII De par ta men tu I Cze sła wa Szu nie -

wi cza, 18 III 1971 r., k. 198–199.

Cze sław Szu nie wicz
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Mie czy sła wa Ra kow skie go i Zyg mun ta Sze li gę18 5. Wzbu dza ło to nie po kój funk cjo na riu szy,
któ rzy uwa ża li, że pro wa dzo na jest kam pa nia dez in for ma cyj na wy ko rzy sty wa na przez Kar -
piń skie go do for so wa nia swo ich ce lów w KC PZPR. W ma ju 1971 r. Brat kow ski przy go to -
wał no tat kę o K -202, któ ra zo sta ła prze ka za na wszyst kim człon kom Biu ra Po li tycz ne go KC
i za stęp com człon ków. Dzien ni karz przed sta wił K -202 ja ko re we la cję, któ rą za in te re so wa -
ne by ły naj więk sze świa to we kon cer ny kom pu te ro we, ta kie jak Con trol Da ta Cor po ra tion
i Hi ta chi. K -202 – zda niem Brat kow skie go – miał re we la cyj ne osią gi, mógł współ pra co wać
z wie lo ma urzą dze nia mi pe ry fe ryj ny mi róż nych pro du cen tów, wy ko ny wał ob li cze nia
w cza sie rze czy wi stym z pręd ko ścią do 1,5 mln ope ra cji na se kun dę oraz nie wy ma gał kli -
ma ty za cji i był nie wiel kich roz mia rów. Dzien ni karz nie szczę dził też słów uzna nia pod ad -
re sem Kar piń skie go i je go ze spo łu186. Funk cjo na riu sze SB z prze ką sem sko men to wa li, że
opi sy wa ne przez Brat kow skie go po świę ce nie na ukow ców nie by ło bez in te re sow ne, o czym
świad czy ły za rob ki mie sięcz ne na po zio mie 20 tys. zł187. Ste fan Brat kow ski ze wzglę du
na swo ją ak tyw ną dzia łal ność pu bli cy stycz ną i sze ro kie kon tak ty z cu dzo ziem ca mi bu dził
za in te re so wa nie Wy dzia łu VII De par ta men tu II MSW188. Już w 1971 r. cen zu ra pró bo wa ła
wstrzy my wać pu bli ka cje pra so we na te mat K -202, jed nak oso bi sta in ter wen cja wi ce mi ni -
stra prze my słu ma szy no we go Alek san dra Kop cia uchy li ła ten za pis1 89.

Po sta wa Kar piń skie go bu dzi ła wie le za strze żeń SB. Sła be tem po prac nad K -202 ro dzi ło
oba wy, że ce lo wo bę dą one prze cią ga ne w nie skoń czo ność. Ma rek Waj cen w in for ma cjach dla
De par ta men tu III sy gna li zo wał, że in for ma tyk za miast sku pić się na ter mi no wym wy peł nia -
niu po sta no wień umo wy „roz bu do wu je K -202 w wiel ki sys tem”190. Pró by od gór nych kon tro -
li nie przy no si ły efek tów. Kar piń ski nie chciał ujaw nić pla nu ma szy ny ani dy rek to ro wi Za kła -
dów „Era” Zbi gnie wo wi Mię dzy choc kie mu, ani człon kom ko mi sji ze Ślą ska. W roz mo wie
z Mię dzy choc kim in ży nier oznaj mił, że wła ści wie to nie ma żad nej do ku men ta cji, „bo on ma
ją w gło wie”, po chwi li oznaj mił, że pla ny jed nak by ły, ale zo sta ły prze ka za ne SB w 1969 r.
i ma na to po kwi to wa nie od mi ni stra Szlach ci ca. Gdy Mię dzy choc ki po pro sił o to po kwi to wa -
nie, Kar piń ski od rzekł, że nie mo że go ujaw nić, bo „mi ni ster nie po zwo lił mu te go po ka zy -
wać”191. In ży nier ty dzień póź niej zo stał za trzy ma ny na lot ni sku Okę cie przez funk cjo na riu szy
Urzę du Cel ne go. W je go ba ga żu ujaw nio no kom plet ne pla ny or ga ni za cji lo gicz nej K -202, te
sa me, o któ re nie mógł się do pro sić Mię dzy choc ki. „Ja cek” mi mo te go nie zo stał za trzy ma ny
i wy pusz czo no go ra zem z pla na mi do An glii, gdzie wraz z pol ski mi de le ga ta mi miał brać
udział w ko lej nej tu rze roz mów han dlo wych z MB Me tals i Da ta Lo op. Na le ży do dać, że
szcze gó ło wa kon tro la wa liz ki Kar piń skie go nie by ła przy pad ko wa. SB prze wi dy wa ła, że in -
ży nier bę dzie pró bo wał wy wieźć do ku men ta cję. Nie wy ma ga ło to od es be ków szcze gól nej
prze ni kli wo ści, po nie waż by ła to pro sta kon se kwen cja po sta no wień umo wy z Da ta Lo op. We -
dług niej pla ny K -202 mie li do star czyć An gli cy, czy li de fac to Kar piń ski, któ ry był przez nich
opła ca ny ja ko kon sul tant. Na stęp nie mia ły być one ofi cjal nie prze ka za ne z po wro tem stro nie
pol skiej. Ko men tarz star sze go in spek to ra Wy dzia łu VII De par ta men tu I Cze sła wa Szu nie wi -
cza na te mat in cy den tu na Okę ciu umac niał wcze śniej sze ne ga tyw ne opi nie wy ra ża ne

185 Ibi dem, Do nie sie nie TW ps. „Mie czy sław”, 30 VI 1970 r., k. 140–145.
186 Ibi dem, In for ma cja o sta nie i moż li wo ściach roz wo ju mi kro kom pu te ra K -202, 1971 r., k. 215–217.
187 Ibi dem. We dług GUS prze cięt ne wy na gro dze nie w 1971 r. wy no si ło 2358 zł, http://www.stat.gov.pl/gus,

3 IX 2012 r.
188 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca Ste fa na Brat kow skie go, 5 VIII 1971 r., k. 157–158.
189 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca EMC KAR-202, 3 VIII 1971 r., k. 226–228.
190 AIPN, 00170/592, t. 2, In for ma cja KO ps. „Ma rek”, 7 II 1972 r., k. 41–50.
191 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 26 III 1971 r., k. 201–202.
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pod adre sem in ży nie ra. Zda niem funk cjo na riu sza, ukry wa jąc do ku men ta cję, Ja cek Kar piń ski
dał świa dec two swo jej nie lo jal no ści wo bec pol skie go prze my słu19 2. 

W związ ku z kon tro wer sja mi zwią za ny mi ze spra wą K -202 De par ta ment III sta rał się ze -
brać jak naj wię cej da nych o fak tycz nym po zio mie za awan so wa nia pro jek tu. In for ma cji tych
do star cza ły oso bo we źró dła in for ma cji ze śro do wisk na uko wych zwią za nych z „Jac kiem”.
TW ps. „Miks”193, któ ry uczest ni czył w wy jeź dzie do An glii, uwa żał po sta wę in ży nie ra
za dwu znacz ną, po nie waż Kar piń ski w per trak ta cjach z Da ta Lo op przed kła dał zy ski Ho -
war da Lor da nad in te res Pol ski i np. sta rał się ogra ni czać staw ki, ja kie Da ta Lo op pła ci ło
pol skim pra cow ni kom ser wi so wym. Pod czas ne go cja cji, zda niem „Mik sa”, bul wer su ją cy
był fakt, że „An gli cy wie dzą bez po rów na nia wię cej o mi kro kom pu te rze K -202 niż kto kol -
wiek w Pol sce”. Jed no cze śnie in for ma tor za uwa żał, że z dru giej stro ny ja kie kol wiek dra -
stycz ne kro ki na tym eta pie prac by ły by „wy la niem dziec ka z ką pie lą”. Do da wał, że pew ne
oso by kie ro wa ne oso bi sty mi ani mo zja mi ce lo wo utrud nia ją pra cę wy na laz cy. Do osób tych
w pierw szym rzę dzie za li czył in ży nie ra Ja nu sza Ma te ja ka ze Zjed no cze nia „Me ra”, któ re -
go ura żo ne am bi cje po py cha ły do pro wo ko wa nia kon flik tów i cią głe go wy naj dy wa nia prze -
szkód w po ro zu mie niu z An gli ka mi194. „Ma rek”195 z kolei do no sił o krą żą cej w śro do wi sku
na uko wym plot ce, że Kar piń ski jest wła ści cie lem Da ta Lo op. Za uwa żał też, że miał bar dzo
do bry kon takt z an giel ski mi kon tra hen ta mi i na te le fon spro wa dzał do PRL trud no osią gal -
ne pod ze spo ły1 96. Ob ser wa cje „Mar ka” po dzie lał tak że „Kor czak”197, któ ry dzi wił się, że
inży nier po zy sku je ob ję te em bar giem czę ści ame ry kań skiej fir my Te xas In stru ments Cor po -
ra tion. In for ma tor przy pusz czał, że to efekt dzia łań CIA, któ ra wy ko rzy sty wa ła Da ta Lo op
do pe ne tra cji go spo dar czej państw zza że la znej kur ty ny198. Zda niem „Kor cza ka” pla no wa -
na sprze daż K -202 do kra jów de mo kra cji lu do wej za de wi zy by ła sprzecz na z umo wa mi go -
spo dar czy mi za war ty mi w ra mach RWPG. Po nad to pla no wa nie roz wo ju dwóch ty pów ma -
szyn, K -202 i Od ra -1325, nie mia ło sen su, gdyż PRL nie dys po no wa ła od po wied ni mi
środ ka mi fi nan so wy mi na pro wa dze nie i roz wój obu pro jek tów. „Kor cza ka” nie po ko iły też
ter mi ny, któ rych nie do trzy ma nie gro zi ło PRL po waż ny mi kon se kwen cja mi fi nan so wy mi.
Pod ję cie ma so wej pro duk cji mi kro kom pu te ra na po ty ka ło po waż ne trud no ści, m.in. sła be
wa run ki lo ka lo we i ma te ria ło we ZDM. Do koń ca 1971 r. Kar piń ski miał ukoń czyć se rię in -
for ma cyj ną 16 kom pu te rów, za mie rze nie to jed nak nie mia ło szans po wo dze nia, po nie waż
w li sto pa dzie 1971 r. zbu do wa no do pie ro czte ry (nie w peł ni funk cjo nal ne) jed nost ki cen -
tral ne i wciąż trwa ły pra ce nad opro gra mo wa niem199. Już w sierp niu 1971 r. Kar piń ski za -
de mon stro wał przed sta wi cie lom MB Me tals w War sza wie pro to typ urzą dze nia, któ ry jed -
nak był nie kom plet ny i za raz po pre zen ta cji zo stał od sta wio ny z po wro tem do ZDM.
An gli cy nie chcie li od bie rać nie skoń czo ne go urzą dze nia i na ci ska li na prze ka za nie im peł -

192 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca Jac ka Kar piń skie go, 14 IV 1971 r., k. 205–206.
193 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych TW ps. „Miks”.
194 AIPN, 00170/809/CD/3, Do nie sie nie TW ps. „Miks”, 23 IV 1971 r., k. 207–210.
195 Pod pseu do ni mem „Ma rek” SB za re je stro wa ła Ada ma Em pa che ra. Po zy ska ny przez Wy dział II KS MO

w 1970 r. na za sa dzie do bro wol no ści. Kar to te ka b. SUSW w za so bie BUiAD IPN.
196 AIPN, 00170/809/CD/3, Do nie sie nie TW ps. „Ma rek”, 24 XI 1971 r., k. 235–236; por. AIPN,

01419/120/cz. 5, Do nie sie nie TW ps. „Le szek”, 20 X 1971 r., k. 138–140.
197 Pod pseu do ni mem „Kor czak” SB za re je stro wa ła An drze ja Dąb kow skie go. Po zy ska ny przez Wy -

dział II KS MO w 1969 r. do roz pra co wy wa nia wy wia du an giel skie go. Kar to te ka b. SUSW w War sza wie w za -
so bie BUiAD IPN.

198 Por. AIPN, 01419/120/cz. 5, Uwa gi do ty czą ce elek tro nicz nej ma szy ny cy fro wej – mi ni kom pu te ra 
K -202, 2 II 1972 r., k. 270–272.

199 AIPN, 00170/809/CD/3, Do nie sie nie TW ps. „Kor czak”, 14 XII 1971 r., k. 237–238.
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nej do ku men ta cji tech nicz nej. Na po cząt ku 1972 r. do An glii prze wie zio no pierw szy eg zem -
plarz K -202. Bry tyj czy cy po na wia li jed nak proś by o pla ny urzą dze nia – nie zbęd ne do prze -
te sto wa nia pro to ty pu K -202. Kar piń ski wie lo krot nie nie od po wia dał na te lek sy z po na gle -
nia mi i za każ dym ra zem pre zen to wał urzą dze nie, któ re nie od po wia da ło wy mo gom
pierw sze go eta pu re ali za cji umo wy. Brak w peł ni spraw ne go kom pu te ra z kom plet ną do ku -
men ta cją tech nicz ną i dzia ła ją cym opro gra mo wa niem unie moż li wiał przej ście do dru gie go
eta pu umo wy, któ ry wy ma gał do star cze nia MB Me tals 10 urzą dzeń do te stów200. Pra ce
nad opro gra mo wa niem pro wa dzo no w kra jo wych pla ców kach na uko wych za pol skie pie -
nią dze. Więk szość za dań wy ko ny wa li pra cow ni cy ZDM na po le ce nie Kar piń skie go, tam
kosz tem 3 mln zł po wstał sys tem ope ra cyj ny K -202, trans la to ry ję zy ków pro gra mo wa nia
BASIC, CEMMA, MOST 2201. Trans la tor FORTRAN był opra co wy wa ny na Po li tech ni ce
War szaw skiej za pie nią dze z fun du szu bez oso bo we go. In ży nier Bog dan Hon da ze Zjed no -
cze nia „Me ry” do no sił, że wbrew umo wie ca łość opro gra mo wa nia za miast być do star czo -
na przez Da ta Lo op jest przy go to wy wa na przez ze spół pod kie row nic twem in ży nier Te re sy
Paj kow skiej w Pol sce202. Pro jekt K -202 ge ne ro wał ogrom ne kosz ty, nie współ mier ne – zda -
niem SB – do spo dzie wa nych zy sków2 03. Efek ty pra cy Kar piń skie go nie za do wo li ły tak że
MB Me tals. Pod ko niec 1972 r. An gli cy po sta no wi li za koń czyć współ pra cę z „Me tro ne -
xem”, uza sad nia jąc to nie wy wią za niem się stro ny pol skiej z po sta no wień pierw sze go eta pu
re ali za cji kon trak tu204. 

Nie po wo dze nie umo wy z MB Me tals zin ten sy fi ko wa ło dzia ła nia SB wo bec kon struk to ra.
Funk cjo na riu sze De par ta men tu I sta ra li się po sze rzyć za sób po sia da nych in for ma cji, któ re
mo gły by po twier dzać po dej rze nia o ste ro wa niu Kar piń skim przez wro gie służ by spe cjal ne.
W tym ce lu za sto so wa no ob ser wa cję Kar piń skie go i Lor da pro wa dzo ną przez Wy -
dział III Biu ra „B”205. Dzię ki taj ne mu prze szu ka niu po ko ju An gli ka w Ho te lu Eu ro pej skim
SB zdo by ła wie le we wnętrz nych do ku men tów do ty czą cych re ali za cji kon trak tu na bu do wę
K -202206. MB Me tals w 1973 r. by ła za in te re so wa na już wy łącz nie szyb ką od sprze da żą praw
do K -202. W tej sy tu acji za rów no dla Kar piń skie go, jak i Lor da klu czo wą kwe stią sta ło się
zna le zie nie no we go kon tra hen ta. W tym przed się wzię ciu po ma gał im re dak tor Brat kow ski,

200 Por. tłu ma cze nie z ję zy ka an giel skie go we wnętrz nej no tat ki MB Me tals zdo by te dro gą taj ne go po zys -
ka nia przez De par ta ment I MSW. Ibi dem, Po stęp w pro jek cie mi ni kom pu te ra K -202, 1972 r., k. 323–329; por.
AIPN, 01419/120/cz. 5, In for ma cja o po by cie Lan ha ma, pre ze sa fir my MB Me tals Ltd., 30 VII 1971 r.,
k. 72–75; ibi dem, In for ma cja KO ps. „Lu dwik” do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 17 I 1972 r., k. 189–193.

201 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca opro gra mo wa nia mi ni kom pu te ra K -202, b.d., k. 254–255.
202 Ibi dem, No tat ka Bog da na Hon dy, 19 IV 1972 r., k. 244.
203 W MSW na le ży upa try wać au tor stwa ano ni mo we go tek stu pt. „Szu ka my 20 mi liar dów”, w któ rym

kryty ko wa no wy so kie kosz ty prac Kar piń skie go. Tekst praw do po dob nie był kol por to wa ny w in sty tu cjach
nauko wych i KC PZPR. In ży nier od po wie dział no tat ką „W związ ku z ano ni mo wym pasz kwi lem pt. «Szu ka -
my 20 mi liar dów»”; por. AIPN, 01419/120/cz. 5, k. 342–356.

204 AIPN, 01419/120/cz. 9, In for ma cja o prze bie gu roz mów z fir ma mi MB Me tals Ltd. oraz Da ta Lo op
Ltd. w spra wie mi ni kom pu te ra K -202, 27 XII 1972 r., k. 475–478.

205 Kar piń ski był tak że pod słu chi wa ny przez Biu ro „T” SB, tech nicz ne środ ki ope ra cyj ne naj czę ściej wy -
ko rzy sty wa no w la tach 1971–1974; por. AIPN, 01419/120/cz. 10, Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp to nim
„Pro ce sor”, t. 2, k. 474–482; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „B” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 3, k. 483–500;
AIPN, 01419/120/cz. 11, Ma te ria ły Biu ra „B” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 4, k. 25–40; ibi dem, Ma te -
ria ły Biu ra „B” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 5, k. 41–64; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp -
to nim „Pan to mi ma”, t. 6, k. 65–128; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 7,
k. 129–266; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „B” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 8, k. 267–305; ibi dem, Ma te ria -
ły Biu ra „T” do spra wy kryp to nim „Pro ce sor”, t. 9, k. 306–402; ibi dem, Ma te ria ły Biu ra „T” do spra wy kryp -
to nim „Pro ce sor”, t. 10, k. 403–486.

206 AIPN, 00170/809/CD/3, Ko mu ni kat w spra wie ob ser wa cji, 21 XII 1972 r., k. 276–277.



Adam Kochajkiewicz

282

V
A

R
IA

któ ry zda niem za stęp cy dy rek to ra De par -
ta men tu I MSW do spraw wy wia du na -
uko wo -tech nicz ne go Ta de usza Kit te la207

mógł być in spi ro wa ny przez wy wiad an -
giel ski208. De par ta ment I twier dził rów -
nież, że Kar piń ski i Brat kow ski bez po ro -
zu mie nia z PHZ „Me tro nex” i wła dza mi
pro wa dzi li roz mo wy z przed sta wi cie la mi
ame ry kań skiej fir my Ra cal Ther mo nic
Li mi ted, któ ra była za in te re so wa na prze -
ję ciem zo bo wią zań MB Me tals i dal szą
re ali za cją umo wy do ty czą cej K -202. Bez
peł no moc nictw ze stro ny pol skiej obie cy -
wa li Ame ry ka nom, że ZDM zo sta nie roz -
bu do wa ny do sta nu oso bo we go 1000 pra -
cow ni ków i PRL za in we stu je w K -202
jesz cze 8 mln do la rów209. Nie po wo dze nie
po przed niej umo wy uza sad nia li sła bo ścią
i pro ble ma mi fi nan so wy mi MB Me tals.
Zda niem mjr. Szu nie wi cza Ra cal Ther -
mo nic pro du ku ją ca urzą dze nia pe ry fe ryj -
ne, po dob nie jak Da ta Lo op, bę dzie
przede wszyst kim chcia ła czer pać pro fi ty
z ich sprze da ży do kra jów so cja li stycz -
nych. Zwa żyw szy na ni ski sto su nek war -
to ści jed nost ki cen tral nej K -202 do urzą -
dzeń pe ry fe ryj nych, zy ski PRL z ta kiej
umo wy sta ły pod zna kiem za py ta nia.

Dzia łal ność Kar piń skie go i Brat kow skie go mia ła – zda niem SB – wy ła mać PRL z RIAD.
Wie lo krot nie wy ra ża ne przez na ukow ca opi nie o ana chro ni zmie sys te mu na rzu co ne go przez
ZSRR mu sia ła wy wo ły wać sprze ciw w KC. Na na ra dzie pod prze wod nic twem ów cze sne go
kie row ni ka Wy dzia łu Eko no micz ne go KC PZPR Sta ni sła wa Ko wal czy ka prof. Jan Kacz ma -
rek z Mi ni ster stwa Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki sfor mu ło wał dal sze wy tycz ne
do pro jek tu K -202, któ re mó wi ły o ko niecz no ści do sto so wa nia urzą dze nia do po trzeb
RIAD210. SB wie lo krot nie sy gna li zo wa ła, że pre pa ro wa ne przez Kar piń skie go i je go stron ni -
ków wia do mo ści dez in for mu ją wyż szy szcze bel, po nie waż prze kła mu je się w nich kwe stie

207 Ta de usz Kit tel, s. Wa cła wa, od 7 II 1974 r. do 23 V 1978 r. za stęp ca dy rek to ra ds. WNT De par ta men -
tu I MSW. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 17, 37.

208 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu I MSW dla mi ni stra Ja na
Kacz mar ka, 20 I 1973 r., k. 284–285.

209 Ibi dem, No tat ka do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 20 I 1973 r., k. 279–283. Po dej rze nia SB do ty czą ce
sa mo wol nych ne go cja cji Kar piń skie go i Brat kow skie go z Ra call Ther mo nic zo sta ły póź niej roz wia ne przez
pra cow ni ka „Me tro ne xu”; por. AIPN, 01419/120/cz. 9, Spra woz da nie z de le ga cji służ bo wej, 12 I 1973 r.,
k. 490–493.

210 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 20 I 1973 r., k. 279–283. Po dob ne
spo tka nie w spra wie mi ni kom pu te ra K -202, w któ rym brali udział Kar piń ski, Ko wal czyk i przed sta wi cie le
Zjed no cze nia „Me ra”, od by ło się już wcze śniej i prze bie ga ło w bar dzo na pię tej at mos fe rze. AIPN,
01419/120/cz. 6, No tat ka ze spo tka nia w spra wie mi ni kom pu te ra K -202, 5 IX 1972 r., k. 5–7.

Zdjęcie wykonane 20 XII 1972 r. 

w Warszawie przez funkcjonariuszy 

Biura „B” MSW
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tech nicz ne i fi nan so we. MSW gło si ło, że in ży nier chciał w ten spo sób wy ko rzy stać brak fa -
cho wej wie dzy to wa rzy szy z – jak to okre ślał – „par tii głup ków” i zma ni pu lo wać ich do swo -
ich ce lów. W prze ka za nej mi ni stro wi Kacz mar ko wi no tat ce Szu nie wicz przy chy lał się
do opi nii wy ra żo nej przez ko mi sję zło żo ną z przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Prze my słu Ma szy -
no we go, In sty tu tu Ma szyn Ma te ma tycz nych i Zjed no cze nia „Me ra”. Stwier dzo no w niej, że
K -202 nie mo że być pro du ko wa ny w for mie tzw. du że go sys te mu, po nie waż stwo rze nie
opro gra mo wa nia zaję ło by ok. dwa la ta i po chło nę ło ogrom ne środ ki fi nan so we. Po stu lo wa -
no za sto so wa nie K -202 w for mie mi kro kom pu te ra na po trze by „mi niin for ma ty ki”, czy li
wyko ny wa nia ob li czeń w przed się bior stwach pro jek to wych, go spo dar ce ma ga zy no wej itp.
Ta kie sta no wi sko władz ozna cza ło za trzy ma nie dal szych prac nad kom pu te rem, a zwłasz cza
opro gra mo wa niem po sze rza ją cym je go moż li wo ści211. Wy kra dzio na przez SB we wnętrz na
do ku men ta cja MB Me tals zo sta ła prze ka za na do se kre ta ria tu człon ka Biu ra Po li tycz ne go
KC PZPR Fran cisz ka Szlach ci ca. Ak ta te za wie ra ły pro jekt nie ko rzyst nych dla PRL zmian
w umo wie z Angli ka mi. Do ku men ty zwró co no z KC w po ło wie 1973 r., jed nak bez ad no ta -
cji do ty czą cych dal szych lo sów pro jek tu. Szlach cic praw do po dob nie przy chy lał się do wcze -
śniej szych po sta no wień Ko wal czy ka i Kacz mar ka212.

TW ps. „Io ne sco”213 do no sił, że w roz mo wie z dr. Krzysz to fem Rey em z IMM usły szał
opi nię, zna ną za pew ne szer sze mu gro nu na ukow ców, iż głów ny mi spraw ca mi klę ski 
K -202 by li lu dzie z „Me ry” i „Elw ro”. Dla de cy den tów tych in sty tu cji by ło ja sne, że
w przy pad ku za ak cep to wa nia sys te mu K -202 ich pro jek ty (np. roz wój sys te mu ODRA)
bę dą za gro żo ne. Zda niem cy to wa ne go Reya „bro ni li złej spra wy”, po nie waż do brze
wiedzie li, że ich kon struk cje nie mo gły rów nać się z no wo cze snym i sto sun ko wo ta nim
mi kro kom pu te rem Kar piń skie go2 14. Na ci ski z KC i MSW spo wo do wa ły, że „Me tro nex”
od mó wił Kar piń skie mu wy da nia pasz por tu służ bo we go. Tym sa mym roz wia ły się pla ny
kon trak tu z Ra cal Ther mo nic, po nie waż ne go cja cje w An glii i USA nie mo gły od być się
bez głów ne go kon struk to ra. Ta ki ob rót spra wy był bar dzo nie ko rzyst ny dla Da ta Lo op
i Lor da, któ ry w spra wie Kar piń skie go in ter we nio wał u wi ce mi ni stra han dlu za gra nicz ne -
go Sta ni sła wa Dłu go sza. Lord sta rał się uwy pu klać stra ty, któ re po niósł z po wo du nie rze -
tel no ści czy wręcz złej wo li stro ny pol skiej. Ostrze gał, że za trzy ma nie in for ma ty ko wi
pasz por tu osta tecz nie przy czy ni się do cał ko wi te go upad ku kon cep cji eks por tu K -202215.
Ko re spon den cja ta nie by ła w sta nie po lep szyć sy tu acji Kar piń skie go. Za spra wą cen zu -
ry oby wa te le PRL mie li jak naj szyb ciej za po mnieć o hur ra op ty mi stycz nych opi niach
o urzą dze niu i kon struk to rze, któ re od po cząt ku lat sie dem dzie sią tych wpi sy wa ły się
w nurt gier kow skiej pro pa gan dy suk ce su. Inżynier – bę dą cy do tej po ry uoso bie niem slo -
ga nu „Po lak po tra fi” – wy czer pał swój kre dyt za ufa nia u władz2 16. 

211 AIPN, 00170/809/CD/3, No tat ka do ty czą ca mi ni kom pu te ra K -202, 20 I 1973 r., k. 279–283.
212 Ibi dem, Pi smo Se kre ta ria tu Fran cisz ka Szlach ci ca do wi ce dy rek to ra De par ta men tu I MSW Eu ge niu sza

Pę ka ły, 12 V 1973 r., k. 303.
213 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych TW ps. „Io ne sco”.
214 AIPN, 00170/809/CD/3, Do nie sie nie TW ps. „Io ne sco”, 26 V 1973 r., k. 300–301.
215 Ibi dem, List Ho war da Lor da do wi ce mi ni stra han dlu za gra nicz ne go Sta ni sła wa Dłu go sza, 26 I 1973 r.,

k. 289–291.
216 Jesz cze w mar cu 1973 r. uka zy wa ły się ar ty ku ły do ty czą ce mi ni kom pu te ra K -202, a Kar piń ski wy sy -

łał pe ty cje do Edwar da Gier ka, mi ni stra Ta de usza Wrzasz czy ka i człon ka Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR Ja na
Szy dla ka; por. AIPN, 01419/120/cz. 10, Fo to ko pia ar ty ku łu pt. „K -202 w hu cie i na stat kach”, 13 III 1973 r.,
k. 90–92; ibi dem, Pi smo dy rek to ra Ośrod ka In for ma ty ki MSW An to nie go Bos sow skie go, 20 III 1973 r.,
k. 102; por. ibi dem, Pe ty cja do mi ni stra Ta de usza Wrzasz czy ka, 19 III 1973 r., k. 105–110; ibi dem, Pi smo
do Ja na Szy dla ka, 19 III 1973 r., k. 111–117.
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Znie chę co ny nie po wo dze nia mi K -202
Kar piń ski nie ukry wał swo je go nie za do wo -
le nia217. Wy ra ża ne przez nie go w śro do wi sku
na uko wym ne ga tyw ne ko men ta rze spo wo -
do wa ły, że De par ta ment III MSW za ło żył
spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia kryp to -
nim „Pro ce sor”. W 1975 r. zmie nio no ją
na kwe stio na riusz ewi den cyj ny za re je stro -
wa ny w Wy dzia le „C” KS MO w War sza wie
pod nr. 13539. Pod puł kow nik Ze non Hil -
ger218 jed no znacz nie ne ga tyw nie oce niał syl -
wet kę in ży nie ra. W spo rzą dza nych na je go
te mat no tat kach oprócz kry tycz nej oce ny je -
go po sta wy mo ral nej i po stę po wa nia za wo -
do we go wy ty kał mu je go akow ską prze -
szłość i kon tak ty ze śro do wi skiem by łych
po wstań ców oraz po wią za nia z krę ga mi sy -
jo ni stycz ny mi219. Ca łość ma te ria łów do tych -
czas zgro ma dzo nych w spra wie „Jac ka” zo -
sta ła prze ka za na w czerw cu 1973 r.
do Wy dzia łu II Biu ra Śled cze go MSW w ce -
lu zba da nia moż li wo ści po sta wie nia Kar piń -
skie go w stan oskar że nia. Do ku men ty te nie
da wa ły jed nak pod staw do wy to cze nia pro -

ce su. Kar piń ski zma gał się jed nak z szy ka na mi mniej sze go ka li bru, np. ode bra niem pasz -
por tu. Po sta no wie nie o za strze że niu wy jaz dów za gra ni cę wy sta wio no w sierp niu 1973 r.
na wnio sek Hil ge ra2 20. Za da niem bez pie ki by ło roz po zna wa nie po su nięć Kar piń skie go i ni -
we lo wa nie skut ków je go wro gie go dzia ła nia w śro do wi sku na uko wym. In ży nier kre ował
się na ofia rę, któ rą za wist ni, lecz mniej zdol ni ko le dzy po zba wi li sta no wi ska. Ja cek Kar piń -
ski zo stał usunię ty z po sa dy dy rek to ra ZDM przy Za kła dach „Era” we Wło chach221. W za -
mian za pro po no wa no mu kie ro wa nie Za kła dem Do świad czal nym Mi ni kom pu te rów

217 Kar piń ski ja ko dy rek tor ZDM or ga ni zo wał ze bra nia dla za ło gi, pod czas któ rych oskar żał „Me rę”, „Me -
tro nex” i IMM o sa bo to wa nie pro jek tu mi ni kom pu te ra K -202. AIPN, 01419/120/cz. 10, No tat ka I se kre ta rza
POP przy ZDM, 9 III 1973 r., k. 58–62.

218 Ze non Hil ger, s. Ste fa na, ur. 21 VII 1927 r. w No wym Są czu. Ab sol went Po li tech ni ki War szaw skiej.
Skie ro wa ny na ka zem pra cy do MBP. Wie lo let ni funk cjo na riusz De par ta men tu III. 18 III 1954 r. – re fe rent
Sek cji 2 Wy dzia łu III De par ta men tu IX MBP; 15 VI 1954 r. – re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu III De par ta men tu IV
MBP/KdsBP; 1 IV 1956 r. – ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 2 Wy dzia łu III De par ta men tu III KdsBP; 1 I 1957 r.
– ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; 1 VII 1959 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia -
łu VI De par ta men tu III MSW; 1 IV 1967 r. – in spek tor Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; 1 VII 1977 r.
– star szy in spek tor Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; 1 VII 1986 r. – spe cja li sta Wy dzia łu IV De par ta men -
tu III MSW; 1 V 1989 r. – spe cja li sta Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; 1 IX 1989 r. – spe cja li sta Wy dzia -
łu V De par ta men tu Ochro ny Go spo dar ki MSW. Zwol nio ny z MSW 26 III 1990 r. AIPN, 0604/1392/CD.

219 AIPN, 0247/561/CD/1, Stresz cze nie i ana li za ma te ria łów SOS kryp to nim „Pro ce sor”, 2 XI 1976 r., k. 23–29.
220 Ibi dem, Po sta no wie nie o za strze że niu wy jaz du za gra ni cę, 23 VIII 1973 r., k. 20.
221 We dług SB Kar piń skie mu wrę czo no wy po wie dze nie na spo tka niu u dy rek to ra Zjed no cze nia „Me ra” Je -

rze go Hu ka. Kar piń ski przy jął wy po wie dze nie „wa run ko wo”, po nie waż ocze ki wał na za ję cie sta no wi ska
przez mi ni stra Ta de usza Wrzasz czy ka. AIPN, 01419/120/cz. 10, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z dy rek to -
rem IMM Ro ma nem Ku le szą, 30 III 1973 r., k. 136–137.
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przy IMM, któ rą to pro po zy cję in ży nier od rzu cił. Stwo rzył Klub Użyt kow ni ków Mi kro -
kom pu te ra K -202 przy Pol skim Ko mi te cie Au to ma tycz ne go Prze twa rza nia In for ma cji,
w któ rym zna leź li się je go za ufa ni współ pra cow ni cy oraz Ho ward Lord222. Nie usta wa ły
tak że in ter wen cje in for ma ty ka w KC PZPR. Za owo co wa ły one zwo ła niem spe cjal nej na ra -
dy człon ków PZPR wy so kie go szcze bla, na któ rej mia ły za paść de cy zje do ty czą ce dal szych
lo sów na ukow ca. Trze cie go stycz nia 1974 r. usta lo no w KC, że pra ce mo gą być kon ty nu -
owa ne w ra mach In sty tu tu Fi zy ki Do świad czal nej Uni wer sy te tu War szaw skie go. Ku zdzi -
wie niu to wa rzy szy zgro ma dzo nych na na ra dzie Kar piń ski oznaj mił, że „ofi cjal nie re zy gnu -
je z pro wa dze nia wszel kich prac kon struk cyj nych”. Za mie rzał sku pić się na stwo rze niu
sys te mu kom pu te rów do ce lów dy dak tycz nych dla Po li tech ni ki War szaw skiej i Uni wer sy -
te tu War szaw skie go w opar ciu o bar dzo kry ty ko wa ne wcze śniej urzą dze nia pro gra mu
RIAD. Zda niem Hil ge ra świad czy ło to o prze ko na niu in ży nie ra i je go mo co daw ców z Za -
cho du, że Pol ski już nic nie jest w sta nie za wró cić z je dy nie słusz nej dro gi roz wo ju in for -
ma ty ki w ra mach RIAD223. 

W prze ci wień stwie do Kar piń skie go Brat kow ski nie był tak ne ga tyw nie oce nia ny przez
De par ta ment III MSW. Hil ger uwa żał, że je go „po sta wa po li tycz no -mo ral na” ni gdy nie
budzi ła więk szych za strze żeń. Re dak tor od lat pro mo wał po stać Kar piń skie go i ostro kry ty -
ko wał prze ja wy biu ro kra tycz ne go skost nie nia. Cen zu ra za sto po wa ła tę dzia łal ność, ale
dzien ni karz nie usta wał w pro pa go wa niu po stę pu tech nicz ne go i sto so wa nia no wych tech -
no lo gii w ży ciu go spo dar czym PRL224. TW ps. „Re in kar na cja”225 do no sił o kry tycz nych
oce nach po sta wy Brat kow skie go w śro do wi skach za kła dów „Me ra” i „Elw ro”. Ro man Mar -
czyń ski i Ma rek Waj cen uwa ża li, że dzien ni karz na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych wpro -
wa dził do pol skiej in for ma ty ki cha os, któ re go efek ty by ły cią gle wi docz ne. „Re in kar na cja”
na to miast twier dził, że „od ro dze nie pol skiej in for ma ty ki” re ali zo wa ne z udzia łem Jac ka
Kar piń skie go i An drze ja Tar gow skie go mia ło uto ro wać Brat kow skie mu dro gę do naj wyż -
szych szcze bli ka rie ry226. „Od ro dze nie” by ło jed nak efe me rycz ne. Tar gow skie go po dej rze -
wa no o czer pa nie ko rzy ści fi nan so wych w za mian za po pie ra nie IBM w Pol sce, a Kar piń -
skie mu bez pie ka przy pię ła ety kie tę szkod ni ka za gra ża ją ce go pol skiej na uce. W mel dun kach
ope ra cyj nych okre śla no, że spra wa „Pro ce sor” by ła pro wa dzo na ze wzglę du na fakt „ha mo -
wa nia po stę pu w dzie dzi nie or ga ni za cji za rzą dza nia”227. Roz pra co wy wa no daw nych współ -
pra cow ni ków in ży nie ra z ZDM – Mag da le nę Ko nar ską i Ry szar da Wi śniow skie go. SB
spraw dza ła, czy nie wy ko nu ją oni dy wer syj nej ro bo ty na zle ce nie swo je go daw ne go pryn -
cy pa ła i od no to wy wa ła wszel kie po dej rza ne za cho wa nia, np. rze ko me nie le gal ne wy nie sie -
nie kom pu te ra K -202 z ZDM228. In ży nier czuł się za pew ne osa cza ny przez re sort i sam
w pew nym mo men cie po sta no wił po now nie na wią zać z nim kon takt. W tym ce lu w roz mo -
wach z oso ba mi, któ re po dej rze wał o taj ną współ pra cę, su ge ro wał, że chce się spo tkać

222 Ibi dem, No tat ka KO ps. „Su zu ki” ze spo tka nia Klu bu Użyt kow ni ków K -202, 29 VI 1973 r., k. 228–230.
223 AIPN, 0247/561/CD/1, Stresz cze nie i ana li za ma te ria łów spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia kryp to nim

„Pro ce sor”, 2 XI 1976 r., k. 23–29.
224 Ibi dem. No tat ka służ bo wa do ty czą ca Ste fa na Brat kow skie go, 1 VII 1973 r., k. 30–31.
225 Pod pseu do ni mem „Re in kar na cja” SB za re je stro wa ła Ja nu sza Ma te ja ka. Od 1961 r. za re je stro wa ny

jako KI ps. „Mat” De par ta men tu II, a od 1964 r. KI ps. „He ler” De par ta men tu I. Od 1969 r. fi gu rant SOR kryp -
to nim „Re in kar na cja” pro wa dzo nej przez De par ta ment III. AIPN, 00170/782/CD/1–4.

226 AIPN, 0247/561/CD/1, In for ma cja TW ps. „Re in kar na cja”, 12 X 1974 r., k. 60–65.
227 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 4 XI 1974 r., k. 16–17.
228 Ibi dem, No tat ka służ bo wa do ty czą ca by łych pra cow ni ków Za kła du Do świad czal ne go Mi kro kom pu te -

rów, 23 IV 1974 r., k. 44–45.
229 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych KO ps. „Hen ryk”. 



Adam Kochajkiewicz

286

V
A

R
IA

z kimś z SB. KO ps. „Hen ryk”229 in for mo -
wał, że w roz mo wie z nim in ży nier nad mie -
niał o go to wo ści prze ka za nia MSW wie lu
war to ścio wych in for ma cji230. Po kon sul ta -
cjach z Hil ge rem na spo tka nie z Kar piń skim
wy sła no ppor. Alek san dra Pie kar nia ka z Wy -
dzia łu III KS MO. Funk cjo na riusz 20 li sto -
pa da 1974 r. ode brał od kon struk to ra no tat ki,
w któ rych opi sał on swo je kon tak ty z SB
od 1960 r. oraz swo ją pra cę kon sul tan ta za -
gra nicz nych firm kom pu te ro wych. „Ja cek”
z sym pa tią wspo mi nał swo ich pierw szych
ofi ce rów pro wa dzą cych – Go cia i Ma czu łę,
któ rzy chwa li li je go pra cę wy wia dow czą
i do star cza ne przez nie go ma te ria ły. Sym pa -
tycz ną at mos fe rę szyb ko roz wia li Wa rej ko
i Szu nie wicz, któ rzy rze ko mo by li w zmo -
wie z wro ga mi „Jac ka” z „Me ry” i IMM.
Wa rej ko ja ko ni by -elek tro nik o że nu ją cym
po zio mie wie dzy za wo do wej i ogól nej miał
zio nąć oso bi stą wro go ścią wo bec zdol niej -
sze go od sie bie na ukow ca. Po dob ne in wek -
ty wy pa da ły pod ad re sem Hu ka, Hon dy oraz
Szu nie wi cza. Skon stru owa na przez in ży nie -

ra spi sko wa teo ria uza sad nia ją ca przy czy ny je go upad ku za wie ra ła tak że pier wia stek an ty -
se mic ki. Kar piń ski przy ta czał roz mo wę z peł no moc ni kiem mi ni stra spraw we wnętrz nych
ds. PESEL płk. Zyg mun tem Or łow skim231, któ ry pro po no wał mu sta no wi sko w Ra dzie Na -
uko wej PESEL. W jej trak cie prze stu dio wał li stę człon ków ra dy i stwier dził, że wie lu z nich
jest po cho dze nia ży dow skie go, co jest nie do pusz czal ne w pro jek cie tak wy so kiej wa gi.
Od tej po ry roz po czę ły się, zda niem Kar piń skie go, ata ki „es bec ko -no men kla tu ro wo -ży dow -
skiej” kli ki, któ ra nisz czy ła go „bez par do no wo i to tal nie, bez po śred nio, ano ni ma mi, pasz -
kwi la mi, plot ka mi, «opi nia mi» ofi cjal ny mi”. Je go ży dow scy an ta go ni ści „ma ją ko lo sal ne
moż li wo ści”, bo ob sa dza ją wszyst kie szcze ble w ca łym pio nie, po cząw szy od ZDM po -
przez IMM, „Me rę”, „Me tro nex”, MPM i agen dy MSW. Na uko wiec w ostat nich zda niach
pi sał: „Nie je stem an ty se mi tą, ale uwa żam, że pew ne szcze ble w Pol sce po win ny być ob sa -
dzo ne przez istot nych Po la ków”232. 

Po nie uda nej współ pra cy z Da ta Lo op Kar piń ski chciał na wią zać kon tak ty z in ny mi firma -
mi za gra nicz ny mi. Współ pra ca z ni mi na za sa dzie kon sul ta cji po zwo li ła by mu na uzys ki wa -
nie go dzi we go wy na gro dze nia i za po zna wa nie się ze świa to wy mi no wo ścia mi w dzie dzi nie

230 AIPN, 0247/561/CD/1, In for ma cja ope ra cyj na, 22 XI 1974 r., k. 76.
231 Zyg munt Or łow ski, s. Ma ria na, ur. 10 V 1924 r., od 17 III 1976 r. do 10 VIII 1981 r. dy rek tor ge ne ral -

ny ds. PESEL w MSW. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 2, s. 62.
232 AIPN, 0247/561/CD/1, No tat ka „Jac ka”, 18 XI 1974 r., k. 77–78. Opi nie o zdo mi no wa niu przez Żydów

pla có wek zwią za nych z roz wo jem in for ma ty ki wy ra żał też KS ps. „Dr Zyg munt S.”: „Praw dą jest, że wszyst -
kie ośrod ki (szcze ble) za rzą dza nia roz wo jem ETO w Pol sce ob sa dza ne są ludź mi po cho dze nia ży dow skie go
lub z tym śro do wi skiem spo krew nio ny mi”. AIPN, 01419/120/cz. 6, In for ma cja ps. KS „Dr Zyg munt S.”,
28 IV 1971 r., k. 500.
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in for ma ty ki. W 1975 r. po ja wi ły się moż li wo ści pra cy dla ame ry kań skiej fir my Cogar Cor -
po ra tion. Wy jaz dy do USA by ły jed nak nie moż li we, po nie waż wciąż obo wią zy wa ło go za -
strze że nie wy jaz dów za gra nicz nych. Dą że nia in ży nie ra do współ pra cy z fir mą Co gar
Wydział VII De par ta men tu I od bie rał ja ko dzia ła nie z in spi ra cji wy wia du ame ry kań skie go.
Ho no ra rium za pro po no wa ne Kar piń skie mu mia ło wy no sić 18 tys. dol. i zda niem za stęp cy
dy rek to ra De par ta men tu I Kit te la je go wy so kość świad czy ła, że oprócz kon sul ta cji tech nicz -
nych in ży nier bę dzie udzie lał in for ma cji wy wia dow czych CIA. W związ ku z po wyż szym
De par ta ment I za le cał za nie cha nie spo tkań z Kar piń skim, nie na wią zy wa nie dia lo gu ope ra -
cyj ne go oraz nie przyj mo wa nie żad nych no ta tek i po dań. Spra wa pra cy w Co gar mo gła być
za ła twio na je dy nie po przez przed się bior stwo „Pol se rvi ce”, któ re po śred ni czy ło w za trud nia -
niu oby wa te li PRL w kra jach ka pi ta li stycz nych233. Wszel kie za bie gi in ży nie ra i tak ska za ne
by ły na po raż kę, po nie waż SB nie mia ła za mia ru wy dać mu pasz por tu. Funk cjo na riu sze
MSW oba wia li się, że in ży nier dzię ki suk ce som i wy jaz dom, po pie ra nym rze ko mo przez am -
ba sa dę USA, wzmoc ni swo ją po zy cję w PRL i od zy ska wpły wy na wy so kich szcze blach pe -
ere low skie go es ta bli sh men tu. Z per spek ty wy SB ko niecz na by ła kon tro la in ży nie ra i po zba -
wie nie go moż li wo ści od zy ska nia daw nej po zy cji. W 1975 r. De par ta ment III zre zy gno wał
z pro wa dze nia spra wy ope ra cyj ne go spraw dze nia. Wy so ki sto pień kom pli ka cji spra wy spo -
wo do wał, że Biu ro Śled cze MSW nie by ło w sta nie wy to czyć in for ma ty ko wi pro ce su. 

W dru giej po ło wie de ka dy lat sie dem dzie sią tych in ten syw ność dzia łań ope ra cyj nych SB
wo bec Jac ka Kar piń skie go po zo sta wa ła na sta łym po zio mie. KE kryp to nim „Pro ce sor” okre -
so wo uzu peł nia no o in for ma cje oso bo wych źró deł in for ma cji i no we pla ny pra cy. We wrześ -
niu 1975 r. KO ps. „MSz” do no sił, że w no wym miej scu pra cy in for ma tyk ne gu je moż li wość
pod ję cia prac kon struk cyj nych, tłu ma cząc się bra kiem sprzę tu, ma te ria łów i ze spo łu. Pro po -
no wa no mu przej ście z La bo ra to rium In for ma ty ki Bu dow la nej Po li tech ni ki War szaw skiej
do kie ro wa ne go przez prof. An to nie go Ki liń skie go In sty tu tu Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz -
nych. Kar piń ski jed nak od ma wiał, mi mo że ofe ro wa no mu tam do god ne wa run ki pra cy.
Inży nier cią gle jesz cze li czył na moż li wość od zy ska nia po par cia w KC i bez sku tecz nie zabie -
gał o spo tka nie z An drze jem Wer bla nem, Fran cisz kiem Szlach ci cem, a na wet sa mym I se -
kre ta rzem Edwar dem Gier kiem. SB ob ser wo wa ła in ży nie ra w je go no wym miej scu pra cy.
Oso bo we źró dło in for ma cji (nie usta lo no pseu do ni mu) do no si ło o rze ko mych nad uży ciach
kon struk to ra i spad ku ja ko ści pra cy w LIB. Za nie po ko jo ny in for ma tor ujaw niał nie bez piecz -
ną je go zda niem dzia łal ność po le ga ją cą na nie le gal nym opra co wy wa niu pro gra mów dla
kom pu te ra K -202. W ostat nim zda niu do no su stwier dzał: „Ni niej szą no tat kę spo rzą dza się
pod wra że niem nie po ko ju, czy dzia łal ność wy mie nio nych grup osób nie jest szko dli wa dla
pań stwa pod wzglę dem go spo dar czym, a być mo że na wet po li tycz nym”234. Do 1977 r. do no -
sy TW ps. „Izy dor”235 oraz kon tak tów służ bo wych „AZ” i „SJ”236 by ły utrzy ma ne w spo koj -
nym to nie. Od no to wa no ini cja ty wy kon struk tor skie, np. in for ma ty za cję sta no wisk dydak tycz -
nych w Wyż szej Ofi cer skiej Szko le Wojsk Lot ni czych w Dę bli nie, oraz chęć pod ję cia
współ pra cy z uni wer sy te tem w Lo zan nie dla zbu do wa nia kom pu te ra do astro na wi ga cji237.

233 AIPN, 0247/561/CD/1, Pi smo do dy rek to ra De par ta men tu I MSW, 13 I 1975 r., k. 120–121.
234 Ibi dem, No tat ka, b.d., k. 180–183.
235 Pod pseu do ni mem „Izy dor” SB za re je stro wa ła Woj cie cha Ko ziń skie go. Po zy ska ny przez Wy -

dział III KS MO w 1976 r. Jed nym z po wo dów wer bun ku by ła moż li wość na wią za nia kon tak tu z Jac kiem Kar -
piń skim. AIPN, 00328/174/CD/1–2.

236 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych kon tak tów służ bo wych ps. „AZ” i „SJ”. 
237 AIPN, 0247/561/CD/1, In for ma cja ope ra cyj na TW ps. „Izy dor”, 15 VI 1976 r., k. 203; por. ibi dem, Mel -

du nek ope ra cyj ny, 15 IX 1976 r., k. 213–214.
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Starszy in spek tor Wy dzia łu III KS MO ppor. Emil Ku char ski238 w czerw cu 1976 r. in stru ował
TW ps. „Izy dor”, aby ten son do wał na stro je na ukow ca. SB oba wia ła się, że nie za do wo lo ny
Kar piń ski bę dzie pro wa dził wro gą dzia łal no ść w związ ku z ogło sze niem pod wy żek cen, któ -
ra wy wo ła ła wy stą pie nia ro bot ni cze w Ra do miu i Ur su sie239. Wio sną 1977 r. KS ps. „SJ” do -
no sił, że pod czas za jęć ze stu den ta mi Kar piń ski skar żył się na brak moż li wo ści wy jaz du
za gra ni cę. Mło dzież chcia ła po pro sić go o udział w wa ka cyj nym obo zie in for ma ty ków orga -
ni zo wa nym na Wę grzech. Kon struk tor mu siał jed nak od mó wić, po nie waż wcze śniej we zwa -
no go na ko men dę MO w ce lu anu lo wa nia stem pla w do wo dzie oso bi stym upraw nia ją ce go
do wy jaz du do NRD240. Bez pie ka mo men tal nie za in te re so wa ła się stu den tem o na zwi sku
Ma rion241, któ ry chciał in ter we nio wać w spra wie na ukow ca u władz So cja li stycz ne go Związ -
ku Stu den tów Pol skich242. SB nie od ma wia ła so bie moż li wo ści sto so wa nia wo bec kon struk -
to ra szy kan ad mi ni stra cyj nych. W pi smach do KD MO Pra ga -Po łu dnie na czel nik Wy dzia łu III
KS MO ppłk An drzej Maj243 pro sił o skie ro wa nie do ko le gium ds. wy kro czeń wnio sków
o uka ra nie Kar piń skie go i je go cór ki w związ ku z za miesz ki wa niem bez za mel do wa nia
na ul. Wzo rzy stej w War sza wie -Mie dze szy nie244. Po wi zy cie dziel ni co we go na uko wiec zo stał
uka ra ny grzyw ną w wy so ko ści 3000 zł245. In spek tor Wy dzia łu III KS MO w War sza wie ppor.
Wal de mar Mi cha lik246 przy pusz czał, że nie do peł nie nie obo wiąz ku mel dun ko we go mia ło
za za da nie zmy lić SB i ukryć kon tak ty in ży nie ra. W związ ku z tym zło żo no za mó wie nie
na per lu stra cję ko re spon den cji przy cho dzą cej na ul. Wzo rzy stą. Kon tro la ope ra cyj na ob ję ła
tak że ro dzi nę Po ths, od któ rej Kar piń ski wy naj mo wał nie ru cho mość247. Kie dy SB uzy ska ła

238 Emil Ku char ski, s. Wa len te go, ur. 2 V 1944 r. w Prusz ko wie. 1 X 1968 r. – ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej
Wy dzia łu „W” KS MO; 1 XI 1972 r. – in spek tor Wy dzia łu III KS MO; 1 X 1975 r. – star szy in spek tor Wy -
dzia łu III KS MO; 1 IX 1977 r. – star szy in spek tor Wy dzia łu IV KS MO. W cza sie służ by w Wy dzia le III KS
MO zaj mo wał się „ochro ną ope ra cyj ną” Po li tech ni ki War szaw skiej. Zwol nio ny z SB 15 II 1984 r. AIPN,
0942/582/CD.

239 AIPN, 0247/561/CD/1, In for ma cja ope ra cyj na TW ps. „Izy dor”, 25 VI 1976 r., k. 209; por. ibi dem, Mel -
du nek ope ra cyj ny, 10 VI 1977 r., k. 226–227.

240 AIPN, 728/22046/CD, Od wo ła nie Jac ka Kar piń skie go do dy rek to ra Biu ra Pasz por tów, 24 VI 1974 r.,
k. 82; por. ibi dem, Od wo ła nie Jac ka Kar piń skie go do na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por tów KS MO, 28 III 1977 r.,
k. 79–80.

241 Imię stu den ta nie wy stę pu je w no tat ce ppor. Emi la Ku char skie go ze spo tka nia z KS ps. „SJ”; por. AIPN,
0247/561/CD/1, No tat ka, 30 III 1977 r., k. 220–221.

242 Ibi dem.
243 An drzej Maj, s. Bo le sła wa, ur. 30 VI 1934 r. w War sza wie, dzia łacz mło dzie żo wy ZMP Za rzą du Dziel -

ni cy Pra ga -Cen trum. 10 IX 1952 r. – słu chacz dwu let niej Szko ły Ofi cer skiej w Cen trum Wy szko le nia
MBP; 27 VII 1954 r. – młod szy re fe rent UBP m.st. War sza wy; 1 IV 1955 r. – re fe rent Sek cji 7 Wy dzia łu IV
UdsBP m.st. War sza wy; 1 III 1956 r. – re fe rent Sek cji 3 Wy dzia łu IV UdsBP m.st. War sza wy; 1 IV 1956 r.
– ofi cer ope ra cyj ny Sek cji 3 Wy dzia łu IV UdsBP m.st. War sza wy; 1 I 1957 r. – ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia -
łu III KS MO; 1 VIII 1960 r. – star szy ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KS MO; 1 X 1963 r. – kie row nik Gru -
py III Wy dzia łu III KS MO; 16 III 1965 r. – in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa SB KS MO; 1 IX 1972 r.
– na czel nik Wy dzia łu III SB KS MO; 31 X 1979 r. – zwol nio ny z SB; 1 I 1982 r. – na czel nik wy dzia łu w In -
spek to ra cie Kie row nic twa Ga bi ne tu Mi ni stra MSW. Zwol nio ny z MSW 23 VII 1990 r. AIPN, 0604/2017/CD.

244 AIPN, 0247/561/CD/2, Pi smo do ko men dan ta dziel ni co we go MO Pra ga -Po łu dnie, 15 IX 1977 r., k. 28.
245 Ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z „SJ”, 14 XII 1977 r., k. 44.
246 Wal de mar Mi cha lik (po przed nie na zwi sko Wro na), s. Wa cła wa, ur. 11 XII 1949 r. w War sza wie. 1 X 1974 r.

– słu chacz Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej MSW im. F. Dzier żyń skie go w Le gio no wie; 1 VII 1977 r. – in spek tor
Wydzia łu III KS MO; 1 VI 1978 r. – star szy in spek tor Wy dzia łu III KS MO; 1 IX 1978 r. – kie row nik sek cji
Wydzia łu III KS MO; 13 XI 1981 r. – de le go wa ny do pra cy w Ko mi te cie Za kła do wym PZPR KS MO; 1 I 1983 r.
– p.o. star sze go in spek to ra ds. po li tycz no -wy cho waw czych Wy dzia łu Za bez pie cze nia KS MO; 16 IX 1983 r.
– kie row nik sek cji Wy dzia łu II KS MO. AIPN, 0604/1385/CD.

247 AIPN, 0247/561/CD/2, No tat ka służ bo wa, 28 VII 1977 r., k. 24.
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in for ma cję, że in for ma tyk bu du je dom w Ani nie, prze sła no ko lej ne pi smo do KD MO Pra -
ga -Po łu dnie. Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KS MO kpt. Alek san der Si wek24 8 w szy fro -
gra mie pro sił o ka ra nie man da tem kar nym co naj mniej raz w ty go dniu wszyst kich osób
zamiesz ku ją cych nie ru cho mość bez za mel do wa nia249. Pro wa dzą cy kwe stio na riusz ewi den -
cyj ny in spek tor Artur Klit kow ski250 sro dze się jed nak roz cza ro wał, po nie waż wy sła ny
na ul. Na wi ga to rów mi li cjant z wy dzia łu pre wen cji stwier dził, że nie ru cho mość by ła w trak -
cie bu do wy i nikt w niej nie za miesz ki wał251.

La ta izo la cji w kra ju, któ ry nie chciał już wy ko rzy sty wać po ten cja łu twór cze go kon -
struk to ra, nie po zo sta wa ły bez wpły wu na sa mo po czu cie Jac ka Kar piń skie go. SB od no to -
wy wa ła, że był za ła ma ny i zgorzk nia ły2 52. W dru giej po ło wie lat sie dem dzie sią tych mi mo
wszel kich prze ciw no ści nie usta wał on w swo ich sta ra niach o uzy ska nie pasz por tu.
W 1977 r. wy sto so wał w tej spra wie pi smo do KC PZPR. Py tał w nim: „Uprzej mie pro szę
o po in for mo wa nie mnie, ja kie – wa szym zda niem – po wi nie nem pod jąć kro ki, abym prze -
stał być trak to wa ny w mo im kra ju ja ko nie peł no praw ny, in ter no wa ny oby wa tel”. Prze ko ny -
wał to wa rzy szy, że je go po dró że przy nio są wie le ko rzy ści PRL i nie za mie rza też wy jeż dżać
na sta łe. Do da wał: „Wy jazd z Pol ski […] wy klu czam, tu chcę żyć i pra co wać, ale nie ja ko
nie wol nik”253. List za wie rał też pe wien ele ment szan ta żu. W związ ku z trzy krot ną od mo wą
pasz por tu Kar piń ski pla no wał od wo ły wać się do mię dzy na ro do wych in sty tu cji – praw do -
po dob nie Try bu na łu Praw Czło wie ka. Po nad to swo ją sy tu ację chciał przed sta wić do rad cy
pre zy den ta Jim my’ego Car te ra – Zbi gnie wo wi Brze ziń skie mu, któ re go znał ze sty pen dium
na Uni wer sy te cie Ha rvar da254. Pla no wa na na gru dzień 1977 r. wi zy ta Car te ra w PRL po wo -
do wa ła, że spra wa Kar piń skie go mo gła na brać mię dzy na ro do we go wy mia ru. W związ ku
z tym za stęp ca dy rek to ra Biu ra Pasz por tów ppłk Ka zi mierz Pro śniak255 zwró cił się do za -
stęp cy dy rek to ra De par ta men tu III płk. Wła dy sła wa Cia sto nia256 o po now ne za ję cie sta no -

248 Alek san der Si wek, s. Alek san dra, ur. 15 V 1938 r., od 1 IX 1978 r. do 16 XI 1979 r. za stęp ca na czel ni -
ka Wy dzia łu III KS MO. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. 3: 1975–1990, red. P. Pio -
trow ski, War sza wa 2006, s. 317.

249 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu Pre wen cji KD MO War sza wa-Pra ga Po łu dnie, 19 X 1978 r., k. 101.
250 Ar tur Klit kow ski, s. Ste fa na, ur. 6 XII 1953 r. w Głub czy cach. Ab sol went Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej.

W Wy dzia le III KS MO w War sza wie zaj mo wał się „ochro ną ope ra cyj ną” Po li tech ni ki War szaw skiej. 5 V 1978 r.
– przy ję ty do SB na sta no wi sko in spek to ra Wy dzia łu III KS MO; 26 VI 1980 r. – ukoń czył Stu dium Po dy plo -
mo we w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej MSW im. F. Dzier żyń skie go w Le gio no wie; 16 IV 1983 r. – in spek tor
Wydzia łu V De par ta men tu V MSW; 20 VIII 1984 r. – słu chacz Stu dium Po dy plo mo we go w Ośrod ku Kształ -
ce nia Kadr Wy wia dow czych w Sta rych Kiej ku tach; 1 IV 1986 r. – in spek tor Wy dzia łu VII De par ta men -
tu I MSW; 21 X 1989 r. – in spek tor De par ta men tu I na eta cie 013/2; po przej ściu do pra cy w wy wia dzie
nauko wo -tech nicz nym uży wał do ku men tów le ga li za cyj nych na na zwi sko Ar tur Ha lic ki; od 15 VIII 1989 r.
prze by wał na pla ców ce w Biu rze Rad cy Han dlo we go w Wied niu ja ko re zy dent „He bel”. Zwol nio ny z SB
31 VII 1990 r. AIPN, 003175/461/CD.

251 AIPN, 0247/561/CD/2, No tat ka urzę do wa, 25 XI 1978 r., k. 110.
252 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 8 XII 1978 r., k. 111–112.
253 Ibi dem, List Jac ka Kar piń skie go do KC PZPR, 24 XI 1977 r., k. 47–48. 
254 Ibi dem.
255 Ka zi mierz Pro śniak, s. Jó ze fa, ur. 15 X 1925 r., od 15 I 1977 r. do 29 II 1980 r. za stęp ca dy rek to ra Biu -

ra Pasz por tów MSW. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. 3, k. 72.
256 Wła dy sław Cia stoń, s. Igna ce go, ur. 16 XII 1924 r., od 1 IV 1971 r. do 30 IV 1979 r. za stęp ca dy rek to -

ra De par ta men tu III SB MSW, od 17 VIII 1971 r. czło nek Mię dzy re sor to wej ko mi sji dla do ko na nia oce ny stanu
obec ne go i dal sze go roz wo ju prze my słów: elek trycz ne go, ma szyn ma te ma tycz nych oraz sprzę tu i apa ra tu ry
elek tro me dycz nej, od 1958 r. pra cow nik Za kła du Apa ra tów Ma te ma tycz nych Pol skiej Aka de mii Na uk,
od 1 VII 1968 r. dy rek tor Za kła du Do świad czal ne go In sty tu tu Ma szyn Ma te ma tycz nych. Praw do po dob nie
miał oka zję oso bi ście po znać Kar piń skie go; por. Biu le tyn In for ma cji Pu blicz nej IPN-KŚZpNP, Ka ta log funk -
cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl, 3 IX 2012 r.
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wi ska w spra wie pasz por tu kon struk to ra257. Od po wiedź, któ rą Pro śniak otrzy mał z KS MO,
nie upo waż nia ła go jed nak do zmia ny kur su wo bec Kar piń skie go. Za stęp ca ko men dan ta
sto łecz ne go ds. SB KS MO płk Alek san der Mu szyń ski uwa żał, że w związ ku z po dej rze -
niem o dzia łal ność na szko dę go spo dar ki PRL i utrzy my wa niem kon tak tów o nie usta lo nym
cha rak te rze z oby wa te la mi kra jów ka pi ta li stycz nych wy pusz cze nie Jac ka Kar piń skie go
za gra ni cę by ło by nie wska za ne258. Po dej rze nia funk cjo na riu szy by ły pod sy ca ne przez
dyrek to ra „Me ry” Je rze go Hu ka, któ ry ata ko wał kon struk to ra. W roz mo wie z funk cjo na riu -
szem Wy dzia łu III „A” KS MO wska zy wał spo sób, w ja ki moż na po gnę bić do resz ty Kar -
piń skie go. Huk do wie dział się, że Da ta Lo op wy pła ci ła mu 60 tys. fun tów ty tu łem wy na -
gro dze nia za kon sul ta cje i zwro tu kosz tów de le ga cji do An glii. Po dej rze wał, że kon struk tor
ni gdy nie od pro wa dził po dat ku od tych do cho dów i trze ba go za to roz li czyć259. W ślad
za po wyż szy mi groź ba mi wy sto so wa no pi smo do Wy dzia łu Pasz por tów KS MO, w któ rym
dy rek tor na czel ny „Me tro ne xu” Bo le sław Dro żak wnio sko wał o ode bra nie od Kar piń skie -
go wy ja śnień w spra wie je go za rob ków osią ga nych za gra ni cą260. 

Epi sto ły Kar piń skie go kie ro wa ne do ko mu ni stycz nych de cy den tów nie od no si ły za mie -
rzo ne go re zul ta tu. W 1977 r. przed są dem ar bi tra żo wym w Szwaj ca rii roz po czął się pro ces,
w któ rym Da ta Lo op do ma ga ła się od szko do wa nia od „Me tro ne xu” i Zjed no cze nia „Mera”
za utra co ne zy ski w związ ku z ze rwa niem umo wy ko ope ra cyj nej na pro duk cję kom pu te -
rów K -202. Nie ba ga tel na su ma rosz czeń w wy so ko ści 780 tys. fun tów szter lin gów i oba -
wa po raż ki po wo do wa ły, że SB nie mo gła do pu ścić do wy jaz du in ży nie ra do Szwaj ca rii.
Zda niem funk cjo na riu szy Kar piń ski zo stał po wo ła ny na świad ka przez Howar da Lor da
i je go ze zna nia mo gły w zna czą cym stop niu przy czy nić się do wy gra nej Da ta Lo op2 61.
Roz pra wa od by ła się w dniach 13–14 czerw ca 1978 r. w Ba zy lei. Po zwa ni i po wód przed -
sta wi li swo je sta no wi ska oraz wo lę szyb kie go i ugo do we go roz strzy gnię cia spo ru. Zda -
niem ad wo ka ta Wil le go Kuh na – peł no moc ni ka „Me tro ne xu” i „Me ry” – rosz cze nia Da ta
Lo op by ły bez za sad ne, po nie waż Po la cy nie mie li obo wiąz ku do star cza nia K -202 tej fir -
mie, lecz MB Me tals, któ ra za mó wi ła 15 ma szyn i je otrzy ma ła. „Me tro nex” nie miał także
obo wiąz ku prze ka zy wa nia Da ta Lo op do ku men ta cji urzą dze nia, któ rą de fac to Ho ward
Lord i tak po sia dał, po nie waż opa ten to wał K -202 za gra ni ca mi PRL i wy sta wił na Mię dzy -
na ro do wych Tar gach Po znań skich. Za rzu ty od no śnie do ce lo we go od su wa nia od pro jek tu
in ży nie ra Kar piń skie go by ły zda niem Kuh na nie za sad ne, gdyż kon struk tor sam zre zy gno -
wał z kie ro wa nia ZDM. Na su ge stie, że „Me tro ne xo wi” za le ża ło na ze rwa niu umo wy,
stwier dzał, iż w pro jekt K -202 PRL za an ga żo wa ła bar dzo du że środ ki fi nan so we z na dzie -
ją na zy ski z ma so wej pro duk cji i tor pe do wa nie te go przed się wzię cia nie leża ło w in te re -
sie Po la ków. Ko rzyst ne dla SB było sta no wi sko są du, któ ry nie uwa żał obec no ści Kar piń -
skie go w Ba zy lei za ko niecz ną. Sę dzia stwier dził, że prze słu cha nia świad ków mo gą
od by wać się w miej scu ich za miesz ka nia262.

Wy dział III KS MO 1 lip ca 1978 r. uzy skał in for ma cję, że Hen ryk Wu jec wraz z Jac kiem
Ku ro niem i Ada mem Mich ni kiem or ga ni zo wa li obóz wcza so wy dla dzia ła czy KOR w Dąb kach.
Kar piń ski, któ ry w tym cza sie wy po czy wał nad mo rzem, od ra zu za czął być po dej rze wa ny przez

257 AIPN, 0247/561/CD/2, Pi smo do za stęp cy dy rek to ra De par ta men tu III płk. Wła dy sła wa Cia sto -
nia, 17 I 1978 r., k. 65.

258 Ibi dem, Pi smo do za stęp cy dy rek to ra Biu ra Pasz por tów ppłk. Ka zi mie rza Pro śnia ka, 10 II 1978 r., k. 69.
259 Ibi dem, In for ma cja ope ra cyj na, 9 II 1978 r., k. 72–73.
260 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por tów KS MO w War sza wie, 15 II 1978 r., k. 70.
261 Ibi dem, In for ma cja ope ra cyj na, 21 IX 1977 r., k. 33–34.
262 Ibi dem, Spra woz da nie z de le ga cji służ bo wej do Szwaj ca rii od 11 do 16 VI 1978 r., b.d., k. 135–137.
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bez pie kę o współ pra cę z ko row ca mi2 63. Trop ten oka zał się jed nak fał szy wy, nie po twier -
dzo no współ pra cy in ży nie ra z opo zy cją. Nie mniej in te re su ją ce dla SB by ły jed nak kon tak -
ty z cu dzo ziem ca mi z kra jów ka pi ta li stycz nych, któ rych kon struk tor nie za prze sta wał. Były
one nie zbęd ne do pro wa dze nia no wych prac kon struk cyj nych i zdo by wa nia wia do mo ści
o naj now szych tren dach w świa to wej in for ma ty ce. Na uko wiec w 1978 r. na wią zał kon takt
z pra cow ni ka mi fi lii Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej w Olsz ty nie, któ ra opra co wy wa ła
urzą dze nia elek tro nicz ne wy ko rzy sty wa ne do ce lów mi li tar nych. Dzię ki ko ope ra cji z woj -
sko wy mi miał na dzie ję na od zy ska nie pasz por tu. W roz mo wie z płk. Je rzym Za lew skim
obie cy wał, że po mo że mu w kon struk cji no we go, wy so kiej ja ko ści urzą dze nia elek tro nicz -
ne go, pod wa run kiem że umoż li wi mu się wy jazd do fir my Na gra Ste fa na Ku del skie go
w Szwaj ca rii, skąd ma za miar przy wieźć ob ję te em bar giem pod ze spo ły264. Spra wą mo men -
tal nie za in te re so wał się Za rząd I Sze fo stwa Woj sko wej Służ by We wnętrz nej, któ ry prze słał
do KS MO py ta nie, czy Kar piń ski po wi nien być an ga żo wa ny do prac dla woj ska. Od po -
wiedź SB by ła ne ga tyw na265. MSW wie dzia ło, że współ pra ca z WAT to je dy nie pre tekst
do ko lej nych sta rań o pasz port. In for ma tyk ko re spon do wał z Ku del skim w spra wie zatrud -
nie nia, o czym SB wie dzia ła dzię ki per lu stra cji ko re spon den cji. Ko mu ni ka ty „W” wska zy -
wa ły, że Ku del ski nie był za in te re so wa ny za an ga żo wa niem in ży nie ra na sta łe, jed nak chęt -
nie spo tkał by się z nim oso bi ście i omó wił in ne moż li wo ści na wią za nia współ pra cy. W tym
ce lu do Am ba sa dy Szwaj ca rii w War sza wie prze słał pi smo, któ re umoż li wia ło Kar piń skie -
mu uzy ska nie wi zy26 6. W WAT trwa ły za awan so wa ne pra ce nad wie lo pro ce so ro wym urzą -
dze niem po łą czo nym z fo to ma try cą, któ re za sto po wał brak za gra nicz nych czę ści elek tro -
nicz nych. TW ps. „Szaf”267, któ ry współ pra co wał z Kar piń skim i płk. Za lew skim,
sy gna li zo wał, że bez za chod nich kon tak tów kon struk to ra dal sze pra ce utkną w mar twym
punk cie. Za lew ski i Sza fra niec nie mie li moż li wo ści za ła twie nia czę ści ob ję tych em bar -
giem, po nie waż ich po wią za nia z WAT unie moż li wia ły kon tak ty z za chod ni mi kon tra hen ta -
mi26 8. Pra ce nad no wym urzą dze niem pro wa dzo no w ów cze snym miej scu za trud nie nia kon -
struk to ra – La bo ra to rium In for ma ty ki Bu dow la nej na Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej
Po li tech ni ki War szaw skiej. TW ps. „Bo le sław”269 do no sił, że Kar piń ski był moc no za an ga -
żo wa ny w pra ce nad no wym urzą dze niem. Za ha mo wa nie pro jek tu dla WAT spo wo do wa ne
bra kiem ko niecz nych pod ze spo łów oraz pro ble my ro dzin ne wy wo ła ły u kon struk to ra za ła -
ma nie psy chicz ne270. „Bo le sław” twier dził, że sło mia ny za pał i nie do pro wa dza nie żad ne go
pro jek tu do koń ca by ło głów ną wa dą Kar piń skie go27 1. 

Pod wpły wem ko lej nych nie po wo dzeń Ja cek Kar piń ski co raz bar dziej od su wał się
od śro do wi ska na uko we go. Na Po li tech ni ce War szaw skiej był za trud nio ny w ogra ni czo nym
wy mia rze go dzin i na Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej po ja wiał się spo ra dycz nie27 2. Wkrót ce

263 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 2 VIII 1978 r., k. 85–86.
264 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 7 VII 1978 r., k. 78–79.
265 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu III KS MO, 7 XII 1978 r., k. 113; por. ibi dem, Pi smo do sze fa

Od dzia łu III Za rzą du I Sze fo stwa WSW w War sza wie, 21 XII 1978 r., k. 125.
266 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 7 VII 1978 r., k. 78–79. 
267 Pod pseu do ni mem „Szaf” SB za re je stro wa ła in ży nie ra Jó ze fa Sza frań ca. Po zy ska ny w 1977 r. na ma -

te ria łach kom pro mi tu ją cych przez Wy dział III-A KS MO. AIPN, 00277/1214/CD/1–2.
268 AIPN, 0247/561/CD/2, Mel du nek ope ra cyj ny, 28 II 1979 r., k. 147–148.
269 TW ps. „Bo le sław” zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział III KS MO w 1979 r. Ma te ria ły znisz czo no

w 1990 r. Brak da nych umoż li wia ją cych iden ty fi ka cję.
270 AIPN, 0247/561/CD/2, Wy ciąg z in for ma cji TW ps. „Bo le sław”, 13 III 1980 r., k. 181–182.
271 Ibi dem, Wy ciąg z in for ma cji TW ps. „Bo le sław”, 26 IX 1980 r., k. 187–188.
272 Ibi dem, Wy ciąg z in for ma cji TW ps. „Bo le sław”, 13 III 1980 r., k. 181–182.
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mia ło się oka zać, że je go czas po chła nia ła ho dow la trzo dy chlew nej w za ku pio nym przez
sie bie go spo dar stwie rol nym pod Olsz ty nem. „Bo le sław” do no sił, że na uko wiec już od po -
ło wy lat sie dem dzie sią tych in te re so wał się pro duk cją rol ną. Pla no wał zbu do wa nie cał ko wi -
cie zauto ma ty zo wa nej szklar ni opa la nej ro pą naf to wą lub kok sem, jed nak kry zys ener ge -
tycz ny i brak in we sto ra zni we czył te pla ny. Póź niej in ży nier chciał za jąć się upra wą
pie cza rek, pro sił m.in. TW ps. „Bo le sław” o skon tak to wa nie się z Ho war dem Lor dem
i spro wa dze nie mu od po wied niej li te ra tu ry fa cho wej. Wła ści ciel Da ta Lo op stwier dził jed -
nak, że „nie chce mieć nic wspól ne go z Kar piń skim”273. 

Na ro dzi ny „So li dar no ści” w sierp niu 1980 r. za po cząt ko wa ły szes na sto mie sięcz ny „kar -
na wał wol no ści”. Oby wa te le PRL uwie rzy li, że zmia ny na lep sze są jesz cze moż li we. Uczu -
cia te po dzie lał Ja cek Kar piń ski, któ ry twier dził, że „So li dar no ścią” kie ru ją mą drzy lu -
dzie274. Mel dun ki z per lu stra cji ko re spon den cji in for ma ty ka wska zy wa ły na po czu cie
roz luź nie nia ko mu ni stycz ne go gor se tu. Ko re spon den ci Kar piń skie go od czu wa li – mniej lub
bar dziej za sad nie – więk szą swo bo dę dys kur su pu blicz ne go. Uwa ża li, że po Sierp niu moż -
na du żo wię cej po wie dzieć i po odej ściu sta rej, gier kow skiej no men kla tu ry jest szan sa
na au ten tycz ne uzdro wie nie to ta li tar no -biu ro kra tycz ne go non sen su. Zyg munt Ze lwan pro -
po no wał Kar piń skie mu współ pra cę przy pi sa niu książ ki do ty czą cej spra wy K -202. Pu bli ka -
cja ta mia ła się tym róż nić od Lo tu ku zie mi Ro ma na Brat ne go, że Ze lwan chciał ujaw nić
wszyst kie na zwi ska i dać moż li wość wy po wie dzi an ta go ni stom in ży nie ra. Dzien ni karz nie
był pe wien, czy książ ka kie dy kol wiek uj rzy świa tło dzien ne, ale mi mo to chciał uzy skać
zgo dę Kar piń skie go na wy wiad. Nie dłu go póź niej na ukow cem za in te re so wa li się dzien ni -
ka rze z Pol skiej Kro ni ki Fil mo wej, któ rzy sfil mo wa li nie gdyś wy chwa la ne go wy na laz cę
pod czas za jęć ma ją cych nie wie le wspól ne go z warsz ta tem in for ma ty ka. Kar mią cy tucz ni ki
Kar piń ski był ide al nym pro pa gan do wym świa dec twem mar no traw stwa i nad użyć eki py
Gier ka. W roz mo wę w chlew ni wple cio no uję cia, na któ rych by ły I se kre tarz PZPR de ko -
ro wał go od zna cze niem pań stwo wym, sce na ta jed nak nie we szła do pro jek cji. Po emi sji
repor ta żu 18 li sto pa da 1980 r. w Pro gra mie 1 TVP ppor. Klit kow ski za no to wał, że in for ma -
tyk kre ował się na ofia rę „wpły wo wych oso bi sto ści”, któ re unie moż li wi ły mu wy ko ny wa -
nie wy uczo ne go za wo du. Opi nie wy na laz cy uwie rzy tel nia ły wy po wie dzi Ste fa na Brat kow -
skie go i Ste fa na Ku del skie go ze Szwaj ca rii. Na za koń cze nie bo ha ter kro ni ki stwier dzał, że
„wo li mieć do czy nie nia z praw dzi wy mi świ nia mi, bo to jest opty mi stycz ne”275. Po wy emi -
to wa niu re por ta żu z kon struk to rem za czę li się kon tak to wać daw ni współ pra cow ni cy, wie -
rzą cy, że w „po sierp nio wych” re aliach Kar piń ski na no wo wy star tu je w wy ści gu, któ re go
ce lem by ło do go nie nie świa to wej czo łów ki po stę pu tech no lo gicz ne go276. KS ps. „TN”277

do no sił o krą żą cych na Po li tech ni ce War szaw skiej plot kach o ry chłym ob ję ciu przez zre ha -
bi li to wa ne go na ukow ca po sa dy dy rek to ra w bli żej nie okre ślo nej fa bry ce. Pra cow ni cy na -
uko wi uczel ni po dob no z obo jęt no ścią przy ję li za in te re so wa nie me diów Kar piń skim. „TN”
kry ty ko wał stron ni czość dzien ni ka rzy PKF. Stwier dzał, że prze cież na po li tech ni ce na uko -
wiec nie mie sza be to nu, tyl ko pro wa dzi pra ce w La bo ra to rium In for ma ty ki Bu dow nic twa,
a w do dat ku nie chce pro wa dzić żad nych prac kon struk cyj nych278. 

273 Ibi dem, Od pis in for ma cji TW ps. „Bo le sław” z 29 XI 1980 r., 9 XII 1980 r., k. 202–203.
274 Ibi dem, No tat ka służ bo wa na pod sta wie do ku men tu „W”, 12 II 1981 r., k. 238–239.
275 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 26 XI 1980 r., k. 196–197; por. ibi dem, Od pis in for ma cji TW ps. „Bo le sław”

z 29 XI 1980 r., 9 XII 1980 r., k. 202–203.
276 Ibi dem, No tat ka służ bo wa na pod sta wie do ku men tu „W”, 26 XI 1980 r., k. 198–199.
277 Nie uda ło się usta lić da nych oso bo wych KS ps. „TN”.
278 AIPN, 0247/561/CD/2, Wy ciąg z no tat ki służ bo wej spo rzą dzo nej na pod sta wie roz mo wy prze pro wa -

dzo nej 8 XII 1980 r. z KS ps. „TN”, 9 XII 1980 r., k. 204–206.
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Rok 1980 przy niósł Jac ko wi Kar piń skie mu pew ne na dzie je na od mia nę je go nie ko rzyst -
nej sy tu acji za wo do wej. Mi mo te go nie pod jął ry zy ka po now ne go an ga żo wa nia się w pol -
skie pro jek ty ba daw cze. Odej ście ze sta no wi ska Hu ka i in nych wro gich mu osób da wa ło na -
dzie ję na otrzy ma nie upra gnio ne go pasz por tu. W tym ce lu na je sie ni 1980 r. zło żył po da nie
do dy rek cji In sty tu tu Prze my słu Bu dow la ne go o wy ra że nie zgo dy na wy jazd do Szwaj ca rii.
Na po tkał jed nak tra dy cyj ne pię trze nie trud no ści. Je go prze ło żo ny do cent Mią czyń ski nie
ze zwa lał na wy jazd, po nie waż in for ma tyk nie roz li czył się z po wie rzo ne go mu sprzę tu elek -
tro nicz ne go. Na le żą ce do Szko ły Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki urzą dze nia, zda niem
Kar piń skie go, zo sta ły mu skra dzio ne z sa mo cho du i nie był w sta nie ich od dać. TW ps.
„Bole sław” twier dził, że fak tycz nym po wo dem nie chę ci Mią czyń skie go by ły nie speł nio ne
na dzie je, ja kie po kła dał w mo men cie za trud nia nia kon struk to ra tak wy so kiej kla sy. Nie po -
wo dze nie pro jek tu kom pu te ra dla WAT i brak suk ce sów w pra cy spra wi ły, że na uko wiec nie
mógł li czyć na sym pa tię swo je go prze ło żo ne go279. Po ko lej nych od mo wach zre zy gno wał
z dal szych sta rań o po par cie je go wy jaz du kon sul ta cyj ne go do fir my Na gra. 

Wy dział III KS MO zgod nie z za twier dza ny mi pla na mi ope ra cyj ny mi przez ca ły 1980 r.
ob ser wo wał po czy na nia Kar piń skie go. Ma te ria ły ope ra cyj ne zgro ma dzo ne dzię ki per lu stra -
cji ko re spon den cji i do nie sie niom oso bo wych źró deł in for ma cji uka zy wa ły fi gu ran ta ja ko
oso bę wy co fa ną z ży cia za wo do we go, nie podej mu ją cą żad nej dzia łal no ści po li tycz nej.
Po sze ściu la tach Klit kow ski zło żył wnio sek o za nie cha nie KE kryp to nim „Pro ce sor”,
moty wu jąc go „nie stwier dze niem wro giej dzia łal no ści”. W do ku men cie tym funk cjo na riusz
ar gu men to wał, że „spra wę za ło żo no za sad nie”, po nie waż „ist nia ły prze słan ki wska zu ją ce,
że Ja cek Kar piń ski mo że być wy ko rzy sty wa ny na rzecz ośrod ków wy wia dow czych państw
ka pi ta li stycz nych”280. KE kryp to nim „Pro ce sor” zamknięto 27 lu te go 1981 r. Tym sa mym
za koń czy ła się trwa ją ca od 1973 r. szar pa ni na na ukow ca z pio nem pasz por to wym SB.
Po znie sie niu za strze że nia wy jaz dów za gra nicz nych Kar piń skie mu umoż li wio no wy jazd
do Szwaj ca rii. La tem 1981 r. in for ma tyk ko lej ny raz prze kro czył gra ni cę PRL. Tym ra zem
na dłu żej. Do Pol ski po wró cił do pie ro w 1990 r., kie dy miał oka zję ob ser wo wać ago nię sys -
te mu, w któ rym przez la ta nisz czo no mu ży cie28 1. 

Współ pra ca in ży nie ra Kar piń skie go z wy wia dem PRL – naj in ten syw niej sza na po cząt ku
lat sześć dzie sią tych – przy nio sła mu wie le ko rzy ści fi nan so wych i za wo do wych. Re sort
spon so ro wał je go nie któ re wy jaz dy za gra nicz ne i wy na gra dzał za opra co wy wa nie i tłu ma -
cze nie ma te ria łów tech nicz nych282. Istot ną „za le tą zna jo mo ści” z funk cjo na riu sza mi De par -
ta men tu I by ły uła twie nia w otrzy ma niu pasz por tu. For mal nie „Ja cek” vel „Sta ni sław” był
kla sy fi ko wa ny ja ko kon takt in for ma cyj ny czy taj ny współ pra cow nik kra jo wy. Zmia ny kate -
go rii oso bo we go źró dła in for ma cji nie mia ły wpły wu na „za da nio wa nie” „Jac ka”. Bar dzo
istot ne dla Kar piń skie go by ły za to zmia ny ofi ce rów pro wa dzą cych i ich po dej ścia
do współ pra cow ni ka, od pew nych ob ja wów sym pa tii ze stro ny Go cia po nie chęć czy wręcz
wro gość Wa rej ki. Czę sto tli wość kon tak tów z „Jac kiem” wa ha ła się od kil ku w mie sią cu

279 Ibi dem, Wy ciąg z in for ma cji ope ra cyj nej TW ps. „Bo le sław” z 5 XI 1980 r., k. 194–195; por. ibi dem,
Wy ciąg z no tat ki służ bo wej z roz mo wy z KS ps. „TN”, 27 I 1981 r., k. 237.

280 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 24 II 1981 r., k. 241–248.
281 AIPN, 728/22046/CD, Kwe stio na riusz pasz por to wy, 5 II 1981 r., k. 59–62; por. ibi dem, Kar ta prze kro -

cze nia gra ni cy, b.d., k. 20.
282 Na przy kład za tłu ma cze nie ma te ria łów w 1969 r. Kar piń ski otrzy mał 3000 zł. By ła to ów cze śnie kwo -

ta do syć wy so ka, po nie waż we dług da nych GUS śred nie wy na gro dze nie mie sięcz ne w 1969 r. wy nio sło
2174 zł; por. http://www.stat.gov.pl, 15 IX 2011 r.; AIPN, 00170/809/CD3, Po kwi to wa nie „Jac ka”, 30 IV 1969 r.,
k. 401.
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na po cząt ku lat sześć dzie sią tych po cał ko wi te za nie cha nie spo tkań w la tach sie dem dzie sią -
tych. Tecz ka „Jac ka” wy róż nia się od stan dar do wych akt oso bo we go źró dła in for ma cji du -
żą za war to ścią do no sów do ty czą cych sa me go „Jac ka”, wy two rzo nych w cza sie trwa nia
współ pra cy. Do no sy, przede wszyst kim te wy cho dzą ce spod pió ra „Ry szar da”, sta no wi ły
ma te riał ob cią ża ją cy, któ ry z cza sem chcia no wy ko rzy stać do po sta wie nia „Jac ka” przed są -
dem. Punk tem zwrot nym w bio gra fii in for ma ty ka by ła „afe ra K -202”, któ ra na prze strze ni
lat 1970–1975 spo wo do wa ła na si le nie dzia łań re pre syj nych ze stro ny MSW. Więk szość szy -
kan sto so wa nych wo bec Jac ka Kar piń skie go zna la zło swo je od bi cie w do ku men ta cji SOS
kryp to nim „Pro ce sor”, prze mia no wa nej w 1975 r. na KE. Ak ta spra wy za koń czo nej
w 1981 r. za wie ra ły nie omal 500 stron do ku men tów, m.in. do no sy oso bo wych źró deł in for -
ma cji oraz dane uzy ska ne dzię ki per lu stra cji ko re spon den cji, ob ser wa cji ze wnętrz nej, pod -
słu chom te le fo nicz nym i po ko jo wym2 83. Po ze rwa niu umo wy na pro duk cję K -202 in ży nie -
ro wi fak tycz nie unie moż li wio no roz wój ka rie ry na uko wej. Szy ka ny ad mi ni stra cyj ne
pro wo ko wa ne przez SB do ty ka ły in ży nie ra oraz je go ro dzi nę. Naj do tkliw szą dla Kar piń -
skie go re pre sją by ło ode bra nie moż li wo ści wy jaz du na Za chód i uwię zie nie na la ta w gra -
ni cach PRL. Tecz ka pasz por to wa in ży nie ra Kar piń skie go za wie ra wie le od rzu co nych wnio -
sków o ze zwo le nie na wy jazd za gra nicz ny, o któ rych de cy zje za pa da ły na szcze blu dy rek cji
de par ta men tów I i III oraz Biu ra Pasz por tów2 84.

Ja cek Kar piń ski praw do po dob nie wie rzył, że je go kon cep cje mo gły funk cjo no wać
w ode rwa niu od re aliów nie su we ren nej po li tycz nie i go spo dar czo Pol ski. Kon struk tor roz -
po czął pod ko niec lat sześć dzie sią tych grę o pra wo do au to no micz ne go roz wo ju pol skiej in -
for ma ty ki, któ ra mia ła szan sę zbli żyć się do po zio mu świa to we go. Staw ką w tej grze by ła
je go ka rie ra i zdo by ty au to ry tet, a pod sta wo wy mi środ ka mi re ali za cji tych am bit nych za -
mie rzeń mia ły być skon stru owa ne przez nie go ma szy ny. Kar piń ski nie do strzegł jed nak za -
gro żeń, któ re nio sła współ pra ca z ko mu ni stycz ną bez pie ką. Do pod sta wo wych za dań SB nie
na le ża ło bo wiem re for mo wa nie pol skiej na uki i prze my słu, a trzy ma nie w ry zach nie po kor -
nych oby wa te li PRL. Ko mu ni ści wo le li za prze pa ścić ta lent na ukow ca niż na ra żać się
na opi nie, że PRL roz wi ja prze mysł elek tro nicz nych tech nik ob li cze nio wych w ode rwa niu
od pro gra mu RIAD.

283 Ma te ria ły z pod słu chów po ko jo wych, te le fo nicz nych i ob ser wa cji ze wnętrz nej gro ma dzo no tak że
w spra wie obiek to wej za ło żo nej na Zjed no cze nie „Me ra”. AIPN, 01419/120.

284 Por. A. Czy żew ski, Lesz ka Ko ła kow skie go bo je o pasz port [w:] Na ukow cy wła dzy..., s. 389–390.



Seria wydawnicza „Polska i Ukraina w latach
trzydziestych – czterdziestych XX wieku.
Nieznane dokumenty z archiwów służb
specjalnych”

Zbio ry do ku men tów z ar chi wów taj nych służb ukra iń skich za czę to pu bli ko wać
w 1998 r., kie dy uka zał się pierw szy tom te go se ryj ne go wy daw nic twa, za ty tu ło wa -
ny: Pol�skie� pod�zie�mie 1939–1941.� Lwów� –�Ko�ło�my�ja� –� Stryj� –� Zło�czów (War sza -

wa–Ki jów 1998), ss. 1039. Na stą pi ło to w wy ni ku za war te go w li sto pa dzie 1995 r. po ro zu -
mie nia mię dzy ów cze snym mi ni strem spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Pol ski
An drze jem Mil cza now skim oraz sze fem Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny Wo ło dy my rem
Rad czen ko. W lu tym 1997 r., pod czas na ra dy gru py ro bo czej po wo ła nej do re ali za cji te go
za da nia, za twier dzo no ty tuł wspól nej se rii wy daw ni czej: „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy -
dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”.
W skła dzie gru py ro bo czej zna leź li się pra cow ni cy Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji, Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny oraz Na ro do wej Aka de mii Na uk Ukra iny1.
W re zul ta cie tych usta leń – z trud no do tąd do stęp nych pla có wek i za mknię tych do tej po ry
ar chi wów służb spe cjal nych – w obu kra jach za ini cjo wa no ak cję wy do by wa nia no wych źró -
deł. Wkrót ce opu bli ko wa no pierw szy tom do ku men tów cał ko wi cie do tej po ry nie zna nych.
Sam już ten fakt był ogrom nie waż nym wy da rze niem. Ma te ria ły, któ re zo sta ły w ten spo -
sób ujaw nio ne, po zwo li ły na uka za nie w zu peł nie no wym świe tle oku pa cji so wiec kiej na te -
re nie Ukra iny Za chod niej2 w pierw szych la tach II woj ny świa to wej oraz dzia ła ją ce go tam
pol skie go pod zie mia. Do obie gu na uko we go wpro wa dzo no dzie siąt ki no wych fak tów, na -
zwisk i dat, dzię ki cze mu hi sto ria pod zie mia sta ła się bar dziej zna na i przej rzy sta. Co wię -
cej, ujaw nio no per so na lia bar dzo wie lu osób, po zo sta ją cych do tej po ry naj czę ściej tyl ko
w pa mię ci swo ich ro dzin. Czę sto te ostat nie wie dzia ły tyl ko to, że ich krew ni zgi nę li
w sowiec kich wię zie niach i ła grach po wy bu chu woj ny. Te raz ta pa mięć sta ła się nie ja ko
wła sno ścią pu blicz ną, po le gli żoł nie rze i ofi ce ro wie Związ ku Wal ki Zbroj nej i in nych or ga -
ni za cji pod ziem nych na Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich sta li się bo wiem sze rzej zna ni ja -
ko uczest ni cy wal ki o wol ność. Zresz tą we wszyst kich ośmiu do tej po ry wy da nych to mach
za miesz czo no sta ran nie opra co wa ne przy pi sy, w któ rych zna la zły się no ty bio gra ficz ne
uczest ni ków wy da rzeń, nie za leż nie od te go, kim by li i ja ką od gry wa li ro lę. Uję to w nich
tak że człon ków so wiec kie go i hi tle row skie go apa ra tu re pre sji, par tyj ne go i ad mi ni stra cyj -
ne go, a tak że dzia ła czy po li tycz nych pol skich, ukra iń skich, ży dow skich i wie le in nych
osób. Sta ran nie opra co wa ne przy pi sy są nie wąt pli wie bar dzo cen ną po mo cą dla ko rzy sta ją -
cych z tych wy daw nictw i na le żą się za nie au to rom to mów do dat ko we sło wa uzna nia. 

Wszyst kie to my zo sta ły wy da ne w pol skiej i ukra iń skiej wer sjach ję zy ko wych. W przy -
pad ku, kie dy za miesz czo ne do ku men ty w ory gi na le by ły w ję zy ku ro syj skim, nie zo sta ły one
prze tłu ma czo ne na ję zyk ukra iń ski. Wy daw cy wy szli bo wiem z za ło że nia, że czy tel ni kom
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1 Po uchwa le niu przez Sejm RP usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej prze jął on w Pol sce pra ce nad wy -
da wa niem ko lej nych to mów. W jego za so bie zna la zły się bo wiem zbio ry m.in. CA MSWiA, a po za tym – co
rów nie waż ne – prze szedł do niego ze spół osób pra cu ją cych do tąd nad ni mi, z dy rek to rem CA MSWiA
dr. Grze go rzem Ja ku bow skim i je go za stęp cą Ję drze jem Tu chol skim na cze le. Tom trze ci i na stęp ne uka za ły
się już ja ko wy daw nic twa IPN. Po su nię cie to mia ło tę do brą stro nę, że do prac nad se rią włą czy li się pro fe -
sjo nal ni hi sto ry cy zwią za ni z In sty tu tem.

2 Pod tym po ję ciem ro zu miem Ga li cję (Ma ło pol skę) Wschod nią i Wo łyń.
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ukra iń skim, któ rzy w swojej ogrom nej więk szo ści zna ją ze szkół ję zyk ro syj ski, nie jest po -
trzeb ne do dat ko we tłu ma cze nie ro syj skich do ku men tów na ję zyk ukra iń ski. Au to rzy za wsze
tak że trzy ma li się reguł sto so wa nych w edy tor stwie źró deł – za miesz cza li wstęp za wie ra ją cy
omó wie nie wy da rzeń, któ rym po świę co ny był da ny tom, nie zbęd ne przy pi sy i li te ra tu rę przed -
mio tu oraz za sa dy edy cji da ne go to mu. Wresz cie do ku men ty z ar chi wów SBU mia ły dość jed -
no li tą pro we nien cję: wszyst kie zo sta ły wy two rzo ne przez róż ne ogni wa NKWD (lub – w nie -
wiel kim stop niu – ad re so wa ne do NKWD) i odzie dzi czo ne wraz z ca ły mi ar chi wa mi NKWD
i póź niej sze go KGB przez SBU utwo rzo ną po po wsta niu nie pod le głej Ukra iny. Trze ba wspo -
mnieć, że każ dy z to mów zo stał za opa trzo ny w in dek sy na zwisk i pseu do ni mów oraz miej sco -
wo ści. W każ dym za miesz czo no tak że fo to gra fie waż nych po sta ci oraz do ku men tów. 

O tym, że wy da nie pierw sze go to mu by ło bar dzo istot nym wy da rze niem, świad czy fakt,
iż zo stał on opa trzo ny przed mo wa mi pre zy den tów Alek san dra Kwa śniew skie go i Le oni da
Kucz my. War to też przy po mnieć skład ko mi te tu re dak cyj ne go pierw sze go to mu: stro nę pol -
ską re pre zen to wa li dy rek tor Cen tral ne go Ar chi wum MSWiA dr Grze gorz Ja ku bow ski i je go
za stęp ca Ję drzej Tu chol ski oraz Zu zan na Ga jow ni czek i Mał go rza ta Wi niar czyk -Kos sa kow ska,
na to miast ukra iń ską – za stęp ca sze fa SBU gen. Wo ło dy myr Pry staj ko, dy rek tor ar chi wum
SBU płk Ołek sandr Pszen ni kow i je go za stęp ca płk Pe tro Ku ła kow ski, dy rek tor ar chi wów
ukra iń skich przy Ra dzie Mi ni strów Ukra iny prof. Ru słan Py rih oraz prof. Ju rij Sza po wał
z Aka de mii Na uk Ukra iny. Wy so kie sta no wi ska człon ków ko mi te tu re dak cyj ne go dowodzą
tego, że obie stro ny po sta no wi ły nadać te mu przed się wzię ciu moż li wie naj wyż szą ran gę.
Skład ko mi te tu re dak cyj ne go przez dłuż szy czas po zo sta wał nie zmie nio ny, po tem jed nak
nie któ rych człon ków pier wot ne go ze spo łu za stą pi ły no we oso by. W ostat nim, ósmym to mie
z pierw sze go skła du by li już tyl ko P. Ku ła kow ski, J. Sza po wał i J. Tu chol ski. Oprócz nich
do ko mi te tu re dak cyj ne go wcho dzi li ze stro ny pol skiej: Je rzy Bed na rek, Mar cin Ma jew ski,
Piotr Mie rec ki i Zbi gniew Na wroc ki, a z ukra iń skiej – Ser hij Ko kin i Wo ło dy myr Wia tro -
wycz. W pra cach nad po szcze gól ny mi to ma mi oprócz wy mie nio nych w tym miej scu bra ło
udział jesz cze wie le in nych osób, ale nie spo sób wszyst kich wy mie nić.

Uka za nie się pierw sze go to mu spo tka ło się z du żym uzna niem śro do wi ska, po nie waż
otrzy ma li śmy pu bli ka cję za wie ra ją cą nie zna ne wcze śniej do ku men ty, czę sto o sen sa cyj nej
tre ści. Mie li śmy do czy nie nia z przed się wzię ciem pio nier skim. Na to miast – o czym trze ba
z re cen zenc kie go obo wiąz ku wspo mnieć – wy daw nic two to za wie ra ło pew ne błę dy, któ re
wy tknię to w owym cza sie w nie któ rych re cen zjach3. Na le ży zwró cić uwa gę, że pu bli ku jąc
do ku men ty do ty czą ce waż nych spraw z dzie jów pol skie go pod zie mia, po mi nię to wie le
spośród nich, zwłasz cza gdy cho dzi ło o kwestie zwią za ne z wsy pa mi i aresz to wa nia mi.
Przy kła dem ta kim jest ze zna nie zło żo ne w śledz twie przez jed ną z czo ło wych po sta ci lwow -
skie go Związ ku Wal ki Zbroj nej ppłk. Wła dy sła wa Ko tar skie go. Opu bli ko wa ła je na to miast
– choć tyl ko w ob szer nych frag men tach – je go cór ka Elż bie ta Ko tar ska w swo jej książ ce
po świę co nej tym wy da rze niom, a wy da nej w tym sa mym cza sie4. Istot ne jest to, że kse ro -
ko pia ze zna nia ppłk. Ko tar skie go w wy ni ku pro wa dzo nych na Ukra inie prac zna la zła się
w CA MSWiA – wraz z wie lo ma in ny mi do ku men ta mi przy wie zio ny mi z ar chi wów SBU,
a osta tecz nie nie włą czo ny mi do wy da ne go to mu do ku men tów5. Nie za miesz cze nie ich jest
nie wąt pli wie sła bo ścią te go to mu. Nie co sprzecz ne z je go ty tu łem by ło na to miast umiesz -
cze nie w nim ma te ria łów zwią za nych z aresz to wa niem i uwię zie niem gen. bryg. Mariu sza

3 Zob. A.L. So wa, Pol�ska�i Ukra�ina�w la�tach�trzy�dzie�stych�–�czter�dzie�stych XX wie�ku.�Nie�zna�ne�do�ku�men�-
ty�z ar�chi�wów�służb�spe�cjal�nych.�Pol�skie�pod�zie�mie 1939–1941, t. 1: Lwów�–�Ko�ło�my�ja�–�Stryj�–�Zło�czów,
„Stu dia Rze szow skie” 1999, t. 6, s. 274–276.

4 E. Ko tar ska, Pro�ces�czter�na�stu, War sza wa 1998.
5 CA MSWiA, U I/5, 6, 7/F.
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Za ru skie go oraz pi sar ki Be aty Obe r tyń skiej, któ rzy – choć by li bez dy sku syj ny mi ofia ra mi
so wiec kich re pre sji – nie na le że li do kon spi ra cji pol skiej na Ukra inie Za chod niej. Być mo -
że do brym po my słem by ło by opu bli ko wa nie do ku men tów im po świę co nych w odręb nym
to mie, np. do ty czą cym re pre sji so wiec kich wo bec in te li gen cji pol skiej. Pro si ło by się tak że
o wy da nie materiałów do ty czą cych pro wo ka cji wo bec pol skich li te ra tów (na cze le z Wła -
dy sła wem Bro niew skim) aresz to wa nych w re stau ra cji Aron so na we Lwo wie 24 stycz -
nia 1940 r. i ich lo sów, ku lis ob cho dów 85. rocz ni cy śmier ci Ada ma Mic kie wi cza we Lwo -
wie je sie nią 1940 r. i wie lu in nych wy da rzeń.

In ne za strze że nia zwią za ne są tak że z cał ko wi tym po mi nię ciem w tym to mie na zwi ska
ppłk. Emi la Ma cie liń skie go – jed nej z czo ło wych po sta ci pol skie go pod zie mia w Ma ło pol -
sce (Ga li cji) Wschod niej, a za ra zem oso by bar dzo kon tro wer syj nej. Pod je go bo wiem ad re -
sem wy su nię to oskar że nia o współ pra cę z NKWD i z tej przy czy ny zo stał on w grud -
niu 1941 r. za strze lo ny przez żoł nie rzy ZWZ na mocy wy ro ku są du pod ziem ne go. Nie
wia do mo, ja kie by ło kry te rium do bo ru do ku men tów, w każ dym ra zie nie za miesz czo no bar -
dzo istot nych ze znań aresz to wa nych wte dy osób, któ re za wie ra ły ro do we imię i na zwi sko
ppłk. Ma cie liń skie go, je go do kład ny ry so pis oraz dwa uży wa ne przez nie go w kon spi ra cji
pseu do ni my6. A prze cież te in for ma cje, za war te w tych ze zna niach, nie tyl ko po zwa la ją nam
usta lić ów cze sny stan wie dzy so wiec kich or ga nów bez pie czeń stwa, lecz tak że – w kon fron -
ta cji ze zna ny mi wcze śniej do ku men ta mi z ar chi wów pol skich w kra ju i w Lon dy nie – tym
bar dziej po twier dzić za rzu ty pod je go ad re sem. Po mi nię cie ze stro ny re dak to rów to mu oso -
by Ma cie liń skie go jest po su nię ciem za ska ku ją cym i nie wy tłu ma czal nym, a jed no cze śnie
osła bia ją cym zna cze nie te go wła śnie to mu. Mógł by być on po pro stu lep szy, gdy by nie zde -
cy do wa li się oni z nie zro zu mia łych wzglę dów „scho wać” pew nych do ku men tów z ar chi wów
SBU z ko lei w CA MSWiA i nie pu bli ko wać ich w oma wia nej po zy cji. Stąd też jedynie
niektó re in for ma cje do ty czą ce tej i in nych afer i aresz to wań w two rzą cym się pol skim pod -
zie miu zna la zły się w do ku men tach opu bli ko wa nych w tej se rii, zwłasz cza w to mie pierw -
szym. Ko lej ne upowszechnił w ar ty ku łach i roz pra wach pi szą cy te sło wa (za miesz czo nych
w róż nych miej scach i w grun cie rze czy roz pro szo nych), któ ry dzię ki zgo dzie dy rek to rów
G. Ja ku bow skie go i J. Tu chol skie go mógł z nich jed no ra zo wo sko rzy stać. Jesz cze inne
zawie ra wspo mnia na już książ ka Elż bie ty Ko tar skiej, wresz cie wie le z nich zna la zło się
w bar dzo cen nej mo no gra fii Ra fa ła Wnu ka7.

Nie mniej jed nak mu si my stwier dzić, że mi mo tych za strze żeń wpro wa dze nie do obie gu
na uko we go wie lu usta leń wy ni ka ją cych z za war tych w to mie do ku men tów mia ło ogrom ne
zna cze nie dla ba dań nad dzie ja mi pol skie go pod zie mia na tych te re nach.

Ogó łem tom ten za wie ra 23 do ku men ty (czy ra czej nie wiel kie ze spo li ki do ku men tów),
przy czym wszyst kie prze cho wy wa ne są w ar chi wach SBU w Ki jo wie i we Lwo wie. Pierw -
szych sześć to mel dun ki spe cjal ne lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych Ukra iń skiej
So cja li stycz nej Re pu bli ki Rad (USRR) Iwa na Sie ro wa wy sy ła ne do lu do we go ko mi sa rza
spraw we wnętrz nych ZSRR Ław ren ti ja Be rii. Za wie ra ją one wie le in for ma cji o pro wa dzo -
nych spra wach roz pra co wy wa nia pol skie go pod zie mia na Za chod niej Ukra inie, m.in. ile
osób i kie dy zo sta ło aresz to wa nych, ich na zwi ska ro do we i fał szy we. Część dru gą pu bli ka -
cji (7 do ku men tów) sta no wią „Lo sy ludz kie”, gdzie w świe tle ma te ria łów wi dzi my losy

6 Szcze gó ło wo o tym pi szę w: Wal�ka� NKWD� ze� Związ�kiem� Wal�ki� Zbroj�nej� na Kre�sach� Po�łu�dnio�wo�-
-Wschod�nich�w świe�tle�do�ku�men�tów�z pol�skich�ar�chi�wów�w Lon�dy�nie [w:] Eu�ro�pa�nie�pro�win�cjo�nal�na.�Prze�-
mia�ny�na zie�miach�wschod�nich�daw�nej�Rze�czy�po�spo�li�tej�(Bia�ło�ruś,�Li�twa,�Ło�twa,�Ukra�ina,�wschod�nie�po�gra�-
ni�cze III Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej)�w la�tach 1772–1999, red. K. Ja sie wicz, War sza wa–Lon dyn 1999, s. 671.

7 R. Wnuk, „Za pierw�sze�go�So�wie�ta”.�Pol�ska� kon�spi�ra�cja� na Kre�sach�Wschod�nich II Rze�czy�po�spo�li�tej
(wrze�sień 1939�–�czer�wiec 1941), War sza wa 2007.
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osób – nie ko niecz nie po wią za nych z pod zie miem – jak wspo mnia nych już wcze śniej
gen. M. Za ru skie go i B. Obe r tyń skiej. Ko lej ne 10 do ku men tów w czę ści trze ciej („Pro ble -
my kon spi ra cji”) do ty czy róż nych grup kon spi ra cyj nych i osób. Nie przed sta wia ją one
zwar tej ca ło ści, ma ło te go, sta no wią też pew ną część więk szej do ku men ta cji (jak wła śnie
w przy pad ku spra wy Ko men dy Ob sza ru nr 3 ZWZ). Spra wia to wra że nie, jak by re dak to rzy
to mu zna leź li się w sy tu acji pew nej bez rad no ści – co po cząć wo bec tak ogrom ne go bo gac -
twa ma te ria łu, ja ki znaj du je się w ar chi wach SBU? Co z nie go wy brać? Za mia rem au to rów
by ło po ka za nie wie lu nie zwy kle cie ka wych spraw, co prze ło ży ło się na dość bo ga ty, ale wy -
ryw ko wy ma te riał za pre zen to wa ny pol skie mu czy tel ni ko wi.

Tom dru gi Prze�sie�dle�nia� Po�la�ków� i Ukra�iń�ców 1944–1946 (War sza wa–Ki jów 2000),
ss. 1007 + 1 nlb. + ilu stra cje, za wie ra łącz nie 191 do ku men tów do ty czą cych prze sie dleń od -
by wa ją cych się na pod sta wie umo wy mię dzy rzą dem USRR a PKWN z 9 wrze śnia 1944 r.
Pod kre ślić trze ba, że na pod sta wie tej umo wy do paź dzier ni ka 1946 r. wy je cha ło z Ukra -
iny 812 688 Po la ków, a we dług pod su mo wa nia do ko na ne go w mar cu 1947 r. z Pol ski prze -
sie dlo no na Ukra inę 472 635 Ukra iń ców. Ba dacz tej pro ble ma ty ki, Jan Pi su liń ski, usta lił
na pod sta wie ze sta wie nia z 2 sierp nia 1946 r., że ogó łem prze sie dlo no z Pol ski na Ukra -
inę 482 880 osób. I ta osta tecz na licz ba wy da je się naj bar dziej praw do po dob na8. Z tych do -
ku men tów ja sno wy ni ka, że re ali za cją ca łej ope ra cji prze sie dleń czej za rów no w USRR, jak
i Pol sce lu bel skiej, a po tem na zie miach pol skich pod le głych wła dzom ko mu ni stycz nym,
zajmo wa li się funk cjo na riu sze ra dziec kich służb bez pie czeń stwa. Przed sta wi ciel stwa Pań -
stwo we go Urzę du Re pa tria cyj ne go – któ ry ode grał ogrom nie po zy tyw ną ro lę w tych po wo -
jen nych „wę drów kach lu dów”, nio sąc ty siąc om lu dzi czę sto pod sta wo wą po moc – speł nia ły
w grun cie rze czy ro lę po moc ni czą, zwłasz cza na te re nie ZSRR. So wiec cy funk cjo na riu sze
na to miast na tknę li się przy tej oka zji na opór ze stro ny pod zie mi pol skie go i ukra iń skie go,
dzia ła ją cych na te re nie za rów no USRR, jak i Pol ski. Na pod kre śle nie przy tej oka zji za słu -
gu je fakt, że wła dze USRR sta ra ły się jak naj szyb ciej prze sie dlić Po la ków, aby w ten spo sób
uzy skać zna czą ce ko rzy ści – przede wszyst kim zli kwi do wać pol skie pod zie mie na Ukra inie
Za chod niej i po zbyć się z niej pol skiej spo łecz no ści. Jed no cze śnie od na cjo na li stów ukra iń -
skich prze jęto ha sła spro wa dza ją ce się do de po lo ni za cji tych ziem, przy nada niu im osta tecz -
nie zu peł nie in ne go cha rak te ru. Naj le piej cha rak te ry zu ją to sło wa I se kre ta rza par tii ko mu ni -
stycz nej ob wo du lwow skie go Iwa na Gru szec kie go wy po wie dzia ne 6 grud nia 1944 r.:
„Lwów był, jest i bę dzie mia stem so wiec kim”9. Ten cel ra dziec kim wła dzom uda ło się osiąg -
nąć, przy jed no cze snym wy sie dle niu w la tach 1946–1949 w głąb ZSRR (głów nie na Sy be -
rię) oko ło pół mi lio na Ukra iń ców w ra mach wal ki z na cjo na li stycz nym pod zie miem z Ukra -
iny Za chod niej10 oraz po świę ce niu ko lej nych ty się cy za miesz ka łych w Pol sce (za Bu giem
i Sa nem), prze sie dlo nych przy tej oka zji na da le ką Ukra inę ob ję tą w owym cza sie klę ską gło -
du, któ ra po chło nę ła oko ło stu ty się cy ofiar. Pu bli ka cja zo sta ła po tem wy ko rzy sta na i po zy -
tyw nie za opi nio wa na przez Ja na Pi su liń skie go ja ko jed no z waż niej szych źró deł do szcze gó -
ło we go opra co wa nia dzie jów tych prze sie dleń. Jak w każ dym to mie z tej se rii, tak i ten zo stał
po prze dzo ny krót kim wstę pem za wie ra ją cym opis wy da rzeń oraz cha rak te ry sty kę do tych -
cza so wej li te ra tu ry.

Tom skła da się z dwóch czę ści: pierw szą sta no wi sie dem do ku men tów, któ re ilu stru ją
pro blem prze sie dleń Po la ków z Sy be rii na Ukra inę w 1944 r.; dru ga na to miast za wie ra wie -

8 J. Pi su liń ski, Prze�sie�dle�nie�lud�no�ści�ukra�iń�skiej�z Pol�ski�do USRR�w la�tach 1944–1947, Rze szów 2009,
s. 506.

9 G. Ma zur, J. Skwa ra, J. Wę gier ski, Kro�ni�ka 2350�dni�woj�ny�i oku�pa�cji�Lwo�wa 1 IX 1939�–�5 II 1946,
Kato wi ce 2007, s. 545.

10 W.A. Ser czyk, Hi�sto�ria�Ukra�iny, Wro cław 2001, s. 360.
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le do ku men tów – przede wszyst kim z ar chi wów ukra iń skich – któ re uka zu ją pro blem prze -
sie dleń w la tach 1944–1946.

Ko lej ny tom se rii, Pol�skie� pod�zie�mie 1939–1941.�Od Wo�ły�nia� do Po�ku�cia, część 1–2
(War sza wa–Ki jów 2004), ss. 1447 + 1 nlb. + ilu stra cje, był po wro tem do pro ble ma ty ki za -
po cząt ko wa nej w pierw szej edy cji. Wszyst kie za war te w nim do ku men ty po cho dzą z ar chi -
wum SBU i do ty czą gen. Mi cha ła Ka ra sze wi cza -To ka rzew skie go (są tam mię dzy in ny mi je -
go ze zna nia, pro to ko ły prze słu chań, de cy zje są do wych władz ra dziec kich), Okrę gu ZWZ
Wo łyń, Ob sza ru i Okrę gu ZWZ Lwów, Pod okrę gu ZWZ Dro ho bycz, Okrę gu ZWZ Sta ni -
sła wów, Okrę gu ZWZ Tar no pol, po wsta nia w Czort ko wie w stycz niu 1940 r., łącz no ści ku -
rier skiej z ba za mi i spraw wy wia dow czych. Ogó łem w pu bli ka cji zna la zło się 88 do ku men -
tów, w wie lu przy pad kach bar dzo ob szer nych. Za wie ra ją one szcze gó ło we in for ma cje
o dzie jach pol skie go pod zie mia na Ukra inie Za chod niej. Nie ule ga wąt pli wo ści, że bez tych
do ku men tów na sza wie dza o nim by ła by o wie le skrom niej sza. Na le ży za uwa żyć, że wy bór
ma te ria łów do ko na ny w tej pu bli ka cji jest bar dziej prze my śla ny niż w to mie pierw szym.
Po ja wia ją się na zwi ska (spra wy) wie lu osób, któ re w pod zie miu ode gra ły znacz ną ro lę, stąd
bez znaj du ją cych się w tej książ ce do ku men tów nie spo sób pi sać o hi sto rii pol skie go pod -
zie mia na Ukra inie Za chod niej w latach 1939–1941. Pod wzglę dem te ma tycz nym, pro ble -
mo wym, oba to my sta no wią pew ną ca łość. 

Przed sta wie nie czy tel ni kom tak ob szer nych do ku men tów po zwo li ło na wy tłu ma cze nie
ko lej nych kwestii, któ re do tej po ry by ły zna ne je dy nie frag men ta rycz nie, ujaw nio no tra -
gicz ne lo sy wie lu osób – da ty ich aresz to wań, oko licz no ści i miej sca śmier ci. Sła bo ścią po -
zo sta je je dy nie fakt, że ma te ria ły do ty czą ce pol skie go pod zie mia lat 1939–1941 zo sta ły roz -
pro szo ne w dwóch to mach, nie są wszyst kie, a po nad to nie sta no wią one ja kiejś zwar tej
ca ło ści. Nie mniej jed nak dzię ki nim oraz in ne mu bar dzo cen ne mu zbio ro wi do ku men -
tów – wy da ne mu też przez Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, tym ra zem
we współ pra cy z ro syj ską Fe de ral ną Służ bą Bez pie czeń stwa11 – zo sta ło wy ja śnio nych mnó -
stwo nie zna nych do tej po ry spraw z hi sto rii pol skie go pod zie mia na Za chod niej Ukra inie
w la tach 1939–1941. Po zwo li ło to na stęp nie na pu bli ka cję pierw szej je go mo no gra fii, wspo -
mnia nej już książ ki R. Wnu ka, opar tej na bar dzo bo ga tej ba zie ar chi wal nej i li te ra tu rze.
Pew ne waż ne in for ma cje za wie ra ły też nie któ re wy daw nic twa ro syj skie i ukra iń skie oraz
licz ne tek sty pol skich hi sto ry ków, któ rzy peł ny mi gar ścia mi czer pa li z ar chi wów pol skich
w kra ju i na emi gra cji i bez żad nych już trud no ści pu bli ko wa li wy ni ki swo ich ba dań. Doku -
men ty za war te w zbio rze wy da nym wspól nie z FSB sta no wią bar dzo po waż ne uzu peł nie nie
opu bli ko wa nych do ku men tów z ar chi wów ukra iń skich i trze ba w tym miej scu wspo mnieć
o nich jesz cze z tej przy czy ny, że zo sta ły wy two rzo ne przez tę sa mą in sty tu cję (NKWD)
i tych sa mych lu dzi, a do ty czy ły tych sa mych spraw – pol skie go pod zie mia i zwal cza nia go.

Tom czwar ty oma wia nej se rii no si ty tuł Po�la�cy�i Ukra�iń�cy�mię�dzy�dwo�ma�sys�te�ma�mi�to�ta�li�-
tar�ny�mi 1942–1945, część 1–2 (War sza wa–Ki jów 2005), ss. 1512 + ilu stra cje. Za wie ra on wie -
le waż nych ma te ria łów ilu stru ją cych sto sun ki mię dzy Ar mią Kra jo wą i Ukra iń ską Po wstań czą
Ar mią na tle po li ty ki obu oku pan tów oraz do ku men ty szcze gó ło wo przed sta wia ją ce wy da rze -
nia na Wo ły niu, w Ga li cji i na Chełmsz czyź nie, a tak że w Hru bie szow skiem. Łącz nie tom ten
obej mu je 194 do ku men ty ze zbio rów Pań stwo we go Ar chi wum SBU oraz ar chi wum IPN. Ma -
te ria ły te zo sta ły wy two rzo ne przez pod zie mia pol skie i ukra iń skie, so wiec kie or ga na bez pie -
czeń stwa, pol skie in sty tu cje pań stwo we, jak i – w nie wiel kim stop niu – in sty tu cje nie miec kie.
Rze czą dys ku syj ną jest jed nak za miesz cze nie w tym to mie do ku men tów, któ re wcze śniej zosta ły

11 Pol�skie�pod�zie�mie�na te�re�nach�Za�chod�niej�Ukra�iny�i Za�chod�niej�Bia�ło�ru�si�w la�tach 1939–1941, oprac.
zbio ro we, War sza wa–Mo skwa 2001.
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już opu bli ko wa ne, ta kich jak de pe sza gen. Ste fa na Ro wec kie go z kwiet nia 1943 r. (s. 113–145),
wła ści wie prze dru ko wa na za wy daw nic twem Ar�mia�Kra�jo�wa�w do�ku�men�tach 1939–1945, t. 6,
Lon dyn 1989 (s. 314–332). W do dat ku tam do ku ment ten uka zał się w ca ło ści, a tu taj je dy nie
we frag men tach. Po dob nie jest z prze dru ko wa ny mi źró dła mi z to mu trze cie go Ar�mii�Kra�jo�wej
w do�ku�men�tach 1939–1945: de pe szą gen. Ta de usza Ko mo row skie go z 19 sierp nia 1943 r.
(s. 235–239), na stęp ną de pe szą gen. T. Ko mo row skie go z 1 mar ca 1944 r. (s. 307–323), frag -
men tem de pe szy do wód cy Ar mii Kra jo wej z 21 czerw ca 1944 r. (s. 346–347) – w zbio rze
Armia�Kra�jo�wa�w do�ku�men�tach 1939–1945 do ku ment ten po da no w ca ło ści. Ko lej na de pe sza
z te go to mu z 4 ma ja 1943 r. (s. 392–395) – do dat ko wo zo sta ła za miesz czo na w spi sie tre ści
z błę dem, mia no wi cie wy słał ją do Lon dy nu gen. S. Ro wec ki, a nie – jak na pi sa no – gen.
T. Ko mo row ski. Ogó łem oko ło 60 stron za ję ły do ku men ty prze dru ko wa ne z wy daw nic twa
już zna ne go, co mo gło zo stać wy ko rzy sta ne ina czej, przez umiesz cze nie tam źró deł cał ko wi -
cie nie zna nych i jesz cze nie pu bli ko wa nych. Z dru giej stro ny ar gu men tem, któ ry do pol skich
człon ków re dak cji prze ma wiał za opu bli ko wa niem ww. do ku men tów, był fakt, że w ten spo -
sób udo stęp nia no ukra iń skim hi sto ry kom ma te ria ły za miesz czo ne wcze śniej w pol skim wy -
daw nic twie emi gra cyj nym, któ re jest nie sły cha nie rzad kie na Ukra inie.

Ko lej ny mi do ku men ta mi za miesz czo ny mi w tym to mie są re la cje: Ta de usza Kar pe ty
z 28 mar ca 1985 r. na te mat ak cji od we to wej Ke dy wu AK we Wło dzi mie rzu Wo łyń skim
w stycz niu 1943 r. oraz Wła dy sła wa Ko chań skie go z 1970 r. – obie ze zbio rów IPN. Naj -
śwież szym zgo ła do ku men tem jest prze cho wy wa ne w zbio rach SBU wspo mnie nie Ołek san -
dra Ski palś kie go z 2004 r. do ty czą ce wy da rzeń na Wo ły niu w 1943 r., o na pa dzie i znisz cze -
niu wsi Wy dźgów przez Po la ków. Jest to o ty le nie ty po we, że na ogół w se rii tej pu bli ko wa ne
są do ku men ty wy two rzo ne w okre sie II woj ny świa to wej bądź bez po śred nio po jej za koń cze -
niu, a nie re la cje po wsta łe wie le lat po woj nie. Tych ostat nich w za so bach róż nych ar chi wów
oraz zbio rach pry wat nych jest mnó stwo, na to miast nie ule ga wąt pli wo ści, że o wie le waż -
niej sze jest udo stęp nie nie hi sto ry kom ory gi nal nych do ku men tów, a nie wspo mnień i re la cji. 

Na pi sać tu tak że na le ży o do ku men tach ob ra zu ją cych struk tu rę i dzia łal ność Or ga ni za cji
Ukra iń skich Na cjo na li stów – Ukra iń skiej Po wstań czej Ar mii (OUN-UPA), a tak że do ty czą -
cych roz mów OUN z pol skim pod zie miem. Hi sto ry cy, rzecz ja sna, wie dzie li, że ta kie roz -
mo wy mia ły miej sce. Wie le dla usta leń w tej ma te rii po czy nił Ry szard To rzec ki, wy bit ny
ba dacz sto sun ków pol sko -ukra iń skich. W tym to mie zo sta ły za miesz czo ne do ku men ty, któ -
re szcze gó ło wo re la cjo nu ją o po szcze gól nych spo tka niach przedstawicieli Ar mii Kra jo wej
i De le ga tu ry Rzą du z delegatami OUN. Są to np. pro to ko ły prze słu chań My chaj ło Ste pa nia -
ka i Ołek san dra Łuc kie go – aresz to wa nych póź niej przez funk cjo na riu szy so wiec kich or ga -
nów bez pie czeń stwa, któ rzy na der szcze gó ło wo ze zna wa li za rów no o swo jej dzia łal no ści,
jak i o zna nych im szcze gó łach funk cjo no wa nia or ga ni za cji. Waż nych in for ma cji do star cza -
ją tak że pro to ko ły roz mów mię dzy pod zie mia mi pol skim i ukra iń skim, znaj du ją ce się właś -
nie w ar chi wach SBU. Wresz cie w tym to mie zna la zło się wie le do ku men tów uka zu ją cych
roz wój kon flik tu pol sko -ukra iń skie go na Wo ły niu, w Ga li cji oraz na zie miach chełm skiej
i hru bie szow skiej. W sy tu acji kie dy w pol skich opra co wa niach ma my do czy nie nia
z obrazem te go kon flik tu odmien nym od ukra iń skie go punk tu wi dze nia, tym bar dziej na le ży
do ce nić fakt od no to wa nia tych róż nic przez au to rów to mu za sprawą opu bli ko wa nia tak bo -
ga te go ma te ria łu źró dło we go. Pod kre ślić rów nież na le ży, że dzię ki ta kie mu po dej ściu
do przed sta wie nia pro ble ma ty ki uzy sku je my też orien ta cję co do pol skiej i ukra iń skiej li te -
ra tu ry przed mio tu. 

Tom ten tak że zo stał po prze dzo ny ob szer nym opi sem wy da rzeń oraz cha rak te ry sty ką li -
te ra tu ry. Z uwa gi na fakt, że pol scy i ukra iń scy hi sto ry cy zaj mu ją od mien ne sta no wi ska
w kwe stii prze bie gu wspo mnia ne go kon flik tu, nic dziw ne go, że ko niecz ne by ło przed sta wie -
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nie punk tów wi dze nia obu stron. Dzię ki te mu w przy szło ści każ dy naukowiec, czy to kon -
cen tru ją cy się w swo ich ba da niach na tym kon flik cie lub usi łu ją cy od na leźć pró by szu ka nia
po ro zu mie nia w tych jak że trud nych cza sach, czy też śle dzą cy obec ność w tej krwa wej za -
wie ru sze Niem ców i So wie tów, któ rzy re ali zo wa li tam swo je in te re sy, bę dzie mu siał oprzeć
się na tym wy daw nic twie ja ko na jed nym z pod sta wo wych. Na te re nie Wo ły nia wal czy li bo -
wiem nie rzad ko wszy scy ze wszyst ki mi: OUN-UPA, AK, Niem cy i par ty zant ka sowiec ka.
Na mar gi ne sie moż na do dać, że w wy ni ku tych wy da rzeń re gion ten wy szedł z woj ny i po -
wo jen ne go okre su zwal cza nia ukra iń skie go pod zie mia przez wła dze ra dziec kie kom plet nie
zruj no wa ny. Jest to jed nak coś, o czym nie znaj du je my już śla du w do ku men tach.

Tom pią ty: Ak�cja�„Wi�sła” 1947 (War sza wa–Ki jów 2006), ss. 832 + ilu stra cje, za wie ra
waż ne do ku men ty od no szą ce się do tej ope ra cji. Nie jest to pierw sze wy daw nic two do ty czą -
ce tej pro ble ma ty ki, wcze śniej bo wiem i w Pol sce, i na Ukra inie opu bli ko wa no już wie le war -
to ścio wych po zy cji – za rów no zbio rów do ku men tów, jak i prac o cha rak te rze mo no gra ficz -
nym12. Oma wia na książ ka za wie ra ma te ria ły głów nie z ar chi wów pol skich. Z ar chi wum
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej po cho dzi 58 do ku men tów, z Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko -
we go 23 do ku men ty, z Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji 4 do -
ku men ty, na to miast z Pań stwo we go Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny 7 do ku men -
tów. Trze ba przy tym pod kre ślić, że opu bli ko wa ne ma te ria ły wy do by te z pol skich ar chi wów
ma ją bar dzo du że zna cze nie. Na le żą do nich mię dzy in ny mi ko mu ni ka ty sy tu acyj ne mi ni stra
obro ny na ro do wej marsz. Mi cha ła Ro li -Ży mier skie go; są to więc do ku men ty moż li wie
najwyż sze go szcze bla. Wy daw cy te go to mu sto ją na sta no wi sku, że by ła to ope ra cja prze pro -
wa dzo na przy wie dzy i cał ko wi tej ak cep ta cji stro ny so wiec kiej. Ak cja po łą czo na by ła zresz -
tą z ogrom ny mi ope ra cja mi prze ciw ko OUN-UPA prze pro wa dza ny mi w tym cza sie na Ukra -
inie przy po mo cy sił bez pie czeń stwa i woj ska ZSRR. Sta no wi sko to jest sprzecz ne z punk tem
wi dze nia nie któ rych ba da czy (np. Je when My sy ło) pro pa gu ją cych wer sję, że by ła to cał ko -
wi cie sa mo dziel na ope ra cja pol ska. Tej opi nii nie da się jed nak do koń ca utrzy mać, po nie waż
w ów cze snej Pol sce nie spo sób by ło po dej mo wać ja kich kol wiek po waż niej szych de cy zji bez
uzgod nie nia z So wie ta mi. Tym bar dziej jest rze czą nie moż li wą, aby tak po waż ne spra wy, jak
prze sie dle nie 140 tys. Ukra iń ców, od by ło się bez zgo dy i wie dzy naj wyż szych czyn ni ków ra -
dziec kich, to zna czy ak cep ta cji sa me go Sta li na. Ra por ty w spra wach o wie le mniej szym zna -
cze niu by ły prze sy ła ne przez so wiec kich do rad ców przy pol skim mi ni strze bez pie czeń stwa
pu blicz ne go Sta ni sła wie Rad kie wi czu do mi ni stra spraw we wnętrz nych ZSRR Sier gie ja Kru -
gło wa, któ ry na stęp nie prze sy łał je Jó ze fo wi Sta li no wi, Ław rien ti jo wi Be rii oraz in nym
człon kom ra dziec kie go Biu ra Po li tycz ne go KC KPZR13.

Wy daw cy po prze dzi li ten tom ob szer nym wstę pem, w któ rym omó wi li prze bieg wy da -
rzeń oraz li te ra tu rę zwią za ną z ak cją „Wi sła”. Czy tel nik otrzy mał więc tu taj pod sta wo we
infor ma cje na jej te mat. Na le ży jed nak za uwa żyć, że w tym przy pad ku ma my do czy nie nia
z to mem za wie ra ją cym do ku men ty zwią za ne z wy da rze nia mi naj bar dziej chy ba zna ny mi
spo śród tych, któ re zna la zły od bi cie w po szcze gól nych książkach tej se rii. Jed nak i tak trze -
ba stwier dzić, że hi sto ry cy otrzy ma li do rę ki ob szer ny materiał, dzię ki któ re mu na sza wie -
dza o ak cji „Wi sła” ule gła znacz ne mu po sze rze niu.

Tom szó sty: Ope�ra�cja�„Sejm” 1944–1946 (War sza wa–Ki jów 2007), ss. 1353 + 3 nlb. +
ilu stra cje, oma wia ope ra cję roz bi cia pol skie go pod zie mia prze pro wa dzo ną w ostat nim okre -
sie II woj ny świa to wej i tuż po jej za koń cze niu przez ra dziec kie or ga ny bez pie czeń stwa.

12 Przed sta wie nie li te ra tu ry przed mio tu znaj du je się we wstę pie. Ob szer ne do ku men ty w tej spra wie opu -
bli ko wał J. My sy ło, Ak�cja�„Wi�sła”.�Do�ku�men�ty, War sza wa 1993. 

13 NKWD�i pol�skie�pod�zie�mie 1944–1945.�Z „te�czek� spe�cjal�nych”�Jó�ze�fa�W.�Sta�li�na, red. A. No sko wa,
A. Fito wa, Kra ków 1998, s. 245–254.
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Wy tycz ne do jej przy go to wa nia, a na stęp nie prze pro wa dze nia zo sta ły wy da ne 25 stycz -
nia 1944 r. przez za stęp cę lu do we go ko mi sa rza bez pie czeń stwa pań stwo we go ZSRR ko mi -
sa rza bez pie czeń stwa pań stwo we go 2 ran gi Bog da na Ko bu ło wa i ad re so wa ne by ły do ko -
mi sa rzy lu do wych bez pie czeń stwa pań stwo we go re pu blik: Li tew skiej, Bia ło ru skiej
i Ukra iń skiej14. W to mie opu bli ko wa no 78 do ku men tów z Pań stwo we go Ar chi wum SBU.
Dzię ki nim hi sto ryk po raz pierw szy uzy skał w mia rę peł ny ob raz re pre sji wy mie rzo nych
w tym cza sie w pol skie pod zie mie na Ukra inie Za chod niej, w tym tak że cen ne da ne sta ty -
stycz ne, z któ rych wy ni ka, że do 1 wrze śnia 1946 r. w wy ni ku pra cy agen tu ral no -ope ra cyj -
nej „w spra wie pol skiej” zli kwi do wa no 168 pol skich an ty so wiec kich or ga ni za cji oraz aresz -
to wa no oko ło 4000 osób. Oma wia ny tu zbiór do ku men tów jest bar dzo waż ny dla
do kład ne go po zna nia hi sto rii ostat nich tra gicz nych mie się cy Pol skie go Pań stwa Pod ziem -
ne go na tym te re nie, do tej po ry bo wiem prze bieg tych wy da rzeń hi sto ry cy od twa rza li
wyłącz nie na pod sta wie ma te ria łów AK oraz wspo mnień i re la cji ich pol skich uczest ni ków.
Te raz moż na by ło skon fron to wać in for ma cje za war te w tych źró dłach z do ku men ta cją
NKWD. Dzię ki te mu ma my szczegółowy ob raz li kwi do wa nia przez so wiec kie służ by
agend pol skie go pod zie mia, do kład niej sze niż w je go ra por tach licz by, na zwi ska, wiel kość
po no szo nych strat. Wła ści wie to do pie ro po opu bli ko wa niu te go to mu moż na po ku sić się
o pró bę mo no gra fii koń ca AK na Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich. Na pi sa nie jej jest jesz -
cze jed nym za da niem sto ją cym przed hi sto ry ka mi. 

Waż ną spra wą dla so wiec kich władz, któ ra zna la zła swo je od zwier cie dle nie w do ku men -
tach NKWD, by ło nie po ko ją ce (z punk tu wi dze nia So wie tów) zja wi sko od mów Po la ków
wy jaz du do kra ju. Jak się oka zu je, dą ży ły one do cał ko wi tej de po lo ni za cji te re nów Ukra iny,
w tym Ukra iny Za chod niej, pro wa dząc tu taj po li ty kę toż sa mą z ukra iń ski mi na cjo na li sta mi.
Po przez wy sie dle nie Po la ków au to ma tycz nie li kwi da cji ule ga ło pod zie mie pol skie na tym
te re nie, gi nę ła bo wiem spo łecz ność sta no wią ca je go opar cie. Jesz cze waż niej szą i o wie le
bar dziej nie po ko ją cą spra wą dla so wiec kich władz by ły kon tak ty pod zie mi pol skie go i ukra -
iń skie go. Cza sem do cho dzi ło do swo istych po ro zu mień „o nie agre sji”, a w nie któ rych przy -
pad kach na wet do współ pra cy zbroj nej prze ciw ko no wej wła dzy15. Jed no cze śnie jed nak
w dal szym cią gu na po gra ni czu pol sko -ukra iń skim (po łu dnio wo -wschod nie te re ny wo je -
wództw lu bel skie go i rze szow skie go oraz Ukra ina Za chod nia) trwa ły wal ki mię dzy AK
a UPA. Sy tu acja nie by ła więc jed no znacz na, ale wszel kie prze ja wy dą że nia do po ro zu mie -
nia wi docz nie trak to wa ne by ły ja ko wy jąt ko wo nie bez piecz ne.

Do bór ma te ria łów za miesz czo nych w tym to mie na le ży uznać za traf ny, są one sto sun -
ko wo re pre zen ta tyw ne, uka zu ją ak cje wy mie rzo ne w struk tu ry pol skie go pod zie mia oraz
prze ciw ko naj waż niej szym je go dzia ła czom. Kwe stią o klu czo wym zna cze niu, je śli cho dzi
o wy da nie te go to mu, by ło wy do by cie z ar chi wów nie zna nych wcze śniej do ku men tów do -
ty czą cych zwal cza nia pol skie go pod zie mia na te re nie Ukra iny Za chod niej, w tym przy pad -
ku bo wiem – w od róż nie niu od in nych czę ści Kre sów Wschod nich (mam tu zwłasz cza
na my śli zie mie pół noc no -wschod nie II Rze czy po spo li tej) – wie dza hi sto ry ków by ła dość
ską pa. Je dy nie prze bieg aresz to wań ofi ce rów i żoł nie rzy AK we Lwo wie, po cząw szy od lip -
ca 1944 r., był bar dziej zna ny, ale też głów nie z pol skich źró deł.

Do to mu oprócz fo to gra fii uczest ni ków wy da rzeń do łą czo ne tak że zo sta ły ja ko ma te riał
ilu stra cyj ny ko pie wy ko na nych swe go cza su w NKWD sche ma tów pol skie go pod zie mia.

14 Do ku ment ten po raz pierw szy zo stał opu bli ko wa ny w: G. Ma zur, Ope�ra�cja�„Sejm”, „Ze szy ty Hi sto -
rycz ne” (Pa ryż) 1993, z. 104, s. 154–157.

15 Sze rzej na ten te mat zob.: G. Mo ty ka, R. Wnuk, Pa�ny�i re�zu�ny.�Współ�pra�ca�AK-WiN�i UPA 1945–1947,
War sza wa 1997. 



A
R

T
Y

K
U

ŁY
 R

EC
EN

Z
Y

JN
E I R

EC
EN

Z
JE

305

Artykuły recenzyjne i recenzje

Tom siód my: Wiel�ki�Głód�na Ukra�inie 1932–1933 (War sza wa–Ki jów 2008), ss. 1205 + 3 nlb.
+ ilu stra cje, opi su je wy da rze nia wcze śniej sze niż w po przed nich to mach. O waż no ści tej
książ ki niech świad czy fakt, że po prze dzo na zo sta ła przed mo wa mi pre zy den tów Pol ski
Lecha Ka czyń skie go i Ukra iny Wik to ra Jusz czen ki. Nie wąt pli wie wy da nie te go to mu jest
bar dzo za sad ne, po nie waż w ten spo sób zo sta ły pol skie mu czy tel ni ko wi udo stęp nio ne nie -
zna ne wcze śniej do ku men ty z ar chi wów ukra iń skich, sta no wią ce czę sto pod sta wo we źró dło
na szej wie dzy o tych tra gicz nych wy da rze niach.

Pu bli ka cja za wie ra 230 do ku men tów. Zo sta ły one po prze dzo ne ob szer nym wstę pem cha -
rak te ry zu ją cym re pre sje, ja kie mia ły miej sce na Ukra inie w la tach dwu dzie stych i trzy dzie -
stych. Ob ję ły one za rów no róż ne gru py an ty bol sze wic kie (w tym czę sto ukra iń skie o cha -
rak te rze na cjo na li stycz nym), jak i pol skie śro do wi ska oraz krę gi sta rej ukra iń skiej
in te li gen cji, tak że w wie lu przy pad kach o pro ko mu ni stycz nym na sta wie niu. Ist nie nie ich
świad czy ło o sil nej opo zy cji wo bec wła dzy ko mu ni stycz nej. Waż ną czę ścią re pre sji by ło
tzw. roz ku ła cza nie i prze pro wa dza nie ko lek ty wi za cji. Do ku men ty za miesz czo ne w edy cji są
pol skiej i so wiec kiej pro we nien cji. Oprócz ma te ria łów pol skich – wy wia du, po li cji, dy plo -
ma cji i ad mi ni stra cji, po cho dzą cych z Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go w War sza wie
(33 do ku men ty) i Ar chi wum Akt No wych w War sza wie (5 do ku men tów), są tu tak że ar chi -
wa lia z Cen tral ne go Pań stwo we go Ar chi wum Hi sto rycz ne go Ukra iny (CDIAU) we Lwo wie
(3 do ku men ty), Ar chi wum Pań stwo we go Ob wo du Iwa no -Fran kiw skie go (DAIFO) w Iwa -
no -Fran kiw sku (20 do ku men tów), Ar chi wum Pań stwo we go Ob wo du Wo łyń skie go
(DAWO) w Łuc ku (17 do ku men tów), Ar chi wum Pań stwo we go Ob wo du Tar no pol skie go
(DATO) w Tar no po lu (18 do ku men tów) oraz do ku men ty wy two rzo ne przez so wiec kie or -
ga ny bez pie czeń stwa, prze cho wy wa ne w ar chi wum SBU (134 do ku menty)16. W Pol sce
i na Ukra inie w cią gu ostat nich lat uka za ło się wie le pu bli ka cji po świę co nych Wiel kie mu
Gło do wi, za rów no o cha rak te rze mo no gra ficz nym, jak i zbio rów do ku men tów. Oma wia ne
wy daw nic two przy bli ża nam te tra gicz ne dzie je, w któ rych po nio sło śmierć oko ło 3–3,5 mln
osób. Książ ka z punk tu wi dze nia pol skie go czy tel ni ka ma o ty le do nio słe zna cze nie, że jest
to jed na z pierw szych w Pol sce edy cji źró deł, któ ra po ru sza te wy da rze nia. Jesz cze do nie -
daw na w kra ju pu bli ka cji o Wiel kim Gło dzie by ło nie wie le, wię cej na ten te mat moż na było
zna leźć w li te ra tu rze emi gra cyj nej. Oczy wi ście na Ukra inie sy tu acja pod tym wzglę dem
była o wie le lep sza.

Jed nym z ostat nich zdjęć za miesz czo nych w tym to mie jest fo to gra fia My ko ły Łe my ka,
człon ka OUN, któ ry 21 paź dzier ni ka 1933 r. w pro te ście prze ciw ko zbrod ni czej po li ty ce ko -
mu ni stycz nych władz na Ukra inie do ko nał za ma chu na Alek san dra Maj ło wa, pra cow ni ka
so wiec kie go kon su la tu we Lwo wie. Bez te go do dat ko we go ob ja śnie nia ilu stra cja ta jest
dość nie czy tel na, tym bar dziej że w żad nym z do ku men tów nie jest Łemyk wy mie nio ny.

Dwa la ta póź niej uka zał się ósmy tom oma wia nej se rii: Wiel�ki� Ter�ror:� ope�ra�cja� pol�-
ska 1937–1938, część 1–2 (War sza wa 2010),  ss. 1982 + 1 nlb. Za miesz czo ne w nim źró dła
po cho dzą wy łącz nie z ar chi wów SBU, głów nie z Ki jo wa i Ży to mie rza, dwa do ku men ty
z Czer kas, a je den z Ode ssy. Uka zu ją one re pre sje wo bec spo łecz no ści pol skiej w USRR,
po cząw szy od 1935 r. Wy mie rzo ne one by ły po cząt ko wo w tzw. pol skie szpie go stwo oraz
Pol ską Or ga ni za cję Woj sko wą. Pu bli ka cja tych do ku men tów wy peł nia do tkli wą lu kę ba -
daw czą. Do tej po ry wia do mo tyl ko by ło, że w koń cu lat trzy dzie stych na pol ską mniej szość

16 W tym sa mym ro ku zo stał wy da ny in ny cen ny zbiór do ku men tów pol skiej pro we nien cji: Ho�ło�do�-
mor 1932–1933:�Wiel�ki�Głód� na Ukra�inie�w do�ku�men�tach� pol�skiej� dy�plo�ma�cji� i wy�wia�du, wy bór i oprac. 
J.J. Bru ski, War sza wa 2008, a tak że pra ca wy bit ne go hi sto ry ka ukra iń skie go S. Kul czyć kie go, Ho�ło�do�mor:
Wiel�ki�Głód�na Ukra�inie�w la�tach 1932–1933�ja�ko�lu�do�bój�stwo:�pro�blem�świa�do�mo�ści, Wro cław 2008, któ ry
po nad to opu bli ko wał na Ukra inie w ostat nich la tach wie le in nych prac na ten te mat. 
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w ZSRR spa dły okrut ne re pre sje, zwłasz cza wy wóz ki do Ka zach sta nu. Hi sto ry cy nie zna li
ku lis tych wy da rzeń, ich przy czyn oraz da nych ile osób by ło w ich trak cie re pre sjo no wa -
nych, ile wy wie zio nych, a ile stra ci ło ży cie.

Trze ba przy po mnieć, że POW po wsta ła je sie nią 1914 r. na po le ce nie Jó ze fa Pił sud skie go
oraz dzia ła ła w cza sie I woj ny świa to wej i bez po śred nio po jej za koń cze niu. Pro wa dzi ła wy -
wiad i dy wer sję, po cząt ko wo na ty łach ar mii ro syj skiej. Po tem w kon spi ra cji roz bu do wy wa -
ła swo je sze re gi, przy go to wu jąc się do wy stą pie nia prze ciw ko woj skom Nie miec i Au stro -
-Wę gier oku pu ją cym zie mie pol skie. Na stęp nie wzię ła udział w roz bra ja niu wojsk tych
państw, po czym w grud niu 1918 r. jej ogni wa we szły w skład Woj ska Pol skie go, w tym Od -
dzia łu II – wy wia du i kontr wy wia du. Uczest ni czy ła tak że w po wsta niach ślą skich i bra ła
udział w woj nie z Ro sją So wiec ką. Na Ukra inie na to miast dzia ła ła do czerw ca 1920 r. Cho -
ciaż w la tach dwu dzie stych i trzy dzie stych POW już nie ist nia ła, po słu ży ła ja ko pre tekst
do dal szych re pre sji wy mie rzo nych prze ciw ko spo łecz no ści pol skiej w USRR. Zo sta ły one
roz po czę te na mo cy roz ka zu lu do we go ko mi sa rza spraw we wnętrz nych ZSRR Ni ko ła ja Je -
żo wa z 11 sierp nia 1937 r., któ ry na ka zy wał zli kwi do wa nie „struk tur POW” i „kadr dy wer -
syj no -szpie gow skich i po wstań czych”. Po la cy, rzecz ja sna, nie mie li moż li wo ści udo wod nie -
nia funk cjo na riu szom NKWD, że or ga ni za cja, do któ rej przy na leż ność ci ostat ni za rzu ca li
po szcze gól nym oso bom, już od daw na nie ist nie je. Osta tecz nie w la tach 1937–1938 w ra -
mach „ope ra cji pol skiej” ska za no 139 835 osób, z te go roz strze la no 111 091. Jed no cze śnie
od sierp nia 1937 r. do 17 li sto pa da 1938 r. trwa ła „ope ra cja ku łac ka”, w trak cie któ rej ska za -
no 770 tys. osób, z te go 370 tys. na ka rę śmier ci. Du ża gru pa spo śród nich by ła na ro do wo ści
pol skiej17. War to pod kre ślić, że ope ra cja z jed nej stro ny pro wa dzo na by ła w at mos fe rze cha -
rak te ry stycz nej dla ZSRR szpie go ma nii, a z dru giej mia ła wszel kie ce chy czyst ki et nicz nej.
Szcze gó ły „ope ra cji pol skiej” nie są do tej po ry do brze zna ne, stąd wpro wa dze nie oma wia -
nych tu ma te ria łów źró dło wych do obie gu na uko we go po zwo li na znacz ne po sze rze nie
i uszcze gó ło wie nie wie dzy o lo sach Po la ków w ZSRR w okre sie mię dzy wo jen nym.

Do ku men ty opu bli ko wa ne w tym to mie po dzie lo ne zo sta ły na na stę pu ją ce dzia ły: I. „Or -
ga ni za cja i prze bieg re pre sji”, w tym „Wal ka z pol skim szpie go stwem i POW” (15 do ku -
men tów), „De por ta cje do Ka zach sta nu” (5 do ku men tów), „Ope ra cja pol ska” (38 do ku men -
tów); II. „Ma te ria ły śled cze” – spra wy po szcze gól nych osób: Ste fa na Ka sper skie go
(11 do ku men tów), Se we ry na Sło wac kie go -Świę to chow skie go (3 do ku men ty), Ma ria na
Wol nie wi cza (5 do ku men tów), Kon stan ti na Po le cha (1 do ku ment), Pio tra Cha iń skie go
(1 dokument), Teo do ra Lan ge go (2 do ku men ty), Iwa na Za rwy (2 do ku men ty), Mi cha iła
Ogoń -Do ga now skie go (1 do ku ment), Pio tra Krien tow skie go (1 do ku ment), Zyg mun ta
Kwa śniew skie go i in nych (1 do ku ment), An to ni ja Mo diej skie go (1 do ku ment), Wła dy sła wa
Le wic kie go (2 do ku men ty), Il ji Łu go wo ja (1 do ku ment), Ja ko wa Syt ni ka i Fio do ra Ka czu -
row skie go (4 do ku men ty), An drie ja Mi zier ni ka (1 do ku ment), Gu sta wa Dal me ra (1 do ku -
ment), kryp to nim „Die fien zi wa” (1 do ku ment); III. „Or ga ni za cja i prze bieg re pre sji” – 73 do -
ku men ty ja ko „Ope ra cja pol ska” i 3 ja ko „Wal ka z tzw. pol skim szpie go stwem”, ko lej ne
3 do ku men ty z ma te ria łów śled czych i wresz cie 27 – to „Nad uży cia w apa ra cie re pre sji”. Jak
wy ni ka z tego spi su tre ści i na stęp nie sta ran nej lek tu ry, naj bar dziej ogól nie moż na po dzie lić
ten tom na dwie czę ści: re pre sje wo bec lud no ści pol skiej oraz wal ka z pol skim wy wia dem.

Nie wszyst kie oso by z czę ści II by ły po sta cia mi nie zna ny mi. Na przy kład o por. Ste fa -
nie Ka sper skim pi sał już wcze śniej An drzej Pe płoń ski18. Po wszech stron nym prze szko le niu

17 Pol�ska� i Ukra�ina�w la�tach� trzy�dzie�stych�–�czter�dzie�stych XX wie�ku.�Nie�zna�ne�do�ku�men�ty�z ar�chi�wów
służb�spe�cjal�nych, t. 8: Wiel�ki�Ter�ror:�ope�ra�cja�pol�ska 1937–1938, War sza wa 2010, s. 71, 73.

18 A. Pe płoń ski, Wy�wiad�pol�ski�na ZSRR 1921–1939, War sza wa 1996, s. 122–123.
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po rucz nik zo stał wy sła ny do Ki jo wa, gdzie po słu gi wał się do ku men ta mi na na zwi sko Al -
bert Ran. Wkrót ce jed nak aresz to wał go ra dziec ki kontr wy wiad. Nie dłu go po tem do szło
do je go wy mia ny na zatrzymanego agen ta wy wia du so wiec kie go i po po wro cie do kra ju,
jako nie na da ją cy się już do pra cy wy wia dow czej, zo stał prze nie sio ny w stan spo czyn ku
z dniem 31 III 1938 r. 

Więk szość spo śród wy mie nio nych osób by ła agen ta mi pol skie go wy wia du i ich śla dów
hi sto ry cy po win ni te raz szu kać w pol skich ar chi wach (mo że uda się je zna leźć w CAW?).
Z pew no ścią kon fron ta cja z pol ski mi do ku men ta mi mo gła by wie le wnieść do ba dań.
Oprócz agen tów pol skie go wy wia du wśród opu bli ko wa nych do ku men tów w tym to mie są
ak ta Iwa na Za rwy, dzia ła cza Ko mu ni stycz nej Par tii Za chod niej Ukra iny. W trak cie prze słu -
chi wa nia przez NKWD przy znał się on do te go, że zo stał ja ko czło nek KPZU zwer bo wa ny
do OUN przez in ne go dzia ła cza par tii, kie row ni ka Cen tral ne go Wy dzia łu Za wo do we go KC
KPZU Ad ria na Ho szow skie go. W 1930 r. miał tak że zo stać agen tem pol skie go wy wia du.
Te bar dzo cie ka we ze zna nia trze ba w tym miej scu skon fron to wać z do ku men ta mi z pol skich
ar chi wów. A. Ho szow ski zaj mo wał bo wiem po woj nie wie le wy so kich sta no wisk w Pol sce,
tak jak by o tych za rzu tach wy su nię tych prze ciw ko nie mu za po mnia no lub stwier dzo no, że
są nie praw dzi we19. Nie wy klu czo ne jed nak, że na le ży na pi sać od no wa ca ły je go ży cio rys.
Co cie ka we, I. Za rwa w swo ich ze zna niach po da je też na zwi ska in nych człon ków KC
KPZU, któ rzy mie li być człon ka mi OUN. Czy jed nak tak by ło fak tycz nie? Wia do mo, że
me to dy sto so wa ne przez funk cjo na riu szy NKWD po wo do wa ły, iż więź nio wie czę sto mó -
wi li to, co moż na by ło z nich „wy ci snąć” przy pomocy tor tur, a co nie ko niecz nie by ło praw -
dą. Dla te go też ak ta po li cyj ne na le ży trak to wać ze szcze gól ną ostroż no ścią i nie uf no ścią
oraz pa mię tać, że pro to ko ły prze słu chań mo gą z róż nych przy czyn mi jać się – na wet dość
znacz nie – z praw dą. In ną rze czą, któ rą w tym miej scu mu si my stwier dzić, jest fakt, że
od po nad 20 lat w Pol sce – i jak się wy da je tak że na Ukra inie – cał ko wi cie za mar ły ba da -
nia nad hi sto rią ru chu ko mu ni stycz ne go w Pol sce w okre sie mię dzy wo jen nym, nad dzie ja -
mi KPP, KPZU i in nych or ga ni za cji z ni mi zwią za ny mi, choć wa run ki w po sta ci udo stęp -
nie nia ar chi wów ule gły zde cy do wa ne mu po lep sze niu. Mo no gra fia KPZU uka za ła się już
dość daw no te mu i obej mu je tyl ko pierw szych 10 lat ist nie nia tej or ga ni za cji20; ma my więc
do czy nie nia z kla sycz ną bia łą pla mą w na szej hi sto rio gra fii. Pi sa nie jej hi sto rii, przy czym
na le ża ło by oczy wi ście się gać mię dzy in ny mi do te go to mu, by ło by nie tyl ko we ry fi ka cją
do tych cza so wych usta leń, lecz tak że w znacz nym stop niu od twa rza niem hi sto rii KPZU
od pod staw. 

Na ko niec trze ba wspo mnieć, że w to mie tym znaj du je my (od no szą ce się w swej me ry to -
rycz nej czę ści tak że do po zo sta łych to mów) nie ści słe stwier dze nie: „Pod ko niec 1922 r.
na wpół od no wio ne mu im pe rium nada no for mę fe de ra cji pod na zwą: Zwią zek So cja li stycz -
nych Re pu blik So wiec kich (ZSRS), któ re go czę ścią skła do wą sta ła się USRS”. Mia no wi cie
w pol skich wy daw nic twach ofi cjal nych w okre sie mię dzy wo jen nym przez ca ły czas uży wa -
no okre śle nia „Zwią zek So cja li stycz nych Re pu blik Rad” (nie „Ra dziec kich”!). Znaj dzie my je
za rów no w pod ręcz ni kach gim na zjal nych, jak i ofi cjal nie wy da wa nym in for ma to rze Mi ni ster -
stwa Spraw Za gra nicz nych Rocz�nik�Służ�by�Za�gra�nicz�nej�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej. Okre śle -
nie to zna la zło się też w ko re spon den cji dy plo ma tycz nej mię dzy obu pań stwa mi, to zna czy

19 Zob. G. Iwań ski, Ho�szow�ski�Ad�rian [w:] Słow�nik�bio�gra�ficz�ny�dzia�ła�czy�pol�skie�go�ru�chu�ro�bot�ni�cze�go,
t. 2: E–J, War sza wa 1987, s. 557–558.

20 J. Ra dzie jow ski, Ko�mu�ni�stycz�na�Par�tia�Za�chod�niej�Ukra�iny 1919–1929.�Wę�zło�we�pro�ble�my�ide�olo�gicz�-
ne, Kra ków 1976.

21 Zob. Układ� Si�kor�ski–Maj�ski.� Wy�bór� do�ku�men�tów, wstęp, wy bór i oprac. E. Du ra czyń ski, War sza -
wa 1990.



w dokumentach pi sa nych w ję zy ku pol skim, a tak że w tek stach po ro zu mień za war tych mię -
dzy obu pań stwa mi, na przy kład w póź niej szym ukła dzie Si kor ski–Maj ski21. Wte dy okre śle -
nie „so wiec ki” nie mia ło jesz cze za bar wie nia ne ga tyw ne go i by ło sto so wa ne na rów ni z okre -
śle nia mi „Re pu bli ka Rad” czy „ra dziec ki”. Do pie ro po II woj nie świa to wej w Pol sce nada no
mu ne ga tyw ną ko no ta cję, zresz tą w wy ni ku sta rań apa ra tu pro pa gan dy ko mu ni stycz nej, a ści -
ślej rzecz bio rąc cen zu ry, któ ra sta ran nie ze wsząd usu wa ła przy miot nik „so wiec ki”. Po nie waż
jed nak ist nie ją okre śle nia, któ re nie spo sób za stą pić in nym sło wem – na przy kład „so wie ty za -
cja” – na okre śle nie wpro wa dza nia ra dziec kie go po rząd ku po li tycz ne go, go spo dar cze go i spo -
łecz ne go na za gar nię tych we wrze śniu 1939 r. zie miach pol skich, wy da je się sen sow ne sto so -
wa nie za mien nie obu okre śleń, za miast nie wol ni cze go trzy ma nia się któ re goś z nich.

Ca ła se ria – cho ciaż wy da wa na bez chro no lo gicz ne go po rząd ku – oka za ła się nie zmier -
nie przy dat na dla hi sto ry ków. Ba da czom zo sta ły udo stęp nio ne ma te ria ły z za mknię tych ar -
chi wów, o nie zna nej do tej po ry, czę sto wręcz sen sa cyj nej tre ści. Opu bli ko wa ne do ku men -
ty po zwo li ły zwe ry fi ko wać i uszcze gó ło wić po sia da ną już wie dzę i za dać wie le no wych
py tań ba daw czych. Za wsze uda ło się utrzy mać wy daw nic two na bar dzo wy so kim po zio mie,
pu bli ko wa no bo wiem do ku men ty czę sto bę dą ce pod sta wo wym ma te ria łem źró dło wym
do pro wa dze nia ba dań nad po szcze gól ny mi za gad nie nia mi. Stąd też ogrom na wa ga oma -
wia nej tu se rii dla hi sto ry ków. Wspól ną ce chą wszyst kich to mów jest uka za nie ter ro ru ko -
mu ni stycz nych (a ści ślej so wiec kich) służb spe cjal nych wo bec spo łe czeństw pol skie go
i ukra iń skie go w la tach trzy dzie stych, czter dzie stych i pięć dzie sią tych na te re nie Ukra iny
i wschod niej czę ści Pol ski (w gra ni cach mię dzy wo jen nych). Za mia rem au to rów to mów
było tak że opi sa nie dzia ła nia pod zie mi pol skie go i ukra iń skie go pod czas II woj ny świa to -
wej, ewen tu al nie in nych ugru po wań an ty so wiec kich, i zwal cza nia ich przez so wiec kie służ -
by spe cjal ne. Waż nym ele men tem by ło omó wie nie spo rów mię dzy pod zie mia mi pol skim
i ukra iń skim. Kon flik ty te wy ra sta ły zresz tą z dzie lą cych je za sad ni czych róż nic po li tycz -
nych. Roz bież no ści za czę ły po ja wiać się jesz cze przed wy bu chem I woj ny świa to wej i na -
ra sta ły z bie giem lat. Dą że nie Ukra iń ców do zbu do wa nia wła sne go pań stwa na te re nach,
któ re od 1918 r. by ły czę ścią pań stwa pol skie go, mu sia ło do pro wa dzić do kon flik tu ze stro -
ną pol ską bro nią cą ca ło ści i in te gral no ści pań stwa. Mi mo te go roz dź wię ku mia ły miej sce
pró by roz mów i dą że nia do po ro zu mie nia, któ re zna la zły od bi cie w za miesz czo nych do ku -
men tach. Co wię cej, zie mie Ukra iny Za chod niej za miesz ki wa li do wy bu chu II woj ny świa -
to wej Po la cy, Ukra iń cy, Ży dzi, Or mia nie, Niem cy oraz in ne gru py na ro do wo ścio we
(te ostat nie naj mniej obec ne w oma wia nych tu do ku men tach se rii). Nieporozumienia mię -
dzy ni mi, na ra sta ją ce nie mal od za koń cze nia I woj ny świa to wej, wy ma ga ją jesz cze dłu gich
lat ba dań, a wpi sa ły się one bar dzo moc no w hi sto rię tych na ro dów. 

Na le ży pod kre ślić, że wszyst kie to my sta no wią nie tyl ko po waż ne uzu peł nie nie na szej
do tych cza so wej wie dzy, lecz tak że in spi ra cję do no wych ba dań. Bez nich nie bę dą mo gli się
obyć ba da cze dzie jów Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, hi sto ry cy pol skie go wy wia du
i dzie jów lud no ści pol skiej w ZSRR, sys te mów to ta li tar nych, dzie jów Ukra iny i sto sun ków
pol sko -ukra iń skich oraz wie lu in nych. Jest to za pew ne naj waż niej sza za słu ga wszyst kich
osób za an ga żo wa nych w to przed się wzię cie. Do tych cza so we wy ko rzy sta nie oma wia nych
to mów w licz nych pra cach świad czy o tym, że de cy zja o ich pu bli ko wa niu by ła ze wszech
miar słusz na. War to się tak że za sta no wić nad po dzia łem se rii na kil ka i się gnię ciem
do doku men tów tak że z lat 1917–1918 oraz do cza sów po II woj nie świa to wej.

Grzegorz�Mazur�
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Jędrzej Tucholski 
(1932–2012)

Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni
wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty tu cie pra co wał od sa me go po -
cząt ku aż do wio sny 2008 r., kie dy ze wzglę du na stan zdro wia zre zy gno wał z pra cy. Je go
po stać nie ro ze rwal nie łą czy się z pu bli ka cja mi do ty czą cy mi ci cho ciem nych, so wiec kie go
mor du na ofi ce rach pol skich w Ka ty niu oraz eks hu ma cja mi prze pro wa dza ny mi w Ka ty niu,
Mied no je i Char ko wie. Ale Ję drzej Tu chol ski powinien także kojarzyć się ba da czom z gi gan -
tycz nym wy sił kiem wło żo nym w po zy ski wa nie ma te ria łów z ar chi wów służb spe cjal nych
kra jów by łe go ZSRS. Dzi siaj ma te ria ły ze bra ne przez Ję drze ja Tu chol skie go i je go współ -
pra cow ni ków znaj du ją się w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz Ar chi wum Akt
No wych i są sze ro ko wy ko rzy sty wa ne m.in. do ba dań nad I i II oku pa cją so wiec ką.

Oprócz po zy ski wa nia ma te ria łów ze wspo mnia nych ar chi wów Ję drzej Tu chol ski był ini -
cja to rem two rze nia mię dzy na ro do wych grup ro bo czych, któ rych głów nym ce lem – po za
wy mia ną ar chi wa liów – by ło i jest pu bli ko wa nie se rii wy daw ni czych z hi sto rii Pol ski XX w.
i jej są sia dów. Był człon kiem grup: pol sko -bia ło ru skiej (MSW–KGB Bia ło ru si), pol sko -
-rosyj skiej (MSWiA–IPN–FSB FR) i pol sko -ukra iń skiej (MSWiA–IPN–SBU).

Po wsta łe w wy ni ku prac grup ro bo czych mię dzy na ro do we se rie wydawnicze w więk szo -
ści są kon ty nu owa ne do dzi siaj. Mo wa tu przede wszyst kim o dwu ję zycz nej se rii „Pol ska
i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi -
wów służb spe cjal nych”. Do tej po ry uka za ło się dzie więć obszernych to mów. 

Zgod nie z za ło że nia mi przy ję ty mi przez człon ków pol sko -ukra iń skiej gru py ro bo czej
w koń cu 1998 r. zo stał opu bli ko wa ny tom I wy mie nio nej se rii – Pol�skie�pod�zie�mie�1939–1941.
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Lwów,�Ko�ło�my�ja,� Zło�czów, pod red. Z. Ga jow ni czek, P. Ku ła kow skie go, M. Ku piec kiej,
J. Sza po wa ła i J. Tu chol skie go.

W 2000 r. uka zał się tom II: Prze�sie�dle�nia�Po�la�ków�i Ukra�iń�ców 1944–1946, pod red.
W. Chu dzik, R. Cy wiń skie go, Z. Ga jow ni czek, G. Ja ku bow skie go, S. Ko ki na, P. Ku ła kow -
skie go, M. Ma jew skie go, W. Pry staj ki, O. Pszen ni ko wa, M. Słoń -No wa czek oraz J. Sza po -
wa ła i J. Tu chol skie go.

Pra ce nad to mem III na krót ko prze rwa ły zmia ny, któ re za szły w wy ni ku uchwa le nia
przez Sejm RP usta wy o IPN. W no wej sy tu acji kie row nic twa MSWiA i IPN do szły
do wnio sku, że dal sza współ pra ca ar chi wal na po win na się od by wać z udzia łem Biu ra Udo -
stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN. Ofi cjal nie In sty tut Pa mię ci Na ro do wej pod jął
współ pra cę z Pań stwo wym Ar chi wum Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny w za kre sie prac
archi wal no -hi sto rycz nych na mo cy po ro zu mie nia z 27 wrze śnia 2001 r., za war te go w tej
spra wie mię dzy mi ni strem spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji Mar kiem Bier nac kim oraz
pre ze sem In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej prof. Le onem Kie re sem. Obie stro ny, tj. MSWiA
i IPN, ma jąc na uwa dze dą że nie do po sze rze nia wie dzy hi sto rycz nej z za kre su naj now szych
dzie jów Pol ski, a w szcze gól no ści tra gicz nych lo sów Po la ków w la tach 1939–1956 na te re -
nach by łe go ZSRS, po sta no wi ły współ pra co wać w za kre sie uzy ski wa nia, opra co wy wa nia
i pu bli ka cji do ku men tów ar chi wal nych do ty czą cych zwłasz cza re pre sjo no wa nych oby wa te li
pol skich. 

Ze stro ny pol skiej skład oso bo wy gru py ro bo czej nie uległ za sad ni czym zmia nom.
Wszy scy do tych cza so wi pra cow ni cy Ar chi wum MSWiA zwią za ni z gru pą – w tym Ję drzej
Tu chol ski – pod ję li pra cę w BUiAD IPN.

Efek tem wspól nych prac edy tor skich pro wa dzo nych od 2001 r. przez DA (HDA) SBU
i BUiAD IPN by ły na stę pu ją ce pu bli ka cje:
Pol�skie�pod�zie�mie 1939–1941.�Od Wo�ły�nia�do Po�ku�cia, pod red. W. Chu dzik, Z. Ga jow -

ni czek, B. Gro nek, S. Ko ki na, P. Ku ła kow skie go, M. Ma jew skie go, W. Pry staj ki, O. Pszen -
ni ko wa oraz J. Tu chol skie go i J. Sza po wa ła, War sza wa–Ki jów 2003.
Po�la�cy�i Ukra�iń�cy�po�mię�dzy�dwo�ma�sys�te�ma�mi�to�ta�li�tar�ny�mi 1942–1945, pod red. W. Chu -

dzik, Z. Ga jow ni czek, B. Gro nek, S. Ko ki na, P. Ku ła kow skie go, M. Ma jew skie go, W. Pry staj -
ki, O. Pszen ni ko wa, J. Tu chol skiego oraz G. Mo ty ki i J. Sza po wa ła, War sza wa–Kijów 2004.
Ak�cja�„Wi�sła” 1947, pod red. W. Chu dzik, Z. Ga jow ni czek, B. Gro nek, S. Ko ki na, P. Ku -

ła kow skie go, M. Ma jew skie go, W. Pry staj ki, O. Pszen ni ko wa, J. Tu chol skie go i J. Sza po -
wa ła, War sza wa–Ki jów 2006.
Ope�ra�cja�„Sejm” 1944–1946, pod red. W. Chu dzik, Z. Ga jow ni czek, S. Ko ki na, P. Ku -

ła kow skie go, M. Ma jew skie go, J. Sza po wa ła i J. Tu chol skie go, War sza wa–Ki jów 2008.
Ko lej ną se rią, tym ra zem przy go to wa ną z part ne rem bia ło ru skim, są „Źró dła do hi sto rii

Pol ski XX wie ku ze zbio rów Na ro do we go Ar chi wum Re pu bli ki Bia ło rusi”1.
Nie spo sób nie wy mie nić tu dwu ję zycz nej se rii pol sko -ro syj skiej od kry wa ją cej ta jem ni -

ce Łu bian ki do ty czą ce pol skie go pod zie mia lat 1939–1941, de por ta cji oraz po wsta nia war -
szaw skie go2. 

1 De�por�ta�cje� Po�la�ków� z pół�noc�no�-wschod�nich� ziem II Rze�czy�po�spo�li�tej 1940–1941, „Za chod nia Bia ło -
ruś, 17 IX 1939 – 22 VI 1941”, t. II, oprac. zbio ro we, War sza wa 2001.

2 Pol�skie�pod�zie�mie�na te�re�nach�Za�chod�niej�Ukra�iny�i Za�chod�niej�Bia�ło�ru�si�w la�tach 1939–1941, t. I–II,
oprac. zbio ro we, War sza wa–Mo skwa 2001; De�por�ta�cje�oby�wa�te�li�pol�skich�z Za�chod�niej�Ukra�iny�i z Za�chod�-
niej�Bia�ło�ru�si�w 1940�ro�ku, oprac. zbio ro we, War sza wa–Mo skwa 2003; Po�wsta�nie�war�szaw�skie 1944�w do�ku�-
men�tach�służb�spe�cjal�nych, oprac. zbio ro we, War sza wa–Mo skwa 2007. 
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Se ria pol sko -ro syj ska znaj du je się od 2008 r. w za wie sze niu. Rów nież współ pra ca ze
stro ną bia ło ru ską zo sta ła prze rwa na na eta pie wydania to mu drugiego.

Oczy wi ście suk ces utwo rze nia wspo mnia nych grup ro bo czych, w któ rych uczest ni czy li
przed sta wi cie le ar chi wów FSB Ro sji, KGB Bia ło ru si i SB Ukra iny, nie był by moż li wy bez
od po wied nich peł no moc nictw i tzw. umo co wa nia w struk tu rach pol skie go MSW. Trze ba
przy po mnieć, że od 2 stycz nia 1995 r. do koń ca grud nia 1995 r. Ję drzej Tu chol ski był do -
rad cą mi ni stra spraw we wnętrz nych An drze ja Mil cza now skie go. I wła śnie je sie nią 1995 r.
w Ki jo wie i War sza wie pod jął sta ra nia o na wią za nie współ pra cy ar chi wal no -hi sto rycz nej
z SB Ukra iny. Dzię ki jego oso bi ste mu za an ga żo wa niu w li sto pa dzie 1995 r. uda ło się osiąg -
nąć po ro zu mie nie. 

Po dob ne sta ra nia czy nił Ję drzej Tu chol ski w spra wie na wią za nia współ pra cy z Głów nym
Ar chi wum Ope ra cyj nym KGB Bia ło ru si – tak że z po zy tyw nym re zul ta tem. Nie po wo dze -
niem na to miast za koń czy ła się pró ba pod ję cia współ pra cy z part ne rem ro syj skim. De le ga -
cja ro syj ska co praw da od wie dzi ła Pol skę, ale osta tecz nie do wy mia ny do ku men tów nie do -
szło. Do po wro tu do sto łu roz mów – tym ra zem z suk ce sem – do szło w 2000 r. 

Po odej ściu mi ni stra Mil cza now skie go, w la tach 1995–2000 Ję drzej Tu chol ski był wi ce -
dy rek to rem Cen tral ne go Ar chi wum, póź niej Ar chi wum MSWiA. Od 1 paź dzier ni ka 2000 r.
do 15 grud nia 2000 r. peł nił funk cję p.o. dy rek to ra Ar chi wum MSWiA, jed no cze śnie
od koń ca ro ku do 15 wrze śnia 2001 r. był do rad cą mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -
stra cji Mar ka Bier nac kie go z za da niem ko or dy no wa nia prac nad se rią pol sko -ro syj ską.
Od 16 grud nia 2000 r. do 31 mar ca 2005 r. pra co wał ja ko za stęp ca dy rek to ra BUiAD IPN,
a na stęp nie prze szedł na eme ry tu rę. 

Po wo dy je go odej ścia zwią za ne by ły nie tyl ko z wie kiem, ale tak że ze złym sta nem zdro -
wia – w mar cu 2002 r. do znał za wa łu ser ca. Od 4 kwiet nia 2005 r. do 30 kwiet nia 2008 r.
pra co wał w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy ja ko głów ny spe cja li sta BUiAD IPN. W koń -
cu mar ca 2006 r. prze szedł do utwo rzo nej Sek cji Edy cji Źró deł Wy dzia łu Udo stęp nia nia
i In for ma cji Na uko wej BUiAD, któ ra w czerw cu 2007 r. we szła w skład Wy dzia łu Ba dań
Ar chi wal nych i Edy cji Źró deł BUiAD. Osta tecz nie swo ją współ pra cę z IPN za koń czył
w kwiet niu 2008 r.

Przez ca ły okres pra cy w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej był człon kiem Ra dy Pro gra mo -
wej wy da wa ne go przez IPN pół rocz ni ka „Pa mięć i Spra wie dli wość”.

Ję drzej Tu chol ski zmarł 21 ma ja 2012 r. w War sza wie. Na bo żeń stwo ża łob ne od by ło się
w War sza wie -Mię dzy le siu. Po cho wa ny zo stał na cmen ta rzu pa ra fial nym w Sta rej Mi ło snej.

Marcin�Majewski
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Aneks

Wybrane publikacje książkowe Jędrzeja Tucholskiego

Ci�cho�ciem�ni 1941–1945:�syl�wet�ki�spa�do�chro�nia�rzy, War sza wa 1981

Wła dy sła w Bo roch, Ję drzej Tu chol ski, Ha�li�fax�JD 154�nie�wró�cił, War sza wa 1984

Ci�cho�ciem�ni 1941–1945:� syl�wet�ki� spa�do�chro�nia�rzy, War sza wa 1984 (wyd. 2: 1985, wyd. 3:
1988, wyd. 4: Wro cław 2010)

Po�wra�ca�li�no�cą, War sza wa 1988

Spa�do�chro�nia�rze, War sza wa 1991

Spa�do�chro�no�wa� opo�wieść:� czy�li� o żoł�nier�zach� gen.� So�sa�bow�skie�go� i ci�cho�ciem�nych, War sza -
wa 1991 

Mord�w Ka�ty�niu:�Ko�zielsk,�Ostasz�ków,�Sta�ro�bielsk:�Li�sta�ofiar, War sza wa 1991

Kro�ni�ka�eks�hu�ma�cji�Char�ków�– Mied�no�je 22 VII – 3 IX 1991 (se ria: „W kra inie śmier ci...”, cz. 1),
War sza wa 1995

Wła di mir I. Ada musz ko, Na ta lia W. Iwa no wa, Li�to�ści...:�re�pre�sje�w ob�wo�dzie�wi�lej�skim�w do�ku�-
men�tach 1939–1941, red. Ję drzej Tu chol ski, Prze my sław P. Ro ma niuk, Ire na Mar czak, War sza -
wa 1996

Ukra�iń�ski�ślad�Ka�ty�nia, oprac. Zu zan na Ga jow ni czek, wstęp Ję drzej Tu chol ski, War sza wa 1995

Spod�Mon�te�Cas�si�no�na Sy�bir:�de�por�ta�cja�by�łych�żoł�nie�rzy�Pol�skich�Sił�Zbroj�nych�na Za�cho�dzie
z Bia�ło�ru�si,�Li�twy�i Ukra�iny�w 1951�ro�ku, oprac. Prze my sław P. Ro ma niuk, wstę p Ję drzej Tu chol -
ski, War sza wa 1998

Śla�dem�zbrod�ni�ka�tyń�skiej, oprac. i red. na uk. Zu zan na Ga jow ni czek, wstę p Ję drzej Tu chol ski,
War sza wa 1998

Pol�skie�pod�zie�mie 1939–1941.�Lwów�– Ko�ło�my�ja�– Stryj�– Zło�czów, red. na uk. Zu zan na Ga jow -
ni czek, Pe tro Ku ła kow ski, Mał go rza ta Ku piec ka, Ju rij Sza po wał, Ję drzej Tu chol ski, War sza wa 1998

Prze�sie�dle�nia�Po�la�ków�i Ukra�iń�ców 1944–1946, red. na uk. Wan da Chu dzik, Ra do mir Cy wiń ski,
Zu zan na Ga jow ni czek, Grze gorz Ja ku bow ski, Ser hij Ko kin, Pe tro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski,
Wo ło dy myr Pry staj ko, Ołek sandr Pszen ni kow, Mał go rza ta Słoń -No wa czek, War sza wa–Ki jów 2000
(se ria: „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty
z ar chi wów służb spe cjal nych”, t. 2)

Pol�skie�pod�zie�mie�na te�re�nach�Za�chod�niej�Ukra�iny�i Za�chod�niej�Bia�ło�ru�si�w la�tach 1939–1941,
wy bór i oprac. Zu zan na Ga jow ni czek, Mar cin Ma jew ski, Wła di mir Ma ka row, Na ta lia Pie rie mysz -
len ni ko wa, Ja kow Po go nij, Mał go rza ta Słoń -No wa czek, Ję drzej Tu chol ski, Wła di mir Wi no gra dow,
War sza wa–Mo skwa 2001

De�por�ta�cje�oby�wa�te�li�pol�skich�z Za�chod�niej�Ukra�iny�i Za�chod�niej�Bia�ło�ru�si�w 1940�ro�ku, wy bór
i oprac. Wa si lij Chri sto fo row, Zu zan na Ga jow ni czek, Ber na det ta Gro nek, Mar cin Ma jew ski, Wła di -
mir Ma ka row, Na ta lia Pie rie mysz len ni ko wa, Mał go rza ta Słoń -No wa czek, Ję drzej Tu chol ski, Wła di -
mir Wi no gra dow, War sza wa–Mo skwa 2003

Jędrzej Tucholski (1932–2012)

312

IN
 M

EM
O

R
IA

M



Char�ków.�Księ�ga�Cmen�tar�na�Pol�skie�go�Cmen�ta�rza�Wo�jen�ne�go, oprac. Je rzy Cie siel ski, Ję drzej
Tu chol ski, Kry stian Be dyń ski, Da riusz Man ja, red. nauk. Ję drzej Tu chol ski, Wan da Kry sty na
Roman, War sza wa 2003

Pol�skie�pod�zie�mie 1939–1941.�Od Wo�ły�nia�do Po�ku�cia, wy bór i oprac. Ju rij Sza po wał, Ję drzej
Tu chol ski, red. na uk. Wan da Chu dzik, Zu zan na Ga jow ni czek, Ber na det ta Gro nek, Ser hij Ko kin,
Petro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski, Wo ło dy myr Pry staj ko, Ołek sandr Pszen ni kow, War sza wa–Ki -
jów 2004 (se ria: „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do -
ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”, t. 3, cz. 1–2)

Po�la�cy�i Ukra�iń�cy�po�mię�dzy�dwo�ma�sys�te�ma�mi�to�ta�li�tar�ny�mi 1942–1945, oprac. na uk. Grze gorz
Mo ty ka, Ju rij Sza po wał, red. Wan da Chu dzik, Ber na det ta Gro nek, Ser hij Ko kin, Pe tro Ku ła kow ski,
Mar cin Ma jew ski, Wo ło dy myr Pry staj ko, Ołek sandr Pszen ni kow, Ję drzej Tu chol ski, War sza wa–Ki -
jów 2005 (se ria: „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do -
ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”, t. 4, cz. 1–2)

Ak�cja�„Wi�sła” 1947, wy bór i red. na uk. Wan da Chu dzik, Zu zan na Ga jow ni czek, Ber na det ta Gro -
nek, Ser hij Ko kin, Pe tro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski, Wo ło dy myr Pry staj ko, Ołek sandr Pszen ni -
kow, Ju rij Sza po wał, Ję drzej Tu chol ski, War sza wa–Ki jów 2006 (se ria: „Pol ska i Ukra ina w la tach
trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”, t. 5)

Ope�ra�cja�„Sejm” 1944–1946, wy bór i red. nauk. Wan da Chu dzik, Zu zan na Ga jow ni czek, Ser -
hij Ko kin, Pe tro Ku ła kow ski, Mar cin Ma jew ski, Ju rij Sza po wał, Ję drzej Tu chol ski, War sza wa–Ki jów
2007 (se ria: „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku -
men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”, t. 6)

Po�wsta�nie�war�szaw�skie 1944�w do�ku�men�tach�z ar�chi�wów�służb�spe�cjal�nych, wy bór i oprac. Wa -
si lij Chri sto fo row, Wan da Chu dzik, Zu zan na Ga jow ni czek, Mar cin Ma jew ski, Wła di mir Ma ka row,
Na ta lia Pie rie mysz len ni ko wa, An driej Tiu rin, Ję drzej Tu chol ski, Wła di mir Wi no gra dow, War sza -
wa–Mo skwa 2007

Ci�cho�ciem�ni�i spa�do�chro�nia�rze 1941–1956, War sza wa 2009

Jędrzej Tucholski (1932–2012)
IN

 M
EM

O
R

IA
M



Wykaz skrótów archiwalnych

AAN – Archiwum Akt Nowych
AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
AIPN Po – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
AIPN Wr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu
APB – Archiwum Państwowe w Białymstoku
AZ IPN – Archiwum Zakładowe Instytutu Pamięci Narodowej
CA MSWiA – Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
CAW – Centralne Archiwum Wojskowe
CDAHOU – (ukr.) Centralne Archiwum Państwowe Społecznych Zjednoczeń Ukrainy
DAChO – (ukr.) Archiwum Państwowe Obwodu Charkowskiego
DzU – Dziennik Ustaw
DzUrzKGP – Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji
HA FSB RF – (ukr.) Główne Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji

Rosyjskiej 
HDA SBU – (ukr.) Wydzielone Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy
MP – Monitor Polski
NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe
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dr Je rzy Bed na rek (ur. 1971 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, za stęp ca na czel ni ka OBUiAD IPN w Ło -
dzi. Zaj mu je się pol ską my ślą nie pod le gło ścio wą w XIX w. i naj now szą hi sto rią Pol ski.

dr Alek san der Droz dow ski (ur. 1968 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, pra cow nik OBUiAD IPN w Ka -
to wi cach.

dr Mar le na Ja błoń ska (ur. 1978 r.), ar chi wi sta, ad iunkt w Za kła dzie Za rzą dza nia Do ku men ta -
cją i In for ma cji Ar chi wal nej UMK w To ru niu. Spe cja li sta w za kre sie me to dy ki opra co wa nia za so -
bu ar chi wal ne go, ze szcze gól nym uwzględ nie niem do ku men ta cji spe cjal nej (fo to gra fii, fil mów, na -
grań, do ku men ta cji tech nicz nej i kar to gra ficz nej oraz ma te ria łów ulot nych).

Adam Ko chaj kie wicz (ur. 1983 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, pra cow nik OBUiAD IPN we Wro cła -
wiu.

Ra do sław Ku rek (ur. 1984 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, pra cow nik OBUiAD IPN w Kra ko wie. Zaj -
mu je się hi sto rią cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa Pol ski Lu do wej.

Fi lip Kwia tek (ur. 1978 r.), ar chi wi sta, pra cow nik Na ro do we go In sty tu tu Au dio wi zu al ne go.
Od 2003 r. do 2012 r. pra co wał w Na ro do wym Ar chi wum Cy fro wym, peł nił m.in. funk cje kie row -
ni ka Od dzia łu Fo to gra fii oraz Od dzia łu Fil mów i Na grań Dźwię ko wych. 

Mar cin Ma jew ski (ur. 1974 r.), hi sto ryk, kie row nik Sa mo dziel nej Sek cji Ba dań Ar chi wal nych
i Edy cji Źró deł BUiAD IPN. Czło nek ko mi te tu re dak cyj ne go se rii wy daw ni czej „Pol ska i Ukra ina
w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal -
nych”.

prof. Grze gorz Ma zur (ur. 1952 r.), hi sto ryk, kie row nik Ka te dry Hi sto rii Pol ski Współ cze snej
In sty tu tu Na uk Po li tycz nych i Sto sun ków Mię dzy na ro do wych UJ w Kra ko wie.

Ra do sław Mo raw ski (ur. 1980 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, pra cow nik Sek cji Opra co wy wa nia Do -
ku men ta cji Au dio wi zu al nej BUiAD IPN.

Ra do sław Po bo ży (ur. 1979 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, pra cow nik Sek cji Opra co wy wa nia Do ku -
men ta cji Au dio wi zu al nej BUiAD IPN. 

Te re sa Po go rzel ska (ur. 1966 r.), hi sto ryk, pra cow nik OBUiAD IPN w Bia łym sto ku. Zaj mu je
się naj now szą hi sto rią Pol ski, ze szcze gól nym uwzględ nie niem okre su PRL.

dr Jan Sał kow ski, pracownik Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A. 

To masz Stem pow ski (ur. 1971 r.), hi sto ryk, pra cow nik Sek cji Kształ to wa nia i Ewi den cji Za so -
bu Ar chi wal ne go BUiAD IPN w War sza wie. Zaj mu je się hi sto rią naj now szą, fo to gra fią hi sto rycz ną
i ro lą me diów w two rze niu pa mię ci spo łecz nej.

prof. Ju rij Sza po wał (ur. 1953 r.), hi sto ryk, kie row nik Wy dzia łu Et no po li to lo gii In sty tu tu Badań
Po li tycz nych i Na ro do wo ścio wych Na ro do wej Aka de mii Ukra iny. Czło nek ko mi te tu re dak cyj ne go
se rii wy daw ni czej „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne
do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”.

Ma ciej Tań ski (ur. 1978 r.), ar chi wi sta, pra cow nik Sek cji Opra co wy wa nia Do ku men ta cji Au dio -
wi zu al nej BUiAD IPN.

An to ni Zie liń ski (ur. 1946 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, pra cow nik Sa mo dziel nej Sek cji Ba dań Ar -
chi wal nych i Edy cji Źró deł BUiAD IPN w War sza wie. Zaj mu je się hi sto rią cy wil nych or ga nów bez -
pie czeń stwa Pol ski Lu do wej.

prof. Wadim Zołotariow (ur. 1961 r.), historyk, docent na uniwersytecie w Charkowie, autor
publikacji dotyczących sowieckiego aparatu represji.
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SUMMARIES

Scientific research activities of the archive of the Institute of
National Remembrance in the years 2000–2010

The article shows various aspects of the scientific work carried out as part of the activities of the

IPN archives so far, the way it has developed, its main directions, character and achievements. Owing

to the number of publications and the scope of scientific, educational and popularizing activities of the

IPN archive, the analysis performed was primarily of an illustrative nature. For this reason, only

characteristic aspects of the scientific work of the Institute’s archive are overviewed, such as the number

publications and publishing activities; preparation of the Guide on the Archival Records of the Institute

of National Remembrance; editing the Archival Review of the Institute of National Remembrance;

conferences, sessions and workshops; international cooperation; activities of the methodological unit

and, finally, examples of scientific and public response to publications of the IPN archive.

Military District Court in Białystok 1946–1955 
– organization, functioning of the office and archiving of records

The article depicts the history, organization, the functioning of the office and the file legacy of

the Military District Court in Białystok. During its operation in the 1946–1956 period, the Court

considered 7213 cases, with 277 people sentenced to death and 146 actually executed.

Among the archival materials on the Court, the largest and most valuable part comprising 5854

archival items consists of criminal files, including those concerning the involvement in the

independence underground movement. The documents include examples of extortion of testimony

from accused persons and awarding severe sentences even for petty offences.

In the 1950s, the Court’s files were divided in the course of the archiving process into military

and civilian files. Some of them were transferred in 1966–1969 to Department C of the Voivodeship

Headquarters of the Civic Militia, where certain groups of records were destroyed. The files are

currently held in the repository of the IPN Branch in Białystok.

Typical examples of mail inspection in the files of the Security Service in
the Katowice Voivodeship

Mail inspection was one of the main responsibilities of Office W and its local counterparts. In

the case of the Katowice Voivodeship, special focus was put on the examination of mail between

inhabitants of the voivodeship and addressees in West Germany (both private individuals, often

relatives, and between institutions). The letters presented the realities of life in Poland in a way that

substantially differed from that desired by the authorities. Apart from national reasons, poverty

suffered by many inhabitants of the voivodeship made them emigrate to West Germany. Also in this

context, the authorities undertook intensive surveillance of mail. Mail inspection played a major

role in counterintelligence operations, an important activity in the voivodeship which was one of

Poland’s key industrial regions.

The article presents selected examples of cases conducted by the Security Service (SB) in the

Katowice Voivodeship based on information obtained through mail inspection. 
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Photographic image vs. film image – selected methodological issues

The article discusses selected methodological issues related to the development of photographic

and film records, with special focus on the issue of provenance, archival processing and description

stages. The starting point for the discussion was an analysis of the size of the visual archival

resource conducted on the basis of published statistical material coming from state archives.

Subjects related to the issue of provenance of such materials were then pointed out and an attempt

was made to confront the archival theory with the prevailing practice. Further on, the following were

also dealt with: the problem of separation of content from the medium, the ease of content

multiplication or the ambiguity of the notion of item. An analysis was also carried of the existing

methodological regulations, with special attention paid to the processing stages. An attempt was

also made to refer the special solutions presented, reserved for visual documentation, to general

theoretical assumptions. The conclusive point of the article is an overview of the issue of archival

description, noting the issues of form design, depth of description and its components.

Processing of audio-visual materials from the resource of 
the Institute of National Remembrance

The IPN’s audio-visual collection currently consists of 1440 archival items of film material and

461 archival items of audio material recorded on different types of media. The collection has been

undergoing standardized digitization in line with the standards adopted in creating backup copies

for the different media types and forming one of the elements of the digitization of the entire archival

resource. Prior to digitization, media are subjected to mechanical and chemical maintenance.

In the IPN archive, the ZEUS archiving system, used so far for the description of photographs,

has been used for the processing of photographic and film materials. The advantages of the system

include full management of the digital resource and related information. The article presents the

individual stages of the description of recordings in two newly established program modules for the

description of audio and film materials. It presents the ways of creating reference numbers of

recordings, description of their content (including sequential description), indexes, and links to

filing materials. Important description fields include those concerning media and files, which, in

addition to technical data, also contain notes made by recording authors, such as the Polish

Communist security services.

Film collection in the archival resource of the Institute of 
National Remembrance in Warsaw

The film collection of the archive of the Institute of National Remembrance consists of 1440

archival items. In terms of file provenance, it can be divided into five groups: civilian state security

authorities, military state security authorities, military judiciary authorities, the Chief Commission

for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation as well as private archives and collections.

The article discusses each category in detail, with titles and characteristics of the films falling within

each category. 

Audio-visual materials created by the state security authorities feature specific content and

formal attributes. The films were produced mainly as a result of field operations of the security

services, or for its training purposes. They can be classified into several categories: operational

film, educational film with its instructional and training varieties, documentary film, and

process/investigation film. 

The film collection accumulated by the Chief Commission for the Prosecution of Crimes against

the Polish Nation includes copies of documentaries produced by various Polish and foreign

institutions, process/investigation materials, as well as original German propaganda and amateur

footage shot during World War II. 
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Experience in the processing of film footage based on 
the example of Telewizja Polska

The first television programme was aired in post-war Poland on 25 October 1952 from an

improvised studio on Ratuszowa Street in Warsaw. Regular live broadcasting was not launched until

1956–1958. 

The film library of the TVP S.A. Documentation and Programme Collection Centre currently

holds 206 793 film reels, of which as many as 170 801 reels contain a record of programmes

produced until the end of 1993. Content-based processing of TV film footage is the remit of

documentary film experts. Their basic responsibilities include the assignment of archival categories

to specific items, identification of original counterparts where the original negative has not survived,

comparing preserved broadcast versions and determining their status, identifying programmes for

digitization, and defining, in agreement with telecine operators, the extent of necessary

reconstruction work. A separate area of programme processing involves the recording of

programmes in separate, dedicated databases (Nowa TVP and TVP Sport). As an integral part of

the process, basic credits are identified as well as a sequencing description of the programme, which

is an exceptionally complicated in the absence of opening and end credits or a soundtrack.

Film collection in the National Digital Archive

The film collection of the National Film Archive (NAC) consists of nearly 2,500 of film titles

preserved on highly diversified media. The films were added to the archive’s collection through

acquisition from institutions producing documentary film material and through donations or

purchases from private individuals or from other institutions. 

The most valuable part of the NAC consists of films from the interwar period: Polonia Restituta

(a documentary from the 1920s showing Poland’s struggle for its national borders in the years 1917-

1921), the Polish Telegraphic Agency’s film coverage of Roman Dmowski’s funeral ceremony in

January 1939, The Grand Parade of State Defenders in Pole Mokotowskie (from the first half of the

1930s) and a documentary showing Ignacy Jan Paderewski, probably at his farm in Paso Robles,

California.

Several valuable titles have also been preserved in the NAC film resource, including Going on

(coverage of the combat operations of General Stanisław Maczek’s 1st Armoured Division),

Unfinished Journey showing a profile of General Władysław Sikorski, a film on the life Polish

soldiers interned in Switzerland during World War II, German propaganda newsreels.

A vast majority of the NAC film resource comes from the People’s Republic of Poland period. The

footage falls mainly within four fields: sports, architecture, education and the military, but there are

also films dealing with political, social, economic, tourist and nature issues. They come from the

following institutions: the Sportfilm Film Studio, the Educational Research Institute, the Czołówka

Film Studio and the National Centre for Building Information.

(Provisional) Instruction on the acquisition, operation and records of
the agent/informer network dated 13 February 1945. A critical analysis

of the document

On 13 February 1945, the Minister of Public Security approved the (Provisional) Instruction on

the acquisition, operation and records of the agent/informer network. Theoretically, it was the basic

reference document setting forth the rules for the relations of security officers with agents for the

next eight years. The article shows the circumstances in which the Instruction was devised, the way

its author (Roman Romkowski) saw the role of standards in the ministry’s work, the community to

which the Instruction was addressed, and finally the traces of its application (or acting clearly



contrary to it) in practice. An analysis of the document leads to the conclusion that it was prepared

negligently: it failed to define the basic terms used in operations, for example, it did not explain the

difference between the agent and the informer, did not provide clearly defined procedures applicable

in the recruitment of agents and their reclassification between categories. Most importantly, the

Instruction – in referring to the recruitment technique, and, especially, the management of agents

and/or informers – failed to disseminate the knowledge already available to some of the officers of

the ministry. The article puts forward a number of hypotheses seeking to identify the reason for this,

including e.g. Romkowski’s chaotic way of thinking, but also the reluctance to make a larger group

of officer familiar with more refined operational techniques. One of the conclusions of the article is

that the successes in the ministry’s suppression of the underground were completely unrelated to the

application of the Instruction of 13 February 1945.

Jews in the governing bodies of the Ukrainian NKVD in 1929–1939 in the
light of Ukrainian archives

The article was based on an analysis of materials concerning the Jewish presence in the governing

structures of the Ukrainian GPU and NKVD in 1929–1939. As is well known, the structures

underwent multiple modifications. They include mainly the Head of the GPU of the Ukrainian SSR

(then People’s Commissar for Internal Affairs), his deputies, head of major boards and departments

of the Ukrainian GPU, heads and deputy heads of regional GPU structures and their major

departments (branches). The analysis was conducted with reference to three important periods:

1929–1931, 1932–1933 and 1934–1939. At the same time, an effort was made to answer the question

whether a particular Jewish Chekist archetype can be identified (such allusion being easy to come by

in contemporary publications). The issue of whether there were any special anti-Jewish purges in the

NKVD during the Great Purge was also tackled.

“Conversations” with Dobrowolski. On the fringe of the investigations
by the MBP Special Group into the Lechowicz and Jaroszewicz case

The article deals with a particular episode of an investigation conducted by the Special Group of

the Ministry of Public Security (MBP) in a case against Szczęsny Dobrowolski, a Communist

journalist. Arrested in October 1949, he was falsely accused of intelligence activity against the

Communist movement in the Second Polish Republic, and of involvement in the liquidation of high-

ranking activists of the Polish Workers’ Party (PPR) during World War II (allegedly taking

advantage for the purpose, among other things, his close relations with the Gestapo). During

December 1949 and January 1950, two high-ranking officers of the MBP were directly involved in

the investigation against Dobrowolski – Brig. Gen. Roman Romkowski, Vice-Minister of the MBP,

and Col. Józef Różański, Director of the MBP Investigation Department. By personally torturing

Dobrowolski during interrogations, both physically and mentally, and by ordering their

subordinates to do so, they tried to make him testify against persons with whom he worked closely

during the Nazi occupation (e.g. Alfred Jaroszewicz and Marian Spychalski), and who had been

accused since 1948 of “right-nationalist deviation”, i.e. a Polish version of Titoism. 



Activities of special forces of the Polish People’s Republic against
engineer Jacek Karpiński in 1950–1990

On 22 February 2010, the news of the death of engineer Jacek Karpiński spread through the

Polish media. The articles and reports published on the occasion presented an outstanding figure of

grand stature: a soldier of the Home Army, participant of the Warsaw Uprising, a phenomenal

designer of mathematical machines, whose talent was wasted in the Communist country, decorated

posthumously by the President with the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta.

Barred from participation in global scientific exchange, he vegetated on the fringes of the Polish

electronics industry.

For four decades, he was also in the focus of interest of the Communist special services, mainly

civilian, and periodically also military. The records produced by them during the 1950–1990 period

show a variable attitude of the repression apparatus to the scientist: from suspicions of dissent and

sabotage in the Stalinist era, through collaboration with scientific/technical intelligence in the

1960s, to persecutions in the Gierek decade and passivity in the 1980s.
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W re fe ra cie pt. „Teo re tycz ne pod sta wy dzia łal no ści ar chi wów”, wy gło -

szo nym pod czas V Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich w Ol-

szty nie we wrze śniu 2007 r., prof. Boh dan Ry szew ski przy po mi nał, że

w kla sycz nej wer sji na uki ar chi wal nej ar chi wum ma za wsze dwie funk -

cje: na uko wą i ad mi ni stra cyj ną. Funk cja na uko wa po le ga na udostęp nia -

niu za so bu do ba dań na uko wych i na sto so wa niu me tod nauko wych

przez ar chi wi stów w pra cy me ry to rycz nej. Funk cja ad mi ni stra cyj na to

za rzą dza nie za so bem ar chi wal nym i rów no cze śnie peł nie nie przez archi -

wum waż nej ro li urzę du wia ry pu blicz nej. Ta kie okre śle nie na uko wych

i ad mi ni stra cyj nych funk cji do ty czy wszyst kich ar chi wów, a od wo ły wa -

nie się do usta leń na uko wych i nada nie im od po wied niej ran gi jest gwa-

ran cją po rząd ku i sta bil no ści w ar chi wach.

Dzia�łal�ność�na�uko�wo�-ba�daw�cza�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Naro�-

do�wej�w la�tach 2000–2010�(s.�9–26)

Zbiór fil mów In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie li czy 1440 j.a.

Więk szość z nich zo sta ła wy two rzo na przez or ga ny bez pie czeń stwa pań -

stwa, co spra wia, że ce chu je je spe cy ficz na treść oraz for ma. Fil my te

po wsta ły przede wszyst kim w wy ni ku pra cy ope ra cyj nej apa ra tu re pre -

sji, względ nie na je go po trze by szko le nio we. W Biu rze „B” MSW, któ -

re zaj mo wa ło się mię dzy in ny mi re ali za cją ma te ria łów fil mo wych,

funk cjo no wał po dział na film ope ra cyj ny, dy dak tycz ny i do ku men tal ny.

Więk szość do ku men ta cji fil mo wej SB i MO zo sta ła znisz czo na. Wy ni -

ka ło to z obo wią zu ją cych w MSW za sad obie gu i ar chi wi zo wa nia te go

ty pu do ku men ta cji. Kon kret ne ure gu lo wa nia zmie nia ły się z upły wem

cza su, ale ni gdy okres prze cho wy wa nia „ma te ria łów uzy ska nych środ -

ka mi tech ni ki ope ra cyj nej” nie był dłu gi.

Zbiór�fil�mów�w�zasobie�ar�chi�walnym�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�w�Warszawie�(s.�85–102)

Ja cek Kar piń ski przez czte ry de ka dy był obiek tem za in te re so wań ko mu -

ni stycz nych służb spe cjal nych, głów nie cy wil nych, a okre so wo tak że

woj sko wych. Wy two rzo na przez nie na prze strze ni lat 1950–1990 do ku -

men ta cja ob ra zu je zmien ny sto su nek apa ra tu re pre sji do na ukow ca:

od po dej rzeń o nie pra wo myśl ność i sa bo taż w la tach sta li ni zmu, po przez

współ pra cę z wy wia dem na uko wo -tech nicz nym w la tach sześć dzie -

siątych, do szy kan w de ka dzie gier kow skiej i bier no ści w la tach osiem -

dzie sią tych. Ana li za dzia łań SB wo bec Kar piń skie go mo że być

przyczyn kiem do roz wa żań nad in wi gi la cją przed sta wi cie li wy spe cja li -

zo wa nej ka dry na uko wo -tech nicz nej i wy wia dow czym po zy ski wa niem

no wych tech no lo gii na po trze by go spo dar ki PRL.

Dzia�ła�nia�służb�spe�cjal�nych�Pol�ski�Lu�do�wej�wo�bec�in�ży�nie�ra�Jac�ka

Kar�piń�skie�go�w la�tach 1950–1990�(s.�247–295)
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Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.ipn.gov.pl

oraz do księgarni internetowej

www.ipn.poczytaj.pl
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