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An to ni Zie liń ski

Ma te ria ły 

kon tro li re sor to wych 

ja ko przed miot ba dań hi sto ry ka

Na wet dość po bież na zna jo mość do ku men ta cji urzę dów/służ by bez pie czeń stwa
z lat 1944–1990 wska zu je, iż czę sto ma my do czy nie nia z mniej szy mi lub więk -
szy mi roz bież no ścia mi mię dzy teo rią, czy li za sa da mi or ga ni za cji i pro wa dze nia

pra cy ope ra cyj nej (tak że jej do ku men to wa nia) na ka zy wa ny mi przez ak ty nor ma tyw ne,
a prak ty ką, tj. re ali za cją za war tych w nich po sta no wień. Ta sy tu acja sta no wi pro blem dla
ba da cza, któ ry do ko nu jąc ana li zy kon kret ne go do ku men tu, za zwy czaj po rów nu je go
z wzor cem teo re tycz nym (za rzą dze niem, in struk cją) i na tej pod sta wie sta ra się usta lić,
czy oma wia ne źró dło jest au ten tycz ne, czy opi sy wa ne w nim czyn no ści zo sta ły do ko na -
ne zgod nie z prze pi sa mi, nie uwzględ nia jąc fak tu, iż w da nym okre sie w da nym wo je -
wódz twie lub pio nie mo gła się usta lić prak ty ka znacz nie od prze pi sów od bie ga ją ca1.
Oczy wi ście w ta kiej sy tu acji moż li we jest pod ję cie ba dań po rów naw czych, a więc przej -
rze nie nie tyl ko te czek do ty czą cych ana li zo wa nej spra wy, lecz tak że wie lu (wszyst kich?)
z te go okre su po zo sta łych po wy dzia le pro wa dzą cym spra wę sta no wią cą przed miot za -
in te re so wa nia. Te go ty pu ba da nia są jed nak nie zwy kle cza so chłon ne.

W ni niej szym ar ty ku le zwró co no uwa gę na pe wien ro dzaj źró deł przy no szą cy sto -
sun ko wo du żą wie dzę o ty po wych w co dzien nej pra cy funk cjo na riu szy od stęp stwach
od czyn no ści na ka zy wa nych przez nor ma ty wy. Cho dzi tu o ma te ria ły wy two rzo ne w wy -
ni ku dzia łań Głów ne go In spek to ra tu Mi ni stra w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia.

Nie wda jąc się bli żej w ana li zę pro ble mu roz bież no ści mię dzy teo rią a prak ty ką dzia -
ła nia apa ra tu bez pie czeń stwa, moż na wska zać, iż – przyj mu jąc ja ko kry te rium po dzia łu
sto su nek kie row nic twa re sor tu do tych roz bież no ści – da się wy róż nić dwie przy czy ny
te go zja wi ska.

11

A
R

C
H

I
W

U
M

1 Zob. Ł. Ma rek, M. Trą ba, Przy pa dek ks. Bru no na Ma got ta. Stu dium źró dło znaw cze do ku men ta cji
ko ściel nej i akt apa ra tu bez pie czeń stwa, Ka to wi ce 2010. Ł. Ma rek prze pro wa dza szcze gó ło wą, po głę -
bio ną ana li zę tecz ki per so nal nej (rze ko me go?) TW Wy dzia łu IV KW MO w Ka to wi cach z po cząt ku lat
osiem dzie sią tych (s. 99–108), tym nie mniej si łą rze czy po rów nu je ją przede wszyst kim z in struk cja mi,
cze go efek tem jest ską di nąd słusz na kon klu zja: „Szcze gó ło wa ana li za tecz ki per so nal nej TW ujaw nia
for mal ne błę dy i nad uży cia ze stro ny funk cjo na riu szy” (s. 97). Czy tel nik nie wie jed nak, ja ka by ła
wówczas prak ty ka do ku men to wa nia pra cy ope ra cyj nej w tym wy dzia le. 



1. W nie któ rych, wy stę pu ją cych sto sun ko wo rzad ko, ale za to nie zwy kle istot nych
ga tun ko wo, wy pad kach mi ni ster świa do mie po dej mo wał i prze ka zy wał ust nie do re ali -
za cji pew ne de cy zje nie zgod ne z nor ma mi pi sa ny mi. I tak na przy kład w okre sie,
gdy – jak to się eu fe mi stycz nie uj mu je – „dzia ła nia po za praw ne” sta no wi ły jed ną z pod -
sta wo wych me tod pra cy śled czej, o czym rzecz ja sna za rów no Sta ni sław Rad kie wicz,
jak i je go za stęp cy (z wy jąt kiem, być mo że, Hen ry ka Wa cho wi cza) mu sie li wie dzieć, mi -
ni ster pod pi sy wał roz ka zy o wy so kich ka rach dla funk cjo na riu szy sto su ją cych tor tu ry2.

2. Naj czę ściej ma my jed nak do czy nie nia z sy tu acją, gdy roz bież ność mię dzy teo rią
a prak ty ką po wsta wa ła wbrew wo li kie row nic twa re sor tu. Dzia ło się tak z wie lu róż nych
po wo dów, jak np.:

– nie moż li wo ści re ali za cji de cy zji mi ni ster stwa wsku tek ich wza jem nej sprzecz no -
ści, bra ku pre cy zji, po wo du ją ce go od mien ne ro zu mie nie przez po szcze gól ne jed nost ki
tre ści za rzą dzeń, in struk cji, lub wy tycz nych;

– po zo sta wia niu w la tach czter dzie stych przez MBP du żej swo bo dy urzę dom wo je -
wódz kim w re gu lo wa niu nie któ rych za gad nień zwią za nych z pra cą ope ra cyj ną i jej do -
ku men to wa niem3, co ro dzi ło od ręb ne na wy ki, trud ne po tem do wy eli mi no wa nia;

– świa do mym tor pe do wa niu przez te ren po le ceń cen tra li z po wo du bra ku kwa li fi ka -
cji za wo do wych i/lub le ni stwa, czy wręcz chę ci do ko ny wa nia nad użyć.

Rzecz ja sna kie row nic two re sor tu dą ży ło do wy eli mi no wa nia sy tu acji, o któ rej mo -
wa w punk cie 2, po słu gu jąc się w tym ce lu m.in. róż ne go ro dza ju ko mór ka mi kon tro li.

Or ga ni za cja kon tro li w MBP i KdsBP

Pierw sze kon tro le jed no stek pod le głych mia ły miej sce już w mo men cie two rze nia re -
sor tu, gdy funk cjo na riu sze jed no stek wo je wódz kich przy jeż dża li do urzę dów po wia to -
wych, gdzie za po znawali się ze spo so bem ich dzia ła nia, co nie rzad ko łą czy ło się
z fak tycz ną or ga ni za cją ich pra cy4. W 1945 r. prze pro wa dzo no ca ło ścio wą kon tro lę dzia -
łal no ści WUBP w Kra ko wie i War sza wie5.

Antoni Zieliński
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2 AIPN, 01225/46, Roz kaz nr 88 z 13 IX 1946 r. in for mu ją cy o wy ko na niu wy ro ku śmier ci na mi li -
cjan tach z opol skie go, któ rzy za bi li prze słu chi wa ne go pod czas śledz twa, k. 73; AIPN, 1572/54, Roz ka -
zy kar ne nr 27 i 28 z 11 i 13 VI 1949 r. o ka rach wie lo let nie go wię zie nia za po bi cie za trzy ma nych,
k. 70–73. Cha rak te ry stycz ne by ło wy stą pie nie sa me go Sta ni sła wa Rad kie wi cza pod czas od pra wy kie -
row ni ków WUBP w dniach 30 XI i 1 XII 1945 r. Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956. Tak ty ka,
stra te gia, me to dy. Część I. La ta 1945–1947, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1994, s. 40.

3 AIPN, 0326/5, k. 1, 3–4. W 1946 r. na czel nik Wy dzia łu I w De par ta men cie II wie lo krot nie prze ka -
zy wał ogól ne po le ce nia, nie do łą cza jąc do nich in struk cji, któ re mie li przy go to wać na czel ni cy wy dzia -
łów II WUBP na pod sta wie ogól nych wy tycz nych. Oczy wi ście gro zi ło to wy two rze niem od mien nych
zwy cza jów przy re ali za cji po le ceń. Szef WUBP w Byd gosz czy wy dał 15 XII 1946 r. dwie, opra co wa ne
przez na czel ni ka miej sco we go Wy dzia łu II (no ta be ne przez cen tra lę uzna wa ne go za je den z dwóch naj -
lep szych w kra ju), in struk cje o ewi den cji akt ope ra cyj nych, nie za leż nie od obo wią zu ją cych (tyl ko teo -
re tycz nie) in struk cji MBP. AIPN, 1572/103, k. 1–10; 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. 109–132.

4 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. zbior. pod kier. S. Po le sza ka, War sza wa 2004, dok. nr.: 62, 63, 65, 66, 68–73;
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 Kuja wach 
(lu ty–gru dzień 1945), red. B. Bi na szew ska, P. Ry bar czyk, War sza wa–Byd goszcz–Gdańsk 2010, dok. nr 108.



Wy od ręb nia nie wy spe cja li zo wa nych w kon tro li jed no stek do ko ny wa ło się stop nio -
wo. Roz ka zem nr 40 z 6 czerw ca 1947 r. wi ce mi ni ster Mie czy sław Miet kow ski po wo łał
Wy dział Kon tro li przy Sze fo stwie Za opa trze nia MBP i okre ślił je go kom pe ten cje, ogra -
ni czo ne do kon tro li je dy nie dzia łal no ści go spo dar czej re sor tu (żyw ność, mun du ry, ta bor,
uzbro je nie, kwa te ru nek, kon su my)6. W na stęp stwie uchwa ły Ra dy Mi ni strów z 26 kwiet -
nia 1948 r. Miet kow ski w miej sce do tych cza so we go wy dzia łu po wo łał z dniem 15 ma -
ja 1949 r. Biu ro Kon tro li, z za da nia mi w dal szym cią gu za my ka ją cy mi się w kon tro li
ad mi ni stra cyj no -go spo dar czej7. Za pew ne ze wzglę du na brak kom pe ten cji do zaj mo wa -
nia się pra cą ope ra cyj ną nie mia ło ono wy so kiej ran gi; jej po zy cji nie pod no sił sła by po -
ziom kon tro li, bę dą cy rów nież skut kiem nie wiel kich umie jęt no ści pra cow ni ków, walk
we wnętrz nych ko te rii w jed no st ce i za cho wa nia dy rek to ra, nie po sia da ją ce go za pew ne
żad nych pre dys po zy cji kie row ni czych8. 

Nie jest ja sne, czy już w 1946 r. w MBP ist nia ła in na ko mór ka kon tro l na, usy tu owa -
na w Ga bi ne cie Mi ni stra, w któ rej funk cję star sze go in spek to ra (nie by ło to okre śle nie
eta tu) w la tach 1946–1949 peł ni ła Han na Wier błow ska9. Póź niej jej za da nia prze ję ła
Grupa In spek cji. Roz ka zem nr 0129/Org. z 17 wrze śnia 1951 r. Rad kie wicz po wo łał
Inspek to rat Mi ni stra BP, przy dzie la jąc mu dzie sięć eta tów, w tym dwa star szych in spek -
to rów – je den z nich peł nił funk cję kie row ni ka ko mór ki1 0. W koń co wej fa zie dzia ła nia
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5 O jej wy ni kach mo wa w Roz ka zie nr 7 S. Rad kie wi cza z 10 I 1946 r. AIPN, 01258/129, k. 20–26
(ory gi nał) oraz AIPN, 01225/46, k. 25–31 (ko pia).

6 AIPN, 1572/50. Na czel nik wy dzia łu mógł wy stę po wać o po cią gnię cie do od po wie dzial no ści kar -
nej i ma te rial nej funk cjo na riu szy „niż szych od sze fów i z[astęp]ców WUBP i rów no rzęd nych”, pkt I 1.

7 AIPN, 1572/2587, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 049, k. 120–121. Nie moż na jed no znacz nie okre ślić,
czy do ku ment sta no wi wer sję osta tecz ną; jest pod pi sa ny przez Miet kow skie go, ale na tek ście znaj du ją
się po praw ki (do ty czą ce or ga ni za cji kon tro li w wię zien nic twie), o któ rych nie wia do mo, czy po wsta ły
przed, czy po pod pi sa niu przez wi ce mi ni stra. Uchwa ła Ra dy Mi ni strów zo sta ła opu bli ko wa na w Mo ni -
to rze Pol skim nr 51, poz. 292. Te ma ty kę kon tro li wska zu ją rów nież spra woz da nia z dzia łal no ści biu ra
z lat 1949–1952. AIPN, 1572/3398.

8 Do 1952 r. je go obo wiąz ki peł nił Jo achim Get zel (w 1953 r. zmie nił na zwi sko na: Ge cel, oraz imię
oj ca z: Abra ham na Adam). AIPN, 0329/4, t. 1, Ak ta oso bo we, t. 2 (tecz ka per so nal na in for ma to ra woj -
sko we go). W an kie tach i ży cio ry sie po dał o so bie: ur. 26 X 1920 r. we Lwo wie w ro dzi nie urzęd ni czej.
W 1938 r. ukoń czył gim na zjum, w 1944 r. szko łę ofi ce rów po li tycz no -wy cho waw czych 1. DP w Smo -
leń sku. Służ bę peł nił po cząt ko wo w pio nie po li tycz no -wy cho waw czym, od 1947 r. w or ga nach kon tro li.
Od ma ja 1949 r. p.o. kie row ni ka Biu ra Kon tro li MBP. Zwol nio ny w grud niu 1952 r. O sto sun kach
wewnętrz nych w Biu rze, ale tak że o po zio mie je go pra cow ni ków oraz spo so bie kie ro wa nia jed nost ką
świad czą skar gi na dy rek to ra (t. 1, k. 36, 46–58v, 63–71). W grud niu 1946 r. Get zel pod pi sał zo bo wią -
za nie do współ pra cy z In for ma cją Woj sko wą. AIPN, 0193/9019, t. 2, k. 7. 

9 AIPN, 01345/14, 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 (da lej: Służ ba Bez pie czeń stwa…), t. I, s. 201 – wy mie nia Wier błow ską w In spek to ra cie. Prze -
druk: M. Pio trow ski, Lu dzie bez pie ki w wal ce z na ro dem i Ko ścio łem. Służ ba bez pie czeń stwa w Pol skiej
Rze czy po spo li tej Lu do wej w la tach 1944–1978. Cen tra la, Lu blin 2000, s. 126. Z moc no prze trze bio nych
lub od po cząt ku nie kom plet nych akt oso bo wych Wier błow skiej wy ni ka, że od 15 I 1946 r. by ła star szym
in spek to rem nie Ga bi ne tu Mi ni stra, ale sa me go mi ni stra. Nie za cho wa ły się śla dy ja kiejś jej dzia łal no -
ści kon tro l nej, na to miast ko mi sja opi nio daw cza (o pra cow ni kach) 2 XII 1948 r. stwier dzi ła, iż nie na da -
je się ona na zaj mo wa ne sta no wi sko i w apa ra cie mo gła by pra co wać je dy nie w szkol nic twie. W 1949 r.
na wła sną proś bę ode szła z MBP. AIPN, 0193/7019, Ak ta oso bo we, rozdz. III, k. 1, 8.

10 Nie wy klu czo ne, iż po cząt ko wo In spek to rat wy ko rzy sty wa no ja ko jed nost kę, któ ra sta no wi ła
przecho wal nię funk cjo na riu szy wy so kiej ran gi, cza so wo znaj du ją cych się w dys po zy cji dy rek to ra De -
par ta men tu Kadr. Od 1 IX do 1 XI 1951 r. star szy mi in spek to ra mi by li Jan Za baw ski (po przed nio szef 
WUBP we Wro cła wiu, na stęp nie dy rek tor De par ta men tu VIII MBP) oraz Jó zef Jur kow ski (Jung man, 



MBP, 28 sierp nia 1954 r., roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 075 Rad kie wicz li kwi do wał Biu -
ro Kon tro li, je go kom pe ten cje prze no sił do In spek to ra tu, któ re go za da nia jed no cześ nie
roz sze rzał m.in. o spraw dza nie wy ko na nia przez re sort za rzą dzeń i in struk cji mi ni stra.
Roz kaz miał wejść w ży cie 15 paź dzier ni ka, po tem da tę prze su nię to na 1 li sto pa da11. Naj -
praw do po dob niej z po wo du po dzia łu Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go na Ko -
mi tet ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych je go
po sta no wie nia nie zo sta ły zre ali zo wa ne12.

Pod ję to je w KdsBP, na co wska zu je fakt, iż po sta wio ny na cze le In spek to ra tu Edward
Tracz, w prze ci wień stwie do sze fów Biu ra Kon tro li, miał za so bą prze szłość ope ra cyj ną:
od 1945 r. pra co wał w pio nie ochro ny funk cjo na riu szy, od 1949 r. – ja ko je go wi ce dy -
rek tor. Nie jest jed nak wy klu czo ne, że przy czy nę no mi na cji sta no wi ło dą że nie, by te go
funk cjo na riu sza li kwi do wa ne go pio nu utrzy mać na sta no wi sku kie row ni czym13.

Głów ny In spek to rat Mi ni ster stwa/Mi ni stra

Wy da je się, że w sa mym MSW In spek to rat nie miał po cząt ko wo zna czą cej po zy cji.
Wska zu je na to fakt, że po włą cze niu do MSW agend KdsBP kie row ni kiem po zo stał od -
de le go wa ny w 1955 r. przez par tię do mi ni ster stwa (a nie KdsBP), za trud nio ny na eta cie
cy wil nym, Jan Wy rzy kow ski. W 1957 r. sta no wi sko je go za stęp cy ob jął rów nież przy by -
ły z PZPR ko lej ny cy wil – Edward Ga ba ra14. Do pie ro 1 lip ca 1958 r. kie row ni kiem mia -
no wa no funk cjo na riu sza SB Ja na Le cha15; z tej sa mej służ by bę dą wy wo dzić się wszy scy
je go na stęp cy do 1990 r.
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po przed nio szef WUBP w Gdań sku, na stęp nie w Ka to wi cach). AIPN, 01435/14, Służ ba Bez pie czeń -
stwa…, t. I, s. 201 i t. II, s. 116, 220; P. Pio trow ski, op. cit., s. 126, 353.

11 AIPN, 1572/74, k. 122–123. 
12 AIPN, 01345/14, Służ ba Bez pie czeń stwa…, t. I, s. 23–29 – w wy ka zie sa mo dziel nych jed no stek

MBP Głów ny In spek to rat nie fi gu ru je; na s. 253 ja ko da tę odej ścia wi ce dy rek to ra Biu ra Kon tro li Je fi ma
Ar ty mo wi cza po da no 9 XII 1954 r., a więc dzień, w któ rym za koń czy ło dzia łal ność MBP. P. Pio trow ski,
op. cit., s. 146, 399.

13 We wnio sku o za twier dze nie na sta no wi sku kie row ni ka In spek to ra tu Prze wod ni czą ce go KdsBP
kie ro wa nym 3 II 1955 r. do KC PZPR dy rek tor De par ta men tu Kadr i Szko le nia Mi ko łaj Ore chwa pi sał
m.in.: „Bio rąc pod uwa gę, że jed nost ka, któ rą ppłk Tracz kie ro wał, obec nie ule gła re or ga ni za cji i ja ko
ta ka sa mo dziel nie ist nieć nie bę dzie – Ko mi tet wno si o mia no wa nie ppłk. Tra cza na sta no wi sko kie row -
ni ka In spek to ra tu…”. AIPN, 0193/7014 (Akta oso bo we Edwar da Tra cza), k. 42. Edward Tracz (Da wid
Tej tel) w an kie tach i ży cio ry sie po dał o so bie m.in. na stę pu ją ce da ne: ur. 26 VIII 1913 r. w Ostro wi Ma -
zo wiec kiej w ro dzi nie urzęd ni czej. W 1931 r. ukoń czył Tech ni kum Wi leń skie („Wy dział Me cha nicz ny”),
na stęp nie przez 3 la ta pra co wał we Fran cji. W 1934 r. wstą pił do KPZB, za swoją dzia łal ność był wię -
zio ny, m.in. w Be re zie Kar tu skiej. Po 1939 r. prze by wał w ZSRR, gdzie pra co wał w róż nych fa bry kach.
W 1945 r. przy je chał do Pol ski. Z tecz ki oso bo wej wy ni ka, że do MBP zo stał skie ro wa ny przez Zo fię
Go muł ko wą. W cią gu czte rech lat awan so wał od stop nia cho rą że go do pod puł kow ni ka. 16 XI 1956 r.
zwol nio ny z KdsBP, na stęp nie za trud nio ny w In sty tu cie Ba dań Ją dro wych w Świer ku. Zmarł w 1982 r. 

14 AIPN, 0194/964, Ak ta oso bo we Ja na Wy rzy kow skie go; AIPN, 0194/1665/CD, Ak ta oso bo we
Edwar da Ga ba ry (Gut ma na). Rów nież in ny mi de par ta men ta mi obej mu ją cy mi za gad nie nia za rów no
dotych cza so we go MSW, jak i KdsBP (tj. ka dra mi, fi nan sa mi, go spo dar ką ma te ria ło wo -tech nicz ną itd.)
kie ro wa li zaj mu ją cy do tych czas te sta no wi ska dy rek to rzy z mi ni ster stwa – wszy scy oni (Alek san der
Banu le wicz, Fe liks Goldsz tajn, Mi chał Hak man, Ana tol Je gliń ski itd.) przed 1954 r. by li za trud nie ni
w MBP.

15 AIPN, 0218/6524, Ak ta oso bo we Ja na Le cha.



Licz ba wysokich eta tów Głów ne go In spek to ra tu Mi ni stra (dla sta no wisk me ry to rycz -
nych od pod puł kow ni ka) nie co zmie nia ła się, by w 1965 r. osią gnąć 3016. Za rzą dze nie
or ga ni za cyj ne nr 054 z dnia 29 ma ja 1958 r. wy róż nia ło w jed no st ce dwa dzia ły:
I – do spraw bez pie czeń stwa, II – do in nych spraw17.

Re gu la mi nem or ga ni za cyj nym wpro wa dzo nym za rzą dze niem nr 017 z 12 lu te go
1965 r. GIM zo stał po dzie lo ny na czte ry ze spo ły. Przed miot dzia ła nia pierw sze go z nich
sta no wi ły ko mór ki SB w cen tra li, dru gi – ich od po wied ni ki te re no we18. Przy zna no im
od po wied nio 5 i 8 eta tów19. Wzro sła ran ga In spek to ra tu Mi ni ster stwa: je go funk cjo na -
riu sze mie li kon tro lo wać stan pra cy wszyst kich służb i jed no stek re sor tu oraz wy ja śniać
spra wy zle co ne przez mi ni stra (§ 2 ust. 2), uzy ska li też pra wo wglą du do wszel kich akt
kon tro lo wa nej jed nost ki (je dy nie się gnię cie do roz pra co wa nia agen tu ral ne go De par ta -
men tu I wy ma ga ło do dat ko wej zgo dy mi ni stra – § 5). Ozna cza ło to, że mo gą do ko ny -
wać stric te me ry to rycz nej kon tro li wszyst kich jed no stek re sor tu, choć pla ny kon tro li
mia ły być uzgad nia ne z kie row ni ka mi służb i jed no stek cen tra li (§ 3). Obok in spek cji
o cha rak te rze kon tro l nym do szły dłu go fa lo we i pro wa dzo ne w szer szym za kre sie ba da -
nia pod sta wo wych pro ble mów pra cy re sor tu20. W ra mach po dzia łu za jęć mię dzy człon -
ków kie row nic twa re sor tu GIM pod le gał bez po śred nio mi ni stro wi21. Za da nia z 1965 r.
utrzy my wał no wy re gu la min wpro wa dzo ny za rzą dze niem nr 090 z 18 grud nia 1974 r.
Do za kre su dzia ła nia jed nost ki na le ża ło m.in.: „ba da nie zgod no ści po stę po wa nia [kon -
tro lo wa nych] z obo wią zu ją cym sta nem praw nym, a zwłasz cza z za rzą dze nia mi i dy -
rek ty wa mi kie row nic twa MSW [podkr. – A.Z.; wy glą da jak mi mo wol na su ge stia, co
jest waż niej sze dla pod wład nych]”, me ry to rycz ne spraw dza nie ukie run ko wa nia pra cy,
jej or ga ni za cji, sto so wa nych form, me tod i środ ków, a tak że ich ce lo wo ści i sku tecz no -
ści oraz kon tro la go spo dar ki fun du szem ope ra cyj nym (§ 2)22. 

W 1984 r. struk tu ra or ga ni za cyj na GIM wy glą da ła nie co ina czej: dzie lił się już nie
na ze spo ły, lecz wy dzia ły, z któ rych pierw szy dys po no wał dzie wię cio ma eta ta mi i zaj -
mo wał się jed nost ka mi ope ra cyj ny mi SB (okre śla no je ja ko nu me rycz ne), a w ge stii dru -
gie go z je de na sto ma eta ta mi le ża ły jed nost ki ope ra cyj no -tech nicz ne („li te ro we”, np.
ob ser wa cja – Biu ro „B”, ewi den cja i ar chi wum – Biu ro „C” itd.). „Wy bra ne za gad nie -
nia” MO kon tro lo wał li czą cy sześć eta tów Wy dział III, a jed nost ki ad mi ni stra cyj no -
-gospo dar cze o czte ry eta ty licz niej szy Wy dział IV23.
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16 AIPN, 1595/48, Głów ny In spek to rat Mi ni stra – eta ty od 1955 r. do 1965 r., b.p. Etat A -02
z 28 XII 1956 r. oraz na stęp ne do A -02/5, z lat 1958–1965.

17 Ibi dem.
18 AIPN, 01225/494/CD, k. 93–94.
19 AIPN, 1595/48, Etat nr A -02/5 z 4 II 1965 r., b.p.
20 Re fe rat spra woz daw czy na ze bra nie POP przy GIM z 3 XI 1965 r., w któ rym mó wi się o zmia -

nach or ga ni za cyj nych jed nost ki, tj. li kwi da cji sta re go i po wo ła niu no we go In spek to ra tu, zwięk sze niu
skła du oso bo we go i za kre su pra cy, przy by ciu to wa rzy szy z róż nych jed no stek. AIPN, 01790/539, Ma te -
ria ły do ty czą ce POP GIM, 1965–1970, pod tecz ka 1, b.p.

21 AIPN, 01225/494/CD, Za rzą dze nie nr 08 z 5 II 1965 r., k. 38; ibi dem, Za rzą dze nie nr 078
z 30 VII 1965 r., k. 113.

22 AIPN, 01225/673, k. 177–180. Tu taj mó wi się nie o Głów nym In spek to ra cie Mi ni ster stwa, lecz
Mi ni stra.

23AIPN, 032/83, Pi smo nr B -0108/84 z 18 VI 1984 r. M. Krup skie go do dy rek to ra Biu ra Or ga ni za -
cyj no -Praw ne go J. Kar pa cza o struk tu rze GIM, k. 15. Za pew ne jest to ko pia. Trud no przy pusz czać, by
pi smo za wie ra ło ja kieś błę dy w opi sie or ga ni za cji GIM.



Dzia ła nia po dej mo wa ne przez GIM do koń ca 1983 r. da się po dzie lić na dwie za sad -
ni cze gru py. Jed ną z nich sta no wią czyn no ści wy wo ła ne sy gna łem – ano ni mem, skar gą,
nie kie dy uchwa łą ze bra nia par tyj ne go przy KW MO/WUSW – o nad uży ciach kon kret -
nych funk cjo na riu szy. Pra ca In spek to ra tu jest tu po dob na do po stę po wań dys cy pli nar -
nych pro wa dzo nych przez in ne jed nost ki, ale istot ną róż ni cę sta no wią „bo ha te ro wie”
spraw. Za zwy czaj są ni mi człon ko wie kie row nic twa po szcze gól nych KW MO/WUSW,
więc do ku men ta cja dzia łań si łą rze czy rzu ca świa tło na sto sun ki pa nu ją ce w urzę dzie,
a nie rzad ko rów nież na at mos fe rę w wo je wódz twie (zwłasz cza ukła dy SB z KW PZPR,
wo je wo da mi, dy rek to ra mi waż niej szych za kła dów pra cy), spo sób my śle nia de cy den tów
o pań stwie, ich aro gan cję24.

Dru gi ro dzaj kon tro li miał cha rak ter, któ ry moż na by okre ślić ja ko stu dyj ny: ba da no
spo sób wy ko ny wa nia jed no li te go ty pu za dań przez róż ne jed nost ki re sor tu. Przy kła do -
wo moż na tu wska zać ta kie te ma ty, jak go spo dar ka fun du szem ope ra cyj nym w pio -
nie II oraz kry mi nal nym MO w la tach 1977–1978 (kon tro la w czwar tym kwar ta le
1979 r.), pra ca z TW po zy ska ny mi przez pion IV w la tach 1976–1978 lub pro wa dze nie
SO i SOR wo bec ku rii bi sku pich w la tach 1977–197925. Bodź cem skła nia ją cym GIM
do pod ję cia okre ślo ne go te ma tu by wa ła m.in. proś ba kie row nic twa któ re goś z de par ta -
men tów me ry to rycz nych26. 

Na tech ni kę pra cy In spek to ra tu w ogrom nej mie rze wpły nę ło za rzą dze nie nr 094
MSW z 16 grud nia 1983 r., któ re w spo sób ca ło ścio wy ure gu lo wa ło or ga ni za cję kon tro li 
w re sor cie2 7. W myśl je go po sta no wień kie row nik GIM spra wo wał kon tro lę wo bec jed -
no stek or ga ni za cyj nych re sor tu (z tek stu nor ma ty wu wy ni ka, że cho dzi o wszyst kie jed -
nost ki). W te re nie sze fo wie WUSW wy ko ny wa li ją za po śred nic twem wy dzia łów
in spek cji (§ 2 ust. 1). Bar dzo istot ne by ło wy li cze nie ty pów kon tro li. Obok do tych czas
sto so wa nych do raź nych i pro ble mo wych wpro wa dzo no – i to wy mie nia jąc ją na pierw -
szym miej scu – kon tro lę kom plek so wą (§ 5 ust. 1). Każ da jed nost ka re sor tu po win na być
nią ob ję ta nie rza dziej niż raz na pięć lat (§ 6).

Ar chi wi za cja do ku men tów z kon tro li

Dzia łal ność kon tro l na skut ko wa ła m.in. wy two rze niem dość ob fi tej do ku men ta cji,
któ rej wa gi w MSW nie do ce nia no, o czym świad czy spo sób po trak to wa nia jej w prze -
pi sach do ty czą cych po stę po wa nia z ak ta mi w re sor cie spraw we wnętrz nych. W żad nym
z do łą czo nych do nich wy ka zów akt nie wy od ręb nio no kla sy: „Kon tro le”28. W 1968 r.
umiesz czo no je w szer szym dzia le: „Pla no wa nie, spra woz daw czość, sta ty sty ka”, któ re -
go punkt 33 obej mo wał „Rocz ne pla ny i spra woz da nia z ich wy ko na nia. Spra woz da nia
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24 AIPN, 1585/10788, k. 3–33 (Chełm); AIPN, 1585/10843/CD (To ruń); AIPN, 1585/10841; 
AIPN, 1585/10842 i AIPN, 1585/10844 (Ra dom).

25 AIPN, 1585/10785/CD, k. 16–53, 117–125.
26 Ibi dem, k. 117.
27 AIPN, 657/37. Za rzą dze nie opar te by ło na po świę co nej za sa dom pro wa dze nia kon tro li w pań stwie

Uchwa le nr 57 Ra dy Mi ni strów z 23 V 1983 r. w spra wie wy ko ny wa nia kon tro li przez or ga ny ad mi ni -
stra cji pań stwo wej (Mo ni tor Pol ski, 1983, nr 22, poz. 124).

28 Nie by ły to jed no li te wy ka zy rze czo we sto so wa ne w więk szo ści in sty tu cji. Moż na je okre ślić jako
te ma tycz ne; po dział na za gad nie nia nie był kon se kwent ny.



i opra co wa nia z kon tro li”, trak tu jąc je ja ko ka te go rię A (wie czy ste go prze cho wy wa nia).
Po zy cja 41 na ka zy wa ła po zo sta wia nie przez 10 lat (ka te go ria B -10) ma te ria łów z kon -
tro li, do któ rych za li czo no nie tyl ko mel dun ki, ra por ty czy no tat ki, lecz tak że pro to ko ły
jej prze pro wa dze nia29. Czas prze cho wy wa nia tych ostat nich skró ci ło do 5 lat za rzą dze -
nie dy rek to ra Biu ra „C” z 1971 r.30 Ten okres utrzy mał się rów nież we wpro wa dzo nym
trzy la ta póź niej ko lej nym wy ka zie akt (na dal po zy cja 41). Na to miast zwra ca ją uwa gę
zmia ny w punk cie po świę co nym pla nom i spra woz da niom – tym ra zem no sił on nu -
mer 31. Znik nę ło tu wy stę pu ją ce przed sze ściu la ty uzu peł nie nie: „Spra woz da nia i opra -
co wa nia z kon tro li”31. W prak ty ce ozna cza ło to do wol ność w po stę po wa niu z te go ro dza ju
do ku men ta cją. Spra woz da nia z kon tro li moż na by ło trak to wać ja ko je den z ty pów „Ma -
te ria łów z prze pro wa dzo nych kon tro li” i bra ko wać po pię ciu la tach. Rów nież ostat ni wy -
kaz akt re gu lu ją cy po stę po wa nie z do ku men ta cją, wpro wa dzo ny la tem 1985 r.,
utrzy my wał ten stan rze czy, choć po now nie wy dłu żał czas prze cho wy wa nia ma te ria łów
kon tro li do lat 1032. Być mo że z te go po wo du ak ta do ty czą ce kon tro li pro wa dzo nych
od po cząt ku dzia ła nia re sor tu do po ło wy lat sie dem dzie sią tych za cho wa ły się w ilo ściach
śla do wych.

Pro blem znik nię cia spra woz dań z kon tro li z wy ka zu akt nie wzbu dził za in te re so wa -
nia GIM ja ko jed nost ki kon tro l nej. Być mo że uzna no, że na dal miesz czą się one w po zy -
cji do ty czą cej spra woz dań. Nie zbyt kon se kwent nie po stę po wa li funk cjo na riu sze
In spek to ra tu z wy two rzo ny mi przez sie bie ma te ria ła mi. Część z nich – do ro ku 1989
włącz nie – prze ka zy wa no na bie żą co do Biu ra „C”, po któ rym odzie dzi czył je Urząd
Ochro ny Pań stwa, skąd na stęp nie tra fi ły do Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku -
men tów IPN (obec nie na le ży ich szu kać w spi sie 1585 od poz. 10740 do poz. 10910).
Na to miast wie le do ku men tów, z prze wa gą po cho dzą cych z koń ca lat osiem dzie sią tych,
ale nie tyl ko, po zo sta ło w GIM. Je sie nią 1990 r. zo sta ły one zło żo ne w Cen tral nym Archi -
wum MSW, któ re później prze ka za ło je do BUiAD (ich wy kaz sta no wi spis 032).

Wie le ma te ria łów kon tro l nych znisz czo no na prze ło mie lat 1989–1990. Za cho wa ne
śla dy tej dzia łal no ści wska zu ją m.in. te ma ty kę kon tro li GIM w la tach sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych, a tak że sta no wią po szla kę, iż znisz czeń do ko ny wa no ze świa do mo ścią
dzia ła nia nie zgod ne go z prze pi sa mi.
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29 AIPN, 0549/2/CD, Za łącz nik do In struk cji o po stę po wa niu z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez -
pie czeń stwa i Służ by Mi li cji sta no wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia nr 0107/68 mi ni stra spraw we wnętrz -
nych z dnia 24 X 1968 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by
Mi li cji, k. 25–26.

30 AIPN, 02525/7, Za rzą dze nie nr 08/71 dy rek to ra Biu ra „C” MSW z dnia 15 XII 1971 r. w spra wie
zmian w wy ka zie akt Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, k. 1v. Zwra ca uwa gę fakt, że dy rek tor
zmie niał po sta no wie nia wpro wa dzo ne w ży cie za rzą dze niem mi ni stra.

31 AIPN, 0549/10CD, t. 2, Za łącz nik do In struk cji w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ma te -
ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych sta no wią cej za łącz nik do Za rzą dze nia nr 034/74
MSW z dnia 10 V 1974 r., k. 38.

32 AIPN, 01290/4, Za łącz nik do Za rzą dze nia nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 8 VII
1985 r. w spra wie or ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we -
wnętrz nych, s. 70 (ży wa pa gi na). Na mar gi ne sie moż na do dać, iż ty tuł za rzą dze nia okre ślał je go te ma -
ty kę w spo sób nie zgod ny z prze pi sa mi ogól no pań stwo wy mi. Prze pis mó wił o po stę po wa niu z wszel kie go
ro dza ju do ku men ta cją, pod czas gdy uży te w ty tu le „ma te ria ły ar chi wal ne” w świe tle usta wy o na ro do -
wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach z 14 VII 1983 r. (DzU, nr 38, poz. 173, art. 1, 5) ozna cza ły wy -
łącz nie ak ta ka te go rii A. Te go roz róż nie nia nie ro zu mia no w re sor cie do koń ca ist nie nia SB.



W In spek to ra cie ewi den cję do ku men tów pro wa dzo no na kar to no wych kart kach for -
ma tu A6. Wpi sy wa no na nie nada ny przez GIM nu mer spra wy oraz jej krót ką treść, np.
B -0745/84 wy ja śnie nie za rzu tów za war tych w ano ni mie do ty czą cym funk cjo no wa nia
gar ni zo nu je le nio gór skie go, za stęp cy sze fa WUSW ds. SB itd.33 Na nie któ rych z tych
kart, naj praw do po dob niej wy ję tych z jednej i prze ło żo nych do in nej mi ni kar to te ki, po ja -
wi ły się do dat ko we ele men ty: okre śle nie ka te go rii ar chi wal nej, da ta za pi su i pa ra fa34.
Wy stę pu ją tu trzy ka te go rie ar chi wal ne: B -10, B -5 oraz Bc (do ku men ta cja, któ rą moż na
nisz czyć bez po śred nio po utra cie zna cze nia prak tycz ne go). Da ty – naj czę ściej wrze -
sień 1989 r., ale po ja wia się rów nież 29 stycz nia ro ku na stęp ne go35 – wią żą się z pro ce -
sem bra ko wa nia. Naj praw do po dob niej do ty czą dnia za kwa li fi ko wa nia do bra ko wa nia,
a nie fi zycz ne go znisz cze nia do ku men tów.

W mo men cie po dej mo wa nia de cy zji o bra ko wa niu obo wią zy wa ło za rzą dze nie
nr 049/85, zgod nie z któ rym prze zna czo ne do znisz cze nia do ku men ty sta no wi ły ka te go -
rię B -10, a więc np. akt w spra wie po bi cia w KM MO w Ja strzę biu z 1982 r. – na co wska -
zu je nu mer spra wy B -0200/82 – nie moż na by ło wy bra ko wać36. Po ra dzo no so bie, wpi su jąc
ka te go rię B -5 prze wi dzia ną w za rzą dze niu z ma ja 1974 r., któ re wpraw dzie obo wią zy wa -
ło w mo men cie za ło że nia spra wy, ale w 1989 r. by ło już nie ak tu al ne. O tym, iż au tor wpi -
su o ka te go rii akt wie dział, że na ru sza prze pi sy, wska zu ją je go ad no ta cje na in nych
kar tach. I tak np. na bliź nia czo po dob nej te ma tycz nie kar cie do ty czą cej wy ja śnie nia skar -
gi oby wa te la na funk cjo na riu sza KM MO w Miń sku Ma zo wiec kim, po cho dzą cej z 1977 r.
(B -322/77), wpi sał pra wi dło wo B -10; w tym bo wiem przy pad ku nie by ło prze szkód do wy -
bra ko wa nia akt w ro ku 198937. Nisz czo no rów nież do ku men ta cję po trzeb ną do bie żą cej
pra cy. Funk cjo na riusz kon tro lu ją cy w li sto pa dzie 1989 r. Wy dział Stu diów i Ana liz SB
WUSW w Ra do miu nie mógł sko rzy stać ze spo rzą dzo ne go przed czte re ma la ty pro to ko -
łu kon tro li tam tej sze go Wy dzia łu IV oraz ko re spon den cji do ty czą cej re ali za cji wnio sków
po kon trol nych, gdyż dwa mie sią ce wcze śniej zo sta ły one wy bra ko wa ne38.

Sam wy kaz spraw znisz czo nych sta no wi rów nież źró dło in for ma cji o za gad nie niach,
ja ki mi in te re so wał się GIM w po szcze gól nych la tach. W 1980 r. kon tro lo wa no m.in. stan
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33 AIPN, 1585/10754/CD, k. 7. Te go ro dza ju in for ma cje są w ca łej li czą cej 279 kart jed no st ce, np.:
ano ni my do ty czą ce dy rek to ra Biu ra „C” (k. 261), sze fa WUSW we Wro cła wiu (k. 270), ale rów nież skar -
gi pre zy den ta Za wier cia (k. 14), prze cie ki in for ma cji z WUSW w Kra ko wie do by łe go Za rzą du Re gio -
nu Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność” (k. 19), wy ja śnia nia in for ma cji po da nych przez RWE (k. 25) itd. 

34 AIPN, 1585/10753/CD. Te go ro dza ju in for ma cje są w ca łej li czą cej 209 kart jed no st ce, np.: 
B -00468/81 – o zja wi skach i ten den cjach wśród funk cjo na riu szy w jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor -
tu, 4 tecz ki B -5, 21 IX [19]89 [r.] (k. 139); B -00541/82 – in for ma cja w spra wie usta le nia oko licz no ści
usu nię cia in sta la cji P[od słu chu] P[oko jo we go] w Dar łów ku przez in ter no wa nych, B -5, 27 IX [19]89 [r.]
(k. 192). Ten sam typ ma te ria łu za wie ra rów nież tecz ka AIPN, 1585/10752. Wy ni ka z niej m.in., że
w 1967 r. do ko na no kon tro li sto so wa nia po sta no wień In struk cji nr 003/60 w spra wach do ty czą cych człon -
ków par tii (k. 165).

35 AIPN, 1585/10753/CD, Kar ta spra wy B -0083/81 do t. kom[en dan ta] woj[ewódz kie go] w Ra do -
miu Ma ria na Mo zga wy, k. 147. Na wia sem mó wiąc, przy naj mniej ja kaś część materiałów zwią za nych
z wy ja śnia niem tej spra wy nie zo sta ła znisz czo na.

36 Ibi dem, k. 130. 
37 Ibi dem, k. 57. Wpi sy: „B -10”, do ty czą ce akt po cho dzą cych sprzed ro ku 1978, a więc ta kich, któ -

re w 1989 r. moż na by ło nisz czyć le ge ar tis, wy stę pu ją na wie lu in nych kar tach, np. 53–56, 68 itd.
38 AIPN, 032/336, t. 1, Pro to kół nr U -00379/I/89 z 16 XI 1989 r. kon tro li WSiA WUSW w Ra do miu,

b.p. (s. 1 maszynopisu). Wg za miesz czo nej tu in for ma cji bra ko wa no Pro to ko łem nr 6/89 z 7 IX 1989 r.



pra cy „roz po znaw czo -ope ra cyj nej” ze szcze gól nym uwzględ nie niem TW w śro do wi -
skach opi nio twór czych oraz go spo dar kę fun du szem ope ra cyj nym39. W 1981 r. wi dać za -
nie po ko je nie sy tu acją we wła snych sze re gach, o czym świad czy ta ki te mat, jak in for ma cje
do ty czą ce zja wisk i ten den cji wy stę pu ją cych w jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor tu
spraw we wnętrz nych (4 tecz ki)40. Nie jest przy pad kiem, że wła śnie w tym ro ku pod ję to
wy ja śnia nie za rzu tów prze ciwko ko men dan tom wo je wódz kim lub ich za stęp com ds. SB
w WUSW w No wym Są czu, Ra do miu (nie co wcze śniej awan so wa ne mu na sta no wi sko
dy rek to ra ge ne ral ne go w MSW Ma ria no wi Mo zga wie), Tar no brze gu – kon ty nu owa ne
póź niej w od nie sie niu do ko men dan tów z Byd gosz czy, Pi ły i Ostro łę ki41.

Kon tro le do raź ne (in ter wen cyj ne)

Do ku men ta cja po wsta ła w wy ni ku pra cy GIM jest do syć jed no rod na. Skła da ją się
na nią przede wszyst kim pro to ko ły i spra woz da nia z czyn no ści kon tro l nych, nie kie dy
uzu peł nia ne oświad cze nia mi funk cjo na riu szy, pro to ko ła mi ich prze słu chań, kse ro ko pia -
mi do ku men tów. Na to miast te ma ty ka ma te ria łów róż ni się w za leż no ści od ty pu kon tro li,
któ ra spo wo do wa ła ich po wsta nie. Moż na je po dzie lić na trzy za sad ni cze gru py.

Po le ce nie mi ni stra – naj czę ściej sku tek ano ni mu, skar gi pod pi sa nej przez funk cjo na -
riu sza lub oso bę spo za re sor tu – spo ra dycz nie wy stą pie nie or ga ni za cji par tyj nej przy któ -
rejś z jed no stek by ły przy czy nami prze pro wa dze nia kon tro li do raź nej (in ter wen cyj nej).
Jej cel w za sa dzie ogra ni czał się do zba da nia kon kret nych za rzu tów, ale ana li zu jąc oskar -
że nia pod ad re sem sze fa KW MO/WUSW, pra cow ni cy GIM si łą rze czy mu sie li za po -
znać się ze sto sun ko wo du żym ob sza rem dzia ła nia pod le głej mu jed nost ki, at mos fe rą tam
pa nu ją cą, „kuch nią” po dej mo wa nia de cy zji przez sze fa.

Trud no jed no znacz nie okre ślić wia ry god ność po wsta łych w wy ni ku ta kiej kon tro li 
do ku men tów. Dla ba da cza dzie jów re gio nal nych nie zbęd ne jest skon fron to wa nie ich z in -
for ma cja mi z in nych źró deł. Ogól nie moż na od nieść wra że nie, iż funk cjo na riu sze GIM
sta ra ją się nie po grą żać kon tro lo wa ne go, zwłasz cza je śli zaj mu je on wy so ką po zy cję
w hie rar chii służ bo wej. Bar dzo wy raź nie wi dać to przy oka zji wy ja śnia nia za rzu tów wo -
bec kie row nic twa KW MO w Ra do miu. Opi su jąc spra wę ewen tu al ne go fał szo wa nia do -
ku men ta cji fun du szu ope ra cyj ne go przez sze re go wych pra cow ni ków Wy dzia łu „B”,
funk cjo na riusz GIM od stą pił od su che go ję zy ka spra woz dań, uszczy pli wie pi sząc, iż trud -
no so bie wy obra zić wrę cze nie bu tel ki ko nia ku przez te le fon, na co wska zy wa ło po rów -
na nie da ty po da nej na ra por cie z no tat ką z tecz ki pra cy o te le fo nicz nym w tym dniu
kon tak cie pra cow ni cy z TW4 2.

Sa me go ko men dan ta Mo zga wę – w cza sie kon tro li już dy rek to ra ge ne ral ne go
w MSW – po trak to wa no ina czej. Spe cjal na ko mi sja, pra cu ją ca na pod sta wie usta leń GIM,
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39 AIPN, 1585/10753/CD, k. 20, 22.
40 Ibi dem, k. 139; w 1983 r. wy ja śnia no oko licz no ści wej ścia przez Se we ry na Ja wor skie go (za stęp -

cę prze wod ni czą ce go Za rzą du Re gio nu Ma zow sze NSZZ „So li dar ność”) w po sia da nie po uf nych do ku -
men tów re sor tu (k. 8), kon tak tów nie któ rych funk cjo na riu szy z opo zy cją (k. 7).

41 Ibi dem, k. 36, 138, 147, 148, 162. Nie któ re z ma te ria łów prze zna czo nych do bra ko wa nia nie zo -
sta ły znisz czo ne. 

42 AIPN, 1585/10842/CD, Spra woz da nie ppłk. Z. Na wroc kie go z 17 VII 1981 r. do ty czą ce wy ni ków
kon tro li Wy dzia łu „B”, k. 141.



po in for mo wa ła mi ni stra, iż na ru szał on obo wią zu ją ce prze pi sy, nie wła ści wie go spo da -
ro wał fun du szem ope ra cyj nym, a – jak to eu fe mi stycz nie uję to – „nie pra wi dło wo ści
mogły [podkr. – A.Z.] ujem nie rzu to wać na po sta wy funk cjo na riu szy”43. Nie wy ja śnio -
no jed nak, że de fac to owe „nie pra wi dło wo ści” po le ga ły na zmu sza niu pra cow ni ków
do fał szo wa nia do ku men ta cji fun du szu, a od ma wia ją cych po mi ja no przy awan sach44. Nie
pró bo wa no wy ja śnić nad użyć zwią za nych z wy ko rzy sty wa niem przez Mo zga wę pie nię -
dzy służ bo wych na ce le pry wat ne (lub Wo je wódz kiej Ra dy Ło wiec kiej, któ rej był pre ze -
sem), a jed no cze śnie uspra wie dli wia no go bar dzo do bry mi wy ni ka mi ope ra cyj ny mi
na trud nym te re nie, choć osta tecz nie za pro po no wa no „moż li wie szyb kie wy pro wa dze -
nie” z re sor tu45.

Ten den cję do uni ka nia po głę bio nych ba dań po stę po wa nia funk cjo na riu szy wy so kich
ran gą do brze uka zu ją ma te ria ły z kon tro li KW MO w No wym Są czu. Po otrzy ma niu ano -
ni mów zba da no za rzu ty sta wia ne kie row nic twu, ale w efek cie w pi śmie do ko men dan ta
z 19 lu te go 1981 r. kie row nik GIM su ge ro wał je dy nie ewen tu al ną zmia nę na sta no wi sku
na czel ni ka Wy dzia łu Ru chu Dro go we go46. Gdy jed nak za rzu ty zo sta ły na gło śnio ne przez
miej sco wą or ga ni za cję par tyj ną, tra fi ły na ła my lo kal nej pra sy par tyj nej – In spek to rat po -
now nie wy ja śniał spra wę47.

War to zwró cić uwa gę na spe cy ficz ny nie kie dy ję zyk, ja kim opi sy wa no wyż szych ran -
gą funk cjo na riu szy. Tak więc o za stęp cy sze fa WUSW w Biel sku -Bia łej na pi sa no,
iż po spo ży ciu w ka sy nie al ko ho lu, „w dro dze po wrot nej do do mu oko ło godz. 23.00
stra cił dys po zy cyj ność [podkr. – A.Z.]. (W tym cza sie przyj mo wał an ty bio ty ki)”. No ta -
be ne mi li cjan ci wy sła ne go na miej sce ra dio wo zu MO nie ba wi li się w ta kie sub tel no ści
i od wieź li de li kwen ta do izby wy trzeź wień, a do pie ro stam tąd – po usta le niu toż sa mo ści
i sta no wi ska – do do mu4 8. Moż na do dać, iż wy ja śnie nia za rzu tów w tej spra wie do ko na -
no bar dzo po wierz chow nie, np. nie prze słu cha no funk cjo na riu szy ra dio wo zu, a przy naj -
mniej nie po zo sta wio no śla dów z tej czyn no ści.

Spe cy ficz ną ce chę te go ro dza ju kon tro li sta no wią wy ja śnie nia jej „bo ha te ra”, je go
prze ciw ni ków i obroń ców, nie rzad ko pi sa ne ręcz nie, po zwa la ją ce po znać po ziom ogól -
ny (np. zna jo mość gra ma ty ki, or to gra fii – bez po śred nic twa ma szy ni stek) i spo sób my -
śle nia pra cow ni ków SB, m.in. po strze ga nia przez nich me cha ni zmów spra wo wa nia
wła dzy. Rzu ca ją tak że du żo świa tła na nie któ re ele men ty dzia ła nia ad mi ni stra cji pań -
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43 AIPN, 0604/1921/CD, Ra port dot[yczą cy] oce ny ma te ria łów w spra wie płk. M. Mo zga wy w okre -
sie peł nie nia funk cji ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Ra do miu z 24 VIII 1981 r., k. 72.

44 AIPN, 1585/10842/CD, k. 44. O uza leż nie niu awan sów od po stę po wa nia nie zgod ne go z pra wem
mó wio no 16 V 1981 r. pod czas kon fe ren cji spra woz daw czo -wy bor czej KZ PZPR przy KW MO w Ra -
do miu.

45 AIPN, 0604/1921CD, k. 74.
46 AIPN, 1585/10838/CD, k. 23.
47 Ibi dem, No tat ka służ bo wa kie row ni ka GIM M. Krup skie go z 26 VI 1981 r., k. 5–7. Cho dzi o ty -

go dnik „Du na jec” 1981, nr. 8/19 i 19/30; AIPN, 1585/10838/CD, k. 8–10. 
48 AIPN, 032/248, Ma te ria ły do ty czą ce za stęp cy sze fa WUSW w Biel sku -Bia łej – płk. Fran cisz ka

Ze ma na, No tat ka kie row ni ka GIM M. Krup skie go dla mi ni stra C. Kisz cza ka z 25 III 1987 r., b.p. Z pi -
sma Krup skie go do dy rek to ra De par ta men tu Kadr z 30 III 1987 r. wy ni ka, że Kisz czak zmie nił kon klu -
zję prze pro wa dze nia roz mo wy ostrze gaw czej na uprze dze nie o nie peł nej przy dat no ści na zaj mo wa nym
sta no wi sku, a przy naj mniej ta ką in for ma cję po le cił prze ka zać w pi śmie do dy rek to ra Ga bi ne tu Prze wod -
ni czą ce go Ra dy Pań stwa. Tecz ka jest nie kom plet na – wspo mnia ne go po le ce nia Kisz cza ka nie za wie ra. 



stwo wej, po wią zań sze fa WUSW, I se kre ta rza KW PZPR, wo je wo dy, nie któ rych no ta bli
miej sco wych za kła dów prze my sło wych.

Moż na tu wska zać frag men ty oświad czeń sa me go Mo zga wy, któ ry pi sał np., iż je den
z pod wład nych „po pi ja ne mu w 1974 r. zgu bił tecz kę per so nal ną i ro bo czą TW. Po pew -
nym cza sie są siad zna lazł za pło tem, gdyż mu tam wy pa dła, opie ra jąc się o nie go”49 (rzecz
ja sna to funk cjo na riusz opie rał się o płot, a nie tecz ka o funk cjo na riu sza czy są sia da, jak -
by to wy ni ka ło z tek stu ma gi stra ad mi ni stra cji). K. Śledź, bro niąc by łe go prze ło żo ne go,
dzi wił się, dla cze go kry ty cy „wy włu czą” nie spraw dzo ne in for ma cje i do wo dził, iż Mo -
zga wa, któ ry „cha ro wał”, padł ofia rą po mó wień, gdyż „tem pił” nie uczci wość i pi jań -
stwo50. Znacz nie waż niej sze są je go uwa gi me ry to rycz ne. Bro niąc by łe go sze fa,
pod kre ślał, że Mo zga wa „dzię ki do bre mu ukła do wi sto sun ków za ła twił [podkr. – A.Z.]
po nad 600 miesz kań pra cow ni kom”, „wy ko rzy stu jąc swo je zna jo mo ści za ła twił
[podkr. – A.Z.] wie le ta lo nów na sa mo cho dy pry wat ne”51. W za sa dzie ta kie uwa gi Śle -
dzia nie dzi wią. Jak mógł my śleć funk cjo na riusz, któ ry wszyst ko w ży ciu, za pew ne rów -
nież dy plom ukoń cze nia stu diów, za ła twiał? Wy so ki ofi cer SB wie dział, że spra wy „się
za ła twia”, a w tym ce lu naj waż niej sze jest „doj ście” do od po wied nich de cy den tów. Uwa -
żał to za na tu ral ne, gdyż swojego prze ko na nia wca le nie ukry wał.

Kon tro le pro ble mo we

Ma te ria łów z kon tro li pro ble mo wych po zo sta ło sto sun ko wo nie wie le. Po cho dzą one
w za sa dzie z koń ca lat sie dem dzie sią tych. Za cho wa ne do ku men ty to w więk szo ści dal -
sze, nie pod pi sa ne eg zem pla rze spra woz dań lub in for ma cji spo rzą dzo nych w GIM, ale
da to wa ne i ozna czo ne nu me rem kan ce la ryj nym52. W obu wy pad kach pod sta wę spo rzą -
dze nia do ku men tu sta no wi ły czę ścio wo kon tro le wła sne In spek to ra tu – bra ku je wy ja -
śnie nia kry te riów do bo ru kon tro lo wa nych jed no stek, czę ścio wo ma te ria ły z kon tro li
do ko na nych przez lo kal ne wy dzia ły in spek cji. Au to rzy nie trzy ma li się wą sko te ma tu;
ba da jąc go spo dar kę fun du szem ope ra cyj nym, omó wi li sze rzej błę dy w pro wa dze niu taj -
nych współ pra cow ni ków lub do ku men ta cji lo ka li kon tak to wych, no ta be ne dzie sięć lat
po wpro wa dze niu in struk cji 006/70 zwa nych na dal miesz ka nia mi kon tak to wy mi. Za łącz -
ni ki za wie ra ją przy kła dy szcze gól nie ra żą cych błę dów. Oba do ku men ty koń czą się pro -
po zy cją po in for mo wa nia o wy ni kach kon tro li dy rek to rów za in te re so wa nych
de par ta men tów w cen tra li. Moż na od nieść wra że nie, że ist nia ło róż ne po dej ście do ba -
da nia po szcze gól nych za gad nień. I tak, o ile w spra woz da niu z go spo dar ki fun du szem
ope ra cyj nym trud no do szu kać się ści śle okre ślo ne go sche ma tu, to przy ba da niu pra cy
z TW pio nu IV wi dać trzy ma nie się kon kret nych za gad nień, jak by au to rzy mie li przed
sobą upo rząd ko wa ny wy kaz te ma tów, któ re ko lej no na le ży omó wić.
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49 AIPN, 1572/10841, Pi smo z 13 VIII 1981 r. M. Mo zga wy do mi ni stra C. Kisz cza ka, k. 13; ibi dem,
k. 14: tej funk cjo na riusz ce „ta lo nu nie da łem ze wzglę du na swą [po win no być: „jej” – A.Z.] za moż -
ność”.

50 AIPN, 1585/10842/CD, Wy ja śnie nie płk. K. Śle dzia z 27 V 1981 r., k. 81–83.
51 Ibi dem, k. 82–83.
52 AIPN, 1585/10785/CD, Spra woz da nie B -0070 z 27 I 1980 r. z kon tro li go spo dar ki fun du szem ope -

ra cyj nym, k. 19; ibi dem, In for ma cja B -0055 z 2 II 1980 r. dot[yczą ca] wy ni ków kon tro li sta nu pra cy
z taj ny mi współ pra cow ni ka mi w pio nie IV po zy ska ny mi w la tach 1976–1978, k. 34.



Do ku men ta cja z tych kon tro li wzbu dza sto sun ko wo naj więk sze za ufa nie; trud no wska -
zać przy czy nę, któ ra mia ła by skła niać pra cow ni ków GIM do fał szo wa nia wy ni ków. Trze -
ba jed nak pa mię tać, iż ma te ria ły miej sco wych wy dzia łów in spek cji nie mu sia ły być już
tak wia ry god ne. Stąd w spra woz da niu z ba da nia fun du szu ope ra cyj ne go pio nu II nie zna -
la zła się wzmian ka o nie pra wi dło wo ściach wy stę pu ją cych w Ra do miu. Wy ni ka ło to być
mo że z fak tu, że pro to ko ły miej sco we go Wy dzia łu In spek cji by ły z po le ce nia ko men dan -
ta wo je wódz kie go fał szo wa ne5 3. Na to miast zwra ca uwa gę pew na po wierz chow ność te go
ty pu kon tro li. Au to rzy za uwa ża ją błę dy po peł nia ne przez skon tro lo wa nych, na to miast po -
prze sta ją na ich opi sie. I tak np. nie do strze ga ją, iż czymś zu peł nie in nym, uchy bie niem
czy sto for mal nym, jest wpi sa nie nie wła ści we go pa ra gra fu przy za ku pie czę ści wy po sa że -
nia LK, niż po kry cie z fun du szu „O” kosz tów pre zen tu dla na czel ni ka za kła du kar ne go5 4.

Od ro ku 1984 kon tro li pro ble mo wych prak tycz nie za nie cha no. Wró co no do nich
po pię ciu la tach, być mo że wsku tek kry ty ki kon tro li kom plek so wych55. Cha rak te ry stycz -
na, zgod na z du chem cza su, by ła te ma ty ka jed nej z nich je sie nią 1989 r. – GIM zba dał
wów czas spo sób re ak cji SUSW i WUSW w Ka to wi cach na zgło sze nia prze stępstw przez
oby wa te li56.

Kon tro le kom plek so we

Naj wię cej ma te ria łów po zo sta ło po pro wa dzo nych w la tach 1984–1989 kon tro lach
kom plek so wych. Przy dat ność prak tycz na tych ostat nich od po cząt ku bu dzi ła wąt pli wo -
ści. Za nie znaj du ją ce uza sad nie nia uznał je dy rek tor Głów ne go In spek to ra tu M. Krup -
ski, re fe ru jąc 16 li sto pa da 1983 r. pod czas po sie dze nia kie row nic twa za gad nie nia kon tro li
re sor to wej. Wska zał wów czas, że roz pa tru ją one „głów nie mi nio ny stan rze czy, są sta -
tycz ne, nie ma ją więk sze go wpły wu na bie żą cy tok dzia ła nia kon tro lo wa nych jed no stek”.
Pro po no wał po sta wie nie na kon tro le pro ble mo we, se lek tyw ne, któ re po win ny da wać
lepsze efek ty. Uczest ni cy po sie dze nia nie za ję li jed no li te go sta no wi ska wo bec pro po zy -
cji, np. ge ne ra ło wie Sto chaj i Be im uzna li kon tro le kom plek so we raz na kil ka lat za przy -
dat ne57. Nie wni ka jąc w spra wy me ry to rycz ne, na le ży stwier dzić, iż ma te ria ły po wsta łe
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53 Ibi dem, Spra woz da nie z kon tro li go spo dar ki fun du szem ope ra cyj nym w jed nost kach ope ra cyj nych
re sor tu w la tach 1977–1978, 27 II 1980 r., k. 19–27. Bli żej na ten te mat w czę ści po świę co nej fał szo wa -
niu do ku men ta cji.

54 Ibi dem, k. 26–27. Te ostat nie uchy bie nia mia ły miej sce w Wy dzia le Kry mi nal nym.
55 AIPN, 1595/799, b.p. W nie pod pi sa nej no tat ce w spra wie pro po zy cji zmian w sys te mie kon tro li 

w re sor cie spraw we wnętrz nych opra co wa nej w Biu rze Or ga ni za cyj no -Praw nym MSW 24 X 1988 r.
wska zy wa no, iż nie któ re ro dza je kon tro li są ma ło przy dat ne: da ją kom plek so we spoj rze nie na kon tro lo -
wa ną jed nost kę, nie po zwa la ją jed nak na oce nę ne ga tyw ne go zja wi ska w ska li kra ju. Oczy wi ście do ty -
czy ło to kon tro li kom plek so wych. 

56 AIPN, 032/342, Pi smo z 6 XII 1989 r. dy rek to ra GIM R. Szu ste ra do wi ce mi ni stra H. Dan kow -
skie go, b.p.

57 AIPN, 1585/203/CD, k. 183. Pro blem ich sku tecz no ści dys ku to wa no dłu go przed ich wpro wa dze -
niem. Zob. Pro to kół ze bra nia eg ze ku ty wy POP przy GIM z 13 II 1968 r. AIPN, 01790/539, b.p.
Przed 1984 r. kon tro le kom plek so we swo ich od po wied ni ków te re no wych prze pro wa dza ły nie kie dy
departa men ty me ry to rycz ne; w 1983 r. po wy kry ciu nad użyć po peł nia nych przez funk cjo na riu szy
Wydzia łu V-1 KS MO przy wy da wa niu pasz por tów, kie row nik GIM pro po no wał zo bo wią za nie kie row -
nic twa De par ta men tu V do prze pro wa dze nia w nim kon tro li kom plek so wej. AIPN, 032/26, No tat ka służ -
bo wa M. Krup skie go nr B -00168/83 z 5 V 1983 r., k. 21.



przy oka zji kon tro li kom plek so wych – wła śnie ze wzglę du na ca ło ścio we uka za nie pro -
ble ma ty ki pra cy po szcze gól nych WUSW – sta no wią istot ne źró dło in for ma cji dla ba da -
cza. Dla te go przed bliż szym omó wie niem tej ską di nąd bar dziej niż w wy pad ku in nych
kon tro li sfor ma li zo wa nej do ku men ta cji na le ży przyj rzeć się do kład niej spo so bo wi jej
wy twa rza nia. 

Szcze gó ło we za sa dy i tryb pro wa dze nia kon tro li kom plek so wych okre śli ła in struk -
cja opra co wa na przez kie row ni ka GIM, któ ra we szła w ży cie w dniu za twier dze nia przez
mi ni stra Cze sła wa Kisz cza ka, tj. 27 stycz nia 1984 r.58 Pod kre ślo no w niej ko niecz ność
zba da nia, czy kon tro lo wa ni dzia ła ją zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi oraz „nor ma -
mi etycz no -mo ral ny mi” (§ 2 ust. 1). Na ka za no wy ko ny wa nie czyn no ści kon tro l nych
za wie dzą kon tro lo wa ne go (od stęp stwo od tej za sa dy wy ma ga ło zgo dy „za rzą dza ją ce go
kon tro lę” – § 2 ust. 2). Kie row ni cy jed no stek kon tro lo wa nych po win ni być „wcze śniej”
(te go po ję cia nie pre cy zo wa no) uprze dza ni o kon tro li (§ 2 ust. 4). Kon tro lom kom plek -
so wym pro wa dzo nym przez GIM by ły pod da ne w za sa dzie WUSW5 9. Trzon ze spo łu kon -
tro l ne go po win ni sta no wić funk cjo na riu sze In spek to ra tu i z ich gro na mu siał się
wy wo dzić je go szef. Na to miast w po szcze gól nych pod ze spo łach mo gli uczest ni czyć
pracow ni cy biur wła ści wych dla kon tro li swoich od po wied ni ków te re no wych, a tak że
funk cjo na riu sze in nych jed no stek (§ 17). W prak ty ce po cząt ko wo ogra ni cza no się do pra -
cow ni ków cen tra li, ale z cza sem wy ko rzy sty wa no funk cjo na riu szy róż nych WUSW60.
No ta be ne ta ka or ga ni za cja kon tro li ogrom nie wzmac nia ła po zy cję GIM – przed 1984 r.
jed nost ka ta nie kie dy pro wa dzi ła kon tro le na proś bę dy rek to rów de par ta men tów i biur
me ry to rycz nych, tak więc w ja kimś sen sie wy rę cza ła je w pra cy. Te raz sy tu acja ule gła
zmia nie, to jed nost ki me ry to rycz ne mia ły de le go wać funk cjo na riu szy do wy ko ny wa nia
pra cy le żą cej w kom pe ten cjach GIM. 

For mom do ku men to wa nia po świę co ny był roz dział VI in struk cji. Na ka zy wał spo rzą -
dza nie pro to ko łu kon tro li po szcze gól nych ko mó rek za wie ra ją ce go za rów no nie pra wi -
dłowo ści, jak też osią gnię cia (§ 21 ust. 2) oraz – co szcze gól nie istot ne dla oce ny
do ku men ta cji – obo wią zek pod pi sa nia go przez kon tro lu ją ce go i kon tro lo wa ne go.
Ten ostat ni miał moż li wość zgło sze nia uwag do pro to ko łu (§ 21 ust. 5–8). Na pod sta wie
pro to ko łów spra woz da nie z ca ło ści opra co wy wał kie row nik ze spo łu kon tro l ne go,
podpisy wał rów nież szef kon tro lo wa ne go WUSW (§ 22, 23). Ostat nim eta pem by ło
przed ło że nie mi ni stro wi spraw we wnętrz nych opra co wa nej na pod sta wie spra woz da nia
syn te zy i – po ak cep ta cji – wnio sków, a na stęp nie prze sła nie ich sze fo wi kon tro lo wa ne go
WUSW (§ 25). Waż ne dla oce ny dzia łań w kon tro lo wa nej jed no st ce by ło rów nież jedno
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58 AIPN, 657/36.
59 Wska zu ją na to sfor mu ło wa nia za war te w pa ra gra fie 11: „1. Kon tro le kom plek so we prze pro wa -

dza ne są przez: 1) Głów ny In spek to rat Mi ni stra Spraw We wnętrz nych w sto sun ku do wo je wódz kich
urzę dów spraw we wnętrz nych i jed no stek im pod le głych […]. 2. Głów ny In spek to rat Mi ni stra mo że
[podkr. – A.Z.] do ko ny wać tak że kon tro li kom plek so wej po szcze gól nych pio nów/de par ta men tów i biur
oraz ich od po wied ni ków w te re nie, w przy pad ku za ist nie nia ta kiej ko niecz no ści”. Ibidem. 

60 Nie kie dy ich do bór bu dzi zdzi wie nie; po wo ły wa no funk cjo na riu szy z mniej szych ośrod ków
do kon tro li więk szych (np. Wy dział V w Kra ko wie kon tro lo wał funk cjo na riusz z Tar no brze ga) lub miast
nie da rzą cych się sym pa tią (Wy dział III w Kiel cach kon tro lo wał funk cjo na riusz z Ra do mia); kon tro lę
Wy dzia łu II w pod wa wel skim gro dzie prze pro wa dzał na wet nie funk cjo na riusz któ re goś z wy dzia łów
in spek cji, lecz wy kła dow ca z Ośrod ka Do sko na le nia Kadr Kie row ni czych w Ło dzi. AIPN, 032/318, t. 4;
AIPN, 032/313, t. 2.



z po sta no wień koń co wych, stwier dza ją ce, iż jed nost ka, w któ rej do ko na no kon tro li
komplek so wej, w cią gu na stęp ne go ro ku nie mo że być pod da na kon tro li pro ble mo wej
lub spraw dza ją cej (§ 26).

Kon tro le kom plek so we z za ło że nia obej mo wa ły nie mal wszyst kie aspek ty dzia łal no -
ści kon tro lo wa nej jed nost ki61.

Przed prze pro wa dze niem kon tro li na le ża ło przed ło żyć jej plan. Frag men ty do ty czą -
ce po szcze gól nych od dzia łów spo rzą dza ły od po wied nie de par ta men ty lub biu ra cen tra li 
(MSW i KG MO)62. 

Prze bieg kon tro li wy glą dał na stę pu ją co. Z MSW i KG MO przy jeż dżał kil ku dzie się -
cio oso bo wy ze spół po dzie lo ny na sze reg pod ze spo łów, z któ rych każ dy kon tro lo wał inny
wy dział. Z tych czyn no ści po wsta wał wy ko ny wa ny w trzech eg zem pla rzach pro to kół
spi sa ny na kil ku, kil ku na stu, a naj czę ściej kil ku dzie się ciu stro nach. Je den z nich prze -
zna czo ny był dla GIM, dru gi dla dy rek to ra od po wied nie go de par ta men tu, trze ci dla na -
czel ni ka kon tro lo wa ne go wy dzia łu63. Spo rzą dza ny był we dług pew ne go sche ma tu,
obej mu ją ce go: da ne per so nal ne kon tro lu ją cych i kon tro lo wa ne go, stan ka dro wy i or ga -
ni za cyj ny wy dzia łu, spra wy dys cy pli nar ne je go funk cjo na riu szy, stan re ali za cji za dań za -
kre so wych, pla no wa nie pra cy, nad zór prze ło żo nych nad re ali za cją za dań, współ pra cę
z in ny mi ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi, za bez pie cze nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo -
wej, wy ko rzy sta nie sprzę tu biu ro we go, kwa te run ko we go i spe cja li stycz ne go, wnio ski
i za le ce nia64. Naj istot niej szy był frag ment po świę co ny dzia łal no ści me ry to rycz nej, oczy -
wi ście róż ny w od nie sie niu do po szcze gól nych wy dzia łów, ale tak że wy ka zu ją cy pew ne
po do bień stwa; np. dla jed no stek ope ra cyj nych by ły to ta kie za gad nie nia jak po zy ski wa -
nie taj nych współ pra cow ni ków, pra ca z ni mi, or ga ni za cja LK (lo ka li kon tak to wych) i MK
(miesz kań kon spi ra cyj nych), spo sób pro wa dze nia po szcze gól nych ka te go rii spraw ope -
ra cyj nych, go spo dar ka fun du szem „O”. Obo wiąz kiem kon tro lu ją ce go by ło rów nież po -
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61 Z re gu ły po mi ja no dzia łal ność In spek to ra tu Ochro ny Funk cjo na riu szy i Wy dzia łu Fi nan so we go
lub ko mó rek, któ re krót ko przed kom plek so wą kon tro lą by ły pod da ne ja kiejś kon tro li spe cja li stycz nej,
o czym in for mo wa no w spra woz da niu. Zob. np. AIPN, 032/179, Spra woz da nie B -00478/85 z kon tro li 
kom plek so wej WUSW w Gdań sku, sier pień 1985 r., k. 47. Teo re tycz nie kon tro lą (rów nież wo je wódz -
kich wy dzia łów in spek cji) po win ny być ob ję te wszyst kie wy dzia ły; tak przy naj mniej pi sał 16 II 1984 r. 
(B -0108/84) kie row nik GIM do sze fów WUSW; AIPN, 032/83, k. 22. Nie na tra fiono na ślad wska zu ją -
cy na kon tro lę przez GIM in spek to ra tów II (np. w Kra ko wie), jed nak w tym wy pad ku nie by ło żad nej
wzmian ki, iż tych ko mó rek kon tro la nie ob ję ła. Ską di nąd wia do mo, że Wy dział In spek cji w No wym
Sączu do ko nał w 1987 r. kon tro li miej sco we go In spek to ra tu II. Zob. F. Mu siał, Funk cjo no wa nie SB
w woje wódz twie no wo są dec kim w la tach 80. w świe tle kon tro li we wnętrz nych [w:] Straż ni cy so wiec kie -
go im pe rium. Urząd Bez pie czeń stwa i Służ ba Bez pie czeń stwa w Ma ło pol sce 1945–1990, red. F. Mu siał,
M. We nklar, Kra ków 2009, s. 552.

62 AIPN, 032/74, Pi smo z 28 II 1984 r. dy rek to ra Biu ra „C” do za stęp cy kie row ni ka GIM płk. D. Orze -
chow skie go z pla nem kon tro li Wy dzia łu „C” w WUSW w Byd gosz czy, k. 30; po dob ne pi smo dy rek to -
ra Biu ra „W” zob. ibi dem, k. 31. Punk ty do ra mo wych pla nów kon tro li zob. AIPN, 1585/10789/CD,
k. 3–5.

63 Pro to ko ły by ły prze pi sy wa ne przez funk cjo na riu szy kon tro lo wa nych wy dzia łów, po czym kie row -
nic two WUSW prze sy ła ło je den lub dwa eg zem pla rze – to zmie nia ło się w cza sie – do GIM, któ ry od -
sy łał je den eg zem plarz dy rek to rom od po wied nich de par ta men tów. Ko re spon den cja od no śnie do spraw
tech nicz nych zwią za nych z prze ka zy wa niem pro to ko łów w 1988 r. za cho wa ła się w ma te ria łach do ty -
czą cych kon tro li kom plek so wej w Skier nie wi cach. AIPN, 032/296, t. 2, b.p.

64 AIPN, 1585/10789/CD, Ra mo wy plan kon tro li, k. 10. Na do ku men cie brak da ty i ak cep ta cji,
ale moż na przy pusz czać, iż zo stał za twier dzo ny, na co wska zu je układ za cho wa nych spra woz dań.



da nie (w mia rę moż li wo ści) przy kła dów błę dów, nie do cią gnięć, ale tak że osią gnięć
w dzia ła niach oce nia ne go wy dzia łu.

Ko lej ny etap sta no wi ło spo rzą dze nie spra woz da nia, do ku men tu sta no wią ce go kom -
pi la cję in for ma cji za war tych w pro to ko łach, o po dob nej do nich bu do wie we wnętrz nej,
za zwy czaj opra co wa ne go na po nad stu stro nach. Pod pi sy wał je kie row nik ze spo łu kon -
tro l ne go – był nim któ ryś z za stęp ców kie row ni ka GIM lub na czel nik jed ne go z wy dzia -
łów – oraz szef WUSW. Je den eg zem plarz tra fiał do Głów ne go In spek to ra tu, dru gi
po zo sta wał w kon tro lo wa nej jed no st ce.

Na stęp nie kie row nik GIM przed kła dał mi ni stro wi: wy ciąg ze spra woz da nia, tj. kil ku,
nie kie dy kil ku na sto stro ni co wą in for ma cję, w któ rej przy oma wia niu po szcze gól nych za -
gad nień znaj do wa ły się od sy ła cze do kon kret nych stron spra woz da nia, sa mo spra woz -
da nie, wresz cie pro jekt pi sma mi ni stra Kisz cza ka do sze fa WUSW z krót kim
omó wie niem kon tro li oraz po le ce nia mi re ali za cji kon kret nych wnio sków – w nie któ rych
punk tach uzu peł nio nych ter mi nem wy ko na nia.

Po ja kimś cza sie, za zwy czaj po pa ru mie sią cach, wpły wa ła od po wiedź sze fa kon tro -
lo wa ne go WUSW. Na ogół chwa lił się on du żym za awan so wa niem re ali za cji wnio sków
po kon trol nych, uży wa jąc w tym ce lu m.in. sztu czek sta ty stycz nych. I tak np. szef w Płoc -
ku płk Ta de usz Dut kie wicz do no sił, iż od cza su kon tro li, tj. od 1 paź dzier ni ka 1985 r.
do 30 czerw ca 1986 r., SB po zy ska ła 180 taj nych współ pra cow ni ków. Je dy nie z za łącz -
ni ka moż na do wie dzieć się, że licz ba ta obej mu je re je stro wa nych nie tyl ko przez pod da -
ne kon tro li GIM wy dzia ły WUSW (te po zy ska ły 97 osób), ale też przez urzę dy
re jo no we65. Niewy klu czo ne, iż po dob nie po stą pi li sze fo wie w Biel sku-Bia łej. Puł kow -
nik Sta ni sław No wak po in for mo wał, iż od cza su kon tro li pod le gła mu SB po zy ska ła
290 TW, nie pre cy zu jąc, czy licz ba ta do ty czy je dy nie wy dzia łów WUSW, czy obej mu -
je rów nież „do ro bek” pod le głych RUSW66. 

Nie kie dy, za zwy czaj po dwóch la tach, na stę po wa ła kon tro la spraw dza ją ca (uży wa no
rów nież okre śle nia: „re kon tro la”), któ rej ma te ria ły two rzo ne by ły tak sa mo, jak przy kom -
plek so wej, ty le że w znacz nie mniej szym za kre sie6 7. 

Efek ty sied miu pierw szych kon tro li by ły te ma tem po sie dzeń kie row nic twa MSW
w 1985 r.68, po czym pi smo oma wia ją ce te efek ty wy sto so wał do kie row ni ków WUSW
mi ni ster Kisz czak69.
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65 AIPN, 032/190, Pi smo nr K -00288/86 z 14 V 1986 r. sze fa WUSW w Płoc ku płk. T. Dut kie wi cza
(Dud kie wi cza) do mi ni stra C. Kisz cza ka, b.p.

66 290 TW w cią gu 7 mie się cy da je prze cięt ną 41,4 na mie siąc. Dla ob ję tych kon tro lą uprzed nich
dwu na stu mie się cy licz ba ta wy no si ła 322 TW, co da je du żo niż szą prze cięt ną po zy skań, nie ca łe 27
na mie siąc. AIPN, 032/204, Pi smo nr B -00180/86 z 28 VIII 1986 r. sze fa WUSW w Biel sku -Bia łej płk.
S. No wa ka do mi ni stra C. Kisz cza ka oraz s. 20 Spra woz da nia z kon tro li kom plek so wej WUSW w Biel -
sku-Bia łej, b.p.

67 AIPN, 032/220 oraz AIPN, 032/236 – ma te ria ły kon tro li spraw dza ją cych w Ka li szu i Ka to wi cach. 
68 AIPN, 1585/205/CD, Pro to kół po sie dze nia kie row nic twa MSW w dniu 27 II 1985 r., k. 96–95.

Oma wia no wy ni ki ubie gło rocz nych kon tro li kom plek so wych w Byd gosz czy, Ło dzi, Ka li szu, Lu bli nie,
Kra ko wie, Je le niej Gó rze i Wro cła wiu. Ma te ria ły roz sy ła no człon kom te go gre mium suk ce syw nie od
maja 1984 r. AIPN, 1585/204, k. 49, 62, 76, 93, 109.

69 AIPN, 1585/205/CD, Pi smo nr B -00280/85 z 23 III 1985 r., k. 131–134. In ny eg zem plarz zob.
AIPN, 1585/10788/CD, k. 49–52.



Jest oczy wi ste, iż dla ba da cza naj bar dziej war to ścio wy jest ma te riał pier wot ny, czy li 
sa me pro to ko ły. Tych ostat nich po zo sta ło jed nak nie wie le – za cho wa ły się je dy nie z kon -
tro li z lat 1988 i 1989: obej mu ją 16 WUSW, każ de go z nich do ty czy 6 do 8 to mów. Tyl -
ko spo ra dycz nie dla kil ku in nych wo je wództw po zo sta ły pro to ko ły kon tro li nie któ rych
wy dzia łów z okre su wcze śniej sze go. Dys po nu je my na to miast spra woz da nia mi z kon tro li 
wszyst kich WUSW.

Wia ry god ność do ku men ta cji kon tro li kom plek so wych – uwa gi ogól ne

Na ile wia ry god ne są wspo mnia ne do ku men ty? Czy ich twór cy mo gli po wie dzieć
praw dę i czy po wie dzieć ją chcie li? Ła twiej sza, choć też nie do koń ca jed no znacz na, jest
od po wiedź na pierw sze py ta nie.

Kon tro lę pro wa dzi li funk cjo na riu sze GIM oraz od de le go wa ni przez jed nost ki me ry -
to rycz ne. W za sa dzie po win ni być pra cow ni ka mi o du żym do świad cze niu, na co wska -
zu je wy móg kie row ni ka GIM, by kon tro lu ją cy zaj mo wa li sta no wi sko nie niż sze niż
star szy in spek tor70. Wy da je się, że jed nost ki MSW do za dań kon tro l nych po de szły po -
waż nie. Ja ko przy kład mo że po słu żyć sta no wi sko dy rek to ra De par ta men tu Go spo dar ki
Ma te ria ło wo -Tech nicz nej płk. Mie czy sła wa Pa ter skie go, któ ry za pro po no wał zwięk sze -
nie do pię ciu licz by funk cjo na riu szy prze zna czo nych do udzia łu w kon tro li, mo ty wu jąc
to fak tem, iż kie ro wa na prze zeń jed nost ka ma tak róż no rod ny za kres dzia ła nia, że ba da -
nie pra cy wy dzia łu przez mniej szą licz bę pra cow ni ków (GIM pro po no wał dwóch) nie
przy nie sie po głę bio ne go ob ra zu je go pra cy71. De zy de rat zo stał speł nio ny – z wy ka zów
uczest ni ków kon tro li wy ni ka, iż nie któ re de par ta men ty de le go wa ły do niej po kil ka
osób72. Z dru giej stro ny moż na wska zać przy naj mniej jed no z biur, któ re go funk cjo na -
riusz w jed nym z pro to ko łów po zy tyw nie oce nił kon tro lo wa ną ko mór kę, nie za uwa ża jąc
wy stę pu ją cych w niej pod sta wo wych błę dów.

Biu ro „C” mia ło kło po ty z de le go wa niem pra cow ni ków do kon tro li. Zło ży ło się na to
kil ka przy czyn. Przed miot dzia łań jed nost ki był róż no rod ny, a z uwa gi na ochro nę in for -
ma cji nie jaw nych funk cjo na riu sze po szcze gól nych wy dzia łów z za ło że nia nie po win ni
znać szcze gó łów dzia łań ko mó rek rów no le głych, a zwłasz cza pro wa dzą ce go ewi den cję
za in te re so wań czyn nych – Wy dzia łu I. W tej sy tu acji wła śnie oso by w nim za trud nio ne,
któ re moż na by za po znać z pra cą kar to te ki ogól no in for ma cyj nej i ar chi wów, wy da wa ły
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70 AIPN, 032/74, Pi smo nr B -0645/83 z 28 XII 1983 r. gen. M. Krup skie go do dy rek to rów jed no stek
cen tral nych z proś bą o wy ty po wa nie „2 funk cjo na riu szy w ran dze star szych in spek to rów, orien tu ją cych
się w za gad nie niach i me to dach pra cy nad zo ro wa nych przez was wy dzia łów, w ce lu uczest ni cze nia
w reali zo wa niu za mie rzo nych kon tro li kom plek so wych”, k. 8. Z cza sem licz ba funk cjo na riu szy de le go -
wa nych do kon tro li przez nie któ re de par ta men ty wzro sła, np. w 1988 r., na któ ry przy pa dło trzy na ście
kon tro li, dy rek tor De par ta men tu IV do każ dej z nich wy zna czył in ne go pra cow ni ka. AIPN, 032/277,
Termi ny oraz udział w kon tro lach kom plek so wych, k. 13.

71 AIPN, 032/74, Pi smo nr POG 029/84 z 5 I 1984 r., k. 38.
72 AIPN, 1585/10835, Wy ka zy człon ków ze spo łów do ko nu ją cych kon tro li w WUSW w Czę sto cho -

wie i Ka to wi cach, b.p.; AIPN, 1585/10786, Wy ka zy człon ków ze spo łów do ko nu ją cych kon tro li 
w WUSW w Po zna niu, b.p. – tu uwa ga, iż „pra cow ni cy DGMT, In we sty cji i Łącz no ści są w więk szej
licz bie, ale każ dy z nich bę dzie prze by wał kró cej niż funk cjo na riu sze in nych jed no stek”; AIPN, 032/97,
t. 6, Spra woz da nie z kon tro li kom plek so wej WUSW w Go rzo wie Wiel ko pol skim, Wy kaz kon tro lu ją -
cych z po dzia łem na ze spo ły B -pf -165/88 z 12 V 1988 r., b.p. 



się na tu ral ny mi kan dy da ta mi do wy jaz dów kon tro l nych. Jed nak z uwa gi na sfe mi ni zo -
wa nie je go za ło gi dy rek tor zde cy do wał się wy zna czyć pra cow ni ków spo za te go wy dzia -
łu73, któ rych za pew ne nie wpro wa dzo no w naj głęb sze taj ni ki ewi den cji. W efek cie,
w ra por cie z kon tro li mo że my prze czy tać o do brej, wy ko ny wa nej zgod nie z prze pi sa mi,
pra cy Sek cji „C” Wy dzia łu Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go WUSW w Sie dl cach74.
W rzeczy wi sto ści jed nost ka ta na ru sza ła pod sta wo wą za sa dę pro wa dze nia jed ne go
z najistot niej szych do ku men tów ewi den cji, a mia no wi cie dzien ni ka re je stra cji za in te re -
so wań czyn nych, wpi su jąc w nim na zwi ska osób re je stro wa nych75, co zna ko mi cie uła -
twia pra cę ba da czo wi, ale z punk tu wi dze nia ochro ny in for ma cji nie jaw nych by ło
ka ry god nym błę dem76.

Fakt, że po kon tro li spo sób pro wa dze nia do ku men ta cji nie uległ zmia nie, wy klu cza
przy pusz cze nie za ist nie nia po za me ry to rycz nych przy czyn nie opi sa nia w pro to ko le ist -
nie ją cej sy tu acji. Do ko nu ją cy kon tro li funk cjo na riusz Biu ra „C”, za trud nio ny w je go Wy -
dzia le III, na co dzień miał do czy nie nia z od mien ną do ku men ta cją, a mia no wi cie
z dzien ni ka mi ar chi wal ny mi, w któ rych na zwi ska po da wa no. Pod czas kon tro li nie zwró -
cił więc uwa gi na nie zgod ne z prze pi sa mi wpi sy wa nie per so na liów do dzien ni ka re je -
stra cyj ne go – być mo że na wet nie wie dział, że tak po stę po wać nie wol no.

Znacz nie trud niej jest od po wie dzieć na py ta nie, czy kon tro lu ją cy chcie li przed sta wić
praw dę. Na opis od bie ga ją cy od rze czy wi sto ści mo gło wpły wać wie le czyn ni ków. Przede
wszyst kim nie jest ja sne, czy szef ze spo łu kon tro l ne go przed przy stą pie niem do czyn no -
ści nie otrzy my wał ja kie goś ust ne go po le ce nia lub ra czej su ge stii usta la ją cej kie ru nek
kon tro li (np. zna leźć ar gu men ty do zmia ny sze fa WUSW lub wprost prze ciw nie, wie -
dział, iż kon tro lo wa ny cie szy się za ufa niem mi ni stra i nie by ło by bez piecz nie prze sa dzić
w kry ty ce kie ro wa nej prze zeń jed nost ki)77. Od po wied nie na sta wie nie szef gru py mógł
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73 Dłu gi i czę sty (oko ło pięć ra zy w ro ku) po byt po za do mem ko biet, któ re – zwa żyw szy wy so kie
sta no wi ska wy ma ga ne od uczest ni ków kon tro li – by ły już naj czę ściej mat ka mi, za pew ne po wo do wał, iż
bro ni ły się one przed wy jaz da mi. Świad czą o tym m.in. wy ka zy człon ków ze spo łów do ko nu ją cych kon -
tro li w WUSW w Czę sto cho wie i Ka to wi cach, w któ rych na 68 (od po wied nio 82) osób znaj do wa ły się
tyl ko 2 ko bie ty. AIPN, 1585/10835, b.p. O pro ble mach Biu ra „C” z wy ty po wa niem kon tro le rów zob. też
AIPN, 032/74, Pi smo nr OM -1192 z 31 XII 1984 r. dy rek to ra K. Pio trow skie go, k. 29. Zgła sza w nim
do kon tro li m.in. ppłk. Ja na Żu be ra z Wy dzia łu II (kar to te ka ogól no in for ma cyj na) oraz mjr. Ja nu sza
Szyn kie lew skie go z Wy dzia łu III (ar chi wum ope ra cyj ne) – tyl ko in spek to ra; póź niej do gru py tej do da -
no kpt. Je rze go Pie niąż ka, rów nież in spek to ra z Wy dzia łu III; tak więc ża den z nich nie był pra cow ni -
kiem Wy dzia łu I.

74 AIPN, 032/249, Spra woz da nie z kon tro li WUSW w Sie dl cach w kwiet niu 1987 r., b.p.: „Sek cja
«C» pra wi dło wo re ali zu je za da nia wy ni ka ją ce z za rzą dzeń […] 079/72 […] w za kre sie ewi den cji, re je -
stra cji”.

75 AIPN, Dzien ni ki re je stra cyj ne WUSW w Sie dl cach (po mo ce ewi den cyj ne).
76 Wspo mnia ne wpi sy wa nie zwięk szy ło licz bę pra cow ni ków ewi den cji ma ją cych peł ną wie dzę o za -

in te re so wa niach czyn nych SB, w tym o agen tu rze. Każ dy z nich, ma ją cy choć by jed no ra zo wy kon takt
z dzien ni kiem (np. pod czas za stęp stwa cho rej ko le żan ki) mógł po znać na zwi ska wszyst kich osób współ -
pra cu ją cych z miej sco wą SB lub przez nią roz pra co wy wa nych. Trze ba jed nak pa mię tać, iż w du żych wy -
dzia łach „C” ta ki błąd w pro wa dze niu dzien ni ka skut ko wał by nie uza sad nio nym do stę pem do in for ma cji
kil ku funk cjo na riu szek, w ma łych Sie dl cach – praw do po dob nie do ty czy ło to jed nej lub dwóch osób. 

77 AIPN, 1595/786, b.p. Ze spra woz da nia dy rek to ra Je rze go Kar pa cza z kon sul ta cji z sze fem WUSW
w Cie cha no wie Sta ni sła wem Ko ebc ke z 27 III 1985 r. wy ni ka, że ten ostat ni za pro po no wał zmia nę struk -
tur urzę dów wo je wódz kich (m.in. ogra ni cze nie licz by sta no wisk kie row ni czych) i ak tyw nie uczest ni czył
w eks pe ry men cie wpro wa dze nia pro po zy cji w ży cie. Bliż sza współ pra ca z cen tra lą mo gła po zy tyw nie 



za su ge ro wać człon kom ze spo łu, miał też moż li wość za ak cen to wa nia – w za leż no ści
od po trzeb – ele men tów ne ga tyw nych lub po zy tyw nych z pro to ko łów w trak cie opra co -
wa nia spra woz da nia78. Zu peł nie in ne po wo dy mo gły kie ro wać „upięk sza niem” rze czy -
wi sto ści przez kon kret nych człon ków ze spo łu kon tro l ne go. Zna jo mość z kon tro lo wa nym
(ko le ga ze szko ły w Le gio no wie) lub je go tro ska o uprzy jem nie nie cza su wol ne go kon -
tro le ra (trzy ty go dnio wy po byt po za do mem ro dził róż ne po ku sy) mo gły być czyn ni kiem
istot nie wpły wa ją cym na ob raz pra cy wy dzia łu przed sta wio ny w pro to ko le. Cza sa mi kon -
tro lu ją cy wsku tek swoje go za cho wa nia był wręcz uza leż nio ny od kon tro lo wa ne go79. Nie -
kie dy ob ła ska wia nie uczest ni ków kon tro li przy bie ra ło cha rak ter zor ga ni zo wa ny. W Opo lu
pod czas ich po by tu, w miej scu za kwa te ro wa nia więk szo ści człon ków eki py kon tro l -
nej – w OW w Tu ra wie, zor ga ni zo wa no kier masz ar ty ku łów „trud no do stęp nych na ryn -
ku”, m.in. po cho dzą cych z Pe we xu80. 

Trze ba pa mię tać, że kon tro lu ją cy miał du że moż li wo ści roz ło że nia bla sków i cie ni bez
ścią gnię cia na sie bie po dej rzeń ze stro ny sze fa ze spo łu kon tro l ne go – stwa rza ła je me to -
da pra cy. Do rzad ko ści na le ża ły sy tu acje, gdy ba da no do ku men ta cję wszyst kich spraw ja -
kiejś ka te go rii81. Za zwy czaj jest to kil ka na ście do 40 proc. te czek82, co ozna cza ło
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rzu to wać na oce nę pra cy te go WUSW. Ko ebc ke był je dy nym sze fem WUSW, któ ry wszedł w skład po -
wo ła nej w 1983 r. ko mi sji zaj mu ją cej się uspraw nie niem struk tu ry or ga ni za cyj nej w re sor cie. AIPN,
1585/203/CD, k. 173–176.

78 Ten ele ment trze ba uwzględ niać zwłasz cza w sy tu acji, gdy sa me pro to ko ły nie za cho wa ły się,
a więc bra ku je ma te ria łu po rów naw cze go.

79 AIPN, 032/169, t. 3, Ma te ria ły do ty czą ce wy ni ków spraw dze nia za rzu tów w sto sun ku do kie row -
nic twa WUSW w Cheł mie z 1984 r., b.p. Ofi cer z Biu ra Ru chu Dro go we go KG MO w re stau ra cji „na -
pa sto wał” (in for ma cje o wy da rze niu są sprzecz ne, a usta le nie, jak da le ko po su nę ło się „na pa sto wa nie”,
nie jest istot ne dla ni niej szych wy wo dów) dwie mło de dziew czy ny. Po in ter wen cji pa tro lu MO ro dzi ce
jed nej z nich zło ży li za wia do mie nie do pro ku ra tu ry (być mo że skar gę do WUSW). W tej sy tu acji wła -
śnie kon tro lo wa ny przez wy mie nio ne go ofi ce ra – za stęp ca na czel ni ka miej sco we go Wy dzia łu Ru chu
Dro go we go – zwró cił się do ro dzi ców „o wy co fa nie spra wy”, ktoś z WUSW pró bo wał in ter we nio wać
przez ku ra to rium (dziew czy ny by ły przed szko lan ka mi). Na mar gi ne sie war to do dać, iż urząd obie cał ro -
dzi nie swe go ro dza ju ła pów kę: wcze śniej szy zwrot ku zy no wi pra wa jaz dy, ode bra ne go przez ko le gium
za pro wa dze nie sa mo cho du po spo ży ciu al ko ho lu. Ibidem, Oświad cze nie za stęp cy na czel ni ka WRD
w Cheł mie z 23 V 1984 r., b.p.

80 AIPN, 032/232, No tat ka służ bo wa z 12 II 1987 r. funk cjo na riu sza Za rzą du Po li tycz no -Wy cho -
waw cze go mjr. J. Ja ro sza, człon ka ze spo łu kon tro l ne go po wo ła ne go w ce lu zba da nia praw dzi wo ści za -
rzu tów ano ni mu pod pi sa ne go „pra cow ni cy WUSW w Opo lu” na kie row nic two miej sco we go urzę du,
b.p. Au tor no tat ki nie był zbyt do cie kli wy. Nie wni kał, czy for mal nie prze zna czo ny dla wszyst kich funk -
cjo na riu szy kier masz prak tycz nie był dla nich do stęp ny, nie pró bo wał skon tak to wać się z szerego wy mi
pra cow ni ka mi, na to miast prze pro wa dził roz mo wę z za stęp cą sze fa ds. ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych,
prze ciw któ re mu przede wszyst kim był skie ro wa ny ano nim. Stwier dzał m.in.: „W oce nie kie row nic twa
PGH «Kon su my» fre kwen cja na kier ma szu nie do pi sa ła…”, uzu peł nia jąc uwa gą, iż „w oce nie kie row -
nic twa WUSW w Opo lu, OW w Tu ra wie i PGH «Kon su my» za cho wa nie się człon ków eki py kon tro l nej
GIM na te re nie OW by ło wzo ro we”. Kon klu do wał, iż ce lo wość zor ga ni zo wa nia kier ma szu bu dzi za -
strze że nia. Ano ni mo wych za rzu tów pod ad re sem eki py kon tro l nej de fac to nie ba da no, ogra ni cza jąc się
do po bra nia oświad czeń od nie któ rych jej uczest ni ków. AIPN, 032/266, b.p.

81 AIPN, 032/334, t. 1, Pro to ko ły kon tro li kom plek so wej wy dzia łów ope ra cyj nych SB WUSW w Bia -
łej Pod la skiej w 1989 r.: Pro to kół kon tro li Wy dzia łu II – zba da no wszyst kie spra wy (16); AIPN, 032/308,
t. 5, Pro to ko ły kon tro li kom plek so wej WUSW w Pi le, Wy dzia ły II–VI oraz Śled czy [do ty czą ce dzia łal -
no ści w 1987 r. i I poł. 1988 r.], 1989 r.: Pro to kół kon tro li Wy dzia łu VI, k. 144. Skon tro lo wa no wszyst -
kie 3 spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia (SOR) pro wa dzo ne przez tę ko mór kę. Wy ni ka stąd, że te go
ro dza ju moż li wo ści ist nia ły je dy nie przy kon tro li nie wiel kich WUSW.



ko niecz ność do ko na nia wy bo ru. W pro to ko łach po ja wia ją się in for ma cje o za sto so wa niu
me to dy lo so wej lub re pre zen ta tyw nej. Na le ży za zna czyć, iż pierw sze go z tych okre śleń
uży wa no błęd nie, cze go do wo dzą ta kie sfor mu ło wa nia, jak: „tecz ki TW wy bra no lo so -
wo”, „kon cen tru jąc się na jed nost kach po zy ska nych od 1984 r.” i „prze glą da jąc od 1
do 3 te czek pro wa dzo nych przez każ de go pra cow ni ka”83. Me to da re pre zen ta tyw na, acz -
kol wiek cał ko wi cie uza sad nio na, po zwa la ła do ko nać nie za wsze obiek tyw ne go wy bo ru.

Wia ry god ność do ku men ta cji kon tro li kom plek so wych – tech ni ki „na cią ga nia”
wy ni ków kon tro lo wa nych

Zarówno szef ze spo łu, jak i je go człon ko wie mie li du żą moż li wość kształ to wa nia ob -
ra zu od po wied nio WUSW lub kon kret ne go wy dzia łu po przez ak cen to wa nie lub po mi ja -
nie nie któ rych zja wisk. I – jak się wy da je – je śli nie by ło szcze gól nych za le ceń (su ge stii?),
sta ra li się być „wy ro zu mia li” wo bec kon tro lo wa nych i upięk szać ich osią gnię cia. Po szlak
wska zu ją cych ta ką po sta wę jest wie le, po ni żej kil ka przy kła dów.

Je że li w okre sie pod le ga ją cym kon tro li pra co wał funk cjo na riusz, któ ry przed jej roz -
po czę ciem od szedł już z wy dzia łu, błę dy przy pi sy wa no je mu. Kpt. Bo gu sław Ła gun
po ukoń cze niu kur su KGB w Mo skwie zo stał za stęp cą na czel ni ka Wy dzia łu II WUSW
w Pi le. Gdy je go sio stra nie wró ci ła do kra ju z Ber li na Za chod nie go, w czerw cu 1988 r.
prze nie sio no go na in ne sta no wi sko. W tym sta nie rze czy trud no bez za strze żeń uwie -
rzyć za war tej w pro to ko le in for ma cji, że to wła śnie w sek cjach, za któ re on od po wia dał
bez po śred nio – i tyl ko w nich – nad zór był nie wy star cza ją cy84. Po dob nie w spra woz da -
niu z kon tro li w Biel sku -Bia łej, w któ rym naj bar dziej su ro wo oce nio no Wy dział III,
zarzuca jąc mu po sia da nie po nad 120 TW tzw. sta ty stycz nych (czy li w za sa dzie nie prze -
ka zu ją cych in for ma cji o war to ści ope ra cyj nej), kil ka na ście fak tycz nie niewy ko rzy sty wa -
nych LK, licz ne błę dy w pro wa dze niu agen tu ry i spraw. Za zna czo no jed nak, iż z ob ję ciem
sta no wi ska przez obec ne go na czel ni ka sy tu acja zmie nia się na lep sze85. 

Jed ną z me tod sta no wi ło do pi sy wa nie ko men ta rza nie zgod ne go z da ny mi licz bo wy mi.
W Wy dzia le II WUSW w Cie cha no wie w okre sie pod le ga ją cym kon tro li (rok 1987

i pierw sza po ło wa na stęp ne go) sta le spa da ła licz ba agen tu ry: 1 stycz nia 1987 r. by ło 134
TW, 31 grud nia 1987 r. – 118, 30 czerw ca 1988 r. – 107. Na do da tek ani ra zu w tym cza -
sie nie wy ko na no pla nu po zy skań. Pro to kół za wie ra te da ne, ale uzu peł nia je kon klu zja:
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82 Np. w Kra ko wie w Wy dzia le II – 75 z 425 te czek TW; w Kiel cach w Wy dzia le VI – 30 ze 155,
Wy dzia le IV – 38 ze 180; w Pi le w Wy dzia le IV – 42 z 77, Wy dzia le VI – 26 z 67; w Ra do miu w Wy -
dzia le III – 55 ze 153. Je śli cho dzi o spra wy: w Kra ko wie w Wy dzia le II – 7 z 39 SO, 6 z 13 SOR, w Wy -
dzia le III – 7 z 39 SO, 5 z 22 SOR; w Kiel cach w Wy dzia le II – 10 z 17 SO, Wy dzia le III – 6 z 16 SO;
w Pi le w Wy dzia le II – 3 z 10 SO, 8 z 14 SOS, w Wy dzia le IV – 14 z 14 SO. AIPN: 032/313, t. 2 (Kiel -
ce), 032/318, t. 4 (Kra ków), 032/308, t. 5 (Pi ła), 032/336, t. 1 (Ra dom). 

83 AIPN, 032/318, t. 4, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu II w Kra ko wie. Zob. też: AIPN, 032/308 k. 93, 107.
W pro to ko le kon tro li Wy dzia łu V w Pi le uży to sfor mu ło wa nia „re pre zen ta tyw na kon tro la wy bra nych
loso wo” dwóch, trzech te czek każ de go pra cow ni ka.

84 AIPN, 032/308, t. 5, k. 27.
85 AIPN, 032/204, k. 21–36. W spra woz da niu wy raź nie stwier dzo no: „Nad mie nić na le ży, że no we

kie row nic two Wy dzia łu III zo bli go wa ło pra cow ni ków do usu nię cia tych uchy bień” (s. 24). Po da no rów -
nież, iż 133 spo śród 248, tj. po nad 61 proc. agen tu ry, sta no wi li TW „sta ty stycz ni” (s. 29) oraz że 13 LK
utrzy my wa no w ce lach sta ty stycz nych (s. 32).



„Uznać moż na, że w ak tu al nej sy tu acji ka dro wej (brak za stęp cy na czel ni ka, 3 funk cjo -
na riu szy jest w służ bie przy go to waw czej, w tym 2 bez prze szko le nia za wo do we go) roz -
ło że nie agen tu ry wśród pra cow ni ków kształ tu je się wła ści wie, uwzględ nia jąc ich staż
pra cy i do świad cze nie”86. Po dob nie by ło w spra woz da niu z kon tro li WUSW w Ra do miu:
1 stycz nia 1984 r. wy dzia ły ope ra cyj ne SB dys po no wa ły 629 TW, dzie więć mie się cy póź -
niej – 596, co sko men to wa no uwa gą: „Pra ca na od cin ku po zy skań no wych TW pro wa -
dzo na by ła ak tyw nie i efek tyw nie, zwłasz cza w 1984 r.”87.

Ta ką tech ni kę sto so wa no nie tyl ko przy spra wach agen tu ry. W pro to ko le kon tro li Wy -
dzia łu III w Kiel cach (sty czeń 1989 r.) w in for ma cjach o spra wach ka dro wych i dys cy -
pli nar nych moż na prze czy tać, iż spo śród 26 funk cjo na riu szy tej jed nost ki, 3 ma
skłon no ści do na ru sza nia dys cy pli ny, 1 wy ma ga nad zo ru „z po wo du do ten den cji nie -
wła ści we go re ali zo wa nia za dań i do ku men to wa nia prze bie gu i efek tów pra cy ope ra cyj -
nej”, 1 zo stał wy da lo ny, wo bec 3 stwier dzo no nie peł ną przy dat ność do służ by, 1 zo stał
uka ra ny upo mnie niem, a z 9 prze pro wa dzo no roz mo wy pro fi lak tycz no -ostrze gaw cze.
Da lej jed nak znaj du je się kon klu zja, że od li sto pa da 1985 r., tj. od ob ję cia sta no wi ska
przez (peł nią ce go funk cję w cza sie kon tro li) na czel ni ka Ma ria na Adam czy ka, na stą pi ła
wy raź na po pra wa88. Je śli ostat nie zda nie by ło by praw dzi we, to wprost trud no so bie wy -
obra zić stan wy dzia łu przed ro kiem 1985! 

In na z me tod to ma ni pu lo wa nie sta ty sty ką. Jed nym ze wskaź ni ków obo wiąz ko wo po -
da wa nym w ra por tach by ło wska za nie, ilu TW przy pa da na jed ne go... I tu za czy na ją się
pro ble my. Nie wia do mo bo wiem, czy cho dzi ło o pra cow ni ka wy dzia łu, czy tyl ko tych je -
go funk cjo na riu szy, któ rzy pra co wa li ope ra cyj nie. Oczy wi ście moż na by ło po da wać każ dą
z tych wer sji, ale wy raź nie wska zu jąc, któ rą się wy bie ra. Tym cza sem w pro to ko le kon tro li 
Wy dzia łu II WUSW w Kra ko wie – ską di nąd jed nym z naj bar dziej kry tycz nych spo śród
wszyst kich, z ja ki mi się ze tkną łem – po da no 12 TW na funk cjo na riu sza. Z po rów na nia
ogól nej licz by TW znaj du ją cych się na sta nie wy dzia łu (427) z licz bą za trud nio nych tam
funk cjo na riu szy (fak tycz nie 42, eta tów 48) wy ni ka, iż na jed ne go z nich przy pa da 10,2 TW.
Tak więc uwzględ nio no za pew ne je dy nie pra cu ją cych ope ra cyj nie, ale te go już nie po da -
no89. W pro to ko le kon tro li Wy dzia łu VI WUSW w Pi le wy li czo no śred nią na jed ne go „ob -
słu gu ją ce go” TW, co po zwa la ło po mi nąć pra cow ni ków ope ra cyj nych, któ rzy agen tu ry nie
pro wa dzi li90. Naj czę ściej pod no szo no śred nią, od li cza jąc źró dła pro wa dzo ne przez ma ją ce
za zwy czaj na swoim kon cie mniej TW kie row nic two wy dzia łów i ana li ty ków91. W sy tu -
acji, gdy sta ty sty ka jest nie ko rzyst na, czę sto te go fak tu nie ko men to wa no92, za do wa la jąc
się umiesz cze niem w za le ce niach punk tu na ka zu ją ce go zwięk sze nie licz by TW.
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86 AIPN, 032/305, t. 6, k. 25. Na le ży przy pusz czać, że od bior ca kart ku ją cy in for ma cję, ra czej prze -
czy tał uwa gi, a nie za głę biał się w da ne licz bo we.

87 AIPN, 032/235, b.p. (s. 18 mps.).
88 AIPN, 032/313, t. 2.
89 AIPN, 032/318, t. 4.
90 AIPN, 032/308, t. 5, k. 137.
91 Na przy kład: pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Kiel cach – tu od li czo no rów nież funk cjo na riu sza

cho re go i dwóch, któ rzy ode szli do szkół re sor to wych (AIPN, 032/313, t. 2); pro to kół kon tro li Wy dzia -
łu III w Kra ko wie (AIPN, 032/318, t. 4); pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Pi le (AIPN, 032/308, t. 5).

92 AIPN, 032/101, Spra woz da nie z kon tro li kom plek so wej w Ka li szu w 1984 r., b.p.; AIPN, 032/220,
Spra woz da nie z kon tro li spraw dza ją cej w Ka li szu w 1986 r., b.p.; AIPN, 032/235, Spra woz da nie z kon -
tro li kom plek so wej w Ra do miu w 1986 r., b.p. 



Swoje go ro dza ju re kord usta no wił L. Wi cher kie wicz w pro to ko le kon tro li Wy dzia -
łu III w Je le niej Gó rze w 1989 r. Po uwa gach pod kre śla ją cych dy na mi kę wzro stu agen -
tu ry w ro ku 1987, po par tych ze sta wie niem na 31 grud nia lat 1988 i 1983 – od po wied -
nio 195 do 96 TW – po in for mo wał o pod da niu kon tro li 53 ze 163 TW znaj du ją cych się
na sta nie wy dzia łu w dniu roz po czę cia kon tro li, tj. 8 ma ja 1989 r.93 Tak więc po mi nął
mil cze niem fakt, iż w cią gu czte rech mie się cy po prze dza ją cych kon tro lę licz ba TW spa -
dła o 32, tj. 16,4 proc.

Na wy raź ną chęć sta ty stycz nej „po pra wy” wy ni ków wska zu je za miesz czo na po ni żej
ta be la, ob ra zu ją ca licz bę źró deł i spo tkań funk cjo na riu szy Wy dzia łu V w Pi le. Jej ko lum -
ny 1–4 sta no wią frag ment więk sze go ory gi nal ne go ze sta wie nia, za miesz czo ne go w pro -
to ko le kon tro li wy dzia łu94. Na to miast ko lum na 5 to ob li czo ny przez au to ra ar ty ku łu
au ten tycz ny wskaź nik spo tkań. Uzy sku je się go, dzie ląc licz bę spo tkań (ko lum na 3) przez
licz bę źró deł (ko lum na 2) po mno żo ną przez 12 (mie sią ce). Da ne z wier szy 3, 5, 17 i 18
wska zu ją, iż au to rzy ta be li wie dzie li, jak wy li cza się oma wia ny przez nich mie sięcz ny
wskaź nik spo tkań. Jed nak w po zo sta łych wier szach po da no go błęd nie; trud no jed no -
znacz nie po wie dzieć, czy by ła to kwe stia tech nicz na (błąd ra chun ko wy lub ma szy nist ki),
czy też za bieg świa do my, na co wska zy wał by fakt, że wskaź nik ten jest za wsze za wy żo -
ny. Szcze gól nie istot na róż ni ca wy stę pu je w wier szach 7, 11, 14, 15 oraz w po zy cji: „Ra -
zem”. Dla sto so wa nych wów czas ocen istot ne by ło bo wiem, czy licz ba spo tkań oscy lu je
wo kół jed ne go w mie sią cu, jest w spo sób istot ny mniej sza lub więk sza. W przy wo ła nych
wy żej przy pad kach licz ba ta jest mniej sza, pod czas gdy z ob li czeń za miesz czo nych w pro -
to ko le wy ni ka, iż funk cjo na riu sze spo ty ka li się z TW czę ściej niż raz w mie sią cu. 

Roz wa ża jąc moż li wość świa do me go sfał szo wa nia da nych, na le ży wziąć pod uwa gę
fakt, iż ory gi nal na ta be la za wie ra ła 10 ko lumn, więc dość praw do po dob ne by ło za ło że -
nie au to ra, że zwierzch ni cy nie bę dą prze mę czać się śle dze niem liczb, a tym bar dziej
spraw dza niem po praw no ści ob li czeń, za do wa la jąc się naj wy żej ogól nym wskaź ni kiem
(1,24 za miast fak tycz ne go 0,96)95.

Za bar dziej wy ra fi no wa ny spo sób po pra wia nia sta tyst ki na le ży uznać do bór te czek
TW. I tak np. w trak cie prze pro wa dzo nej w 1989 r. kon tro li Wy dzia łu II WUSW w Kra -
ko wie skon cen tro wa no się „na jed nost kach po zy ska nych od 1984 r.”, a więc pra cu ją cych
sto sun ko wo le piej96. W tym sa mym ro ku w Wy dzia le III -1 w Szcze ci nie dys po nu ją -
cym 400 TW, wy bie ra jąc tecz ki do kon tro li po mi nię to 72 (tj. 18 proc.) do ty czą ce źró deł
prze wi dy wa nych do prze ka za nia in nym jed nost kom (17) lub eli mi na cji (55)97. W stycz -
niu 1988 r. kon tro lu ją cy Wy dział IV w Kro śnie spo śród 95 znaj du ją cych się na je go stanie
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93 AIPN, 032/327, t. 2, Spra woz da nie z kon tro li Wy dzia łu III w Je le niej Gó rze, k. 11–13.
94 AIPN, 032/308, t. 5, k. 106.
95 Na le ży pa mię tać, iż po da wa ny wskaź nik w ogó le jest dość wąt pli wy. Nie uwzględ nia źró deł w da -

nym ro ku wy eli mi no wa nych, co dzia ła ło na ko rzyść funk cjo na riu szy, gdyż w ostat nim okre sie przed eli -
mi na cją spo tkań na ogół nie od by wa no. Z ko lei na ich nie ko rzyść wpły wa ło uwzględ nia nie TW
po zy ska nych w koń cu ro ku, z któ ry mi si łą rze czy od by to mniej spo tkań.

96 AIPN, 032/318, t. 4. Bar dzo wie lu TW wbrew ofi cjal nym da nym SB zo sta ło zwer bo wa nych wsku -
tek stra chu przed tą służ bą bądź dla osią gnię cia kon kret nej, czę sto jed no ra zo wej (np. otrzy ma nie pasz -
por tu) ko rzy ści. Po pew nym cza sie pod róż nym pre tek stem uni ka li spo tkań lub od ma wia li współ pra cy.
Stąd ba da nie nie daw no po zy ska nych da wa ło wyż szą od prze cięt nej czę sto tli wość spo tkań.

97 AIPN, 032/330, t. 2, Pro to kół nr B -00195/85 kom plek so wej kon tro li Wy dzia łu III -1 WUSW
w Szcze ci nie, 30 VI 1989 r., k. 77. 
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Funkcjonariusz
Liczba 
źródeł

Liczba
spotkań

Wskaźnik
miesięczny
w sprawo -

zdaniu

Wskaźnik
miesięczny
faktyczny

1 2 3 4 5

1) kpt. R. Bartnicki 2 30 1,25 1,25

2) kpt. H. Juszczak 3 20 0,80 0,55

3) por. J. Skrzypiec 2 33 1,37 1,37

4) por. P. Spychalski 10 152 1,54 1,27

5) kpt. R. Borysionek 2 29 1,81 1,21

6) ppor. M. Skonieczny 3 40 1, 47 1,09

7) ppor. S. Cierpiszewski 13 145 1,16 0,93

8) st. szer. M. Pochylski 7 86 1,53 1.03

9) ppor. Z. Serafin 12 97 0,67 0,66

10) plut. J. Nakielski 5 61 1,47 1,02

11) st. szer. J. Gaweł 9 81 1,24 0,75

12) kpr. J. Ciołek 6 76 1,25 1,06

13) st. szer. S. Bajerski 9 86 0,95 0,79

14) ppor. T. Pacanowski 14 148 1,27 0,88

15) st. kpr. P. Michalak 14 133 1,18 0,79

16) chor. Z. Serwacki 13 170 1,20 1,09

17) kpt. J. Misztal 11 179 1,35 1,36

18) por. J. Czerniak [9] 93 0,85 0,86

Razem 144 1659 1,24 0,96

Liczba źródeł i spotkań funkcjonariuszy Wydziału V WUSW w Pile w 1987 r.



TW wy bra li „me to dą re pre zen ta cyj ną” tecz ki per so nal ne i pra cy 43. Tak się jed nak zło ży -
ło, że w tej gru pie zna la zły się ma te ria ły wszyst kich ośmiu naj bar dziej ak tyw nych źró deł98.

Ko lej ny spo sób po pra wia nia wi ze run ku jed nost ki kon tro lo wa nej to wy biór cze oma -
wia nie spo strze żeń. I tak np. w spra woz da niu z kon tro li WUSW w Ka li szu w 1984 r.
moż na prze czy tać, że we wszyst kich spra wach obiek to wych pro wa dzo nych przez Wy -
dział IV znaj du ją się pla ny pra cy opar te na ana li zie za gro żeń z ro ku 1983; przy oma wia -
niu in nych wy dzia łów ta ka in for ma cja się nie po ja wia99.

Jesz cze do bit niej uwi dacz nia się to przy oka zji uwag o taj nych współ pra cow ni kach
pozyska nych na pod sta wie ma te ria łów ob cią ża ją cych. Ta in for ma cja to je den z nie zbęd nych
ele men tów ze sta wu da nych o TW wy ma ga nych w każ dym pro to ko le i spra woz da niu. Cha -
rak te ry stycz na jest jed nak otocz ka, w ja kiej ją za miesz cza no. Ustęp 4 § 10 in struk cji nr 006/70
sta no wił, że przy te go ro dza ju po zy ska niu ak cep ta cja mu si być do ko na na przez dy rek to ra de -
par ta men tu lub za stęp cę sze fa KW MO ds. SB1 00. Otóż w nie któ rych do ku men tach znaj du je
się wy ja śnie nie, czy za stęp ca sze fa po zy ska nie za twier dził101, w in nych – spra wę po mi ja się
mil cze niem102. Oczy wi ście mo że to być spo wo do wa ne bra kiem pre cy zji spo rzą dza ją ce go pro -
to kół, ale rów nież chę cią za osz czę dze nia kon tro lo wa ne mu kry tycz nej uwa gi10 3. 

Na stęp nym ele men tem, na któ ry na le ży zwró cić uwa gę, jest po wierz chow ność kontro -
li, nie umie jęt ność lub nie chęć po wią za nia nie któ rych spo strze żeń. Przy kła do wo w punk -
cie po świę co nym ochro nie in for ma cji nie jaw nych w WUSW w Ka li szu znaj du je się
oce na, iż pro wa dzo na jest ona pra wi dło wo, na to miast z ba da nia tzw. po parć ope ra cyj -
nych w spra wie wy da nia pasz por tu wy ni ka, iż 37,5 proc. pism w tej spra wie nie by ło
reje stro wa nych104. W spra woz da niu z kon tro li we Wro cła wiu uży to sfor mu ło wa nia,
iż „w więk szo ści ogniw [podkr. – A.Z.] (…) prze strze ga ne są w peł ni za sa dy ochro ny
tajem ni cy pań stwo wej i służ bo wej”105, być mo że dla te go, że z pro wa dzo ne go w tym
czasie od ręb ne go po stę po wa nia wy ni ka, że w Wy dzia le Pasz por tów je na ru sza no106.
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98 AIPN, 032/282, t. 1, Pro to kół kon tro li kom plek so wej Wy dzia łu IV WUSW w Kro śnie UG -0082/88
z 21 I 1988 r., k. 72, 85, 232–235. Po dob ny wy bór miał miej sce w trak cie kon tro li tam tej szej Sa mo dziel -
nej Sek cji 6, choć w tym wy pad ku nie po da no kry te rium wy bo ru te czek. Ibi dem, k. 150–151, 242–243.

99 AIPN, 032/101, b.p. (s. 20 mps.).
100 In struk cje pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa (1945–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War -

sza wa 2004, s. 128.
101 In for ma cje o zgo dzie za stęp cy sze fa WUSW ds. SB na wer bu nek po zy ska nych na tej pod sta wie

TW: w wy dzia łach V i VI w Kiel cach – AIPN, 032/313, t. 2; w wy dzia łach II i III/1 w Kra ko -
wie – AIPN 032/318 t. 4; w wy dzia łach IV i V w Pi le – AIPN, 032/308, t. 5; w wy dzia łach Ochro ny
Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa i Ochro ny Go spo dar ki w Ra do miu – AIPN, 032/336, t. 1. In for ma -
cje o bra ku ta kiej zgo dy w Wy dzia le III WUSW w Ra do miu – AIPN, 032/336, t. 1. 

102 Ta ka sy tu acja mia ła miej sce na przy kład w wy pad ku kon tro li Wy dzia łu II w Cie cha no wie
(AIPN, 032/305, t. 6) oraz wy dzia łów II i IV w Kiel cach (AIPN, 032/313, t. 2).

103 Kon tro la Wy dzia łu V w Lu bli nie w 1989 r. wśród 9 po zy ska nych na pod sta wie ma te ria łów ob cią -
ża ją cych w la tach 1982–1985 wy ka za ła 5 przy pad ków za twier dze nia nie przez za stęp cę sze fa, lecz na -
czel ni ka. W spra woz da niu z kon tro li w 1984 r. brak wzmian ki na ten te mat. AIPN, 032/115, Spra woz da nie
z kon tro li WUSW w Lu bli nie w 1984 r., b.p.; AIPN, 032/325, t. 3, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu V w Lu -
bli nie w 1989 r., k. 120.

104 AIPN, 032/101, k. 83, 89.
105 AIPN, 032/137, Spra woz da nie B -00723 z kon tro li kom plek so wej WUSW we Wro cła wiu prze -

pro wa dzo nej w dniach 3 IX – 22 IX 1984 r., b.p. (s. 121 mps.).
106 AIPN, 032/145, In for ma cja nr KI -31/85 za stęp cy kie row ni ka gru py ope ra cyj no -śled czej mjr. J. Ja -

ni ka do ty czą ca nie pra wi dło wo ści w pra cy Wy dzia łu Pasz por tów z 15 I 1985 r., b.p.



Nie kie dy w jed nym do ku men cie znaj du ją się nie spój ne in for ma cje. W pro to ko le
kontro li Wy dzia łu VI w Za mo ściu, pa rę stron po kry tycz nym omó wie niu wy ko rzy sta nia
16 (spo śród 69, któ rych tecz ki przej rza no) TW – za koń czo nym su ge stią roz wa że nia
celowo ści dal szej współ pra cy z uwa gi na ich nie chęć i/lub do star cza nie in for ma cji o zni -
ko mej war to ści107 – znaj du je się pas sus: „W li kwi da cji za gro żeń ak tyw nie wy ko rzy sty -
wa no oso bo we źró dła in for ma cji, tj. 193 TW i 92 KO”108. Moż na od nieść wra że nie, iż
au tor przy to czo nych słów zdą żył za po mnieć, że znacz na licz ba tych OZI nie po sia da żad -
nej war to ści ope ra cyj nej.

Po dob nie wy glą da po da wa na we wszyst kich do ku men tach pre zen ta cja ob cią że nia funk -
cjo na riu szy taj ny mi współ pra cow ni ka mi. Z pro to ko łów wy ni ka, że nie któ rzy z pra cow ni -
ków pro wa dzi li ich po nad dwu dzie stu. Kon tro lu ją cy zwra ca ją na to uwa gę nie mal wy łącz nie
w sy tu acji, gdy ta ki stan do ty czy kie row ni ków sek cji, wska zu jąc, iż ob słu ga tak du żej licz -
by źró deł utrud nia im skon cen tro wa nie się na nad zo rze nad pra cą pod wład nych10 9.

Nie za uwa żo no, iż na wet nie peł nią cy funk cji kie row ni czej funk cjo na riusz nie jest
w sta nie pra wi dło wo pro wa dzić po nad dwu dzie stu TW. Brak tu re flek sji, jak przy ta kiej
licz bie moż na by ło speł niać in ny – uzna wa ny za waż ny – wy móg pra cy ope ra cyj nej,
tj. przy naj mniej jed no spo tka nie z TW w cią gu mie sią ca. Nie po wią za no też wy so kiej
licz by źró deł z ja ko ścią ich pro wa dze nia, na wet wów czas, gdy da ne o tej złej ja ko ści
w pro to ko łach się zna la zły110.

Do po wyż szych roz wa żań na le ży do dać jesz cze jed ną oczy wi stą uwa gę: przed sta wio -
ny w pro to ko le ob raz pra cy wy dzia łu za le żał od wie dzy, prze ni kli wo ści i rze tel no ści kon -
tro lu ją ce go.

Do tych cza so we wy wo dy skła nia ją do wy su nię cia kil ku wnio sków na tu ry bar dziej
ogól nej. Ma te ria ły z kon tro li kom plek so wej sa me z sie bie nie wy da ją się do brym,
a na pew no nie są wy star cza ją cym źró dłem do oce ny pra cy kon kret ne go WUSW. Wię -
cej, sa mo po rów na nie pro to ko łów czy spra woz dań z kon tro li w kil ku WUSW nie mo że
sta no wić wy star cza ją cej pod sta wy do te zy, że wy żej oce nio ny fak tycz nie wy ko ny wał
swoje za da nia le piej od przed sta wio ne go w gor szym świe tle.

War to jed nak zwró cić uwa gę na trzy ty py in for ma cji, któ re na le ży uznać za wia ry -
god ne.

Pod sta wę wszel kich ma te ria łów z kon tro li sta no wił pro to kół pod pi sy wa ny rów nież
przez na czel ni ka kon tro lo wa ne go wy dzia łu. Trud no so bie wy obra zić – choć oczy wi ście
nie moż na wy klu czyć ja kiejś for my na ci sku (szan ta żu), by ten ostat ni, któ ry mi ał upraw -
nie nia do zgła sza nia za strze żeń na tu ry me ry to rycz nej111, pod pi sy wał się pod zarzuta mi
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107 AIPN, 032/312, t. 1, Spra woz da nie z kon tro li Wy dzia łu VI w Za mo ściu, b.p. (s. 10, 21 mps.).
108 Ibi dem, s. 13 mps.
109 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu V w Kiel cach w 1989 r., b.p.; AIPN, 032/318,

t. 4, Pro to ko ły kon tro li wy dzia łów II, III i III/1 w Kra ko wie w 1989 r. 
110 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu IV w Kiel cach, b.p. (ni ski po ziom pra cy ope ra -

cyj nej i za nie dba nia w pro wa dze niu do ku men ta cji przez kpt. An drze ja Stęp nia, ma ją ce go na kon cie
22 TW, naj wię cej w Wy dzia le); AIPN, 032/308, t. 5, k. 139–141. W pro to ko le kon tro li Wy dzia łu VI w Pile
jako przy kła dy ni skie go po zio mu pra cy ope ra cyj nej po da je się Bu cza ka i Krzysz to fa Ja nic kie go, któ rzy
ską di nąd mie li naj wię cej TW w Wy dzia le.

111 Ru ty no wo w ostat nim zda niu pro to ko łów kon tro li pa da ło stwier dze nie, iż na czel nik kon tro lo wa -
ne go wy dzia łu zo stał po in for mo wa ny o przy słu gu ją cych mu upraw nie niach wy ni ka ją cych z § 21 ust. 5
In struk cji z 27 I 1984 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad i try bu prze pro wa dza nia kon tro li w jed nost kach 



nie znaj du ją cy mi po twier dze nia w fak tach. Tak więc do ku men ta cja z kon tro li sta no wi
dobre źró dło in for ma cji o ma ją cych miej sce w prak ty ce dzia ła niach nie zgod nych z obo -
wią zu ją cy mi prze pi sa mi (m.in. z teo rią pra cy ope ra cyj nej), mo że też po słu żyć ja ko pod -
sta wa stwo rze nia ich ka ta lo gu. Po dob nie ma się rzecz w od nie sie niu do dzia łań przez
cen tra lę nie ure gu lo wa nych. Na to miast trze ba być bar dziej ostroż nym przy ana li zie da -
nych ilo ścio wych do ty czą cych ta kich sy tu acji.

Po zy tyw ne uwa gi o cha rak te rze ogól nym w ro dza ju „do ku men ta cja LK nie bu dzi za -
strze żeń”, „ochro na ta jem ni cy pra wi dło wa”, „czę sto tli wość spo tkań z TW kształ to wa ła
się róż nie i wy ni ka ła z upla so wa nia źró deł, ich moż li wo ści ope ra cyj nych oraz za kre su
wy ko rzy sty wa nia” itp. – nie ma ją żad nej war to ści po znaw czej. Na to miast po sia da ją ją
wy ra że nia ty pu: „Pod kre ślić na le ży, że…”, „Na wy róż nie nie za słu gu je fakt, że…”. W tym
wy pad ku, na wet je śli od nie sie nie tej in for ma cji do kon kret ne go wy dzia łu od bie ga
od praw dy (nie obiek tyw nie wy bra no kon tro lo wa ne tecz ki TW, stąd wy so ki pro cent spo -
tkań w LK, pod czas gdy w rze czy wi sto ści był on niż szy), zwró ce nie uwa gi na to zja wi -
sko wska zu je, iż zda niem kon tro lu ją ce go „prze cięt na kra jo wa” by ła znacz nie niż sza.

Dru gi typ in for ma cji uka zu je sam spo sób po strze ga nia re sor tu i je go kon kret nych
struk tur przez kon tro lu ją cych oraz do ko nu ją ce się w nim – zwłasz cza w 1989 r. – zmia -
ny. Rzu ca też świa tło nie tyl ko na fak tycz ną ro lę SB w lo kal nym apa ra cie wła dzy, lecz
tak że po sta wę osób zaj mu ją cych wy so kie sta no wi ska w ad mi ni stra cji lub go spo dar ce.

Trze ci typ in for ma cji to da ne o cha rak te rze wtór nym, któ re jed nak na bie ra ją du że go
zna cze nia wsku tek ma so we go nisz cze nia (wy pro wa dza nia po za re sort) akt w la tach
1989–1990. Obo wią zek po da wa nia m.in. osią gnięć kon tro lo wa ne go wy dzia łu pro wa dził
do umiesz cza nia w pro to ko łach krót kich wzmia nek o cen niej szej agen tu rze, spo so bie jej
wy ko rzy sta nia, miej scu pra cy itd., spo so bie pro wa dze nia wy bra nych spraw ope ra cyj -
nych, co mo że przy czy nić się do usta le nia nie któ rych TW, ich ro li w po szcze gól nych
spra wach, wy ja śnie nia nie któ rych wy da rzeń. Z ko lei in for ma cje o agen tu rze uni ka ją cej
współ pra cy mo gą oka zać się po moc ne dla osób fi gu ru ją cych ja ko TW w re sor to wej
ewiden cji.

Z uwa gi na bo gac two pro ble mów te ma ty kę pre zen ta cji ogra ni czo no do jed ne go za -
gad nie nia, a mia no wi cie do ku men to wa nia dzia łań SB. Kry te rium wy bo ru sta no wił fakt,
iż za cho wa ne ak ta sta no wią pod sta wę pra cy ba da czy. War to więc wie dzieć, jak ma ją się
do opi sy wa nej rze czy wi sto ści. Trze ba jed nak pa mię tać, iż z punk tu wi dze nia kon tro lu ją -
cych nie by ła to spra wa za sad ni cza. Sta no wią ca pod sta wę ich dzia ła nia in struk cja do za -
rzą dze nia nr 094 z 16 grud nia 1983 r. wska zy wa ła, że głów nym ce lem kon tro li
kom plek so wych mia ło być spraw dze nie „pod sta wo wych [podkr. – A.Z.] dzie dzin dzia -
łal no ści kon tro lo wa nej jed nost ki”112, a więc np. pra cy ope ra cyj nej, a nie spo so bu jej do -
ku men to wa nia, któ ry trak tu je się ja ko jed ną z ubocz nych czyn no ści wy ko ny wa nych
w ra mach tej że pra cy. 
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or ga ni za cyj nych re sor tu spraw we wnętrz nych bę dą cej za łącz ni kiem do Za rzą dze nia nr 094/83
z 16 XII 1983 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych. AIPN, 657/36, k. 16.

112 Ibi dem, In struk cja z 27 I 1984 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad i try bu prze pro wa dza nia kon -
tro li w jed nost kach or ga ni za cyj nych re sor tu spraw we wnętrz nych bę dą ca za łącz ni kiem do Za rzą dze nia
nr 094/83 z 16 XII 1983 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych (§ 7 ust. 2), k. 4. 



Fał szo wa nie do ku men ta cji

Śla dów wy raź ne go fał szo wa nia ma te ria łów, czy li po da wa nia in for ma cji nie praw dzi -
wych w ce lu oszu ka nia prze ło żo nych dla ko rzy ści (w tym unik nię cia ka ry) jed ne go funk -
cjo na riu sza lub ich gru py, jest sto sun ko wo nie wie le. Pierw szy z omó wio nych przy pad ków
po cho dzi ze spra wy z ga tun ku tych, ja kich służ by się oba wia ją, tzn. z udzia łem po li ty ka.

W stycz niu 1984 r. do funk cjo na riu sza Biu ra do Wal ki z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą
KG MO ppłk. We chte ro wi cza zgło sił się je go by ły in for ma tor – przed się bior ca, no ta be ne
uwa ża ny za nie zbyt szcze re go, wy ko rzy stu ją ce go kon tak ty z MO dla utrą ca nia kon ku ren -
cji. Po in for mo wał roz mów cę, iż ma po waż ne kło po ty z kie lec ką Izbą Skar bo wą. Obie cał
je po myśl nie roz wią zać je den z po słów z tam tej sze go wo je wódz twa, żą da jąc za to jed no -
mi lio no wej ła pów ki, któ rej pierw sza tran sza w wy so ko ści 600 tys. zł ma zo stać prze ka za -
na te go sa me go dnia wie czo rem. Funk cjo na riusz z miej sca zwró cił się z py ta niem o spo sób
po stę po wa nia do na czel ni ka wy dzia łu, a ten do dy rek to ra. Dal szy prze bieg wy pad ków nie
jest ja sny. Zwierzch nik ja ko by ka te go rycz nie za bro nił wrę cze nia ła pów ki, ale jed no cześ -
nie na ka zał za zna cze nie bank no tów, któ re miał ze so bą zgła sza ją cy się do ko men dy in for -
ma tor. W efek cie przed się bior ca pie nią dze te prze ka zał po sło wi, na to miast sa mą spra wę
w ra mach re sor tu ode sła no De par ta men to wi III (do ty czy ła po li ty ka), któ ry ogra ni czył się
do wy ko na nia ru ty no wych czyn no ści (za ło że nie pod słu chu in for ma to ro wi). Dal szych kro -
ków nie pod ję to, a od po wie dzial ność za nie zre ali zo wa nie spra wy obie jed nost ki prze rzu -
ca ły wza jem nie na sie bie113. Dla ni niej sze go ar ty ku łu nie jest istot ne, czy rze czy wi ście
by ło to skut kiem błę du, czy też ktoś w re sor cie – na ja kim szcze blu i dla cze go – chciał
spra wę wy ci szyć114. War to na to miast zwró cić uwa gę na je den z ele men tów ujaw nio ny
w trak cie dzia łań pro wa dzo nych przez GIM.

W pew nym mo men cie ppłk We chte ro wicz spo rzą dził no tat kę z pro po zy cja mi dal sze -
go po stę po wa nia w spra wie. Na wyż szym szcze blu zo sta ły one zmie nio ne i ja ko za łącz -
nik (rów nież w for mie no tat ki) prze sła ne po za Biu ro; pod pis au to ra zo stał sfał szo wa ny.
Roz py ty wa ny na ten te mat na czel nik wy dzia łu utrzy my wał, że zmia ny by ły nie istot ne,
więc nie wi dział po wo du, by nie pod pi sać pod wy sła ną no tat ką We chte ro wi cza115. War -
to zwró cić uwa gę, iż te go ro dza ju po stę po wa nie nie wy wo ła ło wnio sku GIM o wy ciąg -
nię cie ja kich kol wiek kon se kwen cji wo bec na czel ni ka.

Trud no okre ślić, jak czę sto ma my do czy nie nia z sy tu acją po dob ną do omó wio nej
wy żej. Zmian pro po zy cji pod wład nych – co zro zu mia łe – prze ło że ni do ko ny wa li sta le,
na to miast nie pod pi sy wa no no ta tek ich na zwi ska mi. Praw do po dob nie dla te go bar dzo
wie le do ku men tów jest od per so ni fi ko wa nych – znaj du je się pod ni mi in for ma cja: „Opra -
co wa no w wy dzia le…”.

Brak ma te ria łów nie po zwa la w spo sób jed no znacz ny oce nić, czy w opi sy wa nym wy -
żej wy da rze niu ma my do czy nie nia je dy nie z for mal nym, czy rów nież me ry to rycz nym
fał szo wa niem do ku men tu. Nie bu dzi ta kich wąt pli wo ści przy kład na stęp ny.
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113 AIPN, 032/99, pas sim.
114 Ibi dem, k. 28. W spra woz da niu pod pi sa nym przez M. Krup skie go, obar cza ją cym wi ną Biu ro

do Wal ki z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą, jest błęd ny wnio sek, ja ko by po wrę cze niu ła pów ki nie moż na
by ło już nic zro bić (pie nią dze by ły zna czo ne, po zo sta ła jesz cze kwo ta 400 tys. zł), co su ge ro wa ło by bądź
chęć uspra wie dli wie nia De par ta men tu III, bądź nie chęć do re ali za cji spra wy.

115 Ibi dem, k. 49–50. Sam We chte ro wicz utrzy my wał, iż pod pi sał dru gi eg zem plarz prze ro bio nej
notat ki.



Płk Ma rian Mo zga wa w la tach 1975–1981 rzą dził Ko men dą Wo je wódz ką MO
w Ra do miu w spo sób dyk ta tor ski, przy czym – jak to uję to w ra por cie po wo ła nej przez
Kisz cza ka ko mi sji – „nie prze strze gał, a na wet na ru szał obo wią zu ją ce prze pi sy”116.
Doty czy ło to m.in. go spo dar ki fun du szem ope ra cyj nym, któ rym dys po no wał, ła miąc
pod sta wo we za sa dy In struk cji nr 001 dy rek to ra De par ta men tu Fi nan so we go z 2 stycz -
nia 1970 r. I tak z po zy cji 2 – „zwro ty kosz tów ope ra cyj nych po nie sio nych przez funk -
cjo na riu szy” – po le cił roz li czać kwo ty na ce le kon sump cyj ne w ka sy nie MO, posiłki
w cza sie na rad służ bo wych itp. Na wszel kie upo min ki wrę cza ne przez nie go po bie ra no
z ko lei pie nią dze w ra mach po zy cji 1 – „wy na gro dze nie taj nych współ pra cow ni ków”.
Oczy wi ście wbrew eu fe mi stycz ne mu sfor mu ło wa niu ko mi sji o „nie pra wi dło wo ściach”
Mo zga wa mu siał mieć świa do mość na ru sza nia pra wa, w związ ku z czym po le cił roz -
li cza nie środ ków finan so wych ja ko na gród rze czo wych TW, któ rzy ich de fac to ni gdy
nie otrzy ma li117.

Z punk tu wi dze nia fał szo wa nia do ku men ta cji ozna cza ło to przede wszyst kim wy pi -
sy wa nie fik cyj nych ra por tów, do cze go na kła nia no sze re go wych funk cjo na riu szy. 28 tego
ro dza ju wy pad ków wy kry ła kon tro la GIM, któ re go pra cow ni cy po dej rze wa li jed nak, iż
by ło ich wię cej, ale część funk cjo na riu szy nie chcia ła się przy znać do udzia łu w ta kim
pro ce de rze. Nie kie dy prze ło że ni nie zgod nie z praw dą po twier dza li swoją obec ność
przy wrę cza niu upo min ków (przy naj mniej raz zro bił to za stęp ca ko men dan ta wo je wódz -
kie go ds. SB ppłk Śledź)118. Przy roz li cza niu wy dat ków sa me go Mo zga wy oka za ło się,
że na skon tro lo wa nych 97 je go ra por tów „tyl ko w 7 przy pad kach po da no ini cja ły rze ko -
mych źró deł”, któ rych wpi sa nie by ło wy ma ga ne na te go ty pu do ku men tach119.

Oczy wi ście ro dzi to py ta nie o war tość do ku men ta cji fi nan so wej – z po kwi to wa nia mi
włącz nie. Czy „pro ce du ra” ra dom ska lat 1975–1981 by ła zja wi skiem wy jąt ko wym, czy
też ty po wym, wy stę pu ją cym na róż nym te re nie i w róż nym cza sie? Rze tel na od po wiedź
wy ma ga po głę bio nych ba dań, jed nak wiele ele men tów wska zu je, iż bar dziej praw do -
podob na wy da je się hi po te za dru ga.

Przede wszyst kim – na wet ma jąc świa do mość, iż wzmian ko wa na ko mi sja oce nia ją -
ca ma te ria ły w spra wie Mo zga wy by ła wo bec nie go bar dzo wy ro zu mia ła – war to zwró -
cić uwa gę na jed no ze sfor mu ło wań za war te w jej ra por cie. W zda niu: „Ce chy
cha rak te ro lo gicz ne i styl pra cy b. ko men dan ta wo je wódz kie go w Ra do miu po wo do wał,
że chcąc uzy skać jak naj lep sze wy ni ki ope ra cyj ne (…) nie prze strze gał, a na wet na ru -
szał obo wią zu ją ce prze pi sy” po sło wie „styl” do da no przy pis: „Styl ten nie był w tym
cza sie od osob nio ny”120. Wa gę te go stwier dze nia po twier dza je den z wnio sków M. Krup -
skie go za war tych w no tat ce służ bo wej z 21 lip ca 1981 r. Kie row nik GIM pro po no wał,
by ma te riał usta le nio wy z ba da nia za rzu tów wo bec M. Mo zga wy wy ko rzy stać na naj -
bliż szej od pra wie ko men dan tów wo je wódz kich i ich za stęp ców ds. SB „dla uprze dze nia
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116 AIPN, 0604/1921/CD, Ra port z 24 VIII 1981 r., k. 73.
117 Ibi dem, In struk cja nr 001 dy rek to ra De par ta men tu Fi nan so we go z 2 I 1970 r., k. 77–78;

AIPN, 01254/366/CD, k. 6.
118 AIPN, 1585/10842/CD, No tat ka służ bo wa GIM z 21 VII 1981 r., k. 108.
119 AIPN, 0604/1921/CD, k. 77. Po wyż szą in for ma cję uzu peł nia ła wzmian ka, iż we dług no we go ko -

men dan ta wo je wódz kie go po przed nik nie prze ka zał mu żad nych źró deł ani ma te ria łów wska zu ją cych
ich ist nie nie.

120 Ibi dem, k. 73. Na ogól ne kry tycz ne od nie sie nie do przy wo ła nych lat moż na by ło so bie po zwo lić,
gdyż no wy mi ni ster (C. Kisz czak) ob jął re sort nie ca ły mie siąc przed przy go to wa niem ra por tu.



ich o nie do pusz czal no ści prak tyk sto so wa nych w Ra do miu”121. Gdy by po stę po wa nie
komen dan ta z Ra do mia by ło czymś wy jąt ko wym, ta ki wnio sek nie był by po trzeb ny.

Nie ma pew no ści, czy po wyż sza uwa ga do ty czy ła rów nież spo so bu go spo da ro wa nia
fun du szem ope ra cyj nym. Fak tem jest jed nak, iż wy ko rzy sty wa nie go np. dla ce lów re -
pre zen ta cyj nych by ło w re sor cie zja wi skiem po wszech nym122. Oczy wi ście nie za wsze
ozna cza ło to fał szo wa nie do ku men tów.

Nad użyć do pusz cza li się rów nież prze ło że ni śred nie go szcze bla. Za wpi sy wa nie na po -
kwi to wa niach su my wyż szej niż fak tycz nie wy pła ca nej TW w 1985 r. zo stał zwol nio ny
dys cy pli nar nie ze służ by za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III w Biel sku -Bia łej123. Na czel nik
Wy dzia łu III (po raz ko lej ny wła śnie III) w Ra do miu Ta de usz Ża biń ski zda niem GIM
zdefrau do wał ok. 121 tys. zł, sys te ma tycz nie fał szu jąc po kwi to wa nia wy dat ków ope ra -
cyj nych od 1982 r.124 Zwra ca uwa gę fakt, iż kon ty nu ował ten pro ce der bez po śred nio po do -
ko na nej w Ra do miu kon tro li do ty czą cej m.in. nie pra wi dło wo ści w go spo dar ce fun du szem
ope ra cyj nym przez Mo zga wę. Nie moż na wy klu czyć, iż za chę tę dla Ża biń skie go sta no -
wi ło ła god ne po trak to wa nie by łe go ko men dan ta przez kie row nic two re sor tu12 5.

Fał szo wa nia do ku men tów fi nan so wych mo gli do ko ny wać rów nież sze re go wi pra -
cow ni cy ope ra cyj ni. O jed nym z ta kich przy pad ków wspo mniał C. Kisz czak pod czas na -
ra dy tzw. ak ty wu kie row ni cze go re sor tu w lip cu 1984 r.126

La tem 1992 r. jed na z osób, któ re zna la zły się na tzw. li ście Ma cie re wi cza, w mo jej
obec no ści za po zna wa ła się z ma te ria ła mi do ty czą cy mi swojej współ pra cy z SB. Po cząt -
ko we ty po we za cho wa nie, to zna czy uda wa nie cał ko wi te go spo ko ju i pod wa ża nie pół -
słów ka mi da nych z tek stu, zmie ni ło się cał ko wi cie przy lek tu rze za koń cze nia ra por tu
ofi ce ra z in for ma cją o kosz tach spo tka nia w re stau ra cji. Czy ta ją cy zu peł nie spon ta nicz -
nie wy krzyk nął: „A to sk…! On pła cił! To ja pła ci łem!”. 

Po śred nią po szla kę, rów nież su ge ru ją cą moż li wo ści fał szo wa nia roz li czeń, sta no wią
pro to ko ły kon tro li kom plek so wych prze pro wa dzo nych w koń co wym okre sie ist nie nia
SB. W trzech z prze ba da nych (cha rak te ry stycz ne, że wszyst kie do ty czą wy dzia łów III)
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121 AIPN, 1585/10842/CD, k. 112.
122 AIPN, 1585/203/CD, Ma te ria ły z po sie dzeń kie row nic twa MSW, 1982–1983, k. 34–35. W trak -

cie oma wia nia pro ble mów fun du szu re pre zen ta cyj ne go pod czas po sie dze nia kie row nic twa 11 I 1982 r.
dy rek tor De par ta men tu Fi nan sów płk A. Du sza po in for mo wał o wy ko rzy sty wa niu fun du szu ope ra cyj -
ne go na ce le re pre zen ta cyj ne. Kisz czak za po wie dział, że z fun du szu ope ra cyj ne go bę dzie moż na po kry -
wać wy dat ki na spo tka nia w lo ka lach, ale do ty czy ło to tyl ko pra cow ni ków zaj mu ją cych sta no wi ska
od dy rek to ra ge ne ral ne go wzwyż. Sto sow ne ra chun ki mia ły prze cho dzić przez Ga bi net Mi ni stra. Zob.
ibi dem, k. 49. No tat ka bez da ty z in for ma cją, iż w re sor cie wy stę pu je tzw. fun dusz dys po zy cyj ny wy -
dzie lo ny z ope ra cyj ne go, z któ re go ko rzy sta li kie row ni cy jed no stek w cen tra li oraz ko men dan ci wo je -
wódz cy, KD PZPR itd. Nie ist niał obo wią zek szcze gó ło we go roz li cza nia wy dat ków z te go fun du szu.

123 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. III: 1975–1990, red. P. Pio trow ski, War -
sza wa 2008, s. 84, przyp. 4.

124 AIPN, 032/235, Spra woz da nie B -00883/86 ze stycz nia 1986 r. z kon tro li WUSW w Ra do miu,
k. 141–142.

125 AIPN Ra, 038/251, t. 1, Ak ta oso bo we; t. 2, Ak ta po stę po wa nia dys cy pli nar ne go prze ciwko
Tadeuszo wi Ża biń skie mu. Obiek tyw ność po stę po wa nia bu dzi wąt pli wo ści. Moż na od nieść wra że nie, 
iż pro wa dzą cym je za le ża ło na po mi nię ciu wąt ków do ty czą cych fał szo wa nia do ku men ta cji na po le ce nie
prze ło żo nych, w tym za trud nio ne go w tym cza sie w De par ta men cie III MSW by łe go za stęp cy ko men -
dan ta wo je wódz kie go MO w Ra do miu ds. SB K. Śle dzia.

126 AIPN, 0811/42/CD, k. 40. Funk cjo na riusz SB RUSW w Kra śni ku, fał szu jąc do ku men ty, przy -
własz czył so bie 65 tys. zł.



znaj du je się in for ma cja, iż w kosz tach spo tkań z TW po da je się kwo ty do 300 zł (ty le
mógł ak cep to wać na czel nik wy dzia łu, wyż szą su mę – już za stęp ca sze fa ds. SB), co
przy ce nach z lat 1988–1989 uzna no – słusz nie – za nie wy star cza ją ce. Wąt pli wo ści bu -
dzi jed nak kon sta ta cja, że „róż ni ca po mię dzy tą kwo tą a fak tycz ny mi kosz ta mi spo tkań
po kry wa na jest z wła snych środ ków pra cow ni ków”127. Po wta rza ją ce się wie lo krot nie
przy oma wia niu spraw ka dro wych uwa gi, iż wy stę pu ją ce w la tach osiem dzie sią tych trud -
no ści z na bo rem są m.in. wy ni kiem zbyt ni skich w po rów na niu z nie któ ry mi pra co daw -
ca mi cy wil ny mi wy na gro dzeń, ja kie mo że za pro po no wać SB, wska zu ją, że adep ci służ by
by li czu li na aspekt fi nan so wy pra cy. Za tem ra czej trud no po dej rze wać, by ma so wo chcie li 
do niej do pła cać.

Fał szo wa nie do ku men tów fi nan so wych uła twiał fakt, iż prze ło że ni nie wy ka zy wa li 
szcze gól nej sta ran no ści przy ich ak cep ta cji. W pro to ko le kon tro li ską di nąd do brze oce -
nio ne go Wy dzia łu V WUSW w Pi le, moż na zna leźć uwa gi wska zu ją ce brak na no tat kach
ad no ta cji o wy na gro dze niu ze spo tkań, jed no znacz nej in for ma cji, kto i za co kon kret nie
otrzy my wał pie nią dze, a tak że o roz li cza niu nie zgod nie z po zy cja mi wy mie nio ny mi w § 1
In struk cji nr 001/70 oraz ogól nie o ma łej sta ran no ści w ra por tach fi nan so wych128.

Przed sta wio ne po wy żej przy pad ki wska zu ją na fał szo wa nie do ku men ta cji od zwier -
cie dla ją cej fi nan so wa nie oso bo wych źró deł in for ma cji, co jed nak w żad nym wy pad ku
nie ozna cza, iż wy ka zy wa ni w ma te ria łach ja ko otrzy mu ją cy pie nią dze lub na gro dy rze -
czo we taj ni współ pra cow ni cy de fac to ni mi nie by li129.

Ina czej przed sta wia się spra wa (rze ko me go?) po zy ska nia TW „Eu ge niusz” przez
funk cjo na riu sza Wy dzia łu IV w Kiel cach. Z uwa gi na ran gę pro ble mu war to przy to czyć
dłuż szy cy tat z pro to ko łu kon tro li, w któ rym po in for ma cji, iż za po zna no się z tecz ka mi
per so nal ny mi i pra cy 38 TW, stwier dzo no: „Fakt przed wcze snej re je stra cji przez kpt.
A[ndrze ja] Stęp nia w dniu 12 XII 1988 r. TW ps. «Eu ge niusz», nr rej. 29041. W to ku
opra co wa nia prze pro wa dzo no 2 roz mo wy, w tym po zy ska nio wą dnia 14 XII 1988 r.
W roz mo wie tej w ogó le nie po ru szo no pro ble mu współ pra cy, kan dy dat je dy nie wy ra ził
zgo dę na nie spre cy zo wa ną w cza sie na stęp ną wi zy tę kpt. Stęp nia. Po nad to kpt. Stę pień
spo rzą dził nie zgod ną z praw dą le gen dę z dnia 14 XII 1988 r. dot[yczą cą] na wią za nia kon -
tak tu z TW, stwier dza jąc: «TW »Eu ge niusz« przy je dzie do Kielc i za dzwo ni na nr służ -
bo wy tel. 29852 i po pro si do te le fo nu p. An drze ja» – żad nych uzgod nień na ten te mat
nie by ło. Roz mo wy pro wa dzo no bez pod sta wo wej wie dzy o kan dy da cie”130.

We wspo mnia nym frag men cie zwra ca ją uwa gę dwa ele men ty. Gru dnio wa da ta po zy -
ska nia wy wo łu je py ta nie, czy re je stra cja nie jest co naj mniej przed wcze sna, do ko na na
w ce lu po pra wy sta ty sty ki przed spra woz da niem rocz nym. Wąt pli wo ści bu dzi rów nież
fakt re je stra cji dwa dni przed roz mo wą po zy ska nio wą.
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127 AIPN, 032/318, t. 4, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III WUSW w Kra ko wie; ta kie sa me uwa gi w pro -
to ko łach kon tro li wy dzia łów III w Kiel cach (AIPN, 032/313, t. 2) i Pi le (AIPN, 032/308, t. 5, k. 56). 

128 AIPN, 032/308, t. 5, k. 127.
129 Do ta kie go sa me go wnio sku do szedł Pa weł Sku bisz na pod sta wie ana li zy ma te ria łów WUBP

w Szcze ci nie, Ko sza li nie i Olsz ty nie oraz KW MO w Szcze ci nie. Zob. P. Sku bisz, Fał szer stwa do ku -
men ta cji ope ra cyj nej po peł nio ne przez funk cjo na riu szy Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa,
„Dzie je Naj now sze” 2010, nr 4, s. 50. 

130 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół nr G -0064/89 kon tro li kom plek so wej Wy dzia łu IV WUSW w Kiel -
cach z 20 I 1989 r., s. 8–9 (ży wa pa gi na).



Istot ny jest rów nież ję zyk, ja kim spe cja li sta GIM opi su je wy da rze nie. Stęp nio wi sta -
wia wpraw dzie istot ny dla oce ny je go pro fe sjo na li zmu za rzut pro wa dze nia roz mo wy bez
pod sta wo wej wie dzy o kan dy da cie, a we wnio skach na ka zu je ob jąć je go pra cę szcze gó -
ło wą kon tro lą, jed nak przed sta wia jąc fakt ewi dent ne go fał szer stwa (w naj lep szym ra zie
kon fa bu la cji) funk cjo na riu sza – ogra ni cza się do opi su i nie do ma ga wy cią gnię cia sank -
cji dys cy pli nar nych131.

Kon se kwen cje dla Stęp nia nie wy da ją się ade kwat ne w sto sun ku do prze wi nie nia. Parę
dni po za koń cze niu kon tro li, 23 stycz nia, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV w obec no ści
kie row ni ka sek cji, ofi ce ra po li tycz no -wy cho waw cze go oraz pra cow ni ka Wy dzia łu Kadr
prze pro wa dził z nim „roz mo wę mo bi li zu ją co -ostrze gaw czą” w związ ku z ujaw nio ny mi
„ra żą cy mi uchy bie nia mi” w wy ko ny wa niu czyn no ści służ bo wych, po le ga ją cy mi na ni -
skim po zio mie pra cy oraz „po waż nych za nie dba niach” w pro wa dze niu do ku men ta cji pra -
cy z TW. Trud no oprzeć się wra że niu, iż sfał szo wa nie in for ma cji o po zy ska niu ukry to
w no tat ce (nie wy klu czo ne, że i w roz mo wie) wśród za rzu tów wpraw dzie wie lu, ale cał -
kiem in ne go ka li bru. W kon se kwen cji zle co no Stęp nio wi „usu nię cie wy mie nio nych bra -
ków i uchy bień”132. Tak więc funk cjo na riusz nie po niósł żad nej ka ry; nie ob ni żo no mu
na wet do dat ku spe cjal ne go133. Moż na do dać, iż „szcze gól na kon tro la” nad spra wa mi pro -
wa dzo ny mi przez kpt. Stęp nia nie wy da je się zbyt wni kli wa. Do pie ro 6 lu te go 1989 r.
z tecz ką per so nal ną TW „Eu ge niusz” za po znał się kie row nik sek cji kpt. J. Stra dom ski,
skła da jąc pod pis i da tę na nie któ rych do ku men tach. Brak ja kich kol wiek śla dów pod ję -
cia – po uwa gach kon tro li – de cy zji w spra wie utrzy ma nia ka te go rii re je stra cji. War to za -
uwa żyć, iż w tecz ce bra ku je sfor ma li zo wa nych dru ków (po za kwe stio na riu szem),
za twier dze nia pla nu po zy ska nia. Śla dy za po zna nia się przez na czel ni ka wy dzia łu z no tat -
ka mi pro wa dzą ce go ogra ni czy ły się do for muł ki „za po zna łem się” i dat – nie wia do mo,
czy te ostat nie nie zo sta ły sfał szo wa ne. Cha rak te ry stycz ne, że brak ak cep ta cji prze ło żo -
ne go na pla nie po zy ska nia kan dy da ta, choć jest na kie run ko wym pla nie wy ko rzy sta nia
TW. Na „Le gen dzie do ty czą cej dwu stron ne go na wią za nia kon tak tu”, któ rej praw dzi wość
zo sta ła za kwe stio no wa na w pro to ko le kon tro li, znaj du je się la ko nicz na, nie da to wa na i nie
pod pi sa na uwa ga: „Le gen dę pro szę uzu peł nić o wa riant na wią za nia kon tak tu przez oso by
trze cie”. Tak więc fakt, iż do ku ment za wie ra nie praw dę i tu nie zo stał uwi docz nio ny13 4.

Trze ba tu do dać, iż jest to je dy ny zna ny au to ro wi ar ty ku łu dla lat osiem dzie sią tych
przy pa dek ta kie go sfał szo wa nia do ku men ta cji ope ra cyj nej.

Na mar gi ne sie po wyż szych roz wa żań na le ży jesz cze zwró cić uwa gę, iż w ma te ria -
łach we wnątrz re sor to wych po ja wia ją się świa do mie tam umiesz czo ne da ne nie praw dzi -
we, któ rych ce lem nie jest jed nak oszu ka nie zwierzch ni ków, lecz ochro na in for ma cji
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131 Ibi dem, k. 3, 18. W ra mach oce ny po zio mu pra cy ope ra cyj nej wy mie nio no Stęp nia ja ko jed ne go
z dwóch źle pra cu ją cych funk cjo na riu szy, pi sząc o nim: „Wy so ka oce na je go pra cy w kar cie z prze glą -
du ka dro we go po zo sta je w sprzecz no ści m.in. z ni skim po zio mem pra cy ope ra cyj nej, za nie dba nia mi
w pro wa dze niu do ku men ta cji pra cy z TW i opra co wy wa nia kan dy da tów na TW”. Tak więc i tu uży to
wielu ostrych sfor mu ło wań, ale za rzut fał szer stwa nie padł.

132 AIPN Ki, 103/3282/CD, No tat ka służ bo wa nr G -0111/89, k. 132. Przed kon tro lą Stę pień otrzy -
my wał sa me po zy tyw ne oce ny. Zob. ibi dem, k. 123, 125–126, 128 i nn.

133 Na wspo mnia nej no tat ce znaj du je się od ręcz na ad no ta cja: „Co z do dat kiem spe cjal nym?”. Z prze -
bie gu służ by wy ni ka, iż do da tek po zo sta wio no bez zmian. Ibi dem, k. 87 (prze bieg służ by), 132.

134 AIPN Ki, 004/4824, k. 20–35 (le gen da – k. 34). Czy tel nik tecz ki TW „Eu ge niusz” nie zna ją cy
pro to ko łu kon tro li nie ma pod staw, by do my ślić się, iż za pis le gen dy nie od po wia da rze czy wi sto ści.



nie jaw nych. Ta ka sy tu acja ma wie lo krot nie miej sce na wy stę pu ją cych w tecz kach kar -
tach E -15 z za pi sem „nie fi gu ru je”, pod czas gdy da na oso ba po zo sta wa ła w za in te re so -
wa niu ja kiejś jed nost ki, któ ra jed nak nie chcia ła ujaw nić te go fak tu py ta ją ce mu135. In ny
ty po wy przy kład sta no wi no tat ka służ bo wa spo rzą dzo na 8 sierp nia 1978 r. przez funk -
cjo na riu sza Wy dzia łu III -2 KS MO. W miesz ka niu je go cen ne go TW Apo li na re go Wil ka
od by wa ły się spo tka nia dzia ła czy ROPCiO; pod słuch po ko jo wy stwo rzył by szan sę po -
zna nia ich prze bie gu do kład niej, niż po zwa la ły na to ską di nąd sąż ni ste do nie sie nia źró -
dła. W związ ku z tym zwró co no się do De par ta men tu Tech ni ki o za ło że nie PP. Dla
za cho wa nia kon spi ra cji w no tat ce przed sta wio no jed nak Wil ka ja ko nie bez piecz ne go
dzia ła cza opo zy cji136.

Wy ja śnia nie za rzu tów sta wia nych Mo zga wie wska zu je na jesz cze jed ną gru pę do ku -
men tów, któ re mo gły być „prze ra bia ne” na po le ce nie prze ło żo nych, a mia no wi cie pro to -
ko ły kon tro li pro wa dzo nych przez wy dzia ły in spek cji. W no tat ce służ bo wej „ko mi sji
ge ne ra łów” z 3 wrze śnia 1981 r. moż na prze czy tać: „O nie któ rych pro ble mach do ty czą -
cych nie pra wi dło wo ści w dys po no wa niu fun du szem ope ra cyj nym sy gna li zo wał na czel -
nik Wy dzia łu In spek cji w ra por tach z czerw ca 1976 r. i paź dzier ni ka 1979 r. Oba te
do ku men ty płk M. Mo zga wa po le cił prze re da go wać tak, by usta le nia spro wa dzić do nie -
wie le zna czą cych uchy bień for mal nych”137.

Osob ny roz dział to fał szer stwa do ku men ta cji do ko ny wa ne dla ko rzy ści ma te rial nej przez
funk cjo na riu szy jed no stek go spo dar czych re sor tu (np. za kład re mon to wo -bu dow la ny) oraz
pio nu pasz por tów. Dla ba da cza szcze gól nie istot na jest in for ma cja o tych ostat nich, z uwa -
gi na fakt sto sun ko wo do bre go sta nu za cho wa nia akt pasz por to wych. Za rów no wi docz ne
w nich za kre śle nia czy za ma za nia, jak i – moż li we – bra ki nie za wsze sta no wią sku tek służ -
bo wych czyn no ści funk cjo na riu szy. „Wy co fy wa nie z akt nie któ rych do ku men tów, wy ma -
zy wa nie i za kre śla nie od no śnych ad no ta cji, fał szo wa nie list skła da nych wnio sków itp.” to
nad uży cia pra cow ni ków wro cław skie go Wy dzia łu Pasz por tów w la tach 1982–1983 usta lo -
ne przez gru pę ope ra cyj no -śled czą po wo ła ną przez sze fa miej sco we go WUSW138.

W pio nach go spo dar czych spo rzą dza no fak tu ry na nie wy ko na ne pra ce139, za wy ża no
ich war tość140, a w koń ców ce lat osiem dzie sią tych, gdy ce ny gwał tow nie ro sły, an ty da -
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135 AIPN, 0544/4, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” z 18 XI 1972 r. w spra wie pro wa dze nia re je stra cji,
ewi den cji i opra co wań ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji (§ 147 ust. 4). Zob. też:
A. Zie liń ski, Przy kła dy do ku men ta cji wy two rzo nej przez pion ewi den cji ope ra cyj nej SB w la tach
1972–1990 i jej wy ko rzy sta nie do ba dań na uko wych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2010, t. 3, s. 153–154, 166 (przyp. 92).

136 AIPN, 00328/1601/CD, t. 1, k. 183. Wilk od lu te go 1978 r., kie dy pod jął współ pra cę z SB, do sier -
pnia te goż ro ku zdą żył od być kil ka dzie siąt spo tkań z ofi ce rem pro wa dzą cym; pod czas 27 z nich za in ka -
so wał łącz nie 32 300 zł. Ibi dem, k. 202–204 (ar kusz wy płat i świad czeń).

137 AIPN, 0604/1921/CD, k. 78. No tat kę na pod sta wie ma te ria łów GIM przy go to wa ła po wo ła na przez
mi ni stra pię cio oso bo wa ko mi sja, w któ rej skład we szli ge ne ra ło wie A. Krzysz to por ski, B. Je dy nak, 
K. Stra szew ski i M. Krup ski. Je dy nym człon kiem te go gro na po ni żej stop nia ge ne ral skie go był I se kre -
tarz KD PZPR.

138 AIPN, 032/145, No tat ki kie row ni ka gru py mjr. W. Fi li paj ti sa oraz je go za stęp cy mjr. J. Ja ni ka
z 15 I 1985 r., b.p.

139 AIPN, 1585/10843/CD, k. 5. Pi smo nr B -079/83 z 19 VI 1983 r. M. Krup skie go do C. Kisz cza ka
opi su je ta ki wy pa dek w KW MO w To ru niu.

140 AIPN, 032/276, Spra woz da nie nr B -459/87/88/104/88 z 1987 r. z wy ja śnie nia za rzu tów zgło szo -
nych przez st[ar sze go] insp[ek to ra] Wy dzia łu In spek cji WUSW w Zie lo nej Gó rze, b.p. Uzna no w nim, 



to wa no do ku men ty sprze da ży w ce lu umoż li wie nia nie któ rym funk cjo na riu szom na by -
cia pro duk tów we dług sta wek obo wią zu ją cych przed pod wyż ką141.

Za jed ną z form fał szo wa nia do ku men ta cji na le ży uznać jej an ty da to wa nie. Cha rak -
te ry stycz na sy tu acja, wska zu ją ca na do ra bia nie ma te ria łów spo rzą dzo nych rze ko mo
przed pla no wa ną czyn no ścią, a fak tycz nie wy ko na nych po jej wy ko na niu, mia ła miej sce
w SOR „Bru tus” pro wa dzo nej przez KW MO w Ra do miu na by łe go funk cjo na riu sza Wy -
dzia łu III tej jed nost ki, któ ry we wrze śniu 1981 r. nie le gal nie wy je chał do Au strii i tam
po zo stał. W ra mach tej spra wy prze pro wa dzo no kom bi na cję ope ra cyj ną, któ rej ce lem
było wy ko na nie od ci sków klu czy do miesz ka nia żo ny ucie ki nie ra. Jej dwu wa rian to wy
plan zo stał opa trzo ny da tą spo rzą dze nia i za twier dze nia 7 grud nia 1981 r.; prze ło żo ny
nie wska zał, któ ry z dwu wa rian tów na le ży re ali zo wać. W oma wia nym do ku men cie
zwraca uwa gę zda nie, któ re nie mo gło zo stać na pi sa ne przed 13 grud nia – w roz mo wie
z we zwa ną do KW MO roz mów czy nią za kła da no zde ner wo wa nie jej in for ma cja mi, iż
SB wie, że w pra cy kry ty ku je WRON, a tak że nie wła ści wie roz dzie la kart ki żyw no ścio -
we. Źró dłem tej ostat niej in for ma cji mia ła być oso ba in ter no wa na142.

Tu war to zwró cić uwa gę na jesz cze je den ele ment, a mia no wi cie uzu peł nia nie ma te -
ria łów pod wpły wem kon tro li. Wie le te go ro dza ju przy pad ków stwier dzo no pod czas wy -
ja śnia nia za rzu tów wo bec M. Mo zga wy: funk cjo na riusz Wy dzia łu „B” w czerw cu 1981 r.
spo rzą dził in for ma cję o wrę cze niu kon tak to wi ope ra cyj ne mu bu tel ki szam pa na 31 grud -
nia 1980 r.; z ko lei ppłk Jan Tur czy now ski – na czel nik Wy dzia łu IV w Ra do miu, za mie -
rzał w obec no ści kon tro lu ją ce go spo rzą dzić no tat ki ze spo tkań od by tych na wet
przed po nad trze ma la ty143.

Nie świa do my te go ba dacz sta je przed pro ble mem, po rów nu jąc róż ne go ro dza ju źró -
dła. Na przy kład Fi lip Mu siał po wąt pie wa w rze tel ność in for ma cji funk cjo na riu sza
Wydzia łu In spek cji w No wym Są czu, któ ry za rzu cił jed ne mu z pra cow ni ków Wy dzia -
łu IV brak wie lu do ku men tów w tecz ce oso bo wej po zy ska ne go TW. Kra kow ski hi sto ryk
utrzy mu je – na pod sta wie dat „Pla nu opra co wa nia…” i no ta tek ze spo tkań – iż w dniu
kon tro li by ły one już spo rzą dzo ne144. W świe tle wspo mnia nej wy żej sy tu acji z Ra do mia
co naj mniej rów no praw ne jest do mnie ma nie, iż w dniu kon tro li oma wia nych do ku -
mentów rze czy wi ście nie by ło, a zo sta ły spo rzą dzo ne wła śnie w jej na stęp stwie i an ty -
da to wa ne.
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iż rze mieśl ni cy pry wat ni wy ko nu ją cy re mon ty aresz tów otrzy ma li zbyt wy so kie staw ki. In ną jest rze -
czą, czy zna le zio no by chęt nych do wy ko na nia pra cy za staw ki prze wi dy wa ne w prze pi sach.

141 AIPN, 1585/10790, Za wia do mie nie do pro ku ra to ra wo je wódz kie go zło żo ne 23 III 1990 r. przez
sze fa WUSW w Je le niej Gó rze płk. A. Mar cin kow skie go o nie pra wi dło wo ściach no szą cych zna mio na
czy nów prze stęp czych, b.p. 

142 AIPN Ra, 05/698, SOR „Bru tus”, t. 2, k. 66. Kom bi na cję prze pro wa dzo no 18 grud nia. Jest bar -
dzo ma ło praw do po dob ne, by mia ła tu miej sce po mył ka tech nicz na (7 za miast 17), na co wska zu je spra -
woz da nie z prze bie gu re ali za cji. Wy ja śnia no w nim ko niecz ność re zy gna cji z wa rian tu zwią za ne go
z uda niem się do miej sca pra cy żo ny ucie ki nie ra z uwa gi na prze dłu ża ją cą się cho ro bę za trud nio ne go
tam kon tak tu ope ra cyj ne go, któ re go współ dzia ła nie by ło nie zbęd ne do prze pro wa dze nia kom bi na cji.
17 grud nia wie dzia no by, czy cho ru ją cy od ja kie goś cza su KO, bę dzie na stęp ne go dnia w pra cy. Ibi dem,
k. 70. 

143 AIPN, 1585/10842/CD, Spra woz da nia z kon tro li GIM w lip cu 1981 r. ra dom skich wy dzia łów „B”
i IV, k. 141, 154.

144 F. Mu siał, Funk cjo no wa nie SB w wo je wódz twie no wo są dec kim… [w:] Straż ni cy so wiec kie go im -
pe rium…, s. 552.



Spe cy ficz ny – lu bia ny przez ba da czy – typ fał szo wa nia do ku men tów za sy gna li zo wa -
ło wy ja śnia nie nie pra wi dło wo ści w pro wa dzo nej przez Wy dział V -1 KS MO spra wie ope -
ra cyj ne go spraw dze nia „Do mi no”. W jej tecz ce zna la zły się m.in. pro to ko ły znisz czeń
ko mu ni ka tów z pod słu chu te le fo nicz ne go, ale przy naj mniej pew na część tych że ko mu -
ni ka tów po zo sta ła w sza fie na czel ni ka145. Naj praw do po dob niej by ła to swoje go ro dza ju
„po li sa ubez pie cze nio wa” – w SOS „Do mi no” po ja wia ły się in for ma cje o kon tak tach
towa rzy skich nie któ rych człon ków kie row nic twa KS MO z fi gu ran ta mi, m.in. za stęp cą
dy rek to ra Pe we xu, rad cą praw nym jed nej z cen tral han dlu za gra nicz ne go itd.146

Brak do ku men to wa nia czyn no ści

Ma te ria ły z kon tro li wska zu ją nie kie dy na zja wi sko, o któ rym hi sto ryk ogól nie wie,
lecz nie za wsze pa mię ta, ba da jąc kon kret ną spra wę – tj. do ko ny wa nie waż nych czyn no -
ści bez po zo sta wie nia po nich śla du na pi śmie. Przy czy ny ta kie go dzia ła nia mo gą być
róż ne.

Brak na wy ków urzęd ni czych po wo do wał, że po dział za kre sów obo wiąz ków mię dzy
człon ków kie row nic twa jed nost ki do ko ny wał się ust nie. Tą dro gą w la tach 1984 i 1985
szef WUSW w Ra do miu przy dzie lał swo im za stęp com nad zór nad no wo two rzo ny mi ko -
mór ka mi147. Po dob nie po odej ściu jed ne go ze swo ich za stęp ców na czel nik Wy dzia -
łu II w Kra ko wie po dzie lił obo wiąz ki mię dzy sie bie i dru gie go za stęp cę148. Nie
spo rzą dza no za kre sów obo wiąz ków rów nież dla po szcze gól nych ko mó rek or ga ni za cyj -
nych, np. w Ko sza li nie do grud nia 1985 r. nie po sia da ły ich wy dzia ły IV, VI, a na wet
Śled czy149. Zda rza ły się sy tu acje, iż sto sow ny do ku ment był spo rzą dzo ny, ale w pew nym
mo men cie zo stał za gu bio ny, a ko lej ni na czel ni cy wy dzia łu nie od czu wa li po trze by za -
po zna nia się z nim15 0.

Nie przej mo wa no się rów nież bie żą cym do ku men to wa niem zmian w re je stra cji TW
i spraw. Tak np. prze pro wa dzo na w 1988 r. kon tro la w Skier nie wi cach wy ka za ła, że
na sta nie star sze go in spek to ra przy za stęp cy sze fa ds. SB (pra cow nik wy wia du w WUSW)
za re je stro wa ne są źró dła, któ re wcze śniej – w róż nym cza sie – sam prze ka zał do De par -
ta men tu I1 51.

Czę sto jed nak brak pi sem nej do ku men ta cji był za bie giem świa do mym, ma ją cym
na ce lu unik nię cie po zo sta wia nia śla dów dzia łań, zwłasz cza w spra wach mo gą cych
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145 AIPN, 032/26, No tat ka służ bo wa L. Ha ra si miu ka z 18 V 1982 r., k. 23. Dzień póź niej kie row nik
GIM po in for mo wał o tym ko men dan ta sto łecz ne go „w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści” nie zgod ne go
z prze pi sa mi prze cho wy wa nia tych do ku men tów.

146 AIPN, 032/26, k. 9.
147 AIPN, 032/235, Spra woz da nie B -00883/85 z kon tro li kom plek so wej WUSW w Ra do miu, sty -

czeń 1985 r., k. 3. Po dob nie by ło w Ko sza li nie do 30 IV 1986 r. Zob. AIPN, 032/217, Do ku men ta cja
kon tro li kom plek so wej WUSW w Ko sza li nie z 1986 r., b.p. (s. 3 mps.).

148 AIPN, 032/318, t. 4.
149 AIPN, 032/217, Spra woz da nie z 1986 r., b.p. (s. 2 mps.).
150 AIPN, 032/235, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Lu bli nie, k. 66–67. Na brak te go do ku men tu

nie zwró ci li uwa gi przej mu ją cy kie row nic two wy dzia łem w stycz niu 1985 r. za stęp ca na czel ni ka R. Sza -
dy, a trzy mie sią ce póź niej – L. Fi giel. To do brze po ka zu je, jak ni kłą war tość wo bec wy da wa nych ust nie
po le ceń mia ły do ku men ty o teo re tycz nie bar dzo wy so kiej ran dze.

151 AIPN, 032/296, t. 4, Pro to kół nr OA -001323/88 z 8 VI 1988 r. kon tro li pra cy star sze go in spek to -
ra przy za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Skier nie wi cach, b.p. (s. 1 mps.).



wywo łać nie przy jem ne re per ku sje152. I tak np. po wpły nię ciu ano ni mów o nad uży ciach
jedne go z funk cjo na riu szy KW MO w Ra do miu, jej ko men dant płk Ka zi mierz Otłow ski
ust nie po le cił na czel ni ko wi miej sco we go Wy dzia łu In spek cji do ko na nie ana li zy wszyst -
kich „znaj du ją cych się w wy dzia łach” ma te ria łów do ty czą cych po ma wia ne go153. Na le ży
przy pusz czać, że wy ko nu ją cy zle co ne za da nie rów nież ust nie zwra cał się do zwierzch -
ni ków po szcze gól nych ko mó rek o udo stęp nie nie in te re su ją cych go do ku men tów – wia -
do mo, że je otrzy my wał15 4.

W ra mach ba da nia kon tak tów cu dzo ziem ca m.in. z oso ba mi za trud nio ny mi w re sor -
cie spraw we wnętrz nych, pra cow ni cy GIM za po zna li się z tecz ką oso bo wą jed ne go
z funk cjo na riu szy wy wia du. W sta no wią cej efekt jej ana li zy no tat ce czy ta my, że po po -
wro cie z So fii przez 15 mie się cy po zo sta wał w dys po zy cji dy rek to ra, nie ak cep tu jąc pro -
po no wa nych mu sta no wisk. I da lej: „W lu tym 1978 r., wy ko rzy stu jąc pry wat ny kon takt
z b. kie row ni kiem Wy dzia łu Ad mi ni stra cyj ne go KC PZPR tow. Pa li mą ką, oraz ko rzy sta -
jąc z je go pro tek cji, ob jął sta no wi sko dy rek to ra DHA «M. Czar nec ki». Oba przy to czo -
ne po wy żej sta ny fak tycz ne nie znaj du ją żad ne go od bi cia w tecz ce pra cow ni ka
ze wnętrz ne go, jak rów nież w ak tach oso bo wych, w któ rych prak tycz nie wszel ka do -
ku men ta cja koń czy się na 1976 ro ku [podkr. – A.Z.]”155. O ile moż na zro zu mieć brak
w tecz ce oso bo wej in for ma cji o kon tak tach funk cjo na riu sza z wy so kiej ran gi urzęd ni -
kiem KC, trud niej wy tłu ma czyć, dla cze go nie zna la zły w niej od bi cia wcze śniej sze pro -
po zy cje ob ję cia in nych sta no wisk. Nie wy klu czo ne, że prze ło że ni zda wa li so bie spra wę
z po za re sor to wych kon tak tów pod wład ne go.

Uni ka nie po zo sta wia nia śla du dzia łań mia ło miej sce rów nież na naj wyż szym szcze -
blu. Po 26 ma ja 1981 r. Głów ny In spek to rat otrzy mał te le fo nicz ne po le ce nie zba da nia
za rzu tów po sta wio nych na kon fe ren cji spra woz daw czo -wy bor czej KZ PZPR przy KW
MO w Ra do miu daw ne mu kie row nic twu tej jed nost ki (w tym zaj mu ją ce mu w tym cza -
sie sta no wi sko dy rek to ra ge ne ral ne go MSW M. Mo zga wie)156. Naj praw do po dob niej po -
le ce nie wy dał sam mi ni ster Mi lew ski.
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152 Fran ci szek Szlach cic wspo mi na, że gdy w 1962 r. przy je chał do War sza wy, by ob jąć sta no wi sko
wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych, dy rek tor ge ne ral ny Wa cław Ko mar ra dził mu, by ma ło pi sał i uni kał
pod pi sów, wska zu jąc ja ko mi strza ta kie go po stę po wa nia wi ce mi ni stra BP Mie czy sła wa Miet kow skie go,
któ ry z tej ra cji nie miał spe cjal nych kło po tów w la tach 1953–1956. Zob. F. Szlach cic, Gorz ki smak
władzy, War sza wa 1990, s. 38.

153 AIPN, 032/171, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu In spek cji w Ra do miu ppłk. J. Świąt ka z 28 III 1983 r.,
b.p. O tym, że spra wa by ła de li kat na, świad czy ka rie ra za wo do wa obiek tu ano ni mów – gdy ro dzi na żony
po zo sta ła w Szwe cji, KW MO chcia ła go „wy pro wa dzić” z re sor tu; cen tra la nie wyraziła na to zgody,
a po ja kimś cza sie awansował on na sta no wi sko na czel ni ka wy dzia łu. Oczy wi ście zle ca ją cy spra wę ko -
men dant mu siał so bie za da wać py ta nie, czy funk cjo na riusz, wo bec któ re go za rzu ty po le cił zba dać, ma
moż nych pro tek to rów w sto li cy lub czy po zo sta nie ro dzi ny za gra ni cą nie by ło zwią za ne z dzia łal no ścią
wy wia du.

154 Ibi dem. Efek tem pra cy był ela bo rat sta no wią cy zbiór in for ma cji bez ich ana li zy, któ ry tra fił do akt
oso bo wych funk cjo na riu sza. No ta be ne je go au tor uwa żał, iż – zwa żyw szy, że nie do ko nał we ry fi ka cji
da nych – przy go to wa ny prze zeń ma te riał nie po wi nien tam się zna leźć.

155 AIPN, 032/12, t. 1, k. 109. Tecz ka pra cow ni ka ze wnętrz ne go – je den z ty po wych do ku men tów
ka dro wych wy wia du. Oczy wi ście nie moż na wy klu czyć, iż uwa gi o kon tak tach z Pa li mą ką mia ły ukryć
in ną przy czy nę no mi na cji w DHA „M. Czar nec ki”. 

156 AIPN, 1585/10842/CD, No tat ka służ bo wa nr B -00383 z 21 VII 1981 r., k. 106.



Nie kie dy w do ku men ta cji dzia łań po mi ja no nie któ re czyn no ści. We wspo mnia nej już
spra wie ewen tu al nej płat nej pro tek cji po sła, prze ka za nej przez BdWzPG KG MO do De -
par ta men tu III, ten ostat ni za sto so wał pod słuch te le fo nicz ny oso bie, któ ra mia ła wrę czyć
ła pów kę (czy tyl ko jej?), po pro sił Biu ro Śled cze o oce nę ma te ria łów, ale nie do ku men -
to wał tych dzia łań na pi śmie. Udzie lo ne go póź niej In spek to ra to wi wy ja śnie nia, że „wy -
mie nio ne przed się wzię cia trak to wa no ja ko ru ty no we i nie udo ku men to wa no w pla nie”,
nie spo sób uznać za po waż ne, choć tak przy jął je GIM1 57.

Brak do ku men ta cji nie któ rych dzia łań pro wa dzo nych wo bec sa mych funk cjo na riu -
szy uwa ża no za na tu ral ny. Te go ro dza ju sy tu acja mia ła miej sce w Kra ko wie przy oka -
zji ba da nia źró deł wy cie ku in for ma cji z miej sco we go WUSW do Za rzą du Re gio nu
Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność”, któ re w li sto pa dzie 1981 r. pod jął Wy dział III -1 w ra -
mach nie re je stro wa nej tecz ki za gad nie nio wej. Kon tro la GIM za uwa ży ła ten fakt, lecz
nie kła dła nań więk sze go na ci sku, bar dziej in te re su jąc się nie zgod nym z prze pi sa mi (bez
ko mi sji i pro to ko łu) nisz cze niem do ku men tów, co prak tycz nie unie moż li wia ło usta le -
nie au to ra prze cie ku158. W od po wie dzi na uwa gi z War sza wy szef WUSW pi sał do kie -
row ni ka GIM, że w spra wie do ty czą cej prze cie ku pro wa dzą cym „zwró ci łem uwa gę

Materiały kontroli resortowych jako przedmiot badań historyka
A

R
C

H
I
W

U
M

45

157 AIPN, 032/99, k. 26.
158 AIPN, 032/135, t. 1, k. 46.

Załącznik do protokołu przeprowadzonej we wrześniu 1988 r. przez GIM kontroli
Wydziału III WUSW w Pile, k. 214. Być może brudnopis. Zwraca uwagę brak spełnienia

jakichkolwiek wymagań formalnych stawianych dokumentom oznaczonym klauzulą 
„tajne specjalnego znaczenia” (AIPN, 032/308, t. 5)

A
IP

N



na ko niecz ność peł niej sze go do ku men to wa nia czyn no ści i przed się wzięć, acz kol wiek
z uwa gi na do bro służ by, zwłasz cza w od nie sie niu do funk cjo na riu szy, to do ku men to -
wa nie nie mo że być peł ne”159. 

Przed sta wio ne wy żej przy kła dy do ty czą kwe stii draż li wych. Jed nak oba wy przed po -
zo sta wia niem śla du na pi śmie wi docz ne są tak że w wie lu spra wach ty po wych. Przy prze -
glą da niu te czek czę sto rzu ca się w oczy po wierz chow ność uwag wy pi sy wa nych przez
prze ło żo nych na pla nach dzia ła nia, cha rak te ry sty kach TW, ich do nie sie niach itd. Nie
musi to jed nak ozna czać, iż nad zór nad pod wład ny mi był czy sto for mal ny. W nie któ rych
pro to ko łach kon tro li za zna czo no, iż z roz mów z na czel ni ka mi i kie row ni ka mi sek cji wy -
ni ka, że ich wie dza o źró dłach i spra wach pro wa dzo nych przez pod le ga ją cych im funk -
cjo na riu szy, a tak że udział w ukie run ko wy wa niu pra cy ope ra cyj nej są więk sze, niż by to
wy ni ka ło z la ko nicz nych wpi sów na do ku men tach160. Nie moż na jed no znacz nie okre ślić,
czy wy ni ka ło to je dy nie z nie chę ci do pi sa nia, czy też by ło wy ni kiem ase ku ra cji na wy -
pa dek ja kichś zmian w kie run ku dzia ła nia re sor tu lub tyl ko lo kal nych prze ło żo nych.

Nie ty po wy obieg do ku men ta cji, ma te ria ły nie re je stro wa ne

Obieg do ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz nych re gu lo wa ło wiele prze pi sów
doty czą cych pra cy ope ra cyj nej, kan ce la ryj nej, po stę po wa nia z ak ta mi oraz o ochro nie
infor ma cji nie jaw nych. Na ka zy wa ły one pro wa dze nie za rów no tak ty po wych po mo cy
ewi den cyj nych jak dzien ni ki ko re spon den cyj ne, jak też spe cy ficz nych dla re so rtu dzien -
ni ków re je stra cyj nych itd.161

Rze czy wi stość znacz nie od bie ga ła od na rzu co nych tam za sad. Przy kła dem ich igno -
ro wa nia jest spo sób pro wa dze nia do ku men ta cji przez sa mych funk cjo na riu szy In spek to -
ra tu. Wie lo krot nie ich no tat ki po zba wio ne są ja kich kol wiek zna ków kan ce la ryj nych,
in for ma cji o wy ko naw cy ma szy no pi su, roz dziel ni ka itd., cza sem na wet od ręcz nie wpi -
sa nej klau zu li taj no ści16 2. Obieg ma te ria łów na naj wyż szych szcze blach ilu stru ją jed no -
zda nio we po le ce nia („prze ka zu ję spra wę”), wy pi sy wa ne na imien nych blan kie tach przez
wi ce mi ni strów czy kie row ni ka GIM, jak to mia ło miej sce przy kon tro li przez In spek to -
rat kon tak tów za chod nio nie miec kie go przed się bior cy z funk cjo na riu sza mi re sor tu16 3. Do -
łą czo ne do nich ma te ria ły by ły za pew ne prze ka zy wa ne oso bi ście, stąd brak śla dów ru chu
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159 Ibi dem, Pi smo nr W -001559/84 z 14 XI 1984 r. sze fa WUSW w Krakowie A. Trzy biń skie go,
podpi sa ne przez zastęp cę ds. SB Wie sła wa Dzia łow skie go, k. 100. 

160 AIPN, 032/325, t. 3, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Lu bli nie w kwiet niu 1989 r.: „Spa dła też
do kład ność do ku men to wa nia prze bie gu współ pra cy [z TW – A.Z.], o czym świad czy m.in. znacz nie wyż -
sza wie dza funk cjo na riu szy o re al nej sy tu acji w spra wach, niż wie dza w nich udo ku men to wa na” (k. 86).
Nie wy klu czo ne, iż by ło to zja wi sko na si la ją ce się w koń co wym okre sie dzia ła nia SB. Nie pew ność, w ja -
kim kie run ku roz wi nie się sy tu acja po li tycz na, mo gła skła niać do więk szej ostroż no ści w do ku men to -
wa niu dzia łań.

161 Po stę po wa nie z ak ta mi: za rzą dze nia MSW nr 034/74 z 10 V 1974 r. i nr 049/85 z 8 VII 1985 r.
Za cho wa ło się wie le eg zem pla rzy, wyko rzy stano tu prze cho wy wa ne pod sy gna tu ra mi AIPN: 01290/4
i 0549/10/CD. Zob. też: M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne i ko or -
dy na cyj ne apa ra tu bez pie czeń stwa Pol ski Lu do wej ja ko źró dło hi sto rycz ne, „Apa rat Re pre sji w Pol sce
Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 2, s. 9–26.

162 Por. np. ta be le o pra cy z taj ny mi współ pra cow ni ka mi wy dzia łów II, III, IV w Pi le (AIPN, 032/308,
t. 5, k. 203, 214, 219) i wy dzia łów ope ra cyj nych SB w Prze my ślu (AIPN, 032/292, t. 8, k. 331–380).

163 Zob. AIPN, 032/12, t. 1, k. 74–76.



pism w dzien ni kach ko re spon den cyj nych (choć od bior ca po wi nien zgło sić se kre tar ce
otrzy ma nie pi sma). Te go ro dza ju po stę po wa nie teo re tycz nie słu ży ło zmniej sze niu licz by
osób ma ją cych do stęp do in for ma cji. Fak tycz nie jed nak by ło po pu lar ne rów nież na niż -
szych szcze blach i nie rzad ko pro wa dzi ło do nad użyć, np. po zwa la ło po za wszel ką re je -
stra cją prze ka zać pi smo z po par ciem ope ra cyj nym dla wnio sku pasz por to we go
i po uzy ska niu re zul ta tu znisz czyć je. Tak by ło np. w Wy dzia le Pasz por tów w Ka li szu,
kie dy w trak cie kon tro li spraw dza ją cej w 1986 r. oka za ło się, że 21 pism „taj nych spe -
cjal ne go zna cze nia” i „taj nych” do ty czą cych tzw. po parć ope ra cyj nych prze cho wy wał
w swojej sza fie na czel nik164.

Za pi sy z dzien ni ków ko re spon den cyj nych nie kie dy mo gą się oka zać dez in for ma cją.
W trak cie wspo mnia nej wy żej „de li kat nej” SOS „Do mi no” na czel nik Wy dzia łu „B”
KS MO zdo by tą przez pod wład nych in for ma cję prze ka zał swoje mu od po wied ni ko wi
z Wydzia łu V -1 ust nie 26 stycz nia 1983 r. Sto sow ne pi smo wy szło z Wy dzia łu „B” do -
pie ro 28 lu te go, a w dzien ni ku ko re spon den cyj nym Wy dzia łu V -1 je go wpływ od no to -
wa no pod datą 12 kwiet nia16 5. 

W ustę pie 1 §10 za rzą dze nia nr 079/72 wska za no, że w za sa dzie nie pod le ga re je stra -
cji jed na z ka te go rii oso bo wych źró deł in for ma cji, a mia no wi cie kon tak ty ope ra cyj ne
(KO), choć do pusz cza no moż li wość wpro wa dze nia in for ma cji o nich do kar to te ki ogól -
no in for ma cyj nej w for mie za bez pie cze nia166. Z po sta no wie nia te go ko rzy sta no w dwo ja -
kim ce lu: au ten tycz nie służ bo wym, jak też dla osią ga nia ko rzy ści oso bi stych.

Wzmian ki o nie re je stro wa nych KO wy stę pu ją nie zwy kle rzad ko. Spra woz da nie
z kon tro li kom plek so wej w To ru niu za wie ra in for ma cję, że za stęp ca sze fa WUSW ds.
SB płk Zyg munt Gro chol ski pra cu je ope ra cyj nie z trze ma TW oraz czte re ma KO. Pseu -
do ni my i nu me ry re je stra cyj ne sze ściu osób wy mie nio no, na to miast przy KO „Sta ni sław”
znaj du je się wzmian ka: „(p.n.e.)”167. Praw do po dob nie uży ty tu skrót na le ży od czy -
tać – „po za nor mal ną ewi den cją”. Ran ga pro wa dzą ce go KO po zwa la do mnie my wać, 
iż cho dzi o oso bę wy so ko po sta wio ną w lo kal nej spo łecz no ści, choć nie wia do mo, czy
w hie rar chii ofi cjal nej, czy też w struk tu rach pod zie mia. Oczy wi ście tak ską pe da ne nie
po zwa la ją na usta le nie, kto kry je się pod pseu do ni mem „Sta ni sław”. 

Cza sa mi ma te ria ły z kon tro li po zwa la ją roz po znać te go ro dza ju kon takt, choć przy -
to czo ny ni żej przy kład jest zu peł nie in ne go ka li bru. Wy dział Pasz por tów w Ka to wi cach
po zy skał w cha rak te rze KO – lub za mar ko wał po zy ska nie – nie ja kie go Dziub dzie la
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164 AIPN, 032/220, Spra woz da nie z kon tro li kom plek so wej w Ka li szu, b.p. (s. 26 i 35 mps.). Nie któ -
re z nich nie by ły re je stro wa ne rów nież przez nadaw ców.

165 AIPN, 032/26, No tat ka służ bo wa B -00168/83 z 9 V 1983 r. kie row ni ka GIM M. Krup skie go,
k. 17. Oczy wi ście in for ma cja o ust nym prze ka za niu in for ma cji przez na czel ni ka Wy dzia łu „B” wy ma -
ga ła by we ry fi ka cji. Sa mo pi smo łącz nie z da ta mi wy sła nia i wpły wu zob.: AIPN, 0968/88, t. 2, Ak ta oso -
bo we Hen ry ka Tra pi ka, k. 36. W tej ostat niej tecz ce znaj du ją się rów nież ma te ria ły wska zu ją ce
na pod ję cie wielu fak tycz nych dzia łań (wszczę cie po stę po wa nia dys cy pli nar ne go: k. 38–43) przed re je -
stra cją pi sma. Na le ży do dać, że te po su nię cia rów nież nie zo sta ły opa trzo ne ja ki mi kol wiek nu me ra mi
kan ce la ryj ny mi, tak więc moż na je by ło znisz czyć bez kon se kwen cji i śla du.

166 AIPN, 01258/34.
167 AIPN, 032/201, Spra woz da nie nr B -0036/86 z kon tro li kom plek so wej WUSW w To ru niu, b.p.

(s. 3 mps.). Z nie re je stro wa nej no tat ki służ bo wej z kon tro li go spo dar ki fun du szem ope ra cyj nym
z 23 II 1982 r. wy ni ka, że „Sta ni sław” był za trud nio ny na eta cie nie jaw nym. Zob. AIPN, 1585/10844/CD,
k. 11.



po naru sze niu prze zeń prze pi sów cel nych. Nie za re je stro wa no go w Biu rze „C”, ja ko by
dla te go, że je go in for ma cje nie mia ły war to ści ope ra cyj nej. Fak tycz nie Dziub dziel był
trak to wa ny ja ko nie ofi cjal ny za opa trze nio wiec pra cow ni ków wy dzia łu w trud no do stęp -
ne to wa ry168.

W rze czy wi sto ści, bez re je stra cji pro wa dzo no nie tyl ko do pusz czo ne przez za rzą dze -
nie nr 079/72 nie któ re kon tak ty ope ra cyj ne.

Wy dział II w Kiel cach nie zgło sił do Wy dzia łu „C” oso by po dej rza nej o kon takt ze
służ ba mi spe cjal ny mi USA, roz pra co wy wa nej we współ pra cy z De par ta men tem I; do -
ku men ta cja znaj do wa ła się w sza fie na czel ni ka. We wnio skach za war tych w pro to ko le
kon tro li pra cow nik GIM po le cił jej za re je stro wa nie169.

Ina czej za re ago wa li funk cjo na riu sze In spek to ra tu w dwóch przed sta wio nych ni żej
wy pad kach. Ba da jąc kon tak ty przed się bior cy za chod nio nie miec kie go z pra cow ni ka mi
re sor tu spraw we wnętrz nych, jak by mi mo cho dem za uwa ży li, że w Wy dzia le II KS MO
przej rze li m.in. „ak ta oso bo we cu dzo ziem ca […] (po za ewi den cją)”170. Na to miast w ra -
mach wy ja śnia nia SOS krypt. „Do mi no” (za wie ra ją cej m.in. in for ma cje o kon tak tach to -
wa rzy skich osób z kie row nic twa KS MO z fi gu ran ta mi) na czel nik Wy dzia łu I GIM
od sy łał na czel ni ko wi Wy dzia łu V -1 KS MO wy po ży czo ne stam tąd do ku men ty, w tym
„Ma te ria ły luź ne dot[yczą ce] T. Hel l wi ga”171, ale brak śla dów za in te re so wa nia się przez
In spek to rat przy czy ną nie pra wi dło we go spo so bu gro ma dze nia do ku men ta cji.

Od mien ność re ak cji kon tro lu ją cych mo że wy ni kać z przy czyn for mal nych i/lub me -
ry to rycz nych. Nie pra wi dło wość w Kiel cach wy chwy ci ła kon tro la kom plek so wa, na sta -
wio na na oce nę ca ło ści pra cy wy dzia łu, pod czas gdy w po zo sta łych przy pad kach ce lem
pra cow ni ków GIM by ło je dy nie wy ja śnie nie kon kret nych spraw. Nie moż na jed nak wy -
klu czyć, że po mi nię cie wąt ku nie zgod ne go z in struk cja mi gro ma dze nia do ku men ta cji to
efekt prze ko na nia, iż w sy tu acji, gdy w spra wę choć by po śred nio za mie sza ne są oso by
za trud nio ne w re sor cie, do ku men ta cja po win na być gro ma dzo na bez zo sta wia nia śla dów
w nor mal nej ewi den cji172.

Oma wia jąc ten wą tek war to zwró cić jesz cze uwa gę na frag ment pro to ko łu kon tro li 
kom plek so wej Wy dzia łu III/1 w Kra ko wie. Pi sząc o po zy ska niach na pod sta wie ma te -
ria łów ob cią ża ją cych, funk cjo na riusz GIM za zna czył, że w ta kim przy pad ku „każ do ra -
zo wo zgo dę wy ra żał z[astęp]ca sze fa WUSW ds. SB, za rów no na po zy ska nie, jak
i na za re je stro wa nie w czyn nej sie ci TW [podkr. – A.Z.]”173. Po wyż sze sfor mu ło wa nie
za wie ra su ge stię, iż na wet nie któ re oso bo we źró dła in for ma cji pro wa dzo ne przez sze re -
go wych pra cow ni ków nie mu sia ły być re je stro wa ne.
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168 AIPN, 1585/10832, No tat ka służ bo wa spo rzą dzo na w In spek to ra cie, 1982 r., brud no pis, brak pod -
pi su, b.p.

169 AIPN, 032/313, t. 2.
170 AIPN, 032/12, k. 80.
171 AIPN, 032/26, Pi smo z 6 VI 1983 r., k. 6. Przy tej po zy cji na mar gi ne sie po sta wio no zna czek. Nie

moż na jed no znacz nie po wie dzieć, czy ozna czał on za in te re so wa nie oso bą, czy też sam fakt ist nie nia
mate ria łów luź nych.

172 Po wo ła ne nie ba wem (15 XII 1984 r.) – Za rząd Ochro ny Funk cjo na riu szy i wo je wódz kie in spek -
to ra ty ochro ny funk cjo na riu szy, bę dą pro wa dzi ły od ręb ną ewi den cję. AIPN, 0044/26, Za rzą dze nie nr 072
z 27 XII 1984 r., b.p.

173 AIPN, 032/318, t. 4, Pro to kół nr HI -00655/89 kon tro li Wy dzia łu III -1 z 1 III 1989 r., b.p.



Nie moż na wy klu czyć, iż sze re go wi funk cjo na riu sze nie re je stro wa li rów nież osób,
od któ rych uzy ska li zo bo wią za nia do współ pra cy, ale z ja kichś wzglę dów nie by li pew -
ni, że do niej fak tycz nie doj dzie. 

W trak cie wy ja śnia nia nad użyć, ja kie mia ły miej sce w Wy dzia le V -1 KS MO, pra -
cow ni cy GIM ba da li m.in. wy pad ki wy stą pień o wy da nie nie któ rym oso bom pasz por tu
„ze wzglę dów ope ra cyj nych” (prak tycz nie by ła to jed na z form wy na gro dze nia za współ -
pra cę). Do ko ny wa no te go po przez spraw dze nie, czy oso by, wo bec któ rych z ta kim po -
par ciem wy stą pio no, by ły rze czy wi ście re je stro wa ne w pio nie „C” ja ko TW lub KTW.
Kpt. Ta de usz Wiesz czyk wy sto so wa nie przez sie bie pi sma o przy spie sze nie wy da nia pasz -
por tu oby wa tel ce X tłu ma czył wła śnie fak tem po zy ska nia jej w cza sie, gdy sta ra ła się
o za trud nie nie w za bez pie cza nym przez nie go Zjed no cze niu Sprzę tu Elek tro in sta la cyj -
ne go „Po lam”. Osta tecz nie X wy je cha ła za gra ni cę, ale po po wro cie, ja ko by ze wzglę du
na kom pli ka cje ro dzin ne, pra cy w tej in sty tu cji nie pod ję ła. Da lej funk cjo na riusz wy jaś -
niał, że nie re je stro wał X, nie usta lał jej dal szych lo sów, a no tat ka z roz mo wy z nią i zo -
bo wią za nie znaj du ją się w je go ma te ria łach174. Oczy wi ście oświad cze nie Wiesz czy ka
wy glą da bar dzo nie prze ko nu ją co, ale fak tem jest, że pra cow ni cy GIM nie pod ję li żad -
nych sta rań w ce lu usta le nia je go praw dzi wo ści – w do ku men ta cji spra wy brak np. in -
for ma cji o za po zna niu się ze wska za ny mi przez au to ra oświad cze nia do ku men ta mi. Nie
wy stą pi li rów nież z wnio skiem o wy cią gnię cie wo bec nie go kon se kwen cji za dzia ła nia
nie zgod ne z pro ce du ra mi17 5. Być mo że więc opi sa ny w wy ja śnie niu spo sób dzia ła nia nie
był czymś wy jąt ko wym.

Nisz cze nie do ku men ta cji

Garść istot nych in for ma cji do ty czą cych nisz cze nia akt od je sie ni 1989 r. przy no szą ma -
te ria ły kon tro li kom plek so wej w Cheł mie, na wia sem mó wiąc szcze gól nie in te re su ją cej z ra -
cji okre su, w ja kim ją prze pro wa dzo no – li sto pad 1989 r. Stąd wart jest za cy to wa nia dłuż szy
frag ment pro to ko łu do ty czą cy sy tu acji w Wy dzia le Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku
Pań stwa. Po in for ma cjach, iż skła da się on wy łącz nie z funk cjo na riu szy daw ne go Wy dzia -
łu III, kon tro lu ją cy na pi sał: „W wy ni ku kon tro li te czek per so nal nych i pra cy 25 TW
(21,4 proc. za re je stro wa nych) stwier dzi łem, że w 19 wy pad kach ma te ria ły z te czek pra cy
cał ko wi cie lub w prze wa ża ją cej czę ści zo sta ły wy łą czo ne i ja ko nie przy dat ne do dal szej
pra cy znisz czo ne. Przy dat ność i war tość tych TW mo głem oce nić je dy nie na pod sta wie
czę sto tli wo ści spo tkań (w tecz kach za cho wa no na ogół wy ka zy spo tkań) oraz cha rak te ry -
styk i in nych ma te ria łów znaj du ją cych się w tecz kach per so nal nych, zresz tą rów nież w istot -
nej czę ści po zba wio nych nie któ rych in for ma cji, z ana lo gicz ne go po wo du”. W dal szym
frag men cie jest mo wa, że nie przy dat nych do współ pra cy jest 5 źró deł17 6, naj praw do po dob -
niej tych, któ rych akt nie znisz czo no. Po wyż szy cy tat – abs tra hu jąc od oce ny, czy do ku -
men ta cję rze czy wi ście znisz czo no, czy „spry wa ty zo wa no” – po zwa la zro zu mieć, dla cze go
w za cho wa nych ma te ria łach tak wie le jest sy tu acji, w któ rych ja ko do wód nie rzad ko
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174 AIPN, 032/26, Oświad cze nie T. Wiesz czy ka z 26 IV198 3 r., k. 60–61.
175 AIPN, 1756/116, Ak ta oso bo we T. Wiesz czy ka. W tecz ce brak wzmian ki nie tyl ko o ka rze, ale

na wet ja kiej kol wiek roz mo wie dys cy pli nu ją cej z funk cjo na riu szem.
176 AIPN, 032/338, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Cheł mie z 28 XI 1989 r., b.p.



wielolet niej współ pra cy zo sta ła za cho wa na tyl ko tecz ka per so nal na TW, względ nie naj wy -
żej jed na tecz ka pra cy z bła hy mi do no sa mi. No ta be ne po dob nie czysz czo no rów nież spra -
wy. We wspo mnia nym wy żej pro to ko le kon tro lu ją cy za pi sał: „W SO «Ju dym», w któ rej
ra mach or ga ni zo wa no ope ra cyj ną ochro nę służ by zdro wia, oraz «Pe da go dzy» (na szkol -
nic two), zgod nie z za le ce niem kie row nic twa MSW [podkr. – A.Z.] usu nię te zo sta ły wszyst -
kie ma te ria ły nie przy dat ne do dal sze go wy ko rzy sta nia ope ra cyj ne go”177. Zwra ca uwa gę
jesz cze je den ele ment pro to ko łu. O ile mó wiąc o spra wach or ga ni za cyj nych czy po trze bie
no wych ocen za gro żeń, kon tro lu ją cy od wo łał się do kon kret nych do ku men tów – okre śla -
jąc ich au to ra, nu mer i da tę – w tym wy pad ku wszyst kie te ele men ty po mi nął, po zo sta wia -
jąc ma ło pre cy zyj ne „kie row nic two MSW”178.

Trze ba pa mię tać, że jed nost ki ope ra cyj ne nisz czy ły ak ta we wła snym za kre sie – choć
oczy wi ście nie na ta ką ska lę – rów nież w okre sach, kie dy nie skła nia ły ich do te go bodź -
ce ze wnętrz ne w po sta ci nie sta bil nej sy tu acji po li tycz nej179.

Do ku men ta cja ope ra cyj na „dnia co dzien ne go”

Do tych cza so we roz wa ża nia kon cen tro wa ły się w znacz nej mie rze na za gad nie niach
spe cy ficz nych, do ty czą cych spraw draż li wych: nad użyć funk cjo na riu szy, ich po dej -
rzanych kon tak tów, wy da rzeń, w któ re za mie sza ni by li po li ty cy. War to przyj rzeć się
również do ku men to wa niu spraw zu peł nie ty po wych, pro wa dzo nych na co dzień przez
sze re go wych pra cow ni ków. Przed tem jed nak na le ży po sta wić py ta nie, ja ki wpływ na
ocenę pra cy bądź kon kret nych funk cjo na riu szy, bądź ca łych jed no stek, mia ła opi nia
o (nie)po praw nym pro wa dze niu do ku men ta cji. I choć zna ny jest przy pa dek wy mie rze -
nia ka ry dys cy pli nar nej funk cjo na riu szo wi np. za nie zgod ne z wy mo ga mi in struk cyj ny -
mi opra co wa nie do ku men tów18 0, to wy da je się, że wpływ ten był nie wiel ki. Prze ma wia ją
za tym dwa ar gu men ty.

Pierw szy z nich to sfor mu ło wa nia po ja wia ją ce się w pro to ko łach kon tro li. Du ża dowol -
ność w spo rzą dza niu do ku men ta cji, czę sty brak omó wień i uzu peł nień za war tych w do -
nie sie niach in for ma cji, brak wpi sa nych za dań dla TW itd., wy stę pu ją ce w Wy dzia le II
w Pi le, nie prze szko dzi ły po zy tyw nej oce nie tej ko mór ki przez GIM w 1988 r.181 Na po -
cząt ku na stęp ne go ro ku jesz cze lep sze świa dec two otrzy mał Wy dział III w Kiel cach. Kon -
tro lu ją cy nie mie li za strze żeń „za rów no od stro ny me ry to rycz nej, jak i for mal nej
[podkr. – A.Z.] pra cy w spra wach”, mi mo wska za nia – uzna nych za nie istot ne – pew nych
wła śnie uchy bień „na tu ry for mal nej”182.

Dru gi ar gu ment świad czą cy o tym, że kon tro lo wa ni nie oba wia li się uwag o nie pra wi -
dło wo ściach w do ku men to wa niu pra cy ope ra cyj nej, czy wręcz nie do strze ga li błę dów po -
peł nia nych w jej pro wa dze niu, to fakt, że nie pró bo wa li ich po pra wić przed przy jaz dem

Antoni Zieliński
A

R
C

H
I
W

U
M

50

177 Ibi dem, s. 4 mps.
178 Ibi dem, s. 1–2 mps.
179 AIPN, 032/137, Spra woz da nie nr B -00723/84 z kon tro li kom plek so wej WUSW we Wro cła wiu,

b.p. (s. 17 mps.). W Wy dzia le V znisz czo no ma te ria ły kan dy da ta nr 46413, nie wy re je stro wu jąc go z ewi -
den cji Wy dzia łu „C”.

180 AIPN, 032/308, t. 5, k. 96. Ta sy tu acja mia ła miej sce w Wy dzia le V w Pi le, gdy po otrzy ma niu
ka ry funk cjo na riusz od szedł ze służ by.

181 Ibi dem, k. 37–38.
182 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III, b.p. (s. 12–13, 25 mps.). 



eki py z cen tra li. Trze ba przy po mnieć, iż kon tro le kom plek so we za po wia da no z pew nym
wy prze dze niem, tak więc moż na by ło się do nich przy go to wać183. Oczy wi ście do ko ny wa -
nie na si łę no wych po zy skań na le ży uznać za ma ło re al ne, na pew no jed nak ist nia ła moż -
li wość nad ro bie nia za nie dbań w pra cy biu ro kra tycz nej, z cze go zresz tą ko rzy sta no, ale
na in nym po lu. Po szla ką wska zu ją cą na przy go to wa nie się do przy jaz du eki py z cen tra li,
po przez prze gląd wa lo rów ope ra cyj nych, jest przy spie szo na eli mi na cja TW. Tak na
przykład w WUSW w Kiel cach, w po prze dza ją cym kon tro lę pierw szym kwar ta le 1985 r.,
wy re je stro wa no 68 TW, pod czas gdy w cią gu ca łe go ro ku wcze śniej sze go tyl ko 53184. Po -
dob nie w Wy dzia le VI w Pi le od 1 stycz nia 1987 r. do 30 czerw ca 1988 r., a więc w cią gu
pół to ra ro ku, zło żo no do ar chi wum ak ta 11 TW, a pod czas dwóch mie się cy po prze dza ją -
cych kon tro lę, w okre sie wa ka cyj nym, aż 5185. Na to miast nie uzna wa no za po trzeb ne prze -
szy cia akt, po nu me ro wa nia kart, uzu peł nie nia spi sów za war to ści te czek.

Świa do mość lek ce wa że nia za sad pro wa dze nia do ku men ta cji mu sia ła być po wszech -
na, na co wska zu je pas sus z pro to ko łu kon tro li Wy dzia łu IV w Pi le, w któ rym – przy oma -
wia niu pro wa dze nia spraw obiek to wych – na pi sa no m.in.: „Na pod kre śle nie za słu gu je
for ma do ku men to wa nia (zgod nie z wy tycz ny mi) po dej mo wa nych dzia łań i przy ję ty
sposób (od po wia da ją cy spe cy fi ce) tej ka te go rii spraw”186. Funk cjo na riusz GIM wy różniał
więc coś, co teo re tycz nie po win no być rze czą na tu ral ną. Wła ści we pro wa dze nie do ku -
men ta cji od no to wy wa no nie tyl ko w pro to ko łach, ale pod kre śla no rów nież si łą rze czy
w bar dziej la ko nicz nych spra woz da niach z kon tro li1 87.

Co uzna wa no za „w za sa dzie drob ne uchy bie nia na tu ry for mal nej”?188. By ło to za -
rów no nie wy peł nie nie sze re gu ty pów for mu la rzy, jak też po wierz chow ność opra co wa -
nia nie któ rych do ku men tów. Z punk tu wi dze nia ba da cza naj istot niej sza jest in for ma cja
o nie pro wa dze niu na bie żą co spi sów tre ści w tecz kach1 89. Fak tycz nie ozna cza to, iż do ar -
chi wum mógł tra fić ma te riał znacz nie od bie ga ją cy od gro ma dzo ne go przez jed nost kę
ope ra cyj ną. Spo rzą dza jąc spis tre ści przed prze ka za niem do Wy dzia łu „C”, moż na by ło
bez po zo sta wie nia śla du nie któ re do ku men ty znisz czyć (że by by ło mniej pra cy z ich
opisem), prze ło żyć do in nej spra wy (po co spo rzą dzać od pis?) lub za cho wać w swo jej
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183 AIPN, 032/74, k. 4. Pi smem nr B -073 kie row nik GIM M. Krup ski uprze dzał sze fów ośmiu
WUSW, iż w tym ro ku zo sta nie u nich prze pro wa dzo na kon tro la kom plek so wa. Trze ba do dać, iż zda -
rza ły się zmia ny pla nu, np. w 1984 r. za miast pla no wa nej kon tro li w Ko ni nie prze pro wa dzo no ją we
Wro cła wiu, co by ło skut kiem do nie sień o sy tu acji w tam tej szym WUSW, zwłasz cza o żą da niu ko rzy ści
ma jąt ko wych przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu Pasz por tów. AIPN, 032/137, Pi smo nr B -00723/84
z 27 XI 1984 r. M. Krup skie go do C. Kisz cza ka, b.p. 

184 AIPN, 032/175, t. 2, Spra woz da nie nr B -00375/85 z kon tro li kom plek so wej WUSW w Kiel cach
prze pro wa dzo nej w kwiet niu 1985 r., k. 12–13.

185 AIPN, 032/308, t. 5, k. 131.
186 Ibi dem, k. 84.
187 AIPN, 032/229, Spra woz da nie z kon tro li WUSW w Opo lu w 1986 r.: „Na uwa gę w więk szo ści

przy pad ków za słu gi wa ło wzo ro we, a w Wy dzia le III nie mal pe dan tycz ne, pro wa dze nie te czek per so nal -
nych i ro bo czych TW oraz do ku men to wa nie współ pra cy ze źró dła mi” (k. 21).

188 AIPN, 032/313, t. 2; AIPN, 032/308, t. 5, k. 54. Te go ty pu sfor mu ło wań uży to w pro to ko łach kon -
tro li wy dzia łów III w Kiel cach i Pi le. Bar dziej kry tycz nie w pro to ko le kon tro li Wy dzia łu IV w Kra ko -
wie. AIPN, 032/318, t. 4.

189 AIPN, 032/313, t. 2, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu III w Kiel cach, b.p.; AIPN, 032/318, t. 4, Pro -
tokół kon tro li Wy dzia łu II w Kra ko wie, k. 24; AIPN, 032/236, Spra woz da nie nr B -001/87 z kon tro li 
spraw dza ją cej WUSW w Ka to wi cach z 1987 r., k. 15; AIPN, 032/325, t. 3, Pro to kół kon tro li 
Wydziału III w Lu bli nie w 1989 r., k. 77.



szafie (bo mo gą się przy dać, a po co póź niej tra cić czas na wy po ży cza nie pro wa dzo nej
przez sie bie tecz ki).

Na le ży rów nież uwzględ niać fakt, iż do tecz ki pra cy świa do mie nie włą cza no nie któ -
rych ma te ria łów, trzy ma jąc je po za wszel ką ewi den cją ze wzglę du na bez pie czeń stwo
pro wa dzą ce go. Do ty czy to przede wszyst kim do nie sień, w któ rych mo wa o na ru sza niu
pra wa przez zwierzch ni ków, czy sze rzej – o ich po wią za niach ze śro do wi skiem pry wat -
nej ini cja ty wy, pro wa dzą cym nie zgod ną z prze pi sa mi dzia łal ność go spo dar czą190. 

In ne zna cze nie ma ją in for ma cje o po zo sta łych uchy bie niach w pro wa dze niu do ku -
men ta cji. Przy ana li zie kon kret nej spra wy po zwa la ją po rów nać, czy wy stę pu ją ce w niej
nie pra wi dło wo ści są czymś wy jąt ko wym (co zmu sza ło by do za sta no wie nia się nad au -
ten tycz no ścią ba da nej tecz ki), czy zja wi skiem w mia rę po wszech nym (lub wy stę pu ją -
cym w da nym wo je wódz twie bądź w pio nie). War to więc przy kła do wo wy li czyć
wy mie nia ne w pro to ko łach błę dy w po sta ci po zo sta wie nia nie wy peł nio nych for mu la rzy
lub bra ku ta kich do ku men tów, jak:

– wy ka zy ak tu al nych i wy eli mi no wa nych TW – Wy dział III w Kiel cach;
– wy ka zy wy ko rzy sty wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji po zo sta ją cych na kon -

tak cie in nych jed no stek – Wy dział V w Kiel cach;
– roz miesz cze nie TW w new ral gicz nych punk tach obiek tu, oce na ich moż li wo ści

i sys tem łącz no ści na wy pa dek P[od wyż szo ne go] Z[agro że nia] – Wy dział V w Kiel cach;
– wy ka zy osób do pusz czo nych do prac MOB (zwią za nych z do stę pem do in for ma cji

nie jaw nych) – Wy dział III w Kiel cach;
– ar ku sze wy płat i świad czeń – Wy dział II w Kra ko wie; 
– wy ka zy spo tkań z TW – Wy dział II w Kra ko wie;
– zo bo wią za nia do współ pra cy lub ra por ty wy ja śnia ją ce przy czy nę od stą pie nia od ich

po bra nia – Wy dział II w Kra ko wie;
– wnio ski o za ło że nie spra wy – Wy dział II w Kra ko wie.
Do dat ko wy ele ment wspo mnia ny w pro to ko łach to wy stę pu ją ca nie kie dy du ża do -

wol ność w ukła dzie ma te ria łów, np. nie kon se kwent ny po dział do ku men tów mię dzy tecz -
kę per so nal ną i tecz kę pra cy TW1 91. 

Osob nym za gad nie niem, ale miesz czą cym się ra czej w ra mach ja ko ści pra cy ope ra -
cyj nej, są bra ki roz dziel ni ków na do ku men tach, po wierz chow ność opra co wy wa nych pla -
nów wy ko rzy sta nia TW, ich cha rak te ry styk itd.

Za cho wa na do ku men ta cja wska zu je, iż czę sto w prak ty ce nie prze strze ga no ko lej no ści
dzia łań na rzu ca nej przez prze pi sy, a usi łu jąc po tem wy peł nić bra ki w pa pie rach, nie dba no
o chro no lo gię. I tak np. funk cjo na riusz Wy dzia łu II w Pi le pro wa dzą cy kwe stio na riusz ewi -
den cyj ny (KE) „Stu dent” opra co wał plan przed się wzięć do pie ro ja kiś czas po do ko na niu
re je stra cji192; być mo że plan był de fac to re ali zo wa ny przed prze la niem go na pa pier.
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190 AIPN, 032/10834, Oświad cze nie funk cjo na riu sza Wy dzia łu Pasz por to we go w Ka to wi cach 
mjr. Z. Dęb kow skie go z 29 IV 1982 r. w spra wie ukry wa nia przez pra cow ni ków in for ma cji o kon tak tach
na czel ni ka te goż wy dzia łu Cier pia ła, k. 3–5.

191 AIPN, 032/308, t. 5, Pro to kół kon tro li Wy dzia łu II w Pi le, k. 18, 38. Po twier dze niem ta kie go sta nu
rze czy jest układ ma te ria łów w tecz kach kon kret nych TW – por. np. AIPN Po, 0042/3013, Teczka pra cy,
k. 4–7 (kie run ko wy plan wy ko rzy sta nia, któ ry po wi nien znaj do wać się w tecz ce per so nal nej); AIPN
Po, 0042/3649, Teczka per so nal na, k. 40 (re la cja z po by tu w RFN, któ ra po win na znaj do wać się w tecz ce
pra cy).

192 AIPN, 032/308, t. 5, k. 24.



Nie kie dy zba da nie chro no lo gii po zwa la wy kryć dzia ła nia nie for mal ne. Pro ce du rę
w spra wie wy da nia pasz por tu roz po czy nał wnio sek oby wa te la. Tym cza sem w jed nej ze
spraw pro wa dzo nych przez Wy dział Pasz por to wy w Ka to wi cach da ta ru ty no wych
w takim wy pad ku spraw dzeń w miej sco wej kar to te ce jest o dzień wcze śniej sza od je go
zło że nia193. 

Du żo świa tła na fak tycz ne gro ma dze nie, prze ka zy wa nie i ochro nę do ku men tów
rzucają dzia ła nia GIM ma ją ce na ce lu wy kry cie źró dła wy cie ku in for ma cji po za re -
sort – obie spra wy do ty czą KW MO/WUSW w Gdań sku.

Je sie nią 1983 r. De par ta ment I za wia do mił In spek to rat o uzy ska niu „z wia ry god ne go
źró dła” zwią za ne go z Bog da nem Li sem in for ma cji, że gdań skie pod zie mie dys po nu je
taj ny mi ma te ria ła mi do ty czą cy mi wy da rzeń z grud nia 1970 r.194 Śle dze nie pod ję tej przez
In spek to rat pró by wy ja śnie nia lo sów do ku men ta cji dzia łań re sor tu w ra mach spra wy 
nr rej. Gd 12573 „Je sień ’70” (nr arch. IV -15) pro wa dzi do na stę pu ją cych kon sta ta cji:

– Nie prze strze ga no prze pi sów za rzą dze nia nr 034 z 1974 r. na ka zu ją cych prze ka zy -
wa nie akt ope ra cyj nych do ar chi wum bez po śred nio po za koń cze niu spra wy195. Jesz cze
w stycz niu 1984 r. Wy dział „C” w Gdań sku nie dys po no wał wszyst ki mi ma te ria ła mi do -
ty czą cy mi wy da rzeń sprzed trzy na stu lat. Wię cej: zda niem funk cjo na riu sza GIM do ku -
men ty o więk szej war to ści hi sto rycz nej i ope ra cyj nej znaj do wa ły się w Wy dzia le
Sta no wi ska Kie ro wa nia. No ta be ne fakt, iż o ist nie niu do ku men ta cji w tej ostat niej jed -
no st ce pra cow nik z cen tra li do wie dział się w ostat nim dniu po by tu w Gdań sku, mo że
świad czyć, że kie row nic two miej sco we go WUSW nie by ło zbyt do brze zo rien to wa ne,
ja ki mi ak ta mi dys po nu je1 96.

– Ma te ria ły prze ka za ne do ar chi wum rów nież nie by ły przy go to wa ne zgod nie z prze -
pi sa mi, m.in. w nie któ rych z 82 te czek bra ko wa ło spi sów za war to ści197.

– Do ku men ta cja by ła udo stęp nia na z na ru sze niem wielu prze pi sów do ty czą cych
ochro ny in for ma cji nie jaw nych (w sa mym Wy dzia le „C” w Gdań sku za po zna ło się z nią
aż dwu na stu funk cjo na riu szy)198. Po szcze gól ne frag men ty tak w ro ku 1971, jak i w 1981,
pa ro krot nie prze sy ła no na pod sta wie po le ceń te le fo nicz nych199. War to pod kre ślić, iż przy -
go to wu jąc opra co wa nia na po trze by nie okre ślo nych kon kret nie de cy den tów z KC
w 1971 r. z ma te ria łów re sor to wych oprócz pra cow ni ków Ga bi ne tu Mi ni stra ko rzy sta li 
przed sta wi cie le MON, apa ra tu par tyj ne go, szef PAP Ja nusz Rosz kow ski. Bra ko wa ło
rozdziel ni ków, in for ma cji, kto miał do stęp do po szcze gól nych do ku men tów200. Jesz cze
w toku pro wa dze nia po stę po wa nia w Biu rze „C” spo rzą dzo no no tat kę do ty czą cą
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193 AIPN, 1582/10832, No tat ka służ bo wa o sy tu acji w wy dzia le, 1982 r., brud no pis (frag men ty), brak
pod pi su, b.p. 

194 AIPN, 032/75, Pi smo nr OCB -003319/83 z 14 X 1983 r., k. 5–6.
195 AIPN, 0549/10/CD, Za rzą dze nie nr 034 z 10 V 1974 r. (§ 21), k. 14.
196 AIPN, 032/75, In for ma cja nr B -00647/83/84 ppłk. Szul ca do ty czą ca usta leń w Gdań sku, k. 30.

Z dru giej stro ny nie moż na wy klu czyć, iż ist nie nie do ku men ta cji w WSK chcia no przed przy by szem
z War sza wy ukryć, co się nie uda ło.

197 Ibi dem, k. 32.
198 Ibi dem, Spis pra cow ni ków Wy dzia łu „C” ma ją cych do stęp do SO IV -15, 4 I 1984 r., k. 18.
199 Ibi dem, In for ma cja nr B -00647/83/84 ppłk. Szul ca do ty czą ca usta leń w Gdań sku, k. 26.
200 Ibi dem, Ana li za pla nu przed się wzięć SzL./AH/437 spo rzą dzo ne go przez ppłk. Szul ca, brak pod -

pi su, k. 15. In for ma cje o uczest nic twie osób spo za re sor tu po cho dzą na to miast z no tat ki służ bo wej 
nr B -00647/84/83 z 7 II 1984 r. spo rzą dzo nej za pew ne przez Szul ca, ale pod pi sa nej przez Krup skie go,
prze ja wia ją cej wy raź ną skłon ność do roz my cia od po wie dzial no ści.



materiałów, jaki mi dys po no wał na czel nik Wy dzia łu II tej jed nost ki, opa trzo ną klau zu lą
„taj ne”, ale po zba wio ną ja kich kol wiek zna ków kan ce la ryj nych, licz by eg zem pla rzy201. 

Przy oka zji ba da nia za rzu tów wo bec na czel ni ka Wy dzia łu do Wal ki z Prze stęp czo -
ścią Go spo dar czą za war tych w ano ni mie skie ro wa nym do mi ni stra spraw we wnętrz nych,
pra cow ni cy GIM stwier dzi li utra tę do ku men tów z za koń czo nej już spra wy kryp to nim
„Szklar nia”. I tu oka za ło się, że po jej za mknię ciu akt nie prze ka za no do ar chi wum, lecz
zło żo no je w sza fie w po ko ju kie row ni ka sek cji, no ta be ne bez spo rzą dze nia spi sów za -
war to ści. W ta kim sta nie udo stęp nio no je kur san to wi szko ły w Szczyt nie, po zwa la jąc
na ko rzy sta nie z ma te ria łów bez nad zo ru. Zda niem kon tro lu ją cych naj praw do po dob niej
funk cjo na riusz chcą cy ze mścić się na prze ło żo nym, ko rzy sta jąc z nie dba łe go nad zo ru,
wy rwał z jed ne go z sied miu to mów par tię do ku men tów202.

W obu wy pad kach czyn no ści pod ję te przez funk cjo na riu szy In spek to ra tu koń czy ły
się kon klu zją, iż usta le nie win nych prze cie ku jest nie moż li we.

Pod su mo wa nie

Prze pi sy do ty czą ce pro wa dze nia do ku men ta cji, a tak że ochro ny in for ma cji nie jaw -
nych czę sto by ły na ru sza ne. Wy ni ka ło to za pew ne z kil ku przy czyn.

Po pierw sze, ści słe prze strze ga nie ich po sta no wień znacz nie spo wal nia ło pra cę, stąd
prze ło że ni, żą da jąc szyb ko ma te ria łów do ty czą cych ja kie goś za gad nie nia, sa mi przy czy -
nia li się do na ru sza nia za sad (od bie ra nie i zwrot ma te ria łów bez od no to wa nia te go w se -
kre ta ria cie). Nie for mal ny obieg do ku men tów uła twiał rów nież zmia nę ich tre ści post
fac tum, gdy by to oka za ło się przy dat ne dla któ re goś z de cy den tów na wyż szym lub śred -
nim szcze blu za rzą dza nia. Bez piecz ne by ło tak że po dej mo wa nie de cy zji bez po zo sta wia -
nia śla du na pi śmie20 3, co z ko lei po cią ga ło za so bą two rzo ne na wszel ki wy pa dek
nie re je stro wa ne no tat ki pod wład nych, in for mu ją ce o otrzy ma nym ust nie po le ce niu.

Brak peł nej kon tro li nad obie giem do ku men tów nie wąt pli wie uła twiał wy pły wa nie
in for ma cji nie jaw nych do osób nie upraw nio nych. Ska la te go zja wi ska praw do po dob nie
nie by ła zbyt du ża. Od bior ca mi naj czę ściej by li za pew ne apa rat czy cy par tyj ni róż ne go
szcze bla, któ rzy na by tą w ten spo sób wie dzę mo gli wy ko rzy stać w wal ce o sta no wi ska
z lo kal ny mi ry wa la mi par tyj ny mi (po tem uła twia li awans in for ma to rom z SB), na niż -
szym szcze blu wia do mo ści o nie któ rych dzia ła niach re sor tu tra fia ły do miejscowych
przed się bior ców. Zna nych jest kil ka przy pad ków prze ka za nia in for ma cji do stoj ni kom
ko ściel nym lub opo zy cji. Trud no po wie dzieć o pra cy na rzecz służb za chod nich.
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201 Ibi dem, No tat ka na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” płk. Z. Bil skie go z 24 X 1983 r., k. 4, 8–9.
Spo rzą dzo no z niej przy naj mniej jed ną kse ro ko pię bez za zna cze nia te go fak tu.

202 AIPN, 032/9, t. 1, Spra woz da nie z czyn no ści wy ja śnia ją cych z 20 VIII 1982 r., k. 39–40. Od no si
się wra że nie, iż je go au to rzy nie sta ra li się usta lić oso by od po wie dzial nej za utra tę do ku men tów.

203 F. Szlach cic, op. cit., s. 38.



Kon rad Wie sław Ślu sar ski

Do świad cze nia IPN 

w two rze niu cy fro wych 

zbio rów fo to gra ficz nych

i w ich wy ko rzy sty wa niu

na przy kła dzie do ku men ta cji

kam pa nii wrze śnio wej 1939 r.

In sty tut Pa mię ci Na ro do wej gro ma dzi ma te ria ły ar chi wal ne do ty czą ce hi sto rii Pol ski i na -
ro du pol skie go w la tach 1939–1990, mo gą ce zna czą co po sze rzyć ba zę źró dło wą do stęp -
ną w ba da niach te go okre su. Po zy ska niu pod le ga za rów no do ku men ta cja ak to wa, jak

i fil my, na gra nia dźwię ko we i fo to gra fie. Oprócz ma te ria łów wy two rzo nych przez służ by
apa ra tu re pre sji PRL do za so bu IPN tra fia tak że do ku men ta cja zwią za na z okre sem II woj -
ny świa to wej, ob ra zu ją ca nie tyl ko zbrod ni czą dzia łal ność obu oku pan tów – hi tle row skich
Nie miec i Związ ku So wiec kie go, ale tak że za wie ra ją ca świa dec twa lo sów i prze żyć Po la -
ków w tym okre sie. Trze ba bo wiem pa mię tać, że zgod nie z art. 29 Usta wy z dnia 18 grud -
nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi
Pol skie mu „w za kre sie dzia łal no ści ar chi wal nej In sty tut Pa mię ci gro ma dzi, ewi den cjo nu je,
prze cho wu je, opra co wu je i udo stęp nia do ku men ty zbrod ni oraz do ku men ty uka zu ją ce fak -
ty i oko licz no ści do ty czą ce lo sów Na ro du Pol skie go w la tach 1939–1990”1. 

Gro ma dze nie ma te ria łów fo to gra ficz nych po zwa la wzbo ga cać ba zę źró dło wą do ilu -
stro wa nia wy da rzeń i otwie ra no we per spek ty wy ba daw cze. Trze ba pod kre ślić, że zdję -
cia sta no wią za rów no źró dło hi sto rycz ne po zwa la ją ce uzy skać no we in for ma cje o ja kimś
wy da rze niu, jak i do star cza ją wie dzy o za cho dzą cym pro ce sie. Po zwa la ją rów nież na we -
ry fi ka cję da nych otrzy ma nych np. z re la cji ust nych lub ma te ria łów ak to wych, a cza sem
są je dy nym świa dec twem wy da rze nia. 

W 2007 r. w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN przy stą pio no
do di gi ta li za cji fo to gra fii uka zu ją cych dzia ła nia wo jen ne w 1939 r. Wy ni ka ło to ze spo -
dzie wa ne go wzro stu za in te re so wa nia te ma ty ką kam pa nii wrze śnio wej w związ ku ze zbli -
ża ją cą się sie dem dzie sią tą rocz ni cą wy bu chu II woj ny świa to wej oraz pla no wa ny mi
pu bli ka cja mi i pro jek ta mi wy sta wien ni czy mi po zwa la ją cy mi przy bli żyć sze ro kie mu

55

A
R

C
H

I
W

U
M1 Usta wa z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze -

ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.).



odbior cy (zwłasz cza mło dzie ży) ob raz Wrze śnia ’39. W re zul ta cie po wstał po mysł wy -
da nia al bu mu po świę co ne go tam tym wy da rze niom, któ re go pod sta wę mia ła sta no wić do -
ku men ta cja prze cho wy wa na w ar chi wum In sty tu tu. Pod ję te wów czas kil ku let nie pra ce
za owo co wa ły ze bra niem cen nych do świad czeń i spo strze żeń do ty czą cych nie tyl ko sa -
mych fo to gra fii, lecz tak że me to dy ki gro ma dze nia i wy ko rzy sty wa nia zdjęć oraz two rze -
nia ko lek cji ko pii cy fro wych.

Roz po czy na jąc di gi ta li za cję fo to gra fii, przy ję to, iż obej mie ona wszyst kie do stęp ne
zdję cia zwią za ne z kam pa nią wrze śnio wą znaj du ją ce się w zbio rach IPN. W ce lu wy ty -
po wa nia ma te ria łów do di gi ta li za cji prze pro wa dzo no kwe ren dę w za so bie ar chi wal nym
In sty tu tu, za rów no w czę ści odzie dzi czo nej po daw nej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, jak i w do ku men ta cji apa ra tu re pre sji re żi mu ko mu -
ni stycz ne go. Po szu ki wa nia mi ob ję to tak że za sób zgro ma dzo ny w jed nost kach te re no wych
IPN – od dzia łach i de le ga tu rach, po sia da ją cych wła sne zbio ry ar chi wal ne. Wska za ne
mate ria ły ska no wa no, wpro wa dza no do ba zy ZEUS, a na stęp nie opracowywano2.

Wraz z po stę pem prac zwią za nych z di gi ta li za cją po sze rza ła się wie dza po zwa la ją ca
kla sy fi ko wać fo to gra fie pod wzglę dem po cho dze nia, cha rak te ru i ich war to ści ba daw -
czej. Wy ni ki kwe ren dy wy ka za ły, że zde cy do wa na więk szość zdjęć (ok. 1500) zwią za -
nych z kam pa nią wrze śnio wą znaj du je się wśród ma te ria łów po by łej Głów nej Ko mi sji,
na to miast w zbio rach po apa ra cie bez pie czeń stwa PRL wy stę pu ją tyl ko po je dyn cze fo -
to gra fie do ty czą ce te go te ma tu.

Zdję cia ze spu ści zny po GKBZpNP znaj du ją się wśród ar chi wa liów luź nych, zgro -
ma dzo nych w wy dzie lo nym zbio rze fo to gra ficz nym oraz w al bu mach, sta no wią cych uzu -
peł nie nie te go zbio ru. Wspo mnia ny ze staw po wstał w daw nym ar chi wum Głów nej
Ko mi sji ja ko ko lek cja po moc ni cza słu żą ca re ali za cji dzia łal no ści usta wo wej Ko mi sji
(głów nie do cho dze nio wo -śled czej i ba daw czej w za kre sie zbrod ni hi tle row skich), co mia ło
de cy du ją cy wpływ na spo sób je go po wsta wa nia, do bór po zy ski wa nych zdjęć, me to dy kę
przy ję tą przy opra co wy wa niu i prze cho wy wa niu odbitek3. Fo to gra fie upo rząd ko wa ne
były we dług klu cza ogól nych ha seł te ma tycz nych od po wia da ją cych po trze bom Ko mi sji,
przez co zo sta ły roz pro szo ne wśród wie lu te ma tów: nie tyl ko „kam pa nia wrze śnio wa”
i „dzia ła nia wo jen ne”, lecz tak że m.in. „znisz czo ne mia sta i wsie”, „eg ze ku cje”, „ży cie
oku pa cyj ne”, „fo to gra fie zbrod nia rzy”, „jeń cy wo jen ni”, „obo zy je niec kie” itp. W ob rę -
bie te ma tów zdję cia po rząd ko wa no we dług miejsc i ko lej nych nu me rów in wen ta rzo wych,
bez za cho wa nia ukła du chro no lo gicz ne go. Pro wa dzi ło to do roz bi cia spój no ści se rii i ko -
lek cji, a przez to do za tar cia pier wot ne go kon tek stu pochodze nia i au tor stwa fotografii4.
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2 Sze rzej na te mat ba zy ZEUS i sto so wa nych w IPN me tod opra co wy wa nia fo to gra fii zob.: 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 Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 195–206.

3 Na te mat te go zbio ru, dzie jów ak to twór cy i pro ce sów ar chi wal nych zob.: I. Gass, Zbiór fo to gra fii
Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, „Fo to gra -
fia” 1988, nr 3/4, s. 54–57; idem, Zbiór fo to gra fii Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do -
wi Pol skie mu – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, „Ar chi wi sta” 1993, nr 88, s. 49–56.

4 Przy kła do wo zdję cia do ty czą ce walk we Wrze śniu ’39, zna le zio ne ra zem po woj nie w po nie miec kim
do mu w Tar no brze gu, zo sta ły roz pro szo ne pod róż ny mi ha sła mi te ma tycz ny mi (m.in. „Wal ka z pol sko ścią
i re li gią – pro fa na cja”, „Dzia ła nia wo jen ne I – wrze sień 1939 – Koń skie”, „Dzia ła nia wo jen ne I – wrze sień
1939 – War sza wa”, „Obo zy je niec kie – nie usta lo ne”, „Ży cie oku pa cyj ne – War sza wa”, „Znisz czo ne
miasta – Ra dom”, „Znisz czo ne mia sta – Ra dom sko”, „Znisz czo ne wsie – Kie lec kie”, „Znisz czo ne mia sta –



Znacz nie zmniej sza ło to ich war tość po znaw czą i zacie ra ło wza jem ne po wią za nie. Obok
sie bie wy stę po wa ły więc ory gi na ły i re pro duk cje zdjęć ze zbio rów wła snych, a tak że
repro duk cje (czę sto wtór ne) zdjęć z pu bli ka cji oraz fotografii znaj du ją cych się w zbio -
rach in nych in sty tu cji – kra jo wych i za gra nicz nych – ar chi wal nych (np. Ar chi wum Do -
ku men ta cji Me cha nicz nej, Ar chi wum m.st. War sza wy, Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we,
Wy twór nia Fil mów Do ku men tal nych, Bun de sar chiv Ko blenz) i mu ze al nych (np. Pań -
stwo we Mu zeum Au schwitz -Bir ke nau w Oświę ci miu, Mu zeum Stut thof w Sztu to wie,
Pań stwo we Mu zeum na Maj dan ku). 

Prze gląd ma te ria łów pod da nych di gi ta li za cji po zwo lił na wy cią gnię cie wie lu wnios -
ków co do po cho dze nia, cha rak te ru i oko licz no ści po wsta nia fo to gra fii do ty czą cych kam -
pa nii wrze śnio wej, prze cho wy wa nych w zbio rach IPN5. Zde cy do wa ną więk szość zdjęć
wy ko na li Niem cy. Wy ni ka ło to z fak tu szer szej do stęp no ści w Niem czech do ta nie go sprzę -
tu fo to gra ficz ne go i nie zbęd nych ma te ria łów (klisz ne ga ty wo wych) oraz roz po wszech nio -
nej wów czas mo dy na fo to gra fo wa nie. Wie lu nie miec kich żoł nie rzy we wszyst kich
ro dza jach wojsk i for ma cji pa ra mi li tar nych, od wyż szych ofi ce rów po sze re go wych, wy -
ru szy ło na woj nę z apa ra tem i w mia rę moż li wo ści do ku men to wa ło jej prze bieg. Po wsta łe
w ten spo sób fo to gra fie by ły umiesz cza ne w pry wat nych al bu mach, prze cho wy wa ne w ko -
lek cjach zdjęć luźnych6 oraz tra fia ły do pa miąt ko wych al bu mów jed no stek wojskowych7. 

Oprócz zdjęć wy ko ny wa nych oka zjo nal nie, na pry wat ny uży tek, we wrze śniu 1939 r.
po wsta ła ogrom na do ku men ta cja fo to gra ficz na i fil mo wa spo rzą dzo na przez Niem ców
w ce lach pro pa gan do wych. Mo że my w niej wy róż nić:

– do ku men ta cję wy two rzo ną przez spe cjal nie sfor mo wa ne kom pa nie pro pa gan do we
(Pro pa gan da kom pa nie – PK), przy dzie lo ne do po szcze gól nych ar mii wal czą cych na fron -
cie w Pol sce i do ku men tu ją ce prze bieg kam pa nii na zle ce nie władz III Rze szy we dług
wy tycz nych Mi ni ster stwa Pro pa gan dy i Oświe ce nia Pu blicz ne go. Po wsta łe fo to gra fie tra -
fia ły do cen tral nych in sty tu cji nie miec kich w Ber li nie i by ły za miesz cza ne (po od po wied -
niej se lek cji) w roz sy ła nych ser wi sach pra so wych, prze ka zy wa ne agen cjom pra so wym
(w tym za gra nicz nym), a tak że dru ko wa ne w pra sie i pu bli ka cjach książkowych8;
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– Koń skie”, „Dzia ła nia wo jen ne VII – znisz cze nia”, „Dzia ła nia wo jen ne VII – uzbro je nie” i in.), czę sto
tra fia jąc mię dzy fo to gra fie z in nych okre sów woj ny. Sze rzej pro blem ten omó wio no w publikowanym tu
tek ście: K. Ślu sar ski, T. Stem pow ski, „Wy dzie lo ny zbiór fo to gra fii by łej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu”, s. 173–210.

5 O fo to gra fiach z kam pa nii wrze śnio wej znaj du ją cych się w zbio rach IPN zob.: J.Z. Sa wic ki,
T. Stem pow ski, Zna ne i nie zna ne [w:] 1939: Woj na zwy kłych lu dzi, „Do da tek Ty go dni ka Po wszech ne -
go” – „Ty go dnik Po wszech ny” 2009, nr 36, s. 23–24; J.Z. Sa wic ki, T. Stem pow ski, współpr. K.W. Ślu -
sar ski, Wrze sień 1939 ro ku w fo to gra fii [w:] Spoj rze nie na pol ski Wrze sień 1939 ro ku, red. T. Kon drac ki,
War sza wa 2011, s. 35–59.

6 Przy kła da mi te go ty pu al bu mów prze cho wy wa nych w IPN są: al bum „Der Kampf bricht los!”
(AIPN, GK Al bu my 36), al bum Han sa Dre sche ra (AIPN, GK Al bu my 10–11), al bum Han sa Rot ten ber -
ga (AIPN, GK Al bu my 80) oraz ko lek cja fo to gra fii z Tar no brze ga (AIPN, GK Zbiór fo to gra fii nr
inw. 59014–59098). Do tej gru py moż na tak że za li czyć al bum funk cjo na riu sza ge sta po Her man na Bal -
tru scha ta (AIPN, GK Al bu my 85).

7 Przy kła da mi al bu mów jed no stek i for ma cji woj sko wych z za so bu IPN są: al bum 19. Ba ta lio nu
Łącz no ści 19. DP (AIPN, GK, Al bu my 55), al bum 1. kom pa nii strzel ców mo to cy klo wych 13. puł ku
strzel ców (AIPN, GK Al bu my 25) oraz al bum „Selb st schutz We st preus sen” (AIPN, GK Al bu my 118).

8 W zbio rach IPN znaj du je się dwu to mo wy al bum Sa mo dziel ne go Plu to nu Pro pa gan do we go Lot -
nic twa „Pru sy Wschod nie” pt. „Kriegs do ku men te Selbständi ger Luft waf fen pro pa gan da zug Ost preus sen. 



– do ku men ta cję wy two rzo ną w trak cie dzia łań wo jen nych przez za wo do wych fo to -
gra fów i re por te rów nie miec kich, któ rzy bę dąc świad ka mi wy da rzeń (np. Sönnke
w Gdań sku), spon ta nicz nie i bez ści słe go po wią za nia z dzia łal no ścią ofi cjal nej pro pa -
gan dy ro bi li zdję cia wy ko rzy sty wa ne póź niej w dzia łal no ści ko mer cyj nej (ma so wo wy -
ko ny wa ne od bit ki po szcze gól nych zdjęć lu zem lub w spe cjal nych al bu mach)9; 

– do ku men ta cję wy ko ny wa ną w jed nost kach ar mii nie miec kiej i in nych for ma cjach,
prze zna czo ną do al bu mów pa miąt ko wych tych od dzia łów. 

W ten spo sób zi den ty fi ko wa no bo ga tą do ku men ta cję kam pa nii wrze śnio wej, ale wi -
dzia nej ocza mi agre so ra. Za rów no w fo to gra fiach pry wat nych, jak i ko mer cyj nych oraz
pro pa gan do wych moż na do strzec po wie la nie sche ma tów na rzu co nych przez pro pa gan -
dę re żi mu na ro do wo so cja li stycz ne go, zwłasz cza w spo so bie do bo ru fo to gra fo wa ne go
obiek tu i spo rzą dzo nych opi sach. Zdję cia uka zu ją co dzien ne ży cie żoł nie rzy, roz bi ty
sprzęt (głów nie pol ski), śla dy walk (m.in. spa lo ne do my, znisz czo na in fra struk tu ra prze -
my sło wa i dro go wa), jeń ców, lud ność cy wil ną (w tym uchodź ców i lud ność ży dow ską),
kra jo bra zy i ar chi tek tu rę. Żoł nie rze pol scy przed sta wia ni są głów nie ja ko jeń cy (czę sto
ze spusz czo ny mi gło wa mi) lub po le gli. Po dob nie sfo to gra fo wa na jest lud ność cywilna10. 

Nie wie le za cho wa ło się zdjęć z kam pa nii wrze śnio wej wy ko na nych rę ką pol skich au to -
rów. Wy ni ka to przede wszyst kim ze zde cy do wa nie mniej szej do stęp no ści do apa ra tów i ma -
te ria łów fo to gra ficz nych, ale tak że nie ko rzyst nym prze bie giem dzia łań wo jen nych
i póź niej szych lo sów lud no ści pol skiej. Moż na przy pusz czać, że znacz na część fo to gra fii
ule gła znisz cze niu lub za gi nę ła jesz cze w trak cie walk, a tak że w ko lej nych la tach oku pa cji.
Prze pa dły wów czas pol skie ma te ria ły fil mo we i fo to gra ficz ne po wsta łe dla ce lów pro pa gan -
do wych i dokumentacyjnych11. Te zdję cia, któ re prze trwa ły i znaj du ją się w zbio rach po daw -
nej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, są naj czę ściej
ano ni mo we, ze szcząt ko wym, nie peł nym opi sem, o nie pew nym po cho dze niu i oko licz no -
ściach powstania12. Czę sto też od naj dy wa ne są re pro duk cje zdjęć z okre su przed wo jen ne go
(z ma new rów i ćwi czeń woj sko wych)13, któ re by ły wy ko rzy sty wa ne po 1945 r. ja ko ma te -
riał ilu stru ją cy II woj nę świa to wą, z błęd ny mi lub nie pre cy zyj ny mi opi sa mi.
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Herbst 1939” (AIPN, GK Al bu my 63–64). Na te mat nie miec kich kom pa nii pro pa gan do wych ist nie je bo -
ga ta li te ra tu ra, np.: G. Paul, Au fstand der Bil der: Die NS -Pro pa gan da vor 1933, Bonn 1962; B. Boll, Das
Bild als Waf fe. Qu el len kri ti sche An mer kun gen zum Fo to - und Film ma te rial der deut schen Pro pa gan da -
trup pen 1938–1945, „Ze it schrift für Ge schicht swis sen schaft” 2006, t. 11, s. 937–1028 [974–998]; M. Ara -
ni, Die Fo to gra fien der Pro pa gan da kom pa nien der deut schen We hr macht als Qu el len zu den Ere ignis sen
im be setz ten Po len 1939–1945, „Ze it schrift für Ost mit te leu ro pa -For schung” 2011, t. 60, nr 1, s. 1–49. 

9 Przy kła da mi ta kiej dzia łal no ści są al bu my Dan zigs Be fre iung – wyd. Fo to -Sönnke (AIPN, GK Al -
bu my 1) i Bie litz. Unse re He imat ist wie der Deutsch – wyd. Fo to Per n stor fer (AIPN, GK Al bu my 2),
a tak że ulot ka han dlo wa Eri cha Körbe ra z Le gni cy z wy ka zem ofe ro wa nych przez nie go kil ku dzie się ciu
fo to gra fii uka zu ją cych dzia ła nia 18. DP We hr mach tu w Pol sce mię dzy 24 VIII a 14 X 1939 r. („Kriegs -
fo tos aus dem Be re ich der 18. Div. in Po len”) do łą czo na do al bu mu Han sa Ro then ber ge ra (AIPN, GK
Al bu my 80). 

10 Sze rzej na te mat zdjęć nie miec kich z wrze śnia 1939 r. zob.: J.Z. Sa wic ki, T. Stem pow ski, współpr.
K.W. Ślu sar ski, op. cit., s. 45. 

11 Ibi dem, s. 46. 
12 Przy kła dem mo że być los fo to gra fii An to nie go Sna wadz kie go wy ko na nych w War sza wie

przed i w trak cie ob lę że nia oraz do ku men tu ją cych znisz cze nia sto li cy w wy ni ku walk. Część ory gi nal -
nych fo to gra fii tra fi ła do za so bu Głów nej Ko mi sji. Ko lek cja ta zo sta ła przed sta wio na w al bu mie Oka le -
czo ne mia sto – War sza wa’39. Wo jen ne znisz cze nia obiek tów sto li cy w fo to gra fiach An to nie go
Sna wadz kie go, oprac. M. Ma jew ski, War sza wa 2009. 



Zdję cia z wrze śnia 1939 r. przed sta wia ją ce agre sję so wiec ką w zbio rach by łej
GKBZpNP nie mal nie wy stę pu ją. Są to po je dyn cze fo to gra fie wy ko na ne przez Niem ców
przy oka zji spo tka nia się jed no stek obu ar mii. Brak za in te re so wa nia Ko mi sji kwe stią
udzia łu Związ ku Ra dziec kie go w agre sji na Pol skę wy ni kał z przy czyn dok try nal nych
i świa to po glą do wych cha rak te ry stycz nych dla ustro ju ko mu ni stycz ne go, co skut ko wa ło
wy łącz nym sku pie niem się tej in sty tu cji na zbrod niach nie miec kich. Nie wiel ka licz ba
zdjęć wy ko na nych przez So wie tów we wrze śniu 1939 r. znaj du je się wśród ma te ria łów
fo to gra ficz nych po zy ska nych z ar chi wów kra jów by łe go ZSRR w la tach dzie więć dzie -
sią tych. Zbiór ten prze ka za ny zo stał póź niej z Ar chi wum MSW do In sty tu tu Pa mię ci
Narodowej14. Są to jed nak re pro duk cje, głów nie zdjęć pro pa gan do wych (czę sto fo to sów
po cho dzą cych z fil mów), z któ rych część by ła naj praw do po dob niej in sce ni zo wa na już
po za koń cze niu dzia łań wo jen nych. 

W wy ni ku kwe ren dy w za so bie jed no stek te re no wych IPN usta lo no, że tyl ko pięć od -
dzia łów i trzy delegatury15 po sia da fo to gra fie do ty czą ce wy da rzeń z wrze śnia 1939 r.
Wśród nich prze wa ża ją re pro duk cje bądź du pli ka ty zdjęć ze zbio rów Głów nej Ko mi sji
Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu. Nie licz ne fo to gra fie ory gi nal ne są zbli -
żo ne te ma tycz nie do grup omó wio nych przy oka zji cha rak te ry sty ki zdjęć znaj du ją cych
się w zbio rze GKBZpNP. Tak że w przy pad ku zbio rów „te re no wych” au to ra mi zde cy do -
wa nej więk szo ści fo to gra fii by li Niem cy.

W trak cie wstęp nych prac nad przy go to wa niem pu bli ka cji po świę co nej kam pa nii
wrze śnio wej po sta no wio no sku pić się na przed sta wie niu prze bie gu walk z punk tu wi dze nia
stro ny pol skiej. Tym sa mym zde cy do wa no się zre zy gno wać z – bar dzo roz po wszech nio -
ne go wśród wy daw ców – wy ko rzy sta nia ma te ria łów po cho dze nia nie miec kie go, prze no -
szą cych do świa do mo ści od bior ców ob ra zy stwo rzo ne przez pro pa gan dę nazistowską16.
Wo bec bra ku do sta tecz nej licz by zdjęć w za so bie wła snym pod ję to de cy zję o prze pro -
wa dze niu po szu ki wań w zbio rach in nych ar chi wów i mu ze ów w kra ju. W re zul ta cie usta -
lo no, że naj wię cej fo to gra fii zwią za nych z Wrze śniem ’39 (536 szt.) po sia da Na ro do we
Ar chi wum Cy fro we (do 2008 r. Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej). Znaj du ją się
one w dwóch ze spo łach:

– „Ar chi wum fo to gra ficz ne Ste fa na Ba łu ka”17 (re pro duk cje zdjęć pol skich, nie miec -
kich oraz fo to sów z nie miec kich fil mów pro pa gan do wych);
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13 Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne są zdję cia i fo to sy z wiel kich ma new rów pro wa dzo nych we wrześ -
niu 1938 r. na Po le siu i w oko li cach Rze szo wa.

14 AIPN, 188/300–342.
15 Od dzia ły IPN w Gdań sku, Kra ko wie, Ło dzi, Rze szo wie, Wro cła wiu i de le ga tu ry IPN w Byd gosz -

czy, Kiel cach i Olsz ty nie.
16 Przy kła dem mo że być zna ne zdję cie mjr. Hen ry ka Su char skie go sie dzą ce go z opusz czo ną gło wą

po ka pi tu la cji za ło gi We ster plat te i opie ra ją ce go się na sza bli oraz zdję cie przed sta wia ją ce wy ła my wa -
nie przez nie miec kich żoł nie rzy pol skie go szla ba nu gra nicz ne go. Obie fo to gra fie zo sta ły wy ko na ne w ce -
lach pro pa gan do wych, przy czym dru ga z nich zo sta ła za in sce ni zo wa na przez Niem ców na po trze by
re por te rów kil ka dni po za ję ciu przez nich Gdań ska. Zob.: T. Stem pow ski, Zła ma ny szla ban [w:]
1939: Woj na zwy kłych lu dzi, „Do da tek Ty go dni ka Po wszech ne go” – „Ty go dnik Po wszech ny” 2009,
nr 36, s. 24; J.Z. Sa wic ki, T. Stem pow ski, współpr. K.W. Ślu sar ski, op. cit., s. 43–44. 

17 Zob.: Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej. Prze wod nik po za so bie fo to gra fii 1840–2004, oprac.
J. Bo niec ki, War sza wa 2005, s. 175–177.



– „Wy daw nic two Pra so we Kra ków–War sza wa”18 (w zde cy do wa nej więk szo ści nie -
miec kie zdję cia pro pa gan do we).

Nie wiel kie ko lek cje zdjęć zwią za nych z dzia ła nia mi wo jen ny mi w 1939 r. znaj du ją
się w zbio rach Cen tral ne go Ar chi wum Wojskowego19, Mu zeum Woj ska Pol skie go, Woj -
sko we go Biu ra Ba dań Hi sto rycz nych, a tak że w Cen tral nej Bi blio te ce Woj sko wej w War -
sza wie oraz w Mu zeum Zie mi So cha czew skiej i Po la Bi twy nad Bzu rą w So cha cze wie.
We wszyst kich tych in sty tu cjach, po dob nie jak w przy pad ku zbio rów Głów nej Ko mi sji,
ma my do czy nie nia z prze mie sza niem fo to gra fii – za rów no ory gi na łów, jak i re pro duk -
cji – oraz z do mi nu ją cą licz bą zdjęć po cho dze nia nie miec kie go. Zda rza się spo ty kać po -
dob ne fo to gra fie (głów nie nie miec kie pro pa gan do we) wy stę pu ją ce jed no cze śnie
w zbio rach kil ku in sty tu cji.

Klę ska Pol ski w 1939 r., nie ko rzyst ny prze bieg II woj ny świa to wej oraz zmia ny po -
li tycz ne po jej za koń cze niu spo wo do wa ły, że wie lu oby wa te li pol skich zna la zło się po za
jej te ry to rium i na stęp nie zo sta ło zmu szo nych do po zo sta nia na emi gra cji. Wraz z ni mi
po za gra ni ca mi kra ju zna la zły się świa dec twa ma te rial ne ich lo sów, utrwa lo ne za rów no
w for mie do ku men tów, jak i fo to gra fii. Część z nich tra fi ła do zbio rów pol skich pla có -
wek emi gra cyj nych (np. In sty tu tu Pol skie go i Mu zeum im. gen. Si kor skie go w Lon dy -
nie), ośrod ków Po lo nii, ule gła roz pro sze niu w zbio rach pry wat nych. Ogra ni czo ne
fun du sze bę dą ce w dys po zy cji lo kal nych ośrod ków i śro do wisk emi gra cyj nych oraz po -
stę pu ją ca asy mi la cja po tom ków emi gran tów po wo du je, że zbio ry więk szo ści z nich są
po zba wio ne wła ści wej me ry to rycz nej opie ki i prak tycz nie po zo sta ją nie zna ne szer sze -
mu gro nu pol skich ba da czy.

Pew na licz ba ma te ria łów ar chi wal nych, w tym tak że do ku men ta cja fo to gra ficz na po -
wsta ła w cza sie woj ny lub po jej za koń cze niu, zna la zła się w in sty tu cjach za gra nicz nych.
Do ku men ta cja wy two rzo na we wrze śniu 1939 r. przez Niem ców, któ ra nie ule gła znisz -
cze niu w trak cie dzia łań wo jen nych, tra fi ła róż ny mi dro ga mi za rów no do ar chi wów nie -
miec kich, jak i od po wied nich in sty tu cji w pań stwach zwy cię skich – głów nie Wiel kiej
Bry ta nii, Sta nów Zjed no czo nych i Związ ku So wiec kie go. 

Rów no cze śnie z di gi ta li za cją i opra co wa niem zdjęć z 1939 r. prze cho wy wa nych w za -
so bie IPN oraz roz po zna niem zbio rów in nych in sty tu cji w kra ju roz po czę to po szu ki wa nia
in for ma cji o do ku men ta cji zwią za nej z kam pa nią wrze śnio wą, znaj du ją cej się w za gra nicz -
nych pla ców kach ar chi wal nych i mu ze al nych, agen cjach pra so wych i fo to gra ficz nych. 

Roz wój In ter ne tu wpły nął na po stęp di gi ta li za cji ma te ria łów i udo stęp nia nia ich w for -
mie cy fro wej. Po ja wia ją się w nim two rzo ne przez róż ne in sty tu cje plat for my umoż li -
wia ją ce za po zna nie się z ich zbio ra mi, a nie kie dy z udo stęp nio ny mi do prze glą da nia
ko pia mi cy fro wy mi zgro ma dzo nych fo to gra fii. Przy kła dem ta kiej dzia łal no ści w Pol sce
mo że być Na ro do we Ar chi wum Cyfrowe20, a za gra ni cą np. Bun de sar chiv w Koblencji21,
Im pe rial War Mu seum w Londynie22, ame ry kań skie Na tio nal Ar chi ves and Re cords
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18 Ibi dem, s. 79–99. Zob. tak że: Ar chi wum fo to gra ficz ne Wy daw nic twa Pra so we go Kra ków–War sza -
wa (1939–1945): in for ma tor, oprac. E. Gó rec ka, L. He rzog, M. Tem pel, War sza wa 1972. 

19 M.in. ko lek cja „Kam pa nia wrze śnio wa 1939 r.” (ko lek cja nr 63) li czą ca 213 j.a. (wg in for ma cji
do stęp nej na http://www.caw.wp.mil.pl/za sob/in dex_zas.htm; do stęp 11 V 2012 r.).

20 http://www.nac.gov.pl. 
21 http://www.bild.bun de sar chiv.de. 
22 http://www.iwm.org.uk/col lec tions/se arch. 



Admi ni stra tion (NA RA)23 i Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Mu seum w Wa szyng to -
nie (USHMM)24, In sty tut Yad Vashem25, czy agen cje pra so we (war to wspo mnieć o stro -
nach „Li fe’a”26 i Pol skiej Agen cji Prasowej27). Tak że część spe cja li stycz nych ośrod ków
mu ze al no -ar chi wal nych udo stęp nia swo je zbio ry w In ter ne cie – np. nie miec ki Bil dar chiv
Preus si scher Kulturbesitz28, izra el skie Ghet to Fi gh ter’s Ho use Museum29, bry tyj skie Na -
tio nal Col lec tion of Aerial Photography30 i Roy al Air For ce Museum31. Nor mą sta ło się
pu bli ko wa nie tu in for ma cji o po sia da nych ka te go riach zbio rów (np. Cen tral ne Ar chi wum
Wojskowe32).

Osob ną gru pę źró deł wia do mo ści o fo to gra fiach sta no wią ist nie ją ce w In ter ne cie stro -
ny te ma tycz ne i hob by stycz ne, fo ra in ter ne to we (np. fo rum dys ku syj ne mie sięcz ni ka „Od -
kryw ca”33) oraz por ta le au kcyj ne (np. Al le gro.pl, eBay). Na stro nach i fo rach umiesz cza ne
są – czę sto bez oglą da nia się na pra wa au tor skie – zdję cia do stęp ne w sie ci (w for mie ko -
pii lub tzw. pod lin ko wa nia), re pro du ko wa ne z pu bli ka cji bądź znaj du ją ce się w po sia da -
niu twór ców stro ny lub użyt kow ni ków forum34. Na por ta lach au kcyj nych na to miast
po ja wia ją się ofe ro wa ne do sprze da ży fo to gra fie znaj du ją ce się do tąd w zbio rach pry -
wat nych. W ten spo sób moż na na tra fić na ma te ria ły o róż nej war to ści na uko wej i do ku -
men tal nej, nie zna ne do tych czas i nie do stęp ne dla ba da czy.

W ostat nich la tach IPN po zy skał do za so bu ar chi wal ne go czte ry ko lek cje ma te ria łów
fo to gra ficz nych, w któ rych znaj du ją się zdję cia zwią za ne z kam pa nią wrze śnio wą.
W dwóch przy pad kach ma my do czy nie nia z do ku men ta cją po zy ska ną z za gra nicz nych
pla có wek ar chi wal nych, po zo sta łe to wy nik kon tak tów z ba da cza mi i an ty kwa riu sza mi. 

W 2008 r. In sty tut otrzy mał ko pie cy fro we ok. 1700 fotografii35 znaj du ją cych się
w zbio rach NA RA w Col le ge Park. Są to nie mal wy łącz nie zdję cia nie miec kie o bar dzo
sze ro kiej te ma ty ce wy ko na ne przez fo to re por te rów kom pa nii pro pa gan do wych. Do ty czą
one nie tyl ko kam pa nii wrze śnio wej, lecz tak że pod pi sa nia pak tu Rib ben trop–Mo ło tow,
pierw szych lat oku pa cji, przy go to wań i prze bie gu ata ku III Rze szy na Zwią zek So wiec -
ki. Ma te ria ły zo sta ły po zy ska ne na za sa dzie ogól ne go do stę pu za in te re so wa nych do do -
ku men ta cji zgro ma dzo nej w NA RA i bę dą cej w tzw. do me nie pu blicz nej. In sty tut Pa mię ci
Na ro do wej prze pro wa dził di gi ta li za cję zdjęć, a Na tio nal Ar chi ves and Re cords Ad mi ni -
stra tion wy ra zi ły zgo dę na ich wy ko rzy sty wa nie przez IPN w dzia łal no ści usta wo wej.
Na le ży za zna czyć, że prak ty ką NA RA jest nie po bie ra nie opłat za ska no wa nie udo stęp -
nia nych ma te ria łów, je że li stro na za in te re so wa na wy ko nu je to we wła snym za kre sie
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23 http://www.ar chi ves.gov/re se arch/mi li ta ry/ww2/pho tos. 
24 http://www.ushmm.org/re se arch/col lec tions/pho to/. 
25 http://col lec tions.yadva shem.org/pho to sar chi ve/en -us.
26 http://ima ges.go ogle.com/ho sted/li fe. 
27 http://fo to ba za.pap.pl/fo to web/Grid.fwx. 
28 http://bpk ga te.pic tu re maxx.com/we bga te_cms/en/ar tic le/33.html?nav=bpk. 
29 http://www.gfh.org.il/Eng. 
30 http://aerial.rcahms.gov.uk. 
31 http://www.raf mu seum.org.uk/lon don/col lec tions/pho to gra phic/aerial_pho tos.cfm. 
32 http://www.caw.wp.mil.pl/pl/1.html. 
33 http://od kryw ca.pl/fo rum.php.
34 Wrze śnia 1939 r. do ty czą wąt ki m.in. na: http://od kryw ca.pl/fo rum.php?id_fo rum=10 (do stęp

20 V 2012 r.); http://www.fo rum -der -we hr macht.de/in dex.php (do stęp 20 V 2012 r.).
35 AIPN, 2196.



(na wła snym sprzę cie). Wydatki In sty tu tu ogra ni cza ły się więc je dy nie do po kry cia kosz -
tów de le ga cji oraz po by tu swo ich pra cow ni ków w Sta nach Zjed no czo nych. Obec nie po -
zy ska ne fo to gra fie IPN mo że wy ko rzy sty wać we wszyst kich aspek tach swo jej
dzia łal no ści (m.in. pu bli ka cjach, dzia łal no ści edu ka cyj nej i ba daw czej), a tak że udo stęp -
niać je wnio sko daw com. Jed nak za każ dym ra zem za rów no IPN, jak i wnio sko daw cy zo -
bo wią za ni są do wska za nia NA RA ja ko źró dła po cho dze nia tych zdjęć.

W 2009 r. In sty tut uzy skał ko pie cy fro we 2386 fo to gra fii wy ko na nych przez ame ry -
kań skie go fo to gra fa i fil mow ca Ju lie na Bry ana, któ ry we wrze śniu 1939 r. prze by wał
w ob lę żo nej War sza wie i do ku men to wał sy tu ację w sto li cy Polski36. Ogrom na war tość
tych ma te ria łów po le ga na tym, że jest to je dy na te go ty pu ko lek cja zdjęć wy ko na nych
po pol skiej stro nie fron tu we wrze śniu 1939 r.37 Po zy ska nie te go zbio ru iko no gra ficz ne -
go nie by ło by moż li we bez współ pra cy z Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Museum38,
gdzie tra fi ły zdję cia wraz ze spu ści zną po au to rze, oraz życz li wo ści sy na do ku men ta li -
sty – Sa ma Bry ana. Ory gi na ły fo to gra fii i klisz znaj du ją cych się w zbio rach USHMM
zo sta ły zdi gi ta li zo wa ne na miej scu przez pra cow ni ków IPN. Wy ko na ne ko pie cy fro we
(o wy so kiej ja ko ści – 600 dpi, roz miar ob ra zu nie mniej szy niż 13 × 18 cm, for mat TIFF)
zna la zły się w za so bie In sty tu tu, na to miast dru gi ze staw ska nów prze ka za no USHMM.
IPN otrzy mał zgo dę USHMM i S. Bry ana (spad ko bier cy wła ści cie la praw autorskich39)
na nie od płat ne wy ko rzy sty wa nie ma te ria łów w trak cie re ali za cji swo ich za dań usta wo -
wych oraz udo stęp nia nie ich in nym wnio sko daw com (zgod nie z za sa da mi obo wią zu ją -
cy mi w IPN). W przy pad ku sta rań wnio sko daw ców ze wnętrz nych o ko pię i pra wo
do pu bli ka cji mu szą oni wy stą pić o zgo dę do przed sta wi ciel stwa USHMM w Pol sce,
zgod nie z pro ce du ra mi wła ści wy mi dla tej in sty tu cji. 

W obu opi sa nych wy żej przy pad kach po zy ska no do zbio rów In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej je dy nie ko pie cy fro we ma te ria łów. Wy ni ka to z fak tu, iż ory gi na ły prze cho wy -
wa ne w za gra nicz nych in sty tu cjach ar chi wal nych i mu ze al nych sta no wią in te gral ną część
za so bu tych jed no stek, znaj du ją ce go się pod praw ną ochro ną prze pi sów obo wią zu ją cych
w da nym kra ju. Po dob nie jak w Pol sce, nie moż li we jest ich wy łą cze nie z za so bu i prze -
ka za nie na trwa łe in nej in sty tu cji za gra nicz nej. Pod kre ślić jed nak trze ba, że ko pie cy fro -
we – o od po wied nich pa ra me trach tech nicz nych – wzbo ga ca ją za sób in sty tu cji
po zy sku ją cej w nie mal rów nym stop niu jak sa me ory gi na ły. Waż ne jest, aby no we mu na -
byt ko wi to wa rzy szy ło za war cie pre cy zyj nej umo wy po zwa la ją cej jed no st ce po zy sku ją -
cej na wy ko rzy sty wa nie otrzy ma nych ma te ria łów nie tyl ko do prze glą du i udo stęp nia nia,
lecz tak że w dzia łal no ści edu ka cyj nej (np. na wy sta wach lub w pu bli ka cjach). Na le ży
rów nież za dbać o za pew nie nie moż li wo ści prze ka zy wa nia za in te re so wa nym wnio -
skodaw com ko pii wtórnych40. Za pi sy mu szą rów nież za bez pie czać in te res in sty tu cji
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36 AIPN, 2353.
37 O au to rze zdjęć, oko licz no ściach ich po wsta nia i lo sach ko lek cji zob.: Ob lę że nie War sza wy w foto -

gra fii Ju lie na Bry ana / Sie ge of War saw in the pho to gra phs of Ju lien Bry an, red. J.Z. Sa wic ki, T. Stem -
pow ski, War sza wa 2010.

38 Pod sta wą jest umo wa o współ pra cy mię dzy IPN i USHMM z 2009 r. umoż li wia ją ca m.in. wy mia -
nę in for ma cji o za so bach i ko pii ma te ria łów ar chi wal nych.

39 Kwe stie te szcze gó ło wo re gu lu je umo wa za war ta przez IPN z Sa mem Bry anem.
40 W przy pad ku IPN wnio sko daw ca mo że wy stą pić o ko pię udo stęp nio nych ma te ria łów (co do któ -

rych nie ma prze sła nek unie moż li wia ją cych ich ko pio wa nie np. z po wo du praw au tor skich) zgod nie
z zasa da mi obo wią zu ją cy mi w ar chi wach pań stwo wych. W sy tu acji pla no wa ne go wy ko rzy sty wa nia ich 



przeka zu ją cej, np. po przez gwa ran cję wska zy wa nia jej ja ko źró dła po cho dze nia zdjęć
i moż li wość wy ko rzy sta nia efek tów di gi ta li za cji w swo jej dzia łal no ści.

Obec nie In sty tut Pa mię ci Na ro do wej kon ty nu uje po szu ki wa nie ma te ria łów fo to gra -
ficz nych, fil mo wych i dźwię ko wych do ty czą cych Pol ski i lo sów Po la ków w XX w. znaj -
du ją cych się w po sia da niu za gra nicz nych in sty tu cji ar chi wal nych i mu ze al nych, a tak że
dzia ła ją cych za gra ni cą pla có wek i śro do wisk po lo nij nych. Szcze gól ne zna cze nie ma od -
na le zie nie i roz po zna nie naj istot niej szych ele men tów ma te rial nej spu ści zny po po ko le -
niach wo jen nej i po wo jen nej emi gra cji po zo sta ją cych w funk cjo nu ją cych jesz cze
ośrod kach po lo nij nych, jak rów nież w rę kach pry wat nych. W przy szło ści zbio ry te mogą
ulec roz pro sze niu, znisz cze niu lub tra fić do za gra nicz nych ar chi wów, gdzie bę dą ma te -
ria ła mi o ni skiej ran dze i przez to sta ną się nie do stęp ne dla pol skich ba da czy. Wie le spo -
śród pla có wek po lo nij nych z ra cji ogra ni czo nych środ ków fi nan so wych i za so bów
ka dro wych (a nie kie dy i lo ka lo wych) nie ma moż li wo ści na le ży te go upo rząd ko wa nia,
me ry to rycz ne go opra co wa nia i prze cho wy wa nia zgro ma dzo nych zbio rów. Stąd IPN sta -
ra się po zy ski wać i spro wa dzać do kra ju za rów no ory gi na ły, jak i ko pie cy fro we ma te -
ria łów. Szcze gól ną szan sę da je współ pra ca z in sty tu cja mi w za kre sie roz po zna nia
i di gi ta li za cji zbio rów, po dob nie jak to mia ło miej sce w przy pad ku fo to gra fii z NA RA
i USHMM. 

Zu peł nie in ne do świad cze nia zdo by to w trak cie po zy ski wa nia dwóch ko lek cji fo to -
gra fii ze zbio rów pry wat nych, udo stęp nia nych przez wła ści cie li lub za ofe ro wa nych
do sprze da ży. W 2011 r. do za so bu In sty tu tu włą czo no ko pie cy fro we al bu mu Ot t ma ra
Kreisela41 znaj du ją ce go się w po sia da niu miesz ka ją cych w Niem czech człon ków je go ro -
dzi ny. Al bum za wie ra 198 fo to gra fii z okre su służ by au to ra w jed nost kach Służ by Pra cy
Rze szy (Re ich sar be it dienst – RAD) i for ma cjach po moc ni czych We hr mach tu w koń cu
lat trzy dzie stych, w tym tak że w cza sie kam pa nii wrze śnio wej w Pol sce. Dzię ki życz li -
wo ści dr Sy bil le Kre isel ory gi nał al bu mu zo stał wy po ży czo ny od obec nych wła ści cie li 
i zdi gi ta li zo wa ny w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów, a na stęp nie zwró -
co ny do Nie miec wraz z dru gim ze sta wem ko pii cy fro wych. Wy ko na ne ko pie włą czo no
do za so bu In sty tu tu, uzy sku jąc jed no cze śnie zgo dę wła ści cie li al bu mu na nie od płat ne
wy ko rzy sta nie ich w dal szej dzia łal no ści. 

Rów nież w 2011 r. In sty tut na był nie wiel ką ko lek cję 47 zdjęć, z któ rych więk szość
zo sta ła wy ko na na przez nie miec kie go po li cjan ta tuż po za ję ciu War sza wy i w pierw szych
ty go dniach oku pa cji, a kil ka – przez żoł nie rza nie miec kie go w War sza wie i Bia łej Pod -
la skiej, praw do po dob nie wio sną lub la tem 1941 r. Ko lek cja zo sta ła za ofe ro wa na IPN
do ku pie nia przez oso bę pry wat ną z Luk sem bur ga za po śred nic twem pra cow ni ka
Niemiec kie go In sty tu tu Hi sto rycz ne go w War sza wie. Po ne go cja cjach ory gi na ły zdjęć
zo sta ły za ku pio ne i wzbo ga ci ły zbio ry Instytutu42. Jed no cze śnie sta ra no się wy pra co wać
pro ce du ry umoż li wia ją ce za kup ma te ria łów na ryn ku an ty kwa rycz nym. Oka za ło się,
że jest to za da nie nie zmier nie trud ne. In sty tut z ra cji uwa run ko wań praw nych i struk tu -
ral nych nie mo że brać udzia łu w au kcjach na za gra nicz nych i kra jo wych por ta lach
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w pu bli ka cjach mu si każ do ra zo wo zwró cić się on na pi śmie o zgo dę na to do dy rek to ra Biu ra Udo stęp -
nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN. Jed no cze śnie jest zo bli go wa ny do po da nia In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej ja ko źró dła po cho dze nia pu bli ko wa nych ma te ria łów.

41 AIPN, 2518.
42 AIPN, 2329.



aukcyjnych. Wy ma ga ło by to stwo rze nia kon ta na ta kim por ta lu i za pla no wa nia od po -
wied nich środ ków fi nan so wych w bu dże cie IPN na je go funk cjo no wa nie, a tak że wy po -
sa że nia wy zna czo nych pra cow ni ków w peł no moc nic twa do uczest nic twa w licytacjach.
Au kcje trwa ją zwy kle kil ka, kil ka na ście dni, co sta no wi zbyt krót ki czas na prze pro wa -
dze nie pro ce du ry przez wszyst kie za in te re so wa ne ko mór ki or ga ni za cyj ne. Jed no cze śnie
po ja wie nie się wśród li cy tu ją cych in sty tu cji ta kiej jak IPN mo gło by do pro wa dzić do zna -
czą ce go pod bi cia ce ny. Do cho dzą do te go kom pli ka cje o cha rak te rze for mal no -fi nan so -
wym, jak choć by fakt, że sprze da ją cy – oso ba pry wat na – nie mo że wy sta wić fak tu ry ani
ra chun ku na za ku pio ne ma te ria ły, co jest wy ma ga ne przy roz li cze niach w jed no st ce bu -
dże to wej, ja ką jest IPN. Cie ka wym roz wią za niem mo że być za kup ma te ria łów przez oso -
bę pry wat ną lub fun da cję, a na stęp nie ich prze ka za nie (od sprze da nie) do In sty tu tu. Ta ką
prak ty kę sto su ją z po wo dze niem nie któ re in sty tu cje za gra nicz ne, np. USHMM. Jed nak
wy ko rzy sta nie ana lo gicz nej opcji przez IPN, zwłasz cza w przy pad ku póź niej sze go od -
ku py wa nia ma te ria łów, mo gło by wy sta wić In sty tut na kry ty kę i dać pod sta wę do za rzu -
tów o udział w „po dej rza nych trans ak cjach”. 

Do chwi li obec nej nie po wsta ła cen tral na ba za da nych obej mu ją ca zbio ry fo to gra -
ficz ne róż nych in sty tu cji ze bra ne w jed nym śro do wi sku ope ra cyj nym. Po szu ki wa nie ma -
te ria łów fo to gra ficz nych i pro wa dze nie tra dy cyj nych kwe rend jest cza so chłon ne
i kosz tow ne. W re zul ta cie do stęp do zdjęć zwią za nych np. z kam pa nią wrze śnio wą jest
utrud nio ny, zwłasz cza kie dy część ma te ria łów na dal po zo sta je nie zdi gi ta li zo wa na. Stwo -
rze nie ta kiej ba zy da nych przez jed ną z wio dą cych in sty tu cji zaj mu ją cych się dzie ja mi
Pol ski w cza sie II woj ny świa to wej – w opar ciu za rów no o zbio ry wła sne, jak i in sty tu -
cji współ pra cu ją cych – znacz nie uła twi ło by wnio sko daw com po szu ki wa nia. Jed no cześ -
nie au to ry tet ta kiej in sty tu cji po zwa lał by stwo rzyć stan dard opi su me ry to rycz ne go
fo to gra fii, któ ry mógł by być po tem wy ko rzy sty wa ny ja ko wzo rzec. Do ty czy to sy tu acji,
kie dy da ne zdję cie wy stę pu je z róż ny mi, czę sto sprzecz ny mi ze so bą pod pi sa mi. 

Tak że w przy pad ku ar chi wum IPN fo to gra fie do ty czą ce Wrze śnia ’39 roz pro szo ne są
wśród in nych ma te ria łów i nie two rzą jed nej spój nej te ma tycz nie ko lek cji. Moż na je zna -
leźć w róż nych gru pach zbio rów, czę sto o bar dzo zróż ni co wa nej te ma ty ce. Ko pie cy fro -
we upo rząd ko wa ne zo sta ły w ob rę bie jed ne go ha sła te ma tycz ne go tyl ko w pro gra mie
ZEUS, ale z roz bi ciem na zbio ry: po szcze gól nych od dzia łów In sty tu tu, by łej Głów nej
Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu oraz ma te ria łów znaj du ją cych
się w po sia da niu Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów.

W przy pad ku po wsta nia jed nej ko lek cji te ma tycz nej fo to gra fii – gru pu ją cej ma te ria -
ły wła sne oraz uzy ska ne z in nych in sty tu cji – po ja wi ła by się dla ba da czy szan sa nie tyl -
ko szyb kie go do tar cia do in te re su ją cych ich ma te ria łów, ale przede wszyst kim moż li wość
za po zna nia się z ni mi w jed nym miej scu. Na le ży rów nież za zna czyć, że wnio sko daw ca,
któ ry chce wy ko rzy stać ja kieś zdję cie w re ali za cji pro jek tu wy daw ni cze go lub ba daw -
cze go, mu si zwró cić się o zgo dę do in sty tu cji po sia da ją cej pra wa ma jąt ko we, ale ko pię
mo że otrzy mać z in sty tu cji udo stęp nia ją cej. Przy kła dem mo gą tu być zdję cia J. Bry ana.
Po suk ce sie wy sta wy i pu bli ka cji al bu mo wych wzro sło za in te re so wa nie ty mi ma te ria ła -
mi, któ rych ory gi na ły wciąż po zo sta ją w Sta nach Zjed no czo nych i z te go po wo du by ły -
by w Pol sce trud no do stęp ne. 

Ła twiej szy do stęp do fo to gra fii umoż li wił by wpro wa dze nie ich do sze ro kie go obie -
gu na uko we go ja ko no we go ma te ria łu źró dło we go i iko no gra ficz ne go. Po zy ska ne do -
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tych czas przez IPN ma te ria ły za owo co wa ły po wsta niem kil ku pu bli ka cji al bu mo wych
(„A więc woj na…”. Lud ność cy wil na we wrze śniu 1939 r.43, Ob lę że nie War sza wy
w fotogra fii Ju lie na Bry ana i Ko lo ry wojny44). Zo sta ły tak że wy ko rzy sta ne na wy sta wie
po świę co nej Ju lie no wi Bry ano wi zor ga ni zo wa nej w War sza wie we współ pra cy
z Domem Spo tkań z Historią45. Trze ba pod kre ślić, że ko rzy ści z opi sa nej tu for my
populary za cji ma te ria łów iko no gra ficz nych od nio sły wszyst kie za in te re so wa ne i współ -
pra cu ją ce in sty tu cje.
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43 „A więc woj na…”. Lud ność cy wil na we wrze śniu 1939 r., oprac. P. Ro kic ki, War sza wa–Lu -
blin 2009.

44 Ko lo ry woj ny. Ob lę że nie War sza wy w barw nej fo to gra fii Ju lie na Bry ana / The Co lors of War. The
Sie ge of War saw in Ju lien Bry an’s Co lor Pho to gra phs, War sza wa 2010.

45 „Ame ry ka nin w War sza wie. Sto li ca w obiek ty wie Ju lie na Bry ana 1936–74”, Dom Spo tkań z Hi -
sto rią – War sza wa, 19 XI 2010 r. – 20 II 2011 r.
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Spędzeni przez Niemców Żydzi z Przedborza. Autor nieznany, zdjęcie niemieckie
znalezione w 1945 r. w poniemieckim domu w Sosnowcu 

(AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 19447)

Żołnierze Wehrmachtu wkraczają 3 września 1939 r. do Bielska witani przez
niemieckich mieszkańców miasta. Zdjęcie z niemieckiego albumu „Bielitz. Unsere

Heimat ist wieder Deutsch” (AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 22118)
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Marsz niemieckiej zmotoryzowanej jednostki artylerii przeciwlotniczej drogą
Ciechanów – Pułtusk 6 września 1939 r. Zdjęcie propagandowe z albumu

„Kriegsdokumente Selbständiger Luftwaffenpropagandazug Ostpreussen Herbst
1939 [cz.] II” (AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 26611)

Członkowie Służby Pracy Rzeszy (Reicharbeitsdienst, RAD) 
eskortują grupę zatrzymanych Polaków we wrześniu 1939 r. Zdjęcie z albumu 

Hansa Rothenbergera (AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 46364)
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Grupa żołnierzy niemieckich z 1. kompanii 13. pułku strzelców 5. Dywizji
Pancernej wita czołgistę Armii Czerwonej na drodze w okolicy miasta Stryj.
Zdjęcie z albumu pamiątkowego 1. kompanii 13. pułku strzelców 5. Dywizji

Pancernej „Feldzug Polen” (AIPN, Zbiór fotografii GK, nr inw. 27727)

Wagon niemieckiego pociągu pancernego zniszczonego we wrześniu 1939 r. 
przez polską obronę pod Chojnicami. Zdjęcie ze zbiorów NARA (AIPN, 2196/20/2)
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Wysadzone 1 września 1939 r. przez polskich saperów mosty na Wiśle w Tczewie.
Po lewej most północny (kolejowy), po prawej most południowy (drogowy). 

Zdjęcie ze zbiorów NARA (AIPN, 2196/29/5)

Furmanka z cywilnymi uchodźcami na ulicy Mławy zajętej we wrześniu 1939 r.
przez wojska niemieckie. Zdjęcie ze zbiorów NARA (AIPN, 2196/51)
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Czołgi niemieckie 
z 4. Dywizji
Pancernej 
na drodze podczas
walk we wrześniu
1939 r. o Kamion
koło Wyszogrodu.
Zdjęcie 
ze zbiorów NARA 
(AIPN, 2196/78/1) 

Niemieckie
samobieżne działo

przeciwlotnicze
Sd.Kfz. 10/4 
z 4. Dywizji

Pancernej podczas
walk o Kamion 

koło Wyszogrodu.
Zdjęcie 

ze zbiorów NARA 
(AIPN, 2196/78/7)

Niemieckie działo
przeciwpancerne
Pak 36 ostrzeliwuje
polskie pozycje
podczas
niemieckiego 
natarcia 
na podwarszawskie
Włochy. 
Zdjęcie 
ze zbiorów NARA 
(AIPN, 2196/119/24) 
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Żołnierze polscy i grupa mężczyzn na placu Weteranów 1863 w Warszawie.
Zdjęcie wykonane przez Juliena Bryana (AIPN, 2353/3/1)

Mieszkańcy Warszawy we wrześniu 1939 r. przy budowie barykady 
na ul. Nowogrodzkiej, u zbiegu z ul. Marszałkowską. 

Zdjęcie wykonane przez Juliena Bryana (AIPN, 2353/4/1)
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Jedno z najsłynniejszych zdjęć z Września ’39 wykonane przez Juliena Bryana 
– dwunastoletnia Kazimiera Kostewicz nad ciałem siostry Anny, zabitej w ataku

lotniczym na polu, w pobliżu skrzyżowania ulic Ostroroga i Wawrzyszewskiej
(AIPN, 2353/23/3)

Julien Bryan podczas ponownego pobytu w Warszawie w 1958 r. prezentuje
Kazimierze Mice (z domu Kostewicz) jej zdjęcia (AIPN, 2353/164/5)



Doświadczenia IPN w tworzeniu cyfrowych zbiorów fotograficznych...
A

R
C

H
I
W

U
M

73

Karta nr 23 z albumu Ottmara Kreisela otwierająca rozdział dotyczący jego
udziału w kampanii wrześniowej. Po lewej wklejony fragment opaski noszonej

przez niego w czasie służby na froncie w Polsce, a po prawej jego portret
w mundurze Służby Pracy Rzeszy (RAD) (AIPN, 2518)

Karta nr 38 z albumu Ottmara Kreisela podpisana „Najpiękniejsi przedstawiciele
swojej rasy!”. Na zdjęciach widać represje niemieckie w stosunku do ludności

żydowskiej w nieustalonym polskim mieście (AIPN, 2518) 
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Pojazdy jednostki policji niemieckiej wkraczającej do Warszawy 
zaraz po kapitulacji miasta na ulicy Okopowej – widok z rogu ulic Okopowej 

i Chłodnej. Kolekcja funkcjonariusza policji niemieckiej (AIPN, 2329/1/1)

Wkraczający do Warszawy oddział wojsk niemieckich skręca w ulicę Bielańską 
– widok z rogu ulic Bielańskiej i Długiej. Zdjęcie z kolekcji 

funkcjonariusza policji niemieckiej (AIPN, 2329/1/4)
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Prowizoryczny cmentarz osób zmarłych podczas walk o Warszawę na skwerze 
na ul. Chłodnej, przed kościołem pw. św. Karola Boromeusza. 

Zdjęcie z kolekcji funkcjonariusza policji niemieckiej (AIPN, 2329/8/6)

Północny fragment placu Krasińskich w Warszawie z rowami przeciwlotniczymi
na trawniku przed pałacem Krasińskich oraz przechodnie. 

Pośrodku budynek Sądu Okręgowego w Warszawie (pl. Krasińskich 12). 
Zdjęcie z kolekcji funkcjonariusza policji niemieckiej (AIPN, 2329/8/2)





Krzysz tof Tyl ski

Za sa dy funk cjo no wa nia 

ewi den cji ope ra cyj nej 

Służ by Bez pie czeń stwa

Przez ca ły okres ist nie nia Służ by Bez pie czeń stwa1 istot nym czyn ni kiem w pra cy
ope ra cyj nej jej funk cjo na riu szy by ły dzia ła nia pro wa dzo ne w opar ciu o tzw. ewi -
den cję ope ra cyj ną. By ła ona bo wiem pierw szym źró dłem wie dzy o spra wie lub

oso bie i sta no wi ła nie ja ko pod sta wę pra cy po zwa la ją cą na wy ko ny wa nie dal szych czyn -
no ści służ bo wych. Sa mo prze śle dze nie hi sto rii spra wy w środ kach ewi den cyj nych mo że
przy bli żyć – oczy wi ście w wiel kim uprosz cze niu – za sa dy jej obie gu, spo so by pro wa -
dze nia do ku men ta cji, jak rów nież ro lę po szcze gól nych do ku men tów w dzia ła niach ope -
ra cyj nych. Trze ba też pa mię tać, że po wsta nie ewi den cji i ma te ria łów ope ra cyj nych
zwią za ne by ło z peł nym udo ku men to wa niem czyn no ści i przed się wzięć po dej mo wa nych
przez SB.

Do za dań pra cow ni ków pro wa dzą cych ewi den cję ope ra cyj ną na le ża ło m.in.: udzie -
la nie in for ma cji o oso bach, fak tach i zja wi skach, któ re by ły przed mio tem za in te re so wa -
nia SB; wy po ży cza nie, prze ka zy wa nie, udo stęp nia nie akt ope ra cyj nych lub przy go to wy -
wa nie na ich pod sta wie ana liz, in for ma cji, od pi sów, no ta tek; spo rzą dza nie ze sta wień
sta ty stycz nych i sta ty sty ki ope ra cyj nej dla MSW oraz kie row ni ków po szcze gól nych jed -
no stek w ce lu uspraw nie nia za rzą dza nia lub prze pro wa dze nia ana liz wy ja śnia ją cych ska -
lę i ge ne zę nie któ rych zja wisk, co mia ło po zwo lić na ich pra wi dło wą i wszech stron ną
oce nę2. Do dat ko wo ewi den cja speł nia ła ro lę za bez pie cza ją cą i ko or dy nu ją cą. Z jed nej
stro ny ogra ni cza ła bo wiem do stęp do in for ma cji, z dru giej – pil no wa ła, aby dwie róż ne
jed nost ki (bez wzglę du na szcze bel i ro dzaj służ by) nie mo gły jed no cze śnie ani wer bo -
wać tej sa mej oso by, ani też jej roz pra co wy wać.
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1 Od 21 VII 1944 r. do 1 I 1945 r. ist niał Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, na stęp nie od 1 I 1945 r.
do 9 XII 1954 r. Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. W dniu 9 XII 1954 r. po wo ła no dwa od ręb -
ne re sor ty: Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych. Ko mi -
tet zo stał roz wią za ny z dniem 28 XI 1956 r. i je go kom pe ten cje prze ję ło MSW, w któ re go struk tu rach
po wstał pion SB. AIPN Łd, pf 16/713, t. 1, Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do -
wej w la tach 1944–1978, War sza wa 1978, k. 13.

2 AIPN Łd, 052/83, Kon spekt pra cy ope ra cyj nej MSW, 1976 r., b.p.; In struk cje pra cy ope ra cyj nej
apa ra tu bez pie czeń stwa (1945–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004.



Przy ję cie tych za sad mia ło umoż li wiać sys te ma tycz ną ana li zę pra cy ope ra cyj nej oraz
pod nie sie nie efek tyw no ści dzia łań jed no stek SB. W re zul ta cie m.in. uka zy wa ło si ły
przeciw ni ków, ich roz miesz cze nie w ży ciu po li tycz nym, go spo dar czym i kul tu ral nym,
po nad to wska zy wa ło for my i me to dy wal ki z prze ja wa mi wro giej – zda niem bez pie ki
– ak tyw no ści.

Kwe stie do ty czą ce ewi den cji re gu lo wa ły in struk cje o pra cy ope ra cyj nej wy da wa ne
ko lej no przez MBP, KdsBP i MSW. Pierw sza z nich – z lu te go 1945 r.3 – ogól nie opi sy -
wa ła pod sta wo we za gad nie nia pra cy i ewi den cji ope ra cyj nej. Ko lej ne nor ma ty wy wpro -
wa dzo no w mar cu 1955 r.4 i lip cu 1960 r.5 Za sad ni cze jed nak zna cze nie mia ło wej ście
w ży cie w czerw cu 1962 r. za rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych6. Wpro wa dzo no
nim bo wiem – obo wią zu ją cy do koń ca funk cjo no wa nia SB – wy móg re je stro wa nia
każdego za in te re so wa nia ope ra cyj ne go apa ra tu re pre sji7. Prak tycz ną re ali za cję za rzą dze -
nia umoż li wi ło za sto so wa nie jed no li tych wzo rów kart imien nych do ty czą cych wszyst -
kich re je stro wa nych osób, nie za leż nie od cha rak te ru za in te re so wa nia8. Ko lej ną in struk cję
wpro wa dzo no w lu tym 1970 r. W opar ciu o jej za pi sy roz pra co wy wa no m.in. struk tu ry
NSZZ „So li dar ność”9. Ostat ni akt praw ny re gu lu ją cy spra wy ewi den cji przy ję to w grud -
niu 1989 r.10 Wszedł on w ży cie 1 stycz nia 1990 r. i obo wią zy wał do koń ca lip ca te go
roku, a więc do cza su li kwi da cji SB.

Nor ma ty wa mi do dat ko wo re gu lu ją cy mi za sa dy pro wa dze nia ewi den cji ope ra cyj nej
były in struk cje, wy tycz ne i za rzą dze nia wpro wa dza ne w kwiet niu 1955 r.11, wrze śniu
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3 In struk cja (tym cza so wa) mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji
agen tu ral no -in for ma cyj nej sie ci, 13 II 1945 r. [w:] In struk cje pra cy ope ra cyj nej…, s. 23–28. Zob. 
A. Zie liń ski, In struk cja (tym cza so wa) o po zy ska niu i ewi den cji agen tu ral no -in for ma cyj nej sie ci 
z 13 lu te go 1945 r. Ana li za kry tycz na do ku men tu, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2012, t. 5, s. 129–190.

4 In struk cja nr 03/55 prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 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:] In struk cje pra cy ope ra cyj nej…, s. 47–68.

5 In struk cja nr 03/60 mi ni stra spraw we wnętrz nych o pod sta wo wych środ kach i for mach pra cy ope -
ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa, 2 VII 1960 r. [w:] In struk cje pra cy ope ra cyj nej…, s. 94–120.

6 Za rzą dze nie nr 0110/62 z dnia 18 VI 1962 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie za sad i try -
bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek ope ra cyj nych Służ by Bez -
pie czeń stwa.

7 Przed tym okre sem, tj. zor ga ni zo wa niem cen tral nej kar to te ki, w każ dym wo je wódz twie by ła pro -
wa dzo na przez po szcze gól ne służ by od ręb na ewi den cja. W ce lu uzy ska nia ca ło ścio wej in for ma cji na te -
mat kon kret nej oso by po szu ki wa no ich we wszyst kich wo je wódz kich pio nach SB, jak rów nież w MO,
WSW, KBW i WOP. Zob. AIPN Łd, pf 16/1009, Ewi den cja ope ra cyj na i sta ty sty ka w pra cy Służ by Bez -
pie czeń stwa, War sza wa 1964, k. 3.

8 Nie znacz ne zmia ny zo sta ły wpro wa dzo ne w póź niej szym okre sie. Zob. AIPN Łd, 052/83, Za rzą -
dze nie nr 079/72 z dnia 2 VIII 1972 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie re je stra cji przez jed nost -
ki Służ by Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, b.p.

9 AIPN Łd, 0050/69, In struk cja nr 006/70 mi ni stra spraw we wnętrz nych o pra cy ope ra cyj nej Służ by
Bez pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych, 1 II 1970 r., k. 90–107.

10 In struk cja mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie szcze gó ło wych za sad dzia łal no ści ope ra cyj -
nej Służ by Bez pie czeń stwa, 9 XII 1989 r. [w:] In struk cje pra cy ope ra cyj nej…, s. 140–159.

11 In struk cja nr 017/55 Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go o try bie re je stra cji spraw
ewi den cji ope ra cyj nej i tech ni ce ich ewi den cji w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, 8 IV 1955 r.,
https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1508 (do stęp 24 V 2011 r.).



1960 r.12, lip cu 1962 r.13, paź dzier ni ku 1968 r.14, ma ju 1974 r.15, ma ju 1984 r.16 i lip cu
1985 r.17

W ce lu za pew nie nia przej rzy sto ści i spraw ne go funk cjo no wa nia ewi den cję po dzie lo -
no na czę ści – ak tu al ną i ar chi wal ną. Pierw sza z nich znaj do wa ła się w Wy dzia le I Biu -
ra „C” MSW i je go od po wied ni kach w ko men dach wo je wódz kich MO. Za wie ra ła ona
re jestr taj nych współ pra cow ni ków i kan dy da tów na nich, obej mo wa ła oso by roz pra co -
wy wa ne i ob ser wo wa ne ope ra cyj nie, za bez pie czo ne w spra wach śled czych i aresz to wa -
ne. Po nad to ewi den cjo no wa ła za kry te punk ty ob ser wa cji, prze ja wy „wro giej” dzia łal no ści
oraz in for ma cje o du cho wień stwie ka to lic kim. Ogól nie rzecz bio rąc, sta no wi ła je dy ne
ca ło ścio we źró dło in for ma cji o spra wach i oso bach ak tu al nie za re je stro wa nych przez jed -
nost ki SB. Z ko lei na część ar chi wal ną skła dał się ka ta log osób, któ re w prze szło ści były
przed mio tem za in te re so wa nia bez pie ki1 8. Ewi den cja ak tu al na pro wa dzo na by ła rów nież
przez Wy dział III Biu ra „C” oraz je go od po wied ni ki te re no we19. W je go ge stii by ło pro -
wa dze nie kar to te ki ogól no in for ma cyj nej, czy li kart bez po da nia przy czy ny za in te re so -
wa nia ope ra cyj ne go. Prze cho wy wa niem akt ope ra cyj nych zaj mo wał się na to miast
Wy dział II Biu ra „C” MSW oraz sek cje 2 wy dzia łów „C” KW MO.
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12 In struk cja nr 05/60 dy rek to ra Biu ra „C” MSW o try bie re je stra cji taj nych współ pra cow ni ków,
loka li kon tak to wych, miesz kań kon spi ra cyj nych, skrzy nek kon tak to wych, spraw ope ra cyj nych i osób
roz pra co wy wa nych, spraw dza nych i ob ser wo wa nych oraz spraw dza niu i udzie la niu in for ma cji przez ko -
mór ki ewi den cji ope ra cyj nej, 22 IX 1960 r., https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1687 (do -
stęp 24 V 2011 r.).

13 Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” MSW w spra wie re je stra cji i pro wa dze nia ewi den cji osób i spraw
bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa oraz try bu udzie -
la nia in for ma cji, 14 VII 1962 r., https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1842 (do stęp
24 V 2011 r.).

14 AIPN, 01476/114, Za rzą dze nie nr 0107/68 z dnia 24 X 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych
w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, b.p.

15 AIPN, 0179/145, t. 1, Za rzą dze nie nr 034/74 z dnia 10 V 1974 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych
w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, b.p.

16 AIPN Łd, 0044/30, t. 125, In struk cja mi ni stra spraw we wnętrz nych do ty czą ca re je stro wa nia osób
i spraw przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji przy wy ko rzy -
sty wa niu elek tro nicz ne go sys te mu prze twa rza nia da nych, maj 1984 r., b.p.

17 Za rzą dze nie nr 049/85 z dnia 8 VII 1985 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie or ga ni za cji
i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych,
https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=3163 (do stęp 24 V 2011 r.).

18 Do za so bu ar chi wal ne go za li cza no ma te ria ły: a) z lat 1918–1939 – MSW, KG PP i jed no stek pod -
le głych, Od dzia łu II Szta bu Głów ne go WP, są do we i wię zien ne spraw szpie gow skich, Do wódz twa KOP;
b) z lat 1939–1945 – De par ta men tu Po li tycz ne go MSW Rzą du RP na Uchodź stwie, Od dzia łu VI Szta bu
Na czel ne go Wo dza, kra jo wych de le ga tur i or ga ni za cji Rzą du RP na Uchodź stwie, nie pod le gło ścio wych
or ga ni za cji dzia ła ją cych w kra ju i na emi gra cji, hi tle row skie go apa ra tu bez pie czeń stwa, NSDAP, Po li cji
Pol skiej (tzw. gra na to wa po li cja); c) spraw pro wa dzo nych od 22 VII 1944 r. przez jed nost ki MBP, KdsBP,
MSW, KG MO, De par ta men tu Po li tycz ne go Mi ni ster stwa Ad mi ni stra cji Pu blicz nej i Mi ni ster stwa Ziem
Od zy ska nych, ZUS do ty czą ce świad czeń eme ry tal no -ren to wych funk cjo na riu szy PP, Stra ży Gra nicz nej
i Wię zien nej, a tak że Peł no moc ni ka Rzą du ds. Re pa tria cji, Ko mi sji We ry fi ka cyj nej przy Pre ze sie Ra dy
Mi ni strów dla by łych funk cjo na riu szy PP, spraw są do wych i nie le gal nych or ga ni za cji, żoł nie rzy KBW
i funk cjo na riu szy MO. Zob. AIPN, 01476/114, Za rzą dze nie nr 0107/68 z dnia 24 X 1968 r. mi ni stra
spraw we wnętrz nych w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by
Mi li cji, b.p.

19 AIPN Łd, pf 16/1009, Ewi den cja ope ra cyj na i sta ty sty ka w pra cy Służ by Bez pie czeń stwa, War -
sza wa 1964, k. 3–4.



Jak już wspo mnia no, ewi den cję ope ra cyj ną na szcze blu cen tral nym pro wa dzi ło w pio -
nie SB Biu ro „C” MSW, któ re go od po wied ni ka mi te re no wy mi by ły wy dzia ły „C” każ -
dej KW MO. Po dział za dań w tych ko mór kach or ga ni za cyj nych był zło żo ny z uwa gi
na obo wią zek pro wa dze nia przez róż nych funk cjo na riu szy roz ma itych kar to tek, ewi den -
cji, re je stra cji czy ar chi wum za kła do we go. Ta ka kon struk cja sys te mu mia ła na ce lu sku -
tecz ne za kon spi ro wa nie za rów no jed nost ki ope ra cyj nej, jak i osób, któ re by ły w ich
za in te re so wa niu. Osta tecz nie tyl ko je den pra cow nik Biu ra „C” MSW lub Wy dzia łu „C”
KW MO znał cha rak ter re je stra cji da nej oso by20. 

Ze wzglę du na for mę fi zycz ną ewi den cję ope ra cyj ną two rzy ły trzy gru py ma te ria łów ar -
chi wal nych: kar ty two rzą ce kar to te ki, dzien ni ki oraz ak ta prze cho wy wa ne w ma ga zy nach. 

Spe cy fi kę ewi den cji okre śla ła część kar to tecz na. Zbio ry w roz bu do wa nym sys te mie
kar to tecz nym gro ma dzo ne by ły bez prze rwy od 1944 r. W pra cy SB wy róż nia no trzy typy
pod sta wo wych kar to tek skła da ją cych się na zbiór ogól no in for ma cyj ny – al fa be tycz ną,
za gad nie nio wą (te ma tycz ną) i sta ty stycz ną:

1. Kar to te ka al fa be tycz na za wie ra ła in for ma cje za rów no o oso bach bę dą cych w zain -
te re so wa niu SB, jak i któ rych spra wy za koń czo no, a ak ta zło żo no do ar chi wum. Znaj do -
wa ły się w niej tak że kar ty do ty czą ce oby wa te li sta ra ją cych się np. o do pusz cze nie do prac
mo bi li za cyj no -obron nych (tzw. MOB). Głów nym jej ce lem by ło nie ustan ne gro ma dze -
nie ma te ria łów przy jed no cze snej ak tu ali za cji ze bra nych da nych. Na kar tach umiesz cza -
no każ dą in for ma cję ma ją cą zna cze nie dla pro wa dzo nej spra wy. Obo wią zy wa ła cią głość
za pi su, co mia ło od zwier cie dlać stan fak tycz ny ma te ria łów, jaki mi dys po no wa ły jed nost -
ki ma ją ce pra wo re je stra cji21. Pod sta wo wy mi kar ta mi były: EO -4 i E -14, na któ rych re -
je stro wa no oso by i spra wy, E -16 (ak tu ali za cyj na) – prze sy ła no za jej pośred nic twem
wszel kie do dat ko we wia do mo ści do ty czą ce wpro wa dzo nych wcze śniej re je stra cji22, oraz
kar ta E -15 – upraw nia ją ca do uzy ska nia in for ma cji. W związ ku z umiesz cza niem na kar -
tach gry fów „taj ne” i „taj ne spe cjal ne go zna cze nia” oraz wy sy ła niem ich do Biu ra „C”
MSW, mu sia ły one od po wia dać okre ślo nym wy mo gom for mal nym, tzn. po sia dać pie -
częć urzę du wy sta wia ją ce go do ku ment, sy gna tu rę i licz bę dzien ni ka re je stra cyj ne go, pie -
cząt kę funk cyj ną kon kret nej jed nost ki i pod pis upraw nio ne go prze ło żo ne go. Za sto so wa ny
układ al fa be tycz ny miał uła twić wy szu ki wa nie in for ma cji o kon kret nej oso bie, na to miast
nie da wał żad nych moż li wo ści do ko ny wa nia ana liz za gad nie nio wych i sta ty stycz nych.
Kar to te ka ta pro wa dzo na by ła przez Wy dział III Biu ra „C” MSW i od po wied ni ki te re no -
we w ko men dach wo je wódz kich.
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20 Ibi dem, k. 6.
21 AIPN Łd, pf 052/83, Kon spekt pra cy ope ra cyj nej MSW, 1976 r., b.p. Sze rzej na te mat kar to tek

zob.: M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek ogól no in for ma cyj nej i za gad nie nio wej
apa ra tu bez pie czeń stwa [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red.
F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 231–262; J. Pi łat, Za sa dy pro wa dze nia, funk cjo no wa nie oraz ro la ewi den cji
ope ra cyj nej SB z uwzględ nie niem przy dat no ści za cho wa nych ma te ria łów ewi den cyj nych w bie żą cej pra -
cy In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej [w:] W krę gu „te czek”. Z ba dań nad za so bem i funk cja mi ar chi wum In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź–To ruń 2006, s. 149–166; L. Po sto ło wicz,
Kar to te ka ogól no in for ma cyj na Służ by Bez pie czeń stwa [w:] Z ar chi wum IPN, t. 1, red. B Gro nek, War -
sza wa 2005, s. 17–20; P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej na pod sta wie ma te ria -
łów Wy dzia łu „C” KW MO w Po zna niu, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 1,
s. 9–40.

22 Cho dzi ło m.in. o da ne do ty czą ce prze ka za nia spra wy in nej jed no st ce ope ra cyj nej, prze sła nie ma -
te ria łów, zmia ny da nych per so nal nych, miej sca za miesz ka nia.



2. W Kar to te ce za gad nie nio wej (te ma tycz nej) za war te by ły in for ma cje prze kro jo we,
od no szą ce się do po szcze gól nych kwe stii in te re su ją cych SB. Mia ła ona umoż li wić od po -
wiedź na py ta nie, ile spo śród osób od no to wa nych w kar to te ce al fa be tycz nej jest re je stro -
wa nych w po szcze gól nych ka te go riach za gad nie nio wych (tzw. za bar wie niach spraw),
ta kich jak: szpie go stwo, szkod nic two go spo dar cze, nie le gal ne or ga ni za cje dzia ła ją ce po za -
koń cze niu II woj ny świa to wej, człon ko wie Pol skie go Stron nic twa Lu do we go i Stron nic -
twa Pra cy, „re ak cyj ny kler”, nie le gal ne po sia da nie bro ni, zbie gli za gra ni cę, re pa trian ci,
żoł nie rze Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie, współ pra ca z oku pan tem, z wy wia dem
i kontr wy wia dem, apa rat pań stwo wy do 1939 r. Po nad to ist nia ły kar to te ki: ad re so wa, zna -
jo mo ści ję zy ków ob cych, pseu do ni mów, miejsc pra cy. Pro wa dzo ne one by ły rów nież przez
Wy dział III Biu ra „C” MSW i od po wied ni ki te re no we w ko men dach wo je wódz kich; co
pięć lat je ak tu ali zo wa no i przy sto so wy wa no do bie żą cych po trzeb ope ra cyj nych.

3. Kar to te ka sta ty stycz na słu ży ła na to miast do spo rzą dza nia na pod sta wie ewi den cji
i sta ty sty ki ope ra cyj nej ze sta wień dla kie row nic twa mi ni ster stwa i zwierzch ni ków po -
szcze gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych w ce lu uspraw nie nia za rzą dza nia, kie ro wa nia
pra cą, wy ja śnie nia źró deł nie któ rych po ja wia ją cych się zja wisk. Do niej rów nież tra fia -
ły kar ty EO -4 z peł ną in for ma cją o bie żą cym za in te re so wa niu ope ra cyj nym.

Do dat ko wo w sys te mie ewi den cji Biu ra „C” MSW mie ści ła się Cen tral na Kar to te ka
Kry mi nal na pro wa dzo na przez Wy dział VII, w skład któ rej wcho dził też za sób Cen tral -
ne go Biu ra Ad re so we go. Uzu peł nie niem tej że ewi den cji by ła rów nież pro wa dzo na kar -
to te ka rze czy utra co nych, osób za gi nio nych i osób po szu ki wa nych23.

W za so bie Od dzia łu IPN w Ło dzi znaj du je się po nad to kar to te ka od two rze nio wa,
utwo rzo na już po 1990 r. w UOP z kart E -16 prze zna czo nych pod ko niec ist nie nia SB
do znisz cze nia. Zo sta ły one roz dzie lo ne we dług miej sca wy two rze nia i uło żo ne al fa be -
tycz nie. Ca łość uzu peł nia ją kar ty DE -14/O opra co wa ne na pod sta wie cząst ko wych in -
for ma cji zna le zio nych w róż nych miej scach za so bu ewi den cyj ne go SB.

Opi sa ne po wy żej kar to te ki skła da ły się z kart wpro wa dza nych ko lej ny mi nor ma ty -
wa mi obo wią zu ją cy mi w re sor cie spraw we wnętrz nych. Na pod sta wie in struk cji z kwiet -
nia 1955 r.24 usta no wio no kar ty:

– E -1425 (dwu stron na lub czte ro stron na) – pod sta wo wa kar ta re je stra cyj na do 1962 r.,
za po mo cą któ rej re je stro wa no oso by w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej. Na stęp nie peł -
ni ła funk cję kar ty ar chi wal nej, za po śred nic twem któ rej wy pi sy wa no oso by wy stę pu ją -
ce w ak tach. W póź niej szym okre sie za stą pio no ją kar tą Mkr -2;

– E -14-A – kar ta re je stra cyj na kon tak tów oso by roz pra co wy wa nej uży wa na w la -
tach 1955–1962;

– E -15 – kar ta spraw dze nio wa, za po mo cą któ rej jed nost ka ope ra cyj na do ko ny wa ła
w kar to te ce spraw dzeń do ty czą cych osób bę dą cych obiek tem jej za in te re so wa nia. Za stą -
pio na kar tą Mkr -1;

– E -16 – kar ta ak tu ali za cyj na, zwa na tak że in for ma cyj ną, słu ży ła do ko re spon den cji
mię dzy jed nost ką re je stru ją cą oso bę lub spra wę a pio nem „C” oraz mię dzy cen tra lą
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23 AIPN Łd, 052/83, Kon spekt pra cy ope ra cyj nej MSW, 1976 r., b.p.
24 In struk cja nr 017/55 Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go o try bie re je stra cji spraw

ewi den cji ope ra cyj nej i tech ni ce ich ewi den cji w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, 8 IV 1955 r.,
https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1508 (do stęp 24 V 2011 r.).

25 Sym bol „E” ozna cza ewi den cję.



a terenem (za jej po mo cą po wia da mia no np. o zmia nie ad re su lub da nych per so nal nych).
Za stą pio na na stęp nie kar tą Mkr -3;

– E -17 – kar ta wy ko rzy sty wa na przez pion „C” do in for mo wa nia jed nost ki re je stru -
ją cej fi gu ran ta lub OZI o fak cie in te re so wa nia się nim przez in ną jed nost kę ope ra cyj ną;

– EO -626 – kar ta re je stra cyj na sta ty stycz na spra wy ewi den cji ope ra cyj nej na gru pę
osób (EO -6-A na oso bę).

W in struk cji z kwiet nia 1955 r.27 wpro wa dzo no kar ty: EO -4-A (al fa be tycz na agen tu -
ry), EO -4-B (sta ty stycz na agen tu ry), EO -4-B/60 (re je stra cyj na sta ty stycz na agen tu ry)
i EO -6/60 (re je stra cyj na spraw obiek to wych).

Istot ne zna cze nie dla ewi den cji ope ra cyj nej mia ło za rzą dze nie z czerw ca 1962 r.28,
zgod nie z któ rym za le co no sto so wać kar ty:

– EO -4/62 – kar ta re je stra cyj na imien na, słu ży ła do re je stra cji w kar to te ce ogól no in -
for ma cyj nej TW, dys po nen tów LK, osób roz pra co wy wa nych, spraw dza nych i ob ser wo -
wa nych oraz ich kon tak tów, bez okre śle nia jej po wo dów;

– EO -4-Z/62 – kar ta re je stra cyj na sta ty stycz na, nie za wie ra ła na zwisk osób re je stro -
wa nych, słu ży ła do re je stra cji kan dy da tów na TW lub na dys po nen tów LK i SK oraz osób
za strze żo nych;

– EO -4-T/62 – kar ta re je stra cyj na sta ty stycz na, nie za wie ra ła na zwisk osób re je stro -
wa nych, słu ży ła do re je stra cji TW oraz dys po nen tów LK i SK;

– EO -4-S/62 – kar ta re je stra cyj na sta ty stycz na, nie za wie ra ła na zwisk osób re je stro -
wa nych, słu ży ła do re je stra cji spraw ope ra cyj nych, a tak że te czek za gad nie nio wych, pod -
ręcz nych i kon tro l nych;

– EO -4-F/62 – kar ta re je stra cyj na sta ty stycz na, nie za wie ra ła na zwisk osób re je stro -
wa nych, słu ży ła do re je stra cji osób wcią gnię tych do ewi den cji w związ ku z pro wa dzo -
ny mi spra wa mi ope ra cyj ny mi (tecz ka mi za gad nie nio wy mi).

Wy mie nio ne kar ty by ły uży wa ne do 1972 r.
Z ko lei za rzą dze niem z lip ca 1963 r.29 wpro wa dzo no kar ty: EOW -1/63 (re je stra cyj na aktu

„wro giej” dzia łal no ści, za kła da na w 48 go dzin od chwi li otrzy ma nia za wia do mie nia lub mel -
dun ku o za ist nie niu ta kie go ak tu) i EOW -2/63 (wy ja śnia ją ca i za my ka ją ca spra wę, do któ -
rej do łą cza no za łącz ni ki do ty czą ce każ de go ze spraw ców wro gie go ak tu). Obie te kar ty
prze cho wy wa no przez pięć, a w przy pad ku stwier dze nia, że „wro gi” akt był zda rze niem lo -
so wym lub nie za wi nio nym czy nem osób dzia ła ją cych bez złych po bu dek – przez dwa la ta.

Za rzą dze nie z sierp nia 1972 r.30 prze wi dy wa ło sto so wa nie kart: EO -4/72 (re je stra cyj -
na, słu ży ła do re je stra cji osób i spraw), EO -4-A/72 (re je stra cyj na al fa be tycz na, do ty czy ła
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26 Sym bol „EO” ozna cza ewi den cję ope ra cyj ną.
27 In struk cja nr 018/55 Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go o try bie re je stra cji i tech ni -

ce ewi den cji agen tu ry w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, 8 IV 1955 r., https://bu2.ipn.gov.pl/
/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1509 (do stęp 24 V 2011 r.).

28 Za rzą dze nie nr 0110/62 z dnia 18 VI 1962 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie za sad i try -
bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek ope ra cyj nych Służ by Bez -
pie czeń stwa, https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1579 (do stęp 24 V 2011 r.).

29 Za rzą dze nie nr 0115/63 z dnia 6 VII 1963 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie pro wa dze -
nia ewi den cji ak tów wro giej dzia łal no ści, https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1819 (do -
stęp 24 V 2011 r.).

30 AIPN Łd, 052/83, Za rzą dze nie nr 079/72 z dnia 2 VIII 1972 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie
re je stra cji przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, b.p.



każ dej za re je stro wa nej oso by), EO -4-B/72 (ak tu ali za cyj na, słu ży ła do wpro wa dze nia
zmian na kar tach EO -4-A/72 w przy pad ku re je stra cji agen tu ry). Kar ty te wy ko rzy sty wa -
ne by ły w la tach 1972–1989.

Ostat nim nor ma ty wem sank cjo nu ją cym sto so wa nie kart ewi den cji ope ra cyj nej by ły
wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” MSW wpro wa dzo ne w li sto pa dzie 1972 r.31 Zgod nie z ich
tre ścią prze wi dy wa no po słu gi wa nie się kar ta mi:

– EO -4-C/72 – kar ta ak tu ali za cyj na, słu ży ła do wpro wa dza nia zmian na kar tach EO -
-4/72 w przy pad ku re je stra cji spraw;

– EO -131 – kar ta te ma tycz na ad re so wa, za wie ra ła ad re sy agen tu ry, a tak że wszyst -
kich osób bę dą cych w za in te re so wa niu jed no stek ope ra cyj nych;

– EO -132 – kar ta te ma tycz na pseu do ni mo wa, obej mo wa ła pseu do ni my TW lub kryp -
to ni my LK, MK oraz spraw ope ra cyj nych;

– EO -134 – kar ta te ma tycz na, spi sy wa na we dług za wo dów po sia da nych przez TW;
– EO -134 A – kar ta te ma tycz na, spi sy wa na we dług miejsc pra cy OZI, po zwa la ła

na okre śle nie li czeb no ści agen tu ry za trud nio nej w da nej in sty tu cji;
– EO -135 – kar ta te ma tycz na, spi sy wa na we dług na ro do wo ści i zna jo mo ści ję zy ków

ob cych przez TW.
Da ne sza cun ko we wska zu ją, że pod sta wo wa dla dzia ła nia SB kar to te ka ogól no in for -

ma cyj na pod ko niec lat osiem dzie sią tych li czy ła oko ło trzech i pół mi lio na kart, z cze go
znacz na część na prze ło mie lat 1989 i 1990 zo sta ła wy bra ko wa na32.

Dru gim ro dza jem środ ków ewi den cji ope ra cyj nej by ły dzien ni ki. Przed sta wio ny po -
ni żej opis struk tu ry tych po mo cy ewi den cyj no -ar chi wal nych opar to na ma te ria łach
WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim.

Naj waż niej szym był dzien nik re je stra cyj ny, bę dą cy dru gim po kar cie EO -4 pod sta -
wo wym do ku men tem re je stru ją cym spra wę. Wła śnie na je go pod sta wie umiesz cza no
na kar cie nu mer re je stra cyj ny. Za pi sy w dzien ni ku nie ustan nie mo dy fi ko wa no przez od -
no to wy wa nie zmia ny jed nost ki pro wa dzą cej oraz ka te go rii spra wy. Umoż li wia to prze -
śle dze nie ca łe go jej bie gu – od za ło że nia aż po za koń cze nie. Brak w nim na to miast da nych
per so nal nych oso by re je stro wa nej. Na le ży za zna czyć, że na pod sta wie za pi su w dzien ni -
kach re je stra cyj nych funk cjo na riusz pro wa dzą cy otrzy my wał ob wo lu ty do od po wied nich
te czek (w za leż no ści od cha rak te ru spra wy) z ad no ta cją o za re je stro wa niu i nu me rem re -
je stra cyj nym33. W ska li kra ju – po re for mie ad mi ni stra cyj nej z 1975 r. – pro wa dzo no 49
dzien ni ków te go ro dza ju, tak więc je den przy pa dał na każ de ist nie ją ce wów czas wo je -
wódz two.

Dzien nik re je stra cyj ny skła dał się z 9 ko lumn:
– licz ba po rząd ko wa (ko lej ny nu mer re je stra cyj ny) – do każ dej spra wy był przy pi sa -

ny tyl ko je den nu mer, co sku tecz nie za po bie ga ło fał szer stwom;
– da ta re je stra cji;
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31 Ibi dem, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” MSW w spra wie pro wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i opra -
co wań ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, 18 XI 1972 r., b.p.

32 Zob. Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian po li tycz nych w la tach 1988–1990. Re gion łódz ki,
oprac. S. Pi lar ski, War sza wa–Łódź 2009, s. LXIII.

33 In struk cja w spra wie za kre su i try bu re je stra cji przez jed nost ki SB osób i spraw oraz spraw dza nia
i udzie la nia in for ma cji sta no wi ła in te gral ną część Za rzą dze nia nr 079/72 z dnia 2 VIII 1972 r. mi ni stra
spraw we wnętrz nych o tym sa mym ty tu le. Zob. AIPN Łd, pf 13/391, k. 63–72.



– in for ma cja o jed no st ce do ko nu ją cej re je stra cji;
– cha rak ter ka te go rii re je stra cji, np. spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia, spra wa ope -

ra cyj ne go spraw dze nia, kan dy dat na taj ne go współ pra cow ni ka, taj ny współ pra cow nik,
lo kal kon tak to wy, oso ba za strze żo na, kwe stio na riusz ewi den cyj ny;

– nu mer spra wy, do któ re go oso ba by ła re je stro wa na, gdyż zda rza ły się przy pad ki,
że by ła ona wy łą czo na z in nej spra wy i za kła da no wo bec niej zu peł nie no wą;

– pseu do nim/kryp to nim;
– da ta za koń cze nia spra wy i jej nu mer ar chi wal ny – w ko lum nie tej wpi sy wa no tak -

że nu mer pi sma, za któ rym prze sła no ma te ria ły do in nej jed nost ki lub ad no ta cje do ty -
czą ce znisz cze nia;

– uwa gi.
W dzien ni kach ar chi wal nych (in wen ta rzach) za miesz cza no na to miast za pi sy do ty czą -

ce akt spraw za koń czo nych i zło żo nych do ar chi wum. Roz róż nia się czte ry ro dza je dzien -
ni ków ar chi wal nych: wy eli mi no wa nej sie ci agen tu ral nej (ozna czo ny cy frą rzym ską I),
ma te ria łów ar chi wal nych SOS, SOR, KE (ozna czo ny cy frą rzym ską II), spraw śled czych
(ozna czo ny cy frą rzym ską III), spraw obiek to wych (ozna czo ny cy frą rzym ską IV).

W związ ku z mi kro fil mo wa niem ar chi wa liów po ja wi ły się książ ki ewi den cji mi kro -
fil mów. Po dob nie jak w przy pad ku dzien ni ków ar chi wal nych ozna czo ne one by ły cy fra -
mi, acz kol wiek w ce lu ich od róż nie nia uży to cyfr arab skich ana lo gicz nych do wer sji
pa pie ro wej akt.

Struk tu ra we wnętrz na dzien ni ków ar chi wal nych tak że opar ta by ła na ukła dzie ko lum -
no wym. Dzien nik ar chi wal ny wy eli mi no wa nej agen tu ry po sia dał na stę pu ją ce ko lum ny:

– ko lej ny nu mer ar chi wal ny;
– da ta wpi su, tj. zło że nia do ar chi wum tecz ki per so nal nej i pra cy;
– na zwi sko i imię TW, KTW, dys po nen ta LK;
– pseu do nim;
– na zwa jed nost ki zda ją cej tecz ki do ar chi wum;
– ilość te czek prze ka za nych do ar chi wum – z po dzia łem na tecz ki per so nal ne i pra -

cy, z pod pi sem pra cow ni ka ar chi wum;
– do dat ko wo prze ka za ne tecz ki do ar chi wum – z po dzia łem na pod ko lum ny: da ta,

na zwa jed nost ki, ilość te czek (osob no per so nal nych i pra cy), tak że z pod pi sem pra cow -
ni ka ar chi wum;

– cza so kres prze cho wy wa nia te czek w ar chi wum (osob no per so nal nych i pra cy);
– no wy nu mer re je stra cyj ny – nada ny po wzno wie niu łącz no ści agen tu ral nej z OZI;
– ad no ta cje o znisz cze niu te czek – z po dzia łem na tecz kę per so nal ną i pra cy oraz

z odpo wied ni mi za pi sa mi: da ta, licz ba te czek i nu mer pro to ko łu znisz cze nia;
– uwa gi34.
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34 AIPN Łd, pf 0258/6, Dzien nik ar chi wal ny te czek per so nal nych i wy eli mi no wa nej agen tu ry
WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim. Na te mat dzien ni ków re je stra cyj nych zob.: M. Ko ma niec ka, Dzien -
ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne i ko or dy na cyj ne apa ra tu bez pie czeń stwa Pol ski Lu -
do wej ja ko źró dło hi sto rycz ne, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 2, s. 9–26;
A. Zie liń ski, Przy kła dy do ku men ta cji wy two rzo nej przez pion ewi den cji ope ra cyj nej SB w la tach
1972–1990 i jej wy ko rzy sta nie do ba dań na uko wych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2010, t. 3, s. 150–151.



Dzien nik spraw ope ra cyj nych za wie rał na stę pu ją ce ko lum ny:
– licz ba po rząd ko wa (nu mer ar chi wal ny);
– da ta wpi su, tj. zło że nia do ar chi wum;
– na zwa jed nost ki zda ją cej ak ta;
– nu mer re je stra cyj no -ewi den cyj ny spra wy uzy ska ny z dzien ni ka re je stra cyj ne go;
– ty tuł akt spra wy lub imię i na zwi sko;
– kryp to nim/pseu do nim;
– ilość to mów;
– za bar wie nie spra wy;
– okres pro wa dze nia spra wy;
– rok bra ko wa nia ma te ria łów ar chi wal nych;
– ad no ta cje o ru chu akt spra wy – wpi sy wa no tu taj np. in for ma cje o znisz cze niu ma -

te ria łów z da tą, nu me rem pro to ko łu znisz cze nia i po zy cji na nim;
– uwa gi35.
Dzien nik ar chi wal ny spraw śled czych skła dał się z ko lumn:
– licz ba po rząd ko wa (nu mer ar chi wal ny);
– da ta wpi su, tj. zło że nia do ar chi wum;
– ilość to mów;
– imię i na zwi sko, imię oj ca oskar żo ne go;
– da ta uro dze nia oso by, wo bec któ rej pro wa dzo no śledz two;
– nu mer spra wy śled czej;
– da ta za ło że nia spra wy śled czej;
– na zwa jed nost ki zda ją cej ak ta;
– po kwi to wa nie wy po ży cze nia ma te ria łów ar chi wal nych;
– uwa gi36.
Z ko lei kon struk cja dzien ni ka ar chi wal ne go spraw obiek to wych przed sta wia ła się

nastę pu ją co:
– licz ba po rząd ko wa (nu mer ar chi wal ny);
– da ta wpi su, tj. zło że nia do ar chi wum;
– na zwa jed nost ki zda ją cej ak ta;
– nu mer re je stra cyj no -ewi den cyj ny spra wy uzy ska ny z dzien ni ka re je stra cyj ne go;
– ty tuł akt spra wy lub imię i na zwi sko (za wsze wpi sy wa no tu taj okre śle nie „spra wa

obiek to wa”);
– kryp to nim/pseu do nim;
– ilość to mów;
– za bar wie nie spra wy z opi sem, ja kiej in sty tu cji do ty czą da ne ma te ria ły ar chi wal ne;
– okres pro wa dze nia spra wy;
– rok bra ko wa nia ma te ria łów ar chi wal nych;
– ad no ta cje o ru chu akt spra wy, gdzie wpi sy wa no np. in for ma cje o znisz cze niu

materia łów z da tą, nu me rem pro to ko łu znisz cze nia i po zy cji na nim;
– uwa gi.
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35 AIPN Łd, pf 0314/2, Dzien nik ar chi wal ny sy gna tu ry II WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim.
36 AIPN Łd, pf 0314/3, Dzien nik ar chi wal ny sy gna tu ry III WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim.



Książ ka ewi den cji mi kro fil mów mia ła jed no li ty układ dla wszyst kich ty pów akt
z uwzględ nie niem ko lej nych ru bryk:

– licz ba po rząd ko wa (nu mer ar chi wal ny);
– na zwa ze spo łu;
– nu mer ar chi wal ny akt, osta tecz nie zmie nia no tu taj na zwę po prze kre śle niu na rok

bra ko wa nia akt;
– da ta wy ko na nia mi kro fil mu;
– ilość kla tek;
– ilość jac ke tów;
– do dat ko we mi kro fil my z in for ma cją o da cie, ilo ści kla tek i jac ke tów;
– in for ma cje o za strze że niu przez jed nost kę or ga ni za cyj ną SB;
– ilość mi kro fisz dia zo;
– uwa gi.
Moż na za uwa żyć, że w prze ci wień stwie do dzien ni ków re je stra cyj nych w dzien ni -

kach ar chi wal nych za miesz cza no da ne per so nal ne, gdyż in for ma cje te nie by ły już szcze -
gól nie chro nio ne ze wzglę du na za koń cze nie pro wa dze nia spra wy.

Po dział in wen ta rzy (dzien ni ków ar chi wal nych) okre ślo ny był m.in. przez in struk cję
z kwiet nia 1955 r.37, któ ra wpro wa dza ła for mu larz EO -2 dla spraw: agen tu ral no -gru po -
wych, agen tu ral nych pro wa dzo nych na oso bę, agen tu ral no -śled czych, agen tu ral no -poszu -
ki waw czych, agen tu ral ne go spraw dze nia, ewi den cyj no -ob ser wa cyj nych oraz in struk cję
z wrze śnia 1960 r.38 za wie ra ją cą wy móg za sto so wa nia for mu la rza EO -2 dla spraw: ope -
ra cyj ne go roz pra co wa nia, ope ra cyj nej ob ser wa cji, ope ra cyj ne go spraw dze nia, obiek to -
wych i spraw dze nia.

Ko lej na zmia na na stą pi ła osiem lat póź niej, kie dy za rzą dze niem mi ni stra spraw we -
wnętrz nych wpro wa dzo no in wen ta rze: sie ci agen tu ral nej (KTW, TW, LK, MK), spraw
ope ra cyj nych (SOS, SOR, KE), spraw śled czych i do cho dze nio wych, te czek nad zor czych
śledztw i kon tro l no -śled czych, spraw obiek to wych i za gad nie nio wych39.

Ostat nią gru pą w ewi den cji ope ra cyj nej by ły ma te ria ły zło żo ne do ar chi wum. Po dzie -
lo ne one by ły we dług kry te riów przy ję tych w dzien ni kach ar chi wal nych, tj. w czte ry ka -
te go rie ozna czo ne cy fra mi rzym ski mi: I, II, III, IV.

Ar chi wa re sor tu spraw we wnętrz nych, po dob nie jak mi ni sterstw obro ny na ro do wej
i spraw za gra nicz nych, by ły ar chi wa mi wy dzie lo ny mi i nie pod le ga ły nad zo ro wi Na czel -
nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych, a w ra mach swo jej pra cy kie ro wa ły się od ręb ny -
mi prze pi sa mi40. Spe cy fi ka wy mie nio nych pla có wek po le ga ła rów nież na tym, że
prze cho wy wa ne w nich ma te ria ły ope ra cyj ne mo gły być po now nie po bra ne ce lem wzno -
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37 In struk cja nr 017/55 Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go o try bie re je stra cji spraw
ewi den cji ope ra cyj nej i tech ni ce ich ewi den cji w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, 8 IV 1955 r.,
https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1508 (do stęp 24 V 2011 r.).

38 In struk cja nr 05/60 dy rek to ra Biu ra „C” MSW o try bie re je stra cji taj nych współ pra cow ni ków, lo -
ka li kon tak to wych, miesz kań kon spi ra cyj nych, skrzy nek kon tak to wych, spraw ope ra cyj nych i osób roz -
pra co wy wa nych, spraw dza nych i ob ser wo wa nych oraz spraw dza niu i udzie la niu in for ma cji przez
ko mór ki ewi den cji ope ra cyj nej, 22 IX 1960 r., https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/ezan.php?eg zem plarz=1687
(do stęp 24 V 2011 r.).

39 AIPN, 01476/114, Za rzą dze nie nr 0107/68 z dnia 24 X 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych
w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służby Mi li cji, b.p.

40 AIPN Łd, 052/83, Kon spekt pra cy ope ra cyj nej MSW, 1976 r., b.p.



wie nia spra wy. Jed nost ki ope ra cyj ne SB i MO mia ły obo wią zek zdać do wła ści wych ar -
chi wów wszyst kie spra wy za koń czo ne lub za nie cha ne. Ak ta, któ re uprzed nio by ły od no -
to wa ne w ewi den cji spraw czyn nych, prze ka zy wa ła ko mór ka zgła sza ją ca za gad nie nie
do re je stra cji. Na to miast spra wy nie re je stro wa ne oraz do ku men ta cję ad mi ni stra cyj ną od -
da wa no bez po śred nio do ar chi wów. Jak za zna czo no wcze śniej, pro wa dze niem ar chi wów
zaj mo wa ło się utwo rzo ne w 1965 r. Biu ro „C” MSW, któ re go od po wied ni ka mi w te re nie
by ły wy dzia ły „C” w ko men dach wo je wódz kich MO. Po re for mie ad mi ni stra cyj nej
w 1975 r. w nie któ rych mniej szych wo je wódz twach nie stwo rzo no wy dzia łów, lecz je -
dy nie sek cje „C” dzia ła ją ce w ra mach wy dzia łów za bez pie cze nia ope ra cyj ne go. W 1965 r.
Biu ro „C” MSW skła da ło się z pię ciu wy dzia łów, spo śród któ rych Wy dział I zaj mo wał
się ewi den cją, na to miast Wy dział II – opra co wa niem akt i pro wa dził skład ni cę akt, czy li 
wła ści we ar chi wum. W 1975 r. biu ro to li czy ło już sześć wy dzia łów, jed nak że z bie giem
cza su – wo bec zwięk sze nia licz by sta wia nych za dań – roz ro sło się aż do sie dem na stu41.
Po czę stych re or ga ni za cjach, przede wszyst kim na prze ło mie lat sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych, po dział obo wiąz ków na ło żo nych na po szcze gól ne wy dzia ły był na -
stę pu ją cy:

– Wy dział I – opra co wy wa nie in for ma cji sta ty stycz nych i spra woz daw czych do ty -
czą cych spraw ewi den cji ope ra cyj nej, nad zór nad ko re spon den cją wy sy ła ną przez jed -
nost ki ope ra cyj ne, pro wa dze nie kar to tek za gad nie nio wej oraz czyn nej i wy eli mi no wa nej
sie ci agen tu ral nej SB i MO;

– Wy dział II – ar chi wum prze cho wu ją ce ak ta spraw za mknię tych lub za nie cha nych,
do dat ko wo speł niał ro lę ar chi wum za kła do we go;

– Wy dział III – pro wa dze nie kar to te ki ogól no in for ma cyj nej (al fa be tycz nej), re je stra -
cji te czek ewi den cji ope ra cyj nej księ ży (tzw. TEOK);

– Wy dział IV – ar chi wum hi sto rycz ne spra wu ją ce opie kę nad do ku men ta mi
z lat 1918–1945;

– Wy dział V – pro wa dze nie ewi den cji i re je stra cji oso bo wych źró deł in for ma cji MO,
gro ma dze nie, ewi den cjo no wa nie i sys te ma ty zo wa nie da nych o oso bach, or ga ni za cjach
i in sty tu cjach dzia ła ją cych prze ciw ko kra jom de mo kra cji lu do wej, jak rów nież pro wa -
dze nie kom pu te ro wej kar to te ki Po łą czo ne go Sys te mu Ewi den cji Da nych o Prze ciw ni ku
(PSED);

– Wy dział VI – pro wa dze nie kan ce la rii jaw nej i taj nej, ewi den cji po szu ki wa nych prze -
stęp ców, osób po dej rza nych, za gi nio nych oraz kar to te ki OZI MO;

– Wy dział VII – od po wie dzial ny za Cen tral ne Biu ro Ad re so we i cen tral ną kar to te kę
kry mi nal ną.

Po zo sta łe wy dzia ły nie wy ko ny wa ły bez po śred nio czyn no ści ewi den cji ope ra cyj nej42.
W ko men dach wo je wódz kich struk tu ra by ła mniej roz bu do wa na, a wy dzia ły „C” skła -

da ły się prze waż nie z trzech sek cji. W ce lu zi lu stro wa nia za gad nie nia po ni żej po da -
no – okre ślo ne w 1970 r. – struk tu rę i za kre sy obo wiąz ków pra cow ni ków pio nu „C” KW
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41 P. Pio trow ski, Struk tu ry Służ by Bez pie czeń stwa MSW 1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003,
nr 1, s. 52.

42 Działalność tych wy dzia łów po le ga ła na wy ko ny wa niu czyn no ści zwią za nych z czy sto tech nicz -
ną pra cą ope ra cyj ną oraz z wkra cza ją cą kom pu te ry za cją i ko niecz no ścią szyb kie go in for ma ty zo wa nia
ewi den cji ope ra cyj nej.



MO w Byd gosz czy43. Ze wzglę du na fakt, że pra ca w in nych jed nost kach by ła zor ga ni -
zo wa na w opar ciu o po dob ne za sa dy, byd go ską ko men dę moż na trak to wać ja ko re pre -
zen ta tyw ną dla ca łe go kra ju.

Na czel nik wy dzia łu był od po wie dzial ny za or ga ni za cję, ko or dy na cję i kon tro lę wy -
ko ny wa nej pra cy, pra wi dło wy obieg do ku men ta cji mię dzy wy dzia łem a jed nost ka mi ope -
ra cyj ny mi, dys cy pli nę i mo ra le pra cow ni ków. Pro wa dził szko le nia spe cja li stycz ne
i zaj mo wał się spra wa mi ka dro wy mi.

Za stęp ca na czel ni ka wy dzia łu (jed no cze śnie kie row nik Sek cji 1) nad zo ro wał ca ło -
kształt pra cy tej sek cji, jak rów nież opra co wy wał in for ma cje dla kie row nic twa ko men dy
do ty czą ce po szcze gól nych za gad nień, ja kie wy ła nia ły się w to ku pra cy jed no stek ope ra -
cyj nych. W każ dym kwar ta le prze pro wa dzał też ana li zę za koń czo nych spraw ope ra cyj -
nych oraz przy czyn eli mi na cji TW. Spo rzą dzał spra woz da nia z pra cy wy dzia łu. 

Sek cja 1 mia ła pięć sta no wisk: star sze go ofi ce ra ewi den cji ope ra cyj nej44, in spek to ra
ewi den cji i sta ty sty ki45 oraz trzech ofi ce rów ewi den cji ope ra cyj nej46. Sek cja 2 – sie dem
eta tów: kie row ni ka47, star sze go ofi ce ra ewi den cji ope ra cyj nej48 i pię ciu ofi ce rów ewi den -
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43 Za rzą dze nie nr 002/70 z dnia 14 II 1970 r. I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB
w Byd gosz czy w spra wie za kre su pra cy Wy dzia łu „C” tam tej szej KW MO, https://bu2.ipn.gov.pl/ezan/in -
dex.php?eg zem plarz=5214 (do stęp 17 VI 2013 r.).

44 Star szy ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej pro wa dził ewi den cje: spraw śled czych i osób aresz to wa nych,
po stę po wań przy go to waw czych i osób po dej rza nych, spraw ope ra cyj nych, za ist nia łych ak tów „wro giej”
dzia łal no ści, za sa dzek i punk tów za kry tych. Do ko ny wał ana li zy za koń czo nych spraw ope ra cyj nych,
opra co wy wał spra woz da nia mie sięcz ne i kwar tal ne z za kre su pra cy sek cji. Prze sy łał tak że spra wy ope -
ra cyj ne do in nych jed no stek, np. w przy pad ku zmia ny miej sca za miesz ka nia fi gu ran ta. Pro wa dził kar to -
te kę sta ty stycz ną do ty czą cą spraw ope ra cyj nych wro gich ak tów, któ rą sta le ak tu ali zo wał. Ibi dem.

45 In spek tor ewi den cji i sta ty sty ki pro wa dził dzien nik re je stra cji osób bę dą cych w czyn nym za in te -
re so wa niu wy dzia łów i jed no stek ope ra cyj nych po wia to wych pio nów MO, kar to te kę TW i KTW z te re -
nu wo je wódz twa. Do ko ny wał spraw dzeń dla jed no stek py ta ją cych o da ną oso bę. Za rzą dzał rów nież
ewi den cją osób ob ję tych „in wi gi la cją szcze gól ną” i ewi den cją roz pra co wań ope ra cyj nych pro wa dzo -
nych przez wy dzia ły i jed nost ki po wia to we MO. Za wia da miał kar ta mi E -16 Biu ro „C” MSW o wszel -
kich zmia nach, ja kie za cho dzi ły w spra wach ope ra cyj nych do ty czą cych fi gu ran tów, TW i KTW.
W od stę pach kwar tal nych opra co wy wał dla Biu ra „C” MSW i kie row nic twa ko men dy spra woz da nia sta -
ty stycz ne do ty czą ce ru chu TW i spraw ope ra cyj nych. Ibi dem.

46 Po szcze gól ni ofi ce ro wie ewi den cji ope ra cyj nej zaj mo wa li się od ręb ny mi za gad nie nia mi. Pierw szy
z nich pro wa dził re fe rat re je stra cji TW, KTW, LK, MK, OZ, po mo cy oby wa tel skiej i za bez pie czeń. Udzie -
lał in for ma cji jed nost kom ope ra cyj nym i do ko ny wał czyn no ści ko or dy na cyj nych w sto sun ku do osób,
któ re by ły w za in te re so wa niu jed nych jed no stek SB, pod czas gdy spraw dzeń do ko ny wa ły in ne. Pro wa -
dził sta le ak tu ali zo wa ne kar to te ki – sta ty stycz ną i ad re so wą do ty czą cą TW, KTW, LK, MK i po mo cy oby -
wa tel skiej. Dru gi od po wia dał za sko ro widz za gad nie nio wy i udzie lał od po wie dzi jed nost kom
spraw dza ją cym z wo je wódz twa i spo za je go te re nu. Ak tu ali zo wał in for ma cje o oso bach przez wpro wa -
dza nie od po wied nich ad no ta cji na kar tach. Spo rzą dzał wy ka zy „ele men tu po dej rza ne go” i prze stęp cze go
oraz za rzą dzał ewi den cją ubie ga ją cych się o wy jaz dy za gra ni cę, jak rów nież osób, wo bec któ rych jed -
nost ki te re no we i wy dzia ły ope ra cyj ne wnio sły za strze że nia lub za bez pie cze nia. Trze ci z ofi ce rów zaj -
mo wał się ewi den cją du chow nych i kar to te ką ogól no in for ma cyj ną oraz udzie lał in for ma cji o oso bach
w niej fi gu ru ją cych. Od no to wy wał i opra co wy wał „ne ga tyw ne” i „po zy tyw ne” wy stą pie nia du chow nych,
prze sy łał tecz ki księ ży i spo rzą dzał spra woz da nia opi so we i sta ty stycz ne dla Biu ra „C” MSW. Ibi dem.

47 Kie row nik spra wo wał kon tro lę nad przy go to wy wa niem stresz czeń ana liz i in for ma cji przez pra -
cow ni ków przed prze ka za niem ich jed nost kom ope ra cyj nym. Brał udział w two rze niu opra co wań hi sto -
rycz nych, spo rzą dzał spra woz da nia sta ty stycz ne, a tak że pół rocz ne i rocz ne opi so we z pra cy sek cji. Ibi dem.

48 Star szy ofi cer ewi den cji ope ra cyj nej ana li zo wał tecz ki: per so nal ne i pra cy wy eli mi no wa nej agen -
tu ry oraz za nie cha nych spraw ope ra cyj nych, m.in. pod ką tem ce lo wo ści zło że nia ich do ar chi wum. Opra -
co wy wał i pro wa dził ewi den cję do ku men tów hi sto rycz nych. Ibi dem.



cji ope ra cyj nej49, na to miast Sek cja 3 – sześć: kie row ni ka50, trzech ofi ce rów ewi den cji
ope ra cyj nej51 i dwóch re fe ren tów52.

Bie żą cą pra cę Wy dzia łu „C” ko or dy no wał ma ją cy trzy eta ty se kre ta riat, w któ rym za -
trud nie ni by li se kre tarz i dwie ma szy nist ki53. 

Istot ną kwe stią dla ewi den cji ope ra cyj nej by ło opra co wy wa nie do ku men tów w tecz -
kach przez jed nost kę, któ ra je wy two rzy ła. Upo rząd ko wa nie to po le ga ło na umiesz cza -
niu w po szcze gól nych jed nost kach ar chi wal nych m.in. po sta no wień o wszczę ciu
śledz twa, uza sad nień za ło że nia spra wy, spi sów fi gu ran tów, po sta no wień o jej za koń cze -
niu za wie ra ją cych per so na lia osób roz pra co wy wa nych. Ma te ria ły te mu sia ły być po nu -
me ro wa ne i po zba wio ne wszel kich du pli ka tów oraz do ku men tów ujaw nia ją cych
wy ko rzy sty wa ne tech ni ki ope ra cyj ne. W tecz kach per so nal nych OZI na le ża ło po zo sta -
wić pod sta wę po zy ska nia, zo bo wią za nie do współ pra cy z SB i in for ma cje na te mat je go
prze bie gu, ha sło do na wią za nia kon tak tu, przy czy ny eli mi na cji, cha rak te ry sty kę źró dła.
Wy mo gi te wy ni ka ły ze wspo mnia nej już spe cy fi ki ar chi wów SB po le ga ją cej na prze -
cho wy wa niu w nich akt, któ re w każ dej chwi li mo gły być po now nie wy ko rzy sta ne do ce -
lów ope ra cyj nych. Po upo rząd ko wa niu jed no stek do ty czą cych po szcze gól nych
fi gu ran tów wy pi sy wa no kar ty E -14. Nie za leż nie od te go two rzo no wy mie nio ne wcześ -
niej kar to te ki te ma tycz ne.
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49 Ofi ce ro wie ewi den cji ope ra cyj nej przy go to wy wa li m.in. cha rak te ry sty ki osób ubie ga ją cych się
o ze zwo le nie na po sia da nie ksią że czek że glar skich z pra wem do prze kro cze nia gra ni cy pań stwa, spor to -
wych rej sów mor skich i por to wych na wo dach osło nię tych i przy brzeż nych, a tak że kan dy da tów do szkół
mor skich i ry bo łów stwa mor skie go. Opra co wy wa li rów nież stresz cze nia akt do ty czą cych osób wy jeż -
dża ją cych za gra ni cę, spo rzą dza li ana li zy, stresz cze nia i in for ma cje na pod sta wie ma te ria łów ar chi wal -
nych dla jed no stek SB, MO i WSW, do ko ny wa li re je stra cji prze cho dzą cych w do ku men tach osób
nie za re je stro wa nych w kar to te ce. Ibi dem.

50 Kie row nik ana li zo wał ak ta skła da ne do ar chi wum, dbał o ich tech nicz ne za bez pie cze nie, spra wo -
wał kon tro lę nad ich przyj mo wa niem oraz przy go to wa niem do wy bra ko wa nia, a tak że nad nisz cze niem
ma te ria łów ar chi wal nych. Pro wa dził szko le nia jed no stek po wia to wych w za kre sie kon ser wa cji, ewi den -
cji, bra ko wa nia i przyj mo wa nia akt do ar chi wum. Opra co wy wał spra woz da nia sta ty stycz ne i opi so we
z prac sek cji. Ibi dem.

51 Pierw szy z ofi ce rów ewi den cji ope ra cyj nej pro wa dził zbio ry akt by łych TW, spraw ope ra cyj nych
i kon tro l no -śled czych, obiek to wych i są do wych oraz sko ro wi dze wy eli mi no wa nej sie ci i kar to te ki te ma -
tycz nej. Wy po ży czał, udzie lał in for ma cji i kon ser wo wał ak ta wy żej wy mie nio nych zbio rów. Po nad to
przyj mo wał i opra co wy wał ma te ria ły pod wzglę dem ar chi wal nym. Dru gi pro wa dził m.in. zbiór akt po -
nie miec kich, przy go to wy wał, opra co wy wał i mi kro fil mo wał ma te ria ły ar chi wal ne ze wszyst kich in nych
zbio rów. Pro wa dził ewi den cję mi kro fil mów, kar to te ki po nie miec kie, a tak że do ty czą ce zbrod nia rzy hi tle -
row skich, oraz do ko ny wał kon ser wa cji akt i przy go to wy wał do ku men ty do bra ko wa nia. Trze ci pro wa -
dził zbiór akt oso bo wych by łych funk cjo na riu szy SB i MO, opra co wy wał i wy da wał za świad cze nia lub
opi nie zwol nio nym funk cjo na riu szom do ce lów eme ry tal nych oraz na żą da nie in sty tu cji pań stwo wych.
Po nad to spo rzą dzał opi sy po szcze gól nych ze spo łów akt ad mi ni stra cyj nych oraz spra wo wał opie kę
nad zbio rem ory gi nal nych do ku men tów do ty czą cych po szcze gól nych or ga ni za cji kon spi ra cyj nych z okre -
su oku pa cji, „nie le gal nych” or ga ni za cji po wo jen nych oraz le gal nej opo zy cji (PSL do 1948 r.). Ibi dem.

52 Re fe rent ewi den cji ope ra cyj nej pro wa dził ze spo ły akt ad mi ni stra cyj nych z pio nów SB i MO, przyj -
mo wał i ewi den cjo no wał ma te ria ły prze ka za ne do ar chi wum, udzie lał o nich in for ma cji i pro wa dził ich
wy po ży cze nia. Przy go to wy wał jed nost ki ar chi wal ne do bra ko wa nia, spo rzą dzał pro to ko ły tej czyn no ści
oraz do ko ny wał od po wied nich ad no ta cji w ewi den cji. Dru gi z re fe ren tów kon ser wo wał ma te ria ły ar chi -
wal ne. Ibi dem.

53 Se kre tarz nad zo ro wał spra wy zwią za ne z ko re spon den cją przy cho dzą cą i wy cho dzą cą, ma szy nist -
ka prze pi sy wa ła stresz cze nia i in for ma cje spo rzą dza ne przez pra cow ni ków oraz do ku men ty za kla sy fi -
ko wa ne do ka te go rii ar chi wal nej „A”. Ibi dem.



W pro ce sie two rze nia po mo cy ewi den cyj nych uczest ni czy li de fac to wszy scy pra -
cow ni cy jed no stek ope ra cyj nych SB. Wa run kiem speł nie nia za dań ewi den cji by ło jej sys -
te ma tycz ne ak tu ali zo wa nie, po zwa la ją ce na od zwier cie dle nie re zul ta tów bie żą cej pra cy
ope ra cyj nej. By ło to moż li we dzię ki prze strze ga niu spo czy wa ją ce go na funk cjo na riu -
szach obo wiąz ku nie zwłocz nej re je stra cji wszyst kich osób bę dą cych w za in te re so wa niu
bez pie ki oraz re gu lar ne go uzu peł nia nia zgła sza nych in for ma cji o za re je stro wa nych
wcześ niej oso bach. Ewen tu al ne opóź nie nie mo gło spo wo do wać z punk tu wi dze nia SB
nie po żą da ne skut ki, np. w opra co wy wa niu kan dy da ta na TW, pro ce sie opi nio wa nia osób
ubie ga ją cych się o zgo dę na wy jazd za gra nicz ny czy też o przy ję cie do służ by w or ga -
nach pod le ga ją cych MSW.

In for ma cje za war te w trzech omó wio nych gru pach ewi den cji ope ra cyj nej sta no wi ły
za rów no ta jem ni cę służ bo wą, jak i pań stwo wą. Z uwa gi na fakt, że mia ły one cha rak ter
taj ny lub taj ny spe cjal ne go zna cze nia, udo stęp nie nie ich mo gło na stą pić tyl ko na wa run -
kach okre ślo nych od po wied ni mi prze pi sa mi, a li sta jed no stek upraw nio nych do ko rzy -
sta nia ze zbio rów ewi den cji ogra ni czo na by ła wy łącz nie do dwóch re sor tów: MSW
i MON. De cy zję o roz sze rze niu do stę pu do tych da nych mógł wy dać tyl ko mi ni ster spraw
we wnętrz nych54.

W 1963 r. z ewi den cji ogól nej wy łą czo no czę ści do ty czą ce Ko ścio ła ka to lic kie go55.
Wpro wa dze nie sto sow ne go za rzą dze nia uza sad nia no ko niecz no ścią pro wa dze nia na te -
re nie ca łe go kra ju jed no li tej do ku men ta cji i ewi den cji ope ra cyj nej du cho wień stwa, co
po zwa la ło na je go wni kli wą in wi gi la cję. Wy dzia ły i re fe ra ty IV zo sta ły zo bo wią za ne
do za ło że nia do 31 grud nia 1963 r. osob nych te czek ewi den cji ope ra cyj nej na księ ży
świec kich, za kon ni ków, alum nów wyż szych se mi na riów du chow nych świec kich i za kon -
nych (tzw. TEOK) oraz te czek ewi den cji ope ra cyj nej na pa ra fie (tzw. TEOP). Jed no cześ -
nie De par ta ment IV MSW i je go od po wied ni ki w te re nie mia ły za nie chać pro wa dze nia
wo bec du chow nych SOO i SOS, a wszel kie za war te w nich do ku men ty po sta no wio no
włą czyć do no wo za ło żo nych TEOK. Od 1963 r. do 29 lip ca 1989 r., tj. do ostat nie go
dnia re je stra cji, w Dzien ni ku re je stra cyj nym ewi den cji ope ra cyj nej księ ży do ko na -
no 60 687 wpi sów5 6.

Na za koń cze nie na le ży pod kre ślić, że uwzględ nie nie w ba da niach na uko wych ewi -
den cji ope ra cyj nej jest istot nym wzbo ga ce niem ba zy źró dło wej, na któ rej po wi nien opie -
rać się hi sto ryk. Wszyst kie czło ny ewi den cji do sko na le się uzu peł nia ją – in for ma cje
do ty czą ce nu me ru re je stra cyj ne go, jed nost ki re je stru ją cej i nu me ru ar chi wal ne go po wta -
rza ją się we wszyst kich trzech wy żej wy mie nio nych urzą dze niach ewi den cyj nych, na to -
miast da ne oso bo we moż na od na leźć za rów no na kar cie, jak i w dzien ni kach
ar chi wal nych. Wszyst ko to do wo dzi, że przy roz bi ciu pro wa dze nia ewi den cji ope ra cyj -
nej na kil ka wy dzia łów w cen tra li lub sek cji na te re nie wo je wódz twa, sfał szo wa nie bądź
ma ni pu lo wa nie in for ma cją, któ ra przy bie ra ła for mal ne ra my w to ku wy ko ny wa nia prac
ope ra cyj nych, by ło prak tycz nie nie moż li we. Do dat ko wo w przy pad ku znisz cze nia ma -
te ria łów ar chi wal nych za pi sy ewi den cyj ne sta no wią je dy ny ślad po twier dza ją cy pro wa -
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54 AIPN Łd, 052/83, Kon spekt pra cy ope ra cyj nej MSW, 1976 r., b.p.
55 Za rzą dze nie nr 00114/63 z dnia 6 VII 1963 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie pro wa dze -

nia ewi den cji i do ku men to wa nia dzia łal no ści kle ru ka to lic kie go.
56 AIPN, 01472/8–12, Dzien ni ki ewi den cji ope ra cyj nej księ ży nr. 10001–60687.



dze nie przez apa rat bez pie czeń stwa dzia łań ope ra cyj nych prze ciw ko da nej oso bie.
Dowodzą one rów nież nie zmien no ści kie run ków pra cy SB w ca łym okre sie jej ist nie nia,
mi mo for mal nych zmian na zew nic twa po szcze gól nych ka te go rii spraw57.
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57 In struk cje pra cy ope ra cyj nej…, s. 17; J. Pi łat, op. cit., s. 149–166; M. Ko ma niec ka, Mi ni prze wod -
nik po ma te ria łach ewi den cyj nych 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. 263–293; eadem, Or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie kar to tek…, s. 231–262; eadem, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal -
ne i ko or dy na cyj ne…, s. 263–280; F. Mu siał, Pod ręcz nik bez pie ki. Teo ria pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez -
pie czeń stwa w świe tle wy daw nictw re sor to wych Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych PRL (1970–1989),
Kra ków 2007; E. Za jąc, Ak ta ope ra cyj ne Służ by Bez pie czeń stwa – wy bra ne pro ble my warsz ta to we
w świe tle prze pi sów i pro ce dur obo wią zu ją cych w pio nie „C”, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2003,
nr 19/20, s. 341–360; P. Drzy ma ła, op. cit.,  s. 9–40; idem, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj -
nej Sek cji II Wy dzia łu „C” KW MO/WUSW w Po zna niu [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci
Na ro do wej w Po zna niu. Stu dia nad za so bem, red. R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz, War sza wa–Po znań 2008,
s. 89–104.
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Karta Mkr-2 z kartoteki zniszczeniowej
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Karta EO-4 służąca do rejestracji osób i spraw

AIPN Łd

AIPN Łd
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Karta EO-4 z kartoteki obiektowej (awers)

AIPN Łd
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Karta EO-4 z kartoteki obiektowej (rewers)

AIPN Łd
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Karta E-16 z kartoteki zniszczeniowej

AIPN Łd

AIPN Łd
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Karta E-16 z kartoteki zniszczeniowej

AIPN Łd

AIPN Łd
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Zapis sprawy w dzienniku rejestracyjnym
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Joanna Piłat

Zarys struktury 

ewidencji operacyjnej 

Służby Bezpieczeństwa 

w zasobie Oddziału IPN 

w Lublinie*

Utwo rze nie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej umoż li wi ło wpro wa dze nie do obie gu
nauko we go ogrom nej licz by nie do stęp nych do tąd źró deł. Po okre sie dys ku sji
nad wia ry god no ścią prze ka za nych do In sty tu tu do ku men tów oraz po li tycz nych

spo rów o roz li cze nie ko mu ni zmu nad szedł czas na me to do lo gicz ną i warsz ta to wą re flek -
sję nad spu ści zną ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji.

Za gad nie nia mi zwią za ny mi bez po śred nio z for ma mi ewi den cji sto so wa ny mi przez
Służ bę Bez pie czeń stwa (i jej or ga ni za cyj nych po przed ni ków) zaj mu je się nie wie lu au to -
rów. W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia IPN waż ny przy czy nek do po głę bie nia
wie dzy na ten te mat sta no wi ły re fe ra ty wy gło szo ne (na stęp nie opu bli ko wa ne) przez pra -
cow ni ków pio nu ar chi wal ne go In sty tu tu pod czas kon fe ren cji na uko wej w Szklar skiej Po -
rę bie w 2004 r.1 Nie wąt pli wie zna czą cy wkład w dal sze roz po zna wa nie tej ma te rii wno szą
ko lej ne nu me ry „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”. Wśród au to -
rów, któ rzy po ja wia ją się m.in. na je go ła mach, na le ży w szcze gól no ści wy mie nić An to -
nie go Zie liń skie go, spe cja li stę w za kre sie oma wia nej te ma ty ki2. Do tych cza so we
pu bli ka cje po dej mu ją ce pro ble ma ty kę bę dą cą przed mio tem ni niej szych roz wa żań od no -
szą się za rów no do prze pi sów re sor to wych re gu lu ją cych kwe stie ewi den cji ope ra cyj nej,
jak i uka zu ją ich funk cjo no wa nie w re aliach okre ślo nej ko men dy wo je wódz kiej MO/wo -
je wódz kie go urzę du spraw we wnętrz nych. Opi sem nor ma ty wów naj czę ściej zaj mo wał
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* Ar ty kuł jest frag men tem pra cy dy plo mo wej na pi sa nej w 2012 r. pod kie run kiem prof. dr. hab. Ja -
nu sza Ło sow skie go na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło dow skiej w Lu bli nie.

1 W. Fe do ro wicz, Cha rak te ry sty ka Wy dzia łu „C” KW MO w Bia łym sto ku oraz pró ba okre śle nia sta -
nu za cho wa nia akt i kar to tek [w:] Z ar chi wum IPN, t. I, red. B. Gro nek, War sza wa 2005; B. Jał tu szyk,
Po mo ce ewi den cyj ne do ma te ria łów ar chi wal nych Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów [w:]
Z ar chi wum…, t. I; L. Po sto ło wicz, Kar to te ka ogól no in for ma cyj na Służ by Bez pie czeń stwa [w:] Z ar chi -
wum…, t. I.

2 Zob. A. Zie liń ski, Przy kła dy do ku men ta cji wy two rzo nej przez pion ewi den cji ope ra cyj nej SB
w latach 1972–1990 i jej wy ko rzy sta nie do ba dań na uko wych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci
Narodo wej” 2010, t. 3, s. 147–168; idem, 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 z 13 lu te go 1945 r. Ana li za kry tycz na do ku men tu, „Prze gląd Ar chi wal ny
Instytu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2012, t. 5, s. 129–190. 



się Od dział IPN w Kra ko wie3, na to miast war to ścio we tek sty cha rak te ry zu ją ce kon kret -
ną jed nost kę te ry to rial ną – w tym przy pad ku b. wo je wódz two po znań skie – na pi sał Pa -
weł Drzy ma ła4. Po wsta ły rów nież opra co wa nia, któ re po śred nio na wią zu ją do tych
za gad nień, np. przez omó wie nie za sad pra cy ope ra cyj nej SB, opis do ku men ta cji cy wil -
nych or ga nów bez pie czeń stwa PRL two rzą cych za sób ar chi wal ny In sty tu tu bądź uka za -
nie pro ce su nisz cze nia ma te ria łów SB (w tym ewi den cji), ja ki miał miej sce na te re nie
ca łe go kra ju w la tach 1989–19905.

Do tych czas nie pro wa dzo no stu diów nad kształ tem i sta nem za cho wa nia ewi den cji
ope ra cyj nej oraz po mo cy ewi den cyj nych SB w Od dzia le IPN w Lu bli nie. Ni niej szy tekst
jest re zul ta tem ba dań na te mat struk tu ry za so bu kar to tecz ne go prze cho wy wa ne go w lu -
bel skim OBUiAD. Obej mu je on ewi den cję ope ra cyj ną urzę dów spraw we wnętrz nych
z daw nych wo je wództw: lu bel skie go, bial sko po dla skie go, chełm skie go, sie dlec kie go i za -
moj skie go. Ar ty kuł jest za rów no pró bą opi sa nia struk tu ry kar to tek, ja kie tra fi ły do zbio -
rów IPN w Lu bli nie (ich na zew nic twa, ukła du lub sta nu za cho wa nia), jak i uka za nia
lo kal nej spe cy fi ki oraz moż li wo ści wy ko rzy sta nia tej do ku men ta cji dla po trzeb na ukow -
ców. W związ ku z tym – na mar gi ne sie za sad ni czych roz wa żań – za sy gna li zo wa no też
nie któ re pro ble my, ja kie nie sie dla użyt kow ni ków za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu pra ca
z ty mi źró dła mi.

Za pre zen to wa ne da ne, opi su ją ce ewi den cję ope ra cyj ną Służ by Bez pie czeń stwa w za -
so bie Od dzia łu IPN w Lu bli nie, nie by ły wcze śniej pu bli ko wa ne. Jed no cze śnie przed sta -
wio ny za rys struk tu ry za cho wa nych kar to tek z pew no ścią nie wy czer pu je za gad nie nia.
Ze bra ny ma te riał mo że być na to miast wstę pem do dal szych ba dań nad funk cjo no wa niem
or ga nów bez pie czeń stwa PRL, ale przede wszyst kim sta no wi on frag ment dzia łań ma ją -
cych na ce lu opra co wa nie za so bu ar chi wal ne go prze ka za ne go do In sty tu tu Pa mię ci
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3 M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek ogól no in for ma cyj nej i za gad nie nio wej
apa ra tu bez pie czeń stwa [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red.
F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 231–262; eadem, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne i ko -
or dy na cyj ne ja ko źró dła hi sto rycz ne [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 263–280; P. Mil cza now ski, Spe cy -
fi ka struk tu ry or ga ni za cyj nej Ar chi wum MSW [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 221–229; E. Za jąc, Ślad
po zo sta je w ak tach. Wy bra ne za gad nie nia do ty czą ce funk cjo no wa nia ewi den cji ope ra cyj nej w la tach
1962–1989 [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 281–300.

4 P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej na pod sta wie ma te ria łów Wy dzia łu „C”
KW MO w Po zna niu, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 1, s. 9–40; idem, Za rys
struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej Sek cji II Wy dzia łu „C” KW MO/WUSW w Po zna niu [w:] Z ar -
chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu. Stu dia nad za so bem, red. R. Ko ściań ski,
R. Leś kie wicz, War sza wa–Po znań 2008, s. 89–104; J. Pi łat, Za sa dy pro wa dze nia, funk cjo no wa nie oraz
ro la ewi den cji ope ra cyj nej SB z uwzględ nie niem przy dat no ści za cho wa nych ma te ria łów ewi den cyj nych
w bie żą cej pra cy In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej [w:] W krę gu „te czek”. Z ba dań nad za so bem i funk cja -
mi ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź–To ruń 2006, s. 149–166.

5 Zob. m.in.: S. Kol ler, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa
w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych (1956–1990), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2011, t. 4, s. 179–234; K. Ostrow ska, M. Żu ław nik, Nisz cze nie kar to tek Biu ra „C” MSW w la tach
1989–1990, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, t. 4, s. 235–250; R. Pe ter man,
Roz kaz – znisz czyć!, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2006, nr 1–2, s. 112–115; T. Ru zi kow ski,
Za rys hi sto rii Zin te gro wa ne go (Zauto ma ty zo wa ne go) Sys te mu Kar to tek Ope ra cyj nych re sor tu spraw
wewnętrz nych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, t. 3, s. 79–116; E. Za jąc, Akta
ope ra cyj ne Służ by Bez pie czeń stwa – wy bra ne pro ble my warsz ta to we w świe tle prze pi sów i pro ce dur
obowią zu ją cych w pio nie „C”, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 341–360. 



Narodo wej. Po nad to dla przy bli że nia przed sta wia nej te ma ty ki do tek stu do łą czo no ilu -
stra cje przedstawiające wzo ry pod sta wo wych dru ków kar to tecz nych sto so wa nych w SB.

Two rze nie i wy ko rzy sta nie ewi den cji ope ra cyj nej. Pro ble my źró dło znaw cze
i meto do lo gicz ne

Ma te ria ły ar chi wal ne cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa Pol ski Lu do wej prze ka za -
ne do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej nie funk cjo no wa ły przed je go utwo rze niem w szer -
szym obie gu na uko wym. W la tach dzie więć dzie sią tych XX w. po ja wi ły się wpraw dzie
pew ne moż li wo ści ko rzy sta nia przez ba da czy z nie któ rych do ku men tów, jed nak że udo -
stęp nia no je w nie zwy kle ogra ni czo nym za kre sie6. Dla te go też klu czo we dla pra cow ni -
ków IPN oka za ło się roz po zna nie struk tu ry wspo mnia nych ar chi wa liów oraz ich
spe cy fi ki. Fi lip Mu siał z kra kow skie go od dzia łu IPN traf nie wska zał dwa naj waż niej sze
kie run ki i ce le tych prac: „Ba da nia źró dło znaw cze zwią za ne z ar chi wa lia mi pro we nien -
cji re sor to wej kon cen tru ją się na dwóch pod sta wo wych za gad nie niach:

– wy two rze nia tech nik traf nej in ter pre ta cji za cho wa ne go ma te ria łu źró dło we go,
– wy two rze nia tech nik do cie ra nia do in for ma cji po zor nie nie za cho wa nych”7.
Pod sta wo wą trud no ścią przy po dej mo wa niu po wyż szych dzia łań był w po cząt ko wym

okre sie brak opra co wań dla oma wia nej te ma ty ki, a przede wszyst kim du ża nie kom plet -
ność prze ję tej do ku men ta cji. Do ta kie go sta nu rze czy przy czy ni ła się w znacz nym stop -
niu ak cja ma so we go nisz cze nia ma te ria łów wy two rzo nych i zgro ma dzo nych przez Służ bę
Bez pie czeń stwa, prze pro wa dzo na na prze ło mie lat 1989–1990. Trze ba przy tym pa mię -
tać, że pro ces usu wa nia śla dów dzia łal no ści bez pie ki do ty czył wów czas nie tyl ko za so -
bów ak to wych, lecz tak że kar to tek. Mu si my rów nież brać pod uwa gę moż li wość
znie kształ ca nia na prze strze ni lat pier wot nej struk tu ry do ku men ta cji kar to tecz nej, co na -
stę po wa ło wsku tek wie lu oko licz no ści za rów no o cha rak te rze ad mi ni stra cyj nym lub or -
ga ni za cyj nym, jak i po li tycz nym, m.in. re for ma ad mi ni stra cyj na kra ju, li kwi da cja SB
(oraz jej wcze śniej sze re or ga ni za cje), dys po no wa nie do ku men ta cją przez UOP/ABW,
a na wet struk tu ra In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej oraz pro wa dzo ne tu pra ce po rząd ko we,
w tym sca la nie kar to tek8.

Z te go po wo du, aby na pod sta wie za cho wa nych (cza sem je dy nie szcząt ko wo) do ku -
men tów – w tym środ ków ewi den cyj nych – do trzeć do po szu ki wa nych in for ma cji, ko -
niecz ne by ły czyn no ści dwu kie run ko we: z jed nej stro ny ana li za prze ję tej do ku men ta cji,
z dru giej – usta le nie na rzę dzi, ja ki mi ope ro wał re sort spraw we wnętrz nych, tj. nor ma ty -
wów od no szą cych się do pra cy ope ra cyj nej oraz prze pi sów, któ re okre śla ły za sa dy i pro -
ce du ry pro wa dze nia ewi den cji i ar chi wum SB. War to ścio wym ich uzu peł nie niem są
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6 Głów ną przy czy ną by ły obo wią zu ją ce prze pi sy do ty czą ce ochro ny in for ma cji nie jaw nych, ale
z pew no ścią de cy do wa ły o tym tak że in ne wzglę dy – na tu ry po li tycz nej, or ga ni za cyj nej, ar chi wal nej,
czy też do ty czą ce bez pie czeń stwa pań stwa. 

7 F. Mu siał, Za miast wpro wa dze nia: ar chi wa lia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji [w:] Wo kół te czek
bez pie ki…, s. 58.

8 Zob. P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…, s. 89. Woj ciech Fe do ro wicz z OBUiAD IPN w Bia łym sto ku
stwier dza m.in.: „Aby uspraw nić ko rzy sta nie z za so bu kar to tecz ne go [w OBUiAD w Bia łym sto ku – J.P.],
po łą czo no wie le pod kar to tek […] z za cho wa niem głów ne go po dzia łu na sie dem kar to tek głów nych”.
Zob. W. Fe do ro wicz, op. cit.



in for ma cje za war te w tzw. ma te ria łach ad mi ni stra cyj nych SB, w szcze gól no ści: wy tycz -
ne, ma te ria ły szko le nio we, pra ce dy plo mo we funk cjo na riu szy, za kre sy dzia ła nia pio nu
„C”. Od no szą się one bo wiem do tej pro ble ma ty ki, a za ra zem uka zu ją spo sób prak tycz -
ne go sto so wa nia prze pi sów i ewen tu al ne pro ble my lub róż ni ce w re ali za cji za le ceń. Za -
zna czyć jed nak na le ży, że rów nież ta do ku men ta cja nie za cho wa ła się w ca ło ści.

Na pod sta wie po wyż szych ma te ria łów pod ję to pró bę opi su za cho wa nych środ ków
ewi den cji ope ra cyj nej SB zgro ma dzo nych w za so bie lu bel skie go IPN, m.in. w kon tek -
ście od two rze nia pod staw dzia ła nia jed no stek or ga nów bez pie czeń stwa pro wa dzą cych
ewi den cję ope ra cyj ną oraz sto so wa nych przez nie okre ślo nych ro dza jów i form do ku -
men ta cji. Sta no wi ły one bo wiem fun da ment dla ta kiej kon struk cji środ ków ewi den cyj -
nych, któ ra w za sad ni czej czę ści ma od bi cie w ukła dzie prze ka za nych nam ar chi wa liów.
Jak wspo mnia no, w prak ty ce zda rza ły się pew ne od stęp stwa od obo wią zu ją cych ure gu -
lo wań, z któ ry mi spo ty ka my się w ma te ria łach ewi den cyj nych wy two rzo nych przez po -
szcze gól ne wo je wódz kie urzę dy spraw we wnętrz nych. Stwier dza my je rów nież
w ma te ria łach ar chi wal nych w lu bel skim IPN, np. w zróż ni co wa nym ukła dzie kar to tek
lub w za kre sie in for ma cji za war tych w po mo cach ewi den cyj nych te go sa me go ro dza ju,
wy two rzo nych przez urzę dy spraw we wnętrz nych z róż nych wo je wództw. Jed nak że mi -
mo ewen tu al nych roz bież no ści w sto so wa niu i prze strze ga niu prze pi sów, okre ślo ny
w nich spo sób i tryb pro wa dze nia oraz for my ewi den cji ope ra cyj nej i sta wia ne przed nią
za da nia – po zo sta wa ły nie zmien ne. Roz po zna nie struk tu ry i pro ce dur ma za tem szcze -
gól ną wa gę dla moż li wo ści peł ne go opi su oraz wy ko rzy sta nia za cho wa nych ma te ria łów
ar chi wal nych cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa PRL, w tym tak że pra wi dło we go od -
czy ta nia i oce ny za war tych w nich tre ści.

Struk tu ra i funk cjo no wa nie ewi den cji ope ra cyj nej

Pod sta wo wym nor ma ty wem do ty czą cym ewi den cji ope ra cyj nej by ła In struk cja
w spra wie za kre su i try bu re je stra cji przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa osób i spraw
oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, sta no wią ca za łącz nik do Za rzą dze nia nr 079/72
z dnia 2 sierp nia 1972 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie re je stra cji przez jed -
nost ki Służ by Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji.
Obo wią zy wa ła ona for mal nie, mi mo pew nych zmian, do koń ca ist nie nia SB. 

War to w tym miej scu przy po mnieć, że do pie ro w tej in struk cji okre ślo no, ja ka do ku -
men ta cja two rzy tzw. ewi den cję ope ra cyj ną (§ 2 pkt 2). Usta lo no, że jest ona pro wa dzo -
na „w for mie kar to tek: 1) al fa be tycz nych, 2) sta ty stycz nych, 3) za gad nie nio wo -te ma tycz -
nych”9. Ewi den cja ope ra cyj na by ła źró dłem bez po śred niej in for ma cji o oso bach
i bie żą cych spra wach oraz o daw nych za in te re so wa niach ope ra cyj nych – w tym przy pad -
ku po da wa ła ich sy gna tu ry ar chi wal ne10. Sfor ma li zo wa nie do ty czy ło też dru ków kart
o kon kret nych wzo rach i na zew nic twie. Na pod sta wie do ku men ta cji nor ma tyw nej oraz
szko le nio wej MSW moż na usta lić pod sta wo we kar ty ewi den cyj ne:
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9 Ibi dem, s. 152–154. Scha rak te ry zo wa no tu po szcze gól ne for my i funk cje ewi den cji ope ra cyj nej.
10 Za sa dy po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych nor mo wa ły

m.in.: Za rzą dze nie nr 107/68 z dnia 24 X 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie po stę po wa -
nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej; Za rzą dze nie nr 034/74
z dnia 10 V 1974 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych (zm. Za rzą dze niem nr 030/79 z dnia 2 VII 1979 r.) 



– kar ta EO -4 (ta bli ca 1) – kar ta re je stra cyj na za in te re so wań ope ra cyj nych (osób
i spraw); kar ta EO -4 A (kar ta imien na, naj czę ściej brak po wo dów re je stra cji, zwy kle użyt -
ko wa na tak że ja ko od sy łacz); nie któ re ka te go rie re je stro wa no też kar tą E -1411. Ory gi na -
ły kart EO -4 two rzy ły kar to te kę sta ty stycz ną.

Dla jed no stek śled czych kar tą re je stra cyj ną osób ob ję tych po stę po wa niem przy go to -
waw czym by ła kar ta EO -13-S/7212, przy czym po stę po wa nie re je stro wa no przez prze -
sła nie do Biu ra (wy dzia łu) „C” tej kar ty (nada wa no tu nu mer re je stra cyj ny z od ręb ne go
dzien ni ka re je stra cyj ne go, któ ry od lat sie dem dzie sią tych no sił na zwę „Dzien nik re je -
stra cyj ny po stę po wań przy go to waw czych i osób po dej rza nych”) oraz wy peł nio ne go for -
mu la rza sta ty stycz ne go Stb -1;

– E -16 (lub Mkr -3) (ta bli ca 4) – kar ta ak tu ali za cyj na (prze ka za nie do dat ko wych in -
for ma cji, po wia do mie nie o zmia nach w za kre sie da nej re je stra cji);

– E -15 (lub Mkr -1) – kar ta spraw dze nio wa (po prze dza ła czyn no ści ope ra cyj ne lub
śled cze; pod sta wa do uzy ska nia in for ma cji z ewi den cji ope ra cyj nej); by ła zwra ca na funk -
cjo na riu szo wi z wy ni ka mi spraw dzeń; nie jest to kar ta ty po wo kar to tecz na – włą cza no ją
do akt spra wy; 

– E -14 (lub Mkr -2) – kar ta ar chi wal na; tzw. du ża E -14 – z ra cji więk sze go for ma tu,
czte ro stron na, wy peł nia na w mo men cie skła da nia ma te ria łów ope ra cyj nych i śled czych
do ar chi wum (ta bli ca 2); tzw. ma ła E -14 lub wzór E -14/1 – dwu stron na, za wie ra ła da ne
o oso bach ob ję tych pro ce du ra mi opi nio daw czy mi (ta bli ca 3), od po wied nik wzo ru 
Mkr -213.

W ce lu lep sze go una ocz nie nia ro dza ju i za kre su da nych, ja kie za miesz cza no na po szcze -
gól nych dru kach kar to tecz nych, war to krót ko omó wić obieg do ku men ta cji ewi den cyj nej.
Kar ty re je stra cyj ne do ty czą ce osób i spraw ob ję tych za kre sem ewi den cji ope ra cyj nej skła -
da ne by ły przez funk cjo na riu szy pio nów ope ra cyj nych14 w Biu rze (wy dzia le/sek cji) „C”.
Na tej pod sta wie oso by i spra wy re je stro wa no w dzien ni ku re je stra cyj nym, na da jąc im w ten
spo sób nu mer re je stra cyj ny bę dą cy licz bą po rząd ko wą z dzien ni ka, pod któ rą do ko na no
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w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, wpro wa dza ją ce In -
struk cję w spra wie za sad i spo so bu po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz -
nych; Za rzą dze nie nr 049/85 z dnia 8 VII 1985 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie or ga ni za cji
i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych.

11 W przy pad ku re je stra cji ma te ria łów wstęp nych, okre ślo nych fak tów i zda rzeń, zgod nie z § 22
ust. 2 in struk cji wpro wa dzo nej Za rzą dze niem nr 079/72 moż na by ło przed ło żyć mel du nek ope ra cyj ny,
in for ma cję itp.

12 Po wyż sze ozna cze nie te go dru ku wpro wa dzo no in struk cją bę dą cą za łącz ni kiem do Za rzą dze nia
nr 079/72. W póź niej szym okre sie uży wa no też ozna czeń: EO -13S/A (kar ta re je stra cyj na po stę po wa nia
przy go to waw cze go), EO -13S/B (kar ta re je stra cyj na na dru gie go po dej rza ne go). Zgło sze nie za koń cze -
nia po stę po wa nia przy go to waw cze go do ko ny wa no na for mu la rzu Stb -2. Po nad to na le ża ło wy pi sać kar -
ty E -16 na oso by po dej rza ne ob ję te po stę po wa niem (dot. spo so bu za koń cze nia po stę po wa nia). Zob. AIPN
Lu, 0338/50, Zbiór za sad pro wa dze nia ewi den cji po stę po wań przy go to waw czych oraz osób po dej rza -
nych w Wy dzia le I Biu ra „C” i je go od po wied ni kach w wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz -
nych, 12 IX 1984 r., k. 5–13.

13 Z uwa gi na ob szer ny ma te riał oraz zmia ny na prze strze ni ko lej nych lat nie by ło moż li we wy mie -
nie nie w ar ty ku le wszyst kich wy róż ni ków li te ro wych lub cy fro wych sto so wa nych w ozna cza niu dru ków
kar to tecz nych.

14 Do ty czy ło to rów nież funk cjo na riu szy pio nu śled cze go, przy czym – jak już wspo mnia no – na in -
nych dru kach kart, któ re re je stro wa no w od ręb nych dzien ni kach.



da ne go wpi su. Pod tym nu me rem spra wa funk cjo no wa ła przez ca ły okres jej pro wa dze -
nia – po tocz nie okre śla no go ja ko „nu mer czyn ny”. Na no szo no go na kar tę re je stra cyj ną
oraz ob wo lu tę ma te ria łów wy da wa ną funk cjo na riu szo wi. 

Oczy wi ście w sy tu acji re je stro wa nia ko lej nej oso by do pro wa dzo ne go już roz pra co -
wa nia (czy li za re je stro wa ne go wcze śniej) nie by ło po trze by wy da wa nia ob wo lu ty, na to -
miast w dzien ni ku i na kar cie re je stra cyj nej po wi nien wte dy zna leźć się nu mer
re je stra cyj ny za rów no fi gu ran ta, ja ki i spra wy, do któ rej go przy pi sy wa no. Mia ło to rów -
nież od bi cie na kar tach ewi den cji ope ra cyj nej, np. spo ty ka my za pis: 555(205), któ ry ozna -
cza oso bę za re je stro wa ną pod nu me rem 555 do spra wy o nu me rze re je stra cyj nym 205.

Wy dzia ły/sek cje „C” prze sy ła ły od pi sy kart re je stra cyj nych do Biu ra „C” MSW. Za -
sa da ta do ty czy ła rów nież po wia da mia nia o zmia nach w za kre sie da nej re je stra cji. Świa -
do mość ta kiej pro ce du ry jest nie zwy kle istot na przy zde kom ple to wa nej do ku men ta cji.
Moż na bo wiem za po śred nic twem kar to te ki ogól no in for ma cyj nej Biu ra „C” prze cho wy -
wa nej w BUiAD IPN w War sza wie uzy skać in for ma cje nie do stęp ne już na po zio mie kar -
to te ki wo je wódz kiej.

Ewi den cję akt spraw za koń czo nych, któ re skła da no do ar chi wum, two rzy ły in wen ta -
rze oraz spi sy jed no stek prze ka za nych (dla do ku men ta cji ad mi ni stra cyj nej). Przy ję te
do ar chi wum ma te ria ły ope ra cyj ne wpi sy wa no do in wen ta rzy pro wa dzo nych od dziel nie
dla każ dej gru py sy gna tu ro wej (sym bo lu akt).

Prze pi sy prze wi dy wa ły skła da nie ma te ria łów ope ra cyj nych do ar chi wum za po śred -
nic twem ko mór ki, któ ra spra wę za re je stro wa ła. Nie do ty czy ło to nie re je stro wa nej
w struk tu rach ewi den cji do ku men ta cji ope ra cyj nej, któ rą prze ka zy wa no bez po śred nio
do ar chi wum na pod sta wie spi su akt prze ka za nych (wpi sy wa nym tam do re je stru spi sów
akt prze ka za nych). Z punk tu wi dze nia pro wa dzo nych kar to tek istot ne jest to, że we
„wnio sku o za koń cze niu i zło że niu spra wy do ar chi wum” jed nost ka skła da ją ca ak ta była
zo bli go wa na do po da nia spo so bu uję cia ewi den cyj ne go wszyst kich osób wy stę pu ją cych
w spra wie: po zo sta wie nia w kar to te ce, za re je stro wa nia (je że li oso by te nie by ły re je stro -
wa ne), wy co fa nia w przy pad ku bez pod staw ne go za re je stro wa nia. Na le ża ło tu rów nież
za wrzeć de cy zję o za strze że niu ma te ria łów (ze wska za niem je go okre su).

Opra co wa nie akt przez ko mór ki ar chi wal ne obej mo wa ło m.in. pro wa dze nie in wen ta -
rzy oraz uzu peł nia nie po sia da nej ewi den cji (po mo cy ewi den cyj no -in for ma cyj nych, kart
za gad nie nio wych)15. Na pod sta wie te czek per so nal nych wy eli mi no wa nych taj nych współ -
pra cow ni ków two rzo no „sko ro wi dze rze czo we”. Zło żo ne do ar chi wum ak ta spraw ope ra -
cyj nych, obiek to wych i za gad nie nio wych, po stę po wań przy go to waw czych oraz nie któ re
tecz ki oso bo wych źró deł in for ma cji by ły też pod sta wą do opra co wy wa nia kart te ma tycz -
nych/za gad nie nio wych. W od nie sie niu do osób bę dą cych w prze szło ści w za in te re so wa -
niu re sor tu kar ty E -14 trze ba by ło umie ścić w kar to te kach. Jed no cze śnie do tecz ki włą -
cza no No tat kę in for ma cyj ną z opra co wa nia pod wzglę dem ewi den cyj no -ope ra cyj nym
i ar chi wal nym akt spra wy, w któ rej na le ża ło za zna czyć, ja kie ro dza je kart zo sta ły wy pi sa -
ne do kar to tek i sko ro wi dzów (EO -130 – kar ta te ma tycz na; E -59 – kar ta sko ro wi dzo wa).

Wy bra ko wa nie akt mia ło rów nież swo je na stęp stwa w ewi den cji. Środ ki ewi den cyj -
no -in for ma cyj ne sta wa ły się wów czas bez po śred nim śla dem ist nie nia w prze szło ści okre -
ślo nych ma te ria łów. Znisz cze nie ma te ria łów win no być za tem udo ku men to wa ne
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15 Zob. § 44 Za rzą dze nia nr 049/85.



pro to ko łem bra ko wa nia. Po nad to z ra cji obo wiąz ku po wia da mia nia o zmia nach w za kre -
sie da nej re je stra cji wy bra ko wa nie na le ża ło zgło sić kar tą E -16. Trze ba też mieć na uwa -
dze to, że w przy pad ku cał ko wi te go znisz cze nia ma te ria łów prze pi sy prze wi dy wa ły
moż li wość wy co fa nia kart(y) z ewi den cji ope ra cyj nej. Na to miast na kar cie po zo sta wio -
nej w kar to te ce wpi sy wa no in for ma cję o znisz cze niu akt – ze wska za niem nu me ru i daty
pro to ko łu bra ko wa nia (ta kich in for ma cji czę sto nie ma jed nak na oca la łych kar tach E -16
z 1989/1990 r., wska zu ją cych na znisz cze nie do ku men ta cji „czyn nej” przez jed nost kę
ope ra cyj ną „we wła snym za kre sie”).

Za rys struk tu ry ewi den cji ope ra cyj nej

Na pod sta wie Usta wy z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko -
mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424
z późn. zm.) środ ki ewi den cyj ne oraz za sób ak to wy wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych: lu bel skie go, bial sko po dla skie go, chełm skie go oraz za moj skie go, zo sta ły
prze ka za ne do lu bel skie go od dzia łu IPN przez De le ga tu rę ABW w Lu bli nie.

Do dat ko wo w 2007 r. do lu bel skie go OBUiAD tra fi ły kar to te ki oraz ak ta by łe go
WUSW w Sie dl cach – prze ka za ne tu de cy zją BUiAD w War sza wie (po zy ska ne przez
cen tra lę IPN z ABW). Prze su nię cie tych jed no stek by ło skut kiem wpro wa dzo nej usta wą
struk tu ry or ga ni za cyj nej In sty tu tu, tj. ulo ko wa niem sie dzib od dzia łów IPN w mia stach,
w któ rych znaj du ją się są dy ape la cyj ne, a co za tym idzie, okre śle niem za się gu dzia ła nia
tych że od dzia łów na ob szar wła ści wo ści po szcze gól nych ape la cji. Dla te go też w struk -
tu rze Od dzia łu IPN w Lu bli nie znaj du je się rów nież De le ga tu ra IPN w Ra do miu. Po nie -
waż za sób hi sto rycz ny WUSW w Ra do miu prze cho wy wa ny jest w sie dzi bie tej de le ga tu ry
i ob słu gu je go tam tej sza ko mór ka udo stęp nia nia i ar chi wi za cji do ku men tów, nie bę dzie
on tu taj przed mio tem roz wa żań16.

Pro wa dząc kwe ren dę w ma te ria łach Służ by Bez pie czeń stwa, na le ży tak że pa mię tać
o tym, że od po ło wy lat pięć dzie sią tych XX w. ewi den cję i re je stra cję spraw dla wszyst -
kich jed no stek or ga ni za cyj nych da nej KW MO, a na stęp nie WUSW pro wa dzo no na po -
zio mie wo je wódz twa17. Funk cjo na riu sze z jed no stek te re no wych re je stro wa li za tem
spra wy w Wy dzia le (sek cji) „C” wo je wódz twa, co ozna cza ło pro wa dze nie jed ne go dzien -
ni ka re je stra cyj ne go dla ca łe go je go te ry to rium oraz wspól ną ewi den cję ope ra cyj ną.
Odręb nym za gad nie niem jest pion wy wia du, któ ry miał wła sne ko mór ki ewi den cyj no -
-ar chi wal ne (mi mo ko rzy sta nia w pew nym stop niu z ogól ne go sys te mu ewi den cji SB).
Więk szość ma te ria łów ar chi wal nych (w tym ewi den cyj nych) De par ta men tu I znaj du je
się w IPN w War sza wie, dla te go też nie zo sta ły one omó wio ne w ni niej szym ar ty ku le.

W za so bie ar chi wal nym OBUiAD IPN w Lu bli nie znaj du ją się na stę pu ją ce kar to te -
ki, bę dą ce ele men tem ewi den cji ope ra cyj nej pro wa dzo nej przez SB:

– kar to te ka ogól no in for ma cyj na (KOI) KW MO/WUSW z b. wo je wództw: lu bel skie -
go, bial sko po dla skie go, chełm skie go oraz za moj skie go – łącz nie ok. 50,5 mb.;
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16 War to przy tym so bie uświa do mić, że za sięg te ry to rial ny jed no stek or ga ni za cyj nych IPN nie jest
toż sa my z po dzia łem ad mi ni stra cyj nym kra ju – za rów no w od nie sie niu do okre su, kie dy na ra sta ła do ku -
men ta cja prze ka za na do In sty tu tu, jak i w sto sun ku do gra nic obec nych wo je wództw.

17 M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 233.



– kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne z b. KW MO/WUSW w Lu bli nie – ok. 1,82 mb.;
– kar to te ka kryp to ni mo wa z b. KW MO/WUSW w Lu bli nie – ok. 0,5 mb.; 
– kar to te ka „ujaw nie nio wa” (dot. amne stii w 1947 r.) – ok. 3,73 mb.;
– kar to te ka MOB z b. KW MO/WUSW w Lu bli nie – ok. 5,68 mb.;
– kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne oraz kar ty re je stra cyj ne spraw w ukła dzie

sygna tur ar chi wal nych z b. KW MO/WUSW w Bia łej Pod la skiej – ok. 2,79 mb.;
– kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne z b. KW MO/WUSW w Za mo ściu – ok. 8,18 mb.;
– kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne z b. KW MO/WUSW w Sie dl cach – 4,93 mb.;
– kar ty re je stra cyj ne po stę po wań przy go to waw czych i osób po dej rza nych z KW

MO/WUSW w Lu bli nie i Za mo ściu (za cho wa ne szcząt ko wo) – 0,32 mb.
Przy wo ła ne już Za rzą dze nie nr 079/72 roz sze rza ło za kres da nych zbie ra nych przez

SB. Po wi nien on zna leźć od zwier cie dle nie w ewi den cji pro wa dzo nej przez Biu ro „C”
MSW oraz wy dzia ły „C” (i rów no rzęd ne) w ko men dach wo je wódz kich MO. Zo sta ło to
szcze gó ło wo omó wio ne w Wy tycz nych Biu ra „C” z dnia 18 li sto pa da 1972 r. w spra wie
pro wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i udzie la nia in for ma cji, gdzie wy mie nio no ka te go rie
re je stra cji ob ję te ewi den cją:

1) kan dy da ci na taj nych współ pra cow ni ków i taj ni współ pra cow ni cy;
2) kan dy da ci na wła ści cie li lo ka li kon tak to wych, łącz ni ków (re zy den tów), wła ści cie -

le lo ka li kon tak to wych i skrzy nek ad re so wych;
3) łącz ni cy (re zy den ci), kon sul tan ci i eks per ci;
4) miesz ka nia kon spi ra cyj ne i mar twe skrzyn ki ad re so we;
5) za sadz ki, za kry te punk ty ob ser wa cji i spe cjal ne punk ty za kry te;
6) spra wy ope ra cyj ne (spraw dze nia, roz pra co wa nia obiek to we i kwe stio na riu sze ewi -

den cyj ne);
7) oso by ob ję te ope ra cyj nym za in te re so wa niem w spra wach wy mie nio nych w punk -

cie szó stym;
8) tecz ki kon tro l ne spraw;
9) po stę po wa nia przy go to waw cze i oso by ob ję te po stę po wa niem przy go to waw czym;
10) ma te ria ły wstęp ne i za in te re so wa nia ope ra cyj ne;
11) fak ty i zda rze nia;
12) in for ma cje, no tat ki i opra co wa nia pro ble mo we wy ko rzy sty wa ne w dzia ła niach

ope ra cyj nych, ana li zach i pra cy ope ra cyj nej;
13) oso by nie po żą da ne w PRL;
14) po sta no wie nia o za strze że niu wy jaz du za gra ni cę18.
Pod sta wo wą kar to te ką bez pie ki w za so bie lu bel skie go od dzia łu IPN jest KOI19 z te -

re nu daw nych wo je wództw: lu bel skie go, bial sko po dla skie go, chełm skie go oraz za moj -
skie go, któ rą prze ję to z De le ga tu ry UOP/ABW w Lu bli nie. W In sty tu cie za cho wa no jej
układ obo wią zu ją cy w UOP (al fa be tycz ny), re zy gnu jąc z pier wot ne go, fo ne tycz ne go uło -
że nia kart. Po nad to kar to te ki ogól no in for ma cyj ne po b. KW MO/WUSW w Bia łej Pod -
la skiej, Cheł mie, Za mo ściu, prze ka za ne z wy dzia łów za miej sco wych do De le ga tu ry UOP
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18 AIPN Lu, 0427/225, cz. 19.
19 W nor ma ty wach i ma te ria łach szko le nio wych SB wska zu je się na „oso bo wy” cha rak ter upo rząd -

ko wa nia da nych w kar to te ce ogól no in for macyj nej. Jed nak że w trak cie jej di gi ta li za cji i po rząd ko wa nia
w IPN na tra fio no na kil ka kart, któ re wy mie nia ły tyl ko miej sce zda rze nia (bez wska za nia osób). Trud no
obec nie okre ślić, jak kar ty te tra fi ły do KOI.



w Lu bli nie, po łą czo no tam z kar to te ką ogól no in for ma cyj ną KW MO/WUSW w Lu bli -
nie. Od ręb nie po zo sta wio no na to miast tzw. kar to te kę od two rze nio wą (zbior czą z ww.
wo je wództw), któ ra sta no wi in te gral ną część kar to te ki ogól no in for ma cyj nej (tak że ma
układ al fa be tycz ny). Po wsta ła ona z kart przy go to wa nych do wy bra ko wa nia na prze ło -
mie lat 1989 i 1990 – znaj du ją cych się w b. Biu rze „C” MSW (m.in. od pi sy kart re je stra -
cyj nych, kar ty E -14) – oraz z prze sy ła nych tam wów czas kart E -16, któ ry mi jed nost ki
SB z po szcze gól nych wo je wództw po wia da mia ły cen tra lę o znisz cze niu do ku men tów.
Ma te ria ły z kar to te ki od two rze nio wej unik nę ły znisz cze nia (za pew ne wsku tek bra ku cza -
su) i w la tach dzie więć dzie sią tych wy ję to je z wor ków znaj du ją cych się w Biu rze Ewi -
den cji i Ar chi wum UOP/ABW. Po dzie lo no je na stęp nie we dług wy twór ców i ro ze sła no
do od po wied nich de le ga tur UOP/ABW20. Dziś czę sto są one je dy nym śla dem po do ku -
men tach znisz czo nych u schył ku dzia ła nia apa ra tu re pre sji. W od nie sie niu do za so bu lu -
bel skie go IPN ma ją one du że zna cze nie w pro wa dzo nych kwe ren dach, gdyż – jak
stwier dzo no – w wie lu przy pad kach kar ty za cho wa ne w czę ści od two rze nio wej nie 
mają już od zwier cie dle nia w tu tej szej KOI, co ozna cza, że funk cjo na riu sze nie tyl ko
znisz czy li do ku men ta cję ak to wą, lecz tak że eg zem pla rze kart z miej sco wej kar to te ki.
Przy kła dem istot ne go zna cze nia kar to te ki od two rze nio wej są kar ty E -16 z WUSW
w Cheł mie z lat 1989 i 1990, za po mo cą któ rych chełm ska SB in for mo wa ła wy dzia -
ły I i III Biu ra „C” o znisz cze niu ma te ria łów ope ra cyj nych (w tym o sy gna tu rze I). Czę -
sto za pi sy te oka zu ją się je dy nym źró dłem po zwa la ją cym na usta le nie per so na liów osób
za re je stro wa nych przez SB b. wo je wódz twa chełm skie go ja ko oso bo we źró dła in for ma -
cji – tak że w od nie sie niu do do ku men tów zar chi wi zo wa nych, gdyż do IPN nie tra fił in -
wen tarz akt sy gna tu ry I WUSW w Cheł mie (je go los jest nie zna ny). Po cząt ko wo
w In sty tu cie pod ję to de cy zję o włą cze niu czę ści od two rze nio wej do za sad ni czej KOI,
jed nak że z uwa gi na pro wa dze nie w niej istot nych (czę sto kroć żmud nych) kwe rend od -
stą pio no od te go pla nu. 

Istot ne zmia ny w pro wa dze niu ewi den cji ope ra cyj nej, ja kie do ko na ły się w związ ku
z wej ściem w ży cie Za rzą dze nia nr 0110/62 z dnia 18 czerw ca 1962 r. mi ni stra spraw
we wnętrz nych w spra wie za sad i try bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ak tu al nym
za in te re so wa niu jed no stek Służ by Bez pie czeń stwa wraz z za łą czo ną do nie go In struk cją
w spra wie za sad i try bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ope ra cyj nym za in te re so wa -
niu jed no stek Służ by Bez pie czeń stwa oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, mia ły
znacz ny wpływ na za kres i ro dzaj da nych za war tych w kar to te kach ogól no in for ma cyj -
nych21. Osta tecz nie za sa dy za po cząt ko wa ne na po cząt ku lat sześć dzie sią tych zo sta ły
unor mo wa ne w in struk cji wpro wa dzo nej Za rzą dze niem nr 079/72. Od zwier cie dle nie za -
pro po no wa ne go wów czas spo so bu pro wa dze nia ewi den cji ope ra cyj nej od naj du je my dziś
w za so bie OBUiAD w Lu bli nie na kar tach z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej. Uwi dacz -
nia ją się w niej tak że ko lej ne zmia ny prze pro wa dza ne w re sor cie spraw we wnętrz nych,
skut ki re for my ad mi ni stra cyj nej kra ju, spu sto sze nia spo wo do wa ne usu wa niem kart
po znisz cze niu akt, lo kal na spe cy fi ka wy twór ców do ku men tów. 
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20 Zob. L. Po sto ło wicz, op. cit.
21 AIPN Kr, 0179/785, Za rzą dze nie nr 0110/62 z dnia 18 VI 1962 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych

w spra wie za sad i try bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek Służ -
by Bez pie czeń stwa, b.p. Zob. też L. Po sto ło wicz, op. cit.; M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa -
nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 58.



Ma my tu za tem do czy nie nia przede wszyst kim z kar ta mi E -14 do ty czą cy mi ma te -
ria łów zar chi wi zo wa nych (ze wska za niem na sy gna tu rę ar chi wal ną akt ope ra cyj nych lub
śled czych). Dla do ku men tów zar chi wi zo wa nych w KW MO/WUSW w Lu bli nie wy pi -
sy wa no czte ro stron ne kar ty wzór E -14. W sto sun ku do akt zło żo nych do ar chi wum
pod pier wot ny mi sy gna tu ra mi sto so wa ny mi od lat czter dzie stych do po cząt ku lat sześć -
dzie sią tych (gru py sy gna tu ro we: „S”, „E”, „Śl”), a na stęp nie prze re je stro wa nych do no -
wych (od po wied nio ozna cze nia: I, II, III), na kar tach E -14 za zna cza no czę sto rów nież
pier wot ną sy gna tu rę, np. II/2455 (E -35000)22. Spe cy fi ką czę ści kar to tecz nej po cho dzą -
cej z by łe go wo je wódz twa lu bel skie go są nie licz ne za pi sy z lat czter dzie stych i pięć dzie -
sią tych spo rzą dzo ne na ów cze snych wzo rach dru ków. 

Kar ty z kar to tek ogól no in for ma cyj nych wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych
wo je wództw: bial sko po dla skie go, chełm skie go oraz za moj skie go, do ty czą ce ma te ria łów
ar chi wal nych, wy pi sy wa no głów nie na wzo rze dwu stron nym kar ty E -14 (lub E -14/1),
acz kol wiek wpro wa dza no przy tym m.in. krót ką cha rak te ry sty kę spra wy i in for ma cję
o przy czy nach jej za koń cze nia23. Ta ki opis jest szcze gól nie po moc ny w przy pad kach,
kie dy oso bę za re je stro wa no przed 1975 r., a w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej ma te -
ria ły prze ka za no do no wo utwo rzo ne go wo je wódz twa. In for ma cja kar to tecz na w wie lu
przy pad kach udzie la wów czas istot nych wska zó wek dla po szu ki wań ar chi wal nych (np.
rocz na da ta wer bun ku i jed nost ka re je stru ją ca umoż li wia ją usta le nie fak tycz ne go okre su
współ pra cy).

W KOI – wszyst kich re pre zen to wa nych wo je wództw – wy stę pu ją tak że kar ty 
EO -4/A, któ ry mi zgła sza no za re je stro wa ną oso bę do kar to te ki ogól no in for ma cyj nej
(oprócz da nych oso bo wych za wie ra ją one nu mer re je stra cyj ny, jed nak że bez po da wa nia
cha rak te ru re je stra cji). Jest to po zo sta łość po kar tach z okre su pro wa dze nia spra wy, a zatem
naj czę ściej do ty czą one ma te ria łów, któ re znisz czo no, nie do peł nia jąc wy mo gu zło że nia
akt do ar chi wum. Kar tę EO -4/A wy ko rzy sty wa no rów nież ja ko od sy łacz (np. na dru gie
imię) i nie do ko ny wa no wte dy na niej żad nych wpi sów do ty czą cych sa mej rejestra cji. Spo -
ra dycz nie zda rza ją się po zo sta wio ne od sy ła cze, kie dy pod sta wo we kar ty re je stra cyj ne usu -
nię to. W ta kich sy tu acjach nie zwy kle trud no jest usta lić cha rak ter, w jakim za re je stro wa no
da ną oso bę. Świad czy to wy raź nie o do ko na nych w kar to te ce spu sto sze niach. 

Ko lej na gru pa kart za wie ra da ne (głów nie z lat osiem dzie sią tych XX w.) o uzy ska niu
do stę pu do in for ma cji nie jaw nych (tzw. do pusz cze nie do prac mo bi li za cyj no -obron -
nych – MOB)24. Spo rzą dzo ne na kar tach dwu stron nych E -14 od sy ła ją one do od po wied -
niej do ku men ta cji spra wy zgro ma dzo nej w skład kach z ko lej ny mi nu me ra mi (w ra mach
ro ku ka len da rzo we go) po prze dzo ny mi wy róż ni kiem li te ro wym „J” (np. J -2566/85).

Nie zwy kle in te re su ją ce są kar ty „KP” (wy dru ki z sys te mu kom pu te ro we go) bę dą ce
za ląż kiem in for ma ty za cji ewi den cji ope ra cyj nej MSW25. Do ty czą one głów nie za strze -
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22 W za so bie OBUiAD IPN w Lu bli nie znaj du ją się in wen ta rze akt daw nych sy gna tur „S”, „E”, „Śl”,
któ re czę ścio wo uzu peł nia ją in for ma cje o spra wach pro wa dzo nych od lat czter dzie stych.

23 Wzór tzw. ma łej kar ty E -14 (tu wła ści wie wzór E -14/1) jest za łącz ni kiem do Za rzą dze nia nr 049/85
ja ko obo wiąz ko wa kar ta do wy peł nie nia dla osób, któ rych ma te ria ły zło żo no do ar chi wum.

24 Kar to te ka MOB (nie kom plet na) za cho wa ła się tyl ko z by łe go województwa lu bel skie go. Za sto -
so wa no w niej układ al fa be tycz ny (wg na zwisk osób upo waż nio nych) oraz dzia ły w ukła dzie rze czo -
wym (wg za kła dów pra cy) i chro no lo gicz nym (wg da ty wy da nia upo waż nie nia).

25 Zob. T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 79–116.



żeń wy jaz dów za gra nicz nych. Zda rza się, że na ta kich wy dru kach wpi sy wa no (już
w UOP/ABW) ter min „od wo ła nia” za strze że nia, któ ry wy kra czał po za da tę 31 lip ca
1990 r.26 Wy ni ka ło to z fak tu po rząd ko wa nia przez UOP do ku men ta cji po zo sta łej po SB,
co nie wąt pli wie wy ma ga ło cza su27. 

Cie ka wost ką z punk tu wi dze nia prak tycz ne go sto so wa nia prze pi sów przez jed nost ki
SB są kie ro wa ne do Biu ra „C” MSW przez WUSW w Za mo ściu kar ty E -16 z 1990 r., po -
wia da mia ją ce o znisz cze niu ma te ria łów ope ra cyj nych (w od nie sie niu do tzw. re je stra cji
czyn nych, czy li spraw bie żą cych, któ rych do ku men ta cję nisz czo no bez skła da nia do ar -
chi wum). Na kar tach tych, wbrew obo wią zu ją cym prze pi som, w przy pad ku oso bo wych
źró deł in for ma cji umiesz cza no cha rak ter re je stra cji oraz pseu do nim źró dła. War to do dać,
że wspo mnia ne da ne te wpi sy wa no ołów kiem. Dziś uła twia to pra cę ar chi wi stów. W po -
zo sta łych wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych sto so wa no się ści śle do prze pi -
sów i na kar tach te go ty pu naj czę ściej ogra ni cza no się tyl ko do nu me ru re je stra cyj ne go.
Pseu do nim mógł na to miast po ja wić się w odpowiedni ku ewi den cyj nym kar ty E -16.
Na więk szo ści kart z te go okre su (bez wzglę du na wo je wódz two) nie mal za wsze wpi sy -
wa no jed no uza sad nie nie dla znisz cze nia ma te ria łów: „brak war to ści ope ra cyj nej i hi sto -
rycz nej”.

War to tak że wspo mnieć, że w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej znaj du ją się tak że tzw.
kar ty ak tu ali za cyj ne spo rzą dza ne przez UOP/ABW w la tach dzie więć dzie sią tych. Wią -
za ło się to z pod ję ty mi wów czas pra ca mi nad skon trum ma te ria łów SB i uzu peł nie niem
da nych w KOI przez wy pi sy wa nie no wych kart do ty czą cych od na le zio nych ma te ria łów,
któ rych ory gi nal ne kar ty zo sta ły usu nię te przez funk cjo na riu szy bez pie ki. Wpro wa dzo -
ne kar ty zo sta ły opra co wa ne na spe cjal nie do te go ce lu przy go to wa nych dru kach (z da tą
spo rzą dze nia za pi su i pod pi sem na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji i Ar chi wum UOP/ABW).
W czę ści przy pad ków kar tę od no szą cą się do akt prze wi dzia nych do znisz cze nia funk -
cjo na riu sze SB po zo sta wia li w kar to te ce, na no sząc na niej in for ma cję o bra ko wa niu. Jeże li
jed nak do ku men ty nie ule gły li kwi da cji (praw do po dob nie wsku tek bra ku cza su), to w ra -
mach ak tu ali za cji da nych na kar cie opra co wa nej przez SB, obok sy gna tu ry akt, wpi sy -
wa no w UOP/ABW czer wo nym ko lo rem: „są”/„jest” lub pod kre śla no sy gna tu rę.
Ad no ta cje te nie są opa trzo ne żad ną da tą ani pod pi sem, to też mo gą być nie zro zu mia łe
dla użyt kow ni ków. Śla dem po ostat nim dys po nen cie oma wia nej kar to te ki są też np. włą -
czo ne tam kar ty z kar to te ki ujaw nie nio wej28. W przy pad ku nie od na le zie nia in for ma cji
o da nej oso bie w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej – zwy kle w związ ku z pro wa dze niem
kwe ren dy ar chi wal nej – zda rza ło się, że uzu peł nia no ją kar tą z kar to te ki ujaw nie nio wej.
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26 Okre ślo na w Usta wie z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga -
nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424 z późn. zm.) ce zu ra dla do ku -
men tów cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa pod le ga ją cych prze ka za niu do IPN przez
UOP/ABW.

27 Te go ty pu sy tu acje – z uwa gi na klau zu lę taj no ści nada ną do ku men tom – po wo du ją pro ble my in -
ter pre ta cyj ne w od nie sie niu do prze pi sów w za kre sie ochro ny in for ma cji nie jaw nych. Czę sto skut ku je
to dys po zy cją dla ar chi wi stów In sty tu tu za no ni mi zo wa nia te go ty pu wpi su na wy ko ny wa nej ko pii lub
wy pi sie z do ku men tu.

28 Tzw. kar to te ka ujaw nie nio wa (al fa be tycz na) do ty czy amne stii z 1947 r. Na kar tach od no to wy wa -
no jed nost kę UB, gdzie na stą pi ło „ujaw nie nie”, oraz wska zy wa no nu mer se gre ga to ra „U”, w któ rym
znaj do wa ło się oświad cze nie z ujaw nie nia. Se gre ga to ry z oświad cze nia mi są prze cho wy wa ne w za so bie
lu bel skie go od dzia łu IPN.



Kar to te ka ogól no in for ma cyj na KW MO/WUSW w Lu bli nie, Bia łej Pod la skiej, Cheł -
mie, Za mo ściu (łącz nie z czę ścią od two rze nio wą) za wie ra ogó łem ok. 100 000 kart ewi -
den cyj nych. Obej mu ją one za pi sy, któ re wy ni ka ły z try bu pro wa dze nia ewi den cji
ope ra cyj nej przez Służ bę Bez pie czeń stwa. Jed no cze śnie obec na struk tu ra tej kar to te ki
od da je stan jej za cho wa nia w chwi li li kwi da cji SB, a w dal szej ko lej no ści tak że czyn no -
ści po rząd ku ją ce pod ję te przez UOP/ABW. 

Kar to te ki za gad nie nio we i te ma tycz ne

Ko lej ną for mą ewi den cji ope ra cyj nej są kar to te ki za gad nie nio we i te ma tycz ne, okre -
śla ne ogól nie ja ko kar to te ki po moc ni cze, w któ rych w ukła dzie rze czo wym gro ma dzo no
da ne z kar to te ki oso bo wej (ogól no in for ma cyj nej). Utwo rzo no je w związ ku z po trze bą
uzy ski wa nia kon kret nych in for ma cji29, nie moż li wych do usta le nia w opar ciu o kar to te -
kę w ukła dzie imien nym. 

Nie któ rzy ba da cze zaj mu ją cy się pro ble ma ty ką ewi den cji or ga nów bez pie czeń stwa
PRL przy kła da ją du żą wa gę do wy raź ne go od róż nia nia w opi sie kar to tek te ma tycz nych
od za gad nie nio wych30. Na le ży się z tym zgo dzić i dla czę ści kar to tek jest to moż li we.
Jed nak że w rze czy wi sto ści ich peł ne roz róż nie nie i scha rak te ry zo wa nie wca le nie jest
pro ste i jed no znacz ne – zwłasz cza przy ma te ria le źró dło wym, ja kim dys po nu je my.
W prze pi sach, wy tycz nych i opra co wa niach re sor to wych oraz w ko re spon den cji i spra -
woz daw czo ści czę sto uży wa no róż ne go na zew nic twa i nie pre cy zyj nych okre śleń31. Do -
dat ko wo za zę bia ją ca się za war tość in for ma cyj na, prak ty ka sto so wa na w po szcze gól nych
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29 Cho dzi ło za rów no o in for ma cje do wy ko rzy sta nia ope ra cyj ne go, jak i prze kro jo we da ne sta ty -
stycz no -spra woz daw cze i ana li tycz ne przy dat ne kie row nic twu w sys te mie za rzą dza nia. Wpro wa dzo ny
wów czas sys tem ewi den cji miał po słu żyć tak że do roz po czę cia prac nad kom pu te ry za cją (jak wspo mnia -
no w Wy tycz nych Biu ra „C” z 18 XI 1972 r. w spra wie pro wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i opra co wań
ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji). Zob. AIPN Lu, 0427/225, cz. 19, s. 2; M. Koma -
niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…; E. Za jąc, Ślad po zo sta je
w ak tach… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…; P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej…
[w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…

30 Zob. E. Za jąc, Ślad po zo sta je w ak tach… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 294; P. Mil cza now ski,
Spe cy fi ka struk tu ry or ga ni za cyj nej… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 223.

31 Np. w § 34 ust. 2 Za rzą dze nia nr 034/74 stwier dzo no: „Ze spraw ope ra cyj nych, po stę po wań przy -
go to waw czych, te czek obiek to wych i za gad nie nio wych oraz nie któ rych te czek TW spo rzą dza się kar ty
te ma tycz ne (za gad nie nio we), z któ rych po wsta je sko ro widz wg za gad nień, np. szpie go stwo, dy wer sja,
nie le gal ne or ga ni za cje, ban dy itp. (kar ta EO -130, kar ta te ma tycz na)”. In ny przy kład znaj du je my w jed -
nej z prac kon tro l nych funk cjo na riu szy. Zob. M. Kuź nic ki, K. Przy czy na, H. Bu gaj ska, G. Stem pel,
„Współ dzia ła nie Wydz[ia łu] «C» z jed nost ka mi ope ra cyj ny mi SB”, Wy dział „C” KW MO w Za mo ściu,
pra ca kon tro l na na pi sa na na za koń cze nie trzy let nie go cy klu szko le nia i do sko na le nia za wo do we go, ma -
rzec 1977 r. (AIPN Lu, 0276/61, k. 8): „Na po szcze gól nych fi gu ran tów spraw [dot. opra co wa nia akt
spraw zło żo nych do ar chi wum – J.P.] two rzo ne są kar to te ki te ma tycz no -za gad nie nio we, obej mu ją ce po -
szcze gól ne za gro że nia, czy li: – szpie go stwo, – nie le gal ne or ga ni za cje, – na cjo na lizm, – wro gą pro pa -
gan dę”. Z ko lei w szcze gó ło wym za kre sie dzia ła nia Wy dzia łu „C” Wo je wódz kie go Urzę du Spraw
We wnętrz nych w Lu bli nie wpro wa dzo nym za rzą dze niem sze fa WUSW w Lu bli nie z dnia 15 II 1989 r.
(AIPN Lu, 0338/6, k. 2) uży to na stę pu ją ce go na zew nic twa: „1. Pro wa dze nie kar to te ki (sko ro wi dzów):
a) ogól no in for ma cyj nej osób, któ re by ły lub są w za in te re so wa niu ope ra cyj nym SB, MO, WOP lub WSW;
b) te ma tycz nych za in te re so wań; c) za gad nie nio wej – obej mu ją cej ewi den cję osób usys te ma ty zo wa ną
we dług te ma tów za in te re so wań; d) sta ty stycz nej dot. re je stro wa nych za gad nień i osób”.



wo je wódz twach oraz nie kom plet ne, cza sem przy pad ko wo uło żo ne i prze mie sza ne grupy
kart po głę bia ją dziś pro ble my z przy po rząd ko wa niem do ku men ta cji do kon kret nej kar -
to te ki (wzo ry dru ków: kar ta te ma tycz na EO -130 i kar ta za gad nie nio wa)32.

Od koń ca lat pięć dzie sią tych, kie dy roz po czę to two rze nie kar to tek za gad nie nio wych,
ich za war tość i na zew nic two dzia łów pod le ga ły mo dy fi ka cjom oraz we ry fi ka cji pod ką -
tem sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w kra ju i po trzeb ope ra cyj nych33. 

W za so bie lu bel skie go IPN (w od nie sie niu do ma te ria łów WUSW w Lu bli nie) po zo -
sta ły tyl ko nie licz ne dzia ły ze skrom ną re pre zen ta cją kart prze ka za nych ja ko kar to te ka
za gad nie nio wa. Od na le zio no kar ty z dzia łów: I. Szpie go stwo (dot. lat sie dem dzie sią tych
i osiem dzie sią tych – z po dzia łem na rzecz ja kie go kra ju mia ło ono miej sce)34; III. Nie le -
gal ne or ga ni za cje ujaw nio ne po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go (za le d wie kil ka
kart); IV–V. Szkod nic two i prze stęp stwa go spo dar cze (ok. 0,5 mb.); VI. Zdra da oj czyz -
ny (uciecz ki za gra ni cę – dwie kar ty); IX. Nie le gal ne po sia da nie bro ni; X. Zdra da ta jem -
ni cy pań stwo wej i służ bo wej (za gad nie nie wpro wa dzo ne w 1983 r. – kil ka kart), XIV.
Róż ne (nie licz ne kar ty, czę ścio wo z wy róż ni ka mi li te ro wy mi we dług wy tycz nych wpro -
wa dzo nych w 1983 r.: „F” – Upro wa dze nia i usi ło wa nie upro wa dze nia sa mo lo tów;
„G” – Znie wa że nia i po bi cia funk cjo na riu szy MO i żoł nie rzy WP; „K” – Nie le gal ne prze -
kro cze nie gra ni cy przez cu dzo ziem ców; „L” – Dusz pa ster stwo aka de mic kie – jed na kar -
ta). In te re su ją ce i przy dat ne są zwłasz cza kar ty z dzia łu IX, któ re ma ją da tę
opra co wa nia 1972 r.35, a w więk szo ści od no szą się do lat czter dzie stych i osób ska za -
nych wów czas wy ro ka mi są dów woj sko wych w związ ku z tym prze stęp stwem (czy li czę -
ścio wo żoł nie rzy pod zie mia zbroj ne go lub osób udzie la ją cych im po mo cy). Opra co wa no
je na dru kach EO -130 (kar ta te ma tycz na). Po zo sta łe kar ty do ty czą w znacz nej mie rze
spraw z lat osiem dzie sią tych. W po szcze gól nych dzia łach wy stę pu ją za rów no dru ki kart
za gad nie nio wych, jak i kar ty te ma tycz ne (wzór EO -130), przy czym np. dzia -
ły X i XIV w ca ło ści skła da ją się z kart te ma tycz nych. Nie za leż nie od spo so bu opra co -
wa nia tej do ku men ta cji zna czą ca jest dys pro por cja mię dzy licz bą kart do ty czą cych
prze stępstw go spo dar czych a bar dzo nie wiel ką licz bą za pi sów od no szą cych się do spraw
ope ra cyj nych o cha rak te rze po li tycz nym. O ak cji ma so we go i pla no we go usu wa nia
śladów dzia łal no ści SB świad czyć mo że kil ka za le d wie kart z dzia łu III, a zwłasz cza po -
je dyn cza – od no szą ca się do ope ra cyj ne go roz pra co wy wa nia dusz pa ster stwa aka de mic -
kie go – z dzia łu Róż ne, być mo że za po mnia na wśród za gad nień znie wa żeń, pobić
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32 Ta kie sta no wi sko przed sta wia rów nież w swo im ar ty ku le P. Drzy ma ła. Zob. P. Drzy ma ła, Za rys
struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po -
zna niu…, s. 90.

33 Dzia ły kar to te ki za gad nie nio wej wy mie nio no i opi sa no sze rzej w ar ty ku łach: M. Ko ma niec ka,
Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 248–254; E. Za jąc, Ślad po zo -
sta je w ak tach… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…, s. 291–293; P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za -
gad nie nio wej…, s. 9–40; idem, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum
Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…, s. 90–93.

34 Zob. P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…, s. 97. Au tor kwa li fi ku je kar to te kę z ana lo gicz ną za war to -
ścią ja ko kar to te kę te ma tycz ną.

35 Da ta cja opra co wa nia jest tu sy tu acją wy jąt ko wą, in ne kar ty za gad nie nio we nie ma ją ta kiej in for -
ma cji. Być mo że oma wia ne kar ty wy pi sa no przy oka zji two rze nia tzw. fak to lo gii, jed nak że jest to wy -
łącz nie przy pusz cze nie i je go po twier dze nie wy ma ga ło by dal szych ba dań. Zob. też J. Pi łat, op. cit., s. 154. 



i za bójstw funk cjo na riu szy MO czy po słu gi wa nia się fał szy wy mi do ku men ta mi36.
W obrę bie dzia łów kar ty upo rząd ko wa ne są al fa be tycz nie, we dług na zwisk osób, których
do ty czą ma te ria ły ar chi wal ne, co jest uła twie niem w przy pad ku kwe rend ar chi wal nych
na pod sta wie da nych oso bo wych.

Wśród kart za gad nie nio wych z b. WUSW w Lu bli nie znaj du je się rów nież nie roz po -
zna na w peł ni, a co za tym idzie spo ra dycz nie wy ko rzy sty wa na, nie wiel ka gru pa kart bez
ozna czeń dzia łów, opa trzo nych tyl ko opi sem za war to ści, np. „Ano ni my, ulot ki, na pi sy”;
„Za bój stwa”; „Nad uży cia go spo dar cze”; „Na pa dy ra bun ko we”. 

Jak już wspo mnia no, dla dzi siej szych użyt kow ni ków oma wia ne kar to te ki zy sku ją no -
we zna cze nie, da jąc szan sę na choć by frag men ta rycz ne od two rze nie in for ma cji, któ re zo -
sta ły utra co ne przez znisz cze nia ma te ria łów or ga nów bez pie czeń stwa PRL. Przy kła dem
ta kie go za sto so wa nia jest kar to te ka kryp to ni mo wa z WUSW w Lu bli nie. Kar ty za wie ra -
ją chro no lo gicz ne in for ma cje do ty czą ce re je stra cji i okre su pro wa dze nia spra wy, ale
przede wszyst kim znacz nie szer szy opis od no szą cy się do jej przed mio tu niż mo że my
od na leźć w za pi sie in wen ta rzo wym (np. oko licz no ści i przy czy ny wszczę cia, ko go/cze -
go spra wa do ty czy, pod sta wa za koń cze nia). Jest to szcze gól nie war to ścio we, gdyż do dnia
dzi siej sze go nie za cho wa ły się ak ta. Kar ty do ty czą spraw zar chi wi zo wa nych, wska zu ją
więc na sy gna tu rę ar chi wal ną ma te ria łów ope ra cyj nych, a to z ko lei po zwa la na zi den ty -
fi ko wa nie m.in. do ku men ta cji po szu ki wa nej na pod sta wie kryp to ni mu. Czę ste są za py -
ta nia ze stro ny użyt kow ni ków za so bu, któ rzy w ma te ria łach ad mi ni stra cyj nych37

od naj du ją kryp to nim roz pra co wa nia pro wa dzo ne go wo bec ja kiejś or ga ni za cji/śro do wi -
ska i po szu ku ją in for ma cji, czy ma te ria ły ta kie zo sta ły zło żo ne do ar chi wum oraz czy są
w za so bie IPN. Dla ba da czy i ar chi wi stów jest to przy dat na po moc ewi den cyj na w dal -
szej kwe ren dzie. We dług wstęp nej ana li zy kar ty od no szą się do spraw ar chi wi zo wa nych
od ok. lat sześć dzie sią tych. Część za pi sów do ty czą cych akt od na le zio nych w trak cie skon -
trum (to ak ta spraw pro wa dzo nych w więk szo ści do koń ca dzia ła nia SB, któ re for mal nie
zo sta ły zło żo ne do ar chi wum przez UOP/ABW) opra co wa no już w UOP/ABW. Nie ste -
ty, kar to te ka prze trwa ła je dy nie w sta nie szcząt ko wym i tyl ko przy pa dek de cy du je o moż -
li wo ści wy ko rzy sta nia jej w re ali za cji kon kret nej kwe ren dy.

Joanna Piłat
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36 Dział Róż ne obej mo wał wie le od ręb nych kwe stii. Kar ty oprócz ozna cze nia nu me ru dzia łu po sia -
da ły do dat ko wo wy róż nik li te ro wy, stąd w ob rę bie jed ne go dzia łu wy stę pu je wie le nie po wią za nych
ze sobą za gad nień. Zob. M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek
bez pie ki…, s. 253. Au tor ka wy mie nia no we dzia ły w kar to te ce za gad nie nio wej, okre ślo ne w Wy tycz -
nych do pro wa dze nia kar to te ki za gad nie nio wej z 21 VII 1983 r. (część dzia łów do ty czy ła no wych za -
gad nień, wpro wa dzo nych w miej sce nie ak tu al nych, z jed no cze snym wy ko rzy sta niem nu me ru
wy co fa ne go dzia łu/za gad nie nia): „III. Nie le gal ne or ga ni za cje po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go;
X. Zdra da ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej; XI. Dzia łal ność b[yłej] «So li dar no ści»; XIII. Nie le gal ne
or ga ni za cje opo zy cyj ne […]; XIV. Róż ne – dzia ły no wo utwo rzo ne: A. Pe ne tra cja obiek tów woj sko wych
i in[nych] obiek tów; B. Taj ne prze szu ka nia u oby wa te li pol skich; C. Pol scy spe cja li ści wy jeż dża ją cy
służ bo wo do kra jów ka pi ta li stycz nych; D. Nar ko ma ni i hip pi si; E. Oby wa te le pol scy de por to wa ni do kra -
ju; F. Upro wa dze nia i usi ło wa nia upro wa dze nia sa mo lo tów; G. Znie wa że nia i po bi cia funk cjo na riu szy
MO i żoł nie rzy WP; H. Prze rzut lu dzi za gra ni cę; I. Pe ne tra cje obiek tów sa mo cho da mi przez dy plo ma -
tów kra jów ka pi ta li stycz nych; J. Po słu gi wa nie się fał szy wy mi do ku men ta mi; K. Nie le gal ne prze kro cze -
nie gra ni cy przez cu dzo ziem ców; L. Dusz pa ster stwo aka de mic kie”. Zob. P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry
ewi den cji ogól no in for ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu...,
s. 96.

37 Spra woz da nia, pla ny pra cy, pro to ko ły na rad, do ku men ta cja z kon tro li itp.



W od nie sie niu do ma te ria łów ewi den cyj nych b. WUSW w Lu bli nie oraz WUSW
w Za mo ściu na le ży też wspo mnieć o kil ku dzie się ciu kar tach re je stra cyj nych po stę po wań
przy go to waw czych i osób po dej rza nych, któ re – z ra cji roz mia rów – trud no na zwać kar -
to te ką (0,32 mb.). Są to kar ty na dru kach EO -13-S/a oraz EO -13-S/b, do ty czą ce kil ku na -
stu po stę po wań z lat osiem dzie sią tych. Z uwa gi na okres, do któ re go się od no szą, oraz
za kres in for ma cji na kar tach (ob szer ny opis spra wy, da ne osób ob ję tych po stę po wa niem,
kwa li fi ka cją praw ną czy nów), oka za ły się one po moc ne przy re ali za cji kwe rend te ma -
tycz nych i oso bo wych.

Cie ka wa i po moc na w bie żą cej pra cy ar chi wi stów z lu bel skie go IPN jest na to miast
nie ty po wa kar to te ka po moc ni cza z b. WUSW w Bia łej Pod la skiej. Two rzą ją kar ty ewi -
den cyj ne uło żo ne we dług daw nych sy gna tur ar chi wal nych – z uwzględ nie niem ro ku zło -
że nia spra wy do ar chi wum. W po rów na niu ze zbio ra mi kar to tecz ny mi z in nych
wo je wództw, któ re prze ka za no do lu bel skie go OBUiAD, jest to na by tek wy jąt ko wy. Nie
moż na go za kwa li fi ko wać do żad ne go ro dza ju kar to tek, któ rych pro wa dze nie by ło wy -
ma ga ne. Po ana li zie kart moż na stwier dzić, że skła da ją się na nie go kar ty ewi den cji ope -
ra cyj nej wy two rzo ne w trak cie pro wa dze nia spra wy (kar ty: EO -4, EO -4/A, EO -4/B,
EO -4/C, EO -4/M, E -16). Naj praw do po dob niej są to za tem kar ty wy co fa ne z tej że ewi -
den cji z chwi lą za koń cze nia spra wy i zło że nia akt do ar chi wum. Stąd też kar to te ka ta jest
nie zwy kle cen na w przy pad kach po szu ki wań do ty czą cych osób, któ rych ak ta znisz czo -
no. Wy ko rzy stu je się ją m.in. w po stę po wa niach lu stra cyj nych lub przy kwe ren dach zmie -
rza ją cych do usta le nia per so na liów oso bo wych źró deł in for ma cji SB (za rów no do ce lów
na uko wo -ba daw czych, jak i dla wnio sko daw ców, któ rych do ty czą do no sy opa trzo ne tyl -
ko pseu do ni mem OZI). Wów czas – np. dzię ki da nym wpi sa nym na kar tach re je stra cyj -
nych, do ja kiej spra wy (tu taj: kryp to nim) i za gad nie nia/śro do wi ska re je stro wa ny był
współ pra cow nik or ga nów bez pie czeń stwa – moż li we jest usta le nie dal szych do ku men -
tów lub jed no znacz na iden ty fi ka cja oso by po szu ki wa nej na pod sta wie pseu do ni mu. Za -
pi sy kar to tecz ne do ty czą wszyst kich grup sy gna tu ro wych, tj. I, II, III, IV. Jed nak że
szcze gól ne zna cze nie ma ją kar ty od no szą ce się do sy gna tu ry I, gdyż uzu peł nia ją bra ki
w środ kach ewi den cyj nych w sy tu acji, gdy nie za cho wał się ory gi nal ny in wen tarz akt
sy gna tu ry I z WUSW w Bia łej Pod la skiej, a je dy nie spo rzą dzo ny w UOP spis akt za cho -
wa nych w for mie pa pie ro wej (bez uwzględ nie nia mi kro fil mów z akt sy gna tu ry I, któ re
nie ma ją od po wied ni ka ak to we go). Nie ste ty, kar to te ka rów nież nie jest kom plet na. W celu
zwięk sze nia głę bi in for ma cyj nej i po sze rze nia moż li wo ści wy szu ki waw czych, pra cow -
ni cy OBUiAD w Lu bli nie opra co wa li elek tro nicz ną ba zę da nych w opar ciu o treść
poszcze gól nych kart38.

Po za za pi sa mi w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej oraz po wyż szą kar to te ką w od nie -
sie niu do ewi den cji ope ra cyj nej WUSW w Bia łej Pod la skiej za cho wa ło się do dat ko wo
tyl ko ok. 0,3 mb. kart do ty czą cych za strze żeń i za bez pie czeń wy jaz dów oraz łącz nie kil -
ka na ście kart z trzech dzia łów kar to te ki za gad nie nio wej: XIII. Kler świec ki i za kon ny
(dział wy co fa ny w 1983 r.), XIV. Świad ko wie Je ho wy (dział za stą pio ny w 1983 r. dzia łem
Róż ne), XXIII. Apa rat pań stwo wy do 1939 r. Tych kil ka na ście kart uka zu je płasz czy zny
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38 Ta ka for ma kar to te ki mo że być od osob nio nym spo so bem prze cho wy wa nia tej do ku men ta cji.
W ma te ria łach by łe go WUSW w Sie dl cach od naj du je my po dob ne kar ty z okre su pro wa dze nia spraw
(w tym kar ty re je stra cyj ne), włą czo ne do te czek akt prze ka za nych do ar chi wum. 



za in te re so wań z kil ku dzie się ciu lat pra cy re sor tu bez pie czeń stwa. Część kart zo sta ła prze -
ka za na z in nych wo je wództw (z uwa gi na miej sce za miesz ka nia oso by, któ rej do ty czył
za pis, lub w związ ku ze zmia na mi ad mi ni stra cyj ny mi). Znaj du ją się na nich tak że po -
przed nie sy gna tu ry ar chi wal ne. Mi mo od le głych chro no lo gicz nie wy da rzeń opi sa nych
na czę ści kart, wid nie ją na nich pie cząt ki z ak tu ali za cja mi in for ma cji (np. ad res), na no -
szo ne aż do po cząt ku lat osiem dzie sią tych. Ko lej ne ok. 0,4 mb. to wy ma ga ją ce uporząd -
ko wa nia kar ty z róż nych dzia łów i okre sów, opra co wa ne na dru kach kart te ma tycz nych
lub za gad nie nio wych: V. Szkod nic two go spo dar cze; VIII. Ban dy ter ro ry stycz no -ra bun -
ko we (dot. lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych, a więc prze ka za ne z te re nu in nych wo je -
wództw); XI. La to  ’80; XII. Wro ga pro pa gan da; XXI XA. Wy da rze nia mar co we i XXIXG.
Wy da rze nia czerw co we 1976 r. Dwa ostat nie dzia ły wpro wa dzo no w 1983 r. W za so bie
lu bel skie go IPN są to nie licz ne, bez po śred nie kar to tecz ne wska za nia na oso by i spra wy
zwią za ne z ty mi wy da rze nia mi.

Kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne za cho wa ły się naj licz niej dla ma te ria łów wy -
two rzo nych i zgro ma dzo nych w wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych w Za mo -
ściu i Sie dl cach. Wy ko rzy stu je się je ja ko uzu peł nie nie, a w nie któ rych przy pad kach
pod sta wę do prze pro wa dza nia kwe rend ar chi wal nych. Bliż szy ogląd tych kar to tek po -
zwa la przy tym na po rów na nie spo so bu pro wa dze nia ana lo gicz nej do ku men ta cji w obu
wo je wódz twach. Rów no cze śnie uka zu je ska lę strat w wy ni ku bez praw ne go nisz cze nia
do ku men ta cji.

Wśród za cho wa nych kar to tek po moc ni czych z WUSW w Za mo ściu wy mie nić na le ży
przede wszyst kim kar to te ki (sko ro wi dze) te ma tycz ne opra co wy wa ne na pod sta wie teczek
per so nal nych wy eli mi no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji oraz akt ope ra cyj nych
w opar ciu o § 37 Za rzą dze nia nr 049/85 z dnia 8 lip ca 1985 r. mi ni stra spraw we wnętrz -
nych w spra wie or ga ni za cji i za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor -
cie spraw we wnętrz nych. Są one wy ko rzy sty wa ne przez pra cow ni ków In sty tu tu
zwłasz cza do iden ty fi ka cji osób współ pra cu ją cych z or ga na mi bez pie czeń stwa. Jed nak -
że z ra cji nie kom plet no ści kar to te ki tyl ko w nie któ rych przy pad kach uda je się uzy skać
ocze ki wa ny re zul tat. Przy dat ne są tu zwłasz cza sko ro wi dze/kar to te ki: pseu do ni mo wa,
ad re so wa (we dług miej sca za miesz ka nia oraz pra cy), „za gad nie nio wa” (tu taj wy dzie lo -
no m.in.: in ne wy zna nia, kon flik ty spo łecz ne, mię dzy na ro do wy ruch oso bo wy, mniej -
szo ści na ro do we, nie le gal ne bu dow nic two sa kral ne, ochro na gra ni cy, ochro na NSZZ
„So li dar ność”, służ ba zdro wia, śro do wi sko in te li genc kie, śro do wi sko mło dzie żo we,
trans port/łącz ność, ucie ki nie rzy do kra jów ka pi ta li stycz nych i ich ro dzi ny). Na od wro -
cie kart z tej gru py w WUSW w Za mo ściu umiesz cza no da ne per so nal ne oso by, któ rej
do ty czył za pis. To za pew ne drob ne wów czas udo god nie nie (nie zgod ne z obo wią zu ją cy -
mi za sa da mi) dziś oka zu je się bar dzo po moc ne nie tyl ko dla pro wa dzo nych kwe rend,
lecz tak że przy pró bach od two rze nia da nych ewi den cyj nych. Dzię ki tym in for ma cjom
uda ło się bo wiem usta lić imio na i na zwi ska, któ re usu nię to (wy dra pa no ży let ką) z wpi -
sów w in wen ta rzu sy gna tu ry I WUSW w Za mo ściu. W Sie dl cach – zgod nie z prze pi sa -
mi – kar ty ze sko ro wi dza te ma tycz ne go nie za wie ra ją żad nych per so na liów, a tyl ko
in for ma cje o pseu do ni mie/kryp to ni mie, nu me rze re je stra cyj nym, jed no st ce re je stru ją cej
i sy gna tu rze ar chi wum. 

Po nad to za cho wa ła się tak że nie wiel ka licz ba kart te ma tycz nych, upo rząd ko wa nych
we dług miej sca pra cy (tu taj wy od ręb nio no du cho wień stwo), zna jo mo ści ję zy ków ob -
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cych, za wo dów, po wo dów eli mi na cji (do ty czą agen tu ry, np. brak pre dys po zy cji, brak
moż li wo ści, de kon spi ra cja, od mo wa pod pi sa nia zo bo wią za nia, po peł nie nie prze stęp stwa,
po rzu ce nie sta nu du chow ne go, pod ję cie pra cy w MO, po de szły wiek, zgon, zmia na miej -
sca pra cy/za miesz ka nia), a tak że kar to te ka kryp to ni mo wa. W za łą cze niu przed sta wio no
wzo ry dru ków sto so wa nych w po wyż szej kar to te ce (sko ro wi dzu)39. Kar ty te wy mie nia -
ne są w przy ta cza nych wcze śniej wy tycz nych Biu ra „C” z 1972 r.40 w od nie sie niu do obo -
wiąz ku opra co wa nia ich dla za re je stro wa nych osób i spraw, a przy kła do we dru ki by wa ją
też do łą cza ne do no ta tek ze szko leń. 

Na uwa gę za słu gu ją tak że za cho wa ne w róż nym stop niu dzia ły z kar to te ki prze ka za -
nej ja ko kar to te ka za gad nie nio wa WUSW w Za mo ściu, z bar dzo zróż ni co wa ną licz bą
kart do ty czą cych po szcze gól nych za gad nień: I. Szpie go stwo; II. Nie le gal ne or ga ni za cje
dzia ła ją ce po wy zwo le niu; III. Nie le gal ne or ga ni za cje ujaw nio ne po wpro wa dze niu sta -
nu wo jen ne go (w miej scu dzia łów IV–V pu sta za kład ka z nu me rem dzia łu); VI. Zdra da
oj czy zny (wy szcze gól nio no w ob rę bie dzia łu: Od mo wa po wro tu do kra ju, Nie le gal ne
prze kro cze nie gra ni cy, Usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy – kar ty do ty czą
lat osiem dzie sią tych); VII. Kon tak ty osób zbie głych; IX. Nie le gal ne po sia da nie bro ni;
X. Na ru sze nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej; XI. La to ’80/Kom plek so wa dzia łal -
ność „So li dar no ści” (na nie któ rych kar tach wpi sa no też ołów kiem nu mer ro bo czy te go
dzia łu – XXXI); XII. Wro ga pro pa gan da (tu taj m.in.: straj ki, wro gie na pi sy, kon tak ty
z człon ka mi „So li dar no ści”, kol por taż); XIII. Nie le gal ne or ga ni za cje opo zy cyj ne; XIV.
Róż ne (w ra mach dzia łu część kart ozna czo na do dat ko wo wy róż ni ka mi li te ro wy mi:
„G” – Znie wa że nie po mni ka po świę co ne go po mor do wa nym funk cjo na riu szom;
„K” – Po słu gi wa nie się fał szy wy mi do ku men ta mi; „M” – Mniej szość na ro do wa ukra iń -
ska; „N” – Na ru sze nie mi ru do mo we go; „O” – Han del ob cą wa lu tą; „R” – Ła pow nic -
two); XVI. Cu dzo ziem cy; XVII. Po dej rza ne kon tak ty z za gra ni cą; XXXI. Kon flik ty
społecz ne; XXXIII. Prze dłu że nie po by tu za gra ni cą; XXXIV. Emi gra cja41. Z uwa gi
na znisz cze nia do ko na ne w ak tach, w bie żą cej pra cy In sty tu tu znaj du ją za sto so wa nie
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39 Czy ste for mu la rze dru ków za cho wa ły się w znacz nej licz bie w MSW w War sza wie, a po prze ka -
za niu ich do IPN kie row nic two BUiAD ro ze sła ło je do od dzia łów i de le ga tur. Zo sta ły one wy ko rzy sta -
ne ja ko za łą czo na eg zem pli fi ka cja dru ków kar to tecz nych. War to przy tym wspo mnieć, że są to w pe wien
spo sób dru ki wzor co we, gdyż w kar to te kach, ja ki mi dys po nu je lu bel ski OBUiAD, po szcze gól ne ro dza -
je kart tyl ko w nie wiel kim stop niu wy stę pu ją w od mien nych wer sjach ko lo ry stycz nych, a zda rza ło się,
że wy ko rzy sty wa no wzór in ne go dru ku, prze kre śla no na zwę i wy pi sy wa no in for ma cję, wsta wia jąc kartę
do od po wied niej kar to te ki. Mo gło to wy ni kać np. z bra ku od po wied nich dru ków. Cza sem też wy stę pu -
ją ce w Od dzia le IPN w Lu bli nie dru ki nie by ły wy ko na ne na pa pie rze o „wzor co wych” ko lo rach. Nie
od na le zio no też kart do ty czą cych spraw w to ku. Tak więc w przy pad ku za cho wa nych kar to tek SB
w OBUiAD nie wi dać wy raź nie za le ca ne go przez ów cze sne kie row nic two pio nu „C” sto so wa nia
określonych ko lo rów kart dla po szcze gól nych sym bo li dru ków kar to tecz nych lub za leż nie od cha rak te -
ru opisy wa nej spra wy. Zob. P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej…, s. 12–13.
W niniej szym ar ty ku le sto so wa ne są obie na zwy (kar to te ka i sko ro widz), gdyż w ma te ria łach re sor to -
wych, w tym w ak tach nor ma tyw nych, czę sto są one uj mo wa ne wła śnie w ten spo sób lub uży wa ne za -
mien nie dla róż nych kar to tek po moc ni czych. Nie ste ty, ta kie uję cie w ma te ria łach źró dło wych skut ku je
obec nie wspo mnia ny mi już pro ble ma mi w pra wi dło wej oce nie i opi sie do ku men ta cji.

40 AIPN Lu, 0427/225, cz. 19.
41 Nie za wsze wid nie ją ca tu nu me ra cja dzia łów od po wia da ła w peł ni wy tycz nym z 1983 r. Zob.

P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej...; idem, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for -
ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…; M. Ko ma niec ka,
Orga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…



zwłasz cza dzia ły do ty czą ce spraw z lat osiem dzie sią tych. Za cho wa ła się też znacz na licz -
ba kart za gad nie nio wych z b. wo je wódz twa lu bel skie go, uło żo nych od ręb nie w ciąg te -
ma tycz nych dzia łów. Praw do po dob nie tra fi ły one do utwo rzo ne go w 1975 r. wo je wódz -
twa za moj skie go, w ra mach roz dzie la nia do ku men ta cji po wpro wa dze niu no we go
po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go. Na czę ści ta kich kart przy ad re sie oso by do pi sy wa no: „woj.
Za mość”. Zna la zły się tu taj dzia ły: VIII. Ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko we; X. Pra wi ca
w ru chu lu do wym; XVIII. Re ak cyj ne or ga ni za cje z okre su oku pa cji dzia ła ją ce po wy -
zwo le niu; XX. Współ pra ca z hi tle row skim oku pan tem; XXI. Or ga ni za cje hi tle row skie
w cza sie oku pa cji (tyl ko 2 kar ty). Ko lej ny ciąg two rzą dzia ły42 (lub ich po zo sta łość) z nie -
licz ną re pre zen ta cją kart: XIII. Kler wro go wy stę pu ją cy; XIV. Świad ko wie Je ho wy; XV.
Świec ki ak tyw or ga ni za cji ko ściel nych; XIX. Ofi ce ro wie for ma cji pol skich rzą du lon -
dyń skie go; XXIII. Apa rat pań stwo wy do 1939 r.; XXIV. Sa na cyj ny apa rat wy mia ru spra -
wie dli wo ści; XXV. Ak tyw re ak cyj nych par tii do 1939 r.; XXVI. Ob szar ni cy; XXIX. Emi -
gra cja (z we wnętrz nym po dzia łem na kra je). Kar ty te ma ją też do dat ko wą war tość ja ko
przy kład za gad nień i spraw z po cząt ko we go okre su funk cjo no wa nia apa ra tu bez pie czeń -
stwa – tak że w kon tek ście uzna wa nia przez ko lej ne dzie się cio le cia okre ślo nych grup
społecz nych i dzia łań za wro gie wo bec sys te mu. „Okres dzia łal no ści”, któ re go do ty czą
opi sa ne na kar tach spra wy, się ga bo wiem aż do lat osiem dzie sią tych. Trze ba przy tym
do dać, że na przy kład w ze spo le ar chi wal nym WUSW w Lu bli nie nie za cho wa ły się tego
ro dza ju kar ty. 

W kar to te kach po moc ni czych b. WUSW w Za mo ściu wy stę pu ją więc kar ty opa trzo -
ne sy gna tu ra mi ar chi wal ny mi akt z KW MO w Lu bli nie, two rzo ne od 1975 r. i do ty czą -
ce wy da rzeń z ów cze sne go wo je wódz twa za moj skie go, oraz kar ty od no szą ce się
do znacz nie wcze śniej sze go okre su. Spo ra dycz nie po ja wia ją się eg zem pla rze kart po -
wsta łych tak że w in nych wo je wódz twach i prze sła nych za pew ne w związ ku z miej scem
za miesz ka nia fi gu ran ta. Nie mal we wszyst kich ww. dzia łach (oprócz dzia łu: Emi gra cja)
kar ty od wo łu ją się do ma te ria łów ar chi wal nych i wska zu ją ich sy gna tu rę. W ra mach dzia -
łów upo rząd ko wa ne są one al fa be tycz nie, we dług na zwisk osób wy mie nia nych na kar -
tach. W od nie sie niu do spraw z lat czter dzie stych i pięć dzie sią tych in for ma cje te ma tycz ne
za war te w kar to te kach za gad nie nio wych są uzu peł nie niem da nych, któ rych bra ku je w in -
wen ta rzach ar chi wal nych, gdzie w po cząt ko wym okre sie z re gu ły nie wpi sy wa no, co jest
przed mio tem spra wy.

Pro wa dze nie wszyst kich dzia łów kar to te ki za gad nie nio wej nie by ło ob li ga to ryj ne.
Po nad to w róż nych okre sach ule gał zmia nie ob szar za in te re so wań Służ by Bez pie czeń -
stwa. Zgod nie z mi ni ste rial ny mi za le ce nia mi do ko ny wa no więc se lek cji i ak tu ali za cji
dzia łów oraz kart. W la tach osiem dzie sią tych ak tu al ny ze staw za gad nień i dzia łów oraz
kwe stie prze zna czo ne do wy co fa nia (tj. do wy bra ko wa nia lub zło że nia w ar chi wum)
wpro wa dza ły Wy tycz ne do pro wa dze nia kar to te ki za gad nie nio wej z dnia 21 lip ca 1983 r.
Dzia ły uzna ne za nie przy dat ne za stą pio no no wy mi, wy ko rzy stu jąc przy tym „zwol nio ne”
nu me ry43. Jed nak że w kar to te ce za gad nie nio wej WUSW w Za mo ściu w nie któ rych
przypad kach za cho wa ne są dzia ły, któ re for mal nie po win ny zo stać usu nię te (np. XIX,

Joanna Piłat
A

R
C

H
I
W

U
M

118

42 Obec ny układ kar to tek za gad nie nio wych po zo stał nie zmie nio ny w sto sun ku do uło że nia, w ja kim
zo sta ły prze ka za ne przez UOP/ABW.

43 Zob. P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej…; M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…



XXIII, XXIV, XXV, czy li dzia ły od no szą ce się w więk szo ści do spraw pro wa dzo nych
jesz cze w KW MO w Lu bli nie), a cza sem na wet wy stę pu ją za rów no dzia ły wy co fa ne,
jak i wpro wa dzo ne w 1983 r., np. wy co fa ny dział X. Pra wi ca w ru chu lu do wym oraz za -
stę pu ją cy go dział X. Na ru sze nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej; dwa róż ne dzia ły
z nu me rem XIII: Kler wro go wy stę pu ją cy oraz Nie le gal ne or ga ni za cje opo zy cyj ne.

Od ręb ną na to miast ca łość wśród kar to tek po moc ni czych b. WUSW w Za mo ściu two -
rzą kar ty, któ re mo gą po cho dzić z kar to te ki te ma tycz nej, choć do tych czas nie usta lo no
ma te ria łów źró dło wych, któ re po zwo li ły by jed no znacz nie je zi den ty fi ko wać i opi sać44.
Kar ty opra co wa no na dru kach kart te ma tycz nych. Za wie ra ją one za pi sy spo rzą dza ne
od dru giej po ło wy lat sie dem dzie sią tych i od no szą ce się do spraw z te go okre su45. Wy -
stę pu ją tu taj tyl ko dwa dzia ły, któ rych nu mer opa trzo no do dat ko wo cy frą arab ską.
Dział II46 to łącz nie tyl ko kil ka kart: II/1. Prze stęp cy i zbrod nia rze hi tle row scy; II/2.
Współ pra ca z oku pan tem hi tle row skim. Ob szer ny i war to ścio wy jest dział III: III/8.
Wroga pro pa gan da; III/10. Po dej rza ne kon tak ty (USA, Fran cja, cu dzo ziem cy); III/13.
Straj ki, eks tre mal ne gru py NSZZ „So li dar ność”, La to ’80…; III/14. Szkod nic two go spo -
dar cze, prze stęp stwa go spo dar cze, na stro je nie za do wo le nia w za kła dach pra cy…; III/15.
Prze stęp stwa gra nicz ne; III/20. Obiek ty, służ ba w jed nost kach spe cjal nych, ochro na geo -
de zyj no -kar to gra ficz na…; III/27. Kler świec ki, kler za kon ny, nie le gal ne bu dow nic two
sa kral ne…; III/28. In ne wy zna nia i związ ki wy zna nio we; III/29. Cen tral ne do żyn ki
(dot. 1980 r., jed na kar ta). Kar ty do ty czą akt z grup sy gna tu ro wych: II, III i IV, na to miast
we wnątrz dzia łów uło żo no je ro sną co – we dług ko lej nych sy gna tur. Na wet je śli ma my
tu taj do czy nie nia z pew nym in dy wi du al nym po dej ściem do prze pi sów w for mie i struk -
tu rze oma wia nej kar to te ki, nie umniej sza to jej war to ści in for ma cyj nej, gdyż po waż na
część akt, któ rych do ty czą za pi sy, zo sta ła znisz czo na. Struk tu ra tej kar to te ki mo że su ge -
ro wać, że jej pod sta wo wą funk cją by ło od nie sie nie do ma te ria łów od no szą cych się do da -
ne go za gad nie nia, a nie in for ma cje oso bo we, jak to za pew ne mia ło miej sce w przy pad ku
ty po wych kar to tek za gad nie nio wych (z we wnętrz nym upo rząd ko wa niem al fa be tycz nym
we dług osób) oraz sko ro wi dzów te ma tycz nych.

Trud no oce nić stan za cho wa nia po wyż szych ka rto tek z b. wo je wódz twa za moj skie -
go. Po je dyn cze prze kład ki z nu me ra mi dzia łów, przy któ rych bra ku je kart, czy okre ślo -
ne dzia ły z nie licz ny mi kar ta mi mo gą świad czyć o ich nie kom plet no ści, gdyż
„za bar wie nie spra wy” wpi sa ne do za pi sów in wen ta rzo wych, a cza sem tak że za sób ak to -
wy i przed miot spraw, wska zu ją na pro wa dze nie nie re pre zen to wa ne go w kar to te ce za -
gad nie nia. 

W po rów na niu z opi sa ny mi tu kar to te ka mi za gad nie nio wo -te ma tycz ny mi z daw nych
wo je wództw: bial sko po dla skie go, lu bel skie go i za moj skie go, kar to te ki po moc ni cze
WUSW w Sie dl cach ma ją szcze gól ne zna cze nie. Przy czy ną ta kie go sta nu rze czy jest
przede wszyst kim brak kar to te ki ogól no in for ma cyj nej z te go wo je wódz twa. W jej od po -
wied ni ku w Biu rze „C” MSW ist nie ją wpraw dzie za pi sy do ty czą ce spraw pro wa dzo nych
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44 Przy prze ka zy wa niu akt do IPN, z uwa gi na pro ble my w roz po zna niu do ku men ta cji, w pro to ko -
łach zdaw czo -od bior czych UOP/ABW kar to te ki zwy kle opi sy wa no ja ko „kar to te ki za gad nie nio we”,
a czę sto ogól nie ja ko „kar to te ki po moc ni cze”. Zob. P. Drzy ma ła, Za rys struk tu ry ewi den cji ogól no in for -
ma cyj nej… [w:] Z ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna niu…

45 Kar ty te ma tycz ne (EO -130) ma ją od po wied nią ru bry kę na wpi sa nie da ty opra co wa nia.
46 Brak dzia łu z nu me rem I.



przez jed nost ki SB z wo je wódz twa sie dlec kie go, jed nak że są to sy tu acje wy jąt ko we.
Dotych czas nie uda ło się usta lić, ja ki był los tej kar to te ki. Do lu bel skie go od dzia łu IPN
sie dlec kie kar to te ki tra fi ły w 2007 r. ra zem z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi. Z po wo du utrud -
nień wy ni ka ją cych z prze pi sów do ty czą cych ochro ny in for ma cji nie jaw nych do tych czas
nie by ło moż li we prze ka za nie do Lu bli na z BUiAD w War sza wie po zo sta łych po mo cy
ewi den cyj nych, tj. dzien ni ków re je stra cyj nych i in wen ta rzy ar chi wal nych (oprócz ko pii
dzien ni ka ewi den cji mi kro fil mów dzia łu II oraz ko pii in wen ta rza akt sy gna tu ry IV). W tej
sy tu acji nie zbęd ne by ło jak naj szyb sze zin dek so wa nie i opra co wa nie w for mie elek tro -
nicz nej kart ewi den cyj nych z kar to tek za gad nie nio wych i te ma tycz nych WUSW w Siedl -
cach. Dzię ki elek tro nicz ne mu zin dek so wa niu kart po sze rzy ły się znacz nie moż li wo ści
wy szu ki waw cze (np. nie moż li we by ło wcze śniej usta le nie w kar to te ce ad re so wej za pi -
sów do ty czą cych da nej oso by tyl ko na pod sta wie jej per so na liów, a cza sem tak że w po -
szcze gól nych dzia łach te ma tycz nych). Każ do ra zo wo przy re ali za cji za py tań do ty czą cych
osób z te go te re nu prze pro wa dza ne są spraw dze nia w elek tro nicz nej ba zie i wy ko ny wa -
ne ko pie od na le zio nych kart. Wy stę pu ją tu za rów no za pi sy od no szą ce się do lat sie dem -
dzie sią tych i osiem dzie sią tych, jak rów nież do wcze śniej sze go okre su. Moż na tu od na leźć
cho ciaż by sy gna tu ry z b. wo je wódz twa war szaw skie go (wy twór cy kart), uzu peł nio ne
póź niej szy mi za pi sa mi (z wo je wódz twa sie dlec kie go). Do ty czy to dzia łów z kar to te ki
za gad nie nio wej (zwłasz cza dzia łu XVIII. Re ak cyj ne or ga ni za cje z okre su oku pa cji dzia -
ła ją ce po wy zwo le niu), jak i sko ro wi dza te ma tycz ne go (np. kar to te ka pseu do ni mo wa). 

Stwo rze nie ba zy da nych na pod sta wie kar to tek po moc ni czych z WUSW w Sie dl cach
umoż li wi ło tak że ca ło ścio we spoj rze nie na roz pro szo ne i przy pad ko wo uło żo ne kar ty.
Oka za ło się wów czas, że znaj du ją się tu taj prze mie sza ne ze so bą dzia ły o nu me rach i na -
zwach „za bar wień” przy na leż nych kar to te ce za gad nie nio wej (kar ty za gad nie nio we) oraz
dzia ły o czę ścio wo zbież nych na zwach, jed nak że bez okre ślo ne go przy po rząd ko wa nia
(brak nu me rów dzia łów na kar tach) i opra co wa ne na kar tach te ma tycz nych EO -13047.
Wszyst kie wspo mnia ne kar ty od no szą się do ma te ria łów ar chi wal nych (w tym tak że akt
spraw sprzed utwo rze nia województwa sie dlec kie go), a więk szość z nich – jak wska zu -
ją da ty na kar tach te ma tycz nych – opra co wa no w la tach osiem dzie sią tych. Spo śród
działów, któ re moż na wprost przy pi sać do kar to te ki za gad nie nio wej, wid nie ją: I. Szpie -
go stwo; II. Nie le gal ne or ga ni za cje dzia ła ją ce po wy zwo le niu; III. Nie le gal ne or ga ni za -
cje ujaw nio ne po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go (13 XII 1981 r.); IV–V. Szkod nic two
i prze stęp stwa go spo dar cze; VI.A. Nie le gal ne prze kro cze nie gra ni cy; VI.B. Usi ło wa nie
nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy; VI.C. Po wro ty do kra ju; VII. Kon tak ty osób zbie -
głych za gra ni cę (w tym rów nież ro dzin ne); X. Zdra da ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo -
wej; XI. „So li dar ność”; XII. Wro ga pro pa gan da; XIII. Nie le gal ne or ga ni za cje opo zy cyj ne,
do dat ko wo wy dzie lo no: In ter no wa ni i zwol nie ni z in ter no wa nia („Jo dła”); XIV.A. Pe ne -
tra cja obiek tów woj sko wych i in nych; XIV.Ł. Dusz pa ster stwo aka de mic kie; XVI. Cu -
dzo ziem cy; XVII. Po dej rza ne kon tak ty z za gra ni cą; XVIII. Re ak cyj ne or ga ni za cje
z okre su oku pa cji dzia ła ją ce po wy zwo le niu; XXIX. Wy da rze nia mar co we 1968 r. Dzia -
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47 Nie opi sa no tu taj gru py kart prze ka za nych ra zem z kar to te ka mi po moc ni czy mi WUSW w Sie dl -
cach, któ ry mi po wia da mia no o znisz cze niu ma te ria łów ope ra cyj nych do ty czą cych bie żą cych re je stra cji
(głów nie kar ty Mkr -3). Kar tom nada no układ we dług jed no stek ope ra cyj nych (brak na do ku men tach per -
so na liów osób, któ rych do ty czy ły re je stra cje). 



ły i ich za war tość świad czą o do ko ny wa nej ak tu ali za cji za gad nień, cze go do wo dzi np.
do da ny w la tach sie dem dzie sią tych dział XXIX48 oraz dzia ły XI, XII, XIV wpro wa dzo -
ne w miej sce dzia łów wy co fa nych w 1983 r. 

Kar ty te ma tycz ne z WUSW w Sie dl cach upo rząd ko wa no we dług czę ści (dzia łów):
Dy wer sja i sa bo taż, Ano ni my, Dzia łal ność dusz pa ster stwa aka de mic kie go, Dzia łal ność
na rzecz kle ru, Dzia łal ność sek ty świad ków Je ho wy, Dzia łal ność Sto wa rzy sze nia Pax,
Kon tak ty z za gra ni cą, Mar no traw stwo i nie go spo dar ność, Mię dzy na ro do wy ruch oso bo -
wy, Na ru sza nie ta jem ni cy pań stwo wej, Na stro je nie za do wo le nia, Nie le gal ne gru py an -
ty so cja li stycz ne, Nie pra wi dło wo ści w funk cjo no wa niu go spo dar ki na ro do wej, Od mo wa
po wro tu do kra ju, Prze rwa w pra cy, Szko dli we ak ty po li tycz ne, Wro ga dzia łal ność kleru,
Wro ga pro pa gan da pi sa na, Wro ga pro pa gan da ust na, Wro gi sto su nek do PRL, Za kłó ce -
nia w ob ro cie to wa ro wym, Za in te re so wa nie wy wia dow cze. W ra mach po szcze gól nych
czę ści kar ty uło żo no al fa be tycz nie.

Pro ble my me ry to rycz ne w na zwa niu i opi sa niu po wyż szych kar to tek wciąż po zo sta -
ją do roz strzy gnię cia. Za sób kar to tecz ny po sie dlec kiej bez pie ce jest jed nak użyt ko wa ny
w bie żą cej pra cy ar chi wi stów OBUiAD w Lu bli nie i po zwa la do ko ny wać usta leń w wie -
lu spra wach. Szcze gól nie czę sto wy ko rzy sty wa ne są kar ty do ty czą ce lat osiem dzie sią -
tych, a wśród nich: XI. „So li dar ność” i in ter no wa ni, zwol nie ni z in ter no wa nia („Jo dła”);
Wro ga pro pa gan da pi sa na; Wro ga pro pa gan da ust na; Wro gi sto su nek do PRL; Na stro je
nie za do wo le nia; Nie le gal ne gru py an ty so cja li stycz ne. Ob ję tość nie któ rych dzia łów/czę -
ści po zwa la do mnie my wać, że nie są one kom plet ne. Pro por cje licz by kart w po szcze -
gól nych za kład kach są róż ne i w przy pad ku za gad nień po wią za nych ze so bą mo gą
wska zy wać na nie kom plet ność kar to te ki, np. dzia ły: VI.A. Nie le gal ne prze kro cze nie
grani cy i VI.B. Usi ło wa nie nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy – obej mu ją kil ka set kart,
na to miast dział Od mo wa po wro tu do kra ju – to tyl ko dwie kar ty. In ten syw nie roz pra co -
wy wa ne (i ści ga ne) zja wi ska tak że ma ją wręcz sym bo licz ną licz bę za pi sów: Prze rwy
w pra cy – sześć kart, Wro ga dzia łal ność kle ru – dwie kar ty. Z ca łą pew no ścią brak tu
rów nież od nie sień do ma te ria łów znisz czo nych w 1989/1990 r., któ re tra fi ły do li kwi da -
cji pro sto z szaf funk cjo na riu szy pro wa dzą cych spra wy. Ta kie sa me bra ki uwi dacz nia ją
się w gru pie kar to tek (sko ro wi dzów) te ma tycz nych – w tym w kar to te kach: pseu do ni -
mo wej i kryp to ni mo wej, mi mo że li czą one łącz nie po nad 2500 kart.

Oprócz kar to tek pseu do ni mo wej i kryp to ni mo wej w gru pie kar to tek (sko ro wi dzów)
te ma tycz nych, opra co wa nych po dob nie na pod sta wie ma te ria łów ar chi wal nych do ana -
lo gicz nej kar to te ki z WUSW w Za mo ściu, znaj du ją się: kar to te ka ad re so wa we dług miej -
sca za miesz ka nia, kar to te ka we dług miej sca pra cy, kar to te ka we dług za wo du, kar to te ka
we dług zna jo mo ści ję zy ka.

Naj czę ściej z kar to tek po moc ni czych sie dlec kie go WUSW wy ko rzy sty wa na jest przez
ar chi wi stów kar to te ka pseu do ni mo wa – mi mo stwier dzo nej jej nie kom plet no ści. Jest ona
nie zbęd na przy usta le niach da nych per so nal nych oso bo wych źró deł in for ma cji. Wy ni ki
kwe rend prze pro wa dza nych w tym za kre sie przez lu bel ski OBUiAD są jed nak nie peł ne.
Skła da się na to kil ka przy czyn: nie kom plet ność kar to te ki, brak na kar tach pseu do ni mo -
wych per so na liów osób, któ rych do ty czy ły ak ta, oraz fakt, że kar to te ka obej mu je tyl ko
in for ma cje o ma te ria łach zło żo nych w ar chi wum. Jed no cze śnie nie wszyst kie ak ta
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48 M. Ko ma niec ka, Or ga ni za cja i funk cjo no wa nie kar to tek… [w:] Wo kół te czek bez pie ki…



zarchiwi zo wa ne pod sy gna tu rą I są tu wpi sa ne. Wy da je się, że bra ku je np. ar chi wi za cji
do ku men tów Wy dzia łu IV, zaj mu ją ce go się m.in. Ko ścio łem rzym sko ka to lic kim. Dla te -
go nie za leż nie od wy ni ków usta leń po czy nio nych w opar ciu o tę kar to te kę ko niecz ne jest
prze pro wa dza nie do dat ko wych po szu ki wań w dzien ni kach re je stra cyj nych i in wen ta -
rzach ar chi wal nych akt sy gna tu ry I, któ re znaj du ją się w IPN w War sza wie.

Jak już za zna czo no, za cho wa ne kar to te ki po moc ni cze nie mal w stu pro cen tach od -
no szą się do ma te ria łów ar chi wal nych o cha rak te rze ope ra cyj nym lub śled czym49, któ -
rych sy gna tu ry wpi sa ne są na kar cie. Brak od nie sie nia do sy gna tu ry stwier dzo no tyl ko
na kar tach od no to wu ją cych za strze że nia lub za bez pie cze nie wy jaz dów z kra ju oraz
na kar tach do ty czą cych ucie czek, od mo wy po wro tu do PRL i emi gra cji, gdzie za pis opra -
co wy wa ny był w opar ciu o in for ma cje pasz por to we, a nie z ra cji ist nie ją cych uprzed nio
przy czyn ope ra cyj nych50. Trze ba też w tym miej scu wy raź nie stwier dzić, że wy mie nio -
ne po wy żej kar to te ki za gad nie nio wo -te ma tycz ne za cho wa ły się w więk szo ści je dy nie
w sta nie szcząt ko wym. Czę sto wy stę pu ją w nich tyl ko nie któ re dzia ły z ich przy pusz -
czal ne go sta nu sprzed 1990 r. Co gor sza, cza sem za cho wa ny dział obej mu je za le d wie
jed ną lub dwie kar ty, a w skraj nych przy pad kach ma my do czy nie nia wy łącz nie z prze -
kład ką z wpi sa ną na niej na zwą dzia łu. Na le ży przy pusz czać, że są to przede wszyst kim
skut ki ma so we go nisz cze nia do ku men ta cji w la tach 1989–1990. Szcze gól nym przy kła -
dem jest WUSW w Cheł mie, z któ re go nie za cho wa ła się ani jed na kar ta z ja kich kol wiek
kar to tek two rzą cych pro wa dzo ną tam ewi den cję ope ra cyj ną (oprócz za pi sów w kar to te -
ce ogól no in for ma cyj nej). Trud no w tym przy pad ku jed no znacz nie wy ro ko wać, że wy -
łącz ną przy czy ną tej nie kom plet no ści by ło pla no we usu wa nie śla dów dzia łal no ści SB
na prze ło mie lat 1989 i 1990. Mo gły tu za ist nieć do dat ko wo in ne czyn ni ki, a wśród nich
prze pro wa dza na ak tu ali za cja kar to tek lub pra ce nad in for ma ty za cją51. Za ma so wym nisz -
cze niem (zwłasz cza w od nie sie niu do do ku men ta cji z lat osiem dzie sią tych) prze ma wia
jed nak fakt bar dzo znacz ne go zróż ni co wa nia sta nu za cho wa nia i za kre su za so bów kar -
to tecz nych z po szcze gól nych wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych, któ rych ma -
te ria ły znaj du ją się obec nie w ar chi wum Od dzia łu IPN w Lu bli nie. Zna mien ny jest
rów nież cał ko wi ty brak kart te ma tycz nych do ty czą cych tzw. za in te re so wań czyn nych,
a prze cież pro wa dzo no spra wy do ostat nie go dnia funk cjo no wa nia SB52. Trze ba tu pod -
kre ślić, że opra co wa nie od po wied nich kart za gad nie nio wo -te ma tycz nych z chwi lą za re -
je stro wa nia oso by lub spra wy by ło ob li ga to ryj ne53. 
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49 W tek ście od róż nio no do ku men ta cję stric te ope ra cyj ną od akt po stę po wań przy go to waw czych dla
uści śle nia in for ma cji. W prze pi sach do ty czą cych za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re -
sor cie spraw we wnętrz nych za rów no ak ta po stę po wań przy go to waw czych, czy li tzw. ak ta śled cze, jak
i ma te ria ły do ty czą ce róż nych form współ pra cy, roz pra co wań i spraw ope ra cyj nych uj mo wa no wspól -
nie ja ko „ma te ria ły ope ra cyj ne”. Zob. § 35 Za rzą dze nia nr 049/85.

50 Cho dzi o re je stra cję ope ra cyj ną oraz wy ni ka ją cą z niej sy gna tu rę akt ope ra cyj nych od no szą cych
się do da nej oso by w związ ku z oko licz no ścią opi sa ną na kar cie, a nie nu mer akt pasz por to wych, któ ry
zwy kle wpi sy wa no.

51 Zob. np. W. Fe do ro wicz, op. cit.; P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki za gad nie nio wej...
52 Świad czą o tym choć by pro to ko ły bra ko wa nia do ku men ta cji bie żą cych spraw ope ra cyj nych

z 1990 r., któ re nisz czo no bez skła da nia akt do ar chi wum.
53 Np. w § 23 Wy tycz nych Biu ra „C” z dnia 18 XI 1972 r. w spra wie pro wa dze nia re je stra cji, ewi -

den cji i opra co wań ana li tycz nych oraz spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji w od nie sie niu do osób za re -
je stro wa nych w róż nych for mach współ pra cy wy ma ga no: „Po do ko na niu re je stra cji w dzien ni ku wzór
EO -13/72 Biu ro (wy dział) „C” […] wy peł nia w związ ku z tym do od po wied nich kar to tek na stę pu ją ce 



Jed no cze śnie nie od na le zio no do tych czas w od nie sie niu do po wyż szych wo je wódz -
kich urzę dów spraw we wnętrz nych żad nych in for ma cji o spo so bie po stę po wa nia z kar -
ta mi, któ re wy łą cza no z kar to tek – za rów no w związ ku ze skła da niem akt spra wy
do ar chi wum, jak i np. w wy ni ku utra ty ich ak tu al no ści, nie przy dat no ści czy kom plek so -
wych prac ak tu ali za cyj nych lub zmian ob sza rów za in te re so wań SB, a co za tym idzie za -
kre su re je stra cji54. Po nad to je dy nie nie licz ne usta lo ne do tych czas pro to ko ły bra ko wa nia
akt (i to głów nie te, któ re do ty czy ły cy klicz nych, pla no wa nych ak cji prze glą du ma te ria -
łów ar chi wal nych) za wie ra ją ad no ta cję o znisz cze niu kart ewi den cyj nych wraz z ak ta mi,
przy czym naj czę ściej jest tu mo wa tyl ko o kar cie E -14 z KOI55. Nie na tra fio no na to -
miast wśród za cho wa nych pro to ko łów na za pi sy (a tym bar dziej ca łe pro to ko ły) od no -
szą ce się bez po śred nio do bra ko wa nia wy łącz nie kart ewi den cyj nych (tzn. nisz cze nia ich
sa mo dziel nie, a nie łącz nie z ak ta mi, któ rych za war tość opi sy wa ły)56.

Po mo ce ewi den cyj ne

W za so bie lu bel skie go od dzia łu IPN znaj du ją się pod sta wo we po mo ce ewi den cyj ne
SB zwią za ne bez po śred nio z pro wa dze niem ewi den cji ope ra cyj nej. Na le żą do nich
w szcze gól no ści dzien ni ki re je stra cyj ne oraz in wen ta rze ar chi wal ne akt (zwa ne też za -
mien nie dzien ni ka mi ar chi wal ny mi).

Dzien ni ki re je stra cyj ne, z ja ki mi się tu taj spo ty ka my, zo sta ły wpro wa dzo ne w 1962 r.
(druk EO -13/62)57 i o nie zmie nio nym wzo rze prze trwa ły aż do koń ca SB, przy czym
od wej ścia w ży cie Za rzą dze nia nr 079/72 uży wa no w in struk cjach ozna cze nia EO -13/72. 

Zarys struktury ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w zasobie...
A

R
C

H
I
W

U
M

123

kar ty te ma tycz ne: 1) pseu do ni mo wą wzór EO -135, 2) wg zna jo mo ści ję zy ków ob cych wzór EO -135,
3) wg za wo du wzór EO -134, 4) wg miej sca pra cy wzór EO -134A, 5) ad re so wą wzór EO -131, 6) wg na -
ro do wo ści wzór EO -135.

54 In te re su ją cy, lecz na dal do koń ca nie usta lo ny, jest spo sób po stę po wa nia z kar ta mi wy pi sy wa ny mi
w mo men cie za re je stro wa nia oso by/spra wy i umiesz cza ny mi w róż nych kar to te kach (ogól no in for ma -
cyj nej, sta ty stycz nej, te ma tycz nych). Te go, co dzie je się fi zycz nie z kar ta mi z okre su pro wa dze nia spra -
wy z chwi lą ar chi wi za cji ma te ria łów, nie pre cy zu ją w peł ni prze pi sy ani wy tycz ne. W do stęp nych
pu bli ka cjach nie na tra fio no też na ta kie jed no znacz ne in for ma cje (choć by w od nie sie niu do kon kret nych
wo je wództw). Być mo że nie któ re kar ty by ły prze no szo ne z kar to tek ak tu al nych za in te re so wań do kar -
to tek ar chi wal nych. Tak mo gło być w przy pad ku kart te ma tycz nych, do któ rych opra co wa nia wy ko rzy -
sty wa no te sa me wzo ry dru ków, ja kie spo ty ka my w kar to te kach (sko ro wi dzach) te ma tycz nych z WUSW
w Za mo ściu oraz Sie dl cach. Jed nak że na dzi siej szym eta pie wie dzy i ba dań to je dy nie przy pusz cze nie.
Ma te riał źró dło wy w lu bel skim IPN jest bo wiem bar dzo ogra ni czo ny i wy biór czy. 

55 Ta kie da ne od na le zio no w pro to ko łach bra ko wa nia z KW MO/WUSW w Lu bli nie, na to miast nie
by ło moż li we pod da nie szcze gó ło wej ana li zie kil ku dzie się ciu ty się cy za pi sów ze wszyst kich
województw. Pa mię tać też trze ba o tym, że pro to ko ły bra ko wa nia rów nież nisz czo no – zwłasz cza
w latach 1989–1990.

56 O ist nie niu ta kich pro to ko łów w od dzia łach IPN w Po zna niu i Bia łym sto ku wspo mi na ją np. 
W. Fe do ro wicz i P. Drzy ma ła. Zob. W. Fe do ro wicz, op. cit.; P. Drzy ma ła, Cha rak te ry sty ka kar to te ki
zagad nie nio wej…

57 AIPN Kr, 0179/785, Za rzą dze nie nr 0110/62 z dnia 18 VI 1962 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych
w spra wie za sad i try bu re je stra cji spraw i osób bę dą cych w ak tu al nym za in te re so wa niu jed no stek Służ -
by Bez pie czeń stwa, b.p. Zob. M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne
i ko or dy na cyj ne... [w:] Wo kół te czek bez pie ki…



Druk ten miał na stę pu ją ce ru bry ki:

Jak już wspo mnia no, nu mer re je stra cyj ny nada wa no w Biu rze (wy dzia le/sek cji) „C”.
Licz ba po rząd ko wa dzien ni ka re je stra cyj ne go sta no wi ła więc jed no znacz ną iden ty fi ka -
cję dla spra wy przez ca ły okres jej pro wa dze nia. W dzien ni kach re je stra cyj nych z by łych
wo je wództw: lu bel skie go, bial sko po dla skie go, chełm skie go, sie dlec kie go58 i za moj skie -
go sto so wa no nu me ra cję cią głą od dnia pierw sze go wpi su aż do mo men tu za koń cze nia
dzia ła nia SB.

W czwar tej ru bry ce „Ka te go ria” wpi sy wa no cha rak ter re je stro wa nej oso by/spra wy.
Z uwa gi na nie wiel ką ilość miej sca oraz moż li wość póź niej szych zmian w za kre sie re je -
stra cji sto so wa no skró ty, np.: taj ny współ pra cow nik – TW; kan dy dat na taj ne go współ -
pra cow ni ka – kand. na TW; lo kal kon tak to wy – LK; spra wa ope ra cyj ne go spraw dze -
nia – S.O.S./sos; oso ba do spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia – os. do spr.op.rozp./os.
do sor. itp. 

W na stęp nej ko lum nie do ko ny wa no wpi su, je śli w spra wie wy stę po wał wię cej niż
jeden fi gu rant oraz przy re je stra cji osób, któ re już fi gu ro wa ły w ewi den cji. Wów czas
wpi sy wa no tu nu mer spra wy, do któ rej da na oso ba by ła re je stro wa na. 

Na to miast w ru bry ce „Pseu do nim/kryp to nim” oprócz za pi su wy ni ka ją ce go z na zwy
ru bry ki mo gły się tak że zna leźć ini cja ły za re je stro wa nej oso by. Po stę po wa no tak w nie -
któ rych wo je wódz twach np. przy re je stra cji kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków
lub w od nie sie niu do za strze żeń wy jaz dów. W ostat nim przy pad ku, w nie któ rych jed -
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58 Dzien ni ki re je stra cyj ne z b. WUSW w Sie dl cach są prze cho wy wa ne – po dob nie jak więk szość in -
wen ta rzy ar chi wal nych z te go wo je wódz twa – w ar chi wum IPN w War sza wie, to też nie bę dą tu taj szcze -
gó ło wo oma wia ne.
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nost kach wpi sy wa no w tym miej scu peł ne imię i na zwi sko. War to tak że wspo mnieć nie -
ty po wy ele ment za pi su w sie dlec kich dzien ni kach re je stra cyj nych, gdzie umiesz cza no
per so na lia osób, któ rych do ty czy ły re je stra cje – nie za leż nie od ich cha rak te ru.

W po szcze gól nych ru bry kach na no szo ne by ły też wszel kie zmia ny do ty czą ce re je -
stra cji, np. zmia na ka te go rii, pseu do ni mu, jed nost ki pro wa dzą cej. Zwy kle prze kre śla no
wów czas wcze śniej szą ad no ta cję, do pi sy wa no też (choć nie za wsze) da tę zmia ny. W nie -
któ rych wo je wódz twach (np. za moj skim) czę ściej niż gdzie in dziej sto so wa no for mę
prze re je stro wań do ko lej ne go nu me ru za miast do ko ny wa nia zmian w za kre sie da nej re -
je stra cji.

Ostat ni mi da ny mi w dzien ni ku re je stra cyj nym by ły in for ma cje o ter mi nie zło że nia
akt do ar chi wum wraz z sy gna tu rą ar chi wal ną lub da tą pro to ko łu bra ko wa nia. W wie lu
przy pad kach do ty czą cych re je stra cji pro wa dzo nych do koń ca lat osiem dzie sią tych za nie -
cha no wpi sywa nia tych da nych. Czę sto nie od naj du je my wte dy tak że pro to ko łu bra ko -
wa nia ma te ria łów.

Naj star szy w za so bie ar chi wal nym OBUiAD w Lu bli nie jest dzien nik re je stra cyj ny
z b. wo je wódz twa lu bel skie go. Je go pro wa dze nie roz po czę to w sierp niu 1962 r. i dla wie -
lu pierw szych wpi sów moż na stwier dzić re je stro wa nie we dług no wych za sad spraw bę -
dą cych już w to ku. Zgła sza ły je suk ce syw nie wszyst kie jed nost ki. Do koń ca ist nie nia
KW MO/WUSW w Lu bli nie za re je stro wa no tu taj po nad 38 000 spraw. Po zo sta łe urzę -
dy, któ rych do ku men ta cją dys po nu je my, za re je stro wa ły od po wied nio: Bia ła Pod la -
ska – po nad 7500 spraw, Chełm – pra wie 14 000, Za mość – po nad 15 000.

Znisz cze nia w kar to te kach oraz w za so bie ak to wym SB spo wo do wa ły, że obec nie na -
le ży wy pra co wać no we me to dy uzy ski wa nia po trzeb nych in for ma cji. Dla te go też
w dzien ni kach re je stra cyj nych prze pro wa dza ne są sze ro kie kwe ren dy oso bo we i te ma -
tycz ne. Szcze gól nie istot ne i żmud ne w re ali za cji są pró by iden ty fi ka cji osób współ pra -
cu ją cych z SB. Punk tem wyj ścia w te go ty pu pra cach są za pi sy z dzien ni ków
re je stra cyj nych, któ re zo sta ją pod da ne ana li zie i se lek cji aż do wy ło nie nia osób naj bliż -
szych kry te riom za py ta nia lub ści śle im od po wia da ją cych. W opar ciu o dzien ni ki re je -
stra cyj ne czę sto kroć iden ty fi ku je się rów nież ma te ria ły o kryp to ni mach wska zy wa nych
przez wnio sko daw ców, roz pra co wa nia pro wa dzo ne przez okre ślo ne jed nost ki itp.

Dzien nik re je stra cyj ny był po mo cą ewi den cyj ną, w któ rej od no to wy wa no ca ły
przebieg re je stra cji. Je że li pro wa dzo no go rze tel nie, moż na dzię ki za war tym tu da nym
uzy skać lub zre kon stru ować istot ne in for ma cje. Jed no cze śnie wie lość ad no ta cji i do ko -
ny wa nych zmian do pro wa dza cza sem do nie czy tel no ści za pi su.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa da mi ak ta spraw za koń czo nych skła da no w wo je -
wódz twie do ar chi wum wy dzia łu/sek cji „C”. Od by wa ło się to za po śred nic twem jed nost -
ki, któ ra za re je stro wa ła spra wę. Kwe stie zwią za ne z prze ka zy wa niem akt do ar chi wum
re gu lo wa ły przy ta cza ne wcze śniej za rzą dze nia (wraz z do łą czo ny mi wy ka za mi akt) mi -
ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re -
sor cie. Każ dy ro dzaj akt ewi den cjo no wa no w in wen ta rzu ar chi wal nym pro wa dzo nym
dla da ne go ro dza ju akt. Sy gna tu rę two rzy ła ko lej na po zy cja z in wen ta rza, ła ma na przez
sym bol da ne go ro dza ju akt. Wzo ry dru ków in wen ta rzy, a co za tym idzie za kres wpi sy -
wa nych tam in for ma cji zmie nia ły się na prze strze ni lat. W pierw szych in wen ta rzach
sygna tur II i III z po cząt ku lat sześć dzie sią tych (wo je wódz two lu bel skie) nie wpi sy wa no
pro ble ma ty ki spra wy. Jest to znacz ne utrud nie nie, przede wszyst kim przy pro wa dze niu
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kwe rend te ma tycz nych. Ostat nie chro no lo gicz nie wzo ry dru ków ksiąg in wen ta rzo wych,
sto so wa ne prak tycz nie we wszyst kich ww. wo je wódz twach, mia ły na stę pu ją cy układ:

1. Lp.
2. Da ta wpi su.
3. Na zwa jed nost ki zda ją cej ak ta.
4. Nu mer re je stra cyj ny ewi den cji spraw.
5. Na zwi sko, imię, imię oj ca głów ne go fi gu ran ta lub ty tuł akt spra wy.
6. Kryp to nim lub pseu do nim.
7. Ilość to mów.
8. Za bar wie nie spra wy.
9. Okres pro wa dze nia spra wy.

10. Rok bra ko wa nia.
11. Ad no ta cje o ru chu akt spra wy.
12. Uwa gi59.
Więk szość in wen ta rzy sy gna tur II i III, po cho dzą cych z lat sześć dzie sią tych (wo je -

wódz two lu bel skie), nie za wie ra ło ad no ta cji o przed mio cie („za bar wie niu”) spra wy. Być
mo że był to m.in. sku tek prze pi sy wa nia znacz nej czę ści za pi sów z in wen ta rzy daw nych
sy gna tur „E” oraz „Śl”, w któ rych nie za miesz cza no ta kich in for ma cji. Od po ło wy lat
sie dem dzie sią tych za uwa żal ne jest ujed no li ce nie spo so bu pra cy i dzię ki za pi som in wen -
ta rzo wym moż na pro wa dzić np. prze kro jo we kwe ren dy te ma tycz ne, po szu ki wać in for -
ma cji o zło że niu kon kret nych akt do ar chi wum. Moż li we jest też usta le nie da nych
do ty czą cych nie któ rych osób, gdyż dla czę ści akt, któ re znisz czo no, przy wy co fa niu kar -
ty z kar to te ki ogól no in for ma cyj nej czy nio no za pi ski o do ty czą cych ich oso bach. Więk -
szość in wen ta rzy sy gna tur II i III nie za wie ra peł nych da nych oso bo wych, acz kol wiek
funk cjo na riu sze z nie któ rych wo je wództw nie wzbra nia li się przed ich za miesz cza niem.
Wszel kie in for ma cje ewi den cyj ne są o ty le istot ne, że we dług wstęp nych sza cun ków z po -
szcze gól nych wo je wództw ob ję tych dzia ła niem IPN w Lu bli nie za cho wa ło się po ni żej
(cza sem znacz nie po ni żej) po ło wy akt sy gna tu ry II.

In wen ta rze akt sy gna tu ry I po zwa la ją z ko lei uści ślić da ne do ty czą ce ewen tu al nej
współ pra cy (za wie ra ją np. in for ma cję o zar chwi zo wa niu tecz ki pra cy). Po nad to ko lej ne
za pi sy da ją peł niej szy ob raz spra wy. W in wen ta rzach sy gna tu ry I po sia da nych w lu bel -
skim IPN naj bar dziej wi docz na jest róż ni ca w pro wa dze niu tej do ku men ta cji przez ko -
mór ki pio nu „C” w po szcze gól nych wo je wódz twach. W Lu bli nie skru pu lat nie
wy peł nia no wszyst kie nie zbęd ne ru bry ki, na to miast za moj ski in wen tarz nie ma nu me -
rów re je stra cyj nych, a koń co we za pi sy czę sto nie są toż sa me z da ny mi w dzien ni ku re -
je stra cyj nym, co cza sem unie moż li wia jed no znacz ną iden ty fi ka cję oso by i spra wy.
Do dat ko wo przy gru pie koń co wych wpi sów, wska zu ją cych na ar chi wi za cję wy łącz nie
te czek pra cy, nie wpro wa dzo no imion i na zwisk osób, na to miast przy nie któ rych po zy -
cjach w in wen ta rzu usu nię to wpro wa dzo ne wcze śniej da ne oso bo we. Zwa żyw szy na brak
in wen ta rza sy gna tu ry I z WUSW w Cheł mie oraz nie kom plet ny spis ma te ria łów tej ka -
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59 W ar ty ku le po mi nię to in wen ta rze daw nych sy gna tur „S”, „Śl”, „E”, któ re za wie ra ją za pi sy od lat
czter dzie stych i by ły suk ce syw nie za stę po wa ne no wy mi wzo ra mi dru ków. Spra wy w nich wpi sa ne pod -
le ga ły wów czas znisz cze niu lub prze re je stro wa niu do no wych in wen ta rzy; w ta kim przy pad ku nada wa -
no spra wie no wą sy gna tu rę. Do sy gna tur z te go okre su na le żą tak że ak ta spraw obiek to wych o ozna cze niu
„O”. Po zo sta wio no je pod pier wot ny mi sy gna tu ra mi ar chi wal ny mi.



te go rii z WUSW w Bia łej Pod la skiej, re ali za cja wszel kich kwe rend do ty czą cych oso bo -
wych źró deł in for ma cji sta je się nie zwy kle utrud nio na.

Z punk tu wi dze nia ba da czy i dzien ni ka rzy naj szer sze spek trum wia do mo ści o okre -
ślo nym za gad nie niu za wie ra ją ak ta spraw obiek to wych. Wpi sy wa no je do in wen ta rzy
syg na tu ry IV i zwięź le przed sta wia no ich pro ble ma ty kę. W od nie sie niu do spraw wpi sa -
nych do in wen ta rza akt sy gna tu ry IV z WUSW w Lu bli nie znisz czo no ich po nad jed ną
trze cią. Więk sza część za cho wa ła się na to miast w Cheł mie i Sie dl cach. Z wo je wódz twa
za moj skie go po zo sta ła za le d wie jed na trze cia akt sy gna tu ry IV. Na to miast z te re nu wo -
je wódz twa bial sko po dla skie go w ar chi wum IPN w Lu bli nie znaj du je się ich tyl ko kil ka -
na ście.

Ko lej ną po mo cą ewi den cyj ną są książ ki ewi den cji mi kro fil mów. Po ziom ich pro wa -
dze nia i za kres za war tych w nich in for ma cji by ły róż ne, jed nak tak że one po zwa la ją uzu -
peł nić in for ma cje o spra wie. W przy pad ku WUSW w Bia łej Pod la skiej ewi den cja
mi kro fil mów sy gna tu ry I re kom pen su je czę ścio wo brak ory gi nal ne go in wen ta rza akt. Po -
cząt ko wo nu mer mi kro fil mu róż nił się od sy gna tu ry ar chi wal nej akt, z cza sem ujed no li -
co no sys tem opi su, two rząc nu mer w opar ciu o po zy cję in wen ta rzo wą akt prze ła ma ną
przez arab ską licz bę (za miast rzym skiej) na ozna cze nie gru py sy gna tu ro wej, np. ak ta:
555/II, mi kro film: 555/2.

Ostat ni ele ment in for ma cji ewi den cyj nej to pro to kół bra ko wa nia, któ ry po wi nien
być spo rzą dzo ny na od po wied nim dru ku i za wie rać okre ślo ne in for ma cje. Pla no we,
zgod ne z prze pi sa mi nisz cze nie akt SB rze czy wi ście by ło na ta kich pro to ko łach od no -
to wy wa ne. Ina czej rzecz się przed sta wia w okre sie 1989–1990, kie dy do ku men ta cja do -
ty czą ca nisz cze nia akt by ła two rzo na w ogrom nej więk szo ści tyl ko przy za cho wa niu
po zo rów le gal nych dzia łań. Ża den z pro to ko łów nie za wie ra na zwisk i imion osób,
w skraj nych przy pad kach wpi sy wa no tyl ko nu mer re je stra cyj ny spra wy, co przy po mył -
kach pi sar skich unie moż li wia ja ką kol wiek iden ty fi ka cję ma te ria łów uję tych w do ku -
men cie. W ten spo sób z te re nu b. wo je wództw: lu bel skie go, bial sko po dla skie go,
chełm skie go oraz za moj skie go znisz czo no kil ka dzie siąt ty się cy kart ma te ria łów. Dziś
pró bu je my od two rzyć, przy naj mniej frag men ta rycz nie, utra co ne wów czas in for ma cje.
Słu ży te mu tak że po głę bia nie wie dzy na te mat za sad pro wa dze nia i struk tu ry do ku men -
ta cji ewi den cyj nej cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. Ta ka wie dza umoż li -
wia rów nież po praw ną in ter pre ta cję wy ni ków po szu ki wań, po zwa la też wła ści wie
ukie run ko wać dal szą kwe ren dę.

Do ku men ty wy two rzo ne i zgro ma dzo ne przez cy wil ne or ga na bez pie czeń stwa pań -
stwa ma ją istot ne zna cze nie dla re ali za cji usta wy o IPN. Jed no cze śnie środ ki ewi den cyj -
ne sta no wią tu pierw sze źró dło wie dzy o oso bie i spra wie. Nie ste ty, do ku men ta cja ta,
w tym pod sta wo we z punk tu wi dze nia in for ma cyj ne go kar to te ki ogól no in for ma cyj ne KW
MO/WUSW w Lu bli nie, Bia łej Pod la skiej, Cheł mie i Za mo ściu60, prze trwa ła prze mia ny
ustro jo we w nie kom plet nym sta nie. Trze ba też stwier dzić, że za cho wa ne kar to te ki w za -
so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN w Lu bli nie nie od zwier cie dla ją dziś w peł ni struk tu ry
ani wiel ko ści ewi den cji ope ra cyj nej jed no stek SB w okre sie, gdy by ła ona two rzo na. 
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60 Jak wspo mnia no, do za so bu Od dzia łu IPN w Lu bli nie nie tra fi ła kar to te ka ogól no in for ma cyj na 
b. KW MO/WUSW w Sie dl cach. Za cho wa ne kar ty znaj du ją się w BUiAD IPN w War sza wie. Wy ni ki
prze pro wa dza nych tam kwe rend ewi den cyj nych do po szcze gól nych spraw wska zu ją tak że na po waż ną
nie kom plet ność tej kar to te ki.



Nie kom plet ność kar to tek skut ku je ko niecz no ścią pro wa dze nia przez ar chi wi stów
z lubel skie go od dzia łu IPN do dat ko wych po szu ki wań w po sia da nych in wen ta rzach archi -
wal nych, dzien ni kach re je stra cyj nych, pro to ko łach bra ko wa nia, spi sach zdaw czo -od bior -
czych akt. Jest to szcze gól nie istot ne w ob li czu znisz czeń do ko na nych na prze ło mie 1989
i 1990 r., któ re do tknę ły w po waż nym stop niu za sób ak to wy cy wil nych or ga nów bez pie -
czeń stwa PRL. Dla te go też w swo ich pra cach i kwe ren dach ar chi wal nych nie mo że my
lek ce wa żyć żad nej wzmian ki i za pi su, się ga jąc do każ de go za cho wa ne go ele men tu z za -
kre su środ ków ewi den cyj nych. W ce lu zwięk sze nia głę bi in for ma cyj nej oraz moż li wo -
ści wy szu ki waw czych nie zbęd ne jest tak że kon ty nu owa nie pro ce su two rze nia
elek tro nicz nych baz da nych w opar ciu o in for ma cje za war te w kar to te kach oraz po zo sta -
łych po mo cach ewi den cyj nych. 

Jed no cze śnie za pre zen to wa ne ma te ria ły ar chi wal ne wy ma ga ją dal szych ba dań dla ich
wła ści we go roz po zna nia, opi su i opra co wa nia, ale przede wszyst kim dla jak naj peł niej -
sze go wy ko rzy sta nia za war tych tam in for ma cji. Ba da jąc pro ce sy ar chi wo twór cze i poszu -
ku jąc me tod wła ści we go za rzą dza nia po wie rzo nym In sty tu to wi za so bem ar chi wal nym,
sta je my w ob li czu po trze by usta la nia i bez po śred nie go udo stęp nia nia jak naj szer szych
da nych ewi den cyj nych, któ re w za mie rze niu ak to twór ców mia ły tyl ko od sy łać do od po -
wied nich do ku men tów, a nie sta no wić sa mo dziel ne źró dło in for ma cji. Jed no cze śnie środ -
ki ewi den cyj ne SB od zwier cie dla ją me to dy, za da nia i ce le po li cji po li tycz nej PRL
i sta no wią cen ne źró dło hi sto rycz ne dla peł ne go przed sta wie nia naj now szych dzie jów
Pol ski oraz ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji.
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Wzór druku kartotecznego: karta rejestracyjna EO-4/77

AIPN Lu

AIPN Lu
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Wzór druku kartotecznego: karta archiwalna E-14 (czterostronna)

AIPN Lu

AIPN Lu
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Wzór druku kartotecznego: karta archiwalna E-14 (dwustronna)

Wzór druku kartotecznego: karta aktualizacyjna E-16

AIPN Lu

AIPN Lu
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Wzo ry dru ków kar to tecz nych: EO -132 (pseu do ni mo wa/kryp to ni mo wa), 
EO -133 (wg wy ko rzy sta nia do za gad nie nia), EO -134 (wg za wo du), 

EO -136 (wg na ro do wo ści), EO -134-A (wg miej sca pra cy), EO -135 (wg zna jo mo ści
ję zy ków ob cych), EO -131-A (ad re so wa – wg miej sca za miesz ka nia: 

wo je wódz two), EO -131-B (ad re so wa – wg miej sca za miesz ka nia: miej sco wość), 
EO -131 (ad re so wa – wg miej sca za miesz ka nia: na zwa uli cy)

AIPN Lu
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Wzory druków kartotecznych: 
karta tematyczna (EO-130), karta zagadnieniowa

Wzór druku kartotecznego: karta rejestracyjna postępowania
przygotowawczego (na osobę) EO-13-S/b

AIPN Lu

AIPN Lu
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Wzór druku kartotecznego: karta rejestracyjna postępowania
przygotowawczego (zgłoszenie sprawy) EO-13-S/a

AIPN Lu

AIPN Lu



Tomasz Karpiński

Wojskowy Sąd Okręgowy nr III

w Poznaniu (1945–1949). 

Dzieje urzędu i registratury

Woj sko wy Sąd Okrę go wy nr III w Po zna niu (wcześniej Sąd Po znań skie go Okrę -
gu Woj sko we go) nie do cze kał się osob ne go ar ty ku łu lub mo no gra fii1. Ten brak
za in te re so wa nia ba da czy wy ni ka z jed nej stro ny z kon tro wer sji spo wo do wa -

nych działalnością są du, z dru giej – z bra ku źró deł nie zbęd nych do prze pro wa dze nia ana -
li zy je go struk tu ry lub działalności. Z pierw sze go ro ku funk cjo no wa nia są du, dzię ki
prze ka za niu w 1955 r. kom ple tu akt do Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go, za cho wa -
ło się naj wię cej in for ma cji. Na to miast okres 1946–1949 ze wzglę du na znisz cze nie nie -
mal wszyst kich do ku men tów ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych i są do wych jest nie mal
nie roz po zna ny.

Lu kę tę moż na tyl ko częściowo za peł nić wiadomościami uzy ska ny mi w in ny spo sób.
Znaj du je tu oczywiście za sto so wa nie me to da za pro po no wa na przed la ty przez Ka zi mie -
rza Ko nar skie go, któ ry wska zy wał, że urzę dy bę dą ce w bezpośredniej re la cji ma ją w swo -
ich re gi stra tu rach mi nu ty pism wła snych (lub pierw sze ich ko pie) i ory gi na ły pism
otrzy my wa nych (lub dal sze ich ko pie)2. Nie któ re istot ne do ku men ty, tj. spra woz da nia
i pro to ko ły kon tro li wy twa rza ne w kil ku eg zem pla rzach, by ły prze cho wy wa ne nie tyl ko
w re gi stra tu rze są du, w któ rym po wsta wa ły, lecz tak że roz sy ła no je do in sty tu cji zwierzch -
nich, np. Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go, De par ta men tu Służ by Sprawiedliwości Mi -
ni ster stwa Obro ny Na ro do wej lub Naj wyż sze go Są du Woj sko we go, gdzie za cho wa ły się
do dzi siaj. 

Na stęp nym spo so bem po zwa la ją cym na uzu peł nie nie wie dzy o działalności WSO
nr III w Po zna niu jest me to da hi sto rycz no -ustro jo wa. Ana li za obo wią zu ją cych ak tów
praw nych – przede wszyst kim niż sze go rzę du – wy da wa nych przez woj sko we or ga ny
nad rzęd ne, głów nie w for mie okól ni ków i roz ka zów, po zwa la na określenie gra nic zmian
właściwości te ry to rial nych i pod mio to wych po znań skie go są du, a tak że na wska za nie za -
kre su wy ko ny wa nych za dań. Ze wzglę du na woj sko wy cha rak ter są du in for ma cje zwią -
za ne z WSO nr III w Po zna niu moż na z po wo dze niem zna leźć w roz ka zach,
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1 Ist nie je ma szy no pis pra cy by łe go pre ze sa Są du Naj wyż sze go Bog da na Dzię cio ła, au to ra wie lu pu -
bli ka cji do ty czą cych są dow nic twa woj sko we go, poświęconej WSO nr III w Po zna niu. Obec nie znaj du -
je się on w CAW, gdzie zo stał prze ka za ny przez Woj sko wy In sty tut Hi sto rycz ny (daw na sygn. WIH,
Ma te ria ły i Do ku men ty, IV/96/203).

2 K. Ko nar ski, Pod sta wo we za sa dy ar chi wi sty ki, „Ar che ion” 1951, t. XIX–XX, s. 31–32.



za rzą dze niach i okól ni kach, m.in. Ko men dy Gar ni zo nu Po znań, Do wódz twa Po mor skie -
go Okrę gu Woj sko we go, De par ta men tu Służ by Sprawiedliwości MON, Naj wyż sze go
Sądu Woj sko we go, Szta bu Ge ne ral ne go, mi ni stra obro ny na ro do wej i wie lu in nych.

Pierw szym po wo jen nym woj sko wym są dem utwo rzo nym na te re nie Po zna nia był Sąd
Po znań skie go Okrę gu Woj sko we go. Po cząt ko wo w miej sce są du okrę go we go pla no wa -
no utwo rzyć woj sko wy sąd gar ni zo no wy. Roz ka zem na czel ne go do wód cy Woj ska Pol -
skie go nr 15 z 25 stycz nia 1945 r., do 20 lu te go 1945 r. za mie rza no zor ga ni zo wać dwa
ta kie są dy: w Po zna niu i To ru niu. Ze wzglę du na trwa ją ce jesz cze w tym cza sie wal ki
tym cza so wą sie dzi bą są du po znań skie go miał być Ko nin3. Wkrót ce z kon cep cji tej zre -
zy gno wa no z uwa gi na ulo ko wa nie w mieście Do wódz twa Po znań skie go Okrę gu Woj -
sko we go4. Roz ka zem na czel ne go do wód cy Woj ska Pol skie go nr 23/Org. z 1 lu te go 1945 r.
na te re nie wo je wódz twa po znań skie go do 1 mar ca mia no utwo rzyć Po znań ski Okręg
Woj sko wy zgod nie z eta tem D1/175. W struk tu rze Szta bu Do wódz twa Okrę gu roz kaz ten
prze wi dy wał rów nież sąd woj sko wy o ran dze okrę go we go. Od ma ja do sierp nia na te re -
nie Po zna nia znaj do wa ła się tak że sie dzi ba Są du Woj sko we go 2. Ar mii Woj ska Pol skie -
go, któ ry w tym cza sie ko eg zy sto wał z Są dem Po znań skie go Okrę gu Woj sko we go6. Ak ta
Są du Woj sko we go 2. Ar mii WP prze ka za ne zo sta ły do Są du Po mor skie go Okrę gu Woj -
sko we go w Byd gosz czy (pó źniej Woj sko wy Sąd Okrę go wy nr II w Byd gosz czy)7.

Pre ze sa i wi ce pre ze sa po wo ła no 22 lu te go 1945 r. ra zem z większością sę dziów i ob -
sa dą ad mi ni stra cyj ną in sty tu cji8. Per so nel pla ców ki roz po czął służ bę 1 mar ca w skła dzie:
pre zes, za stęp ca, trzech sę dziów, star szy se kre tarz są do wy, se kre tarz i se kre tarz sta ty -
styk9. Siód me go mar ca sąd otrzy mał w użyt ko wa nie bu dy nek przy ul. Wy spiań skie go 210.
Jed nak że do pie ro 12 mar ca na pod sta wie Roz ka zu Na czel ne go Do wódz twa WP – Szta -
bu Głów ne go Od dzia łu Or ga ni za cyj no -Eta to we go nr 0408/019 z 7 mar ca 1945 r. ofi cjal -
nie sfor mo wa no sąd okrę go wy przy Po znań skim Okrę gu Woj sko wym, o czym pre ze sa
są du w Po zna niu dr. Wła dy sła wa Gar now skie go11 po in for mo wa no pi smem Wy dzia łu
Sądow nic twa Wo jen ne go NDWP nr 0452. Pierw szy roz kaz re gu lu ją cy pro ce du ry
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3 CAW, III.432.39, k. 26. W myśl przy to czo ne go roz ka zu Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go w Po -
zna niu ni gdy nie zor ga ni zo wa no.

4 A. We so łow ski, W cie niu woj ny i po li ty ki. Są dow nic two Woj ska Pol skie go na fron cie wschod nim
w la tach 1943–1945, To ruń 2003, s. 183.

5 AIPN, 827/2998, Tecz ka nr 06/I, Za rzą dze nia Na czel ne go Do wódz twa, k. 8; Or ga ni za cja i dzia ła -
nia bo jo we Lu do we go Woj ska Pol skie go w la tach 1943–1945. Wy bór ma te ria łów źró dło wych, t. I,
oprac. L. Po na haj ba, War sza wa 1958, s. 331–332.

6 B. Dzię cioł, Są dy wo jen ne po za koń cze niu dzia łań zbroj nych na fron cie (maj–gru dzień 1945), War -
sza wa 2001, s. 149.

7 AMON, 161/91/3648, DSS MON, Tecz ka nr 0015/49, Pro to ko ły zdaw czo -od bior cze, t. 1, Pro to -
kół zdaw czo -od bior czy prze ka za nia agend są du WSO II w Byd gosz czy, 30 VI 1949 r., k. 299–300.

8 B. Dzię cioł, Są dow nic two wo jen ne w cza sie walk fron to wych (12 stycz nia – 8 ma ja 1945 r.), War -
sza wa 2001, s. 272.

9 AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, k. 3; AIPN, 827/3024,
WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 183.

10 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 183.
11 Zob. bio gram Wła dy sła wa Gar now skie go w: K. Szwa grzyk, Praw ni cy cza su bez pra wia. Sę dzio -

wie i pro ku ra to rzy woj sko wi w Pol sce 1944–1956, Kra ków–Wro cław 2005, s. 301; R. Leśkiewicz, Woj -
sko wy Sąd Re jo no wy w Po zna niu (1946–1955). Or ga ni za cja, funk cjo no wa nie, pro ce sy ar chi wo twór cze,
War sza wa–Po znań 2009, s. 92–93.



urzędowa nia wy da no do pie ro 21 mar ca12. Dwa dni pó źniej zin wen ta ry zo wa no ma ją tek
ru cho my są du1 3.

Etat D1/17 prze wi dy wał dla są du okrę gu woj sko we go w okre sie woj ny osiem na stu
pra cow ni ków, w tym sied miu ofi ce rów, czte rech pod ofi ce rów i sied miu sze re go wych14.
W cza sie po ko ju na to miast per so nel miał zo stać ogra ni czo ny do dwu na stu żoł nie rzy
(jedena stu ofi ce rów i jed ne go sze re go we go) i trzech pra cow ni ków kon trak to wych
(cywilnych)15.

Do kład nie rok po pierw szych de cy zjach per so nal nych, 22 lu te go 1946 r., etat są du
zmie nio no na 31/1, zwięk sza jąc stan oso bo wy do dwu na stu ofi ce rów, dwóch pod ofi ce -
rów, czte rech sze re go wych oraz czte rech pra cow ni ków kon trak to wych. Oprócz te go
w eta cie zna la zły się sa mo cho dy – oso bo wy (BMW g -1-36-6216) i cię ża ro wy (GAZ
AA17), dwie ma szy ny do pi sa nia, czte ry ka ra bin ki wzór 38, jedenaście pi sto le tów i je den
au to mat18. Na po cząt ku 1947 r. w miej sce uszko dzo ne go BMW sąd otrzy mał sa mo chód
cię ża ro wy mar ki Che vro let19. 

W tym też cza sie większość sta rej ka dry WSO w Po zna niu (tak że pre zes i wi ce pre -
zes) zo sta ła skie ro wa na do właśnie sfor mo wa ne go WSR w Po zna niu20. No wym pre ze -
sem zo stał ppłk Sta ni sław Drzy ma ła (od 17 czerw ca 1946 r. funk cję tę peł nił mjr
Fran ci szek Sze liń ski, ofi cjal nie po wo ła ny na to sta no wi sko 5 lip ca 1946 r.), a wi ce pre ze -
sem – mjr Got fryd Ostrow ski (do sierp nia 1946 r., pó źniej zo stał za stą pio ny przez Mi -
cha ła Fran kow skie go). Sta no wi ska sę dziów ob ję li wów czas kpt. Sta ni sław Czaj kow ski
i kpt. Ka zi mierz Ta siem ski, na ase so rów na to miast wy zna czo no ppor. Alek san dra Bo -
row skie go i por. Zdzi sła wa Kanc le rzew skie go (przy był do pie ro we wrześniu, wcześniej
na tym sta no wi sku był wa kat). Pó źniej szy mi pre ze sa mi WSO by li: mjr Fran ci szek Sze -
liń ski, Cze sław Ra tyń ski, Cze sław Ko niecz ny, Piotr Pa rze niec ki i Ka zi mierz Ta siem -
ski – fak tycz nie peł nią cy obo wiąz ki pre ze sa pod czas nieobecności Pa rze niec kie go21.
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12 B. Dzię cioł, Są dow nic two wo jen ne w cza sie walk..., s. 272; AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka
nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, k. 1.

13 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 183.
14 AIPN, 827/2997, WSO III, Tecz ka nr 05/45, Roz ka zy per so nal ne, Wy ciąg z eta tu Do wódz twa

Okrę gu Woj sko we go w Po zna niu.
15 AIPN, 827/3004, Tecz ka nr 08/45, Ewi den cja per so nal na pra cow ni ków, Wy ciąg z eta tu 1/46,

k. 170.
16 AIPN, 827/3025, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Ko re spon den cja wy cho dzą ca, t. 1, k. 5.
17 AIPN, 827/3026, WSO III, Tecz ka nr 10/45, Ko re spon den cja ogól na przy cho dzą ca, k. 67.
18 AIPN, 827/3004, WSO III, Tecz ka nr 08/45, Ewi den cja per so nal na pra cow ni ków, Wy ciąg z eta -

tu 1/46, k. 38 i nn.
19 AIPN, 807/13, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 2, k. 72.
20 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 41.
21 Bio gra my sę dziów opu bli ko wał Krzysz tof Szwa grzyk. Zob. K. Szwa grzyk, op. cit., s. 281, 286,

296–297, 324, 393–394, 438, 447. Z. Kan ce le rzew ski peł nił pó źniej funk cję sę dzie go WSR w Po zna niu,
a od li sto pa da 1947 r. sę dzie go Wy dzia łu Za miej sco we go w Po zna niu Woj sko we go Są du PKP. Zob.
AIPN, 807/731, Woj sko wy Sąd Pol skich Ko lei Pań stwo wych w War sza wie, Tecz ka nr 024/47, Spra woz -
da nia i wy ka zy sta ty stycz ne Wy dzia łu Za miej sco we go w Po zna niu, k. 3. Usta le nie do kład nych okre sów
spra wo wa nia funk cji pre ze sów są du jest wy klu czo ne na pod sta wie cy to wa nej li te ra tu ry. Zob. okres spra -
wo wa nia tej funk cji przez Cze sła wa Ko niecz ne go – pre zes od 16 VIII 1948 r. do 5 I 1949 r. (K. Szwa -
grzyk, op. cit., s. 336) oraz przez Pio tra Pa rze niec kie go – od 24 XI 1948 r. do 27 V 1949 r. (ibi dem,
s. 396).



Kie row ni kiem se kre ta ria tu zo stał ppor. Sta ni sław Bo brow ski, za stą pio ny pó źniej przez
por. Fran ci sz ka Mi lia na, a se kre ta rza mi są do wy mi by li: por. Ed mund Dra mo wicz (od -
szedł w sierp niu 1946 r.), chor. Ha li na Ol szew ska (ode szła w czerw cu 1946 r.), ppor. Ry -
szard Czar kow ski, por. An to ni Choł drych (przy był we wrześniu 1946 r., pó źniej zo stał
kie row ni kiem se kre ta ria tu WSO nr III i WSG w Po zna niu), por. Ste fan Cieślak (przy był
w czerw cu 1946 r.), chor. Wło dzi mierz Przy łuc ki (mia no wa ny w czerw cu 1946 r.). Po -
nad to w są dzie pra co wa li prze wi dzia ni w eta cie żoł nie rze służ by za sad ni czej i cy wil ni
pra cow ni cy kon trak to wi – dwaj pi sa rze i dwie ma szy nist ki22. 

Cał ko wi ta nie mal wy mia na ka dry są du spo wo do wa na by ła na tych mia sto wą po trze bą
skie ro wa nia do WSR doświadczonych pra cow ni ków, po tra fią cych spro stać ol brzy mie -
mu na pły wo wi spraw o istot nym dla ów cze snej wła dzy cię ża rze ga tun ko wym. Nie mniej
jed nak sy tu acja ta wy wo ła ła pew ne trudności w funk cjo no wa niu są du.

No wy etat są du prze wi dy wał tak że sta no wi sko ar chi wa riu sza, któ re po wie rzo no chor.
Wło dzi mie rzo wi Przyłuc kie mu. W ma ju 1946 r. awan so wał on na se kre ta rza są do we -
go23. Pó źniej sta no wi sko ob jął po nim ppor. Jan To masz czuk. Funk cja ar chi wa riu sza ist -
nia ła wpraw dzie tak że wcześniej, jed nak nie umiesz czo no jej ofi cjal nie w eta cie.
Spra wo wa na by ła w tym okre sie przez Dy mi tra Sy te go24 (od 25 sierp nia 1945 r.), a na -
stęp nie przez Jó ze fa Wło dy kę25 (od 2 li sto pa da 1945 r.). Wpro wa dze nie ar chi wa riu sza
do eta tu zwią za ne by ło z wejściem w ży cie Okól ni ka nr 010 wy da ne go przez DSS MON,
w któ rym są dom woj sko wym na ka za no za pro wa dzić księ gę ar chi wal ną i ar chi wa pod -
ręcz ne są dów26.

Etat 31/1 wkrót ce zmie nio no, zmniej sza jąc licz bę sta no wisk do dzie więt na stu (je de -
na stu ofi ce rów, czte rech pod ofi ce rów i sze re go wych, czte rech cy wi li). Na le ży jed nak za -
uwa żyć, że w rzeczywistości w są dzie ob sa dzo nych by ło od pięt na stu do szes na stu
sta no wisk, po zo sta łe sta no wi ły wa ka ty2 7. W no wym eta cie nie wy róż nio no już ar chi wa -
riu sza, a je go obo wiąz ki na pod sta wie prze pi sów (m.in. § 23 Tym cza so we go re gu la mi nu
urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych28) po wie rzo no kie row ni ko wi se kre ta ria tu.

O nie wy star cza ją cej licz bie pra cow ni ków pre zes Wła dy sław Gar now ski nie ustan nie
mel do wał Na czel ne mu Są do wi Woj sko we mu i Do wódz twu Okrę gu Woj sko we go, któ ry
od po wia dał za za opa trze nie są du w ma te ria ły trwa łe, za bez pie cze nie je go po trzeb fi nan -
so wych i żoł nie rzy oraz uzu peł nia nie skła du per so nal ne go przez żoł nie rzy. Pro po no wał
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22 Plut. Ma rian Ku szak – eks pe dy tor; kpr. Sta ni sław Dyr da i szer. Cze sław Skrzyp czak – szo fe rzy;
szer. Flo rian Bi gel ma jer, szer. Piotr Ka ra sie wicz i szer. Jan Pa li wo da – goń cy; szer. Sta ni sław Grze lak
i Fran ci szek Czep nik – or dy nan si pre ze sa są du; Le on Ko ryt kow ski, Sta ni sła wa Miel ni czuk, Ja ni na
Dudzian ka i Lu do mi ra Ko py dłow ska. AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO,
t. 1, k. 80–80v, 135, 153, 179; AIPN, 807/13, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 2, k. 56–57.

23 AIPN Po, 402/2, WSO III, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO, k. 104, 112.
24 AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, Roz kaz nr 32

z 25 VIII 1945 r., k. 35. Dy mitr Sy ty roz po czął służ bę w WSO ja ko se kre tarz.
25 Ibi dem, Roz kaz nr 48, k. 51. Jó zef Wło dy ka bar dzo szyb ko awan so wał, od zna cza jąc się nie prze -

cięt ny mi zdolnościami i uzna niem w oczach prze ło żo nych. Wkrót ce ob jął sta no wi sko kie row ni ka se kre -
ta ria tu WSR w Po zna niu, a od 1955 r. do 1974 r. peł nił po dob ną funk cję w WSG (II) w Po zna niu.

26 AIPN, 807/2999, WSO III, Tecz ka nr 06/II/45, Okól ni ki i za rzą dze nia NSW, t. 2, s. 32–33. 
27 AMON, 161/91/3633, DSS MON, Tecz ka nr 0017/48, In spek cje woj sko wych są dów i pro ku ra tur,

k. 434.
28 AIPN Rz, 122/12, WSR w Rze szo wie, Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur

woj sko wych. Część I. Biurowość w spra wach kar nych, k. 49–80.



on zwięk sze nie sta nu oso bo we go, a tak że utwo rze nie na pod le głym so bie te re nie kil ku
no wych są dów gar ni zo no wych, któ re sku tecz niej mo gły by spra wo wać wy miar
sprawiedliwości w miejscowościach znacz nie od da lo nych od Po zna nia29.

Zwięk sze nie ob sa dy per so nal nej są du by ło pil ną kwe stią, zwłasz cza wo bec znacz ne -
go wzro stu licz by roz pa try wa nych spraw na po cząt ku 1946 r. W sa mym tyl ko stycz niu
wpły nę ło ich 300, w lu tym – 250, a w mar cu – 14130. Sy tu acja usta bi li zo wa ła się osta -
tecz nie w kwiet niu na po zio mie oko ło 50–70 no wych spraw mie sięcz nie. Wie le z nich
kie ro wa no od tąd do woj sko wych są dów re jo no wych w Po zna niu i Byd gosz czy, któ re
dzia ła ły na te re nie Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go nr III31.

W 1945 r. w Po zna niu znaj do wa ło się tyl ko pię ciu obroń ców woj sko wych, któ rzy
mie li upra wnie nia do sta wa nia przed są da mi woj sko wy mi. By li to: Wi told Lom pa, Jan
Ma cwal dow ski, Ma rian Pod bie ra, Ma rian Schro eder i Eu ge niusz Urbań ski32. W na stęp -
nym ro ku po zo sta ło ich już tyl ko czte rech, a mia no wi cie: dr Ka zi mierz No wo siel ski,
dr Al fred Olek sy, Ma rian Schro eder i dr Sta ni sław Hej mow ski33. Pó źniej licz ba obroń -
ców woj sko wych wzro sła, m.in. dzię ki przejściu części by łych sę dziów woj sko wych
do ad wo ka tu ry34.

Po cząt ko wy okres ist nie nia są du zwią za ny był z za spo ka ja niem naj pil niej szych po -
trzeb. Nie ustan nie bo ry ka no się z bra kiem sprzę tu kan ce la ryj ne go i biu ro we go, w tym
me bli i przy bo rów do pi sa nia. Od mar ca do koń ca kwiet nia sąd po słu gi wał się pie czę cią
wpły wu o treści: „Woj sko Pol skie. Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Po zna niu. Wpły nę ło
dn. … 194... r. Nr…”, a za miast pie czę ci na głów ko wej sto so wa no od bi cie ma szy no we35.
Uży wa nie daw nej pie czę ci WSG po wo do wa ło wie le kom pli ka cji, gdyż ad re sa ci kie ro -
wa li pi sma właśnie do te go są du. Do pie ro 8 ma ja 1945 r. wpro wa dzo no po pra wio ne pie -
czę cie z tło kiem: „Woj sko wy Sąd Okrę gu Po znań skie go”36. 

Pier wot nie w pi smach urzę do wych i w ak tach sto so wa no na zwę: „Woj sko wy Sąd
Okrę gu Po znań skie go”. Po wejściu w ży cie Za rzą dze nia Na czel ne go Do wódz twa WP
nr 02 z dnia 14 li sto pa da 1945 r., wpro wa dza ją ce go nu me ra cję dla okrę gów woj sko -
wych37, sąd w Po zna niu przy jął na zwę: „Okrę go wy Sąd Woj sko wy nr 3 w Po zna niu”,
choć jesz cze w pierw szym pół ro czu 1946 r. wy mien nie sto so wa no obie pre zen ty38. Praw -
do po dob nie zmie ni ły się tak że wte dy pie czę cie urzę do we: „Woj sko Pol skie. Woj sko wy
Sąd Okrę gu Po znań skie go”. Nie co pó źniej upo wszech ni ła się na zwa: „Woj sko wy Sąd
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29 AIPN, 827/3009, WSO III, Tecz ka nr 015/45, Nad zór, k. 144–146.
30 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 17, 40–40v, 46.
31 Ibi dem, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1; AIPN, 807/13, WSO III, Tecz ka

nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 2.
32 AIPN, 878/7, NSW, Tecz ka nr 0015/45, Pi sma Od dzia łu Usta wo daw czo -Praw ne go, k. 58–59.
33 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 24.
34 Np. Mi chał Fran kow ski, Le on Ka czyń ski, Le onard Ro dzie wicz. Sze rzej zob. K. Szwa grzyk, op. cit.,

s. 296, 323, 414.
35 8 V 1945 r. otrzy ma no z NSW pie czę cie z właściwą na zwą są du. AIPN, 827/3003, WSO III, Tecz -

ka nr 07/45, Spra wy go spo dar cze, k. 28.
36 AIPN, 827/2989, WSO III, Tecz ka nr 01/45, Roz ka zy Na czel ne go Do wódz twa, t. 1, k. 24 i nn.
37 B. Dzię cioł, Są dow nic two wo jen ne w cza sie walk…, s. 14.
38 AIPN Po, 76/328, So 84/46, Ak ta spra wy prze ciw ko Ja no wi Olej ni cza ko wi i An to nie mu

Wiśniewskiemu oskar żo nym z art. 11 w zw. z art. 8 De kre tu Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do -
we go z dnia 30 pa ździer ni ka 1944 r. o ochro nie pań stwa, k. 204, 218.



Okrę go wy nr III w Po zna niu”, głów nie na sku tek re gu la cji za war tych w § 141 Tym cza -
so we go re gu la mi nu urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych39.

Wzo ry pie czę ci sto so wa nych przez Okrę go wy Sąd Woj sko wy nr 3 w Po zna niu*

* Wzór A sto so wa ny był do po ło wy 1946 r., wzór B na to miast aż do 1949 r.

Pierw sza sie dzi ba są du mieściła się przy ul. Wy spiań skie go 2, choć czy nio no sta ra nia,
aby WSO przenieść do zruj no wa ne go bu dyn ku przy ul. Grot t ge ra 5, a na stęp nie do obiek -
tu przy Grot t ge ra 640. Obie lo ka li za cje nie speł nia ły jed nak wy ma gań sta wia nych sie dzi bie
urzę du pu blicz ne go. W wy ni ku sta now czej re ak cji pre ze sa WSO sie dzi ba są du aż do po ło -
wy 1946 r. znaj do wa ła się w pier wot nym miej scu41. W tym sa mym bu dyn ku miesz ka li wraz
z ro dzi na mi pre zes są du Wła dy sław Gar now ski, kie row nik se kre ta ria tu Fran ci szek Mi lian,
ko men dant są du Ed mund Dra mo wicz oraz ma szy nist ka An na Ro żek42. Po mi mo że w tym
cza sie sąd miał wła sną sa lę roz praw, pu blicz ne pro ce sy sta ra no się prze pro wa dzać w więk -
szych po miesz cze niach, aby umoż li wić udział w nich szer sze mu au dy to rium. Naj licz niej
ob ser wo wa ną roz pra wą pro wa dzo ną przez WSO w Po zna niu (po twier dzo ną źró dło wo) była
spra wa prze ciw ko Je rze mu Ga dzi now skie mu ps. „Sza ry” zor ga ni zo wa na w sa li ki na
„Pomo rza nin” w Byd gosz czy, gdzie mia ło się zgro ma dzić prze szło dwa ty sią ce osób43. Inne
pro ce sy po ka zo we – prze pro wa dza ne za zwy czaj na te re nie jed no stek woj sko wych – mogły
się „cie szyć za in te re so wa niem” od 60 do 500 ob ser wa to rów4 4. 

W po ło wie 1946 r. WSO w Po zna niu prze nie sio no do bu dyn ku przy ul. Ma tej ki 5845,
gdzie zaj mo wał dzie więć ob szer nych po miesz czeń na trze cim pię trze, z cze go aż dwa
prze zna czo no na sa le roz praw46. Ar chi wum są do we, przy naj mniej w la tach 1948–1949,
umiej sco wio no w tym sa mym lo ka lu co kan ce la rię taj ną, tj. w za kra to wa nej izbie, od -
dzie lo nej obi ty mi bla chą drzwia mi, na trze cim pię trze te go bu dyn ku4 7.

Wzór A Wzór B

WOJ SKO POL SKIE
Woj sko wy Sąd Okrę gu

Po znań skie go
Nr 05/46

9 stycz nia 1946 r. 

(orzeł)
WOJ SKO POL SKIE

Okrę go wy Sąd Woj sko wy nr 3
w Po zna niu

Nr 05/46
9 stycz nia 1946 r. 

Tomasz Karpiński
A

R
C

H
I
W

U
M

140

39 AIPN Rz, 122/12, k. 75.
40 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 15.
41 Ibi dem, k. 14–15; AIPN, 827/3003, WSO III, Tecz ka nr 07/45, Spra wy go spo dar cze, k. 60, 65.
42 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 3.
43 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 23.
44 Ibi dem, k. 79.
45 AIPN Po, 402/2, WSO III, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO, k. 58.
46 AMON, 161/91/3633, DSS MON, Tecz ka nr 0017/48, In spek cje woj sko wych są dów i pro ku ra tur,

k. 434, 436v.
47 Ibi dem, k. 208; AMON, 161/91/3644, DSS MON, Tecz ka nr 0013/49, In spek cje woj sko wych

sądów, k. 103.



Sąd przez ca ły okres ist nie nia znaj do wał się na za opa trze niu Do wódz twa Okrę gu Woj -
sko we go nr III w Po zna niu. Ozna cza ło to, że wszel kie spra wy zwią za ne z wy ży wie niem,
umun du ro wa niem, uzbro je niem, wy pła ta mi środ ków pie nięż nych dla świad ków, bieg -
łych, tłu ma czy i pra cow ni ków cy wil nych, do star cza niem ma szyn do pi sa nia, przy bo rów
kan ce la ryj nych, opa łu, a tak że z eks plo ata cją bu dyn ku, za ła twia no w po szcze gól nych
wy dzia łach DOW. Spra wa mi ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy mi ze stro ny są du zaj mo wał
się ko men dant są du, ale od koń ca 1946 r. większość je go funk cji prze jął kie row nik se -
kre ta ria tu48.

Pierw szą spra wę kar ną za re je stro wa no w re per to rium są do wym w dniu 27 mar ca
1945 r., a pierw sze roz pra wy prze pro wa dza no w wię zie niu kar no -śled czym w Po zna -
niu49. Pó źniej – po wy po sa że niu sa li roz praw w nie zbęd ne me ble i opo rzą dze nie – roz -
pra wy od by wa ły się w sie dzi bie są du. Pierw szy wy rok za padł 29 mar ca 1945 r.50

W ma ju 1945 r. za czę to za kła dać część te czek przed mio to wych, m.in. za wie ra ją cych
ko re spon den cję ogól ną są du51. Po cząt ko wo pi sma wcho dzą ce w ob ręb te czek rze czo -
wych prze cho wy wa no w se gre ga to rach, o czym świad czą śla dy otwo rów za cho wa ne
na oca la łej do ku men ta cji. Na stęp nie w 1955 r. tecz ki zo sta ły zszy te i za la ko wa ne przez
pra cow ni ków Są du Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go52. 

Na te mat kan ce la rii in sty tu cji nie wie le moż na po wie dzieć, gdyż za cho wa ły się tyl ko
nie któ re tecz ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze, i to tyl ko z po cząt ko we go okre su dzia ła -
nia są du. Wia do mo, że obo wią zy wał dzien ni ko wy sys tem kan ce la ryj ny, dla któ re go pro -
wa dzo no osob ne dzien ni ki dla pism wcho dzą cych i wy cho dzą cych, a także osob ne dla
pism jaw nych oraz „taj nych i ściśle taj nych”53. Obieg do ku men tów nie jaw nych oraz kan -
ce la rię taj ną pro wa dzo no zgod nie z Roz ka zem nr 0142 z 9 lip ca 1945 r. Wcześniej
obowią zu ją cy Okól nik nr 0218/44 nie był w są dzie do koń ca prze strze ga ny. 
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48 AIPN, 827/3007, WSO III, Tecz ka nr 013/45, Spra woz da nia Woj sko we go Są du Okrę go we go,
k. 29; AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, Roz kaz nr 35
z 1 IX 1945 r., k. 35; AIPN Rz, 122/12, WSR w Rze szo wie, Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów
i pro ku ra tur woj sko wych. Część I. Biurowość w spra wach kar nych, § 4–11.

49 AIPN, 827/3026, WSO III, Tecz ka nr 10/45, Ko re spon den cja ogól na przy cho dzą ca, k. 41.
50 AIPN 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 183.
51 AIPN, 827/3026, WSO III, Tecz ka nr 10/45, Ko re spon den cja ogól na przy cho dzą ca; AIPN,

827/3025, WSO III, Tecz ka nr 9/II/45, Ko re spon den cja wy cho dzą ca.
52 Śla dy wi docz ne w: AIPN, 827/2989, Tecz ka nr 01/45, Roz ka zy Na czel ne go Do wódz twa;

AIPN, 827/3026, Tecz ka nr 10/45, Ko re spon den cja ogól na przy cho dzą ca; AIPN, 827/3025, Tecz ka
nr 9/II/45, Ko re spon den cja wy cho dzą ca; AIPN, 827/3021, Tecz ka bez nr. (spra wy róż ne);
AIPN, 827/3005, Tecz ka nr 08/45, Ewi den cja ofi ce rów WP i pod ofi ce rów; AIPN, 827/3002, Tecz ka
nr 06/V/45, Za rzą dze nia DOW; AIPN, 827/3001, Tecz ka nr 06/IV/45, Okól ni ki i za rzą dze nia DOW Po -
znań; AIPN, 827/3014, Tecz ka nr 020/45, Sąd Po lo wy 14. DP; AIPN, 827/3010, Tecz ka nr 015/45, Nad -
zór nad OSH; AIPN, 827/3027, Wy ro ki WS 14. DP; AIPN, 827/3013, Tecz ka nr 019/45, Sąd Po lo wy
5. DP; AIPN, 827/2992, Tecz ka nr 02/45, Roz ka zy Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go; AIPN, 827/2998,
Tecz ka nr 06/II/45, Za rzą dze nia Na czel ne go Do wódz twa; AIPN Po, 402/2, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja
per so nal na WSO.

53 AMON, 161/91/3644, DSS MON, Tecz ka nr 0013/49, In spek cje są dów woj sko wych, k. 103v.



Wzór dzien ni ka ko re spon den cji taj nej i ściśle taj nej wy cho dzą cej

Wzór dzien ni ka ko re spon den cji taj nej i ściśle taj nej wpły wa ją cej

Z kon tro li prze pro wa dzo nej w są dzie 20 kwiet nia 1945 r. wy ni ka, że pi sma wcho dzą -
ce i wy cho dzą ce re je stro wa no w jed nym dzien ni ku, a księ gi są do we nie zo sta ły po nu -
me ro wa ne, prze szy te i opie czę to wa ne. Po nad to tecz ki przed mio to we po zba wio ne by ły
opi su spraw na po cząt ku, a część pism zo sta ła wszy ta nie pra wi dło wo. Do ku men ta cja taj -
na i ściśle taj na za miast w sej fie prze cho wy wa na by ła w że la znej skrzy ni54. Wszyst kie
uster ki na ka za no nie zwłocz nie usu nąć. Za ist nia łe nieprawidłowości wy ni ka ły z bra ku
znajomości obo wią zu ją ce go Roz ka zu nr 0142/45, któ re go sąd nie otrzy mał. Za rów no
w 1947 r., jak i w 1948 r. dla pism nie jaw nych za ło żo no dzie sięć te czek ak to wych55. 
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54 AIPN, 827/2992, WSO III, Tecz ka nr 02/45, Roz ka zy Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go, k. 4.
55 By ły to: Tecz ka nr 01 – roz ka zy, za rzą dze nia i okól ni ki MON; Tecz ka nr 02 – roz ka zy, pi sma,

okól ni ki i za rzą dze nia DSS MON; Tecz ka nr 3 – roz ka zy, pi sma, okól ni ki i za rzą dze nia NSW i NPW;
Tecz ka nr 04 – roz ka zy, okól ni ki, za rzą dze nia i pi sma DOW III; Tecz ka nr 05 – spra wy zwią za ne z OSH,
obroń ca mi woj sko wy mi i ław ni ka mi; Tecz ka nr 06 – spra woz da nia, ra por ty i pi sma są dów pod le głych
(w 1948 r. za wie ra ła spra woz da nia i ra por ty WSG w Ło dzi); Tecz ka nr 07 – ko re spon den cja wła sna, wy -
cho dzą ca; Tecz ka nr 08 – ko re spon den cja ogól na, wpły wa ją ca (w 1947 r. za wie ra ła spra woz da nia i ra -
por ty z Są du 4. DP); Tecz ka nr 09 – roz ka zy i za rzą dze nia spe cjal ne (w 1947 r. za wie ra ła spra woz da nia
i ra por ty z Są du 5. DP); Tecz ka nr 0010 – ko re spon den cja ściśle taj na (za ło żo na w 1948 r.).
AMON, 161/91/3633, DSS MON, Tecz ka nr 0017/48, In spek cje są dów woj sko wych i pro ku ra tur, 
k. 209–210; AMON, 161/91/3644, DSS MON, Tecz ka nr 0013/49, In spek cje są dów woj sko wych, k. 103v.
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Pe wien ob raz na jed nost ki kan ce la ryj ne da je pro to kół spo rzą dzo ny 17 czerw ca 1946 r.
w WSO w Po zna niu w cza sie prze ka za nia agend sze fa są du przez ppłk. dr. Sta ni sła wa
Drzy ma łę mjr. Fran cisz ko wi Sze liń skie mu56. Do ku ment wy mie nia nie tyl ko książ ki i wy -
ka zy są do we pro wa dzo ne w pla ców ce, lecz tak że pie czę cie oraz po moc ni cze urzą dze nia
ewi den cyj ne, w tym te nie re je stro wa ne, a więc ma ją ce cha rak ter ma ni pu la cyj ny. Na jego
pod sta wie mo że my do ko nać ana li zy za rów no do ku men ta cji ad mi ni stra cyj no -go spo dar -
czej, jak i mie nia ru cho me go znaj du ją ce go się na sta nie są du tuż po woj nie57. Po rów nu -
jąc tę li stę z in wen ta rzem spo rzą dzo nym w wy ni ku Roz ka zu DOW nr 6/45
z 18 ma ja 1945 r. (stan na dzień 28 ma ja), mo że my za uwa żyć, że w po sia da niu są du pier -
wot nie znaj do wa ło się du żo wię cej me bli i krze seł, któ re częściowo za go spo da ro wa no
do kwa ter dla pra cow ni ków WSO za miesz ka łych w bu dyn ku są do wym przy ul. Wy spiań -
skie go 258. In ne sprzę ty, ta kie jak dwie ma szy ny do pi sa nia59 i sto lik, prze ka za no naj -
praw do po dob niej do no wo utwo rzo ne go WSR w Po zna niu6 0.

WSO nr III w Po zna niu pro wa dził nie zwy kle ak tyw ną działalność kul tu ral no -
-oświatową w mieście. Sę dzio wie na le że li do Zrze sze nia Praw ni ków De mo kra tów Okrę -
gu Po znań skie go, a tak że Ko ła To wa rzy stwa Przy ja źni Pol sko -Ra dziec kiej. Ka dra
woj sko wa i pra cow ni cy cy wil ni zrze sze ni by li tak że w Ko le Pra cy So cjal nej. Od po cząt -
ku ist nie nia in sty tu cji pre zes oraz po zo sta li sę dzio wie pi sa li ar ty ku ły do lo kal nej pra sy
i „Woj sko we go Prze glą du Praw ni cze go”, m.in. na te mat właściwości są dów woj sko wych
wzglę dem cy wi li lub funk cjo no wa nia ofi cer skich są dów ho no ro wych. Or ga ni zo wa no
rów nież wy ciecz ki dzien ni kar skie (np. 7 lip ca 1946 r. do Lu dwi ko wa i Ża bi ko wa)61.

W spra woz da niach są du uwi dacz nia się du ży na cisk ka dry na działalność pro fi lak -
tycz no -za po bie gaw czą pro wa dzo ną po przez pro ce sy po ka zo we, pra cę wy cho waw czą
i po ga dan ki dla żoł nie rzy z jed no stek woj sko wych, w któ rych od no to wa no zwięk szo ny

Wojskowy Sąd Okręgowy nr III w Poznaniu (1945–1949)...
A

R
C

H
I
W

U
M

143

56 Prze ka za nie od by ło się na pod sta wie pi sma DSS MON z 13 VI 1946 r. AIPN Po, 402/2, WSO III,
Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO, k. 116. W 1945 r. sąd w świe tli cy miał rów nież pia ni no.
Zob. AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 184, 195. In wen tarz są do wy znaj du je
się rów nież w Wy ka zie sta nu za opa trze nia w sprzęt kwa te run ko wy Woj sko we go Są du Okrę go we go w Po -
zna niu, stan na 1 września 1946 r. Zob.: AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO,
t. 1, k. 166–168. Z po wyż sze go wy ka zu jed no znacz nie wy ni ka, że 90 proc. wy po sa że nia za księ go wa no
ja ko zdo bycz wo jen ną, a je dy nie nie wiel ką ilość me bli (dwa ło ża że la zne, szaf ka noc na, sto lik noc ny,
trzy sto ły, osiem krze seł, ko zet ka, sza fa i pięć dzie siąt ża ró wek) otrzy ma no z Wy dzia łu Bu dow la no -Re -
mon to we go i Za kwa te ro wa nia Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go nr III. Zob. sze rzej o sprzę cie kwa te -
run ko wym: AIPN, 807/13, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 2, k. 82–84, 86–88.

57 AIPN Po, 402/2, WSO III, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO, k. 116.
58 AIPN, 827/3003, WSO III w Po zna niu, Tecz ka nr 07/45, Spra wy go spo dar cze, k. 44.
59 Sąd w 1945 r. miał ma szy ny do pi sa nia na stę pu ją cych ma rek: Re in me tall, Ide al -Na umann, Un -

der wo od, Mer ce des. Zob. AIPN, 827/3021, WSO III w Po zna niu, Ko pie ko re spon den cji zwy kłej z 1945 r.,
k. 14.

60 Na le ży zwró cić uwa gę, że ma szy ny do pi sa nia na po cząt ku lat czter dzie stych, pięć dzie sią tych
i sześćdziesiątych sta no wi ły dla są dów na praw dę wartościowy sprzęt. By ły one tak istot ne, że fakt po -
zy ska nia jed nej ma szy ny za miesz cza no na wet w książ kach roz ka zów dzien nych, w któ rych od no to wy -
wa no tyl ko naj waż niej sze wy da rze nia w ży ciu co dzien nym są du. AZ WSG we Wro cła wiu, SŚOW, Księ ga
roz ka zów dzien nych (wg opi su 016/53), Roz kaz nr 66, k. 15. Zob. po le ce nie służ bo we sze fa DSS MON
na ka zu ją ce ma szy ny do pi sa nia uzy ska ne na dro dze prze pad ku na rzecz Skar bu Pań stwa prze ka zać m.in.
do DSS MON i pro ku ra tu ry 15. DP. AIPN Bi, 172/52, WSR w Bia łym sto ku, Tecz ka nr 21 (wg opi -
su 21/47), Pi sma róż ne, k. 389, 507.

61 AIPN, 807/134, NSW, Tecz ka nr 0013/46, Spra woz da nia i wy ka zy sta ty stycz ne, k. 18; AIPN,
807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 3.



od se tek przestępczości62. Nie któ re roz pra wy by ły trans mi to wa ne za po mo cą ra dio węzłów,
a w lo kal nej pra sie za miesz cza no not ki na te mat wy ro ków, np. w „Gło sie Wiel ko pol -
skim” i „Or le Bia łym” – or ga nie pra so wym po znań skie go DOW. Po wszech ną prak ty ką
by ło pu bli ko wa nie orze czeń w roz ka zach dzien nych Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go,
a tak że roz wie sza nie pla ka tów w miej scach pu blicz nych i re jo nach dzia łań zbroj ne go
pod zie mia63. Część sę dziów, jak np. por. Jan Za bo row ski, pro wa dzi ła za ję cia na kur sie
dla pod ofi ce rów MO w Po zna niu oraz cykl wy kła dów dla żoł nie rzy na te mat ko dek su
kar ne go Woj ska Pol skie go64. Na le ży do dać, że od po cząt ku 1948 r. dla pra cow ni ków sądu
wpro wa dzo no na ukę ję zy ka ro syj skie go65. 

Po dział czynności w Woj sko wym Są dzie Okrę go wym w Po zna niu wy glą dał na stę -
pu ją co: 

a) pre zes – peł nił nad zór nad działalnością są du, spra wa mi per so nal ny mi pra cow ni -
ków, de kre to wał i pod pi sy wał ko re spon den cję, prze wod ni czył na po sie dze niach nie jaw -
nych i roz pra wach, zaj mo wał się kwe stia mi zwią za ny mi z ochro ną są du i przyj mo wa niem
pe ten tów, wy zna czał prze wod ni czą cych na se sje są do we i przy dzie lał sę dziów do me ry -
to rycz ne go za ła twia nia spraw, wy da wał opi nie do próśb o uła ska wie nie;

b) wi ce pre zes – za stę po wał pre ze sa, re fe ro wał spra wy zwią za ne z za gad nie nia mi fi -
nan so wy mi, wy ży wie niem, umun du ro wa niem, uzbro je niem, za kwa te ro wa niem i wy po -
sa że niem we wszel kie go ro dza ju ma te ria ły i przy bo ry kan ce la ryj ne, spra wo wał
bezpośredni nad zór nad pra cą se kre ta ria tu, kon tro lo wał pro wa dze nie ksiąg i wy ka zów
są do wych, prze wod ni czył na roz pra wach są do wych (czę sto sam je roz pa try wał), miał
bezpośredni nad zór nad ko men dan tem są du i war tą przy dzie lo ną do ochro ny są du;

c) sę dzia – prze wod ni czył na se sjach są do wych i me ry to rycz nie roz po zna wał spra wy
kar ne, wy da wał nie zbęd ne za rzą dze nia w przed mio cie roz po zna wa nych spraw; każ dy
z ofi ce rów na sta no wi sku sę dzie go otrzy my wał do dat ko we obo wiąz ki, jak nad zór nad sa -
mo cho dem służ bo wym i szo fe ra mi, ma ga zy nem pod ręcz nym, bi blio te ką, po nad to zaj -
mo wał się kom ple to wa niem skła du ław ni ków na po szcze gól ne se sje; 

d) star szy se kre tarz – peł nił ogól ny nad zór nad se kre ta ria tem, prawidłowością
i terminowością wy sy ła nia akt i pism, spo rzą dzał od pi sy do ku men tów, wy ka zy oraz spra -
woz da nia okre so we, przy go to wy wał pro jek ty roz ka zów we wnętrz nych, przyj mo wał
i wyda wał ko re spon den cję mię dzy punk ta mi za trzy ma nia (se kre tarz sta ty sta – pre zes – re -
fe rent spra wy);

e) se kre tarz – pro to ko ło wał, spo rzą dzał kon cep ty i spraw dzał czy sto pi sy, przy go to -
wy wał od pi sy do ku men tów, pi sał na ma szy nie oraz łą czył pi sma w ak ta spra wy;

f) se kre tarz ma szy ni sta – spo rzą dzał pi sma na ma szy nie;
g) se kre tarz sta ty styk – re je stro wał do ku men ta cję w dzien ni ku po daw czym, wy sy łał

pi sma, li sty i pa kie ty, łą czył pi sma w od po wied nie tecz ki ak to we, pro wa dził księ gi, wy -
ka zy i sko ro wi dze są do we;

h) pi sarz – pro to ko ło wał, pi sał na ma szy nie, pod szy wał i spo rzą dzał wy ka zy do ku -
men tów w ak tach spra wy, ko per to wał li sty i pa kie ty;
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62 AIPN, 807/186, NSW, Tecz ka nr 0010/47, Spra woz da nia opi so we woj sko wych są dów, t. 1, k. 63v.
63 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 2v–3, 16.
64 Ibi dem, k. 3–3v.
65 AIPN, 807/186, NSW, Tecz ka nr 0010/47, Spra woz da nia opi so we woj sko wych są dów, t. 1, k. 67

i nn.



i) ko men dant są du – pro wa dził nad zór nad ochro ną są du, wy ko ny wał za rzą dze nia
zwią za ne z go spo dar ką są du, utrzy ma niem, za opa trze niem i ad mi ni stra cją bu dyn ku in -
sty tu cji, nad zo ro wał war tow ni ków oraz pra cę goń ców i sprzą ta czek, spra wo wał kon tro -
lę nad bro nią służ bo wą;

j) szo fer – pro wa dził sa mo chód służ bo wy, do ra źnie po ma gał w szy ciu akt i wy sył ce
do ku men tów;

k) go niec – wy sy łał i do star czał ko re spon den cję i pa kie ty, sprzą tał w biu rach są do -
wych, pod szy wał do ku men ty pod nad zo rem se kre ta rzy6 6.

Obieg akt wy glą dał w ten spo sób, że po za re je stro wa niu spra wy w re per to rium ogól -
nym „O”, a od 1947 r. – „So” (ru bry ki od 1 do 6), z do ku men ta mi za po zna wał się
szef/pre zes są du, któ ry na stęp nie przy dzie lał ak ta sę dzie mu (od 1946 r. kan ce la rii sę -
dziow skiej). Se kre ta rze są do wi wzy wa li stro ny, pro ku ra to ra, świad ków i bie głych na roz -
pra wy, na któ rych też za zwy czaj pro to ko ło wa li. Wy ko ny wa li oni tak że wo kan dy oraz
wszel kie go ro dza ju pi sma zle co ne przez sę dzie go. Po wszech ne by ło wy ko rzy sta nie go -
to wych for mu la rzy są do wych. Ak ta po wy da niu orze cze nia (za zwy czaj w for mie wy ro -
ku), je że li nie prze sy ła no ich do NSW ze skar gą re wi zyj ną, kie ro wa no za pośrednictwem
kan ce la rii ogól nej (od no to wy wa no w niej spo sób za ła twie nia spra wy i prawomocność
wy ro ku) do pre ze sa są du, któ ry od ręcz nym pod pi sem na okład ce po twier dzał ich kon -
tro lę w try bie nad zo ru67. Na stęp nie na ak tach na no szo no da tę za koń cze nia po stę po wa -
nia (by ła ona rów no znacz na z da tą rocz ną wy da nia orze cze nia) i okres, po któ rym
do ku men ty na le ża ło znisz czyć. Po tych czynnościach zgod nie z da tą wpły wu do ar chi -
wum są do we go odnoto wy wa no w książ ce ar chi wal nej ko lej ny nu mer, a na grzbie cie
okład ki wpisywano licz bę z książ ki ar chi wal nej ła ma nej przez rok ka len da rzo wy,
przykłado wo „L.Arch. 323/45”68, lub przy kle ja no u gó ry lub do łu ko lo ro wą za kład kę za -
wie ra ją cą właściwą sy gna tu rę69. Po wejściu w ży cie Tym cza so we go re gu la mi nu urzę do -
wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych książ ka ar chi wal na prze sta ła od gry wać większe
zna cze nie i nie któ re są dy zre zy gno wa ły z jej pro wa dze nia. Prze pi sy bo wiem (§ 82 re gu -
la mi nu) mó wi ły o tym, że ak ta ukła da się rocz ni ka mi we dług ko lej nych nu me rów z re -
per to rium, co wy star cza ło w zupełności do od na le zie nia po szcze gól nych spraw
kar nych70. Nu mer sy gna tu ry z książ ki ar chi wal nej stra cił w tym przy pad ku ja kie kol wiek
zna cze nie. Po mi mo to in spek cje i lu stra cje prze pro wa dza ne w po szcze gól nych są dach
na ka zy wa ły jej zakła da nie.

Już wów czas zda wa no so bie spra wę, że ak ta spraw za koń czo nych wy ro kiem ska zu -
ją cym mu szą być ła two do stęp ne, zwłasz cza że nie jed no krot nie po wra ca no do nich
w związ ku z wy da niem ko lej nych de kre tów i ustaw amne styj nych, np. w przy pad ku
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66 AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, Roz kaz nr 24
z 19 VII 1945 r., k. 26–28.

67 Ibi dem, Roz kaz nr 40 z 14 IX 1945 r., k. 42.
68 AIPN Po, 76/322, Ak ta spra wy prze ciw ko Bro ni sła wo wi Paw la ko wi, Ta de uszo wi Paw łow skie -

mu; AIPN, 402/2, WSO III, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO.
69 Śla dy ta kiej za kład ki wi docz ne są na nie któ rych ak tach, np. AIPN Po, 827/2987, WSO III, Ak ta

w spra wie Al fon sa Chrył ły, oskar żo ne go z art. 3 De kre tu Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go
z dnia 30 pa ździer ni ka 1944 r. o ochro nie pań stwa.

70 AIPN Rz, 122/12, WSR w Rze szo wie, k. 15. Za ło że nie to by ło na ty le prak tycz ne, że jest sto so -
wa ne w nie któ rych są dach woj sko wych po dzień dzi siej szy.



zmniej sze nia za są dzo nej ka ry i wy da nia no we go po sta no wie nia71. Ar chi wa w są dach woj -
sko wych speł nia ły więc ro lę ar chi wum pod ręcz ne go, w któ rym gro ma dzo no do ku men ty
nie po trzeb ne już do bie żą ce go urzę do wa nia. Po mi mo wy da nia w 1946 r. prze pi sów
określających okres prze cho wy wa nia do ku men tów i tryb ich nisz cze nia, w prak ty ce nie
zdą żo no ich ni gdy za sto so wać. Ak ta gro ma dzo ne w ar chi wum są do wym nie le ża ły na -
wet pię ciu lat, gdy zo sta ły prze ka za ne w de po zyt do in nej pla ców ki, a co wię cej, w tym
cza sie zmie ni ły się tak że prze pi sy.

Wspo mnia ny Okól nik nr 010 z sierp nia 1945 r. na ka zy wał wszyst kim są dom woj sko -
wym za ło że nie i pro wa dze nie ar chi wum. Lo kal miał być od po wied nio za bez pie czo ny,
a ak ta do nie go prze ka zy wa ne mu sia ły być wpi sy wa ne do książ ki ar chi wal nej i ukła da -
ne od dziel nie dla każ de go rocz ni ka we dług ko lej ne go nu me ru. Po nad to za le ca no przy -
go to wa nie opi sów na re ga łach i sza fach, w któ rych skła do wa no do ku men ty. W ce lu
uła twie nia pra cy do książ ki ar chi wal nej, pro wa dzo nej w spo sób po dob ny do re per to rium
są do we go, mia no za ło żyć sko ro widz imien ny – zbior czy dla kil ku lat. Na le ża ło do nie -
go wpi sy wać wszyst kie oso by, któ rych ak ta prze ka zy wa no do ar chi wum. Do dat ko wo
w okól ni ku wspo mnia no, że ak ta o „zna cze niu hi sto rycz nym lub po li tycz nym” oraz akta
„któ re po zo sta ją w związ ku z wy pad ka mi wo jen ny mi”, mia ły zo stać opi sa ne w książ ce
ar chi wal nej, a na okład ce opa trzo ne ad no ta cją: „Dla Woj sko we go Biu ra Hi sto rycz ne go”.
W kon se kwen cji te go za pi su ma te ria ły znaj du ją ce się do tej po ry w ar chi wum Naj -
wyższego Są du Woj sko we go prze sła no z po wro tem do ich są dów ma cie rzy stych72. Okól -
nik wpro wa dził tak że za staw nik, na któ rym wpi sy wa no sy gna tu rę ar chi wal ną
wy po ży cza nych akt, da tę ich wy da nia, na zwi sko oso by wy po ży cza ją cej, oraz na czy je
po le ce nie wy ko na no po wyż sze czynności73.

Ak ta spraw kar nych na po cząt ku 1945 r. pro wa dzo ne by ły w spo sób nie jed no li ty,
moż na po wie dzieć do ra źny. Wo bec cią głe go bra ku obo wią zu ją cych dru ków ko rzy sta no
z wszel kich środ ków piśmienniczych i pa pie ro wych. Kar ty prze glą do we akt oraz okład -
ki spo rzą dza no na wet z pla ka tów. Po wszech na w uży ciu by ła tak że ma ku la tu ra po nie -
miec kich blan kie tach pism urzę do wych, któ rą wy ko rzy sty wa no nie kie dy do spo rzą dza nia
ak tów oskar że nia74. Pó źniej for mu la rze wy ko ny wa no w Dru kar ni Świętego Woj cie cha75

(część nich od stą pio no Woj sko we mu Są do wi 4. DP)76. Kosz ty mie sięcz ne go za po trze bo wa nia
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71 By ły to: De kret z dnia 2 sierp nia 1945 r. o amne stii (DzU, 1945, nr 28, poz. 172), De kret z dnia
22 września 1945 r. o prze dłu że niu nie któ rych ter mi nów prze wi dzia nych de kre tem o amne stii (DzU,
1945, nr 39, poz. 221), Usta wa z dnia 22 lu te go 1947 r. o amne stii (DzU, 1947, nr 20, poz. 78).

72 AIPN, 827/3009, WSO III, Tecz ka nr 015/45, Nad zór, k. 74 i nn. Wszyst kie są dy woj sko we prze -
sy ła ły ak ta do NSW, w któ rym w try bie nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go i orzecz ni cze go prze glą da no ma te -
ria ły, a na stęp nie skła da no do ar chi wum NSW. Po nad to ar chi wum to prze ję ło tak że za koń czo ne ak ta
spraw kar nych są dów PSZ z Za rzą du Głów ne go Związ ku Pa trio tów Pol skich z ZSRR. Ak ta mia ły być
przy go to wa ne zgod nie z in struk cją dla są dów woj sko wych z 21 IX 1944 r. Zob. B. Dzię cioł, Są dy
wojskowe Pol ski Lu bel skiej li piec –gru dzień 1944, War sza wa 2001, s. 89.

73 AIPN, 827/2999, WSO III, Tecz ka nr 06/II/45, Okól ni ki i za rzą dze nia NSW, t. 2, s. 32–33;
AIPN, 827/3009, WSO III, Tecz ka nr 015/45, Nad zór, k. 74 i nn.

74 Na przy kład okład ka akt do ty czą cych Ka zi mie rza Ba na szew skie go, s. Mi cha ła, oskar żo ne go z art. 3
De kre tu 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, zo sta ła wy ko na na na „Po li ze iak ten”. AIPN, 827/2988.

75 AIPN, 827/3005, WSO III, Tecz ka nr 08/45, Ewi den cja ofi ce rów i pod ofi ce rów, t. 2, k. 127.
76 AIPN, 827/3003, WSO III, Tecz ka nr 07/45, Spra wy go spo dar cze, k. 64.



na ma te ria ły biu ro wo -kan ce la ryj ne kształ to wa ły się na po zio mie 1400–1500 zł77.
Od 1946 r. – na pod sta wie ana li zy akt in nych po znań skich są dów, a zwłasz cza spraw
prze ka za nych przez WSO do roz po zna nia WSR w Po zna niu – moż na za uwa żyć znacz ną
po pra wę jakości używanego pa pie ru i ogra ni cze nie sto so wa nia po nie miec kich blan kie -
tów. Co raz po wszech niej sze sta wa ło się ko rzy sta nie z ujed no li co nych wzo rów, np. w pro -
to ko łach ze znań świad ków.

Po cząt ko wo WSO w Po zna niu spra wo wał funk cję za rów no są du okrę go we go, jak
i są du gar ni zo no we go, tj. roz pa try wał wszyst kie spra wy z ob sza ru wła sne go dzia ła nia,
tak ofi ce rów, jak i zwy kłych sze re go wych. Stop nio wo roz bu do wy wa no je go kom pe ten -
cje. Roz ka zem spe cjal nym z 3 grud nia 1945 r. przy jed nost kach woj sko wych utwo rzo no
ofi cer skie są dy ho no ro we (od stop nia puł ku wzwyż) oraz ko le żeń skie są dy sze re go wych,
któ re ko le gial nie mia ły roz po zna wać i ka rać spra wy prze ciw ko dys cy pli nie i re pu ta cji
Woj ska Pol skie go, a nie bę dą ce prze stęp stwa mi. Nad zór nad ni mi po wie rzo no właśnie są -
dom okrę go wym78. WSO w Po zna niu od po ło wy 1946 r. prze pro wa dzał sys te ma tycz ne
kon tro le ofi cer skich są dów ho no ro wych w za kre sie wy da nych przez nie wy ro ków oraz
zaległości w orze ka niu79. Pro wa dzo no tak że po ga dan ki i re fe ra ty wyjaśniające cha rak ter
dzia ła nia OSH oraz tłu ma czo no kwe stie praw ne80.

Po nad to Okól ni kiem nr 031 Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go z 18 kwiet nia 1945 r.
woj sko we są dy okrę go we prze ję ły nad zór nad są da mi gar ni zo no wy mi znaj du ją cy mi się
na ob sza rze te ry to rial nym da ne go okrę gu woj sko we go81. WSO w Po zna niu spra wo wał
kon tro lę nad WSG w To ru niu i Ło dzi82 oraz – zgod nie z Okól ni kiem nr 18 Naj wyż sze go
Są du Woj sko we go z 4 pa ździer ni ka 1945 r.83 – nad są da mi woj sko wy mi: 4. DP w Ka li -
szu, 5. DP w Ostro wie i 14. DP w Byd gosz czy84. Nad zór obej mo wał nie tyl ko orzecz nic -
two, lecz tak że kwe stie ad mi ni stra cyj no -or ga ni za cyj ne. Są dy okrę go we mia ły rów nież
pra wo wy da wać – z po le ce nia wyż szych in stan cji (NSW, do wód cy OW) – za rzą dze nia
i okól ni ki, a tak że pro wa dzić dla nad zo ro wa nych są dów woj sko wych ar chi wum za ła -
twio nych spraw85. WSO nr III w Po zna niu w li sto pa dzie 1946 r. „utra cił” do zór nad Są -
dem 14. DP, by w to miej sce przejściowo prze jąć kon tro lę nad Są dem 10. DP. Osta tecz nie
do mar ca 1947 r. pod nad zo rem po znań skie go są du znaj do wa ły się je dy nie są dy 4. i 5. DP
oraz Sąd Gar ni zo no wy w Ło dzi (utwo rzo ny po roz wią za niu WSO nr VI w Ło dzi)86. 
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77 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 151.
78 AIPN, 827/3010, WSO III, Tecz ka nr 015A/45, Nad zór nad OSH, k. 10–13.
79 AIPN, 807/101, NSW, Tecz ka nr 0018/46, Spra woz da nia i wy ka zy sta ty stycz ne za VI–VII 1946 r.,

k. 72v; AMON, 161/91/3633, DSS MON, Tecz ka nr 0017/48, In spek cje woj sko wych są dów i pro ku ra -
tur, k. 438.

80 AIPN, 807/134, NSW, Tecz ka nr 0013/46, Spra woz da nia i wy ka zy sta ty stycz ne, k. 18.
81 A. We so łow ski, op. cit., s. 189.
82 AZ WSG we Wro cła wiu, Spis zdaw czo -od bior czy nr 4, poz. 4; AZ WSG we Wro cła wiu, Spi sy

akt prze ka za nych do ASS MON, Spis nr 209/58, poz. 292–293 (tecz ki nr 018/46 i 019/46).
83 AIPN, 827/2999, WSO III, Tecz ka nr 06/45, Okól ni ki i za rzą dze nia NSW, t. 2, k. 133. Zgod nie

z po wyż szym okól ni kiem woj sko we są dy okrę go we prze ję ły nad zór nad są da mi dy wi zji z ob sza ru swo -
je go dzia ła nia.

84 AZ WSG we Wro cła wiu, Spis zdawczo-odbiorczy nr 4/4, poz. 288–290.
85 AIPN, 878/7, NSW, Tecz ka nr 0015/45, Pi sma Od dzia łu Usta wo daw czo -Praw ne go, k. 216.
86 AIPN, 827/3012, Tecz ka nr 18/45, Sąd Po lo wy 4. DP; AIPN, 827/3015, WSO III, Tecz ka nr 021/45,

Mel dun ki o dys lo ka cji.



Ob szar dzia ła nia WSO zmie niał się w zależności od te ry to rium pod le ga ją ce go Po -
znań skie mu Okrę go wi Woj sko we mu. W sierp niu 1945 r. POW obej mo wał wo je wódz twa
po znań skie i po mor skie, a tak że te ren na po łu dnie aż po Ny sę (w skład Po mor skie go
Okrę gu Woj sko wego wcho dzi ły wo je wódz twa gdań skie i szcze ciń skie)87. Pod ko niec
1945 r. WSO obej mo wał swoim za kre sem dzia ła nia gar ni zo ny: Po znań, Byd goszcz,
Chełm no, To ruń, Ino wro cław, Ka lisz i Go rzów Wiel ko pol ski88. Pó źniej po re or ga ni za cji
okrę gów woj sko wych w li sto pa dzie 1946 r. w skład Po znań skie go Okrę gu Woj sko we go
we szło te ry to rium Łódz kie go Okrę gu Woj sko we go nr VI bez wo je wódz twa kie lec kie go,
któ re przy pa dło Okrę go wi Woj sko we mu nr VII w Lu bli nie. Z ko lei spod kom pe ten cji
WSO nr III w Po zna niu od szedł ob szar wo je wódz twa po mor skie go z mia sta mi: Byd -
goszcz, Ino wro cław, To ruń, Wło cła wek, prze ję ty te raz przez WSO nr II, któ re go sie dzi -
bę prze nie sio no z Ko sza li na do Byd gosz czy. Wszyst kie te zmia ny spo wo do wa ły, że licz ba
żoł nie rzy pod le ga ją cych kom pe ten cjom WSO w Po zna niu ule gła zwięk sze niu z 33 000
do 41 000, a ob szar dzia ła nia są du się gał od Ny sy aż po Pi li cę, czy li – jak się skar żył
jego pre zes – ok. 400 km w li nii pro stej89.

Roz ka zem or ga ni za cyj nym sze fa DSS MON90 z 14 pa ździer ni ka 1946 r. po znań ski
WSO na po cząt ku grud nia 1946 r. prze ka zał WSO nr II w Byd gosz czy wszyst kie nie za -
ła twio ne spra wy osób oskar żo nych z jed no stek i in sty tu cji woj sko wych roz lo ko wa nych
na te ry to rium wo je wódz twa byd go skie go. Wy jąt kiem by ły kwe stie roz pa try wa ne przez
WSG w To ru niu, od da no je do za ła twie nia WSO nr II (WSG w To ru niu pod po rząd ko wa -
no WSO w Byd gosz czy). Zgod nie z punk tem III po wyż sze go roz ka zu Sąd Okrę gu Woj -
sko we go nr VI nie za ła twio ne spra wy z te re nu wo je wódz twa łódz kie go po wi nien
prze ka zać do WSO nr III w Po zna niu. Spra wy z te re nu gar ni zo nu Łódź miał na to miast
roz pa try wać sa mo dziel nie już ja ko WSG w Ło dzi (punkt IV roz ka zu), za leż ny służ bo wo
od WSO nr III w Po zna niu (punkt XIV). Prze nie sie niu pod le gać mia ły spra wy wraz z de -
po zy ta mi, w któ rych nie roz po czę to jesz cze roz praw. Wy ma ga no, aby ak ta by ły zszy te,
za opa trzo ne w kar ty prze glą do we i sfo lio wa ne. Prze su nię cie na le ża ło tak że od no to wać
w re per to rium są do wym (punk ty V–VI). W roz ka zie usta lo no tak że, że spra wy już za -
koń czo ne i prze ję te do ar chi wum WSO nr III wraz ze sko ro wi dza mi i in ny mi re je stra mi
z te re nu wo je wódz twa byd go skie go po zo sta ną na do tych cza so wym miej scu. Po dob nie
WSG w Ło dzi miał za cho wać ar chi wum (punkt VII) oraz ca ły in wen tarz (punkt XVI)
po WSO nr VI w Ło dzi. Po nad to łódz ki WSG aż do od wo ła nia po sia dał pra wo do roz po -
zna wa nia spraw przy pi sa nych do właściwości są dów okrę go wych (punkt VIII). Z wszyst -
kich czynności na le ża ło spo rzą dzić pro to ko ły za wie ra ją ce miej sce i da tę, imio na,
na zwi ska, stop nie służ bo we i pod pi sy osób do ko nu ją cych prze ka za nia oraz pie czę cie
urzę do we. Pro to ko ły spo rzą dza no w trzech eg zem pla rzach – po jed nym dla stron i dla
sze fa DSS MON. WSG w Ło dzi ze zwo lo no – do cza su otrzy ma nia no wych – na po słu -
gi wa nie się sta ry mi pie czę cia mi WSO nr VI w Ło dzi (punkt XVII)91.
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87 AIPN, 827/2990, WSO III, Tecz ka nr 01/45, Roz ka zy Na czel ne go DOW, t. 2, Wy ciąg z Roz ka zu
or ga ni za cyj ne go nr 0208/Org. z 22 VIII 1945 r., k. 128.

88 AIPN, 827/2995, WSO III, Tecz ka nr 3/45, Roz ka zy DOW Po znań, t. 2, k. 32.
89 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 194v.
90 Roz kaz wy ko ny wał roz ka zy na czel ne go do wód cy WP nr 00232 z 29 IX 1946 r. i nr 0168

z 8 X 1946 r.
91 AIPN Rz, 122/4, WSR w Rze szo wie, Tecz ka nr 002/46, Roz ka zy i okól ni ki pre ze sa NSW, k. 116–120.



Roz kaz z pa ździer ni ka 1946 r. w zna czą cy spo sób zmie nił ob szar właściwości WSO
nr III w Po zna niu. Wraz z mo dy fi ka cją za kre su te ry to rial ne go nie do szło jed nak do ce sji
akt spraw za koń czo nych. Zde cy do wa no, że aby unik nąć roz bi ja nia za so bów ar chi wów
są dów, prze ka za niu pod le gać bę dą wy łącz nie spra wy bie żą ce. Moż na rzec, że był to
pierw szy kom pro mis w za sto so wa niu za sad przynależności te ry to rial nej i pro we nien cji.

Roz ka zem nr 04/47 z 7 mar ca 1947 r. szef DSS MON92 roz for mo wał m.in. są dy dy -
wi zyj ne, WSG w Mo dli nie i To ru niu oraz Wy dział Za miej sco wy w Ko sza li nie WSR
w Szcze ci nie93. Na pod sta wie punk tu III są dy 4. i 5. DP do 15 mar ca mia ły prze ka zać
do WSO nr III w Po zna niu ak ta, księ gi, do wo dy rze czo we i ca ły in wen tarz wła sny, z tym
że DSS MON za strzegł so bie pra wo roz po rzą dza nia nim.

Woj sko we są dy okrę go we nr III w Po zna niu i nr VII w Lu bli nie roz for mo wa no Rozka -
zem or ga ni za cyj nym nr 035/Org. Szta bu Ge ne ral ne go z 4 mar ca 1949 r. DSS MON
4 maja 1949 r. wy dał Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 05/49 określający tryb li kwi da cji obu
sądów oraz pro ce du rę prze ka za nia do ku men ta cji na stęp com praw nym. Zgod nie z punk -
tem III szef WSO nr III miał prze ka zać ak ta, księ gi, bi blio te kę, re gu la mi ny i in struk cje,
a tak że sprzęt biu ro wy i lo kal urzę do wy WSG w Po zna niu – za wy jąt kiem pie czę ci oraz
akt spraw nie za koń czo nych pro wa dzo nych prze ciw ko ofi ce rom. Z po wyż szych czynności
na le ża ło spo rzą dzić pro to ko ły zdaw czo -od bior cze, z któ rych je den eg zem plarz mia no
prze słać do DSS MON9 4. 

WSG (I) w Po zna niu95 spo rzą dził mel du nek o roz for mo wa niu są du okrę go we go,
a tak że spra woz da nie sta ty stycz ne z działalności WSO nr III w Po zna niu za 1949 r.96 We -
dług nie go sąd okrę go wy do 25 ma ja 1949 r. ska zał 125 osób spośród 180 oskar żo nych
w 88 spra wach kar nych97. W tym sa mym ro ku zli kwi do wa no tak że Wy dział Za miej sco -
wy Woj sko we go Są du PKP w Po zna niu.

Ka drę WSO nr III w Po zna niu roz dzie lo no mię dzy po zo sta łe są dy woj sko we. Sze fa
pla ców ki płk. Pio tra Pa rze niec kie go skie ro wa no do WSO nr II w Byd gosz czy, mjr. Zdzi -
sła wa Par ty kę do Są du Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni, por. Ka ro la Ra taj cza ka do WSR
w Olsz ty nie, por. Ada ma Po rzec kie go i por. Ada ma Pi skor skie go do no wo utwo rzo ne go
WSG w Wał czu, Mie czy sła wa Kie rer lin ga do WSR w War sza wie, na to miast za stęp cę
pre ze sa mjr. Ka zi mie rza Ta siem skie go, por. Bro ni sła wa Cem bru cha, por. An to nie go Choł -
dry cha, st. sierż. Ja re mę Wo źnia ka, plut. Ste fa na Mor gę, strz. Jac ka Ze no na i strz. Dio ni -
ze go Am bro zia ka wraz z pra cow ni ka mi cy wil ny mi Sta ni sła wem Roz miar kiem i Le onem
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92 Roz kaz do ty czył roz ka zów or ga ni za cyj nych na czel ne go do wód cy WP z 17 II 1947 r. i 26 II 1947 r.
93 AIPN Bi, 172/31, WSR w Bia łym sto ku, Tecz ka nr 09/47, Roz ka zy per so nal ne m.in. DSS MON

i NSW, k. 6–6v.
94 AMON, 161/91/3637, DSS MON, Roz ka zy, okól ni ki i za rzą dze nia, i roz ka zy ofi cer skie sze fa DSS

MON, k. 34–41v.
95 Ze wzglę du na dzia ła nie w Po zna niu w la tach 1949–2010 trzech woj sko wych są dów gar ni zo no -

wych po wo ły wa nych na pod sta wie in nych ak tów praw nych i funk cjo nu ją cych w opar ciu o in ne prze pi -
sy, a tak że nie bę dą cych bezpośrednio po so bie spad ko bier ca mi praw, w na wia sach okrą głych
zde cy do wa no się na określenie ich chro no lo gicz nej kolejności. WSG (I) dzia łał w la tach 1949–1953,
WSG (II) w la tach 1955–1974, WSG (III) dzia ła od 1996 r. do chwi li obec nej.

96 AMON, 161/91/3648, DSS MON, Tecz ka nr 0015/49, Pro to kół zdaw czo -od bior czy, t. 1, k. 223;
AIPN, 807/40, WSG (I) w Po zna niu, Tecz ka nr 004/50, Spra woz da nia Woj sko we go Są du Gar ni zo no -
wego w Po zna niu za re je stro wa ne przez WSG 17 I 1950 r. pod nr. 013/50, k. 25–29.

97 AIPN, 807/40, WSG (I) w Po zna niu, Tecz ka nr 004/50, Spra woz da nia Woj sko we go Są du Gar ni -
zo no we go w Po zna niu, k. 25.



Ko ryt kow skim – prze nie sio no do WSG (I) w Po zna niu. Ja ni na Du dziak zo sta ła zwol nio -
na, a Ha li na Pe te lic ka zna la zła za trud nie nie w WSO nr IV we Wro cła wiu98.

Lu kę po WSO nr III w Po zna niu pla no wa no wy peł nić przez utwo rze nie w Po zna niu
woj sko we go są du gar ni zo no we go – zgod nie z pro po zy cją DSS MON za war tą w kon -
spek cie prze sła nym 4 kwiet nia 1949 r. do sze fa Szta bu Ge ne ral ne go WP do ty czą cym re -
or ga ni za cji struk tu ry są dow nic twa woj sko we go99.

Całość do ku men ta cji łącz nie z ar chi wum są do wym i ak ta mi prze ję ty mi po są dach
dywi zji i ofi cer skich są dach ho no ro wych, nad któ ry mi nad zór spra wo wał WSO
nr III w Po zna niu, zo sta ła prze ka za na naj pierw WSG (I) w Po zna niu, a pó źniej w 1953 r.
do WSO nr IV we Wro cła wiu, któ ry od 1954 r. za czął uży wać na zwy: „Sąd Ślą skie go
Okrę gu Woj sko we go”. Sąd ŚOW prze jął po nad to ak ta po WSO nr VI i WSG w Ło dzi100. 

Rys. 1. Dro gi ar chi wi za cji akt WSO nr III w Po zna niu

Źró dło: opra co wa nie wła sne.

Wraz z utwo rze niem WSO nr III w Po zna niu pod po rząd ko wa no mu są dy dy wi zyj ne
dzia ła ją ce przy jed nost kach woj sko wych ob ję tych właściwością te ry to rial ną są du okrę -
go we go. Roz ka zem nr 04/47 z 7 mar ca 1947 r. szef DSS MON roz for mo wał część są -
dów woj sko wych, w wy ni ku cze go po znań ski WSO otrzy mał ak ta są dów 4. i 5. DP101.
Do ku men ty prze ka za no na pod sta wie spi sów zdaw czo -od bior czych, któ re nie ste ty się
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98 Ibi dem, k. 29.
99 AMON, 160/91/3638, DSS MON, Tecz ka nr 005/49, Spra wy or ga ni za cyj no -eta to we, bu dże to we,

k. 82.
100 Ibi dem.
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nie za cho wa ły. Z ko lei z chwi lą li kwi da cji WSO nr III w Po zna niu wszyst kie ak ta tej in -
sty tu cji ra zem z ma te ria ła mi są dów 4. i 5. DP prze ka za no w 1949 r. do WSG (I) w Po -
zna niu. Pó źniej po znań ski sąd, któ ry pod le gał bezpośrednio pod WSO nr IV, prze ka zał
je są do wi wro cław skie mu. Ak ta kil ku nie za koń czo nych spraw kar nych WSO nr III w Po -
zna niu Sąd Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go prze ka zał w 1955 r. do Są du Wo je wódz kie go
w Po zna niu zgod nie z no wą właściwością usta no wio ną przez Usta wę z dnia 5 kwiet -
nia 1955 r. o prze ka za niu są dom po wszech nym do tych cza so wej właściwości 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 (DzU, 1955, nr 15, poz. 83)102.

Rys. 2. Dro gi ar chi wi za cji akt WSO nr III w Po zna niu

Źró dło: opra co wa nie wła sne.

Dnia 10 czerw ca 1955 r. szef Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go wy dał Za rzą dze nie
nr 06/55, na ka zu jąc wszyst kim są dom woj sko wym przy go to wać i zdać za koń czo ne ak ta
spraw kar nych oraz do ku men ty ad mi ni stra cyj ne za la ta 1943–1945, a w szczególności
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101 AIPN Bi, 172/31, Roz ka zy per so nal ne DSS MON i NSW i in ne roz ka zy, k. 6–6v.
102 By ły to ak ta spraw: So 306/45, So 645/45, So 84/46, So 470/46, So 323/46. Zob. AZ WSG 

we Wro cła wiu, Spis zdawczo-odbiorczy nr 4/3, k. 181.
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spra woz da nia, roz ka zy i wszel ką ko re spon den cję jaw ną i nie jaw ną, bez uprzed nie go bra -
ko wa nia. Efek tem te go by ło po dzie le nie re gi stra tur są do wych. Sąd ŚOW spi sa mi
nr 326/55, 422/56 i 1227/66 prze ka zał wszyst kie ak ta WSO nr III w Po zna niu z 1945 r.
do CAW, za wy jąt kiem re per to riów, któ re by ły po trzeb ne do bie żą ce go funk cjo no wa nia
in sty tu cji, a tak że akt in nych są dów – w tym 4. i 5. DP103. Na to miast do ku men ty
z lat 1946–1949 po zo sta ły w sie dzi bie Są du ŚOW. Zda no je do pie ro w la tach 1956–1962104

do Ar chi wum Służ by Sprawiedliwości MON, gdzie w 1976 r. zo sta ły częściowo wy bra -
ko wa ne105. Ko lej ną par tię do ku men tów znisz czo no w 1985 r. bez uzy ska nia uprzed nie -
go ze zwo le nia106. ASS MON funk cjo no wa ło od 1956 r. do 1962 r. przy Za rzą dzie
Są dow nic twa Woj sko we go, a od 1962 r. do 1991 r., tj. do chwi li roz for mo wa nia, przy
Izbie Woj sko wej Są du Naj wyż sze go. 

Ak ta, któ re unik nę ły znisz cze nia w Ar chi wum Służ by Sprawiedliwości MON, prze -
ka za no z chwi lą je go li kwi da cji do Ar chi wum Wojsk Lą do wych Fi lia nr 2 CAW we Wroc -
ła wiu. Stąd zo sta ły częściowo prze ję te przez Od dzia ło we Biu ro Udo stęp nia nia
i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w Po zna niu107. Rów nież do ku men ty prze ka za ne
do Sądu Wo je wódz kie go tra fi ły osta tecz nie do Od dzia łu IPN w Po zna niu108. Z ko lei mate -
ria ły znaj du ją ce się w po sia da niu CAW w 2002 r. zo sta ły prze nie sio ne do Biu ra Udo stęp -
nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w War sza wie109.

W 2011 r. WSG (III) w Po zna niu otrzy mał od WSG we Wro cła wiu re per to ria i sko -
ro wi dze „O”, „So”, „Sg” i „Sk” po zo sta łe po WSG (I) w Po zna niu, WSO nr III w Po zna -
niu i Są dzie JW 5796 w Po zna niu110.
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103 Prze ka za no m.in. ak ta a) Są du I Kor pu su PSZ, 1. Ar mii WP, WSO nr IV, WSO nr III, WSO
nr V, I Kor pu su Pan cer ne go, 2. DArt., 1., 4., 5., 10., 11. i 13. DP, WSG w Ka to wi cach i Kiel cach 
(AZ WSG we Wro cła wiu, Ewi den cja, Spis zdawczo-odbiorczy nr 4/1–4; b) spraw są do wych WSO
nr III w Pozna niu (Spis akt prze ka za nych przez Sąd ŚOW do CAW nr 326/55, poz. 2372–3108,
2971–2971a, 3029, 422/56 oraz spis nr 1227/66, poz. 3–5); c) do ku men ta cję ad mi ni stra cyj no -go spo -
darczą WSO nr III w Po zna niu (Spis akt prze ka za nych przez Sąd ŚOW do CAW nr 326/55, 
poz. 3113–3151,1704).

104 AZ WSG (III) w Po zna niu, znak spra wy: WSG -III -0021-2/12; AZ WSG we Wro cła wiu, Spis
zdawczo-odbiorczy nr 4/1–4. Ak ta WSO nr III w Po zna niu prze ka za ne do ASS MON spi sem akt nr 38/56,
poz. 1–1016, 1019–1404; nr 374/58, poz. 1719, 1793–1798; nr 399/60, poz. 3–5; nr 439/62, poz. 1 
oraz do ku men ta cja WSO nr III w Po zna niu (Spi sy akt prze ka za nych do ASS MON nr 38/56, 
poz. 1017–1018, 1405–1406; nr 209/56, poz. 253–365; nr 373/58, poz. 497–548, 616, 667, 672–674).

105 AMON, 1026/90/60, ASS MON, Spis akt spraw są do wych wy dzie lo nych do znisz cze nia za zgo -
dą nr 1515/76, poz. 5801–6971; AMON, 1026/95/38–39, ASS MON, Spi sy do ku men ta cji wy dzie lo nej
do znisz cze nia za zgo da mi: nr 93/58, poz. 37–40; nr 134/60, poz. 113–140; nr 393/62, poz. 24–30;
nr 481/64, poz. 1388–1420, 2501–2522; AMON, 1026/95/58, ASS MON, Spi sy do ku men ta cji wy dzie -
lo nej do znisz cze nia za zgo dą nr 884/69, poz. 98–119, 2096–2098.

106 AMON, 1026/95/90, ASS MON, Spis akt znisz czo nych z 15 VIII 1985 r., poz. 11917,
11989–11994; AMON, 1026/95/92, Spis akt znisz czo nych z 15 VIII 1985 r., poz. 3022–3235,
6345–6346, 8160.

107 Ak ta spraw kar nych: AIPN Po, 403/3 (daw ne Ar chi wum Woj sko we w Oleśnicy, 6859/91/3),
Dokumen ta cja ad mi ni stra cyj na; AIPN Po, 402/1–2 (daw ne AW w Oleśnicy, 6859/91/1–2); AW
w Oleśnicy, 6856/91, poz. 4379–4383.

108 AIPN Po, 76, poz. 322–324, 326–329.
109 Spi sy akt prze ka za nych przez CAW do IPN w War sza wie: a) spra wy kar ne – AIPN, 810, poz. 4–5b;

AIPN, 816, poz. 3–5; AIPN, 827/2304–2988; b) do ku men ta cja ad mi ni stra cyj na – AIPN, 827, poz. 2989–3028.
110 AZ WSG (III) w Po zna niu, znak spra wy WSG -III -0021-2/12.



Przy kład Woj sko we go Są du Okrę go we go nr III w Po zna niu po ka zu je pro ble my zwią -
za ne z roz pro sze niem re gi stra tur są dów woj sko wych z lat 1945–1955 i pro ce sem ich
archi wi zo wa nia. Ak ta są do we oraz ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze zo sta ły za cho wa ne
(za wy jąt kiem ma te ria łów wy two rzo nych w 1945 r.) je dy nie we frag men ta rycz nym stop -
niu. Wspo mnia na do ku men ta cja nie zo sta ła osta tecz nie zar chi wi zo wa na w jed nym miej -
scu i do dzi siaj po zo sta je roz bi ta, choć już w ob rę bie tej sa mej in sty tu cji – w Od dzia le
IPN w Po zna niu i centrali w War sza wie. 

Po wyż szy ar ty kuł jest pró bą od two rze nia nie tyl ko lo sów tej do ku men ta cji, lecz tak -
że spo so bu funk cjo no wa nia kan ce la rii oraz zmian kom pe ten cji urzę du i ob sza ru ob ję te -
go je go właściwością. Jest to za tem w pew nym sen sie wstęp do in wen ta rza re al ne go,
któ re go opra co wa nie po win no zo stać po łą czo ne ze sca le niem akt w je den ze spół ar chi -
wal ny. Ko lej nym kro kiem by ło by prze ka za nie akt znaj du ją cych się w ar chi wum IPN
w War sza wie – zgod nie z za sa dą przynależności te ry to rial nej – do Od dzia łu IPN w Po -
zna niu, gdzie sześćdziesiąt osiem lat te mu po wstał i funk cjo no wał Woj sko wy Sąd Okrę -
go wy nr III.

Wojskowy Sąd Okręgowy nr III w Poznaniu (1945–1949)...



Aneks

1946 czer wiec 17, Po znań – Pro to kół prze ka za nia agend sze fa Woj sko we go Są du
Okręgowe go w Po zna niu przez ppłk. dr. Sta ni sła wa Drzy ma łę mjr. Fran cisz ko wi Sze liń -
skie mu (frag ment)*

Część I
„A”. Re per to ria i księ gi spraw kar nych:
1. Re per to rium „O” za rok 1945 – za koń czo ne nr. 777.
2. Sko ro widz imien ny do te goż re per to rium.
3. Re per to rium „O” za rok 1946.
4. Sko ro widz imien ny do te goż re per to rium.
5. Ter mi narz roz praw.
6. Książ ka ar chi wal na [za rok] 1945.
7. Sko ro widz do książ ki ar chi wal nej z rok 1945.
8. Księ ga do wo dów rze czo wych od poz. 1 do 25.

„B”. Księ gi ko re spon den cji zwy kłej:
1. Dzien nik ko re spon den cji zwy kłej za rok 1946 „Wpływ”, ostat ni nr [pi sma] 443.
2. Dzien nik ko re spon den cji zwy kłej za rok 1946 „Wy cho dzą ca”, ostat ni nr [pi -

sma] 541.
3. Dzien nik [za rok] 1945 „Przy chód”, ostat ni nr [pi sma] 132.
4. Dzien nik [za rok] 1945 „Wy cho dzą cy”, ostat ni nr [pi sma] 427.

„C”. Książ ki i za pi ski róż ne:
1. Książ ka do rę czeń ko re spon den cji zwy kłej.
2. Książ ka cho rych.
3. Książ ka dy żu rów.
4. Ewi den cja bro ni.
5. Od pi sy roz ka zów wy jaz du z[a] rok 1945.
6. Od pi sy roz ka zów wy jaz du z[a] rok 1946.
7. Ewi den cja po chwał, na gród i kar.
8. Sko ro widz do ewi den cji po chwał itd.
9. Re jestr ksią że czek ofi cer skich.

10. Re jestr ksią że czek żoł nier skich.
11. Ewi den cja wy da nych ksią że czek ofi cer skich.
12. Książ ka nad zwy czaj nych wy pad ków.
13. Okól nik nr 04 NSW z dnia 9 I 1945 [r.].
14. Dzien nik roz ka zów Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej.
„D”. Kan ce la ria Taj na:
1. Dzien nik ko re spon den cji taj nej i ściśle taj nej „Wpływ” za rok 1945, za koń czo ny

[na piśmie] nr 01100.
2. Dzien nik ko re spon den cji taj nej i ściśle taj nej „Wy cho dzą cej” za r[ok] 1945, za -

koń czo ny [na piśmie] nr 0395.
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3. Księ ga za pi su przyj mo wa nych ściśle taj nych i taj nych prze sy łek.
4. Po kwi to wa nia nada nia pocz ty taj nej i ściśle taj nej ko re spon den cji za rok 1945.
5. Dzien nik dla za pi su wcho dzą cych ściśle taj nych i taj nych pism za rok 1946, za -

koń czo ny [na] nr. 355.
6. Dzien nik dla za pi su wy cho dzą cych ściśle taj nych i taj nych pism za rok 1946,

za koń czo ny [na] nr. 132.
7. Ewi den cja nisz cze nia taj nych ko pert za rok 1946, za koń czo na [na] poz. 227.
8. Dzien nik ma szy nist ki za rok 1945 i 1946, za koń czo ny [na] nr. 116.
9. Książ ka do rę czeń ko re spon den cji taj nej za rok 1946, za koń czo na [na] nr. (brak).

10. Po kwi to wa nie nada nia taj nej i ściśle taj nej pocz ty za rok 1946.
11. Tecz ki z ak ta mi taj ny mi za rok 1945 i 1946, we dług sta nu dzien ni ków i opi sów

taj nych w tecz kach.

[Część II. Tecz ki ad mi ni stra cyj ne]
Rok 1945 – tecz ki nr 1 w 3 to mach, nr 2, nr 3 w 3 to mach, nr 4, nr 5,

nr 6/I, II, III, IV, V, nr 7, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, II [!], nr 16, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21.
Rok 1946 – tecz ki nr 1, [nr] 2, [nr] 3, [nr] 4, [nr] 5, [nr] 6, [nr] 7, [nr] 8, [nr] 9, [nr] 10,

[nr] 11, [nr] 12, [nr] 13, [nr] 14, [nr] 15, [nr] 16, [nr] 17.
Dru ki ści słe go za ra cho wa nia.
1. Zle ce nia ko le jo we:
– AB 51599 [do] AB 51600,
– AC 51599 do AC 51600.
2. Księ ga kon tro li wy da nych zle ceń.

[Część III]. Do wo dy rze czo we
Księ ga prze cho wy wa nych przed mio tów za koń czo na [na] poz. 25. (bez do wo dów).
[1.] Ak ta spraw kar nych:
a) Spra wy z[a] rok 1945 we dle sta nu re per to rium O/1945.
b) Spra wy z[a] rok 1946 we dle sta nu re per to rium O/1946, z wy ka zem osiem na stu

spraw kar nych do za ła twie nia, a to nr.: O 811/46, [O] 814/46, [O] 827/46, [O] 826/46,
[O] 813/46, [O] 802/46, [O] 807/46, [O] 799/46, [O] 804/46, [O] 825/46, [O] 823/46,
[O] 824/46, [O] 808/46, [O] 806/46, [O] 818/46, [O] 800/46, [O] 803/46, [O] 828/46.

c) 4 to my od pi sów wy ro ków z[a] rok 1945.
d) 3 to my od pi sów wy ro ków z[a] rok 1946.
[2.] Ak ta ko re spon den cji zwy kłej:
a) ko re spon den cja z[a] rok 1945 we dle dzien ni ka ko resp[on den cji] zwy kłej za 1945 r.

w 3 to mach,
b) ko re spon den cja z[a] rok 1946 we dle dzien ni ka ko resp[on den cji] zwy kłej za 1946 r.

w 15 sko ro szy tach.
[3.] Róż ne:
a) pie częć okrą gła z go dłem (gu mo wa),
b) pie częć okrą gła do pa kie tów (gu mo wa),
c) [pie częć] do pa kie tów (me ta lo wa),
d) [pie częć] po dłuż na z na zwą są du (gu mo wa),
e) [pie częć] wpły wu (gu mo wa),
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f) [pie częć] z klau zu lą prawomocności (gu mo wa),
g) [pie częć] za zgodność od pi su (gu mo wa),
h) [pie częć] wy sta wio no kar tę kar ną,
i) [pie częć] opła ta kre dy to wa,
j) [pie częć] woj sko we – bez płat ne,
k) [pie częć] ak ta w try bie nad zo ru prze gląd nię to,
l) [pie częć] taj ne lit. „A”.

[Część IV]. In wen tarz są do wy
1. 1 że la zna sza fa na taj ne ak ta z 2 klu cza mi.
2. [1] ma ły re gał na ak ta.
3. 1 ze gar wi szą cy elek trycz ny.
4. 1 ma ły sto lik pod ak ta.
5. 2 fo te li ki gię te ta pi ce ro wa ne.
6. 1 biur ko szkla ne.
7. 1 biur ko ame ry kań skie.
8. 1 krze sło skó rą obi te.
9. 1 wie szak.

10. 1 sza fa ame ry kań ska.
11. 1 po wie lacz „Ce cha”.
12. 1 szaf ka z 8 szu fla da mi.
13. 1 sza fa dwu skrzy dło wa na ak ta.
14. 1 lam pa biu ro wa sto ją ca.
15. 1 go dło oszklo ne w ra mach.
16. 2 ma py ścien ne wo je wódz twa po znań skie go.
17. 1 bi blio te ka.
18. 2 ta bo re ty ta pi ce ro wa ne.
19. 3 krze sła ta pi ce ro wa ne.
20. 1 biur ko rze źbio ne.
21. 1 kom plet ga bi ne to wy zło żo ny z 4 fo te li, 1 sto li ka kwa dra to we go (blat sza chow -

ni ca) i 2 skrzydł[owych] szaf[e]k.
22. 1 fo tel plu szo wy.
23. 1 dy wan na pod ło dze.
24. 1 ze gar drew nia ny ścien ny.
25. 1 lam pa elek trycz na z aba żu rem pap[ie ro wym].
26. 1 sto jak ozdob ny pod kwia ty.
27. 1 go dło oszklo ne w ra mach.
28. 1 biur ko an tycz ne.
29. 1 wie szak.
30. 2 sto li ki pod ma szy nę.
31. 2 biur ka zwy kłe.
32. 1 ma szy na do pi sa nia [mar ki] Mer ce des.
33. 1 [ma szy na do pi sa nia mar ki] Rhe in me tall.
34. 4 gię te fo te le.
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[Po nad to:]
1. Krze sło.
2. Stół owal ny na 1 no dze for ni ro wa ny.
3. Kom plet ga bi ne to wy zło żo ny z 1 ka nap ki i 4 fo te li ków z opar ciem.
4. Sto lik okrą gły ze szkla nym bla tem na 3 no gach.
5. Fo te li ki z opar ciem.
6. Łóż ko z siat ką bez ma te ra ców.
7. Sza fa ku chen na, bia ło la kie ro wa na, znisz czo na.

Źró dło: AIPN Po, 402/2, k. 116–117, mps.

Wojskowy Sąd Okręgowy nr III w Poznaniu (1945–1949)...
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Du ża część akt Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go by ła wcze śniej gro ma dzo na
i prze cho wy wa na w ar chi wach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. Więk szość
z nich, zgod nie z usta wą z dnia 18 grud nia 1998 r., zo sta ła prze ka za na do In sty -

tu tu Pa mię ci Na ro do wej w okre sie od 1 grud nia 2000 r. do 15 stycz nia 2001 r. By ły jed -
nak i ta kie ma te ria ły, któ re tra fi ły do IPN za po śred nic twem osób pry wat nych. Do te go
ro dza ju ar chi wa liów na le żą ak ta wy two rzo ne w Ko men dzie Głów nej AK, któ re od ko pa -
no w trak cie prac ogro do wych pro wa dzo nych na te re nie pry wat nej po se sji na Żo li bo rzu
w la tach osiem dzie sią tych XX w. Wła ści ciel ka tej po se sji, Ir mi na Mał go rza ta Sob czuk,
prze ka za ła je do Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w War sza wie.

Ogó łem w In sty tu cie znaj du je się praw do po dob nie ok. 100 000 j.a. zwią za nych z Pol -
skim Pań stwem Pod ziem nym. Trud no jed nak okre ślić do kład ną licz bę tej do ku men ta cji,
gdyż znacz ną jej część włą czo no do akt spraw ope ra cyj nych pro wa dzo nych przez or ga -
ny bez pie czeń stwa pu blicz ne go i nie zo sta ła ona uwzględ nio na w opi sach te czek. 

Licz ba wszyst kich j.a. prze cho wy wa nych w BUiAD IPN w War sza wie wy no si
ok. 1778. Zo sta ły one zin wen ta ry zo wa ne na spi sach: 1558, 0423, 1804, 1836, 1785, 2325,
2344, 2335, 0397, 00199, 00220, 00231, 01435, 01439, 0149, 01539, 0172, 0173, 0174,
0175, 0176, 0177, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189,
0192, 0207, 0227, 0236, 0255, 0297, 0298, 0330, 0333, 0398, 0644, 380 i 398. W od -
dzia łach te re no wych IPN ilość ma te ria łów do ty czą cych PPP wy no si ok. 4105 j.a.,
a w tym: Bia ły stok – ok. 1052 j.a.; Ra dom – ok. 81 j.a.; Po znań – ok. 114 j.a.; Ol -
sztyn – ok. 54 j.a.; Gdańsk – ok. 646 j.a.; Kiel ce – ok. 600 j.a.; Kra ków – ok. 269 j.a.;
Ka to wi ce – ok. 120 j.a.; Rze szów – ok. 133 j.a.; Byd goszcz – ok. 307 j.a.; Wroc -
ław – ok. 298 j.a.; Szcze cin – ok. 431 j.a.

Ar chi wa lia prze cho wy wa ne w po szcze gól nych od dzia łach zo sta ły uwzględ nio ne m.in.
w na stę pu ją cych spi sach: Bia ły stok – IPN Bi 033; Ra dom – IPN Ra: 006, 108, 29, 05,
08; Po znań – IPN Po: 003, 030, 08, 05, 06, 08, 078, 0186, 0567; Olsz tyn – IPN Ol 8;
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Gdańsk – IPN Gd: 0027, 2046, 087; Kiel ce – IPN Ki: 013, 014, 015, 018, 022, 30, 38,
53, 54; Kra ków – IPN Kr: 08, 044, 075, 1, 109, 110, 111, 119, 120, 127, 139, 158, 169,
239, 304, 307, 404, 439; Ka to wi ce – IPN Ka: 02, 03, 04, 011, 063, 230, 279, 032, 057,
094; Rze szów – IPN Rz: 051, 053, 055, 105, 133; Byd goszcz – IPN By: 09, 010, 011,
069, 070, 084; Lu blin – IPN Lu: 06, 08, 09, 012, 020, 034, 038, 0230, 0311, 0334;
Łódź – IPN Łd: 0057, 014, 030, 047, 055, 067, 0235, 0421, 1; Wro cław – IPN Wr: 221,
231, 361, 362, 363, 453, 458, 470, 490, 499 i Szcze cin – IPN Sz: 009, 008, 00103, 00123,
00124, 0101, 66, 187, 361, 62, 345, 259.

Za kres chro no lo gicz ny po wyż szej do ku men ta cji jest zróż ni co wa ny, gdyż część akt
zo sta ła wy two rzo na w KG ZWZ -AK, a część przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa.
Pierw sze z wy mie nio nych po wsta wa ły w okre sie oku pa cji, a więc w la tach 1939–1945.
Spo śród nich du żą ilość wy two rzo no od 1941 r. do 1943 r., a tak że w trak cie po wsta nia
war szaw skie go. Ar chi wa lia wy two rzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa, z po wo -
dów oczy wi stych, po wsta ły w póź niej szym okre sie. Naj wię cej te czek spraw ope ra cyj -
nych za kła da no jesz cze w la tach czter dzie stych i pro wa dzo no do koń ca sześć dzie sią tych.
Zda rza ją się jed nak i ta kie, któ re po wsta ły do pie ro na po cząt ku lat pięć dzie sią tych, a za -
koń czo no je w la tach 1971–1973.

Stan za cho wa nia do ku men ta cji Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go jest zróż ni co wa ny.
Ak ta wy two rzo ne w KG ZWZ -AK czę sto w wy ni ku nie wła ści we go prze cho wy wa nia
ule gły po waż nym znisz cze niom. Na le żą do nich wspo mnia ne już do ku men ty od na le zio -
ne na Żo li bo rzu, któ re przez po nad 30 lat by ły umiesz czo ne w szkla nych sło jach za ko -
pa nych w zie mi. Z po wo du złe go sta nu za cho wa nia po nad 200 kart na le ża ło pod dać
za bie gom kon ser wa tor skim. 

Uszko dze niom ule gły tak że ma te ria ły PPP po cho dzą ce z in nych źró deł. Zda rza się,
że kar ty są za pla mio ne lub przedar te, a w wie lu z nich bra ku je znacz nych frag men tów
tek stu. In nym pro ble mem jest fakt, że liczne roz ka zy, mel dun ki czy no ta tki zo sta ły na pi -
sa ne od ręcz nie, stąd są one ma ło czy tel ne. Z te go wzglę du część z tych ma te ria łów, po -
mi mo iż wie le z nich zo sta ło ze ska no wa nych, nie na da je się do wy ko rzy sta nia.

Cha rak ter do ku men ta cji Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go z lat 1939–1945

Do ku men ty do ty czą ce PPP prze cho wy wa ne w IPN, jak już wspo mnia no, zo sta ły
wytwo rzo ne za rów no w KG ZWZ -AK, jak i or ga nach bez pie czeń stwa. Z te go wzglę du
ich cha rak ter jest bar dzo róż no rod ny. Do pierw szej z wy mie nio nych ka te go rii na le żą ma -
te ria ły z okre su wo jen ne go, a więc: roz ka zy, in struk cje, za rzą dze nia Ko men dy Głów nej
oraz jej or ga nów te re no wych, a tak że wy two rzo ne tam ra por ty sy tu acyj ne, mel dun ki, mate -
ria ły szko le nio we, pro pa gan do we, taj ne cza so pi sma, wspo mnie nia i ma te ria ły fi nan so we. 

Naj wię cej te go ro dza ju ar chi wa liów moż na zna leźć w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi -
wi za cji Do ku men tów. Więk szość z nich zo sta ła zin wen ta ry zo wa na na spi sie 1558, któ ry
za wie ra aż 727 po zy cji. Są wśród nich za rów no roz ka zy i in struk cje ko men dan ta głów -
ne go, jak i ak ta wy two rzo ne w po szcze gól nych ko mór kach or ga ni za cyj nych KG ZWZ -
-AK. Spo śród tych ma te ria łów na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją do ku men ty wy two rzo ne
w Od dzia le II Ko men dy Głów nej (in for ma cyj no -wy wia dow czym). W ak tach ozna czo -
nych sy gna tu ra mi: IPN BU 1558/20/CD, IPN BU 1558/56/CD, IPN BU 1558/25/CD,
IPN BU 1558/28/CD, IPN BU 1558/32/CD, IPN BU 1558/33/CD, IPN BU 1558/35/CD,
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IPN BU 1558/38/CD, IPN BU 1558/39/CD, IPN BU 1558/40/CD, IPN BU 1558/44/CD,
IPN BU 1558/45/CD, IPN BU 1558/48/CD, IPN BU 1558/52/CD, IPN BU 1558/62/CD
moż na m.in. zna leźć: za da nia oraz sche mat or ga ni za cyj ny wy wia du i kontr wy wia du AK,
ob sa dę per so nal ną tych ko mó rek z lat 1943–1944, da ne do ty czą ce dzia łal no ści Od dzia -
łu In for ma cyj no -Wy wia dow cze go w okre sie oku pa cji, ra por ty i mel dun ki na te mat ak tu -
al nej sy tu acji po li tycz nej w kra ju oraz po ło że nia ma te rial ne go pol skiej lud no ści cy wil nej,
ra por ty spe cjal ne uka zu ją ce dzia łal ność PPR i li sty jej dzia ła czy, wy tycz ne dla Okrę gu
War szaw skie go z 1944 r. na wy pa dek oku pa cji ra dziec kiej, a tak że wy ka zy z per so na lia -
mi kon fi den tów i po dej rza nych o współ pra cę z ge sta po oraz agen tów nie miec kich. Spo -
śród wy żej wy mie nio nych ma te ria łów szcze gól nie in te re su ją ca jest in struk cja do ty czą ca
wy wia du AK (IPN BU 1558/35/CD), w któ rej za miesz czo no sche ma ty or ga ni za cyj ne,
wy tycz ne dla po szcze gól nych ko mó rek wy wia dow czych, de fi ni cję waż niej szych po jęć
i cha rak te ry sty kę po szcze gól nych za dań. In ne cie ka we do ku men ty moż na zna leźć w j.a.
o sy gna tu rach: IPN BU 1558/32/CD, IPN BU 1558/25/CD, IPN BU 1558/33/CD, IPN
BU 1558/38/CD, IPN BU 1558/39/CD oraz IPN BU 1558/40/CD. W pierw szej z wy mie -
nio nych znaj du ją się ma te ria ły wy wia dow cze, któ re po wsta ły w cza sie po wsta nia war -
szaw skie go. Na le żą do nich m.in. wy tycz ne dla wy wia du w War sza wie z 1944 r., gdzie
uwzględ nio no po dział te re nu, or ga ni za cję kie row nic twa, dys po zy cje w ra zie oku pa cji
radziec kiej oraz za da nia wy wia dow cze, a tak że ra por ty z okre su po wsta nia. Bar dzo ob -
szer ny ra port do ty czy dzia łal no ści Kor pu su Bez pie czeń stwa na te re nie Okrę gu War szaw -
skie go. Uwzględ nio no w nim rów nież kon tak ty je go człon ków z AK, po glą dy i po sta wę
mo ral no -po li tycz ną ofi ce rów Szta bu Głów ne go KB oraz ich rze czy wi sty sto su nek do AK.
W wie lu przy pad kach – jak za uwa żo no – „sa mi oni wy su wa ją róż ne obiek cje co do przy -
szłe go lo su Kor pu su Bez pie czeń stwa, tra pią ich np. ta kie ewen tu al no ści jak moż li wość
po wie rze nia od dzia łom KB za da nia li kwi do wa nia obec nych władz ad mi ni stra cyj nych,
bez pie czeń stwa, a na wet od dzia łów AK. Wszy scy są zgod ni co do te go, że ta kie za da nia
by ły by sprzecz ne z ich za sad ni czy mi po glą da mi pa trio tycz no -oby wa tel ski mi”1. Oprócz
te go na pły cie moż na rów nież zna leźć ra port cha rak te ry zu ją cy ofi cjal ny sto su nek przed -
sta wi cie li Kor pu su Bez pie czeń stwa i Pol skiej Ar mii Lu do wej do Ar mii Kra jo wej, po li -
ty kę ZSRR wo bec AK, dzia łal ność agen tów ko mu ni stycz nych na zie miach pol skich,
a tak że mel dun ki do ty czą ce na stro jów w od dzia łach po wstań czych. 

W dru giej z wy mie nio nych jed no stek, ozna czo nej sy gna tu rą IPN BU 1558/25/CD,
znaj du ją się do ku men ty zwią za ne z or ga ni za cją i funk cjo no wa niem Re fe ra tu „K”, któ ry
zbie rał in for ma cje do ty czą ce KRN, PKWN, ZPP, KPP i in nych te go ro dza ju or ga ni za cji,
uwzględ nia jąc pro wa dzo ną przez nich po li ty kę, a tak że pod le głe im for ma cje mi li tar ne
oraz pa nu ją ce w nich na stro je. In ny cha rak ter ma ją na to miast ma te ria ły o sy gna tu rach:
IPN BU 1558/33/CD, IPN BU 1558/38/CD, IPN BU 1558/39/CD oraz IPN
BU 1558/40/CD, któ re zo sta ły wy two rzo ne w Wy dzia le Le ga li za cji i Tech ni ki Od dzia -
łu II KG AK. Na le żą do nich m.in. sfał szo wa ne le gi ty ma cje wy sta wia ne dla człon ków
PPP czy de secz ki z po zy ty wa mi nie miec kich i pol skich pie czę ci urzę do wych. 

Waż nym uzu peł nie niem in for ma cji zbie ra nych przez od dział wy wia dow czy, ale do -
ty czą cych po je dyn czych osób, by ła kar to te ka AK – po tocz nie na zy wa na „kar to te ką kontr -
wy wia du AK”, któ ra rów nież zo sta ła prze ka za na do IPN. Część wcho dzą cych w jej skład
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kart zo sta ło prze ka za nych przez ABW w 2002 r. spi sem 01290, a część prze wie zio no
z Cen tral ne go Ar chi wum MSWiA.

Kar ty za cho wa ne w kar to te ce zo sta ły spo rzą dzo ne w la tach 1940–1943. Obok kart
ory gi nal nych w kar to te ce znaj du ją się ich od pi sy spo rzą dzo ne w 1950 r. w MBP. Układ
in for ma cji na po szcze gól nych kar tach był na stę pu ją cy: da ta mel dun ku, pseu do nim roz -
pra co wu ją ce go da ną oso bę lub prze ka zu ją ce go in for ma cję, treść mel dun ku. In for ma cje
do ty czą przede wszyst kim osób miesz ka ją cych w War sza wie i oko li cach oraz tych, któ -
rzy prze by wa li w niej przez pe wien czas. Mel dun ki od no si ły się do osób ko la bo ru ją cych
z Niem ca mi lub po dej rze wa nych o ta ką współ pra cę, de nun cju ją cych Po la ków, na le żą -
cych do PPR oraz zaj mu ją cych się nie le gal nym han dlem. Po nad to, w kar to te ce znaj du je
się kil ka dzie siąt kart z na zwi ska mi i in for ma cja mi o oso bach za miesz ka łych w róż nych
pań stwach eu ro pej skich, któ re praw do po dob nie za mie rza no wy ko rzy stać w pra cy wywia -
dow czej2.

Oprócz ma te ria łów o cha rak te rze wy wia dow czym wśród akt Pol skie go Pań stwa Pod -
ziem ne go prze cho wy wa nych w IPN moż na rów nież zna leźć in ne do ku men ty po wsta łe
w ko mór kach or ga ni za cyj nych Ko men dy Głów nej AK. Na le żą więc do nich ak ta wy two -
rzo ne w Od dzia le I (Or ga ni za cyj nym), Od dzia le III (Ope ra cyj no -Szko le nio wym), Od -
dzia le IV (Kwa ter mi strzow skim), Od dzia le V (Do wo dze nia i Łącz no ści), Wy dzia le VK
(Łącz no ści Kon spi ra cyj nej), Od dzia le VI (Biu rze In for ma cji i Pro pa gan dy), Od dzia -
le VII (Biu rze Fi nan sów i Kon tro li), Kie row nic twie Dy wer sji, a tak że w Sze fo stwie
Komu ni ka cji Woj sko wej i biu rach Sze fo stwa Biur Woj sko wych. 

Spo śród akt po wsta łych w wy żej wy mie nio nych od dzia łach jed ny mi z bar dziej in te -
re su ją cych są do ku men ty Ke dy wu oraz Biu ra In for ma cji i Pro pa gan dy. Wie le z nich,
wytwo rzo nych w Kie row nic twie Dy wer sji, m.in. ak ta o sy gna tu rach: IPN BU
1558/96/CD, IPN BU 1558/109/CD, IPN BU 1558/110/CD, IPN BU 1558/202/CD, IPN
BU 1558/202/CD – to ma te ria ły szko le nio we, a więc pro gra my szko leń bo jo wych, za sa -
dy or ga ni zo wa nia i prze pro wa dza nia ak cji dy wer syj nych, za da nia do wód cy pod od dzia -
łu, prze pi sy do ty czą ce musz try i mar szu. W ra mach za jęć szko le nio wych uczo no również,
jak wy ko rzy sty wać bak te rie cho ro bo twór cze w wal ce dy wer syj nej. We wspo mnia nych
ma te ria łach znaj du ją się po nad to wy tycz ne do ty czą ce pro wa dze nia dzia łal no ści po li tycz -
no -wy cho waw czej oraz kształ to wa nia wła ści wych po staw mo ral nych wśród żoł nie rzy
AK. In ne do ku men ty moż na zna leźć w ar chi wa liach o sy gna tu rach: IPN BU
1558/118/CD, IPN BU 1558/95/CD oraz IPN BU 1558/124/CD. W pierw szej z wy mie -
nio nych są re la cje żoł nie rzy Ba ta lio nu „Zoś ka”, które przy bli ża ją hi sto rię je go po wsta -
nia i dzia łal no ści, w dru giej – ma te ria ły Od dzia łu IV (Kwa ter mi strzow skie go), na to miast
w trze ciej – in for ma cje o od bi ciu więź niów prze wo żo nych z al. Szu cha na Pa wiak. Do cie -
kaw szych akt Od dzia łu IV na le żą m.in.: in struk cja do ty czą ca pro wa dze nia ewi den cji per -
so nal nej w okrę gu, spra woz da nia z prze pro wa dzo nych ak cji dy wer syj nych oraz wy kaz
osób ko la bo ru ją cych z Niem ca mi.

Wśród do ku men tów Biu ra In for ma cji i Pro pa gan dy na uwa gę za słu gu ją ra por ty – za -
war te w ma te ria łach ozna czo nych sy gna tu rą IPN BU 1558/87/CD – o na stro jach lud no -
ści, jej sto sun ku do PPR, ZSRR, ak tu al nej sy tu acji po li tycz nej, do wódz twa AK

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

162

2 In for ma cje na te mat kar to te ki AK zo sta ły uzy ska ne dzię ki uprzej mo ści Wło dzi mie rza Lech nio
z BUiAD IPN w War sza wie.



kie ru ją ce go powsta niem, a na wet do od dzia łów po wstań czych. Szcze gó ło wo opi sa no
w nich oba wy lud no ści ob ser wu ją cej prze bieg walk w mie ście i li czą cej się z moż li wo -
ścią klę ski, jej re ak cje na in for ma cje pro pa gan do we roz po wszech nia ne przez ob ce me -
dia, a tak że na poli ty kę władz bez pie czeń stwa w tym okre sie. Wy tycz ne do pra cy
w dru kar ni oraz charak te ry sty kę i za da nia służ by in for ma cyj nej moż na na to miast zna -
leźć w ak tach o sygn. IPN BU 1558/88/CD.

Oprócz wy mie nio nych do ku men tów in te re su ją cy mi źró dła mi hi sto rycz ny mi, po zwa -
la ją cy mi od two rzyć funk cjo no wa nie nie któ rych ko mó rek or ga ni za cyj nych KG AK, są
ma te ria ły ozna czo ne sy gna tu ra mi IPN BU 1558/79/CD i IPN BU 1558/125/CD. Pierw -
sze zo sta ły wy two rzo ne w Od dzia le V i za wie ra ją cha rak te ry sty kę za dań, or ga ni za cję
pra cy oraz ob sa dę per so nal ną Wy dzia łu VK. Pa trio tyzm za trud nio nych tam osób oraz ich
po świę ce nie dla służ by uka zu je ano ni mo wy wiersz spi sa ny na ma szy nie, któ ry rów nież
moż na zna leźć w do ku men ta cji pod sy gna tu rą IPN BU 1558/79/CD. Je go au tor w na stę -
pu ją cy spo sób scha rak te ry zo wał człon ków Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go:

„Je ste śmy wszę dzie, nie wi dzial ni, ci si,
sza leń stwem zu chwa li i bez czel nie ci si,
w go dzi nach pró by. Bo jow ni cy – mni si.
Tej co nie zgi nę ła! My – lu dzie pod zie mi!”3.

Dru ga z wy mie nio nych te czek za wie ra za kres za dań oraz sche mat or ga ni za cyj ny Sze -
fo stwa Ko mu ni ka cji Woj sko wej. Po nad to moż na w niej zna leźć ob sa dę per so nal ną tej
ko mór ki, cha rak te ry sty kę or ga ni za cji te le ko mu ni ka cji ko le jo wej w po szcze gól nych okrę -
gach, za rzą dze nie do ty czą ce spe cjal nej ochro ny urzą dzeń i sprzę tu te le tech nicz ne go, cha -
rak te ry sty kę ak tu al ne go sta nu te le ko mu ni ka cji ko le jo wej w kra ju, wska zów ki uży wa nia
apa ra tów te le fo nicz nych, wy kaz cen tral te le fo nicz nych na te re nie GG, ra por ty ko mu ni -
ka cyj ne, ra por ty okre so we i spra woz da nia za wie ra ją ce m.in. wy ka zy trans por tów woj -
sko wych, spi sy ilo ści pa ro wo zów znaj du ją cych się w warsz ta tach na praw czych oraz
in struk cje dla wy wia du ko mu ni ka cyj ne go. We wspo mnia nych ma te ria łach, obok pod sta -
wo wych za dań, wy mie nio no rów nież szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce dzia łal no ści wy -
wia dow czej w ro dza jach służb zwią za nych z ko mu ni ka cją (służ by ru chu, służ by
dro go wej, służ by me cha nicz nej oraz służ by za so bo wej).

Prze cho wy wa ne w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej ak ta zwią za ne z Pol skim Pań stwem
Pod ziem nym za wie ra ją tak że in ne niż do tąd opi sa ne ro dza je do ku men tów. W ma te ria -
łach ozna czo nych sy gna tu ra mi: IPN BU 1558/138/CD, IPN BU 1558/140/CD i IPN
BU 1558/6/CD znaj du ją się wnio ski awan so we żoł nie rzy AK z lat 1943–1945 oraz roz -
ka zy, mel dun ki, wy ka zy sta nów i po nie sio nych strat jed no stek AK Okrę gu War szaw skie -
go, a tak że roz ka zy ko men dan ta głów ne go AK gen. Ko mo row skie go „Bo ra”, ko men dan ta
Okrę gu War szaw skie go gen. Chru ście la „Mon te ra” i gen. Oku lic kie go „Niedź wiad ka”.

Obok za rzą dzeń, roz ka zów i mel dun ków war to ścio wy mi i cie ka wy mi do ku men ta mi
są rów nież pa mięt ni ki, wspo mnie nia oraz re la cje osób, któ re by ły człon ka mi AK lub na -
ocz ny mi świad ka mi wy da rzeń lat 1940–1945 w Pol sce. Na przy kład w tecz ce IPN
BU 1558/180/CD znaj du je się pa mięt nik An ny Rósz kie wicz -Li twi no wicz – łącz nicz ki
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3 AIPN, 1558/79, „Na roz sta nie z za ło gą”, k. 13.



dwóch ko lej nych sze fów kontr wy wia du Okrę gu War szaw skie go, na to miast w ma te ria -
łach o sy gna tu rach IPN BU 1558/152/CD i IPN BU 1558/159/CD – wspo mnie nia z okre -
su po wsta nia war szaw skie go. 

Uzu peł nie niem omó wio nych wy żej ma te ria łów wy two rzo nych w Ko men dzie Głów nej
i Ko men dzie Okrę gu War sza wa są do ku men ty po cho dzą ce z okrę gów AK: Kra ków, Lu blin,
Bia ły stok i Wil no. Ich cha rak ter jest bar dzo zróż ni co wa ny – moż na wśród nich zna leźć m.in.
wnio ski awan so we, roz ka zy dzien ne, ma te ria ły szko le nio we, do ku men ty fi nan so we, wy -
tycz ne dla ko mó rek BiP i prze słu cha nia osób po dej rza nych o współ pra cę z Niem ca mi.

Spo śród źró deł do ty czą cych Okrę gu Kra kow skie go na uwa gę za słu gu je do ku men ta cja
ozna czo na sy gna tu rą IPN BU 1558/513/CD, za wie ra ją ca m.in. mel dun ki sy tu acyj ne z 1945 r.
Z ar chi wa liów po cho dzą cych z Okrę gu Bia ło stoc kie go na le ży na to miast wymie nić: IPN
BU 1558/554/CD, IPN BU 1558/570/CD, IPN BU 1558/555/CD, IPN BU 1558/552/CD
oraz IPN BU 1558/550/CD. W pierw szej z wy mie nio nych j.a. moż na znaleźć mel dun ki sy -
tu acyj ne z lat 1944–1945 oraz omó wie nie po li ty ki władz ra dziec kich wo bec pol skiej lud -
no ści cy wil nej, w dru giej – pro to ko ły eg za mi na cyj ne z kur sów pod ofi cer skich
or ga ni zo wa nych dla żoł nie rzy AK w la tach 1943–1944 i roz li cze nia fi nan so we zwią za ne
z za ku pem bro ni i sprzę tu woj sko we go, w trze ciej – mel dun ki do ty czą ce sy tu acji po li tycz -
no -woj sko wej na te re nach za ję tych przez Ar mię Czer wo ną i wy tycz ne dla dzia ła ją cych tam
do wód ców AK, w czwar tej – roz ka zy i za rzą dze nia ko men dan ta okrę gu, wy tycz ne uzu peł -
nia ją ce do pla nu ak cji „Bu rza” oraz za da nia WSK, na to miast w ostat niej – roz ka zy i za rzą -
dze nia Biu ra In for ma cji i Pro pa gan dy do ty czą ce zwal cza nia or ga ni za cji ko mu ni stycz nych.

Na te re nach wschod nich, przy łą czo nych do ZSRR, znaj do wał się Okręg Wil no i Ob -
szar Lwów. Ar chi wa lia do ty czą ce pierw sze go z wy mie nio nych – moż na zna leźć w ak -
tach o sy gna tu rze IPN BU 1558/624/CD. Są wśród nich m.in. mel dun ki wy wia dow cze
o roz miesz cze niu od dzia łów par ty zant ki ra dziec kiej i na pi sa ny od ręcz nie roz kaz do wód -
cy In spek to ra tu „C” skie ro wa ny do do wód cy zgru po wa nia 27. puł ku uła nów AK. W jed -
nost kach o sy gna tu rach IPN BU 1558/600/CD i IPN BU 1558/602/CD znaj du ją się
na to miast do ku men ty Ob sza ru Lwow skie go AK do ty czą ce sto sun ków pol sko -wę gier -
skich i pol sko -ukra iń skich oraz ma te ria ły cha rak te ry zu ją ce re la cje mię dzy Ko ścio łem ka -
to lic kim i Ko ścio łem pra wo sław nym na tych te re nach. 

Do ku men ty wy two rzo ne w Ko men dzie Głów nej AK lub jej ko mór kach te re no wych
moż na też zna leźć wśród akt zin wen ta ry zo wa nych na spi sach 1836, 1785 i 380, a tak że
w ko piach ma te ria łów po zy ska nych ze Stu dium Pol ski Pod ziem nej w Lon dy nie, ozna -
czo nych sy gna tu ra mi: IPN BU 1804/14, IPN BU 1804/15, IPN BU 1804/22 i IPN
BU 1804/28. Są to: roz ka zy, in struk cje i wy tycz ne do wód ców ko mó rek or ga ni za cyj nych
KG AK oraz jej or ga nów te re no wych, sche mat or ga ni za cyj ny Ko men dy Głów nej, jej de -
pe sze z okre su po wsta nia war szaw skie go, ma te ria ły do ty czą ce współ pra cy Rzą du RP
na Uchodź stwie z ru chem kon spi ra cyj nym w kra ju, ode zwy i ulot ki or ga ni za cji pod ziem -
nych z lat 1945–1946, ra por ty z lat 1942–1943, wnio ski od zna cze nio we i awan so we żoł -
nie rzy AK, mel dun ki do wód ców plu to nów Okrę gu War sza wa, ewi den cja po szcze gól nych
jed no stek AK, ra por ty o sto sun kach mię dzy par tia mi po li tycz ny mi w kra ju, mel dun ki
na te mat fa bryk nie miec kich i dzia łal no ści ge sta po, biu le ty ny i cza so pi sma AK, ko re -
spon den cja zwią za na z we ry fi ka cją stop ni i od zna czeń, spra woz da nia sy tu acyj ne opra -
co wa ne na pod sta wie pra sy pod ziem nej, ma te ria ły uka zu ją ce po ło że nie Ży dów w GG
oraz wspo mnie nia człon ków AK. 
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Ar chi wa lia wy two rzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa 

Ak ta wy two rzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa ma ją zu peł nie od mien ny
cha rak ter od tych, któ re po wsta ły w KG AK, gdyż jed ną z przy czyn ich po wsta wa nia by -
ły re pre sje sto so wa ne wo bec człon ków PPP. Zgod nie z wy tycz ny mi władz ko mu ni stycz -
nych wszyst kich tych, któ rzy wcze śniej po pie ra li rząd RP w Lon dy nie, uzna wa no
za „wro gów” Pol ski Lu do wej. Naj czę ściej by li oni więc oskar ża ni o prze stęp stwa po li -
tycz ne, do któ rych za li cza no za rów no współ pra cę z oku pan tem czy zbrod nie wo jen ne,
jak i przy na leż ność do or ga ni za cji kon spi ra cyj nych, nie le gal ne po sia da nie bro ni lub pro -
wa dze nie an ty ko mu ni stycz nej dzia łal no ści pro pa gan do wej4. Ogó łem, w la tach 1944–1948
aresz to wa no ok. 150 000 osób, w tym 35 000 oskar żo no o współ pra cę z oku pan tem oraz
zbrod nie wo jen ne, a po zo sta łym za rzu co no opo zy cję wo bec no wych władz. Naj wię cej
jed nak, bo aż 100 000 osób, re pre sjo no wa no w la tach 1945–1946, a po nad po ło wa z nich
by ła są dzo na za przy na leż ność do or ga ni za cji kon spi ra cyj nych5.

Zgod nie z In struk cją nr 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 w PRL wszy scy by li 
żoł nie rze AK pod le ga li roz pra co wa niu agen tu ral ne mu „nie za leż nie od po sia da nia da -
nych o ich ak tu al nej wro giej dzia łal no ści”6. Za kła da no im naj czę ściej spra wy agen tu -
ral ne na oso by7, spra wy agen tu ral ne gru po we8 lub spra wy agen tu ral no -śled cze9.
Z bie giem lat na zwy pro wa dzo nych spraw ope ra cyj nych zostały zmie nione. W in struk -
cji nr 03/60 wy mie nia no już SOR (spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia)10, SOS (spra -
wa ope ra cyj ne go spraw dze nia)11, SOO (spra wa ob ser wa cji ope ra cyj nej)12 oraz SO
(spra wa obiek to wa)13.
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4 W 1947 r. wy da no na wet spe cjal ną in struk cję w spra wie sto so wa nia prze pi sów do ty czą cych pro -
pa gan dy, gdzie stwier dzo no, że „re ak cyj na pro pa gan da, wy mie rzo na prze ciw ko urzą dze niom i or ga nom
de mo kra cji pol skiej; prze ciw ko ca ło ści Rze czy po spo li tej i so ju szom mię dzy na ro do wym Pol ski, na któ -
rych opie ra się nie pod le głość na sze go pań stwa, sta no wi za mach na te sa me do bra, któ re są chro nio ne
w art. 85 i 86 KKWP”. Ibi dem, k. 14.

5 A. Wer blan, Sta li nizm w Pol sce, War sza wa 1991, s. 14.
6 In struk cje o pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń stwa (1945–1989), oprac. T. Ru zi kow ski, War -

sza wa 2004, s. 48.
7 Spra wa agen tu ral na na oso bę – by ła za kła da na na pod sta wie ma te ria łów ope ra cyj nych prze ciw ko

oso bie nie ak cep tu ją cej po wo jen nych władz w Pol sce, pro wa dzą cej lub po dej rza nej o pro wa dze nie zor -
ga ni zo wa nej prze stęp czej dzia łal no ści. Ibi dem, s. 49.

8 Spra wa agen tu ral na gru po wa – by ła za kła da na na pod sta wie ma te ria łów ope ra cyj nych prze ciw ko
gru pie osób nie ak cep tu ją cych po wo jen nych władz w Pol sce, pro wa dzą cych lub po dej rza nych o pro wa -
dze nie zor ga ni zo wa nej prze stęp czej dzia łal no ści. Ibi dem.

9 Spra wa agen tu ral no -śled cza – by ła za kła da na w wy ni ku do ko na nia okre ślo nych ak tów ter ro ru, dy -
wer sji, kol por ta żu an ty pań stwo wych ulo tek, czy w związ ku z za gi nię ciem do ku men tów sta no wią cych
ta jem ni cę pań stwo wą. Spraw cy tych ak tów nie mu sie li być roz po zna ni. Ibi dem.

10 Spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia – za kła da no ją prze ciw ko oso bie lub gru pie osób, któ re pro -
wa dzi ły dzia łal ność an ty pań stwo wą. Jej ce lem by ło peł ne roz po zna nie oraz udo ku men to wa nie tej dzia -
łal no ści. Ibi dem, s. 12.

11 Spra wa ope ra cyj ne go spraw dze nia – za kła da no ją w ce lu we ry fi ka cji in for ma cji i ma te ria łów
wstęp nych uzy ska nych przez SB. Ibi dem.

12 Spra wa ob ser wa cji ope ra cyj nej – za kła da no ją prze ciw ko oso bie lub gru pie osób w ce lu roz po zna -
nia i ujaw nie nia ich wro giej dzia łal no ści, a na stęp nie do prze ciw dzia ła nia jej róż ny mi środ ka mi. Ibi dem.

13 Spra wa obiek to wa – za kła da no ją w ce lu roz pra co wa nia in sty tu cji, któ re „ce cho wa ła wro gość
do Pol ski Lu do wej”. Ibi dem.



Ak ta spraw ope ra cyj nych za kła da nych prze ciw ko po je dyn czym człon kom AK sta no -
wią zna czną część do ku men tów wy two rzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa.
W BUiAD IPN w War sza wie znaj du ją się aż 744 tecz ki za wie ra ją ce te go ro dza ju ma te -
ria ły. Naj czę ściej są to spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia i ob ser wa cji ope ra cyj nej. Po -
cho dzą one z lat 1945–1970, a moż na je od na leźć wśród ma te ria łów prze ję tych
na pod sta wie spi su IPN BU 0423. Tecz ki za wie ra ją róż ne do ku men ty, spo śród któ rych
do naj czę ściej spo ty ka nych na le żą: po sta no wie nie o wszczę ciu spra wy; ży cio rys oso by
po dej rza nej; krót ka no tat ka do ty czą ca jej dzia łal no ści za rów no przed, jak i w cza sie woj -
ny lub na zwa ko mór ki AK, w któ rej słu ży ła; do nie sie nia, mel dun ki i spra woz da nia na te -
mat jej ak tu al nej dzia łal no ści; wy ka zy imion i na zwisk osób, z któ ry mi utrzy my wa ła
kon tak ty, lub sche mat kon tak tów; in for ma cje na te mat oso by po dej rza nej uzy ska ne pod -
czas prze słu chań in nych człon ków AK (czę sto za łą cza no pro to ko ły prze słu chań świad -
ków); ar kusz in for ma cyj ny, tzw. do ssier, na po dej rza nych o prze stęp stwa prze ciw ko
pań stwu, w któ rym od no to wy wa no da ne oso bo we; ry so pis; za kres pro wa dzo nej do tąd
dzia łal no ści lub an kie ta per so nal na; ar kusz kro ni kar ski, któ ry za wie rał in for ma cje o dzia -
łal no ści oso by po dej rza nej; wy kaz osób wy mie nio nych w ak tach spra wy oraz po sta no -
wie nia koń co we14.

W przy pad kach, gdy nie zna le zio no do wo dów, że po dej rza ny pro wa dził dzia łal ność
szko dzą cą in te re som pań stwa pol skie go, spra wę uma rza no, a tecz kę z je go do ku men ta mi
prze ka zy wa no do ar chi wum. Da ne per so nal ne by łych człon ków AK lub in nych or ga ni za -
cji pod ziem nych, na wet je śli nie udo wod nio no im wi ny, by ły jed nak umiesz cza ne w kar -
to te kach ope ra cyj nych i w każ dej chwi li mo gły być wy ko rzy sta ne przez or ga ny bez pie -
czeń stwa pań stwa. Spo śród jed no stek za wie ra ją cych te go ro dza ju spra wy na uwa gę
za słu gu ją m.in. ak ta o sy gna tu rach IPN BU 0423/1389 i IPN BU 0423/1346. Pierw sza
z wy mie nio nych spraw do ty czy ła człon ki ni NSZ, któ ra zaj mo wa ła się w okre sie oku pa cji
dzia łal no ścią wy wia dow czą, a po tem pro pa gan do wą. Po woj nie jed nak ujaw ni ła się i zre -
zy gno wa ła z do tych cza so wej dzia łal no ści, a więc po mi mo iż – jak stwier dzo no w po sta -
no wie niu o za nie cha niu roz pra co wa nia – ze bra ne na jej te mat ma te ria ły po sia da ły „pew -
ną war tość ope ra cyj ną, co w przy szło ści mo że zo stać wy ko rzy sta ne”15, spra wa zo sta ła
prze ka za na do ar chi wum. Dru ga ze wspo mnia nych spraw do ty czy ła łącz nicz ki słu żą cej
w Ba ta lio nie „Pa ra sol”, któ ra – jak stwier dzo no na pod sta wie zgro ma dzo nych ma te ria -
łów – „po wyj ściu za mąż prze rwa ła kon tak ty z b. czł[on ka mi] «Pa ra so la», któ re ogra ni -
cza ją się do spo ra dycz nych przy pad ko wych spo tkań”16. By ła więc ona nie przy dat na dla
or ga nów bez pie czeń stwa i jej ak ta rów nież prze ka za no do ar chi wum.

Zda rza ły się jed nak przy pad ki, że w trak cie pro wa dze nia roz pra co wa nia zgro ma dzo -
no do wo dy świad czą ce o tym, że po dej rza ny na dal pro wa dzi dzia łal ność an ty pań stwo -
wą. Do ku men ty do ty czą ce ta kich osób moż na zna leźć w tecz kach o sy gna tu rach IPN
BU 0423/1336 oraz IPN BU 0423/1414. Naj wię cej ma te ria łów ze bra no do pierw szej
z wy mie nio nych spraw, do ty czą cej człon ki ni Ba ta lio nu „Zoś ka”, któ ra w cza sie oku pa -
cji peł ni ła funk cję łącz nicz ki do wód cy 2. kom pa nii An drze ja Ro moc kie go „Mor ro”.
Po woj nie kon ty nu owa ła swo ją dzia łal ność kon spi ra cyj ną, co po twier dza ły wszyst kie
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14 AIPN, 0423/3792, Ma te ria ły do ty czą ce spra wy ope ra cyj nej Ma rii Pło skiej, k. 1–116.
15 AIPN, 0423/1389, Ma te ria ły do ty czą ce spra wy ope ra cyj nej Ma rii Zo fii Cho men tow skiej, k. 43.
16 AIPN, 0423/1336, Ma te ria ły do ty czą ce spra wy ope ra cyj nej Ha li ny Bar ba ry Ka li now skiej, k. 48.



zgro ma dzo ne przez or ga ny bez pie czeń stwa ma te ria ły. Na ich pod sta wie za mie rza no po -
zy skać ją w cha rak te rze taj ne go współ pra cow ni ka. 

W ten sam spo sób za mie rza no rów nież wy ko rzy stać in ną by łą łącz nicz kę Od dzia -
łu II ZWZ, aresz to wa ną przez ge sta po, a na stęp nie wy wie zio ną do Ra vensbrück, któ ra
po po wro cie z obo zu utrzy my wa ła kon tak ty z AK Okrę gu War szaw skie go. Pla nów tych
nie uda ło się jed nak zre ali zo wać, gdyż wspo mnia na łącz nicz ka wy szła za mąż za człon -
ka PZPR i ze rwa ła wszyst kie do tych cza so we zna jo mo ści17.

War to przy tym za zna czyć, że wie lu by łych żoł nie rzy AK, któ rzy kon ty nu owa li dzia -
łal ność nie pod le gło ścio wą po woj nie, nie zga dza ło się na współ pra cę z or ga na mi bez pie -
czeń stwa. W ta kich sy tu acjach by li oni aresz to wa ni, a do ty czą ce ich ma te ria ły tra fia ły
do or ga nów śled czych lub bez po śred nio do są du. 

Ak ta z pro ce sów są do wych akow ców rów nież moż na zna leźć w za so bie IPN. Do naj -
bar dziej in te re su ją cych na le żą pro to ko ły prze słu chań waż niej szych do wód ców, a więc
m.in. pro to kół prze słu cha nia płk. Ja na Ma zur kie wi cza „Ra do sła wa” (IPN BU 0330/217),
pro to kół prze słu cha nia płk. Fran cisz ka Nie po kól czyc kie go na te mat „Ra do sła wa” (IPN
BU 0259/166/8), pro to ko ły prze słu chań płk. dypl. Ka zi mie rza Plu ty -Cza chow skie go „Ku -
cza by” (IPN BU 0330/217–122), pro to kół prze słu cha nia płk. dypl. Ja na Rze pec kie go
„Pre ze sa” (IPN BU 0259/106) i pro to kół prze słu cha nia płk. Jó ze fa Szo sta ka „Fi li pa” (IPN
BU 0330/122).

Wśród ma te ria łów są do wych, oprócz pro to ko łów prze słu chań do wód ców AK, moż -
na tak że zna leźć ze zna nia ofi ce rów nie miec kich, któ rzy peł ni li eks po no wa ne funk cje
w GG. Na le żą do nich m.in.: pro to kół prze słu cha nia do wód cy SS i po li cji w dys tryk cie
war szaw skim gen. Pau la Ot to na Ge ibla (IPN 1100) oraz pi smo za wie ra ją ce wy ja śnie nia
do ak tu oskar że nia ww. (IPN SW MW 890)18. 

Obok akt do ty czą cych kon kret nych żoł nie rzy AK wśród do ku men tów wy two rzo nych
przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa wy stę pu ją rów nież spra wy gru po we. Naj wię cej
z nich po cho dzi z lat 1944–1952 i do ty czy or ga ni za cji kon spi ra cyj nych oraz grup par ty -
zanc kich, do któ rych na le że li by li człon ko wie AK. W skład te go ro dza ju te czek wcho -
dzi ły naj czę ściej: ra port o wszczę ciu roz pra co wa nia; cha rak te ry sty ka osób po dej rza nych,
z uwzględ nie niem ich dzia łal no ści przed, w cza sie oraz po woj nie; ra por ty, w któ rych
szcze gó ło wo oma wia no spo sób pro wa dze nia i prze bieg roz pra co wa nia; in for ma cje do -
ty czą ce dzia łań agen tów oraz ich mel dun ki; wy ka zy za dań ope ra cyj nych przy dzie la nych
agen tom; po sta no wie nia koń co we, czy li de cy zja o prze ka za niu spra wy do są du lub o jej
umo rze niu19.

Tecz ki do ty czą ce spraw gru po wych mo gą rów nież za wie rać in ne do ku men ty zwią -
za ne z or ga ni za cją i funk cjo no wa niem grup par ty zanc kich czy or ga ni za cji po akow skich,
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17 AIPN, 0423/1414, Ma te ria ły do ty czą ce spra wy ope ra cyj nej Ol gi Ni der, k. 64–65.
18 Wszyst kie wy mie nio ne ak ta są do we, a tak że in ne wartościowe do ku men ty zo sta ły opu bli ko wa ne

w ob szer nym opra co wa niu źró dło wym Po wsta nie war szaw skie 1944 w do ku men tach z ar chi wów służb
spe cjal nych, któ re uka za ło się w 2007 r. W pra cy tej zo sta ło rów nież za miesz czo nych wie le in te re su ją -
cych zdjęć, po cho dzą cych z ar chi wum IPN, przed sta wia ją cych żoł nie rzy AK wal czą cych w po wsta niu,
znisz cze nia w War sza wie, a tak że wyż szych ofi ce rów nie miec kich spra wu ją cych w tym okre sie funk cje
do wód cze. 

19 AIPN, 0255/294, Ma te ria ły za war te w tecz ce do ty czą cej roz pra co wa nia kon tro l no -obiek to we go
krypt. „Rze ka”, k. 1–82.



m.in. wy ka zy i an kie ty per so nal ne człon ków. W wie lu przy pad kach ta kie tecz ki by ły opi -
sy wa ne imie niem i na zwi skiem do wód cy kon kret nej gru py lub je go pseu do ni mem, np.:
„Wierz bic ki Je rzy i in ni” (IPN BU 0192/772) lub „Da mięc ki Bog dan + in ni” (IPN
BU 0192/243). Zda rza ło się, że opa try wa no je kryp to ni mem da ne go roz pra co wa nia lub
gru py, np.: „Roz pra co wa nie kryp to nim «Mo no pol»” (IPN BU 0255/63) lub „Roz pra co -
wa nie or ga ni za cji AK pow. sier pec kie go kryp to nim «Rze ka»” (IPN BU 0255/64). Ma te -
ria ły te, a tak że wie le in nych o po dob nym cha rak te rze moż na od szu kać wśród akt
zin wen ta ry zo wa nych na spi sie IPN BU 0255.

W tecz ce ozna czo nej sy gna tu rą IPN BU 0255/294 znaj du ją się do ku men ty zwią za ne
z roz pra co wa niem o kryp to ni mie „Rze ka”. Do ty czą one by łych człon ków AK z Okrę gu
War szaw skie go. Moż na więc wśród nich zna leźć szcze gó ło wą cha rak te ry sty kę śro do wi -
ska po akow skie go oraz ma te ria ły, w któ rych omó wio no struk tu ry, or ga ni za cję i ob sa dę
per so nal ną AK w tym re jo nie w okre sie oku pa cji. Wie le jest rów nież in for ma cji na te mat
agen tu ry po zy ska nej do roz pra co wa nia te go śro do wi ska, przy dzie la nych jej za dań oraz
ich re ali za cji. Osta tecz nie, spra wa zo sta ła za koń czo na w 1955 r., a zwią za ne z nią do ku -
men ty prze ka za no do ar chi wum. 

Na le ży pod kre ślić, że obok akt ope ra cyj nych wśród ma te ria łów or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa znaj du ją się tak że tek sty szko le nio we, gdzie cha rak te ry zo wa no za rów no
or ga ni za cję AK, jak i jej po szcze gól nych człon ków. Na pod sta wie do ku men tów wy two -
rzo nych w KG AK, mel dun ków i ra por tów wy wia dow czych oraz ze znań człon ków AK
przy go to wy wa no bro szu ry, opra co wa nia i cha rak te ry sty ki do ty czą ce tej te ma ty ki, a na -
stęp nie wy ko rzy sty wa no je w trak cie szko leń dla funk cjo na riu szy bez pie ki. Spo śród tych
ma te ria łów moż na wy mie nić na stę pu ją ce ty tu ły: „Wal ka AK i De le ga tu ry Rzą du z ru -
chem le wi co wym 1939–1945” (IPN BU 0644/394, IPN BU 0644/395), „Syl wet ki akow -
ców” (IPN Rz 105/34, IPN Rz 105/35, IPN Rz 105/36), „Cha rak te ry sty ki or ga ni za cji
nie pod le gło ścio wych” (IPN Bi 033/71), „Or ga ni za cja AK” (IPN BU 0188/60, IPN
BU 0188/85), „Ar mia Kra jo wa” (IPN BU 0189/88). 

Naj bar dziej licz ne wśród te go ro dza ju ma te ria łów są jed nak cha rak te ry sty ki. Do ty -
czą one za zwy czaj bar dzo róż no rod nej te ma ty ki, gdyż moż na wśród nich zna leźć za rów -
no cha rak te ry sty ki mło dzie ży akow skiej, Ba ta lio nów Szkol nych, Ru chu Opo ru Ar mii
Kra jo wej – RO AK, do wód ców AK, Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, grup par ty zanc -
kich lub okre ślo nych re jo nów kra ju, gdzie – jak po dej rze wa no – by ły licz niej sze sku pi -
ska by łych człon ków AK. Więk szość z nich zo sta ła wy two rzo na w la tach 1946–1952.

Cha rak te ry sty ki od dzia łów par ty zanc kich czy re jo nów ich ope ro wa nia za wie ra ją omó -
wie nie dzia łal no ści gru py lub spe cy fi ki da ne go te re nu, wy kaz za miesz ku ją cych tam
byłych żoł nie rzy AK oraz ich an kie ty per so nal ne. Naj wię cej ta kich cha rak te ry styk moż -
na zna leźć m.in. wśród akt na spi sach: IPN BU: 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177,
0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188 i 0189. 

Cha rak te ry sty ki, po dob nie jak in ne ma te ria ły szko le nio we, znacz nie roz sze rza ły wie -
dzę funk cjo na riu szy bez pie ki na te mat AK, co nie wąt pli wie uła twia ło im roz pra co wy -
wa nie jej człon ków.

Do ku men ty do ty czą ce Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go wy two rzo ne przez or ga ny
bez pie czeń stwa znaj du ją się nie tyl ko w BUiAD IPN w War sza wie, lecz tak że w od dzia -
łach te re no wych In sty tu tu. Cha rak ter ma te ria łów prze cho wy wa nych w od dzia łach jest
ta ki sam jak tych, któ re zgro ma dzo no w sto li cy. Moż na więc wśród nich wy mie nić:
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wytycz ne i za rzą dze nia or ga ni za cyj ne, mel dun ki i roz ka zy do wód ców jed no stek AK,
doku men ty fi nan so we, pra sę kon spi ra cyj ną, ogło sze nia i ulot ki, spra woz da nia z dzia łal -
no ści ko mó rek AK w po szcze gól nych okrę gach, a tak że ma te ria ły ope ra cyj ne i ak ta są -
do we do ty czą ce by łych człon ków AK oraz cha rak te ry sty ki śro do wisk i or ga ni za cji
po akow skich. 

Do naj cie kaw szych ar chi wa liów prze cho wy wa nych w Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp -
nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w Bia łym sto ku na le żą m.in. cha rak te ry sty ki po -
szcze gól nych ob wo dów AK w tym okrę gu, wy ro ki są do we, pro to ko ły prze słu chań
świad ków oraz kwe stio na riu sze oso bo we człon ków or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych,
któ re moż na zna leźć wśród ma te ria łów prze ka za nych spi sa mi IPN Bi 033 i IPN Bi 019.
Więk szość do ku men tów prze cho wy wa nych w Delegaturze IPN w Olsz ty nie sta no wią
nato miast ak ta są do we do ty czą ce by łych akow ców, któ re zo sta ły zin wen ta ry zo wa ne
na spi sie IPN Ol l8. 

Wśród ma te ria łów zgro ma dzo nych w za so bie OBUiAD IPN w Gdań sku na uwa gę
za słu gu ją oświad cze nia z ujaw nień żoł nie rzy AK (spis IPN Gd 0027), a tak że opra co wa nia
re sor to we: „Wal ka Ar mii Kra jo wej oraz De le ga tu ry Rzą du z ru chem le wi co wym 1939–1944”
(IPN Gd 0046/433/1, IPN Gd 0046/433/2, IPN Gd 0046/433/16, IPN Gd 0046/433/17,
IPN Gd 0087/7/1, IPN Gd 0087/7/2) oraz „In for ma tor o nie le gal nych an ty pań stwo wych
or ga ni za cjach i ban dach zbroj nych dzia ła ją cych w Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1956”
(IPN Gd 0046/433/3). Ma te ria ły, w któ rych omó wio no wal kę AK i De le ga tu ry Rzą du
z ru chem ko mu ni stycz nym, a tak że or ga ni za cję i dzia łal ność AK, AL i BCh w la tach
1939–1945, moż na rów nież zna leźć w zbio rach Delegatury w Kiel cach, wśród ar chi wa -
liów zin wen ta ry zo wa nych na spi sie IPN Ki 018.

Na in te re su ją ce do ku men ty moż na rów nież na tra fić w zbio rach od dzia łów IPN w Rze -
szo wie i Wro cła wiu. W pierw szym z wy mie nio nych znaj du ją się sche ma ty or ga ni za cyj -
ne oraz wy kaz dzia łań zbroj nych AK na Rze szowsz czyź nie (IPN Rz 133/3), syl wet ki
akow ców (IPN Rz 105/35–36), a tak że pie śni i wier sze z okre su woj ny (IPN Rz 105/16).
Do cen niej szych ma te ria łów w za so bie dru gie go z od dzia łów na le żą na to miast m.in. fo -
to gra fie, pu bli ka cje, re la cje i opra co wa nia do ty czą ce AK na Wi leńsz czyź nie (IPN
Wr 221/125–139, IPN Wr 363/26–32).

W po zo sta łych od dzia łach i delegaturach In sty tu tu – w Kra ko wie, Ka to wi cach, Lu -
bli nie, Po zna niu, Ra do miu, Ło dzi, Byd gosz czy i Szcze ci nie – naj wię cej zgro ma dzo no
akt ope ra cyj nych. Na le żą do nich m.in. róż ne go ro dza ju ak ta spraw agen tu ral nych i ak ta
spraw są do wych do ty czą cych by łych człon ków PPP, cha rak te ry sty ki or ga ni za cji po akow -
skich, a tak że ar ku sze ewi den cyj ne i kwe stio na riu sze oso bo we by łych żoł nie rzy AK
i BCh.

Spo śród wszyst kich akt prze cho wy wa nych w IPN naj cen niej sze znaj du ją się w War -
sza wie. Na le żą do nich przede wszyst kim in struk cje, roz ka zy i za rzą dze nia wy da wa ne
przez Ko men dę Głów ną AK. Na ich pod sta wie moż na od two rzyć za rów no struk tu ry or -
ga ni za cyj ne Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, jak i pro wa dzo ne przez nie cen tral ne dzia -
ła nia ope ra cyj ne prze ciw oku pan tom. Znacz nie mniej te go ro dza ju ma te ria łów jest
na to miast prze cho wy wa nych w od dzia łach, gdyż naj czę ściej są tam tyl ko do ku men ty do -
ty czą ce da ne go okrę gu.

To sa mo do ty czy ma te ria łów wy two rzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa.
Naj bar dziej in te re su ją ce z nich znaj du ją się w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji
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Dokumen tów. Są tu taj bo wiem in struk cje i za rzą dze nia wy da wa ne przez MBP (po tem
MSW), GZI WP i Od dział II Szta bu Ge ne ral ne go WP (po tem Za rząd II Szta bu Ge ne ral -
ne go WP), któ re uka zu ją za sięg re pre sji sto so wa nych wo bec człon ków PPP w ska li ca -
łe go kra ju. Na le ży rów nież pod kre ślić, że to wła śnie w sto li cy, a nie gdzie in dziej to czy ły
się pro ce sy wyż szych do wód ców AK. Tak więc zwią za ne z ni mi ak ta pro ce so we, sta no -
wią ce cen ne źró dło hi sto rycz ne, tra fi ły do cen tra li. W od dzia łach na to miast są wpraw -
dzie prze cho wy wa ne do ku men ty ope ra cyj ne uka zu ją ce spo so by re pre sjo no wa nia
przed sta wi cie li pod zie mia po akow skie go, ale do ty czą one naj czę ściej tyl ko okre ślo ne go
ob sza ru.

Ar chi wa lia róż nej pro we nien cji zgro ma dzo ne w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej wza -
jem nie się uzu peł nia ją, dzię ki cze mu na ich pod sta wie moż na nie tyl ko od two rzyć struk -
tu ry or ga ni za cyj ne i róż ne aspek ty dzia łal no ści Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go
w la tach 1939–1945, lecz tak że po li ty kę or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa wo bec pod -
zie mia po akow skie go pro wa dzo ną po za koń cze niu woj ny. Na pod sta wie akt ope ra cyj -
nych oprócz okre śle nia form i za się gu re pre sji sto so wa nych wo bec by łych żoł nie rzy Ar mii
Kra jo wej moż na rów nież scha rak te ry zo wać dzia łal ność nie pod le gło ścio wą w la -
tach 1945–1956.

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk



Tomasz Stempowski, Konrad Wiesław Ślusarski

Wydzielony zbiór fotografii

byłej Głównej Komisji 

Badania Zbrodni 

przeciwko 

Narodowi Polskiemu

Licz bę fo to gra fii znaj du ją cych się w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej sza -
cu je się na ok. 390 000, z cze go w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku -
men tów w War sza wie prze cho wy wa nych jest po nad 3 500 0001. Wy dzie lo ny zbiór

fo to gra fii2 by łej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, li -
czą cy ok. 129 000 zdjęć, sta no wi tyl ko nie wiel ką część ca łe go za so bu iko no gra ficz ne go
IPN. Do tych czas zbiór ten nie do cze kał się wni kli we go opra co wa nia uka zu ją ce go dzie -
je je go po wsta nia, za wie ra ją ce go cha rak te ry sty kę ar chi wal ną i okre śla ją ce go funk cje, ja -
kie miał speł niać. W cza sach dzia łal no ści Ko mi sji je dy nym po bież nym przed sta wie niem
za gad nień zwią za nych z fo to gra fia mi by ły ar ty ku ły Iza bel li Gass za miesz czo ne w cza -
so pi smach „Fo to gra fia” i „Ar chi wi sta”3. Ko lej ną pró bą ich omó wie nia by ły frag men ty
opra co wa nia To ma sza Stem pow skie go i Kon ra da Wie sła wa Ślu sar skie go po świę co ne go
zbio rom fo to gra ficz nym znaj du ją cym się w IPN, za miesz czo ne go w to mie dru gim „Prze -
glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”4. Mniej sze pu bli ka cje do ty czy ły po -
szcze gól nych ka te go rii fo to gra fii prze cho wy wa nych w oma wia nym zbio rze5. War to więc
po ku sić się o je go ca ło ścio wą cha rak te ry sty kę.
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1 T. Stem pow ski, K.W. 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. 170, 192–193.

2 Ko lek cji fo to gra fii zgro ma dzo nej przez by łą GKBZpNP moż na przy pi sać za rów no pew ne ce chy
zbio ru, jak i ze spo łu ar chi wal ne go. Ze wzglę du na spo sób jej po wsta nia i spe cy ficz ny cha rak ter za lep -
szy uzna no ten pierw szy ter min. W ten sam spo sób za kwa li fi ko wa no ją w In for ma to rze 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. na uk. J. Bed na rek, 
R. Leś kie wicz, War sza wa 2009. 

3 I. Gass, Zbiór fo to gra fii Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty tut Pamięci
Na ro do wej, „Fo to gra fia” 1988, nr 3/4, s. 54–57; idem, Zbiór fo to gra fii Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, „Ar chi wi sta” 1993, nr 88, s. 49–56.

4 T. Stem pow ski, K.W. Ślu sar ski, op. cit., s. 159–193.
5 War to wy mie nić na stę pu ją ce ar ty ku ły: I. Gass, Gdańsk w fo to gra fii 1939–1945 w zbio rach ar chi -

wum Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, „Ar chi wi sta Pol ski” 1996, nr 4, 



Dzie je ak to twór cy

Do po zna nia ge ne zy zbio ru fo to gra fii nie zbęd ne jest prze śle dze nie hi sto rii in sty tu cji,
któ rej dzia łal ność za owo co wa ła po wsta niem te go zbio ru, oraz pro ce sów za cho dzą cych
w trak cie jej funk cjo no wa nia6. Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce
(od 1949 r. Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce) zo sta ła utwo rzo -
na w 1945 r. w ce lu ba da nia i zbie ra nia ma te ria łów do ty czą cych zbrod ni nie miec kich po -
peł nio nych w la tach 1939–1945 w Pol sce i po za jej gra ni ca mi, w sto sun ku do oby wa te li
pol skich lub osób na ro do wo ści pol skiej oraz w sto sun ku do cu dzo ziem ców, któ rzy w tym
cza sie prze by wa li w Pol sce7. Przez ca ły okres funk cjo no wa nia znaj do wa ła się 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 cych Głów nej Ko mi sji8. W 1984 r. Sejm PRL na dał jej sta tus In sty 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 Ko mi sji
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 skich9. W 1991 r., w związ ku z roz sze rze niem za kre su dzia ła nia Ko mi sji na zbrod nie
po peł nio ne w la tach woj ny na te re nach włą czo nych do Związ ku Ra dziec kie go oraz wszel -
kie prze stęp stwa po peł nio ne na oby wa te lach pol skich i oso bach na ro do wo ści pol skiej nie -
za leż nie od na ro do wo ści spraw ców, na stą pi ła ko lej na zmia na na zwy 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 wej”10. Kres
dzia łal no ści GKBZpNP po ło ży ło po wo ła nie do ży cia 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 1998 r. i włą cze nie ma te ria łów
ar chi wal nych Głów nej Ko mi sji do za so bu IPN11.

Pod sta wo we in for ma cje o kształ to wa niu się zbio ru fo to gra ficz ne go Głów nej Ko mi sji
znaj du ją się w dwóch gru pach źró deł. Pierw szą sta no wią tzw. księ gi in wen ta rzo we (zwa -
ne też „Ka ta lo ga mi”), czy li księ gi ewi den cyj ne fo to gra fii pro wa dzo ne przez ca ły okres
funk cjo no wa nia Głów nej Ko mi sji, dru gą – do ku men ta cja ak to wa prze cho wy wa na obec -
nie w ar chi wum IPN12 i ar chi wum za kła do wym In sty tu tu13, wy two rzo na w to ku bie żą cej
dzia łal no ści ko mó rek or ga ni za cyj nych Głów nej Ko mi sji. Ak ta znaj du ją ce się w ar chi wum
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s. 84–86; eadem, Ju da ica w zbio rze fo to gra fii Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi
Pol skie mu, „Ar chi wi sta Pol ski” 1997, nr 4, s. 77–80; eadem, An to ni Sna wadz ki – fo to graf war szaw skie -
go Wrze śnia, „Ar chi wi sta Pol ski” 1998, nr 3, s. 76–78. 

6 Szer sze omó wie nie hi sto rii Głów nej Ko mi sji zob. C. Pi li chow ski, Ba da nie i ści ga nie zbrod ni hi -
tle row skich 1944–1974, War sza wa 1975; Zbrod nie i spraw cy. Lu do bój stwo hi tle row skie przed są dem
ludz ko ści i hi sto rii, red. C. Pi li chow ski, War sza wa 1980.

7 Art. 3a De kre tu z dnia 10 li sto pa da 1945 r. o Głów nej Ko mi sji i Okrę go wych Ko mi sjach Ba da nia
Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce (DzU, 1945, nr 51, poz. 293).

8 Art. 2 De kre tu z dnia 10 li sto pa da 1945 r. o Głów nej Ko mi sji i Okrę go wych Ko mi sjach Ba da nia
Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce.

9 Art. 2 Usta wy z dnia 6 kwiet nia 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).

10 Art. 1 pkt 3 i 4 Usta wy z dnia 4 kwiet nia 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).

11 Art. 63 i 68 Usta wy z dnia 18 grud nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia
Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (DzU, 2007, nr 63, poz. 424; nr 64, poz. 432; nr 83, poz. 561;
nr 85, poz. 571; nr 140, poz. 983).

12 AIPN: GK 162, GK 162 II.
13 AZIPN, spis 107.



za kła do wym za wie ra ją spra woz da nia, ko re spon den cję (zwłasz cza do ty czą cą po zy ski wa -
nia zdjęć) i in ne ma te ria ły, po wsta łe w okre sie od 1965 r. do li kwi da cji Ko mi sji w 2000 r.
Du żo skrom niej sza do ku men ta cja o po dob nym cha rak te rze, lecz po cho dzą ca z lat
1945–1965, znaj du je się w ar chi wum IPN. W ma te ria łach tych nie od na le zio no szcze gó -
ło wych wy tycz nych i ak tów nor ma tyw nych okre śla ją cych me to do lo gię i za sa dy two rze -
nia zbio ru. Praw do po dob nie ni gdy nie zo sta ły one w Głów nej Ko mi sji opra co wa ne.

W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia Ko mi sji do ku men ta cja po wsta ją ca i gro -
ma dzo na w trak cie dzia łal no ści do cho dze nio wo -śled czej by ła prze cho wy wa na w ko mór -
kach, któ re ją wy two rzy ły lub ze bra ły. Po dob nie dzia ło się z po zy ska ny mi ma te ria ła mi
ar chi wal ny mi, za rów no ak to wy mi, jak i fo to gra ficz ny mi (zdję cia, fo to ko pie). Pod ko niec
lat czter dzie stych i w la tach pięć dzie sią tych gro ma dze niem do ku men ta cji zaj mo wał się
ist nie ją cy w struk tu rach Biu ra Głów nej Ko mi sji Wy dział Ba daw czo -Do ku men ta cyj ny
(po je go po dzia le w trak cie prze kształ ceń w 1956 r. – Wy dział Do ku men ta cyj ny14),
w którym funk cjo no wa ła nie wiel ka ko mór ka pod na zwą „Ar chi wum”15. Biu ro Głów nej
Ko mi sji i jej ko mór ki or ga ni za cyj ne mie ści ły się w War sza wie w bu dyn ku są dów
przy ul. Lesz no 53/55 (od ok. 1954 r. no wy ad res bu dyn ku: ul. gen. Ka ro la Świer czew -
skie go 127, obec nie: al. „So li dar no ści” 127).

Po po cząt ko wym okre sie oży wio nej ak tyw no ści w la tach po wo jen nych na stą pi ło
stopnio we ogra ni cza nie dzia łal no ści Ko mi sji, nie mal do jej za wie sze nia w la tach pięć -
dzie sią tych i w pierw szej po ło wie lat sześć dzie sią tych. 

W 1965 r. na stę pu je wzno wie nie dzia łal no ści sta tu to wej Głów nej Ko mi sji oraz re ak -
ty wo wa nie zli kwi do wa nych wcze śniej struk tur te re no wych (okrę go wych ko mi sji). Mia -
ło to zwią zek ze zbli ża niem się ter mi nu przedaw nie nia w pań stwach Eu ro py Za chod niej
zbrod ni po peł nio nych przez re żim hi tle row ski w la tach 1939–194516. W ce lu uspraw nie -
nia funk cjo no wa nia Głów nej Ko mi sji, jej struk tu ry zo sta ły zre or ga ni zo wa ne, co za owo -
co wa ło wy od ręb nie niem – obok pio nu do cho dze nio wo -śled cze go – au to no micz ne go
pio nu ar chi wal ne go w po sta ci Wy dzia łu Ar chi wum. Za jął się on gro ma dze niem, upo -
rząd ko wa niem i opra co wa niem ma te ria łów wy two rzo nych i ze bra nych w trak cie do tych -
cza so wej dzia łal no ści. Umoż li wi ło to udo stęp nie nie za so bu nie tyl ko na po trze by bie żą cej
dzia łal no ści wła snej Głów nej Ko mi sji, lecz tak że dla sze ro kie go gro na hi sto ry ków, dzien -
ni ka rzy i in nych osób za in te re so wa nych (za rów no z kra ju, jak i z za gra ni cy). Do ar chi -
wum tra fia ły ma te ria ły wy two rzo ne przez wszyst kie od dzia ły te re no we Głów nej Ko mi sji
oraz po zy ski wa ne z in nych in sty tu cji. 

Za rów no kie row nic two Głów nej Ko mi sji (z wie lo let nim dy rek to rem prof. Cze sła -
wem Pi li chow skim17), jak i Wy dzia łu Ar chi wum18 zda wa ło so bie spra wę z wiel kiej
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14 AIPN, GK II 2531, Za rzą dze nie nr 7/56/Org. z dnia 6 III 1956 r. mi ni stra spra wie dli wo ści w spra -
wie sta tu tu or ga ni za cyj ne go Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce.

15 AIPN, GK 162/175, Pro to kół kon tro li Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce
w za kre sie or ga ni za cji i wy ko na nia bu dże tu za rok 1948 i rok bie żą cy tu dzież ak cji oszczęd no ścio wej
pod ję tej w 1949 r., k. 45–75.

16 C. Pi li chow ski, op. cit., s. 32.
17 Cze sław Pi li chow ski (20 VII 1914–23 X 1984), prof. na uk po li tycz nych. W cza sie woj ny czło nek

kon spi ra cji (or ga ni za cja „Oj czy zna”, Ar mia Kra jo wa), od 1965 r. do śmier ci dy rek tor Głów nej Ko mi sji
Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce.

18 Na czel ni kiem Wy dzia łu Ar chi wum przez wie le lat by ła mgr Ma ria Bu kow ska (1965–1987), póź -
niej na czel ni kiem Ar chi wum Głów nej Ko mi sji był m.in. Mie czy sław Mo tas (1988–1992).



wartości hi sto rycz nej do ku men ta cji ak to wej znaj du ją cej się w za so bie in sty tu cji i przy -
wią zy wa ło du żą wa gę do jej za cho wa nia dla przy szłych po ko leń. I wła śnie do ku men ta -
cja ak to wa sta no wi ła głów ny przed miot za in te re so wa nia kie row nic twa, wsku tek cze go
w przy go to wy wa nych spra woz da niach, opra co wa niach i wy tycz nych do ku men ta cji wizu -
al nej po świę ca no nie wiel ką uwa gę.

W od dzia ło wych ko mi sjach ba da nia zbrod ni hi tle row skich w Pol sce, któ rych ka dra
ogra ni cza ła się do sę dziów i pro ku ra to rów oraz per so ne lu po moc ni cze go, funk cjo no wa -
ły je dy nie ze spo ły ar chi wal no -do ku men ta cyj ne. Wy two rzo na w trak cie prac do cho dze -
nio wo -śled czych do ku men ta cja by ła na bie żą co wy ko rzy sty wa na w pro wa dzo nych
spra wach, a na stęp nie prze sy ła na do cen tra li, do Ar chi wum Głów nej Ko mi sji.

Po wzno wie niu dzia łal no ści Ko mi sji i re or ga ni za cji prze pro wa dzo nej w Ar chi wum
w 1965 r. po wo ła na zo sta ła osob na ko mór ka or ga ni za cyj na zaj mu ją ca się prze cho wy wa -
niem „do ku men ta cji me cha nicz nej”. Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej Ar chi wum
Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce po wsta ło w 1966 r. i po cząt -
ko wo pro wa dzi ła je Ma ria Je zier ska19. Póź niej korzystała z po mo cy osób przy dzie la nych
cza so wo lub wy ko nu ją cych pra ce zle co ne. Ko mór ka ta prze ję ła w tym sa mym ro ku
z Maga zy nu Głów ne go Ar chi wum GK 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.)20, po dzie lo ną na 6 za sad ni czych dzia łów:

I – fo to gra fie,
II – fo to ko pie,
III – mi kro fil my21,
IV – fil my, 
V – na gra nia dźwię ko we,
VI – ma te ria ły wi zu al ne wtór ne (np. pu bli ka cje, ma te ria ły fo to gra ficz ne dru ko wa ne). 
W na stęp nych la tach Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej22 funk cjo no wa ło w nie -

zmie nio nej for mie. Je go pra ca mi na dal kie ro wa ła Ma ria Je zier ska, a po jej odej ściu na eme -
ry tu rę w 1976 r. mgr Mag da le na Ku nic ka -Wy rzy kow ska (od 1 kwiet nia 1976 r.).
W la tach 1975–1976 w Ar chi wum wy od ręb nio no Re fe rat Mi kro fil mów i Fo to ko pii oraz
Re fe rat Zdjęć, pro wa dzo ny przez mgr Iza bel lę Gass (pra cu ją cą w tej ko mór ce od li sto pa -
da 1976 r.). Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych ist niał po dział pra cy mię dzy M. Ku nic ką -
-Wy rzy kow ską (kie ro wa nie pra ca mi dzia łu, nad zór nad mi kro fil ma mi, fo to ko pie, do ryw czo
opra co wy wa nie fo to gra fii) oraz I. Gass (nad zór i opra co wy wa nie zbio ru fo to gra fii).

W wy ni ku re or ga ni za cji Wy dzia łu Ar chi wum od 1 li sto pa da 1983 r. Dział Do ku men -
ta cji Me cha nicz nej prze kształ co no w Re fe rat Do ku men ta cji Me cha nicz nej, kie ro wa ny
po cząt ko wo przez mgr Mag da le nę Ku nic ką -Wy rzy kow ską, a od 2 stycz nia 1984 r. przez
mgr Kry sty nę Czar nec ką. Do sfor mu ło wa nych wów czas za dań Re fe ra tu na le ża ło:
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19 Ma ria Je zier ska ps. „Elż bie ta” (2 II 1916–4 VI 1994), ppor. AK, po lo nist ka i pi sar ka. Wię zień
obo zów w Oświę ci miu (nr 24449) i Ra vens brück; od zna czo na Krzy żem Ar mii Kra jo wej i Krzy żem
Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski; „Ga ze ta Wy bor cza”, 8 VI 1994, za www.ne kro lo gi.pl (do -
stęp 23 IX 2010 r.).

20 AZIPN, spis 107/40, 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 [19]66 [r. do] 31 XII [19]66 r., k. 2–6.

21 Póź niej, być może od 1969 r. mi kro fil my otrzy my wa ły sy gna tu rę skła da ją cą się z li te ry „M” i ko -
lej ne go nu me ru w księ dze na byt ków zbio ru mi kro fil mów (np. M -555).

22 Pod ko niec lat sześć dzie sią tych i na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych za mien nie sto so wa no na zwy
ko mór ki: Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej i Dział Do ku men ta cji Me cha nicz nej.



– prze cho wy wa nie i za bez pie cza nie za so bu do ku men ta cji me cha nicz nej,
– pro wa dze nie ewi den cji za so bu do ku men ta cji me cha nicz nej,
– po rząd ko wa nie i opra co wy wa nie za so bu do ku men ta cji me cha nicz nej,
– kon tro la prac zle co nych, pro wa dzo nych na za so bie do ku men ta cji me cha nicz nej23.
Ko lej na re or ga ni za cja Ar chi wum Głów nej Ko mi sji, wy ni ka ją ca z nada nia Ko mi sji

sta tu su In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, na stą pi ła we wrze śniu 1984 r. W Ar chi wum
GKBZHwP oprócz in nych ko mó rek or ga ni za cyj nych24 (Za kład Akt, Za kład Ewi den cji
Źró deł, In for ma cji i Udo stęp nia nia Za so bu, Bi blio te ka, La bo ra to rium Re pro gra fii, La bo -
ra to rium Kon ser wa cji Zbio rów, Ma ga zyn Akt, Se kre ta riat) w miej sce do tych cza so we go
Re fe ra tu Do ku men ta cji Me cha nicz nej po wo ła no Za kład Do ku men ta cji Me cha nicz nej,
ma ją cy na stę pu ją ce za da nia25:

1) gro ma dze nie, opra co wy wa nie, po rząd ko wa nie i pro wa dze nie ewi den cji za so bu do -
ku men ta cji me cha nicz nej: fo to ko pii, mi kro fil mów, fil mów oraz in nych po dob nych;

2) pro wa dze nie kwe rend na za so bie wła snym;
3) nad zór nad ma ga zy nem do ku men ta cji me cha nicz nej, za bez pie cza nie i kon tro la

ruchu te go za so bu;
4) re ali za cja wy mia ny mi kro fil mów z ar chi wa mi za gra nicz ny mi.
Mi mo ko lej nych re or ga ni za cji ko mór ki zaj mu ją cej się zbio ra mi fo to gra ficz ny mi Ar -

chi wum Głów nej Ko mi sji nie na stę po wa ło po sze rza nie gro na osób wy ko nu ją cych za da -
nia na ło żo ne na Za kład Do ku men ta cji Me cha nicz nej. Pra ce przy cią głych bra kach
ka dro wych i pro ble mach lo ka lo wych, na ja kie nie ustan nie cier pia ło Ar chi wum, wy ko ny -
wa ły wspo mnia ne już K. Czar nec ka (1984–1989), M. Ku nic ka -Wy rzy kow ska (do ok.
1986 r.) oraz I. Gass (do 1984 r. i od 1987 r., po cząt ko wo na pół eta tu). Od 1989 r. Iza bel -
la Gass sa mo dziel nie pro wa dzi ła pra ce nad zbio rem fo to gra fii. Okre so wo w czyn no ściach
bra ły udział oso by od de le go wa ne z in nych ko mó rek Ar chi wum i nie licz ni prak ty kan ci.
W la tach dzie więć dzie sią tych efek tyw ność pra cy znacz nie spa dła w związ ku ze skie ro -
wa niem więk szo ści osób nie za an ga żo wa nych w bie żą cą ob słu gę in te re san tów w Ar chi -
wum do pro wa dze nia kwe rend dla osób po szko do wa nych, wy stę pu ją cych o za świad cze nia. 

Ostat nia re or ga ni za cja Ar chi wum Głów nej Ko mi sji na stą pi ła w kwiet niu 1993 r.,
kiedy oprócz in nych ko mó rek or ga ni za cyj nych26 (Od dział Akt Pol skich i Alianc kich, Od -
dział Akt Nie miec kich, Od dział In for ma cji Na uko wej, Bi blio te ka, Pra cow nia Re pro gra -
ficz na i Pra cow nia Kon ser wa cji Zbio rów) w miej sce Za kła du Do ku men ta cji
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23 Pkt III ppkt 4 Za rzą dze nia nr 3/83 z dnia 26 X 1983 r. dy rek to ra Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Hi tle row skich w Pol sce w spra wie za dań i za kre su czyn no ści dla po szcze gól nych sta no wisk pra cy
w Biu rze Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce. AZIPN, spis 108/232.

24 Art. 2 pkt 2 Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol -
sce – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (za łącz nik do: Za rzą dze nie nr 42/84 z dnia 20 IX 1984 r. mi ni stra
spra wie dli wo ści w spra wie nada nia Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty -
tu to wi Pa mię ci Na ro do wej re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go). AZIPN, spis 107/238.

25 Art. 4 pkt 2 Re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol -
sce – In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (za łącz nik do: Za rzą dze nie nr 42/84 z dnia 20 IX 1984 r. mi ni stra
spra wie dli wo ści w spra wie nada nia Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce – In sty -
tu to wi Pa mię ci Na ro do wej re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go). Ibi dem.

26 Za rzą dze nie z dnia 28 IV 1993 r. mi ni stra spra wie dli wo ści w spra wie nada nia Głów nej Ko mi sji
Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty tu to wi Pa mię ci Na ro do wej re gu la mi nu or ga ni -
za cyj ne go (DzUrz. MS, 1993, nr 3, poz. 12).



Me cha nicz nej po wstał Od dział Do ku men ta cji Me cha nicz nej. Or ga ni za cja ta ka funk cjo -
no wa ła do koń ca dzia łal no ści GKBZpNP-IPN i li kwi da cji jej Ar chi wum. W no wej struk -
tu rze In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej nie ist nia ła w ar chi wum ko mór ka zaj mu ją ca się
do ku men ta cją me cha nicz ną, prze ję tą po po przed nicz ce, co do pro wa dzi ło do prze rwa nia
cią gło ści pra cy nad ty mi ma te ria ła mi. Opra co wa nie za so bu fil mo we go, dźwię ko we go
i fo to gra ficz ne go znaj du ją ce go się w zbio rach IPN pro wa dzi obec nie Sek cja Opra co wy -
wa nia Do ku men ta cji Au dio wi zu al nej Wy dzia łu Gro ma dze nia, Opra co wy wa nia i Ob słu -
gi Ma ga zy nów (od 2012 r. w Wy dzia le Zbio rów Cy fro wych), po wo ła na w Biu rze
Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów w kwiet niu 2006 r.

Hi sto ria i cha rak te ry sty ka zbio ru fo to gra fii

Nie wie le wia do mo o oko licz no ściach po wsta nia zbio ru fo to gra fii. Do ku men ta cja do -
ty czą ca gro ma dze nia i wy ko rzy sty wa nia zdjęć w Głów nej Ko mi sji przed 1965 r. jest bar -
dzo ską pa. Nie jest zna na do kład na da ta roz po czę cia ewi den cjo no wa nia fo to gra fii
i za ło że nia pierw szych ksiąg ewi den cyj nych zbio ru. Na stą pi ło to z pew no ścią w la -
tach 1945–1949 (o czym świad czą pie cząt ki Ar chi wum Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Nie miec kich w Pol sce znaj du ją ce się na od wro cie zdjęć i w pierw szych to mach ksiąg
ewi den cyj nych), a praw do po dob nie już w 1945 r. Moż na je dy nie stwier dzić, że w po -
cząt ko wym okre sie sto so wa no po dwój ny sys tem nada wa nia sy gna tur. Pierw szym czło -
nem by ła sy gna tu ra ar chi wal na, dru gim – nu mer in wen ta rzo wy w Księ dze ewi den cyj nej
(nada wa ny po cząw szy od poz. 1). Sy gna tu ra ar chi wal na skła da ła się z ko lej ne go nu me -
ru fo to gra fii ła ma ne go przez nu mer jed nost ki ewi den cyj nej. Stąd za pis na od wro cie zdję -
cia: „Dok. N. 23/270 – Inw. 4090” ozna cza 23. zdję cie w 270. po zy cji ewi den cyj nej,
wpi sa ne do in wen ta rza fo to gra fii pod nu me rem 4090. Pierw sze po zy cje do ty czą fo to gra -
fii wy ko na nych (m.in. przez fo to gra fa Ja na Mu chę) zi mą i wio sną 1945 r. w wy zwo lo -
nym obo zie kon cen tra cyj nym w Oświę ci miu w ce lu udo ku men to wa nia po peł nio nych tam
zbrod ni. Po tem przy by wa ły ko lej ne fo to gra fie zro bio ne pod czas wi zji lo kal nych miejsc
zbrod ni i in nych czyn no ści do cho dze nio wych. Ma te ria ły te gro ma dzo no w osob nym zbio -
rze, któ ry już w 1965 r. zo stał wy mie nia ny w wy ka zie ze spo łów (ko lek cji)27. Zo stał on
wte dy przy go to wa ny do prze ka za nia do Ar chi wum Głów nej Ko mi sji przez Ma rię Je zier -
ską, pra cu ją cą wów czas w pio nie do cho dze nio wo -śled czym28. Do te go cza su w księ gach
ewi den cyj nych ska ta lo go wa no 4729 po zy cji. Na ogół pod jed ną po zy cją umiesz cza no
jed no zdję cie, lecz póź niej czę sto się zda rza ło nada wa nie jed ne go nu me ru gru pie od kil -
ku do kil ku na stu fo to gra fii o po dob nej te ma ty ce, lecz nie jed na ko wych. By ły rów nież
przy pad ki na no sze nia róż nych nu me rów na iden tycz ne fo to gra fie.

Przez ca ły czas funk cjo no wa nia Głów nej Ko mi sji zbiór fo to gra ficz ny był nie ustan -
nie po więk sza ny o no we zdję cia, któ re po cho dzi ły z na stę pu ją cych źró deł:

1) zdję cia po zy ska ne w trak cie bie żą cej dzia łal no ści Głów nej Ko mi sji i okrę go wych
ko mi sji, tj. prze ka za ne (lub udo stęp nio ne do zre pro du ko wa nia) przez świad ków i oso by
po krzyw dzo ne, fo to gra fie wy ko na ne w trak cie do ku men to wa nia miejsc zbrod ni, prze ka -
za ne przez pra cow ni ków;
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27 AZIPN, spis 107/19, Ogól ny wy kaz ze spo łów (ko lek cji) akt Ar chi wum GKBZH, sty czeń 1965 r., k. 13.
28 Ibi dem, Spra woz da nie z pra cy Ar chi wum Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol -

sce za okres od 15 V do 31 X 1965 r., 21 XI 1965 r., k. 69.



2) zdję cia po zy ska ne w cza sie prze glą du ma te ria łów ar chi wal nych znaj du ją cych się
w za so bie Ar chi wum Głów nej Ko mi sji (głów nie re pro duk cje, ale tak że du ble ty zdjęć wy -
łą czo ne z akt, spo ra dycz nie ory gi na ły za stą pio ne w ak tach przez re pro duk cje);

3) zdję cia (ory gi na ły, re pro duk cje) ofia ro wa ne lub udo stęp nia ne do zre pro du ko wa -
nia przez oso by pry wat ne, czę sto prze sy ła ne za po śred nic twem środ ków ma so we go prze -
ka zu (re dak cje pra so we, Ko mi tet ds. Ra dia i Te le wi zji „Pol skie Ra dio i Te le wi zja”)
i struk tur Związ ku Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję w od po wie dzi na ape le in spi -
ro wa ne przez Głów ną Ko mi sję i śro do wi ska kom ba tanc kie;

4) re pro duk cje zdjęć po zy ska ne w trak cie kwe rend prze pro wa dzo nych w za so bach
in nych pla có wek ar chi wal nych i mu ze al nych w Pol sce (m.in. Mu zeum Stut thof w Sztu -
to wie, Pań stwo we Mu zeum w Oświę ci miu, Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej
w War sza wie, Cen tral na Agen cja Fo to gra ficz na, Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we, Mu -
zeum Hi sto rii Fo to gra fii w Kra ko wie, Mu zeum Hi sto rii Ru chu Re wo lu cyj ne go w Ło dzi,
Ży dow ski In sty tut Hi sto rycz ny w War sza wie) i za gra ni cą (m.in. Ar chi wum Fe de ral ne
w Ko blen cji, Głów ne Ar chi wum ZSRR w Mo skwie, Woj sko we Mu zeum Me dy cy ny
w Le nin gra dzie) oraz zdję cia po zy ska ne w ra mach współ pra cy z ty mi pla ców ka mi, a nie -
bę dą ce w krę gu za in te re so wań sta tu to wych in sty tu cji prze ka zu ją cej (m.in. Mu zeum Stut -
thof w Sztu to wie, Pań stwo we Mu zeum w Oświę ci miu);

5) re pro duk cje zdjęć za miesz czo nych w pu bli ka cjach książ ko wych i cza so pi smach
(za rów no wy da nych w cza sie woj ny, jak i w la tach po wo jen nych);

6) od bit ki po zy ty wo we z klisz fil mo wych (m.in. z fil mów znaj du ją cych się w zbio -
rach Wy twór ni Fil mów Do ku men tal nych, z kro nik ra dziec kich z wy zwo lo ne go obo zu
w Oświę ci miu);

7) ko lek cje i spu ści zny po by łych za słu żo nych pra cow ni kach Głów nej Ko mi sji (m.in.
po prof. Ja nie Seh nie i prof. Ta de uszu Cy pria nie);

8) zdję cia za re kwi ro wa ne w za kła dach fo to gra ficz nych na pod sta wie de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych29 i prze ka za ne do Głów nej Ko mi sji. 

W zbio rze znaj du ją się za rów no fo to gra fie ory gi nal ne (od bit ki pier wot ne), po wie la -
ne wie lo krot nie zdję cia z agen cyj nych ser wi sów pra so wych (głów nie nie miec kich), jak
i re pro duk cje (tak że re pro duk cje wtór ne wy ko ny wa ne z wcze śniej szych re pro duk cji, co
bar dzo utrud nia do tar cie do ory gi na łów). Zda rza ją się rów nież od bit ki (w tym sty ków ki)
z ory gi nal nych klisz ne ga ty wo wych. Rów no praw ne trak to wa nie ory gi na łów i ko pii wy -
ni ka ło ze spe cy fi ki in sty tu cji oraz ów cze sne go po dej ścia do kwe stii praw au tor skich.

Zbiór skła da się z fo to gra fii wy ko na nych na róż nych no śni kach. W zde cy do wa nej
więk szo ści są to od bit ki po zy ty wo we (głów nie czar no -bia łe, nie licz ne ko lo ro we) oraz kli -
sze ne ga ty wo we na ta śmie ce lu lo ido wej (w zde cy do wa nej więk szo ści czar no -bia łe) i płyt -
kach szkla nych (czar no -bia łe). Od bit ki po zy ty wo we by ły prze cho wy wa ne od dziel nie
od zbio ru ne ga ty wów, w któ rym znaj do wa ły się za rów no ne ga ty wy pier wot ne, jak i wtór -
ne (po wsta łe w trak cie wy ko ny wa nia re pro duk cji). 
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29 Re kwi zy cji do ko ny wa no na pod sta wie Za rzą dze nia z dnia 29 VIII 1945 r. mi ni stra spra wie dli wo -
ści (Nr K.gł. 9815/45), któ re na kła da ło na wła dze po wia tów obo wią zek zgła sza nia ujaw nio nych miejsc
zbrod ni do ko na nych przez oku pan ta na ich te re nie oraz kon fi ska tę ne ga ty wów i zdjęć wy ko na nych w za -
kła dach fo to gra ficz nych dzia ła ją cych w cza sie oku pa cji; AIPN, GK 162/1257–1259. Zob. I. Gass, Zbiór...,
„Fo to gra fia” 1988, nr 3/4, s. 54.



Cie ka wym przy pad kiem są zdję cia ste reo sko po we po cho dzą ce z wy da nych pod czas
woj ny w du żym na kła dzie nie miec kich wy daw nictw pro pa gan do wych – Die Sol da ten
des Führers am Fel de30 i Der Kampf im We sten31 (za cho wa ły się za rów no w for mie po -
je dyn czych zdjęć luź nych, jak i kom plet nych al bu mów z oku la ra mi). 

Do zbio ru włą czo no tak że pew ną licz bę re pro duk cji wy ko na nych tech ni ka mi dru kar -
skimi, np. nie miec kie zdję cia pro pa gan do we z se rii Deutsch land Er wacht32 oraz ilu stra -
cje wy cię te (!) z pu bli ka cji pra so wych i książ ko wych.

Obec nie zbiór fo to gra ficz ny by łej GKBZpNP li czy ok. 129 000 fo to gra fii. W tej licz bie
znaj du je się ok. 70 000 fo to gra fii ob ję tych ewi den cją, któ rej za sa dy przy ję te zo sta ły w la -
tach 1965–1966, po zmo dy fi ko wa niu wcze śniej sze go wzo ru (sto so wa ne go w la tach czter -
dzie stych), i po słu gi wa no się nimi do koń ca ist nie nia Ko mi sji. W od róż nie niu od lat
po wo jen nych zre zy gno wa no z nada wa nia dwu dziel nej sy gna tu ry ar chi wal nej, ja ko sy gna -
tu ry za czę to na to miast uży wać nu me ru ewi den cyj ne go zdję cia z Księ gi ewi den cyj nej zbio -
ru fo to gra fii. Ka ta lo go wa nie fo to gra fii po le ga ło na nada wa niu im na stę pu ją cych po so bie
nu me rów, zgod nie z ko lej no ścią wpi sy wa nia ich do Księ gi ewi den cyj nej. Je den nu mer przy -
dzie la no z re gu ły jed ne mu zdję ciu, któ re trak to wa no in dy wi du al nie, nie sto su jąc się do za -
sa dy wy od ręb nia nia te ma tów szcze gó ło wych i po rząd ko wa nia zdjęć w ob rę bie te ma tu
we dług za sad chro no lo gicz nych i lo gicz nych. Nu mer był wspól ny dla po zy ty wu, je go du -
ble tów i ko lej nych od bi tek (re pro duk cji) oraz ne ga ty wu (za rów no pier wot ne go, jak i wtór -
ne go wy ko na ne go w przy pad ku je go bra ku). Do koń ca dzia łal no ści Głów nej Ko mi sji
(tj. do koń ca 1999 r.) w księ gach in wen ta rzo wych za re je stro wa no 67 957 po zy cji. 

W to ku prac po ja wia ło się wie le nie kon se kwen cji. Ko lej ne eg zem pla rze te go sa me -
go zdję cia sta ra no się umiesz czać pod sy gna tu rą pierw sze go z nich ja ko du blet, jed nak
zda rza ło się re je stro wa nie ich pod róż ny mi sy gna tu ra mi. Cza sa mi pod jed nym nu me rem
wpi sy wa no kil ka ujęć te go sa me go obiek tu lub wy da rze nia (do da jąc do sy gna tu ry ko lej -
ne li te ry al fa be tu) – na wet – je że li fo to gra fie wy raź nie się od sie bie róż nią. Ko lej nym
przy kła dem nie kon se kwen cji mo że być po dej ście do zdjęć sy gna li tycz nych, gdzie w pew -
nych sy tu acjach każ de uję cie otrzy my wa ło osob ny nu mer. In nym ra zem ca łe po trój ne
zdję cie otrzy my wa ło je den nu mer, dzie lo ny na stęp nie przy po mo cy li ter lub – co rzad -
kie – cyfr rzym skich, np. 12345 I, 12345 II itd. Po dob nie po stę po wa no ze sty ków ka mi,
któ re naj czę ściej cię to na po je dyn cze klat ki lub pa ski po 2–6 kla tek i na da wano po dob -
nym uję ciom je den nu mer ewi den cyj ny ła ma ny przez li te rę. Wy ko rzy sty wa no tak że już
ist nie ją ce nu me ry, wpi su jąc je na in ne fo to gra fie (zwłasz cza gdy zdję cie pier wot nie zo -
sta ło ska ta lo go wa ne pod no wą sy gna tu rą, np. ja ko du blet, lub za gi nę ło), co cza sem pro -
wa dzi ło do du blo wa nia się sy gna tur (gdy za gi nio ne po cząt ko wo zdję cie zo sta ło
od na le zio ne). 

Ewi den cją ob ję to za rów no fo to gra fie luź ne (ory gi nal ne i wtór ne), jak i znaj du ją ce się
w al bu mach. Du ża licz ba po zy ski wa nych zdjęć spo wo do wa ła, że w pew nym mo men cie
pra ce przy ich ka ta lo go wa niu w księ gach ewi den cyj nych prze sta ły być pro wa dzo ne
na bie żą co, tym bar dziej że sta ra no się ze wi den cjo no wa ne fo to gra fie jed no cze śnie opra -
co wać, opi sać i umie ścić na kar tach za bez pie cza ją cych, umoż li wia jąc w ten spo sób ich
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30 AIPN, GK Al bu my 23, Die Sol da ten des Führers am Fel de, Mo na chium 1939.
31 AIPN, GK VI 26, Der Kampf im We sten, Mo na chium 1940. 
32 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 22474 i nn.



udo stęp nia nie. Po Od dzia le Do ku men ta cji Me cha nicz nej po zo sta ła znacz na licz ba
zdjęć nie ze wi den cjo no wa nych, z któ rych część do pi sa no w la tach 2000–2005 do ksiąg
ewidencyj nych w związ ku z ko niecz no ścią ich udo stęp nia nia33. Część otrzy ma ła ro bo -
cze sy gna tu ry (po cząw szy od licz by 100001) nada ne w cza sie skon trum pro wa dzo ne go
w zbio rze fo to gra fii w 2007 r., resz ta po zo sta je na dal nie ze wi den cjo no wa na. Do tej ostat -
niej gru py na le żą trzy ko lek cje (wy mie nio ne w dal szej czę ści tek stu) oraz roz syp, w któ -
rym no we na byt ki (czę sto po zba wio ne ja kich kol wiek od nie sień świad czą cych o ich
po cho dze niu) zo sta ły prze mie sza ne z od bit ka mi wy co fa ny mi z wy staw bądź licz ny mi
nie ode bra ny mi przez zle ce nio daw ców ko pia mi wy ko na ny mi na za mó wie nie w Pra cow -
ni Fo to gra ficz nej Ar chi wum. Bę dą one w przy szło ści po rząd ko wa ne i ewi den cjo no wa ne
w trak cie opra co wy wa nia zbio ru pro wa dzo ne go w sys te mie ar chi wi za cji fo to gra fii ZEUS. 

Za sa dy opra co wa nia fo to gra fii – wpro wa dzo ne w la tach 1965–1967, póź niej nie znacz -
nie mo dy fi ko wa ne – sto so wa ne by ły przez ca ły okres ist nie nia Głów nej Ko mi sji. Po cząt -
ko wo oso by zaj mu ją ce się zbio rem nie po sia da ły przy go to wa nia lub wy kształ ce nia
ar chi wal ne go i ko rzy sta ły z do świad czeń in nych ar chi wów war szaw skich: Ar chi wum
Do ku men ta cji Me cha nicz nej, Za kła du Hi sto rii Par tii przy Ko mi te cie Cen tral nym Pol -
skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej i Ar chi wum Głów ne go Akt Daw nych34, któ re do -
sto so wa no do spe cy fi ki wła snej dzia łal no ści. Fo to gra fie umiesz cza no na kar tach
za bez pie cza ją cych, na któ rych po cząt ko wo od ręcz nie umiesz cza no sy gna tu rę i ewen tu -
al nie krót ki pod pis. Wy peł nio ne kar ty z fo to gra fia mi wkła da no pio no wo do od kry tych
drew nia nych skrzy nek, po rząd ku jąc je we dług ogól nych te ma tów (dzia łów te ma tycz -
nych), ta kich jak: obo zy (z po dzia łem na obo zy kon cen tra cyj ne, obo zy za gła dy, obo zy
pra cy, obo zy je niec kie, in ne), eg ze ku cje, dzia ła nia wo jen ne, zbrod nia rze (por tre ty)35. 

W la tach sie dem dzie sią tych wpro wa dzo no no wy wzór opi su obej mu ją cy: 
– u gó ry w le wym ro gu: sy gna tu rę zdję cia, licz bę klisz i du pli ka tów;
– u gó ry nad zdję ciem: na zwę gru py i pod gru py te ma tycz nej;
– u do łu pod zdję ciem: pod pis, in for ma cje o au tor stwie (np. „Fot. niem.” lub „Fot.

pol.”), miej sce i czas wy ko na nia, po cho dze nie (źró dło).
Opis w ce lu za pew nie nia więk szej czy tel no ści spo rzą dza no od tąd na ma szy nie. In -

for ma cje w opi sie by ły bar dzo ogól ne, czę sto ogra ni cza ły się do ha sła lub po wie le nia
pod pi su z pu bli ka cji lub al bu mu (je że li by ła to re pro duk cja) – w do dat ku nie jed no krot -
nie niepod da ne go kry tycz nej ana li zie. Wraz ze wzro stem kwa li fi ka cji za wo do wych pra -
cow ni ków Od dzia łu Do ku men ta cji Me cha nicz nej po dej mo wa li oni z wła snej ini cja ty wy
pró by we ry fi ka cji opi sów w opar ciu o do stęp ną li te ra tu rę i ma te ria ły ak to we. Za wsze
jed nak pod pi sy mia ły bar dzo skró co ną for mę. 

W mia rę po więk sza nia się zbio ru przy by wa ło no wych grup i pod grup te ma tycz nych,
przy czym głów ne gru py (np. eg ze ku cje, eks hu ma cje, get ta, fo to gra fie zbrod nia rzy) dzie -
lo no na pod gru py – we dług kry te rium te ry to rial ne go (wo je wództw, miej sco wo ści, czasem
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33 Ostat nią po zy cję (68 015) do da no w księ dze in wen ta rzo wej 6 XII 2005 r. W związ ku z po stę pu -
ją cą di gi ta li za cją i opra co wa niem wspo mnia ne go zbio ru w sys te mie ZEUS, praw do po dob nie zo sta nie
mu nada na no wa struk tu ra, a każ dy ob raz do sta nie no wą sy gna tu rę. 

34 AZIPN, spis 107/24, In for ma cja o sta nie prac w Ar chi wum Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi -
tle row skich w Pol sce, 27 I 1966 r., k. 1–10.

35 AZIPN, spis 107/18, M. Je zier ska, Uwa gi do pla nu pra cy na rok 1965 do str. 28–30. Iko no gra fi -
ka, b.d., k. 13.



tak że kra jów). W ich ob rę bie zdję cia ukła da no we dług sy gna tur, bez uwzględ nia nia chro -
no lo gii, lo gi ki czy pro we nien cji. Przy kła do wo zdję cia przed sta wia ją ce obro nę Pocz ty
Pol skiej w Gdań sku w 1939 r. są prze mie sza ne z in ny mi fo to gra fia mi do ty czą cy mi wy -
da rzeń w Gdań sku z okre su kam pa nii wrze śnio wej, a w ob rę bie gru py „KL Au -
schwitz” – obok sie bie wy stę pu ją na prze mian zdję cia z cza sów bu do wy obo zu, je go
funk cjo no wa nia, do ku men ta cja sta nu po wy zwo le niu i zdję cia po wo jen ne. Osob nym
przy pad kiem są tzw. se rie, czy li gru py zdjęć po cho dzą ce z jed ne go źró dła. Sta ra no się je
trak to wać ja ko jed ną gru pę te ma tycz ną, jed nak część se rii roz pro szo no, prze no sząc po -
szcze gól ne zdję cia do od po wia da ją cych im grup te ma tycz nych. 

Łącz nie ze wi den cjo no wa no, opra co wa no i upo rząd ko wa no fo to gra fie zaj mu ją ce 113
skrzy nek te ma tycz nych (ko lej ne 2 skrzyn ki to zdję cia ze wi den cjo no wa ne w 2007 r.
w trak cie skon trum). Fo to gra fie te by ły udo stęp nia ne oso bom za in te re so wa nym w Pra -
cow ni Na uko wej Ar chi wum Głów nej Ko mi sji. Czę sto wy ko rzy sty wa no je w pu bli ka -
cjach, ma te ria łach pra so wych i fil mo wych oraz w mniej szym za kre sie w bie żą cej pra cy
ba daw czej, edu ka cyj nej i do cho dze nio wo -śled czej. Ze wzglę du na ów cze sną prak ty kę
wy daw ni czą re pro duk cje po ja wia ją się zwy kle w pu bli ka cjach bez in for ma cji o po cho -
dze niu zdję cia z za so bu Głów nej Ko mi sji. W przy pad ku fo to gra fii, któ rych ko pie znaj -
du ją się w zbio rach róż nych pla có wek, trud no jed no znacz nie usta lić, gdzie prze cho wy -
wa ny jest pier wo wzór wy ko rzy sta nej w tek ście fo to gra fii. 

Wśród ty się cy zgro ma dzo nych zdjęć naj więk szą war tość ma ją te ory gi nal ne, czę sto
uni ka to we, sta no wią ce do ku men ta cję wy da rzeń z cza sów II woj ny świa to wej. Tyl ko
w nie licz nych sy tu acjach uda ło się pre cy zyj nie usta lić po cho dze nie, oko licz no ści po wsta -
nia i au to ra fo to gra fii, tak jak w przy pad ku An to nie go Sna wadz kie go do ku men tu ją ce go
znisz cze nia War sza wy we wrze śniu 1939 r.36 W zde cy do wa nej więk szo ści ma my do czy -
nie nia ze zdję cia mi ano ni mo wy mi, zwy kle po nie miec ki mi, zna le zio ny mi po woj nie np.
przez pol skich miesz kań ców do mów na by łych zie miach nie miec kich (Śląsk, Po mo rze,
daw ne Pru sy Wschod nie) lub za bez pie czo ne w opusz czo nych sie dzi bach nie miec kich
urzę dów i in sty tu cji. Znaj du ją się wśród nich za rów no fo to gra fie wy ko na ne przez ama -
to rów, na pry wat ny uży tek, jak i przez za wo dow ców – re pro du ko wa ne i sprze da wa ne
przez nich w ce lach ko mer cyj nych. Opra co wa nie ta kich ko lek cji (li czą cych od kil ku
do kil ku dzie się ciu zdjęć) oraz po je dyn czych fo to gra fii utrud nia fakt, że nie któ re by ły
prze sy ła ne do Głów nej Ko mi sji (lub jej od dzia łów te re no wych) w li stach ano ni mo wych,
po zba wio nych in for ma cji o ich po cho dze niu. W wie lu przy pad kach trud no usta lić na wet
przy bli żo ne oko licz no ści po wsta nia zdjęć i nie wia do mo, czy przed sta wia ne wy da rze nie
mia ło miej sce w oku po wa nej Pol sce czy na te re nach Związ ku Ra dziec kie go lub na Bał -
ka nach. Przy kła da mi więk szych ko lek cji z tej gru py mo gą być se rie:

„Fo to gra fie z alei Szu cha”37 – zdję cia pry wat ne, gru po we, ro dzin ne i por tre to we
funkcjo na riu szy i żoł nie rzy nie miec kich zna le zio ne po woj nie w po miesz cze niach bu -
dyn ku wię zie nia ge sta po przy al. Szu cha 25 w War sza wie38;
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36 Ko lek cja ta zo sta ła za miesz czo na w al bu mie Oka le czo ne mia sto – War sza wa’39. Wo jen ne znisz -
cze nia obiek tów sto li cy w fo to gra fiach An to nie go Sna wadz kie go, oprac. M. Ma jew ski, War sza wa 2009.

37 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 1183–1231, 1234–1281, 1287–1305.
38 W bu dyn ku przy al. Szu cha 25, bę dą cym wcze śniej sie dzi bą Mi ni ster stwa Wy znań Re li gij nych

i Oświe ce nia Pu blicz ne go, w cza sie oku pa cji zna la zły swo ją sie dzi bę: Po li cja Bez pie czeń stwa (Si cher -
he it spo li zei, Si po), Służ ba Bez pie czeń stwa (Si cher he its dienst, SD) na War sza wę i dys trykt war szaw ski, 



„Fo to gra fie z Pi ła wy Gór nej”39 – zna le zio ne w róż nych po nie miec kich do mach
w Piławie Gór nej dwie se rie zdjęć ama tor skich przed sta wia ją cych żoł nie rzy We hr mach -
tu w cza sie dzia łań wo jen nych na Wscho dzie;

„Fo to gra fie ze Staro gar du Gdań skie go”40 – zdję cia nie miec kie zna le zio ne w Staro -
gar dzie Gdań skim przed sta wia ją ce znisz czo ne bu dyn ki i ży cie ulicz ne w cza sie oku pa -
cji nie miec kiej (głów nie w War sza wie), pło ną ce get to war szaw skie i dzia ła nia wo jen ne
na te re nie ZSRR;

„Kam pa nia w Gre cji, cz. I”41 – zdję cia nie miec kie zna le zio ne w ak tach b. De par ta -
men tu X MBP i prze ka za ne przez Cen tral ne Ar chi wum MSW przed sta wia ją ce żoł nie rzy
nie miec kich w cza sie walk na Bał ka nach wio sną 1941 r.;

„Kam pa nia w Gre cji, cz. II”42 – ory gi nal ne nie miec kie zdję cia wy ko na ne przez
żołnierza nie miec kiej kom pa nii pro pa gan do wej w Gre cji i na Kre cie w 1941 r.;

„Oko li ce Sław na 1945 r.”43 – nie miec kie zdję cia ama tor skie z walk pro wa dzo nych
praw do po dob nie wio sną 1945 r. na Po mo rzu w oko li cach Sław na;

„Fo to gra fie z Tar no brze gu”44 – zdję cia wy ko na ne przez nie miec kie go żoł nie rza
ukazują ce wy da rze nia z kam pa nii wrze śnio wej, w tym z mor dów na lud no ści ży dow skiej
w Koń skich i po byt w tym mie ście eki py fil mo wej re ży ser Le ni Rie fen stahl45; 

„Fo to gra fie nie miec kie z Cen tral ne go Ar chi wum MSW”46 – ory gi na ły zdjęć nie -
mieckich, część z opi sem na od wro cie i śla dem po wkle je niu do al bu mu, prze ka za ne
przez Cen tral ne Ar chi wum MSW w 1984 r.

Ko lej ną gru pę two rzą wspo mnia ne już ma te ria ły zdję cio we po cho dzą ce z za kła dów
fo to gra ficz nych dzia ła ją cych w cza sie oku pa cji. Zo sta ły one za re kwi ro wa ne po woj nie
w opar ciu o za rzą dze nie mi ni stra spra wie dli wo ści. Część prze ka za no do Głów nej Ko mi -
sji (głów nie po je dyn cze eg zem pla rze z róż nych miej sco wo ści), część zgro ma dzo no w są -
dach grodz kich. Naj więk sze ko lek cje z tej gru py to fo to gra fie od na le zio ne w Kra ko wie
i So snow cu. Ko lek cja kra kow ska zo sta ła od kry ta w 1968 r. w piw ni cach tam tej sze go
sądu grodz kie go i prze ka za na pro to ko lar nie Okrę go wej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni
Hitlerow skich w Kra ko wie w lu tym 1969 r., a na stęp nie prze wie zio na do War sza wy
do Archi wum Głów nej Ko mi sji. W jej skład wcho dzi ły zdję cia por tre to we wy ko na ne
w za kła dach fo to gra ficz nych Kra ko wa oraz fo to gra fie od da ne przez Niem ców do
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a w piw ni cach znaj do wał się Areszt Urzę du Ko men dan ta Po li cji Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń -
stwa na Dys trykt War szaw ski (Haus gefängnis des Kom man deurs der Si cher he it spo li zei und des SD für
den Di strikt War schau). Po woj nie mie ści ło się tu Mi ni ster stwo Oświa ty i Wy cho wa nia, a w pod zie -
miach – ist nie ją ce do chwi li obec nej – Mau zo leum Wal ki i Mę czeń stwa bę dą ce od dzia łem Mu zeum Nie -
pod le gło ści. Zob. Obo zy hi tle row skie na zie miach pol skich 1939–1945. In for ma tor en cy klo pe dycz ny,
red. C. Pi li chow ski, War sza wa 1979, s. 543–545.

39 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 10086–10216 i 16537–16540.
40 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 17306–17423.
41 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 28772–28803.
42 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 50416–50521.
43 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 57912–57978.
44 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 59014–59098.
45 Le ni Rie fen stahl (1902–2003), nie miec ka ak tor ka i re ży ser, twór czy ni kro nik i fil mów pro pa gan -

do wych w cza sach III Rze szy, po woj nie tak że fo to graf. Zob. S. Bach, Le ni. Ży cie i twór czość Le ni Rie -
fen stahl, Wro cław 2008; L. Rie fen stahl, Pa mięt ni ki, War sza wa 2003; J. Trim born, Rie fen stahl. Nie miec ka
ka rie ra, War sza wa 2008.

46 AIPN, GK Zbiór fo to gra fii, nr. inw. 63394–63415.



wywoła nia i nie ode bra ne. Są to za rów no od bit ki po zy ty wo we, jak i ne ga ty wy (kli sze ce -
lu lo ido we i płyt ki szkla ne). Na sku tek dłu go let nie go prze cho wy wa nia w nie sprzy ja ją -
cych wa run kach (wil goć, nie do sta tecz na tem pe ra tu ra) na stą pi ła de gra da cja ma te ria łów
(m.in. za grzy bie nie, skle ja nie się klisz, od cho dze nie emul sji, roz mię ka nie pa pie ru). 

Osta tecz nie do za so bu włą czo no ok. 15 000 zdjęć por tre to wych (m.in. 11 000 sztuk
z za kła du Paw ła Biel ca, po nad 1100 z fir my „Ryś”, 1087 z fir my „Gols”, 824 z za kła du
Z. Woź nia ka) i licz ne zdję cia pry wat ne, a po nad 6000 fo to gra fii (w tym 5600 klisz) wy -
bra ko wa no w 1975 r. ze wzglę du na sto pień znisz cze nia oraz te ma ty kę nie bę dą cą w za -
kre sie za in te re so wa nia Głów nej Ko mi sji (zdję cia dzie ci i nie usta lo nych osób cy wil nych,
po zba wio ne opi sów)47. Pra ce przy ich po rząd ko wa niu trwa ły wie le lat – do II po ło wy lat
sie dem dzie sią tych. Po dob ny cha rak ter do ko lek cji kra kow skiej mia ły zdję cia por tre to we
z So snow ca (1074 sztuk), włą czo ne do za so bu w 1973 r. Mniej sze ko lek cje (m.in. z za -
kła dów fo to gra ficz nych Lu bli na, Cho rzo wa, Po zna nia i in nych miej sco wo ści) zo sta ły
prze ka za ne do Głów nej Ko mi sji przez wła ści we są dy grodz kie w la tach czter dzie stych
i pięć dzie sią tych w ra mach prze ka zy wa nia ma te ria łów ze bra nych pod czas prze pro wa -
dza nia tzw. an kie ty są dów grodz kich48.

Wśród re pro duk cji du żą war tość ma ją ko pie zdjęć ze zbio rów pry wat nych. Ich ory -
gi na ły zwró co no wła ści cie lom po sko pio wa niu i obec nie nie ma moż li wo ści do tar cia
do nich, póź niej sze lo sy tych fo to gra fii są nie zna ne. 

Naj mniej szą war tość ma ją re pro duk cje z pu bli ka cji, od bit ki zdjęć pra so wych i agen -
cyj nych oraz po cho dzą ce ze zbio rów in nych in sty tu cji.

W skład oma wia ne go tu zbio ru fo to gra ficz ne go oprócz wspo mnia nych 113 skrzy nek
te ma tycz nych wcho dzą 3 skrzyn ki za wie ra ją ce fo to gra fie nie ze wi den cjo no wa ne w Głów -
nej Ko mi sji (848 sztuk). Wy róż nia je nie tyl ko brak sy gna tur Ko mi sji, lecz tak że od mien -
ny spo sób opra co wa nia i układ te ma tycz ny du blu ją cy gru py te ma tycz ne w in nych
skrzyn kach (kam pa nia wrze śnio wa, oku pa cja, pro ce sy zbrod nia rzy, eg ze ku cje, mar ty ro -
lo gia Ży dów itp.). Zdję cia są re pro duk cja mi fo to gra fii lub ma te ria łów fil mo wych wy ko -
na ny mi w Cen tral nej Agen cji Fo to gra ficz nej (o czym świad czą pie cząt ki z na zwą tej
in sty tu cji i z za strze że niem praw do dal sze go re pro du ko wa nia). Opis, wy ko na ny we dług
od mien ne go sche ma tu, za wie ra sy gna tu rę ne ga ty wu sto so wa ną praw do po dob nie w tej
agen cji. Nie wiel ka część zdjęć po wta rza się w zbio rze ze wi den cjo no wa nym przez Głów -
ną Ko mi sję (gdzie czę sto znaj du ją się od bit ki lep szej ja ko ści, nie wy ka dro wa ne). Naj -
praw do po dob niej otrzy ma no je bez po śred nio z CAF ja ko efekt wy ko na nej tam kwe ren dy.

Osob ną ko lek cję sta no wi po nad 500 fo to gra fii prze ję tych w 1966 r. wraz ma te ria ła -
mi ar chi wal ny mi po Wy dzia le Mu ze ów i Po mni ków Mar ty ro lo gii Pol skiej Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Sztu ki49 (1945–1946), prze ka za ny mi przez Ra dę Ochro ny Po mni ków Wal ki
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47 AZIPN, spis 107/76, Pro to kół oglę dzin ar chi wa liów zna le zio nych w b. gma chu Pro ku ra tu ry Kra -
ków, [ul.] Sta ro wiśl na 13, 17 II 1969 r., b.p.; AZIPN, spis 107/162, Pro to kół dot. in wen ta ry za cji klisz
i od bi tek po cho dzą cych z przed się biorstw fo to gra fów w Kra ko wie ze bra nych przez Sąd Grodz ki w 1945 r.
i od na le zio nych w piw ni cy gma chu te goż są du w 1969 r., 31 XII 1975 r., k. 27–28.

48 Zob. przy pis 29. 
49 Wy dział Mu ze ów i Po mni ków Mar ty ro lo gii Pol skiej po wstał w kwiet niu 1945 r. w struk tu rach

Mi ni ster stwa Kul tu ry i Sztu ki (w Cen tral nym Za rzą dzie Mu ze ów). Prze mia no wa ny zo stał na stęp nie
na Wy dział Mu ze ów i Po mni ków Wal ki z Fa szy zmem. W 1947 r. po wsta ła Ra da Ochro ny Po mni ków
Mę czeń stwa po wo ła na do ży cia przez Sejm RP (Usta wa z dnia 2 lip ca 1947 r. o utwo rze niu Ra dy Ochro ny 



i Mę czeń stwa50. Ko lek cja ta skła da się z 1 tecz ki luź nych klisz ce lu lo ido wych róż ne go
for ma tu oraz 3 ma łych skrzy nek za wie ra ją cych od bit ki po zy ty wo we – wglą dów ki (sty -
ków ki) zdjęć wraz z do łą czo ną klat ką kli szy ne ga ty wu tej wglą dów ki. Nie zo sta ły one
ani opa trzo ne nu me ra mi in wen ta rza zbio ru fo to gra ficz ne go Głów nej Ko mi sji, ani upo -
rząd ko wa ne i opra co wa ne. Tyl ko nie licz ne po sia da ją opi sy. Wszyst kie od bit ki ma ją cha -
rak ter wtór ny i są re pro duk cja mi. W zde cy do wa nej więk szo ści są to ko pie zdjęć
wy stę pu ją cych już w zbio rach Ko mi sji (do ty czą ce m.in. obo zów kon cen tra cyj nych, po -
wo jen nych eks hu ma cji, wy zwo lo nych obo zów w Oświę ci miu i na Maj dan ku, eg ze ku cji,
do ku men ta cji miejsc kaź ni), a tak że re pro duk cje fo to gra fii: z nie miec kich wy daw nictw
do ty czą cych I woj ny świa to wej, okre su mię dzy wo jen ne go, kon flik tów re gio nal nych
(m.in. w Pa le sty nie i hisz pań skiej woj ny do mo wej), pro pa gan do wych, któ re ma ją do wo -
dzić „ze psu cia świa ta ka pi ta li stycz ne go na Za cho dzie”. Ko lek cję uzu peł nia zbiór re pro -
duk cji zdjęć z pra sy przed wo jen nej do ty czą cych wy stą pień ro bot ni czych w II RP,
wy da nych w cza sie woj ny ga ze tek (m.in. „Gwar dzi sty”51) i biu le ty nów (GL, PPR), po -
mni ków upa mięt nia ją cych ofia ry zbrod ni hi tle row skich, nie miec kich pla nów prze bu do -
wy War sza wy (z tzw. pla nu Pab sta). Więk szość za cho wa nych ko pert i wglą dó wek ma
na nie sio ne pie cząt ki: „Wy dział Mu ze ów i Po mni ków Wal ki z Fa szy zmem”, oraz sy gna -
tu ry nada ne w tej in sty tu cji. Ko lek cja praw do po dob nie ni gdy nie by ła udo stęp nia na i nie
po sia da ła po mo cy ewi den cyj nych52. 

Ko lej ną ko lek cję sta no wią od bit ki fo to gra fii sy gna li tycz nych nie miec kiej Cen tra li 
Prze sie dleń czej (Unwan de re rzen tral stel le, UWZ), włą czo ne do za so bu ów cze sne go Dzia -
łu Do ku men ta cji Me cha nicz nej oko ło 1966 r., po ich prze ka za niu z Okrę go wej Ko mi sji
w Ło dzi. Zdję cia te to por tre ty męż czyzn, ko biet i dzie ci w róż nym wie ku, prze by wa ją -
cych praw do po dob nie w obo zie przy ul. Prze my sło wej w Ło dzi (ewen tu al nie tak że w in -
nych obo zach), za opa trzo ne w nu me ry ewi den cyj ne wi docz ne na trzy ma nych przez nich
ta blicz kach. Znaj du ją się tu za rów no ory gi na ły z trze ma uję cia mi na jed nej od bit ce, jak
i re pro duk cje po je dyn czych ujęć da nej oso by. Do ewi den cji zbio ru fo to gra fii włą czo -
no 1395 zdjęć, po zo sta łe (sza cun ko wo ok. 36 000 sztuk) na dal po zo sta ją nie opra co wa -
ne, prze cho wy wa ne w pacz kach i skrzyn kach. Brak po mo cy ewi den cyj nych i roz miar
ko lek cji unie moż li wia obec nie jej peł ne opra co wa nie i ze wi den cjo no wa nie, co bę dzie
moż li we do pie ro po di gi ta li za cji.

In te gral ną część zbio ru fo to gra fii GKBZpNP, obok fo to gra fii luź nych, sta no wi zbiór
al bu mów. W Ko mi sji ni gdy nie zo stał on for mal nie wy dzie lo ny. W osob ny spis uję to
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Po mni ków Mę czeń stwa – DzU, 1947, nr 52, poz. 264), od 1949 r. no szą ca na zwę: „Ra da Ochro ny Po -
mni ków Wal ki i Mę czeń stwa” (Usta wa z dnia 7 kwiet nia 1949 r. o zmia nie usta wy o utwo rze niu Rady
Ochro ny Po mni ków Mę czeń stwa – DzU, 1949, nr 25, poz. 183), a od 1988 r. – „Ra da Ochro ny Pa mię ci
Wal ki i Mę czeń stwa” (Usta wa z dnia 21 stycz nia 1988 r. o Ra dzie Ochro ny Pa mię ci Wal ki i Mę czeń -
stwa – DzU, 1988, nr 2, poz. 2). Zob. Pa mięć wiecz nie ży wa. 40 lat Ra dy Ochro ny Po mni ków Wal ki i Mę -
czeń stwa, ROPWiM, War sza wa 1988.

50 AZIPN, spis 107/36, Wy kaz akt (w więk szo ści ak ta ze spo łu Mi ni ster stwo Kul tu ry i Sztu ki. Wy -
dział Mu ze ów i Po mni ków Mar ty ro lo gii Pol skiej, 1945–1946) prze ję tych z Ra dy Ochro ny Po mni ków
Wal ki i Mę czeń stwa na ro du pol skie go w dniu 27 XII 1966 r. przez Ar chi wum Głów nej Ko mi sji Ba da -
nia Zbrod ni Hi tle row skich w Pol sce, b.d., k. 74–75.

51 „Gwar dzi sta” – dwu ty go dnik, or gan pra so wy Szta bu Głów ne go AL. 
52 Ko lek cja zo sta ła zdi gi ta li zo wa na w 2007 r. i w ca ło ści wpro wa dzo na do sys te mu ZEUS, w któ -

rym jest obec nie udo stęp nia na.



albu my do pie ro w la tach 1999–2000, w cza sie przej mo wa nia za so bu przez IPN. Zna laz -
ło się w nim wów czas 155 po zy cji. Wśród nich są tak że pu bli ka cje książ ko we i ko lek cje
zdjęć wiel ko for ma to wych. Zbio ro wi nie nada no wów czas żad nej struk tu ry, a ko lej ność
jed no stek by ła przy pad ko wa. Jed no cze śnie kil ka al bu mów po zo sta ło w in nych gru pach
do ku men tów ar chi wal nych wcho dzą cych w skład spu ści zny po Głów nej Ko mi sji.

Al bu my by ły trak to wa ne ja ko źró dło ma te ria łu fo to gra ficz ne go, stąd ewi den cjo no -
wa no tyl ko znaj du ją ce się w nich fo to gra fie. Ni gdy nie by ły przed mio tem ar chi wal ne go
opra co wa nia ja ko in te gral ne ca ło ści, ogra ni cza no się bo wiem je dy nie do ze wi den cjo no -
wa nia znaj du ją cych się w nich od bi tek, wy ko na nia re pro duk cji zdjęć (umiesz cza nych
następ nie na kar tach za bez pie cza ją cych w skrzyn kach), cza sa mi – ko pii ca łe go al bu mu
(tzw. atra py). 

W zbio rze al bu mów moż na wy róż nić kil ka pod grup, któ re jed nak w ża den spo sób nie
są wy od ręb nio ne ani w sa mym zbio rze, ani w po mo cach ewi den cyj nych. 

Pierw szą pod gru pę two rzą ory gi na ły al bu mów z okre su woj ny lub w la tach bez po -
śred nio ją po prze dza ją cych, ewen tu al nie po jej za koń cze niu. Są to na przy kład ory gi na -
ły tzw. „Al bu mu Schmid ta”53, „Ra por tu Jürge na Stro opa”54, „Die Neue Deut sche Stadt
War schau”55 (tzw. plan Pab sta z 1940 r.), kro ni ki i al bu my pa miąt ko we nie miec kich in -
sty tu cji oraz jed no stek woj sko wych do ku men tu ją ce ich dzia ła nia bo jo we oraz al bu my
pry wat ne. 

Nie zwy kle cie ka wą po zy cją, o nie co in nym cha rak te rze, jest ko lek cja 1600 kla tek ne -
ga ty wo wych zdjęć wy ko na nych w cza sie woj ny przez Frit za Fle ische ra56, miesz ka ją ce -
go w Görlitz (po 1945 r. Zgo rze lec). Zo sta ła na nich uwiecz nio na bar dzo bo ga ta te ma ty ka:
sce ny ro dzin ne, uro czy sto ści, ży cie na te re nach oku po wa nych przez Niem ców, dzień po -
wsze dni na fron cie, eg ze ku cje, któ rych był świad kiem. Za cho wa ne są ca łe kli sze, opa -
trzo ne przez au to ra opi sa mi, a do tecz ki do łą czo na jest pro wa dzo na przez nie go
ewi den cja. Al bum przy pad ko wo od na le zio ny w 1961 r. w Zgo rzel cu, w tym że ro ku zo -
stał prze ka za ny do Ar chi wum Głów nej Ko mi sji przez re ży se ra Ja nu sza Ma jew skie go57.
Ni gdy nie zo stał ze wi den cjo no wa ny i opra co wa ny, gdyż więk szość fo to gra fii te ma tycz -
nie nie by ła w ob sza rze za in te re so wań Głów nej Ko mi sji. 

Dru ga gru pa to fo to ko pie al bu mów, któ rych ory gi na ły prze cho wy wa ne są w in nych
in sty tu cjach kra jo wych i za gra nicz nych (np. ko pie al bu mu Lil li Ja cob58), oraz osob no ze -
wi den cjo no wa ne fo to ko pie al bu mów ze zbio rów sa mej Głów nej Ko mi sji. Z re gu ły są to
zszy te fo to ko pie ca łych stron. Ka te go ria ta li czy oko ło pięt na stu po zy cji.

Trze cia gru pa to dzie sięć fo to ko pii al bu mów prze ka za nych do Ko mi sji przez nie miec -
kie in sty tu cje śled cze, za wie ra ją cych zdję cia hi tle row skich zbrod nia rzy wo jen nych.
Część al bu mów to do ku men ta cja zdję cio wa (tzw. Licht bil dern i Licht bild map pe) słu żą -
ca or ga nom po li cji nie miec kiej, zaj mu ją cym się ści ga niem prze stęp ców wo jen nych.
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53 AIPN, GK Al bu my 85. W rze czy wi sto ści jest to al bum Her man na Bal tru scha ta.
54 AIPN, GK Al bu my 115.
55 AIPN, GK Al bu my 97.
56 AIPN, GK Al bu my 24.
57 In for ma cja do łą czo na do tecz ki ze sty ków ka mi (tak że pod: AIPN, GK Al bu my 24). Ja nusz Majew -

ski wy ko rzy stał te fo to gra fie w zre ali zo wa nym przez sie bie w 1962 r. fil mie do ku men tal nym „Al bum
Fle ische ra”.

58 AIPN, GK Al bu my 66.



Fotoko pie przed sta wia ją ca łe kar ty z al bu mów, a umiesz czo ne na nich zdję cia są nie -
wyraź ne i słabe ja ko ścio wo.

Naj licz niej szą gru pę w tym zbio rze sta no wią al bu my stwo rzo ne przez sa mych pra -
cow ni ków Ar chi wum Głów nej Ko mi sji w wy ni ku ze bra nia w tecz ce kil ku na stu zdjęć
umiesz czo nych na kar tach za bez pie cza ją cych, po wią za nych te ma tycz nie lub ma ją cych
wspól ne po cho dze nie. W więk szo ści przy pad ków są to luź ne kar ty, któ rych for mat unie -
moż li wiał umiesz cze nie ich w zbio rze skrzyn ko wym fo to gra fii luź nych. Zda rza się, że
kar ty są zszy te sznur kiem. 

Do zbio ru al bu mów włą czo no rów nież pu bli ka cje książ ko we z okre su woj ny (np.
Deut sches Vor feld im Osten. Bild buch über das Ge ne ral go uvern ment59) oraz po wo jen ne
wy daw nic twa al bu mo we po świę co ne te ma ty ce zbrod ni nie miec kich (np. al bum Za gła da
ży do stwa pol skie go, wy da ny w 1945 r.60).

Przed sta wio ny zbiór fo to gra fii GKBZpNP jest przy kła dem zbio ru two rzo ne go w ścis -
łym po wią za niu z za da nia mi in sty tu cji, w któ rej po wstał. Funk cjo nal ność i uży tecz ność
w bie żą cej dzia łal no ści de ter mi no wa ły spo sób gro ma dze nia, opra co wa nia i po rząd ko wa -
nia fo to gra fii, co cza sa mi sta ło w sprzecz no ści z wpro wa dza nymi na prze strze ni lat stan -
dar da mi ar chi wal ny mi do ty czą cy mi opra co wy wa nia ma te ria łu zdję cio we go. Sta bil ność
ka dro wa Od dzia łu Do ku men ta cji Me cha nicz nej Ar chi wum Głów nej Ko mi sji,
przy wszyst kich pro ble mach eta to wych i lo ka lo wych, po zwa la ła na kon se kwent ne sto -
so wa nie za sad i me to do lo gii wy pra co wa nej w po cząt ko wym eta pie funk cjo no wa nia. Jed -
no cze śnie sta ra no się po dą żać za zmie nia ją cy mi się stan dar da mi, nie znacz nie
mo dy fi ku jąc swój warsz tat pra cy. Pra ca w bar dzo wą skim gro nie (jed no -, dwu oso bo wym
ze spo le) sta łych pra cow ni ków nie wy ma ga ła pi sem ne go opra co wa nia we wnętrz nych wy -
tycz nych i in struk cji po stę po wa nia z do ku men ta cją fo to gra ficz ną. W ko re spon den cji kie -
row nic twa ar chi wum z in ny mi ko mór ka mi (tak że te re no wy mi) zwra ca no je dy nie uwa gę,
aby w ar chi wum za trzy my wać ory gi na ły fo to gra fii, a do akt włą czać ich ko pie. Sta ra no
się tak że, aby pod miot prze ka zu ją cy (np. okrę go wa ko mi sja) udzie lał jak naj peł niej szej
in for ma cji o po cho dze niu zdjęć. Ni gdy jed nak na wet te za sa dy nie zo sta ły spi sa ne w for -
mie obo wią zu ją cych wy tycz nych i nie by ły ści śle eg ze kwo wa ne.

Spe cy fi ka dzia łal no ści Głów nej Ko mi sji oraz pro ble my w jej bie żą cym funk cjo no -
wa niu by ły praw do po dob nie przy czy ną, dla któ rej pod czas kon tro li ze stro ny Pań stwo -
wej Służ by Ar chi wal nej ni gdy nie for mu ło wa no za le ceń ści słe go prze strze ga nia za sad
opra co wy wa nia fo to gra fii uję tych w za rzą dze niu na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań -
stwo wych z 1969 r.61, a wnio ski po kon trol ne ogra ni cza ły się do tech nicz nych kwe stii
prze cho wy wa nia ca ło ści zbio rów62.

Obec nie, w związ ku z po stę pu ją cą di gi ta li za cją i przej ściem na udo stęp nia nie zbio ru
je dy nie w for mie ko pii cy fro wych, wszyst kie fo to gra fie znaj du ją ce się do tąd w skrzyn -
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59 AIPN, GK Al bu my 153, Deut sches Vor feld im Osten. Bild buch über das Ge ne ral go uvern ment,
be ar be itet von H. Gau we iler, Kra kau 1941. 

60 AIPN, GK Al bu my 129, Za gła da ży do stwa pol skie go. Al bum zdjęć, Ży dow ski Ko mi tet Hi sto rycz -
ny, Łódź 1945.

61 Za rzą dze nie nr 17 z dnia 30 VI 1969 r. na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych w spra wie
ar chi wal ne go opra co wa nia fo to gra fii.

62 Zob. Pro to kół wi zy ta cji Ar chi wum Za kła do we go Do ku men tów Au dio wi zu al nych (do ko na nej przez
pra cow ni ków ADM 3 VI 1977 r.). AZIPN, spis 107/171, k. 85–88.



kach te ma tycz nych i lu zem zo sta ną prze pa ko wa ne w od po wied nie ob wo lu ty i pu dła z pa -
pie ru bez kwa so we go. Za bez pie czo ne ma te ria ły zo sta ną upo rząd ko wa ne we dług ko lej -
nych nu me rów in wen ta rzo wych, po dob nie jak prze cho wy wa ne od dziel nie po zba wio ne
zdjęć kar ty za bez pie cza ją ce. Wspól nym ozna cze niem dla ory gi na łu fo to gra fii, ewen tu -
al nie ko pii i ne ga ty wu, kar ty za bez pie cza ją cej i ko pii cy fro wych bę dzie nu mer in wen ta -
rzo wy zdję cia.

Zbiór al bu mów jest obec nie opra co wy wa ny i po rząd ko wa ny. Wy łą czo no z nie go pu -
bli ka cje książ ko we nie za wie ra ją ce od bi tek na pod ło żu fo to gra ficz nym i zbio ry luź nych
zdjęć. Do łą czo no na to miast kil ka al bu mów znaj du ją cych się w zbio rze ma te ria łów wi -
zu al nych wtór nych Dzia łu Do ku men ta cji Me cha nicz nej Ar chi wum Głów nej Ko mi sji
(sygn. GK VI63) i je den al bum ze spi su o sygn. GK 166. W no wym kształ cie zbiór obej -
mie 105 po zy cji, któ re zo sta ły po dzie lo ne na sie dem ka te go rii:

1. Al bu my nie miec kie wy two rzo ne in sty tu cjo nal nie, 1933–1945 (36 al bu mów);
2. Al bu my pry wat ne, 1933–1945 (24 al bu my);
3. Al bu my za gra nicz nych in sty tu cji wy mia ru spra wie dli wo ści, 1945–1989 (9 al bu mów);
4. Al bu my pol skie wy two rzo ne in sty tu cjo nal nie, 1945–1989 (22 al bu my);
5. Al bu my pry wat ne po wo jen ne (3 al bu my);
6. Nie miec kie wy daw nic twa pro pa gan do we, 1933–1945 (7 al bu mów);
7. Atra py ory gi nal nych al bu mów (5 al bu mów).
Po zo sta łe ma te ria ły zo sta ną sca lo ne ze zbio rem zdjęć luź nych lub prze nie sio ne

do wła ści wych me ry to rycz nie ko lek cji (np. pu bli ka cje i wy daw nic twa książ ko we
– do zbio ru bi blio tecz ne go).

Stan po mo cy ewi den cyj nych

Zbiór fo to gra fii GKBZpNP nie po sia da peł nych i kom plet nych po mo cy ewi den cyj -
nych, któ re umoż li wia ły by pro wa dze nie kwe rend w je go ob rę bie. Naj peł niej sze da ne dają
księ gi ewi den cyj ne, któ re słu ży ły ewi den cji zbio ru. By ły pro wa dzo ne przez ca ły okres
ist nie nia Głów nej Ko mi sji, kon se kwent nie i we dług nie zmie nio nych za sad. Łą czy ły w so -
bie ce chy księ gi in wen ta rzo wej i księ gi na byt ków, a okre śla ne by ły mia nem „Ka ta lo gu
zbio ru fo to gra fii” lub „Księ gi in wen ta rzo wej”. Po cząt ko wo w każ dej ko lej nej księ dze
od no to wy wa no nu mer in wen ta rzo wy (od lat sześć dzie sią tych okre śla ny tak że ja ko sy -
gna tu ra), treść fo to gra fii (naj czę ściej ha sło wo, cza sem prze pi sa ny ory gi nal ny opis lub
pod pis), da tę wy ko na nia i au to ra (naj czę ściej bar dzo ogól nie), da ne tech nicz ne (licz ba
ory gi na łów, klisz, ko pii, roz miar), uwa gi. Póź niej za czę to wy róż niać do dat ko wo po cho -
dze nie, a od to mu XVI – po da wać ja ko osob ną ru bry kę „da tę za ka ta lo go wa nia” (czy li 
wpi sa nia do księ gi), któ ra nie by ła rów no znacz na z da tą po zy ska nia fo to gra fii, gdyż wpi -
sa nie do księ gi mo gło na stą pić wie le lat póź niej od cza su po zy ska nia zdję cia. Księ gi obej -
mu ją ce 75 to mów zu peł nie nie na da ją się do pro wa dze nia kwe rend ze wzglę du na swoją
for mę i na nie pre cy zyj ność opi su rze czo we go (brak stan dar du wpi su, od no to wy wa nia
miejsc i osób wy stę pu ją cych).

Je dy ny mi ak tu al nym po mo ca mi ewi den cyj ny mi do ww. wy dzie lo ne go zbio ru zdjęć
by łej GKBZpNP są: spis grup te ma tycz nych pt. „In wen tarz zbio ru fo to gra fii”, któ ry od -
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zwier cie dla to po gra ficz ne roz miesz cze nie zdjęć w szu flad kach (wy ko na ny naj praw do -
po dob niej pod ko niec dzia łal no ści Ko mi sji lub – co wy da je się bar dziej praw do po dob -
ne – w trak cie przej mo wa nia jej zbio rów przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej), opi sa ny
wcze śniej64 spis al bu mów oraz elek tro nicz na ba za w pro gra mie MS Ac cess po wsta ła
w wy ni ku nie peł ne go skon trum z 2007 r. W „In wen ta rzu” po da no je dy nie ko lej ny nu mer
skrzyn ki, na zwę gru py i pod gru py te ma tycz nej oraz – w nie licz nych wy pad kach – sy -
gna tu ry zdjęć. W spi sie al bu mów wy mie nio ne są ko lej no: licz ba po rząd ko wa bę dą cą jed -
no cze śnie nu me rem sy gna tu ry, ty tuł, da ty skraj ne, ka te go ria ar chi wal na, for ma ty fo to -
gra fii, licz ba fo to gra fii, sy gna tu ry oraz uwa gi na te mat po cho dze nia al bu mu, je go for my
i te go, czy jest ory gi na łem, czy ko pią. W ba zie kom pu te ro wej obok nu me ru ewi den cyj -
ne go, ty tu łu – toż sa me go z gru pą i pod gru pą te ma tycz ną – oraz licz bą ko pii po zy ty wo -
wych i ne ga ty wów po da no no wą sy gna tu rę zdję cia wy ge ne ro wa ną po wpro wa dze niu cy -
fro wej ko pii fo to gra fii do sys te mu ZEUS. Oczy wi ście ten ostat ni ele ment po ja wia się
tyl ko w przy pad ku zdjęć, któ re zo sta ły już opra co wa ne w tym pro gra mie. 

W 2007 r. pod czas skon trum oma wia ne go zbio ru fo to gra ficz ne go stwo rzo no ba zę
w pro gra mie MS Ac cess, w któ rej umiesz cza no sy gna tu rę zdję cia, ty tuł (na zwę gru py
i pod gru py te ma tycz nej, w któ rej się znaj do wa ło), da ne tech nicz ne (licz bę od bi tek po zy -
ty wo wych, klisz ne ga ty wo wych, fo to ko pii) oraz uwa gi (naj czę ściej do ty czą ce for my lub
sta nu za cho wa nia). Ba za uwzględ nia ca łość zbio ru skrzyn ko we go (bez zdjęć nie ze wi -
den cjo no wa nych, nie po sia da ją cych sy gna tur Głów nej Ko mi sji) oraz nie wiel ką część luź -
nych du ble tów i ne ga ty wów, nie obej mu je na to miast zdjęć w al bu mach. La ko nicz ność
in for ma cji opi so wej po zwa la na pro wa dze nie bar dzo ogól nych kwe rend.

W cza sie ist nie nia Głów nej Ko mi sji po wsta ło kil ka in nych po mo cy ewi den cyj nych.
Pierw szą z nich jest kar to te ka zbrod nia rzy, czy li ka ta log kart ko wy za wie ra ją cy in for ma -
cje o wszyst kich żoł nier zach i funk cjo na riu szach nie miec kich wid nie ją cych na zdję ciach
w zbio rze fo to gra ficz nym. In for ma cje za wie ra ją na zwi sko, imię, ewen tu al ne do dat ko we
da ne oso bo we (ro dzaj for ma cji, sto pień woj sko wy lub służ bo wy, krót ki prze bieg ka rie -
ry) oraz sy gna tu ry zdjęć. Kar to te ka pro wa dzo na by ła na bie żą co i kon se kwent nie od oko -
ło 1966 r. praw do po dob nie do lat dzie więć dzie sią tych. Po zo sta łe ka ta lo gi ma ją cha rak ter
szcząt ko wy. Dwa z nich za wie ra ją wglą dów ki umiesz czo ne (na kle jo ne) na kar cie ka ta -
lo go wej, za opa trzo ne w stan dar do wy opis i in for ma cje tech nicz ne. Kar ty uło żo no w od -
kry tych drew nia nych skrzyn kach sta re go ka ta lo gu bi blio tecz ne go. Pierw szy ka ta log jest
spo rzą dzo ny we dług sy gna tur, dru gi – we dług ha seł te ma tycz nych. Od bit ki wy ko na no
oko ło 1975 r., w tym sa mym cza sie przy go to wy wa no kar ty. Ka ta lo gi od da ją więc stan
zbio ru w tam tym okre sie i nie by ły póź niej uzu peł nia ne. Praw do po dob nie ka ta log miał
za stą pić w udo stęp nia niu ory gi nal ne zdję cia, lecz pra ce nad nim prze rwa no, opra co wu -
jąc je dy nie wcze śniej wy ko na ne wglą dów ki. In ne ka ta lo gi (miejsc, ha sło we) przy pusz -
czal nie po wsta wa ły w kon kret nym mo men cie i rów nież nie by ły póź niej ak tu ali zo wa ne.
Ostat nie z ka ta lo gów stwo rzo no ja ko wy nik jed no ra zo wych kwe rend te ma tycz nych. Ze
wzglę du na nie kom plet ność i wy ryw ko wość war tość tych ka ta lo gów jest nie wiel ka. Nie
są w chwi li obec nej do stęp ne dla wnio sko daw ców i nie są wy ko rzy sty wa ne. 

W prak ty ce udo stęp nia nie fo to gra fii od by wa ło się w ten spo sób, że wnio sko daw ca
okre ślał te mat, któ ry go in te re su je, i otrzy my wał od po wied nią szu flad kę ze zdję cia mi
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do przej rze nia. Za tem kwe ren da każ do ra zo wo by ła wy ko ny wa na w udo stęp nio nym
zbiorze zdjęć. Po nie waż znaj du ją się w nim obok ko pii tak że ory gi na ły, nie sprzy ja ło to
właści we mu za bez pie cze niu od bi tek fo to gra ficz nych.

Za sa dy opra co wa nia i di gi ta li za cji zbio ru fo to gra fii 

Wo bec nie za do wa la ją ce go sta nu upo rząd ko wa nia zbio ru i po mo cy ewi den cyj nych
ko niecz ne oka za ło się pod ję cie dzia łań, któ re zmie rza ły by do wła ści we go za bez pie cze -
nia eg zem pla rzy zdjęć i zna czą co po pra wia ły by stan me ry to rycz ne go opra co wa nia zbio -
ru, a jed no cze śnie – ze wzglę du na to, że cie szy się on sta łym za in te re so wa niem – nie
wy łą cza ły by go z udo stęp nia nia.

Uzna no, że naj lep szym roz wią za niem po zwa la ją cym na osią gnię cie ww. ce lów jest
di gi ta li za cja ca ło ści zbio ru i je go opra co wa nie w sys te mie ar chi wi za cji cy fro wej zdjęć
ZEUS. Za sa dy przy ję te dla opra co wa nia i di gi ta li za cji zbio ru fo to gra fii Głów nej Ko mi -
sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu są wa rian tem ogól nych re guł sto -
so wa nych przy di gi ta li za cji i opra co wa niu fo to gra fii w sys te mie ZEUS65. 

Wszyst kie fo to gra fie ska no wa ne są w roz dziel czo ści 600 dpi. Zdję cia czar no -bia łe
w 8-bi to wej ska li sza ro ści, fo to gra fie ko lo ro we – w 24-bi to wej głę bi ko lo ru. Roz miar do -
ce lo wy do bie ra ny jest w ten spo sób, że by ża den z wy mia rów nie był mniej szy niż 130 mm
lub 180 mm, tzn. je śli po usta wie niu mniej sze go wy mia ru na 130 mm, dru gi jest mniej -
szy niż 180 mm, zo sta je on zwięk szo ny do tej wiel ko ści, a mniej szy wy miar pro por cjo -
nal nie do sto so wa ny. Je śli od bit ka, któ rą ska nu je my, ma roz mia ry więk sze od wy żej
wy mie nio nych, zmniej sza się je od po wied nio. Dzię ki te mu uzy sku je my cy fro we ko pie
wy so kiej ja ko ści, któ re z jed nej stro ny są za bez pie cza ją cy mi ko pia mi fo to gra fii na wy -
pa dek znisz cze nia ory gi na łów, z dru giej – słu żą ja ko ko pie użyt ko we o pa ra me trach od -
po wied nich do pu bli ka cji. W przy pad ku al bu mów fo to gra ficz nych ska no wa ne są za rów no
po szcze gól ne fo to gra fie, jak i ca łe stro ny.

Po nie waż wpro wa dze nie fo to gra fii do ba zy sys te mu ZEUS to pro ces dłu go trwa ły, po -
sta no wio no dzia łać dwu to ro wo: rów no cze śnie z opra co wy wa niem zdjęć w pro gra -
mie – di gi ta li zo wać wszyst kie fo to gra fie i kar ty za bez pie cza ją ce. Fo to gra fie ska no wa ne
są w wy so kiej roz dziel czo ści w for ma cie TIFF, zgod nie ze stan dar da mi przy ję ty mi dla
zdjęć wpro wa dza nych do pro gra mu ZEUS. Na to miast kar ty za bez pie cza ją ce ze zdję cia -
mi di gi ta li zo wa ne są w for ma cie JPG, po zwa la ją cym na szyb szy do stęp do ob ra zu. Obie
gru py ska nów prze cho wy wa ne są osob no, w fol de rach na zwa nych i ozna czo nych tak sa -
mo, jak po szcze gól ne gru py te ma tycz ne zdjęć prze cho wy wa nych w szu flad kach i od twa -
rza ją cych ich struk tu rę. Po szcze gól ne pli ki gra ficz ne zo sta ły ozna ko wa ne nu me ra mi
ewi den cyj ny mi nada ny mi fo to gra fiom w Głów nej Ko mi sji. Dzię ki te mu moż li we sta ło
się udo stęp nia nie za miast ory gi nal nych fo to gra fii ich ko pii cy fro wych. Przy czym kwe -
ren da w zbio rze mo że prze bie gać al bo w spo sób tra dy cyj ny, tzn. przez prze glą da nie po -
szcze gól nych ska nów z od po wied nich fol de rów te ma tycz nych, al bo – je śli zna my
sy gna tu rę zdję cia – przez wy szu ka nie w wy szu ki war ce sys te mu Win dows. Do chwi li 
obec nej ca ły wy dzie lo ny zbiór fo to gra fii by łej GKBZpNP zo stał ze ska now ny.
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Dzię ki zdi gi ta li zo wa niu fo to gra fii i kart za bez pie cza ją cych moż li we sta ło się udo -
stęp nie nie zbio ru jed no cze śnie kil ku oso bom oraz znacz nie ogra ni czo ny zo stał do stęp
do ory gi na łów zdjęć, co nie wąt pli wie po zy tyw nie wpły nie na stan ich za cho wa nia. Ten
spo sób udo stęp nia nia zbio ru jest jed nak tym cza so wy. Do ce lo wo wszyst kie zdję cia bę dą
do stęp ne w sys te mie ZEUS.

Dwa pierw sze sta no wi ska kom pu te ro we z za in sta lo wa nym pro gra mem ZEUS zo sta -
ły uru cho mio ne w Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w ma ju 2007 r.
Po okre sie te stów pro gram zo stał w du żym stop niu zmo dy fi ko wa ny tak, aby był opty -
mal nie przy sto so wa ny do spe cy fi ki za so bu fo to gra ficz ne go In sty tu tu. Przy ję to za ło że -
nie, że pro gram po wi nien speł niać trzy pod sta wo we funk cje: za bez pie czać wspo mnia ny
zbiór ar chi wum IPN w for mie cy fro wych ko pii wy so kiej ja ko ści, ze wi den cjo no wać
wszyst kie fo to gra fie w za so bie oraz sta no wić mak sy mal nie uży tecz ną po moc w prze pro -
wa dza niu kwe rend.

Do pro gra mu wdro żo no mo dy fi ka cje umoż li wia ją ce za rów no szcze gó ło wy opis ob -
ra zu przed sta wio ne go na fo to gra fii, jak i no śni ka fi zycz ne go, na któ rym zo stał on
uwiecz nio ny. Dzię ki te mu w pro gra mie ze wi den cjo no wa ny i szcze gó ło wo opi sa ny może
zo stać każ dy eg zem plarz zdję cia prze cho wy wa ny przez IPN. Za kres opi su obej mu je:
na zwę i opis te ma tu, opis ob ra zu, miej sce, czas, oso by, na zwy wła sne, sło wa klu czo we,
au to ra, za kład fo to gra ficz ny, pra wa au tor skie, da tę wpły wu, da ne oso by do ku men tu ją -
cej, sy gna tu rę no śni ka, sta re sy gna tu ry, roz miar ob ra zu, roz miar no śni ka, uwa gi o no -
śni ku (da ne o ad no ta cjach na od wro cie, ak tach, z któ rych po cho dzi zdję cie, oraz o sta nie
za cho wa nia), ak to twór cę. 

Szcze gól nie roz bu do wa ne są moż li wo ści wpro wa dza nia da nych do ty czą cych osób.
Pro gram po zwa la na za zna cze nie, czy opi sy wa na oso ba znaj du je się na zdję ciu, czy tyl -
ko jest z nim ja koś zwią za na. In for ma cje o oso bie moż na uszcze gó ło wić, po da jąc jej bliż -
sze da ne per so nal ne, ta kie jak: da ta i miej sce uro dze nia, imię oj ca, na zwi sko ro do we,
in ne uży wa ne na zwi ska, pseu do ni my, imię za kon ne oraz funk cje peł nio ne przez nią
w chwi li wy ko na nia zdję cia, a w przy pad ku ak to rów – gra ną ro lę.

Pro gram po sia da tak że opcję po zwa la ją cą na ogra ni cze nie do stęp no ści do fo to gra fii
przy wy szu ki wa niu. Do da nie tej opcji by ło ko niecz ne, aby – je śli pro gram ZEUS zo sta -
nie w przy szło ści udo stęp nio ny w In ter ne cie – zdję cia o te ma ty ce wraż li wej nie by ły wi -
dzia ne przez oso by ro bią ce kwe ren dy i aby do bra oso bi ste osób przed sta wio nych na nich
nie zo sta ły na ru szo ne. Jed no cze śnie po zwa la to na wpro wa dze nie do ZEUS wszyst kich
fo to gra fii z za so bu. Jest to waż ne, po nie waż w in nym przy pad ku te zdję cia, któ re nie
mogą być roz po wszech nia ne, nie otrzy ma ły by cy fro wych ko pii za bez pie cza ją cych. 

Tak du ża licz ba ele men tów opi su i in dek so wa nia fo to gra fii po zwa la na ich do kład ną
cha rak te ry sty kę i uła twia wy szu ki wa nie po przez do bór naj do god niej szych pa ra me trów.
Jed no cze śnie jed nak spra wia, że opis tech nicz ny i me ry to rycz ny zdjęć jest pro ce sem pra -
co - i cza so chłon nym. Jak już wspo mnia no, za sta ne opi sy za zwy czaj są nie sa tys fak cjo -
nu ją ce, a cza sa mi błęd ne. Zdję cia opi sa ne zo sta ły w spo sób ha sło wy za po mo cą ogól nych
ty tu łów, dla te go pre cy zyj ne okre śle nie osób, miej sca i cza su, przed sta wio nych ele men -
tów ar chi tek to nicz nych itp. – od by wa się do pie ro te raz, przy oka zji wpro wa dza nia fo to -
gra fii do sys te mu ZEUS. Tak że na tym eta pie wy szcze gól nio ne zo sta ją ele men ty ujęć
fo to gra ficz nych, na któ re wcze śniej nie zwra ca no uwa gi. Nie któ re zdję cia zo sta ją w ogóle
opi sa ne po raz pierw szy. Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Polskiemu
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zo rien to wa na by ła na do ku men to wa nie zbrod ni na zi stow skich, strat i znisz czeń wo jen -
nych, dla te go w opi sach fo to gra fii eks po no wa no wła śnie te ele men ty. In ne frag men ty
rze czy wi sto ści by ły naj czę ściej po mi ja ne ja ko nie istot ne. Z te go sa me go po wo du nie opi -
sy wa no, a na wet – jak już nad mie nio no – nie wpro wa dza no do ewi den cji zdjęć o te ma -
ty ce nie wcho dzą cej w za kres za in te re so wań Ko mi sji. 

Po waż nym man ka men tem wie lu za sta nych opi sów jest też to, że ogra ni cza ją się one
do po wtó rze nia tek stów, któ re po ja wi ły się w pierw szej wer sji opi su. To czy ni je ana -
chro nicz ny mi, a nie jed no krot nie wprost fał szy wy mi. Na przy kład w przy pad ku zdjęć z al -
bu mów żoł nie rzy nie miec kich pro wa dzi to do po wta rza nia stwier dzeń o cha rak te rze
ra si stow skim, prze śmiew czym i zwy kłych ste reo ty pów. Je śli na to miast cho dzi o ko pie
fo to gra fii z ofi cjal nych nie miec kich pu bli ka cji, skut ku je to po wie la niem tre ści pro pa gan -
do wych.

Dla te go przy opra co wy wa niu me ry to rycz nym fo to gra fii du ży na cisk kła dzio ny jest
obec nie na usta le nie ich po cho dze nia i pier wot ne go kon tek stu oraz na we ry fi ka cję za sta -
nych opi sów i ze bra nie mak si mum in for ma cji o zda rze niach utrwa lo nych na zdję ciach.
W prak ty ce po le ga to na pró bach do tar cia do ory gi na łów lub pierw szych pu bli ka cji fo to -
gra fii oraz na do kład nej ana li zie ob ra zu i wy łu ska niu z nie go tych ele men tów, któ re po -
zwa la ją na usta le nie dal szych da nych. 

Cza sa mi oka zu je się, że da się usta lić fak ty na wet wte dy, gdy na po cząt ku nic nie wie -
my o opra co wy wa nej fo to gra fii. Dzię ki roz po zna niu cha rak te ry stycz nych ele men tów ar -
chi tek to nicz nych i kra jo bra zo wych moż na usta lić miej sce. Je śli zdję cie po ka zu je
żoł nie rzy, to roz po zna nie jed nost ki, w któ rej słu ży li, po zwa la na do tar cie do dal szych in -
for ma cji. Tych ele men tów, któ re mo gą nam dać wska zów kę, gdzie i jak szu kać, jest wię -
cej. Każ de zdję cie stwa rza no we moż li wo ści i wy ma ga in dy wi du al ne go po trak to wa nia.
Pra ca nad opi sem fo to gra fii zmu sza do po szu ki wań w li te ra tu rze na uko wej, pa mięt ni -
kach, pra sie z epo ki itp. Czę sto jest żmud na i cza so chłon na. Jest to jed nak ten etap opra -
co wa nia, któ ry jest naj bar dziej emo cjo nu ją cy i w ra zie suk ce su da je naj wię cej sa tys fak cji.
Po zwa la ar chi wi ście prze mie nić się na chwi lę w de tek ty wa szu ka ją ce go roz wią za nia ta -
jem ni cy sprzed lat. 

Pro ces di gi ta li za cji i ar chi wi za cji fo to gra fii w sys te mie ZEUS zmie rza do stwo rze nia
no we go zbio ru zdjęć – zbio ru ob ra zów cy fro wych fo to gra fii. Od ręb ność te go zbio ru
od zbio ru fo to gra fii uwiecz nio nych na tra dy cyj nych no śni kach – po za oczy wi stą od mien -
no ścią no śni ków – po le ga na tym, że fo to gra fie cy fro we zo sta ną upo rząd ko wa ne zgod -
nie z przy ję tym sys te mem grup i pod grup te ma tycz nych i wy od ręb nio nych we wnątrz
nich te ma tów oraz ozna czo ne sy gna tu ra mi in ny mi niż ich fi zycz ne pier wo wzo ry, a tak -
że na tym, że licz ba jed nych i dru gich nie bę dzie toż sa ma: do jed ne go ob ra zu cy fro we go
moż na przy po rząd ko wać kil ka fi zycz nych no śni ków te go sa me go ob ra zu, a za tem nie
każ dy eg zem plarz fo to gra fii mu si zo stać zdi gi ta li zo wa ny.

Sy gna tu ry nada wa ne przez sys tem ZEUS od no szą się do ob ra zów cy fro wych zdjęć,
a nie do ich fi zycz nych no śni ków. W przy pad ku więk szo ści ma te ria łów ar chi wal nych,
w któ rych znaj du ją się fo to gra fie, są one in te gral nym ele men tem do ku men ta cji ak to -
wej i na rzu ce nie po rząd ku, ja ki wy ni ka z ukła du grup i pod grup te ma tycz nych, jest nie -
moż li we. Ozna cze nie tych zdjęć sy gna tu ra mi ge ne ro wa ny mi przez sys tem ZEUS
do pro wa dzi ło by do sy gno wa nia sprzecz ne go z ich przy na leż no ścią do spi sów i kon -
kret nych akt. 
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Pod tym wzglę dem zbiór fo to gra fii by łej GKBZpNP jest wy jąt ko wy. Po za nie licz ny -
mi wy jąt ka mi skła da się on wy łącz nie z fo to gra fii, co po zwa la na swo bod ne pod ję cie
decy zji od no śnie do naj wła ściw sze go dla nie go spo so bu upo rząd ko wa nia.

Istot nym za gad nie niem w opra co wa niu wy dzie lo ne go zbio ru fo to gra fii by łej Głów -
nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu jest usta no wie nie wła ściw -
sze go sto sun ku mię dzy zbio rem fi zycz nych eg zem pla rzy zdjęć a zbio rem ich cy fro wych
ko pii. Ry su je się kil ka moż li wo ści po stę po wa nia. 

Pierw szą jest upo rząd ko wa nie zbio ru zgod nie ze struk tu rą grup i pod grup te ma tycz -
nych przy ję tych w pro gra mie ZEUS. 

Ar chi wi za cja fo to gra fii w ZEUS od by wa się w opar ciu o przy go to wa ną wcze śniej siat kę
grup i pod grup te ma tycz nych. Po nie waż za sób fo to gra fii IPN jest bar dzo zróż ni co wa ny
i znaj du je się nie tyl ko w War sza wie, lecz tak że w od dzia ło wych biu rach udo stęp nia nia
i ar chi wi za cji do ku men tów, przy go to wa ne zo sta ły osob ne siat ki dla każ de go z nich. Dzię ki
te mu są one do sto so wa ne do spe cy fi ki zbio rów po szcze gól nych od dzia łów. Tak że dla wy -
dzie lo ne go zbio ru fo to gra fii GKBZpNP stwo rzo no osob ny po dział te ma tycz ny. 

Po dział na gru py i pod gru py ma cha rak ter funk cjo nal ny i słu ży upo rząd ko wa niu cy -
fro wych ob ra zów zdjęć z za so bu In sty tu tu w ce lu nada nia im in dy wi du al nych sy gna tur.
Pierw szym ele men tem sy gna tu ry nada wa nej przez sys tem ZEUS jest li te ro we ozna cze -
nie od dzia łu lub – w przy pad ku Głów nej Ko mi sji – zbio ru fo to gra fii, np.: „IPN BU” – dla
BUiAD w War sza wie, IPN Kr, IPN Wr itd. – dla od dzia łów, GK – dla zbio ru GKBZHwP.
Dru gim ele men tem jest cy fro we ozna cze nie gru py te ma tycz nej, np.: 1 – Obo zy kon cen -
tra cyj ne; trze cim – cy fro we ozna cze nie pod gru py te ma tycz nej, np. 1 – Au schwitz; czwar -
tym – cy fro we ozna cze nie te ma tu, np. 1 – Apel więź niów w Au schwitz. Pią ty ele ment
sy gna tu ry ozna cza nu mer zdję cia w te ma cie. 

Grup i pod grup te ma tycz nych nie moż na trak to wać ja ko od da ją cych wier nie i w peł -
ni struk tu rę okre sów hi sto rycz nych, wy da rzeń czy or ga ni za cji, do któ rych się od no szą.
Wy szcze gól nio no je dla ce lów kla sy fi ka cyj nych, a na zwy grup i pod grup te ma tycz nych
na le ży trak to wać ja ko swo iste „war to ści przy bli żo ne”. Uży wa nie pre cy zyj nej i bar dzo
szcze gó ło wej ter mi no lo gii nad mier nie skom pli ko wa ło by struk tu rę po dzia łu i uczy ni ło
go ma ło uży tecz nym. Dla te go wy ko rzy sta na ter mi no lo gia nie za wsze jest do kład na i czę -
sto ma cha rak ter po tocz ny. War to za zna czyć, że po nie waż ZEUS po zwa la na prze szu ki -
wa nie wszyst kich pól wpi so wych, wy mie nio ne wy żej ogra ni cze nia nie wpły wa ją ujem nie
na moż li wość ro bie nia kwe rend we wpro wa dzo nym za so bie fo to gra fii.

Upo rząd ko wa nie zbio ru fo to gra fii zgod ne ze struk tu rą grup i pod grup te ma tycz nych
przy ję tych w pro gra mie ZEUS ma kil ka za let. Po pierw sze – był by to po dział opar ty o ak -
tu al ne i peł niej sze niż wcze śniej usta le nia fak to gra ficz ne. Po dru gie – fi zycz ne ory gi na -
ły zdjęć i ich ko pie ozna czo ne by ły by ta ki mi sa my mi sy gna tu ra mi jak ich cy fro we ko pie,
a oba zbio ry – ma te rial ny i cy fro wy – mia ły by ta ką sa mą struk tu rę. Wa dą roz wią za nia
jest to, że moż na je wdro żyć do pie ro po za koń cze niu ar chi wi za cji cy fro wej w sys te mie
ZEUS. 

Dru gim roz wią za niem jest re kon struk cja pier wot nych ko lek cji fo to gra ficz nych, ich
wy dzie le nie i upo rząd ko wa nie zdjęć te ma ta mi do pie ro w ich ob rę bie. Ca ły zbiór fo tografii
GKBZpNP zo stał by więc upo rząd ko wa ny nie te ma ta mi, ale ko lek cja mi. By ło by to zgod -
ne z za sa dą pro we nien cji i po zwa la ło by od two rzyć pier wot ny układ zdjęć. Przy ję cie takie -
go roz wią za nia pro wa dzi jed nak do znisz cze nia ukła du te ma tycz ne go stwo rzo ne go
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w Dzia le Do ku men ta cji Me cha nicz nej GKBZpNP oraz ko niecz no ści ozna cze nia fo to -
grafii no wy mi sy gna tu ra mi, in ny mi niż nu me ry ewi den cyj ne i sy gna tu ry cy fro wych kopii
zdjęć w pro gra mie ZEUS. 

Trze cią moż li wo ścią jest nada nie fo to gra fiom ukła du zgod ne go z ko lej no ścią wpi sów
do ksiąg ewi den cyj nych. W kon se kwen cji od two rzo ne zo sta ły by pier wot ne ko lek cje, choć
nie zo sta ły by one upo rząd ko wa ne we wnętrz nie pod wzglę dem te ma tycz nym. To roz wią -
za nie wpro wa dza ło by przej rzy sty układ to po gra ficz ny i po zwa la ło by na szyb kie do tar -
cie do ory gi na łu zdję cia po nu me rze ewi den cyj nym. Nie za cho dzi ła by też po trze ba
nada wa nia fo to gra fiom no wych sy gna tur. 

Ostat nią opcją jest po zo sta wie nie fo to gra fii w za sta nym ukła dzie. Zgod nie z wy tycz -
ny mi Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych66 upo rząd ko wa ny zbiór fo to gra fii na -
le ży po zo sta wić w do tych cza so wym ukła dzie, je śli nie bu dzi on za strze żeń. Je że li
uzna my, że zdję cia ze zbio ru GKBZpNP two rzą za mknię ty zbiór ukształ to wa ny osta tecz -
nie przez ak to twór cę, to po win no zo stać przy ję te ta kie wła śnie roz wią za nie. Jed nak w rze -
czy wi sto ści zbiór nie zo stał kon se kwent nie upo rząd ko wa ny: część fo to gra fii zo sta ła
uło żo na w po rząd ku te ma tycz nym, część po zo sta je w se riach czy ko lek cjach, a część
znaj du je się w sta nie roz sy pu.

Spo śród wy żej wy mie nio nych moż li wo ści wstęp nie wy bra no pierw szą. Po nie waż jed -
nak jej prak tycz na re ali za cja na stą pi do pie ro w przy szło ści, po zar chi wi zo wa niu cy fro -
wym ca łe go zbio ru w sys te mie ZEUS, cią gle moż li we jest przy ję cie któ rejś z po zo sta łych
opcji. W ich przy pad ku nie trze ba cze kać na osta tecz ne opra co wa nie wszyst kich zdjęć.
No wy układ moż na nadać ko lek cji już po za koń cze niu pro ce su ska no wa nia fo to gra fii
i kart za bez pie cza ją cych. Wte dy nie zbęd ne wy łą cze nie zbio ru ory gi na łów fo to gra fii
z udo stęp nia nia nie bę dzie ozna czać od cię cia ba da czy od do stę pu do przed sta wio nych
na nich ob ra zów. 

Pro blem praw au tor skich

Osob nym pro ble mem, za zwy czaj trud nym do roz wią za nia, jest kwe stia praw au tor -
skich. Głów na Ko mi sja, gro ma dząc swo je zbio ry dla ce lów bie żą cej dzia łal no ści, nie
trosz czy ła się nie tyl ko o ich for mal ne prze ję cie, ale na wet o usta le nie, kto jest ich dys -
po nen tem. Co wię cej, w wie lu wy pad kach nie moż na dziś po wie dzieć na wet te go, jak
po szcze gól ne zdję cia tra fi ły do ar chi wum Ko mi sji. Du ży wpływ na ta ki stan rze czy miał
spo sób po zy ski wa nia fo to gra fii. 

Na wet je że li ma my pre cy zyj ne da ne, kto i kie dy prze ka zał zdję cia do zbio rów
GKBZpNP, i mo że my stwier dzić, że są to ory gi na ły, a nie ko pie fo to gra fii, któ re znaj du -
ją się w za so bie ar chi wal nym in nych in sty tu cji, w rze czy wi sto ści nic nam to nie mó wi
o pra wach au tor skich. Te, zgod nie z art. 8 ust. 1 Usta wy z dnia z 4 lu te go 1994 r. o pra -
wie au tor skim i pra wach po krew nych, przy słu gu ją twór cy, o ile usta wa nie sta no wi ina -
czej. Przy czym fo to gra fia jest chro nio na, gdy jest re zul ta tem pra cy twór czej, gdy ce chu je
ją in wen cja i sa mo dziel ność ar ty stycz na. Nie ma ją ta kie go cha rak te ru fo to gra fie czy sto
re je stra cyj ne, jak rów nież re pro duk cje dzieł pla stycz nych na sta wio ne na wier ne od two -
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66 Wska zów ki me to dycz ne do ty czą ce za sad opra co wa nia fo to gra fii w ar chi wach pań stwo wych. Za -
łącz nik do De cy zji nr 8 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z dnia 24 kwiet nia 2006 r.,
http://www.ar chi wa.gov.pl/?CI DA=62 (do stęp 31 VIII 2008 r.).



rze nie ory gi na łu67. Za tem sa mo usta le nie wła ści cie la praw au tor skich, a na wet te go, czy
zdję ciu przy słu gu je ochro na pod tym wzglę dem, jest nie moż li we bez stwier dze nia, kto
jest au to rem fo to gra fii, w ja kim cha rak te rze ją wy ko nał (pry wat nie czy na zle ce nie ja -
kiejś in sty tu cji) oraz ja kie miał przy tym in ten cje. A na wet je śli zdo bę dzie my in for ma cję
na ww. te ma ty, aby jed no znacz nie okre ślić, ko mu przy słu gu ją pra wa, ko niecz ne wy da je
się uzy ska nie spe cja li stycz nej eks per ty zy praw nej. 

W prak ty ce za tem po zo sta je in for mo wa nie osób ko rzy sta ją cych ze zbio ru fo to gra -
ficz ne go o po cho dze niu po szcze gól nych zdjęć i spo so bie ich po zy ska nia przez Głów ną
Ko mi sję, w za kre sie, na ja ki po zwa la ją na to do ku men ty i obec ny stan wie dzy. Nie moż -
ność pre cy zyj ne go usta le nia dys po nen ta praw au tor skich do wie lu fo to gra fii nie po win -
na jed nak skut ko wać ogra ni cze niem ich do stęp no ści. Po pierw sze – więk szość z nich
we szła już do obie gu na uko we go i me dial ne go, po dru gie – mia ło by to ne ga tyw ny wpływ
na swo bod ny roz wój ba dań na uko wych. 

War to przy tej oka zji zwró cić tak że uwa gę na nie bez pie czeń stwo przej mo wa nia praw
do fo to gra fii, a przy naj mniej rosz cze nia praw do opłat za ich wy ko rzy sty wa nie, przez
pod mio ty pry wat ne. Zja wi sko to opi sa ła Ja ni na Struk w książ ce Ho lo kaust w fo to gra -
fiach. In ter pre ta cje do wo dów. Po da je ona przy kład agen cji fo to gra ficz nej „Cor bis”, któ -
ra po bie ra opła ty za re pro du ko wa nie fo to gra fii z „Ra por tu Stro opa”, a ich ko pie
udo stęp nia ne na stro nie in ter ne to wej ozna czy ła wła snym „cy fro wym zna kiem wod nym”,
któ ry ma za po biec ich nie upraw nio ne mu wy ko rzy sta niu68. 

Po dob ne prak ty ki ma ją miej sce tak że w in nych agen cjach i do ty czą wie lu zdjęć, tak -
że po cho dzą cych z za so bu by łej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do -
wi Pol skie mu69. 

Di gi ta li za cja i cy fro wa ar chi wi za cja fo to gra fii to obec nie naj lep szy spo sób na opra -
co wa nie zbio rów fo to gra ficz nych. Do ich za let nie trze ba ni ko go prze ko ny wać. Z jed nej
stro ny roz wią za nia ta kie po zwa la ją na lep sze za bez pie cze nie ory gi na łów fo to gra fii przez
ich wy łą cze nie z udo stęp nia nia, z dru giej – znacz nie uła twia ją udo stęp nia nie zdjęć. Dzię -
ki ist nie niu cy fro wych ko pii fo to gra fii do stęp do zdjęć jest nie mal na tych mia sto wy, a wy -
ko na nie ich re pro duk cji nie sta no wi więk sze go pro ble mu. Wpro wa dze nie opi sów
i od po wied nie zin dek so wa nie fo to gra fii w pro gra mach ar chi wi zu ją cych po zwa la na szyb -
kie prze pro wa dza nie kwe rend we dług wy bra nych kry te riów. Py ta nie ak tu al ne dziś to nie
czy di gi ta li zo wać ko lek cje fo to gra fii, ale jak to zro bić naj le piej. 
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67 Zob. Sys tem pra wa pry wat ne go. Tom 13: Pra wo au tor skie, red. J. Bar ta, War sza wa 2007, s. 31.
68 J. Struk, Ho lo kaust w fo to gra fiach. In ter pre ta cje do wo dów, War sza wa 2007, s. 275. Na pro ble my

zwią za ne z opa try wa niem fo to gra fii hi sto rycz nych wła snym „co py ri gh tem” przez róż ne ar chi wa i zwią -
za ne z tym kwe stie etycz ne zwró ci ła też uwa gę Nad ine Fre sco w swo im ese ju Śmierć Ży dów. Fo to gra -
fie, Wo ło wiec 2011.

69 In ny przy kład te go zja wi ska po ka zu ją lo sy fo to gra fii zbio ro wej eg ze ku cji Ży dów w Mi zo czu
na Ukra inie. Al bum (AIPN, GK Al bu my 93) z pię cio ma re pro duk cja mi zdjęć zo stał przy sła ny w 1946 r.
do Głów nej Ko mi sji przez Po sel stwo Re pu bli ki Cze cho sło wac kiej w War sza wie za po śred nic twem MSZ.
Zgod nie z za łą czo ną in for ma cją fo to gra fie zna le zio no w 1945 r. u za stęp cy do spraw praw nych fir my
Ku nert w Varns dor fie dr. Alo isa Knöti ga, któ ry ze znał, że otrzy mał je od Jindřicha Ku ner ta – wła ści cie -
la fa bry ki Ku nert. Ten z ko lei miał je otrzy mać od plu to no we go na zwi skiem Schäfer. Nie uda ło się usta -
lić, gdzie obec nie znaj du ją się ory gi na ły. Wie le ko pii znaj du ją cych się w za so bie in nych in sty tu cji, np.
Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Mu seum, po cho dzi z ar chi wum IPN. Jed no cze śnie zdję cie jest dys -
try bu owa ne przez agen cję As so cia ted Press, któ ra opa tru je je wła snym lo go.



Księgi inwentarzowe zbioru fotografii Archiwum Głównej Komisji 
(fot. J. Sieradzki)

Roz wią za nia przy ję te w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w od nie sie niu do wy -
dzie lo ne go zbio ru fo to gra fii GKBZpNP zmie rza ją jed no cze śnie do upo rząd ko wa nia i za -
bez pie cze nia zbio ru fi zycz nych no śni ków fo to gra fii oraz do stwo rze nia cy fro wej ko lek cji
zdjęć. Cho dzi przy tym nie tyl ko o uła twie nia tech nicz ne, ja kie da je ko rzy sta nie z kom -
pu te rów. Naj waż niej sze jest dla nas wła ści we opra co wa nie me ry to rycz ne zbio ru: opa -
trze nie fo to gra fii po praw ny mi i wie lo aspek to wy mi opi sa mi oraz pre cy zyj ny mi in dek sa mi.
Szcze gó ło we opi sy znacz nie pod no szą war tość do ku men ta cyj ną zdjęć. Dzię ki nim oso -
by ko rzy sta ją ce z ba zy fo to gra fii nie tyl ko ła two i szyb ko do trą do in te re su ją cych ich ob -
ra zów, lecz tak że otrzy ma ją war to ścio wą pod wzglę dem na uko wym in for ma cję.
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Zdjęcie zarekwirowane w zakładzie fotograficznym 
w Sosnowcu z oryginalnymi opisami

AIPN
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Karta zabezpieczająca ze zdjęciem będąca efektem kwerendy w zbiorach
Centralnej Agencji Fotograficznej

Karta zabezpieczająca 
ze zdjęciem i opisem
wykonanym na maszynie
według schematu stosowanego
w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych

AIPN

AIPN
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Kładka nad ul. Chłodną w Warszawie łącząca tzw. Małe i Duże Getto. 
Jedno ze zdjęć znalezionych w Starogardzie Gdańskim

Grupa funkcjonariuszy SD w nieustalonym miejscu. Jedno ze zdjęć znalezionych
po wojnie w pomieszczeniach więzienia gestapo przy al. Szucha 25 w Warszawie

AIPN
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Oddziały niemieckie forsują przeszkodę wodną w Grecji.
Jedno ze zdjęć przekazanych Głównej Komisji przez Centralne Archiwum MSW

AIPN
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Karta z anonimowego albumu „Zdjęcia ze służby na Wschodzie” znalezionego
w Opolu z oryginalnymi podpisami

AIPN
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Karta z albumu fotograficznego Martina Griegera, żołnierza Tajnej Policji
Polowej Grupa 2. z lat 1939–1941

AIPN
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Karta z albumu fotograficznego Martina Griegera, żołnierza Tajnej Policji
Polowej Grupa 2. z lat 1939–1941
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Karta z albumu pamiątkowego z kampanii wrześniowej 1939 r. żołnierza
jednostki zmotoryzowanej artylerii przeciwlotniczej Luftwaffe

Karta z albumu SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata, 
tzw. albumu Schmidta

AIPN
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Widok kolekcji klisz negatywowych Fritza Fleischera (fot. J. Sieradzki)
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Rafał Środa

Dzienniki archiwalne UB i SB

tzw. starego typu 

w zasobie archiwalnym

Oddziału IPN w Krakowie 

Okre śle nie „dzien ni ki ar chi wal ne sta re go ty pu” jest pew nym uprosz cze niem przy -
ję tym w Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów w Kra -
ko wie. Po zwa la ono bo wiem od róż niać sy gna tu ry akt wy stę pu ją ce na kar tach

ewi den cyj nych i po szu ki wać ich we wła ści wych księ gach ar chi wal nych1. Ro zu mie my
przez nie przede wszyst kim wszel kie go ro dza ju in wen ta rze, któ re w róż nym cza sie wy -
szły z uży cia i nie od zwier cie dla ją ukła du akt w Wy dzia le „C” Wo je wódz kie go Urzę du
Spraw We wnętrz nych w Kra ko wie z 1990 r., a więc po dzia łu okre ślo ne go w Za rzą dze -
niu nr 0107/68 z dnia 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych:

I – oso bo we źró dła in for ma cji i kan dy da ci;
II – spra wy ope ra cyj ne;
III – spra wy śled cze i do cho dze nio we, tecz ki nad zor cze i kon tro l no -śled cze;
IV – spra wy obiek to we i za gad nie nio we2 itd.
Omó wie nia wy ma ga tak że kil ka in wen ta rzy, któ re wpraw dzie dzi siaj trak to wa ne są

ja ko dzien ni ki no we go ty pu, ale w pew nym okre sie funk cjo no wa ły rów no le gle z dzien -
ni ka mi sta re go ty pu i po za nie cha niu ich dal sze go wy ko rzy sta nia zmie ni ły swo je ozna -
cze nia.

Przed sta wio ny po ni żej po dział dzien ni ków we dług dzia łów ob ra zu je przede wszyst -
kim stan ar chi wum Wy dzia łu X Wo je wódz kie go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go w Kra ko wie na ko niec 1955 r.:

I – ak ta śled cze,
II – róż ne ma te ria ły ope ra cyj ne za koń czo ne do 1955 r.,
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1 Przy ję ty w li te ra tu rze przed mio tu ter min „dzien nik ar chi wal ny” uży wa ny był w re sor cie spraw we -
wnętrz nych wy mien nie z po ję ciem „in wen tarz ar chi wal ny”, któ re go nie na le ży ro zu mieć w spo sób przy -
ję ty w ar chi wi sty ce, lecz ra czej ja ko księ gę in wen ta rzo wą lub księ gę na byt ków i ubyt ków. Zob.: R. Dyrcz,
Za sób ewi den cyj ny ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Kra ko wie – gro ma dze nie, struk -
tu ra, di gi ta li za cja i udo stęp nia nie [w:] 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, s. 62, przyp. 4.

2 M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne, re je stra cyj ne, ar chi wal ne i ko or dy na cyj ne ja ko źró -
dła hi sto rycz ne [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. 276–277.



III – wy co fa ne ma te ria ły ope ra cyj ne na człon ków i kan dy da tów PZPR,
IV – ak ta agen tu ry (ozna cze nie wpro wa dzo ne praw do po dob nie w 1957 r.),
R – róż ne ma te ria ły ope ra cyj ne pro wa dzo ne od 1955 r.,
Ag – ak ta agen tu ral nych roz pra co wań,
O, OB – tecz ki obiek to we i za gad nie nio we.
Dzien nik ar chi wal ny spraw śled czych pro wa dzo ny w okre sie 1946–1972 obej mu -

je 16 401 po zy cji3. Pierw sze wpi sy te go naj star sze go dzien ni ka w za so bie Od dzia łu IPN
w Kra ko wie da to wa ne są na 14 grud nia 1946 r. Jak moż na wnio sko wać po ad no ta cjach
na kar tach ewi den cyj nych, wy róż nie nie akt śled czych rzym ską cy frą I po ja wi ło się do -
pie ro w okre sie funk cjo no wa nia Wy dzia łu X WUdsBP w Kra ko wie4, a więc mię dzy mar -
cem 1955 r. a li sto pa dem 1956 r.5 Za pew ne wte dy roz po czę to po rząd ko wa nie za pi sów
ewi den cyj nych, a nu mer z dzien ni ka wpi sy wa no na kar ty po szcze gól nych osób, ła miąc
go przez „I” oraz dwie ostat nie cy fry ro ku, w któ rym ak ta zo sta ły zło żo ne do ar chi wum.

Pier wot nie dzien nik pro wa dzo no w przy pad ko wo wy bra nym wo lu mi nie, w któ rym
do tych cza so we na zwy ko lumn prze kre śla no i ręcz nie do pi sy wa no no we, od zwier cie dla -
jąc w ten spo sób Księ gę wpły wu i ru chu akt w ar chi wum ope ra cyj nym wzór E -216.
Na okład ce ozna czo no go ja ko „Dzien nik wpły wu akt do ar chi wum ope ra tywn[ego]
[DO SSIER]”7. Ko lej ne to my pro wa dzo no już przy uży ciu wła ści wych wzo rów (E -21)
ksiąg wpły wu i ru chu akt w ar chi wum ope ra cyj nym8. Po cząt ko wo do dzien ni ka w przy -
pad ku spraw gru po wych wpi sy wa no więk szość lub wszyst kich fi gu ran tów, stąd kil ka
osób wid nia ło pod tym sa mym nu me rem. Bar dzo szyb ko, bo już od po zy cji 121, za czę -
to po pra wiać nu me ra cję, co spo wo do wa ło, że w wo lu mi nach wy stę pu je skre ślo ne sta re
błęd ne ozna cze nie i nad pi sa ne nad nim no we. Nie kie dy po ja wia ją się tak że prze kre ślo -
ne ca łe wier sze, a na wet stro ny. Być mo że to spo wo do wa ło, że po oko ło dwóch ty sią -
cach nu me rów, na prze ło mie li sto pa da i grud nia 1948 r., po sta no wio no prze pi sać
dzien nik z no wą nu me ra cją, za cho wu jąc jed nak wszel kie ory gi nal ne da ty. Tym ra zem
w spra wach gru po wych ogra ni czo no się do po da nia z imie nia i na zwi ska jed nej oso by
i licz by fi gu ran tów. Od 2 czerw ca 1967 r. roz po czę to ko pio wa nie po zy cji do ty czą cych
akt, któ re zde cy do wa no się po zo sta wić w ar chi wum, do no we go dzien ni ka dzia łu I dla
spraw kon tro l no -śled czych9. Po zo sta łe jed nost ki ar chi wal ne zo sta ły znisz czo ne10. Po -
wró co no przy tym do wcze śniej szej prak ty ki od no to wy wa nia wszyst kich fi gu ran tów
spra wy. 
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3 AIPN Kr, 092/5, t. 1–7; AIPN Kr, 092/6, Dzien ni ki ar chi wal ne WUBP/WUdsBP/KW MO w Kra -
ko wie, daw ny dział I.

4 Zob. np. kar tę Wil hel ma Arnd ta, s. Ka ro la, ur. 11 VII 1890 r., w kar to te ce znisz cze nio wej WUSW
w Kra ko wie (AIPN Kr, 080) – wy mie nio ne go pod nr. 1 w dzien ni ku ar chi wal nym daw ne go dzia łu I.

5 P. Mil cza now ski, Spe cy fi ka struk tu ry or ga ni za cyj nej Ar chi wum MSW [w:] Wo kół te czek bez pie ki...,
s. 221–222.

6 Księ ga wzór E -21 mia ła na stę pu ją ce ko lum ny: Lp. (Do ssier), Da ta wpły wu i Nr akt, Od ko go, Za -
łączn[iki], Treść ak tu (Na zwi sko, imię, o co po dejrz[any] itp.), Uwa gi, Da ta wy sła nia, Do ko go (Na zwa
urzę du, wzgl[ęd nie] inst[ytu cji]), Za łączn[iki], Treść za ła twie nia, Da ta zwro tu, Uwa gi.

7 AIPN Kr, 041/194, Dzien nik ar chi wal ny WUBP w Kra ko wie, daw ny dział I.
8 Nie od na le zio no nie ste ty dru gie go to mu pier wot nej wer sji dzien ni ka ar chi wal ne go WUBP w Kra -

ko wie, daw ne go dzia łu I. Za cho wa ły się na to miast to my trze ci i czwar ty (AIPN Kr, 041/191, t. 1–2).
9 AIPN Kr, 0209/6, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział III, s. 2–3.
10 AIPN Kr, 041/14, Wy ka zy znisz czo nych akt śled czych.



Po rząd ku jąc ar chi wum i re je stru jąc na no wo spra wy, rów no le gle pro wa dzo no sta ry
dzien nik, do któ re go na bie żą co wpro wa dza no da ne do ty czą ce akt zło żo nych w Wy dzia -
le „C”. Ca ły pro ces za jął kil ka lat, gdyż do pie ro 15 li sto pa da 1972 r. pod nu me rem 16 401
wpi sa no ostat nią spra wę do sta re go dzien ni ka11, któ rą na stęp nie 12 grud nia 1972 r.
pod nu me rem 4763 sko pio wa no do no we go dzien ni ka12. War to do dać, że dzien nik ten
koń czy się na po zy cji 603813. Po uka za niu się wspo mnia ne go Za rzą dze nia nr 0107/68
z dnia 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych no wy dzien nik dzia łu I au -
to ma tycz nie stał się dzien ni kiem dzia łu III, a ozna cza nie prze re je stro wy wa nych akt rzym -
ską cy frą III wpro wa dzo no 5 lu te go 1969 r. od nu me ru 183414, po pra wia jąc sym bol
wcze śniej szych nu me rów na kar tach ewi den cyj nych15. 

Ma te ria ły ope ra cyj ne za mknię tych spraw, ja kie w 1955 r. za czę ły ma so wo na pły wać
do Wy dzia łu X WUdsBP w Kra ko wie, ozna czo no ja ko dział II. Pro wa dzo no dla nich in -
wen tarz, wy ko rzy stu jąc róż ne, czę sto nie przy sta ją ce do za war to ści wo lu mi ny, jak np.
Kon tro la de po zy tów wzór E -26, Księ ga kon tro l na Biu ra Ewi den cji wzór E -3, Księ ga
aresz tu wzór E -6. Na ostat nim to mie od ręcz nie wpi sy wa no na zwę: „Księ ga re je stra cyj -
na ma te ria łów ope ra cyj nych”. In wen tarz pro wa dzo no sto sun ko wo krót ko, bo od 15 czerw -
ca 1955 r. do po cząt ku 1956 r., acz kol wiek jest on naj ob szer niej szy, po nie waż za wie ra
aż 123 824 po zy cje16.

Mi mo sto so wa nia róż nych ksiąg sta ra no się wy peł niać je we dług przy ję te go sza blo -
nu, od no to wu jąc ko lej no: licz bę po rząd ko wą, sta no wią cą tym sa mym nu mer ar chi wal -
ny; da tę za re je stro wa nia ma te ria łów w in wen ta rzu; na zwi sko, imię i imię oj ca oso by,
któ rej do ty czy ły ma te ria ły, przy czym wpi sy wa no tyl ko jed ną oso bę, na wet w przy pad -
kach więk szej licz by fi gu ran tów17; da tę uro dze nia; jed nost kę, któ ra zło ży ła ak ta; ka te -
go rię ewi den cji (np. AK, SN, PSL, BBWR, VD, prop[agan da] itp.); pod pis pra cow ni ka
kwi tu ją ce go od biór kar ty E -14; uwa gi, w któ rych naj czę ściej umiesz cza no in for ma cje
o ko ma sa cji ma te ria łów z in ny mi ak ta mi. Nu me ry z te go dzien ni ka spo tkać moż na naj -
czę ściej na kar tach w kar to te kach znisz cze nio wej i za gad nie nio wej KW MO/WUSW
w Kra ko wie, gdzie są one okre śla ne ja ko nu me ry ar chi wal ne lub sko ro wi dza, któ re ła -
ma no przez rzym ską cy frę II i do dat ko wo przez dwie ostat nie cy fry ro ku, czy li 55 lub 56.
Brak ta kich za pi sów w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej wy ni ka z prak ty ki w dru giej po ło -
wie lat sześć dzie sią tych wy pi sy wa nia no wej kar ty w przy pad ku de cy zji o po zo sta wie niu
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11 AIPN Kr, 092/6, Dzien ni ki ar chi wal ne WUBP/WUdsBP/KW MO w Kra ko wie, daw ny dział I,
k. 8v–9.

12 AIPN Kr, 00232/10, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział III, s. 8–9.
13 AIPN Kr, 00232/13, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział III, s. 148–149.
14 W dzien ni ku po zy cje 1833 i 1834 od dzie lo no czer wo ną kre ską, a po ni żej na mar gi ne sie tym samym

ko lo rem do pi sa no rzym ską cy frę III. Zob. AIPN Kr, 00232/8, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko -
wie, dział III, s. 76.

15 Kar ty ewi den cyj ne w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej do ty czą ce osób po sia da ją cych ak ta od nu -
me ru 1/III do nu me ru 1833/III po pra wio no z rzym skiej cy fry I na cy frę III. Zob. np. kar ta Zo fii Tisz ler,
c. Ja na, ur. 26 IV 1906 r. (AIPN Kr, 00142), na to miast kar ty z za pi sa mi o nu me rach od 1834/III nie
noszą już śla dów ko rek ty. Zob. np. kar ta Ma ria na Pa siu ta, s. Fran cisz ka, ur. 15 VIII 1930 r. (AIPN
Kr, 00142).

16 AIPN Kr, 092/23, t. 1–36, Dzien ni ki ar chi wal ne WUdsBP w Kra ko wie, daw ny dział II.
17 Zob. wpi sy do Dzien ni ka ar chi wal ne go WUSW w Kra ko wie, dział II (AIPN Kr, 0209/1–4), do któ -

re go prze re je stro wa no część akt o sta rej sy gna tu rze II. Wy stę pu ją w nim spo ra dycz nie przy pad ki wpi sa -
nia pod jed nym nu me rem wię cej niż jed nej oso by.



da nych akt. Prze re je stro wu jąc ma te ria ły do no we go dzia łu II, pro wa dzo ne go w Kra ko -
wie od kwiet nia 1966 r.18, na no wej kar cie za pi sy wa no już tyl ko no wą sy gna tu rę, sta rą
kar tę na to miast nisz czo no. Wie le tych star szych kart po zo sta ło jed nak wy co fa nych do kar -
to te ki znisz cze nio wej (okre śla nej też sko ro wi dzem), gdyż nie ste ty więk szość ma te ria łów
zde cy do wa no się wy bra ko wać19. Mi mo to po nad 7,5 tys. akt oca la ło ja ko prze re je stro -
wa ne do no we go dzia łu II, a tak że pew na nie okre ślo na licz ba ze wzglę du na sko ma so -
wa nie z do ku men ta mi śled czy mi.

Ma te ria ły ob cią ża ją ce człon ków lub kan dy da tów PZPR, któ re gro ma dzo no naj czę -
ściej w związ ku z ich przy na leż no ścią do apa ra tu pań stwo we go przed 1939 r. (głów nie
żoł nie rzy za wo do wych, po li cjan tów, ale tak że gra na to wych po li cjan tów, żoł nie rzy ar mii
An der sa, żoł nie rzy Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, człon ków po wo jen nych or ga ni za -
cji nie pod le gło ścio wych itp.20), oraz któ re w myśl Za rzą dze nia nr 04/54 z dnia 28 grud -
nia 1954 r. prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go mia no
zło żyć do ar chi wum21, ozna czo no ja ko dział III. Dzien ni ki ar chi wal ne dla te go dzia łu za -
wie ra ją 7766 po zy cji. Pro wa dzo no je wcze śniej niż dział II, gdyż od 31 stycz nia 1955 r.
do 27 ma ja 1955 r. (do nu me ru 7401), a na stęp nie od 14 wrze śnia 1955 r. do 17 li sto pa -
da 1956 r. Ostat nia po zy cja zo sta ła wpro wa dzo na znacz nie póź niej, przy czym nie za no -
to wa no przy niej da ty wpi su. Dzien ni ki dzia łu III pro wa dzo no nie tyl ko w księ gach
wpły wu i ru chu akt w ar chi wum ope ra cyj nym wzór E -21, lecz tak że w książ kach skon -
fi sko wa nych przed mio tów przez sąd wzór E -2722. Za miesz cza no w nich bar dzo ską pe
za pi sy, ogra ni cza ją ce się z re gu ły do licz by po rząd ko wej (nu me ru ar chi wal ne go), da ty
re je stra cji akt w dzien ni ku, jed nost ki skła da ją cej ak ta, imie nia i na zwi ska oso by, któ rej
ma te ria ły do ty czy ły, oraz licz by za łącz ni ków, co na le ży od czy ty wać ja ko licz bę kart znaj -
du ją cych się w ak tach.

Zde cy do wa na więk szość akt te go dzia łu zo sta ła znisz czo na23, a nie licz ne, któ re oca -
la ły – prze re je stro wa no do no we go dzia łu II24. Nu me ry jed no stek ar chi wal nych, zwłasz -
cza tych znisz czo nych, czę sto ła ma no przez 55 lub 56, czy li dwie ostat nie cy fry ro ku.

Dzien ni ki ar chi wal ne do ty czą ce agen tu ry zo sta ły uzna ne za dział IV. W Kra ko wie tyl -
ko on był pro wa dzo ny dla jed nej ka te go rii spraw bez prze rwy w la tach 1950–199025.
W póź niej szym cza sie przy po rząd ko wa no go do dzia łu I, co sy tu uje go wśród dzien ni ków
no we go ty pu, jed nak czas je go po wsta nia i spo sób pro wa dze nia w po cząt ko wym okre sie
uza sad nia ją je go omó wie nie rów nież wśród dzien ni ków sta re go ty pu. Przez kil ka lat in -
for ma cje od no to wy wa no bo wiem w zwy kłych ze szy tach po zba wio nych ru bryk i li nii. Za -
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18 AIPN Kr, 0209/1, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział II, nr. 1–2423.
19 AIPN Kr, 041/8, t. 1–7, Wy ka zy znisz czo nych akt ope ra cyj nych.
20 Usta lo no na pod sta wie za cho wa nych kart ewi den cyj nych, a tak że na przy kła dzie wy bra nych akt

roz pra co wań ope ra cyj nych. Zob. AIPN Kr, 010/7864; AIPN Kr, 010/7732; AIPN Kr, 010/7731.
21 Za rzą dze nie nr 04/54 z dnia 28 XII 1954 r. prze wod ni czą ce go Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go, część II, pkt 1.
22 AIPN Kr, 092/4, t. 1–6, Dzien ni ki ar chi wal ne WUdsBP w Kra ko wie, daw ny dział III.
23 AIPN Kr, 041/8, t. 1, k. 1–7, Wy ka zy znisz czo nych akt ope ra cyj nych. W czerw cu 1958 r. spo -

śród 7765 spraw do znisz cze nia za kwa li fi ko wa no 6041, do KOI – 39, do sko ro wi dza ar chi wal ne go, czy li 
kar to te ki znisz cze nio wej – 274, a do sko ma so wa nia prze zna czo no 1411 spraw.

24 AIPN Kr, 0209/4, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział II, nr. 7185–9201. Od na le zio -
no je dy nie 139 ta kich nu me rów, prze re je stro wa nych bez po śred nio do no we go dzia łu II. Nie jest na to -
miast zna na licz ba akt, któ re za cho wa ły się w wy ni ku ko ma sa cji. 

25 AIPN Kr, 00228/1–17; AIPN Kr, 00232/1–3, Dzien ni ki ar chi wal ne WUSW w Kra ko wie, dział I.



pi sy wa no w nich ko lej no: nu mer ar chi wal ny, jed nost kę zda ją cą ak ta, da tę zło że nia, pseu -
do nim, na zwi sko i imię oraz uwa gi (naj czę ściej wy stę pu je w nich li te ra „z” mó wią ca
o znisz cze niu akt), przy czym ni gdzie nie po da wa no na zwy po szcze gól nych ko lumn.
Dzien ni ki pro wa dzo no wów czas bar dzo nie chluj nie. W ko lej nych to mach za czę to po mi -
jać naj pierw jed nost kę, a na stęp nie tak że pseu do nim, i ogra ni czo no za pi sy do nu me ru, da -
ty, na zwi ska i imie nia oraz uwag, co czę sto czy ni ło ad no ta cje nie zro zu mia ły mi26. Sy tu acja
po lep szy ła się w kwiet niu 1955 r. (od nu me ru 25 700) po wpro wa dze niu stan dar do we go
Dzien ni ka ar chi wal ne go te czek per so nal nych i pra cy agen tu ry wy eli mi no wa nej wzór
EO-1427. Do pie ro w po ło wie li sto pa da 1972 r. (od nu me ru 40 201) zmie nio no sym bol
z IV na I. Tak póź ne zmo dy fi ko wa nie spo so bu ozna cza nia akt w sto sun ku do Za rzą dze nia
nr 0107/68 z dnia 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych moż na tłu ma -
czyć prak ty ką okre śla nia cy frą rzym ską I akt kon tro l no -śled czych aż do li sto pa da 1972 r.,
kie dy za koń czo no pro ces ich prze re je stro wy wa nia do no we go dzia łu III. Wte dy też roz -
po czę to zmie nia nie za pi sów w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej, naj czę ściej przez prze -
kreśle nie ca łej sy gna tu ry i przy bi cie pie cząt ki o po sia da niu ma te ria łów w Wy dzia le „C”
KW MO w Kra ko wie do nu me ru, któ ry prze pi sy wa no, ła miąc go te raz przez I.

Więk szość akt agen tu ry mia ła w rze czy wi sto ści tyl ko na nie sio ny ko lej ny nu mer bez
żad ne go roz sze rze nia. W póź niej szym okre sie czę sto do tych nu me rów do pi sy wa no cyfrę
rzym ską I. Po dob nie w dzien ni kach re je stra cyj nych do ty czą cych agen tu ry z lat 1955–196228

naj czę ściej wpi sy wa no w uwa gach sam nu mer ar chi wal ny, a przez rzym ską cy frę IV za -
czę to go ła mać do pie ro w 1961 r. Nie co wcze śniej, w dru giej po ło wie 1957 r.29, ale za to
kon se kwent nie, ta kie ozna cze nie wpro wa dzo no na kar tach ewi den cyj nych. Wy da je się
to zro zu mia łe ze wzglę du na ko niecz ność szyb kiej i pew nej iden ty fi ka cji akt. Jed no cześ -
nie fakt, iż naj star sze kar ty do ty czą ce agen tu ry po cho dzą z 1957 r., mo że su ge ro wać, że
za po rząd ko wa nie ewi den cji od no szą cej się do niej za bra no się do pie ro po ma so wym
skła da niu akt ope ra cyj nych do ar chi wum w la tach 1955–1956. Ozna cze nie akt agen tu ry
cy frą rzym ską IV wy da je się to po twier dzać.

Dzien nik ar chi wal ny spraw ewi den cji ope ra cyj nej wzór EO -930 (okre ślo ny w Kra ko -
wie ja ko dział „R”) usta no wio no In struk cją nr 017/55 z dnia 8 kwiet nia 1955 r.31, a czte ry
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26 Trud no stwier dzić, czy na ogra ni cze nie za pi sów mia ła wpływ In struk cja o pro wa dze niu ewi den -
cji sie ci agen tu ral no -in for ma cyj nej jed no stek ope ra cyj nych służ by bez pie czeń stwa pu blicz ne go 
nr C -812/50 z dnia 25 VIII 1950 r., któ ra za łącz ni kiem nr 10 wpro wa dza ła pro stą księ gę ar chi wal ną dla
te czek agen tu ry, zło żo ną tyl ko z czte rech ko lumn: nu me ru, da ty, na zwi ska i imie nia oraz uwag. Dzien -
nik ar chi wal ny akt agen tu ry za czę to pro wa dzić w Kra ko wie jesz cze w czerw cu 1950 r., a więc przed uka -
za niem się in struk cji. Stop nio wy na to miast pro ces re du ko wa nia za pi sów roz po czę to od wrze śnia 1951 r.,
cho ciaż Roz kaz nr 035/50 wi ce mi ni stra Mie czy sła wa Miet kow skie go na ka zy wał wpro wa dze nie in struk -
cji w ży cie z dniem 1 X 1950 r.

27 AIPN Kr, 00228/7. Zob. też M. Ko ma niec ka, op. cit., s. 272–274.
28 AIPN Kr, 041/51, t. 1–2, Dzien nik re je stra cyj ny sie ci agen tu ral nej WUdsBP/KW MO w Kra -

kowie; AIPN Kr, 041/51, t. 10, Dzien nik re je stra cyj ny taj nych współ pra cow ni ków, wła ści cie li LK,
MK i skrzy nek kon tak to wych KW MO w Kra ko wie.

29 Naj star sze od na le zio ne kar ty ewi den cyj ne oso bo wych źró deł in for ma cji znaj du ją ce się w kar to te -
kach ope ra cyj nych b. KW MO/WUSW w Kra ko wie po cho dzą z sierp nia 1957 r., np. kar ta dot. Edwar -
da Ce bo, s. Wła dy sła wa, ur. 10 VII 1916 r. w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej (AIPN Kr, 00142),
a więk szość z nich po wsta ła w cią gu 1958 r.

30 M. Ko ma niec ka, op. cit., s. 272–273.
31 AIPN Kr, 092/1, t. 1–3, Dzien nik ar chi wal ny WUdsBP/KW MO w Kra ko wie, daw ny dział „R”.



mie sią ce póź niej przy stą pio no do je go pro wa dze nia. Wpi sy wa no do nie go tyl ko spra wy
bie żą ce, któ re zo sta ły za re je stro wa ne w jed nym z dzien ni ków re je stra cyj nych wpro wa -
dzo nych wspo mnia ną in struk cją32. Po cząt ko wo umiesz cza no w nim za tem spra wy: agen -
tu ral no -śled cze (w Kra ko wie ozna cza no je li te rą „C”), agen tu ral no -po szu ki waw cze („D”),
agen tu ral ne go spraw dze nia („E”) oraz ewi den cyj no -ob ser wa cyj ne („F”). Od stycz -
nia 1961 r. po ja wia ją się tu tak że spra wy: ope ra cyj ne go roz pra co wa nia („A”), ope ra cyj -
nej ob ser wa cji („B”), ope ra cyj ne go spraw dze nia („C”). Od li sto pa da 1962 r. za czę to
na to miast wpi sy wać spra wy ope ra cyj ne kla sy fi ko wa ne we dług Za rzą dze nia nr 0110/62
z dnia 18 czerw ca 1962 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych33, tj. spraw dze nia, roz pra co wa -
nia, ob ser wa cji, obiek to we, a tak że tecz ki kon tro li. Dzien nik ar chi wal ny spraw ewi den -
cji ope ra cyj nej za wie ra 6026 po zy cji.

Z koń cem grud nia 1966 r. roz po czę to pro ces prze re je stro wy wa nia akt, któ re po sta -
no wio no za cho wać, prze zna cza jąc po zo sta łą część do wy bra ko wa nia. Ostat nie wpi sy
do dzien ni ka dzia łu „R” mia ły miej sce 14 lu te go 1967 r.34, a 10 kwiet nia 1967 r. za koń -
czo no prze re je stro wy wa nie do no we go dzia łu II, cho ciaż po je dyn cze przy pad ki zda rza -
ły się jesz cze do grud nia te go ro ku35. W su mie do dzien ni ka no we go dzia łu II prze re je -
stro wa no oko ło 2600 akt ty pu R, nie wiel ką część sko ma so wa no ze spra wa mi śled czy mi,
a po zo sta łą znisz czo no w la tach 1966–196736.

Ko lej ną ka te go rią ma te ria łów, ja kie wy szły z uży cia w 1955 r., by ły ak ta agen tu ral -
nych roz pra co wań, któ re ozna cza no nu me rem i li te ra mi „ag”. Dla te go ty pu spraw za ło -
żo no Księ gę ar chi wal ną ag[en tu ral nych] roz pra co wań i spraw bez i mien nych37,
wy ko rzy stu jąc do te go ce lu Księ gę aresz tu wzór E -6. Zło żo na jest ona z dwóch – jak się
wy da je – nie za leż nych czę ści, stąd zo sta ną one omó wio ne od dziel nie.

Część pierw sza za wie ra 262 po zy cje, przy czym je den nu mer do ty czy za zwy czaj wie lu
osób38. Skła da się ona z na stę pu ją cych ko lumn: licz ba po rząd ko wa, czy li nu mer ar chi -
wal ny, na zwi sko, imię i imię oj ca, kryp to nim, da ta uro dze nia, na zwa jed nost ki oraz uwa -
gi. Na zwy ru bryk po za pierw szy mi dwo ma do pi sa no od ręcz nie. Nie spre cy zo wa no tak że
okre su po wsta nia księ gi. Moż na go jed nak pró bo wać usta lić na pod sta wie kart z kar to -
tek znisz cze nio wej i ogól no in for ma cyj nej od no szą cych się do osób wy stę pu ją cych w księ -
dze. Da ty za pi sów po da ją cych sy gna tu ry akt ła ma nych przez „ag” wska zu ją, że jej
więk sza część – a praw do po dob nie ca łość – po wsta ła mię dzy koń cem li sto pa da 1955 r.
a kwiet niem 1956 r.39 Po cząt ko wa da ta wy da je się nie bu dzić wąt pli wo ści, koń co wa
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32 M. Ko ma niec ka, op. cit., s. 266–267.
33 Ibi dem, s. 270–271.
34 AIPN Kr, 092/1, t. 3, Dzien ni ki ar chi wal ne WUdsBP/KW MO w Kra ko wie, daw ny dział „R”,

k. 80v–82.
35 AIPN Kr, 0209/5, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział II, nr. 9202–11202.
36 AIPN Kr, 041/15, Wy ka zy znisz czo nych akt „R”.
37 AIPN Kr, 041/189, Księ ga ar chi wal na agen tu ral nych roz pra co wań i spraw bez i mien nych WUdsBP

w Kra ko wie. 
38 Łącz nie w tej czę ści księ gi wy stę pu je 1277 osób i 7 spraw bez fi gu ran tów.
39 Zob. np. kar ty w kar to te ce znisz cze nio wej dot. Sa tur na Sta si kow skie go, s. An to nie go,

ur. 12 XI 1908 r. – oso by z po zy cji 15/ag, da ta za pi su na kar cie 30 XI 1955 r.; Sta ni sła wa Ką dzio ły,
s. Piotra, ur. 12 I 1937 r. – oso by z po zy cji 121/ag, da ta za pi su na kar cie 4 I 1956 r.; Lu dwi ka Drew nia -
ka, s. Ja na, ur. 20 VIII 1904 r. – oso by z po zy cji 262/ag, da ta za pi su na kar cie 7 IV 1956 r. (AIPN Kr, 080);
w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej dot. Edwar da Tech mań skie go, s. Ja na, ur. 29 X 1906 r. – oso by z po -
zy cji 215/ag, da ta za pi su na kar cie 2 II 1956 r. (AIPN Kr, 00142).



jednak nie jest już tak oczy wi sta. Po ja wia się ona tyl ko raz, przy czym sam nu mer 262/ag
zo stał do pi sa ny in nym cha rak te rem pi sma, co wska zu je, że mógł po wstać znacz nie póź -
niej. Ist nie je na to miast wie le za pi sów z da ta cją póź niej szą, się ga ją cą aż do stycz nia
1961 r.40 Nie moż na też wy klu czyć, że za sad ni cza część księ gi (do po zy cji 235) po wsta -
ła na prze ło mie lat 1955–1956, na to miast po zo sta łe po zy cje od no to wy wa no stop nio wo
do po cząt ków 1961 r.41

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ta część dzien ni ka spraw agen tu ral nych po wsta ła w mo -
men cie zmian w ewi den cji, ja kie do ko na ły się w 1955 r. Był to je den z in wen ta rzy spraw,
któ re już za mknię to bądź za my ka no w 1955 r. (świad czy o tym moc no z nim po wią za na
Księ ga re je stra cji agen tu ral nych roz pra co wań wzór E -059 pro wa dzo na w la tach 1951–1955)42.
Jest to naj star szy jak do tąd dzien nik re je stra cyj ny, któ ry uda ło się od na leźć w za so bie
Od dzia łu IPN w Kra ko wie. Skła da się on, jak już wspominano, z dwóch czę ści: pierw -
sza za wie ra „ko lej ność nu me ra cji agen tu ral nych roz pra co wań”43, czy li kon kret nym jed -
nost kom ope ra cyj nym przy pi su je nu me ry od 1 do 369 oraz po da je, na któ rej stro nie
dzien ni ka znaj du je się wpis. Księ ga nie ma bo wiem for my cią głe go za pi su, lecz w jej
dru giej czę ści każ da jed nost ka ope ra cyj na na swo ich wy dzie lo nych stro nach do ko ny wa -
ła za pi sów re je stra cyj nych, przy czym nu me ry da nej jed nost ki nie są ko lej ny mi, gdyż są
one na stęp ny mi dla ca łe go dzien ni ka. Wie le spraw wpi sa nych do Księ gi ar chi wal nej
ag[en tu ral nych] roz pra co wań i spraw bez i mien nych zo sta ło rów nież od no to wa nych
w Księ dze re je stra cyj nej agen tu ral nych roz pra co wań. Za miesz cza no w niej m.in. da tę za -
koń cze nia lub prze re je stro wa nia spra wy. Ostat nie ta kie wpi sy po cho dzą z ma ja 1955 r.44

Dru ga część Księ gi ar chi wal nej ag[en tu ral nych] roz pra co wań i spraw bez i mien nych
roz po czy na się w środ ku to mu i li czy 322 po zy cje, w więk szo ści bez okre śle nia ter mi nu
wpi su. Do pie ro od nu me ru 246 po ja wia ją się da ty (od lip ca 1962 r. do 24 paź dzier ni -
ka 1968 r.), naj pierw umiesz cza ne w po przek na mar gi ne sie, a na stęp nie w uwa gach, któ -
re moż na po trak to wać ja ko mo ment wpi su. Mi mo to ko lej ne ad no ta cje czę sto od no szą
się do zda rzeń du żo wcze śniej szych, się ga ją cych na wet lat czter dzie stych45. Za pi sy do nu -
me ru 245 mu sia ły za tem po wstać przed lip cem 1962 r. Do ty czą one naj czę ściej wła mań
do gmin nych spół dziel ni w róż nych miej sco wo ściach, na pa dów na oso by po wią za ne
z apa ra tem wła dzy, sa bo ta ży (np. po ża ry, awa rie, eks plo zje), ulo tek i ano ni mo wych pism.
Spra wy te by ły pier wot nie za re je stro wa ne w księ dze pt. „Obiek ty do zło że nia i znisz cze -
nia”, któ rą po 19 ma ja 1961 r. prze pi sa no do no we go dzien ni ka. Za pew ne przy tej oka zji
wszyst kie jed nost ki ar chi wal ne, któ re chcia no jesz cze za cho wać, ale te ma tycz nie nie mie -
ści ły się w za kre sie spraw obiek to wych, wpi sa no do pu stej czę ści Dzien ni ka ar chi wal ne go
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40 Zob. kar tę w kar to te ce znisz cze nio wej dot. Wła dy sła wa Czep ca, s. An drze ja, ur. 15 XI 1914 r.
– oso by z po zy cji 262/ag, da ta za pi su na kar cie 23 I 1961 r. (AIPN Kr, 080).

41 Zob. kar ty w kar to te ce znisz cze nio wej dot. Wła dy sła wa Wol te ra, s. Wła dy sła wa, ur. 5 II 1897 r.
– oso by z po zy cji 235/ag, da ta za pi su na kar cie 13 II lub IV 1956 r.; Jó ze fa Zy za ka, s. Ja na, ur. 7 II 1922 r.
– oso by z po zy cji 236/ag, da ta za pi su na kar cie 14 I 1957 r.; Jó ze fy Lem par ti -Bie ry, c. Ja na,
ur. 15 XI 1923 r. – oso by z po zy cji 242/ag, da ta za pi su na kar cie 10 I 1957 r.; Ka ro la Ry ba ka, s. Fran -
cisz ka, ur. 23 XI 1910 r. – oso by z po zy cji 261/ag, da ta za pi su na kar cie 3 XII 1960 r. (AIPN Kr, 080).

42 AIPN Kr, 041/49, t. 1, Księ ga re je stra cji agen tu ral nych roz pra co wań WUBP/WUdsBP w Kra ko -
wie.

43 Ibi dem, k. 4.
44 Ibi dem. Zob. np. za pis do nu me ru 353, ibi dem, k. 68v.
45 Ibi dem, k. 37v–39.



agen tu ral nych roz pra co wań ja ko „spra wy bez i mien ne”. Praw do po dob nie tak że do pie ro
wte dy do na zwy dzien ni ka do pi sa no dru gi człon: „i spraw bez i mien nych”.

Nie mal wszyst kie ak ta za rów no z czę ści pierw szej, jak i dru giej zo sta ły praw do po -
dob nie znisz czo ne. Uda ło się od na leźć 16 nu me rów „ag”, a więc z czę ści pierw szej, prze -
re je stro wa nych do no we go dzia łu II46. Nie moż na jed nak wy klu czyć, że nie któ re jed nost ki
sko ma so wa no z ak ta mi z in nych dzia łów. Pra wie wszyst kim po zy cjom z czę ści dru giej
przy pi sa no na to miast w uwa gach li te rę „z” lub ad no ta cję „do znisz cze nia”, bie gną cą przez
ca łą stro nę. Tyl ko oko ło 27 po zy cji nie po sia da ta kie go do pi sku, acz kol wiek do tych czas
od na le zio no tyl ko jed ną tecz kę, na któ rej za cho wał się sam nu mer bez żad ne go roz sze -
rze nia47. 

Ostat nią ka te go rią wy ma ga ją cą omó wie nia są trzy dzien ni ki ar chi wal ne spraw obiek -
to wych. Ja ko pierw szy za ło żo no dzien nik za ty tu ło wa ny: „Obiek ty do zło że nia i znisz -
cze nia”48. Pro wa dzo no go w nie ade kwat nej do tre ści Księ dze kon tro l nej Biu ra Ewi den cji
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46 AIPN Kr, 0209/5, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział II, nr. 7185–9201.
47 AIPN Kr, 010/8170, t. 5. Nu mer za cho wał się na okład ce akt.
48 AIPN Kr, 041/192, Dzien nik ar chi wal ny spraw obiek to wych do zło że nia i znisz cze nia

WUdsBP/KW MO w Kra ko wie.

Sche mat zmian w ozna cze niach nu me rów ar chi wal nych oraz naj częst szych 
prze re je stro wań akt z dzien ni ków sta re go ty pu do no wych in wen ta rzy

Dział starego typu Rodzaj akt Nowy dział Rodzaj akt

I kontrolno-śledcze III kontrolno-śledcze

II
różne materiały

operacyjne
II sprawy operacyjne

III
materiały operacyjne
na członków partii

II sprawy operacyjne

IV akta OZI I akta OZI

R
różne materiały

operacyjne
II sprawy operacyjne

Ag
sprawy

agenturalnego
rozpracowania

II sprawy operacyjne

„Obiekty do złożenia
i zniszczenia”

sprawy obiektowe Ob sprawy obiektowe

O sprawy obiektowe IV sprawy obiektowe



wzór E -3. Na zwy ru bryk, po dob nie jak w in nych przy pad kach, do pi sa no od ręcz nie.
Są to ko lej no: licz ba po rząd ko wa (był to jed no cze śnie nu mer ar chi wal ny), da ta za pi su,
na zwa obiek tu (od po ło wy dzien ni ka w na wia sie do pi sy wa no jesz cze „cze go dot. spra -
wa”), kryp to nim, na zwa jed nost ki zda ją cej ak ta, na stęp nie dwie ru bry ki, w któ rych za -
zna cza no ma te ria ły do po zo sta wie nia lub znisz cze nia, oraz uwa gi – no to wa no w nich
ilość i for mę ma te ria łów, np. tecz ka, pacz ka, se gre ga tor. Dzien nik obej mu je 2252 nu me -
ry i pro wa dzo no go od 16 li sto pa da 1955 r. do 19 ma ja 1961 r., przy czym więk szość ad -
no ta cji po wsta ło do 7 lu te go 1956 r.49 Ana li zu jąc czas po wsta nia oraz ro dzaj wpi sów,
moż na za ło żyć, że jest to ko lej ny dzien nik, któ ry miał po móc w upo rząd ko wa niu ar chi -
wum po zmia nach, ja kie na stą pi ły w ewi den cji ope ra cyj nej w 1955 r., i ob jął on tyl ko
ma te ria ły spraw za koń czo nych, któ rych nie za mie rza no kon ty nu ować po tym ro ku. Praw -
do po dob nie ak ta ozna cza no tyl ko nu me rem bez żad ne go roz sze rze nia. Wszel kie no we
spra wy obiek to we re je stro wa no w Dzien ni ku re je stra cyj nym spraw obiek to wych i zagad -
nie nio wych wzór EO -350, a po ich za koń cze niu ak ta re je stro wa no w Dzien ni ku ar chi wal -
nym te czek obiek to wych i za gad nie nio wych wzór EO -10, któ ry pro wa dzo no od 9 sierp nia
1956 r. aż do 1990 r.51 Ak ta te go ty pu po sia da ły roz sze rze nie „O”, a na stęp nie „IV”52.
Tym sa mym przez pięć lat ist nia ły rów no le gle dwa dzien ni ki ar chi wal ne dla spraw obiek -
to wych. W jed nym od no to wy wa no tyl ko ak ta obej mu ją ce spra wy sprzed 1955 r., któ re
po szcze gól ne jed nost ki przy sy ła ły do zło że nia w ar chi wum, now sze – roz po czę te
po 1955 r. – wpi sy wa no na to miast do dru gie go dzien ni ka.

Dzien nik ar chi wal ny spraw obiek to wych, któ ry je dy nie wy ka zy wał ak ta do po zo sta -
wie nia lub znisz cze nia i nie miał nic wspól ne go z rze czy wi stą za war to ścią ar chi wum,
naj wy raź niej nie speł niał swo ich za dań, sko ro po ma ju 1961 r. za ło żo no ko lej ny53. Po -
wstał on przez sko pio wa nie z księ gi obiek tów do zło że nia i znisz cze nia po zy cji prze zna -
czo nych do po zo sta wie nia, a jed no cze śnie za pi sy praw do po dob nie po rów na no
z fak tycz ną licz bą te czek w ar chi wum. Ma te ria ły gru po wa no we dług jed no stek ope ra -
cyj nych zda ją cych ak ta i przy pusz czal nie pod czas tej czyn no ści skre śla no po zy cje
z dzien ni ka po przed nie go54. Wpi sy ogra ni cza ją się do licz by po rząd ko wej, bę dą cej jed -
no cze śnie nu me rem ar chi wal nym, na zwy obiek tu, kryp to ni mu, jed nost ki zda ją cej ak ta,
licz by te czek i uwag. W tej ostat niej ru bry ce, za pew ne w okre sie póź niej szym, li te rą „z”
za zna cza no, któ re ak ta znisz czo no. Man ka men tem no we go dzien ni ka jest brak dat ad no -
ta cji, stąd trud ność w okre śle niu pre cy zyj nej da ty je go utwo rze nia. Więk szość spo -
śród 1079 po zy cji spi sa na zo sta ła jed nym cha rak te rem pi sma i ko lo rem atra men tu.
Praw do po dob nie więc po wstał on w bar dzo krót kim cza sie. Bio rąc pod uwa gę ostat nie
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49 Pod tą da tą za pi sa na zo sta ła po zy cja 2018, na stęp ne – aż do nu me ru 2100 – umiesz czo no pod datą
28 VII 1956 r. Ko lej ne nu me ry od no to wy wa no bar dzo nie re gu lar nie, stop nio wo ogra ni cza jąc się do po -
je dyn czych wpi sów. Ibi dem, k. 82v–92v. 

50 AIPN Kr, 049/43, t. 3, Dzien nik re je stra cyj ny spraw obiek to wych i za gad nie nio wych WUdsBP/KW
MO w Kra ko wie.

51 AIPN Kr, 00195/22, Dzien nik ar chi wal ny WUSW w Kra ko wie, dział IV. W Od dzia le IPN w Kra -
ko wie znaj du je się tyl ko kse ro ko pia te go dzien ni ka obej mu ją ca 398 po zy cji.

52 Zmia na na stą pi ła po li sto pa dzie 1972 r., kie dy za prze sta no ozna cza nia akt agen tu ry cy frą rzym -
ską IV.

53 AIPN Kr, 0209/13, Dzien nik ar chi wal ny spraw obiek to wych KW MO w Kra ko wie.
54 Wszyst kie po zy cje w Dzien ni ku ar chi wal nym spraw obiek to wych do zło że nia i znisz cze nia

WUdsBP/KW MO w Kra ko wie zo sta ły prze kre ślo ne na czer wo no (AIPN Kr, 041/192).



wpi sy w je go po przed ni ku, któ re prze nie sio no do no we go dzien ni ka, na stą pi ło to mię -
dzy ma jem 1961 r.55 a 19 grud nia 1962 r., jak świad czy da ta w uwa gach przy nu me -
rze 97156. Koń czy się on na to miast na la tach sie dem dzie sią tych. Moż na w nim bo wiem
od na leźć za pi sy się ga ją ce co naj mniej 1975 r., o czym świad czą ma te ria ły zgro ma dzo ne
w spra wach57. 

W kon tek ście ist nie nia wspo mnia ne go już Dzien ni ka ar chi wal ne go dzia łu IV nie zro -
zu mia łe jest, dla cze go do Dzien ni ka ar chi wal ne go spraw obiek to wych KW MO w Kra -
ko wie wpi sa no tak że spra wy now sze, tj. roz po czę te po 1955 r., w tym np. ma te ria ły
do ty czą ce wy da rzeń w No wej Hu cie w 1960 r.58 Dla od róż nie nia od dzia łu „O”/IV ak ta
ozna cza no wy róż ni kiem „Ob.”.

Cho ciaż dzien ni ki ar chi wal ne sta re go ty pu nie przed sta wia ją obec ne go ukła du akt
ope ra cyj nych b. SB WUSW w Kra ko wie zgro ma dzo nych w ar chi wum Od dzia łu IPN
w Kra ko wie, to jed nak ich zna jo mość uła twia pra wi dło we od czy ty wa nie i in ter pre to wa -
nie za pi sów na kar tach ewi den cyj nych, zwłasz cza z kar to te ki znisz cze nio wej KW
MO/WUSW w Kra ko wie. Mo gą jed no cze śnie sta no wić cen ne uzu peł nie nie ma te ria łów
ar chi wal nych lub istot ne źró dło in for ma cji na te mat da nej oso by lub spra wy w przy pad -
ku nie za cho wa nia się akt.
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55 Ibi dem, k. 91v–92v.
56 AIPN Kr, 0209/13, Dzien nik ar chi wal ny spraw obiek to wych KW MO w Kra ko wie, s. 68.
57 Zob. np. AIPN Kr, 075/244, Ma te ria ły do ty czą ce Krze szo wic kich Za kła dów Ka mie nio ło mów

Drogo wych.
58 Spra wa zo sta ła wpi sa na do dzien ni ka pod nu me rem 1076.
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Przykładowe strony z Dziennika archiwalnego spraw śledczych dawnego działu I 
z widocznymi przerejestrowaniami do nowego działu III (AIPN Kr, 092/5, t. 3)
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Dziennik archiwalny dawnego działu II (AIPN Kr, 092/23, t. 32)
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Przykładowa strona z Dziennika archiwalnego agentury, czyli dawnego działu IV 
– późniejszego działu I – z okresu, gdy zapisy były bardzo uproszczone 

(AIPN Kr, 00228/3)
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Oryginalna okładka akt śledczych z widocznymi numerami dawnego działu I 
i nowego działu III (AIPN Kr, 07/4284)
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Okładka akt z widocznymi numerami dawnych działów I i II 
oraz nowego działu II (AIPN Kr, 010/7735, t. 6)



Teczka personalna informatora z numerem akt

noszącym ślady poprawiania na nowy dział I

(AIPN Kr, 009/6331, t. 1)



Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej zakwalifikowane

pierwotnie do działu „R”, a następnie włączone do akt informatora

oznaczonych numerem łamanym przez IV (AIPN Kr, 009/6331, t. 2)
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Przykładowe strony z Dziennika archiwalnego dawnego działu „R”
(AIPN Kr, 092/1, t. 1)
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Przykład karty z kartoteki ogólnoinformacyjnej z widocznymi sygnaturami akt
dawnych działów I i IV (AIPN Kr, 00142)
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Przykład karty z kartoteki tzw. zniszczeniowej z widocznymi sygnaturami 
akt dawnych działów I i II (AIPN Kr, 080)
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Przykład karty z kartoteki tzw. zniszczeniowej z widocznymi sygnaturami 
akt dawnych działów III i „ag” (AIPN Kr, 080)





Piotr Ry bar czyk

Uwię zie nie ostat nie go

Kro nen ber ga. 

Nie zna ne kro nen ber gia na

w za so bie De le ga tu ry IPN 

w Byd gosz czy

Po nadpię cio let ni okres oku pa cji nie miec kiej Ku jaw de fi ni tyw nie za koń czył się
w wy ni ku stycz nio wej ofen sy wy Ar mii Czer wo nej i Woj ska Pol skie go. Wło cła -
wek zo stał za ję ty przez woj ska so wiec kie 20 stycz nia 1945 r.1 i już te go sa me go

dnia po wsta ły nie za leż ne od sie bie za ląż ki no wej wła dzy – Ko mi tet Oby wa tel ski i Ra da
Ro bot ni cza. W skład tej ostat niej wcho dzi li prze waż nie miej sco wi przed wo jen ni dzia ła -
cze ko mu ni stycz ni2. Trze ba bo wiem wspo mnieć, iż sto li ca Ku jaw na le ża ła do czo ło wych
ośrod ków ak tyw no ści ru chu ko mu ni stycz ne go3, szcze gól nie w wo je wódz twie po mor -
skim, w któ re go gra ni cach zna la zła się w kwiet niu 1938 r. Po mi mo for mal ne go po łą cze -
nia obu ośrod ków pre ten du ją cych do prze ję cia wła dzy w mie ście prze wa gę szyb ko za czę li
osią gać dzia ła cze zwią za ni z Ra dą Ro bot ni czą. Od po cząt ku du żą wa gę przy kła da li oni
do two rze nia mi li cji, słusz nie ską di nąd prze wi du jąc, iż bę dzie ona gwa ran tem sta bil no -
ści two rzo ne go przez nich sys te mu po li tycz ne go. Po nad to ko rzy sta li oni z życz li wo ści
so wiec kiej ad mi ni stra cji woj sko wej (ko men dan tur wo jen nych) sta no wią cej – głów nie
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1 Woj sko Pol skie (8. i 9. pp 3. DP) przy by ło do mia sta 22 I 1945 r. i przez wie lu miesz kań ców Włoc -
ław ka do pie ro ten dzień zo stał uzna ny za sym bo licz ne „wy zwo le nie”. 

2 R. Ko złow ski, Pol ska Par tia Ro bot ni cza w wo je wódz twie po mor skim 1942–1948, Byd goszcz 1985,
s. 57–58; idem, Ży cie spo łecz ne i po li tycz ne w la tach 1945–1959 [w:] Wło cła wek. Dzie je mia sta, t. II:
la ta 1918–1998, red. J. Sta szew ski, Wło cła wek 2001, s. 462; idem, „Czer wo ny” Wło cła wek. Mi ty a rze -
czy wi stość, Wło cła wek 2000, s. 30–32; J. Bo gu tyn, Kształ to wa nie się wła dzy lu do wej we Wło cław ku
w la tach 1945–1946, „Zie mia Ku jaw ska” 1968, t. 2, s. 175–176. 

3 Z. Wasz kie wicz, Ży cie po li tycz ne Wło cław ka w la tach 1918–1939 [w:] Wło cła wek..., t. II, s. 11–85;
O. Ni ko no wicz, Nie któ re pro ble my ży cia po li tycz ne go we Wło cław ku w la tach 1918–1926, „Zie mia Ku -
jaw ska” 1978, t. II, s. 59–87; eadem, Prze mia ny po li tycz ne we Wło cław ku w pierw szym okre sie dyk ta tu -
ry sa na cyj nej 1926–1930, „Za pi ski Ku jaw sko -Do brzyń skie”, se ria A: „Hi sto ria” 1978, s. 165–191;
eadem, Pol skie par tie po li tycz ne we Wło cław ku w ostat nich la tach II Rze czy po spo li tej (1935–1939), „Za -
pi ski Ku jaw sko -Do brzyń skie”, se ria B: „Sto sun ki po li tycz ne i spo łecz ne w XX wie ku” 1979, s. 35–53;
M. Woj cie chow ski, W. Łu ka sze wicz, Ruch ro bot ni czy we Wło cław ku 1918–1939 [w:] W. Łu ka sze wicz,
D. Stey er, M. Woj cie chow ski, W. Ja strzęb ski, B. Ka płan, J. Szi ling, B. Głę bo wicz, Pod czer wo nym sztan -
da rem. Szki ce z dzie jów kla so we go ru chu ro bot ni cze go na Po mo rzu Gdań skim i Ku ja wach 1871–1948,
Byd goszcz 1968, s. 73–159.



w pierw szych ty go dniach po za koń cze niu oku pa cji nie miec kiej – je dy ną re al ną wła dzę.
Wkrót ce ze wscho du na de szło wspar cie kie ro wa nej przez An to nie go Al ste ra4 pię cio oso -
bo wej po mor skiej gru py ope ra cyj nej KC PPR, któ ra oko ło 27 stycz nia 1945 r. przy by ła
do Wło cław ka5. Przy czy ni ła się ona do oży wie nia dzia łal no ści miej sco wych struk tur
partyj nych, któ rym wy zna czy ła kon kret ne za da nia. Do ko na ła tak że we ry fi ka cji ich człon -
ków, le gi ty mi zu jąc w ten spo sób do tych cza so we kie row nic two par tyj ne. Od po wie dzial -
nym z ra mie nia tej gru py za stwo rze nie or ga ni za cji par tyj nej we Wło cław ku zo stał
Ta de usz Ko nar ski6, a w po wie cie wło cław skim – Wła dy sław Woź nic ki7. 

W tym cza sie w mie ście po ja wi li się rów nież człon ko wie dwóch grup ope ra cyj nych:
apa ra tu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go, któ rych za da niem by ło prze ję cie kon -
tro li nad spon ta nicz nie po wsta ją cy mi ochot ni czy mi for ma cja mi ochro ny po rząd ku pu -
blicz ne go i po wo ła nie do ży cia apa ra tu Mi li cji Oby wa tel skiej i Urzę du Bez pie czeń stwa
pod po rząd ko wa ne go kie row nic twu PPR. Gru pą KG MO do wo dził płk Jan Wy der kow -
ski „Grab”8, wy zna czo ny jed no cze śnie na pierw sze go ko men dan ta wo je wódz kie go MO
na wo je wódz two po mor skie9. Na to miast przed po mor ską gru pą ope ra cyj ną MBP, do wo -
dzo ną przez por. Mie czy sła wa Su chec kie go10, po sta wio no za da nie utwo rze nia od pod -
staw or ga nów ko mu ni stycz nej po li cji po li tycz nej. Jej za da niem mia ło być przede
wszyst kim roz po zna wa nie i li kwi do wa nie wszel kich za gro żeń dla no wych władz, szcze -
gól nie ze stro ny człon ków kon spi ra cji dzia ła ją cej w cza sie oku pa cji nie miec kiej11 i cie -
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4 Z. Rasz kow ska, Al ster An to ni [w:] Słow nik bio gra ficz ny dzia ła czy pol skie go ru chu ro bot ni cze go,
t. I, red. F. Tych, War sza wa 1978, s. 66; J. Kut ta, Al ster An to ni [w:] Byd go ski słow nik bio gra ficz ny, t. VI,
red. J. Kut ta, Byd goszcz 2000, s. 17–18. 

5 We dług in for ma cji pra so wych gru pa Al ste ra przy by ła do Wło cław ka 28 I 1945 r. Ży cie po li tycz ne
na Po mo rzu. Chłop i ro bot nik two rzą no wą pol ską rze czy wi stość, „Zie mia Po mor ska”, 10 III 1945.

6 Ta de usz Ko nar ski na sta no wi sku I se kre ta rza KM PPR we Wło cław ku był w okre sie 2 II–
–17 IX 1945 r. R. Ko złow ski, Pol ska Par tia Ro bot ni cza w wo je wódz twie po mor skim 1942–1948, Byd -
goszcz 1985, s. 276.

7 Wła dy sław Woź nic ki sta no wi sko I se kre ta rza KM PPR we Wło cław ku peł nił od 21 I do 1 II 1945 r.,
a od 1 II do 14 VI 1945 r. był I se kre ta rzem KP PPR we Wło cław ku. R. Ko złow ski, Pol ska Par tia Ro -
bot ni cza w wo je wódz twie po mor skim…, s. 276, 278; B. Głę bo wicz, Ruch ro bot ni czy w wo je wódz twie
po mor skim w la tach 1945–1948 [w:] W. Łu ka sze wicz, D. Stey er, M. Woj cie chow ski, W. Ja strzęb ski,
B. Ka płan, J. Szi ling, B. Głę bo wicz, op. cit., s. 201.

8 W cza sie oku pa cji nie miec kiej Wy der kow ski był sze fem szta bu i za stęp cą do wód cy Ob wo du II Lu -
bel skie go AL. M. Mo czar, Bar wy wal ki, War sza wa 1968, s. 67, 82, 191; J. Wy der kow ski, Po wrze śniu
był li piec, War sza wa 1971.

9 Do 30 III 1945 r. w gra ni cach wo je wódz twa po mor skie go znaj do wa ły się po wia ty: gdyń ski -miej -
ski, kar tu ski, ko ścier ski, mor ski, sta ro gardz ki i tczew ski, któ re na stęp nie we szły w skład wo je wódz twa
gdań skie go. Wy der kow ski peł nił obo wiąz ki po mor skie go ko men dan ta wo je wódz kie go MO do 1 VIII
1945 r. B. Ka płan, H. Hau fa, Oby wa tel ska służ ba. Szki ce z dzie jów i dzia łal no ści MO i SB w wo je wódz -
twie byd go skim, Byd goszcz 1971, s. 54, 57. 

10 W. Ptak, M. Szy ma niak, Struk tu ry urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go w wo je wódz twie po mor -
skim/byd go skim w la tach 1945–1956 [w:] Twa rze bez pie ki 1945–1990. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych
Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w wo je wódz twach po mor skim/byd go skim, to ruń skim
i wło cław skim. In for ma tor per so nal ny, red. M. Szy ma niak, Byd goszcz–Gdańsk 2010, s. 35–38;
P. Rybarczyk, Wstęp [w:] 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, s. 21–22.

11 B. Chrza now ski, A. Gą sio row ski, Kon spi ra cja po mor ska wo bec po wo jen nej rze czy wi sto ści [w:]
B. Chrza now ski, A. Gą sio row ski, K. Stey er, Pol ska pod ziem na na Po mo rzu w la tach 1939–1945,
Gdańsk 2005, s. 572–588. 



szą cej się po par ciem wie lu miesz kań ców Po mo rza i Ku jaw. Za koń cze nie woj ny nie ozna -
cza ło bo wiem za wie sze nia ak tyw no ści przez człon ków nie pod le gło ścio wych ugru po wań
po li tycz nych i zbroj nych, któ rzy nie go dzi li się na do mi na cję ko mu ni stów w Pol sce. W ra -
mach ogra ni czo nych moż li wo ści, ja ki mi dys po no wa li, sta wia li oni opór wo bec dzia łań
apa ra tu re pre sji i po czy nań ko mu ni stycz nych no mi na tów w struk tu rach ad mi ni stra cji te -
re no wej, bez względ nie re ali zu ją cych pro gram po li tycz ny za war ty w de kre tach PKWN
i Rzą du Tym cza so we go. W pierw szych ty go dniach i mie sią cach po za koń cze niu ope ra -
cji zbroj nych jed nym z najważniejszych za dań władz by ło do pro wa dze nie do za gra bie -
nia wiel kich ma jąt ków ziem skich po przez roz par ce lo wa nie grun tów mię dzy miej sco wą
(choć nie tyl ko) lud ność rol ni czą12. W ten spo sób zre ali zo wać się mia ła spra wie dli wość
spo łecz na za po wia da na już w Ma ni fe ście lip co wym z 1944 r.: „Aby przy spie szyć od bu -
do wę kra ju, za spo ko ić od wiecz ny pęd chłop stwa pol skie go do zie mi, Pol ski Ko mi tet Wy -
zwo le nia Na ro do we go przy stą pi na tych miast do urze czy wist nie nia na te re nach
wy zwo lo nych sze ro kiej re for my rol nej”13. Do dać wy pa da, że jej prze pro wa dze nie nie
by ło by moż li we bez ochro ny udzie la nej gru pom par ce la cyj nym przez funk cjo na riu szy
mi li cji i UB. 

Isto tą de cy zji o prze pro wa dze niu re for my rol nej by ła chęć uzy ska nia po par cia miesz -
kań ców wsi (szcze gól nie bez - i ma ło rol nych) dla PKWN, któ ry ko rzy sta jąc z so wiec kie -
go wspar cia, kre ował się na w peł ni su we ren ny rząd Pol ski. Po cząt ko wo od po wie dzial nym
za prze pro wa dze nie re for my agrar nej uczy nio no umiar ko wa ne go An drze ja Wi to sa (krew -
ne go przed wo jen ne go pre mie ra i dzia ła cza lu do we go Win cen te go Wi to sa), pra gnąc w ten
spo sób do dat ko wo dez in for mo wać opi nię pu blicz ną. Ne ga tyw na opi nia Sta li na spo wo do -
wa ła, że zo stał on jed nak dość szyb ko usu nię ty ze skła du PKWN, co po ka zy wa ło rze czy -
wi ste zna cze nie i cał ko wi te uza leż nie nie człon ków lu bel skie go ko mi te tu. Nie za do wo le nie
so wiec kie go przy wód cy wy wo ła ne by ło nie po rad no ścią je go po li tycz nych no mi na tów,
któ rzy – je go zda niem – zbyt ła god nie ob cho dzi li się z opo nen ta mi. Ten tzw. paź dzier ni -
ko wy zwrot spo wo do wał za ostrze nie ter ro ru skie ro wa ne go wo bec wszyst kich prze ciw ni -
ków, a więc rów nież przed sta wi cie li „war stwy ob szar ni czej”14. 

W ce lu uwia ry god nie nia swo ich dzia łań re for mie rol nej sta ra no się nadać cha rak -
ter od dol nej i spon ta nicz nej re wo lu cji do ko na nej przez oso bi sty udział lud no ści wiej -
skiej w par ce la cji ma jąt ków. Przez na stęp ne de ka dy ta ki pro pa gan do wy ob raz re for my
do mi no wał na ła mach pism i kar tach ksią żek15. Ko niecz ność prze pro wa dze nia

Uwięzienie ostatniego Kronenberga...
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

229

12 Pod czas kon fe ren cji se kre ta rzy par tyj nych z po wia tu wło cław skie go 18 IV 1945 r. I se kre tarz
KP PPR we Wło cław ku Wła dy sław Woź nic ki za po wie dział: „Pierw sza i naj trud niej sza pra ca, ja ka została
par tii po le co na, to prze pro wa dze nie re for my rol nej, dru ga to spra wa za sie wów”. APB, KP PPR we
Włocław ku, 9, Pro to kół kon fe ren cji se kre ta rzy z po wia tu wło cław skie go, 18 IV 1945 r., b.p.

13 D. Ba li szew ski, A.K. Ku nert, Ilu stro wa ny prze wod nik po Pol sce sta li now skiej 1944–1956, t. I,
War sza wa 1999, s. 26. 

14 A. Czu biń ski, Pol ska i Po la cy po II woj nie świa to wej (1945–1989), Po znań 1998, s. 33–34;
A. Frisz ke, Pol ska. Lo sy pań stwa i na ro du 1939–1989, War sza wa 2003, s. 111–112; A. Pacz kow ski,
Pół wie ku dzie jów Pol ski 1939–1989, War sza wa 1998, s. 129; A.L. So wa, Hi sto ria po li tycz na Pol ski
1944–1991, Kra ków 2011, s. 25, 28, 38. 

15 Zob. W. Mich na, A. Szyn kar czuk, Rol nic two w Pol sce Lu do wej, War sza wa 1964, s. 24, 32–33.
W ar ty ku le wstęp nym pt. Re wo lu cja ła god na, opu bli ko wa nym 15 I 1945 r. na ła mach lu bel skie go „Od -
ro dze nia”, Je rzy Bo rej sza re for mę rol ną okre ślił mia nem „re wo lu cji ła god nej, sys te mem na uko wym
w ma je sta cie pra wo rząd no ści do ko na nej”. Zob. Praw dzi wa hi sto ria Po la ków. Ilu stro wa ne wy pi sy źró -
dło we 1939–1945, t. III: 1944–1945, oprac. D. Ba li szew ski, A.K. Ku nert, War sza wa 2000, s. 2429.



przekształ ceń wła sno ścio wych w rol nic twie wy ja śnia no rów nież ko niecz no ścią stwo -
rze nia ryn ku zby tu dla pro duk cji prze my sło wej16. Ar gu men to wa no, że dzię ki „znie sie -
niu ukła du ka pi ta li stycz ne go na wsi” (li kwi da cja war stwy zie miań skiej) re for ma sta nie
się no wym czyn ni kiem struk tu ro twór czym, po nie waż po przez upeł no rol nie nie ist nie -
ją cych go spo darstw oraz nada nie zie mi no wym wła ści cie lom, zo sta nie zli kwi do wa ne
przed wo jen ne zja wi sko „gło du zie mi” i pro blem zbęd nej si ły ro bo czej na wsi17. Ze
wspo mnia nych wy żej wzglę dów po zor nie po rzu co no dok try nal ne prze świad cze nie
o wyż szo ści go spo dar ki ko lek tyw nej nad pry wat ną, za do wa la jąc się li kwi da cją wiel -
kiej wła sno ści ziem skiej. I cho ciaż w dłuż szej per spek ty wie w kon se kwen cji re for my
rol nej wzro sła za moż ność czę ści chło pów (a w re zul ta cie chłon ność ryn ku zby tu dla
pro duk cji prze my sło wej18), co wpły nę ło na zwięk sze nie kon sump cji w go spo dar stwach
chłop skich (dzię ki cze mu stop nio wo prze zwy cię ża no do tych cza so we nie do ży wie nie
i fi zycz ne upo śle dze nie) – to jed no cze śnie na stą pił od czu wal ny spa dek ryn ko wej po -
da ży pro duk tów rol nych. Po nad to utrzy ma ne zo sta ło prze lud nie nie agrar ne, a roz drob -
nie nie wła sno ści i li kwi da cja zie miań stwa do pro wa dzi ła – w opi nii Woj cie cha
Rosz kow skie go – do prze rwa nia tra dy cji hi sto rycz nej, upad ku kul tu ry rol nej i ży cia
kul tu ral ne go pol skiej wsi.

Pod sta wę praw ną dla prze pro wa dze nia li kwi da cji war stwy zie miań skiej w Pol sce sta -
no wił De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 6 wrze śnia 1944 r.
o prze pro wa dze niu re for my rol nej19 (zno we li zo wa ny de kre tem Rzą du Tym cza so we go
z 17 stycz nia 1945 r.20). Re for mą zo sta ły ob ję te do bra ziem skie: sta no wią ce wła sność
pań stwo wą, bę dą ce wła sno ścią oby wa te li Rze szy Nie miec kiej (nie -Po la ków) i oby wa te li 
pol skich na ro do wo ści nie miec kiej oraz bę dą ce wła sno ścią osób ska za nych pra wo moc -
ny mi wy ro ka mi są do wy mi za zdra dę sta nu, de zer cję, uchy la nie się od służ by woj sko wej,
za po moc udzie lo ną oku pan to wi i in ne dzia ła nia prze stęp ne prze ciw ko pań stwu i na ro -
do wi pol skie mu. Po nad to prze pi sy de kre tu do ty czy ły tak że dóbr sta no wią cych wła sność
lub współ własność osób fi zycz nych i praw nych (z wy jąt kiem dóbr ko ściel nych), je że li 
ich łącz ny are ał prze kra czał 100 ha po wierzch ni ogól nej lub 50 ha użyt ków rol nych.
Na te re nie woje wódz twa po mor skie go ja ko gór ną gra ni cę are ału nie pod le ga ją ce go par -
ce la cji usta lo no 100 ha po wierzch ni ogól nej, bez wzglę du na roz miar po wierzch ni użyt -
ków rol nych. W gra ni cach te go wo je wódz twa w pierw szej ko lej no ści re for mie rol nej
mia ły zo stać pod da ne po wia ty: lip now ski, nie szaw ski, ry piń ski i wło cław ski. W tym ostat -
nim od bli sko stu le cia swo je ma jąt ki po sia da ła ro dzi na Kro nen ber gów.

*  *  *
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16 A. Za wi stow ski, Pol ska Lu do wa. Wzrost pod po rząd ko wa ny dok try nie po li tycz nej [w:] Pol skie
osiąg nię cia go spo dar cze. Per spek ty wa hi sto rycz na, red. J. Ka liń ski, War sza wa 2010, s. 188.

17 K. Ba jan, Po li ty ka rol na w PRL, War sza wa 1984, s. 93.
18 Zda niem Zbi gnie wa Lan daua ozna cza ło to li kwi da cję „za sad ni cze go ha mul ca roz wo jo we go kra -

ju”. Z. Lan dau, W. Rosz kow ski, Po li ty ka go spo dar cza II RP i PRL, War sza wa 1995, s. 99–100.
19 DzU, 1944, nr 4, poz. 17. In te re su ją ce uwa gi o na ru sze niu przez ten de kret art. 99 kon sty tu cji mar -

co wej z 1921 r. (uzna wa nej za obo wią zu ją cą) zob. P.S. Łoś, Szki ce do por tre tu zie mian pol skich XX wie -
ku, War sza wa 2005, s. 500–501.

20 DzU, 1945, nr 3, poz. 9.



Ro la i zna cze nie ro du Kro nen ber gów w dzie jach Pol ski są ści śle zwią za ne z oso bą
Le opol da Kro nen ber ga (1812–1878)21. Prze jął on po swo im oj cu zna ko mi cie pro spe ru -
ją cy dom han dlo wy, któ ry w 1870 r. stał się pod sta wą do za ło że nia Ban ku Han dlo we go
w War sza wie22. Dzię ki przed się bior czo ści i po sia da nym ka pi ta łom stał się on wła ści cie -
lem mo no po li cu krow ni cze go i ty to nio we go w Kró le stwie Pol skim. Wkrót ce, ja ko War -
szaw skie To wa rzy stwo Fa bryk Cu kru i Fa bry ki Wy ro bów Ty to nio wych, przy nio sły one
swo je mu wła ści cie lo wi ol brzy mie zy ski, któ re z po wo dze niem da lej in we sto wał w ko -
lej nic two (Ko lej War szaw sko -Nad wi ślań ska i Ko lej War szaw sko -Te re spol ska) i gór nic -
two wę glo we. Kro nen berg ak tyw nie dzia łał tak że na ni wie spo łecz no -kul tu ral nej, bę dąc
człon kiem to wa rzystw i sto wa rzy szeń oraz współ fi nan su jąc po wsta nie Wyż szej Szko ły
Han dlo wej w War sza wie i In sty tu tu Po li tech nicz ne go, by wy mie nić tyl ko naj waż niej sze
z pla có wek. Roz po czął on rów nież ko lek cjo no wa nie cen nych dzieł sztu ki, mi nia tur i rę -
ko pi sów, co kon ty nu owa li je go po tom ko wie. 

Wy so ką po zy cję spo łecz ną uzy ska ną dzię ki uda nej dzia łal no ści go spo dar czej Le opold
Kro nen berg pra gnął ugrun to wać uzy ska niem ty tu łu ho no ro we go, któ ry pod niósł by do -
dat ko wo je go oso bi sty pre stiż. Z tym za mia rem wią za ła się ko niecz ność na by cia dóbr
ziem skich, co bio rąc pod uwa gę po sia da ne za so by fi nan so we, nie sta no wi ło szcze gól ne -
go pro ble mu. Zwró cił on swo ją uwa gę na ży zne Ku ja wy, a do kład niej na po wiat włoc -
ław ski, sta no wią cy część gu ber ni war szaw skiej Kró le stwa Pol skie go. W 1853 r.
od Wi tol da Mią czyń skie go ku pił za su mę 770 000 zło tych do bra ziem skie w Brze ziu
(wraz z fol war ka mi: Alek san dro wo, Du bie le wo i Ko lo nią Wi tol do wo) i Ja ra nów ku. Pięt -
na ście lat póź niej (w 1868 r.) za 163 000 ru bli na był do dat ko wo Wie niec2 3. W tym też
ro ku Kro nen berg otrzy mał szla chec two dzie dzicz ne Kró le stwa Pol skie go i zwią za ny
z tym ty tuł ba ro na wraz z Or de rem św. Wło dzi mie rza III kla sy. Po je go śmier ci w 1878 r.
spad ko bier ca mi dóbr zo sta li dwaj je go sy no wie. Star szy z nich – Sta ni sław Le opold, ob -
jął w po sia da nie Wie niec, na to miast Brze zie sta ło się wła sno ścią młod sze go – Le opol da
Ju lia na (1849–1937)24. Jed nak już wkrót ce (1887 r.) prze jął on go spo da ro wa nie obu ma -
jąt ków w związ ku z cięż ką cho ro bą star sze go bra ta, któ ry zmarł w 1894 r. Wów czas osta -
tecz nie Le opold na był ma ją tek w Wień cu. Dzię ki ukoń czo nym stu diom agro tech nicz nym
mógł on roz wi nąć i uno wo cze śnić prze ję te po oj cu i bra cie do bra ziem skie. Wpro wa dzał
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21 A. Żor, Kro nen berg. Dzie je for tu ny, War sza wa 2012, pas sim; R. Ko ło dziej czyk, Por tret war szaw -
skie go mi lio ne ra, War sza wa 1968, pas sim; idem, Bur żu azja pol ska w XIX i XX wie ku. Szki ce hi sto rycz -
ne, War sza wa 1979, s. 122. 

22 Z. Lan dau, J. To ma szew ski, Bank Han dlo wy w War sza wie S.A. Za rys dzie jów 1870–1995, War -
sza wa 1995.

23 E. Ce liń ska, M. Grusz czyń ska, Brze zie. Ze spół pa ła co wy [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji
w Pol sce. Ku ja wy Wschod nie, t. I, cz. 1, red. S. Ku ni kow ski, Wło cła wek 2000, s. 52–53; eaedem, Wie -
niec. Ze spół pa ła co wy [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji w Polsce. Kujawy Wschodnie, t. I, cz. 2, red.
S. Ku ni kow ski, Wło cła wek 2001, s. 244. In ne da ty na by cia ma jąt ku ziem skie go w Brze ziu od na leźć
moż na w: Dzie dzic two Kro nen ber gów, oprac. M. Ko sie radz ki, E. Ro sow ska, M. Zdziar ski, War sza -
wa 2010, s. 14 (1843 r.) oraz A. Ma ło lep sza, Dzia łal ność ar ty stycz na i zie miań ska ro du Resz ke na prze -
ło mie XIX i XX wie ku, Gdy nia 2010, s. 288, przy pis 213 (1845 r.). W tym miej scu chciał bym po dzię ko wać
Ana sta zji Ro man tow skiej z Wy dzia łu Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów De le ga tu ry IPN w Byd -
gosz czy, któ ra zwró ci ła mo ją uwa gę na ostat nią z wy mie nio nych pu bli ka cji.

24 A. Żor, op. cit., s. 394–399; R. Ko ło dziej czyk, Kro nen berg Le opold Ju lian [w:] Pol ski słow nik
bio gra ficz ny, t. XV, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1970, s. 328–329; W. Ku biak, Kro nen berg Le opold
Ju lian [w:] Wło cław ski słow nik bio gra ficz ny, t. VI, red. S. Ku ni kow ski, Wło cła wek 2011, s. 61–64.



no we me to dy go spo da ro wa nia (sztucz ne na wo że nie) i wy ko rzy sty wał ma szy ny rol ni cze,
dzię ki cze mu w nie dłu gim cza sie za czął uzy ski wać wy so kie plo ny. Pa łac w Brze ziu, po -
ło żo ny sześć ki lo me trów od Wło cław ka, za pro jek to wa ny w sty lu re ne san su fran cu skie -
go, zo stał zbu do wa ny w 1873 r. Do bra w Brze ziu two rzy ły trzy fol war ki – Alek san dro wo,
Brze zie, Du bie le wo i osa da Mie czy sław. Do wszyst kich po pro wa dzo no szo sę, do bra te
po sia da ły tak że po łą cze nie ko le jo we. Upra wia ne bu ra ki cu kro we i ziem nia ki prze wo żo -
no więc ko le ją wą sko to ro wą do przy stan ku w Wień cu, gdzie by ły prze ła do wy wa ne na wa -
go ny nor mal nej wiel ko ści25. Ma ją tek Wie niec two rzy ły na to miast fol war ki – Dzia do wo,
Ką ty, Li pi ny i Wie niec. Ośro dek tych dóbr sta no wił od da lo ny o dzie sięć ki lo me trów
od Wło cław ka eklek tycz ny pa łac w Wień cu, wznie sio ny oko ło 1875 r.26 Le opold Ju lian
Kro nen berg roz wi nął rów nież ho dow lę ko ni peł nej i pół krwi an giel skiej, a je go stad ni na
w Brze ziu sta ła się jed ną z naj więk szych w ca łym Kró le stwie Pol skim27. Jesz cze
przed wy bu chem pierw szej woj ny świa to wej na te re nie dóbr Kro nen ber ga zo sta ły od kry -
te lecz ni cze źró dła, któ re już wkrót ce ścią ga ły licz nych ku ra cju szy. W wy da nym w 1911 r.
prze wod ni ku tu ry stycz nym po Wło cław ku i oko li cach pi sa no: „O kil ka na ście wiorst
od Wło cław ka znaj du je się Brze zie, ma ją tek ba ro na Kro nen ber ga, wzo ro wo za go spo da -
ro wa ny. Przed kil ku la ty w la sach na te re nie te go ma jąt ku od kry te by ły źró dła siar cza ne,
ma ją ce war tość lecz ni czą. Przy jed nym z tych źró deł pod na zwą «Wie niec» za rząd dóbr
wy sta wił ma ły bu dy nek ką pie lo wy dla użyt ku swo jej ad mi ni stra cji, udzie la jąc jed nak po -
zwo le nia i oso bom ob cym do ko rzy sta nia z ła zie nek ty tu łem pró by. Po nie waż ką pie le
oka za ły się rze czy wi ście po moc ne mi przy cier pie niach reu ma tycz nych, za pew ne w nie -
da le kiej przy szło ści urzą dzo ny bę dzie za kład lecz ni czy na więk szą ska lę”28.

Wraz z za koń cze niem pierw szej woj ny świa to wej Le opold Ju lian Kro nen berg na sta -
łe osiadł w Brze ziu, gdzie na dal z po wo dze niem zaj mo wał się ho dow lą ko ni oraz pro wa -
dze niem ma jąt ku ziem skie go29. Na to miast do bra wie niec kie w 1919 r. prze ka zał swo je mu
sy no wi Le opol do wi Ja no wi. 

Ostat ni z ro du Kro nen ber gów, Le opold Jan, uro dził się 14 lu te go 1891 r. w War sza -
wie i był wy cho wy wa ny bez mat ki, któ ra zmar ła wkrót ce po je go uro dze niu na sku tek
po wi kłań po po ro do wych. Nie był pierw szym dziec kiem ze związ ku Le opol da Ju lia na ze
śpie wacz ką Jó ze fi ną Resz ków ną, po nie waż w 1889 r. przy szła na świat Jó ze fa Ró ża, któ -
ra w przed wo jen nej Pol sce za sły nę ła ja ko wiel ka mi ło śnicz ka i pro pa ga tor ka te ni sa ziem -
ne go. Le opold Jan Kro nen berg, po dob nie jak oj ciec, zdo był wyż sze wy kształ ce nie
rol ni cze. W cza sie pierw szej woj ny świa to wej ja ko ochot nik wstą pił do ar mii car skiej
i w lejb -gwar dyjskich hu za rach gro dzień skich do słu żył się stop nia po rucz ni ka. W 1916 r.
na wią zał kon takt z Ko mi te tem Pol skim w Lon dy nie i Pol skim Ko mi te tem Na ro do wym
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25 E. Ce liń ska, M. Grusz czyń ska, Brze zie... [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji…, t. I, cz. 1, s. 55.
26 Eaedem, Wie niec... [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji…, t. I, cz. 2, s. 245, 252.
27 R. Ko ło dziej czyk, Kro nen berg… [w:] Pol ski słow nik bio gra ficz ny, t. XV, s. 328–329.
28 Ilu stro wa ny prze wod nik po Wło cław ku z pla nem mia sta, Wło cła wek 1911, s. 38–39.
29 Na po ka zach ho dow la nych w Czer nie wi cach w 1925 r. i 1927 r. zo sta ły na gro dzo ne staj nie na le -

żą ce do Le opol da J. Kro nen ber ga w Brze ziu. Pro wa dze nie dóbr ziem skich uła twia ła moż li wość ko rzy -
sta nia z li nii ko le jo wej Brze zie–Du bie le wo, któ rą prze wo żo no roz ma ite to wa ry nie zbęd ne do
go spo da ro wa nia ma jąt kiem, jak rów nież wy do by te lub wy pro du ko wa ne w nim np. bu ra ki, wy tło ki pra -
so wa ne, cu kier, ka mień wa pien ny, wę giel, me la sa, na sie nie bu ra cza ne. Sta łe po łą cze nie ko mu ni ka cyj ne
Brze zia dawała Ko lej War szaw sko -Byd go ska, za pew nia ją ca prze wóz na te re nie po wia tu wło cław skie -
go. Zob. Mo no gra fia po wia tu wło cław skie go, bmw [1930], s. 184, 264.



w Pa ry żu. Po za koń cze niu woj ny zo stał żoł nie rzem I Kor pu su Pol skie go w Ro sji do wo -
dzo ne go przez gen. Jó ze fa Do wbór -Mu śnic kie go. W grud niu 1918 r. po wró cił do Pol ski.
Brał udział w po wsta niach – wiel ko pol skim i ślą skich. W 1921 r. zo stał zde mo bi li zo wa -
ny w stop niu rot mi strza 15. Puł ku Uła nów Wiel ko pol skich i osiadł w Wień cu,
gdzie – wzo rem oj ca – z wiel kim za pa łem od da wał się ho dow li ko ni i pro wa dze niu ma -
jąt ku ziem skie go. Wkrót ce oże nił się z An giel ką Wan dą Mon tal to, z któ rą miał dwo je
dzie ci: Le opol da Woj cie cha i Wan dę3 0. 

W II Rze czy po spo li tej ma jąt ki Kro nen ber gów (gmi na Wie niec) znaj do wa ły się w po -
wie cie wło cław skim, któ ry do 1938 r. sta no wił część wo je wódz twa war szaw skie go.
W wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej zo stał on na stęp nie przy łą czo ny do wo je wódz twa
po mor skie go. Pod ko niec lat dwu dzie stych w 13 gmi nach po wia tu wło cław skie go lud -
ność rol ni czą sza co wa no na 12 802 ro dzin (69 429 osób). W tej licz bie wła ści cie le ziem -
scy sta no wi li za le d wie 0,7 proc. ogó łu (138 ro dzin, 459 osób). Naj licz niej szą gru pę
sta no wi li go spo da rze (6669 ro dzin, 43 654 osób, czy li 62,9 proc.), służ ba fol warcz na
(2510 ro dzin, 13 377 osób, czy li 19,2 proc.) oraz miej sco wi se zo no wi ro bot ni cy rol ni
i bez rol ni (2645 ro dzin, 10 036, czy li 14,5 proc.)31 – i to te gru py spo łecz ne naj bar dziej
mia ły sko rzy stać na po wo jen nej re for mie rol nej. Trud ne wa run ki ży cia co dzien ne go w od -
ro dzo nym pań stwie, któ re ule gły dal sze mu po gor sze niu w wy ni ku wiel kie go kry zy su go -
spo dar cze go, wpły wa ły na ra dy ka li za cję znacz nej czę ści ma te rial nie naj ni żej
usy tu owa nych warstw spo łecz nych. W ta kiej sy tu acji po par cie zdo by wa ły po li tycz ne
ugru po wa nia so cja li stycz ne i ko mu ni stycz ne, gło szą ce po trze bę zde cy do wa nych dzia łań
wy mie rzo nych w ist nie ją cy sys tem spo łecz no -go spo dar czy. Wzrost po par cia miesz kań -
ców po wia tu wło cław skie go dla tych par tii dał się za ob ser wo wać jesz cze przed po ja wie -
niem się pierw szej fa li kry zy so wej32. Ja ko głów ną przy czy nę nie za do wo le nia
miesz kań ców wsi wska zy wa no funk cjo nu ją cy sys tem za trud nie nia wy ni ka ją cy wprost
ze struk tu ry wła sno ścio wej ist nie ją cej w po wie cie wło cław skim. Tak o tym pi sa no
w 1930 r.: „Je że li cho dzi o wieś, to pra wie 50 proc. zie mi jest w rę kach więk szej wła sno -
ści ziem skiej. Go spo dar stwa zie miań skie pro wa dzą nad zwy czaj in ten syw ną go spo dar kę,
któ ra po za swo je mi sta łe mi pra cow ni ka mi – for na la mi, po trze bu je oko ło 8000 ro bot ni ka
na jem ne go se zo no we go, któ ry prze cięt nie za trud nio ny jest po 4 mie sią ce w ro ku. 8 mie -
się cy ro bot nik ta ki jest bez sta łej pra cy i stwa rza w ma łych mia stecz kach i osa dach ele -
ment sta le fer men tu ją cy”33.
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30 A. Ma ło lep sza, op. cit., s. 325–326.
31 Mo no gra fia po wia tu…, s. 48 (ta bli ca nr 1).
32 Pod ko niec lat dwu dzie stych prze pro wa dzo no ba da nia pre fe ren cji wy bor czych miesz kań ców po -

wia tu wło cław skie go. Ja ko pod sta wę przy ję to wów czas wy bo ry w 1922 r. i 1928 r. Gło sy od da ne na ugru -
po wa nia po li tycz ne umow nie zo sta ły po dzie lo ne na dwa ro dza je: za cho waw cze i ra dy kal ne. Od no śnie
do Wło cław ka od no to wa no wy raź ny wzrost stop nia ra dy ka li za cji miesz kań ców z 17 do 32 proc. Był on
m.in. wy ni kiem od da nia gło sów na li stę ko mu ni stycz ną w 1928 r. Nie mniej po prze ba da niu wy ni ku wy -
bo rów do Ra dy Miej skiej we Wło cław ku w 1927 r. stwier dzo no, że Wło cła wek po zo sta wał mia stem
o cha rak te rze za cho waw czym. Na to miast cha rak ter na stro jów po li tycz nych miesz kań ców gmi ny Wie -
niec, w gra ni cach któ rej znaj do wa ły się ma jąt ki ziem skie Kro nen ber gów, okre ślo no ja ko ra dy kal ny. In -
te re su ją cą kon sta ta cją by ło rów nież stwier dze nie, iż naj bo gat sze i naj le piej za go spo da ro wa ne te re ny
wy ka zy wa ły naj wię cej ra dy kal nych gło sów, a gmi ny bied ne po zo sta wa ły w swoich po li tycz nych wy bo -
rach za cho waw cze. Zob. ibi dem, s. 296, 298, 312, 315.

33 Ibi dem, s. 316.



Przed wy bu chem II woj ny świa to wej do Wień ca i oko lic ścią ga ło licz ne gro no ku ra -
cju szy i let ni ków, aby sko rzy stać z do bro dziejstw wód lecz ni czych i na cie szyć się pięk -
nem do brze za go spo da ro wa nych ma jąt ków Kro nen ber gów. „Uli cą Ki liń skie go lub
Tum ską – pi sa no na kar tach przed wo jen nej mo no gra fii Wło cław ka – wy jeż dża my z mia -
sta na szo sę, nie daw no zbu do wa ną, pro wa dzą cą do wło cław skie go ką pie li ska Wień ca -
-Zdro ju (4 km). Le ży ten Wie niec po środ ku su chych la sów, na su chych piasz czy stych
te re nach i ob fi tu je w wo dy siar cza no -wa pien ne. Po sia da do bre urzą dze nia ką pie lo we
i pięk ne wil le z wy god ny mi pen sjo na ta mi. Od ro ku bie żą ce go wła ści cie lem zdro jo wi ska
jest Wło cław ski Po wia to wy Zwią zek Ko mu nal ny. Prze pro wa dza ją się no we, waż ne in -
we sty cje, któ re z te go ci che go do tąd uzdro wi ska uczy nią za kład ku ra cyj ny zna ny na całą
Pol skę. Bu du ją się no we ła zien ki, wier cą się no we źró dła, po rząd ku je się te ren. Wo dy
Wień ca -Zdro ju na bie ra ją co raz więk szej sła wy, ja ko bar dzo sku tecz ne w reu ma ty zmach
sta wów i mię śni, w ar tre ty zmie, w new ral gii koń czyn, przy cho ro bach ko bie cych i w cier -
pie niach skó ry. Ścią ga tu co raz wię cej ku ra cju szy i let ni ków z da le kich oko lic, któ rzy
z te go pięk ne go, wśród la sów po ło żo ne go uzdro wi ska, wy no szą zdro wie i jak naj mil sze
wspo mnie nia. Do jazd – au to bu sa mi z pla cu Wol no ści. Z Wień ca -Zdro ju dro ga mi po lny -
mi, a z Wło cław ka ko le ją (10 mi nut) lub au to bu sem (8 km) do sta nie my się do Brze zia,
miej sco wo ści let ni sko wej, tak że wśród la sów po ło żo nej, co raz bar dziej za bu do wu ją cej
się ład ny mi dom ka mi. Z Brze zia – sta cji, wi jąc się wśród pięk nych par tyj le śnych, pro -
wa dzi szo sa do Brze zia – ma jąt ku i da lej na Ja ra no wo i Bąd ko wo”34. Po wyż szy opis po -
cho dzi z 1937 r. W tym ro ku zmarł se nior ro du – Le opold Ju lian Kro nen berg, któ ry dwa
la ta wcze śniej prze ka zał ma ją tek Brze zie swo jej cór ce Jó ze fie Ró ży. 

Wy buch II woj ny świa to wej i oku pa cja nie miec ka zmu si ła wie lu wła ści cie li ziem -
skich do opusz cze nia swo ich ma jąt ków. Tak rów nież sta ło się z ro dzi ną Kro nen ber gów,
któ ra ca ły okres woj ny miesz ka ła w War sza wie, w obro nie któ rej (w cha rak te rze łącz ni -
ka woj sko we go w Ko mi sa ria cie Cy wil nym Obro ny Pra gi) we wrze śniu 1939 r. za an ga -
żo wa ny był Le opold Jan Kro nen berg. Hi tle row cy słusz nie upa try wa li w pol skich
zie mia nach gru pę wy so ce ide ową, cha rak te ry zu ją cą się sil nym po czu ciem toż sa mo ści
na ro do wej i w związ ku z tym sta no wią cą prze szko dę dla urze czy wist nie nia pla nu cał ko -
wi te go zniem cze nia te re nów wcie lo nych do Rze szy35. Szcze gól nie bez względ ny pro gram
ger ma ni za cji pod bi tych te re nów pol skich re ali zo wał gau le iter i na miest nik Rze szy
w Kraju War ty Ar thur Gre iser36. Ob szar po wia tu wło cław skie go ja ko część re jen cji
inowrocław skiej zna lazł się w gra ni cach pro win cji kie ro wa nej przez Gre ise ra, któ re go
am bi cją by ło cał ko wi te zli kwi do wa nie w cią gu de ka dy wszel kich śla dów pol sko ści
na pod le głych mu te re nach37. 

Wo jen ne tra ge die, któ re do ty ka ły mi lio nów lu dzi, nie omi nę ły rów nież ro dzi ny Le -
opol da Ja na Kro nen ber ga. We wrze śniu 1943 r. w so wiec kim bom bar do wa niu War sza -
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34 Z. Aren to wicz, Wło cła wek, Wło cła wek 1937, s. 210–211.
35 S. Rud nic ki, Zie miań stwo pol skie w XX wie ku, War sza wa 1996, s. 113–114.
36 C. Łu czak, Ar thur Gre iser. Hi tle row ski wład ca w Wol nym Mie ście Gdań sku i w Kra ju War ty, Po -

znań 1997; C. Ep ste in, Wzor co wy na zi sta. Ar thur Gre iser i oku pa cja Kra ju War ty, Wro cław–Po znań 2011.
37 C. Łu czak, „Kraj War ty” 1939–1945. Stu dium hi sto rycz no -go spo dar cze oku pa cji hi tle row skiej,

Po znań 1972, pas sim; W. Ja strzęb ski, Ku ja wy w ob rę bie re jen cji ino wro cław skiej cza su woj ny i oku pa -
cji (1939–1945) [w:] Dwie czę ści Ku jaw. Związ ki i po dzia ły w dzie jach re gio nu. Ma te ria ły z kon fe ren cji
na uko wej zor ga ni zo wa nej w dniach 18–19 wrze śnia 2000 r., red. D. Kar czew ski, M. Kra jew ski
i S. Roszak, Wło cła wek–Ino wro cław 2001, s. 113–127.



wy zgi nę ła je go żo na Wan da. Trau ma tycz ny oka zał się rów nież ko lej ny rok, w któ rym
stra cił swo je dzie ci. Je go syn Le opold Woj ciech bę dą cy żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej
na Kie lec czyź nie po legł w jed nej z po ty czek. Na to miast cór ka Wan da zo sta ła roz strze la -
na w pierw szych dniach po wsta nia war szaw skie go przez żoł nie rzy AK, któ rzy po dej rze -
wa li ją o współ pra cę z Niem ca mi. Już wów czas trud no by ło w spo sób jed no znacz ny
po twier dzić słusz ność sta wia nych ko bie cie za rzu tów38. W re zul ta cie w przed dzień za -
koń cze nia oku pa cji nie miec kiej w Pol sce Le opold Jan Kro nen berg po zo stał sam39. Wkrót -
ce mia ło się też oka zać, iż ze wzglę dów kla so wych stał się per so na non gra ta, dla któ rej
nie by ło już miej sca w od ra dza ją cej się po wo jen nym kosz ma rze Pol sce40.

*  *  *

Re ali za cja re for my w po wie cie wło cław skim roz po czę ła się w mar cu 1945 r., choć
już w lu tym przej mo wa no nie któ re do bra (przy kła do wo na le żą ce do Kro nen ber ga Brze -
zie zo sta ło prze ję te na ce le Fun du szu Zie mi 9 lu te go 1945 r., a ma jąt ki w Dzia do wie, Li -
pi nach i Wień cu – 21 lu te go 1945 r.)41. Ja ko ofi cjal ną da tę roz po czę cia „przy spie szo ne go
try bu”42 re for my rol nej w wo je wódz twie po mor skim uzna no jed nak 18 mar ca 1945 r.43

W po wie cie wło cław skim zor ga ni zo wa no gmin ne i fol warcz ne ko mi sje po dzia łu zie -
mi. Dys po no wa ły one li sta mi be ne fi cjen tów upraw nio nych do sko rzy sta nia z za pi sów
de kre tu o re for mie rol nej. Tyl ko do 20 mar ca 1945 r. mię dzy 238 na byw ców zdo ła no po -
dzie lić 5 ma jąt ków o ogól nej po wierzch ni 1144 ha. W ca łym po wie cie pra co wa ło je de -
na ście (po jed nej na każ dą gmi nę) czte ro oso bo wych bry gad tech nicz nych (mier ni czy
i trzech po moc ni ków). Po nad to do po mo cy ko mi te tom fol warcz nym przy dzie lo no ad mi -
ni stra to rów od po wie dzial nych za prze pro wa dze nie ak cji siew nej44. W 11 gmi nach
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38 Zob. AIPN, 0423/4638 (spra wa ope ra cyj na do ty czą ca Wan dy Kro nen berg), Od pis mel dun ku
Romu al da Bur bo, lu ty 1950 r., k. 18. We dług te go do ku men tu Wan da Kro nen berg w la tach 1939–1941
we Lwo wie mia ła pra co wać ja ko agent ka NKWD. Po wkro cze niu Niem ców do Lwo wa mia ła na to miast
zo stać agent ką ge sta po. Wkrót ce zo sta ła prze nie sio na do War sza wy z za da niem in fil tra cji KG AK.

39 A. Żor, op. cit., s. 401–405.
40 Ja nusz Żar now ski słusz nie zwra ca uwa gę, że prze pro wa dze nie przez ko mu ni stów w la tach

1944–1945 re for my rol nej w znacz nym stop niu zo sta ło uła twio ne dzię ki pro wa dzo nej przez oku pan tów
(nie miec kie go i so wiec kie go) po li ty ce wo bec war stwy zie miań skiej po le ga ją cej na jej wy sie dle niu i eks -
ter mi na cji. W re zul ta cie w chwi li im ple men to wa nia po sta no wień de kre tu PKWN o re for mie rol nej duża
część zie mian, o ile zdo ła ła prze żyć okres oku pa cji, znaj do wa ła się z da la od swoich dóbr. Zob. I. Ih na -
to wicz, A. Mą czak, B. Zien ta ra, J. Żar now ski, Spo łe czeń stwo pol skie od X do XX wie ku, Warsza wa 2005,
s. 686.

41 APB, UWP, 49, Ta be le in for ma cyj ne o prze zna czo nych do par ce la cji ma jąt kach ziem skich w po -
wie cie wło cław skim z 1945 r., b.p.

42 Ter mi nu te go uży to we wnio sku skie ro wa nym do urzę du ziem skie go przez przed sta wi cie li PPR,
PPS, SL i SD, któ re go treść zo sta ła uzgod nio na 16 III 1945 r. pod czas po sie dze nia Mię dzy par tyj nej
Komi sji Po ro zu mie waw czej we Wło cław ku. APB, KP PPR we Wło cław ku, 30, Pro to kół nr 5 po sie dze -
nia Mię dzy par tyj nej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej we Wło cław ku, 16 III 1945 r., b.p.

43 Już 15 III 1945 r. wła dze cen tral ne za le ci ły prze pro wa dze nie re for my rol nej w wo je wódz twie
pomor skim, a dzień póź niej roz par ce lo wa no nie któ re fol war ki. Zob. H. Sła bek, Po li ty ka agrar na PPR.
Gene za, re ali za cja, kon se kwen cje, War sza wa 1978, s. 288.

44 APB, UWP, 37, Spra woz da nie peł no moc ni ka po wia to we go do spraw re for my rol nej we Wło cław -
ku S. Ma ciosz ka z prac w związ ku z wy ko na niem de kre tu o re for mie rol nej na te re nie po wia tu wło cław -
skie go, 21 III 1945 r., b.p.



powiatu wło cław skie go znaj do wa ło się 112 ma jąt ków prze zna czo nych do par ce la cji, któ -
re speł nia ły kry te ria okre ślo ne w de kre cie45. Ich cał ko wi ty ob szar wy no sił 34 481,30 ha.
Naj wię cej ma jąt ków ziem skich by ło w gmi nach Pysz ko wo (21 ma jąt ków) i Śmi ło wi ce
(20), naj mniej na to miast w gmi nie Do bie gnie wo (1 obej mo wał 72,55 ha). Na to miast
w gmi nie Wie niec znaj do wa ło się 6 ma jąt ków li czą cych łącz nie 4454,32 ha46, co ozna -
cza ło, że prze cięt na po wierzch nia ma jąt ku wy no si ła 742,38 ha. Dla po rów na nia, w gmi -
nie Śmi ło wi ce by ła ona znacz nie mniej sza i wy no si ła 352,39 ha. Osta tecz nie na ce le
re for my rol nej w po wie cie wło cław skim prze zna czo no jed nak tyl ko 25 504 ha (ok. 74
proc.), resz tę prze zna czo no do użyt ku roz ma itych in sty tu cji pań stwo wych (m.in. szko ły,
za kła dy prze my sło we, in sty tu cje kul tu ral ne i spor to we, urzę dy, ko men dy MO i urzę dy
bez pie czeń stwa) i po li tycz nych (głów nie ko mi te ty PPR i PPS)47. 

Wiel kość ma jąt ków w po wie cie wło cław skim i w wo je wódz twie po mor skim 
znaj du ją cych się w po sia da niu Za rzą du Okrę go we go Pań stwo wych Nie ru cho mo ści
Ziem skich w Byd gosz czy w 1945 r.

Źró dło: APB, UWP, 359, k. 571.

Pod czas prze pro wa dza nych par ce la cji człon ko wie ko mi sji fol warcz nych mie li kie ro -
wać się pod sta wo wą za sa dą na dzia łu zie mi, we dług któ rej czte ro oso bo we ro dzi ny mia ły
otrzy my wać dział ki do 5 ha, na to miast więk sze ro dzi ny – od 5 do 10 ha48. We dług sta nu
na 30 ma ja 1945 r. dział ki o łącz nej po wierzch ni 21 330,53 ha otrzy ma ło 4058 ro dzin.
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45 B. Głę bo wicz, Rol nic two po wia tu wło cław skie go w latach 1945–1965 [w:] Mo no gra fia pow. wło -
cław skie go, red. S. Laguna, Włocławek 1968, s. 170 (ta bli ca nr 2: „Roz miesz cze nie i are ał wiel kiej wła -
sno ści ziem skiej w pow. wło cław skim. Stan na 1 II 1945 r.”). Od mien ne da ne mó wią ce o 123 ma jąt kach
(powy żej 100 ha) o ogól nej po wierzch ni 37 689 ha w po wie cie wło cław skim zob. APB, UWP, 37, Spra -
woz da nie z dzia łal no ści ko mi sa rza Powia to we go Urzę du Ziem skie go na po wiat Wło cła wek J. Ple śnia -
ro wi cza, ma rzec 1945 r., b.p.

46 We dług da nych za war tych w wy ka zie z mar ca 1945 r. w gmi nie Wie niec znaj do wa ły się czte ry
ma jąt ki o po wierzch ni po wy żej 100 ha. By ły to: Brze zie (2335,5 ha), Gu sto rzyn (324,2 ha), Ką ty (100 ha)
i Wie niec (1758 ha). Ogó łem 4517,7 ha. APB, UWP, 37, Wy kaz ma jąt ków ziem skich znaj du ją cych się
w pow. wło cław skim, 21 III 1945 r., b.p.

47 B. Głę bo wicz, Rol nic two po wia tu wło cław skie go... [w:] Mo no gra fia pow. wło cław skie go, s. 170
(ta bli ca nr 2: „Roz miesz cze nie i are ał wiel kiej wła sno ści ziem skiej w pow. wło cław skim. Stan
na 1 II 1945 r.”).

48 Re for ma rol na na Po mo rzu. Wy wiad z ob. Fran cisz kiem Kró lem..., „Zie mia Po mor ska”, 9 III 1945.
O re for mie rol nej prze pro wa dza nej w po łu dnio wych po wia tach wo je wódz twa po mor skie go wspo mi nał
rów nież w wy wia dzie pra so wym wo je wo da po mor ski Hen ryk Świąt kow ski. Zob.: Po mo rze na no wym
eta pie. Wy wiad z peł no moc ni kiem rzą du – wo je wo dą Świąt kow skim, „Zie mia Po mor ska”, 11 III 1945.

Obszar
Powierzchnia majątków ziemskich w ha

do 50 50–100 100–300 300–500 500–1000 od 1000

powiat włocławski – 1 6 1 – –

województwo
pomorskie

2 24 180 74 33 2



Wśród par ce lan tów prze wa ża li człon ko wie służ by fol warcz nej (2473 ro dzin), a w dal -
szej ko lej no ści ma ło rol ni (751 ro dzin), bez rol ni (521 ro dzin) i śred nio rol ni (313 ro dzin).
Ogó łem w po wie cie wło cław skim za miesz ki wa ło 4101 ro dzin par ce lan tów, w tym w gmi -
nie Wie niec 279 ro dzin po sia da ją cych 1601,28 ha („udzia ły cał ko wi te” o ogól nej po -
wierzch ni 1427,30 ha sta ły się wła sno ścią 236 ro dzin, na to miast „udzia ły
upeł no rol nia ją ce” o po wierzch ni 173,98 ha otrzy ma ły 43 ro dzi ny). „Udzia ły cał ko wi te”
otrzy my wa li bez rol ni i ro dzi ny wy wo dzą ce się z by łej służ by fol warcz nej, któ re do tej
po ry nie po sia da ły wła snych go spo darstw rol nych. Na to miast „udzia ły upeł no rol nia ją -
ce” otrzy my wa li ma ło - i śred nio rol ni, a więc oso by pro wa dzą ce już wła sne go spo dar -
stwa. Prze cięt na wiel kość roz par ce lo wa nych dzia łek w gmi nie Wie niec (stan na 1947 r.)
wy no si ła 6,04 ha dla dzia łek „cał ko wi tych” i 4,05 ha dla dzia łek „upeł no rol nia ja cych”
(śred nia po wierzch nia dzia łek „cał ko wi tych” w po wie cie wło cław skim by ła mniej sza
i wy no si ła 3,73 ha, na to miast dzia łek „upeł no rol nia ją cych” nie wie le więk sza – 6,10 ha).
Znacz nie bar dziej atrak cyj ne dla par ce lan tów by ły go spo dar stwa po nie miec kie (1002
w po wie cie wło cław skim). Cha rak te ry zo wa ły się one bo wiem lep szym sta nem za go spo -
da ro wa nia, a tak że – co mia ło nie ma łe zna cze nie – no wi go spo da rze mo gli mieć więk szą
gwa ran cję, że daw ni wła ści cie le tych go spo darstw nie po wró cą (pew no ści ta kiej nie było
w przy pad ku ma jąt ków ziem skich na le żą cych wcze śniej do Po la ków)49.

Par ce la cja ma jąt ku Brze zie roz po czę ła się oko ło 19 mar ca 1945 r.50 W gmi nie
Wieniec, na któ rej ob sza rze znaj do wa ły się do bra Kro nen ber gów, pro pa gan do we za bie -
gi ko mu ni stów ma ją ce na ce lu zmo bi li zo wa nie wła snych ak ty wi stów par tyj nych do za -
an ga żo wa nia się w prze pro wa dze nie par ce la cji ma jąt ków od nio sły mi zer ny sku tek.
Po mi mo ist nie ją cych na te re nie tej gmi ny 5 ko mó rek par tyj nych li czą cych 255 człon -
ków, za le d wie 2 ak ty wi stów PPR przy stą pi ło do re ali za cji re for my rol nej51. Po cząt ko wo
miej sco we wła dze pla no wa ły Wie niec prze zna czyć na ośro dek wy po czyn ko wy dla człon -
ków wło cław skiej PPR52. La tem 1945 r. ode bra ne Kro nen ber gom bu dyn ki pa ła co we prze -
zna czo no na miej sce za kwa te ro wa nia dla ro bot ni ków z miast za trud nio nych
przy re ali za cji ak cji żniw nej5 3. O zu peł nej igno ran cji przed sta wi cie li no wych władz
w kwe stii za bez pie cze nia dóbr kul tu ry przed znisz cze niem mo że świad czyć fakt, że po -
zo sta ją ce jesz cze w pa ła cach Kro nen ber gów cen ne dzie ła sztu ki o du żej war to ści mu ze -
al nej nie zo sta ły w ża den spo sób za bez pie czo ne przed kra dzie ża mi. W spra woz da niu
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49 B. Głę bo wicz, Rol nic two po wia tu wło cław skie go... [w:] Mo no gra fia pow. wło cław skie go, s. 172
(ta bli ca nr 3: „Re ali za cja re for my rol nej w pow. wło cław skim w la tach 1945–1947. Struk tu ra spo łecz na
na dzia łów zie mi” i ta bli ca nr 4: „Wy ni ki re for my rol nej w po szcze gól nych gmi nach pow. wło cław skie -
go we dług sta nu na 31 XII 1947 r.”), s. 173 (ta bli ca nr 5: „Prze cięt na wiel kość dział ki z par ce la cji w pow.
wło cław skim w 1947 r.”), s. 180. 

50 APB, UWP, 37, Spra woz da nie ko mi sa rza Po wia to we go Urzę du Ziem skie go we Wło cław ku z prze -
bie gu prac par ce la cyj nych w po wie cie wło cław skim, 19 III 1945 r., b.p. Na za rząd cę ma jąt ku w Brze ziu
wy zna czo no Ed mun da So bol ciń skie go (So bo kiń skie go).

51 APB, KP PPR we Wło cław ku, 9, Pro to kół kon fe ren cji se kre ta rzy PPR z po wia tu wło cław skie go,
18 IV 1945 r., b.p.

52 Ibidem, 30, Pro to kół po sie dze nia z udzia łem peł no moc ni ka po wia to we go do spraw re for my rol nej
we Wło cław ku S. Ma ciosz ka, sta ro sty po wia to we go wło cław skie go S. Ka ro la ka, se kre ta rza KP PPR we
Wło cław ku W. Woź nic kie go, se kre ta rza KM PPR we Wło cław ku T. Ko nar skie go i przed sta wi cie la Pomor -
skiej Izby Rol ni czej, 13 III 1945 r., b.p. Za rząd cą ma jąt ku w Wień cu był Ty tus Myst kow ski.

53 Ibidem, 9, Spra woz da nie z ze bra nia przed sta wi cie li gmin i ma jąt ków we Wło cław ku po świę co ne -
go ak cji żniw nej, 26 VI 1945 r., b.p.



z od pra wy kie row nic twa miej sco wej mi li cji I se kre tarz Ko mi te tu Miej skie go PPR
we Wło cław ku Ta de usz Ko nar ski na te mat sy tu acji w gmi nie Wie niec na pi sał: „Naj bar -
dziej zde mo ra li zo wa na gmi na […]. Par tia nie prze ja wia żad ne go ży cia po li tycz ne go,
akcja żniw na cią gnie się w ogon ku, gdy by nie zor ga ni zo wa no po mo cy w mie ście, nie
zdo ła li by sprząt nąć na wet ży ta. Lud ność zaj mu je się kra dzie żą. Dnia 9 [sierp nia
1945 r. – przyp. P.R.] skra dzio no na te re nie ma jąt ku po by łym Kro nen ber gu bar dzo cenny
ob raz [przed sta wia ją cy] Sta ni sła wa Po nia tow skie go na da ją ce go ak ta wła sno ści zie mi,
do cho dze nia w to ku”54.

Ogrom ny roz miar de wa sta cji mie nia, ja ka do ko ny wa ła się pod czas re ali za cji re for my
rol nej w po ło żo nych nie opo dal dóbr Kro nen ber gów Ja ran to wi cach i Wo li Ada mo wej, zo -
stał przed sta wio ny przez ich wła ści cie la Ta de usza Cza plic kie go: „Tu taj [tj. w Wo li Ada -
mo wej – przyp. P.R.] je stem świad kiem po nu rej sce ny gra bie ży dwo ru, z któ re go, głów nie
ba by, wy no szą łóż ka, krze sła, na rę cza po ście li, pięk ne ob ra zy, a męż czyź ni wy pro wa dza -
ją in wen tarz ży wy, za rzy na jąc po dro dze ja kie goś cie la ka. […] Do Ja ran to wic wjeż dżam
w trzy dni po wyj ściu Niem ców. […] Dwór już zra bo wa ny. W obo rze je den wół,
a w owczar ni kil ka dzie siąt zdy cha ją cych ja gniąt, któ rym mat ki za bra no. Idę do dwo ru:
drzwi fron to we, mi mo mro zu, otwar te na oścież. Więk szość me bli już wy nie sio na. W sa -
lo nie reszt ki ja kichś ob cych me bli, po dob no Kro nen ber gów z Wień ca. […] Na prze ciw -
ległej ścia nie po zo stał tyl ko ślad po pięk nym por tre cie Czer kie sa w za byt ko wych,
zło co nych ra mach. Sam por tret le ży na pod ło dze, a ozdob ne ra my zra bo wa ne. W in nych
po ko jach po zo sta ły me ble naj cięż sze: stół dę bo wy, for te pian, ogrom ne sza fy na ubra nia
i bie li znę, wiel kie biur ko oj ca. Wszę dzie śla dy ra bun ku i wiel kie go znisz cze nia. […] W ła -
zien ce ar ma tu ra wy rwa na ze ścia ny, a se des roz bi ty. Gdy wy cho dzę z dwo ru, oglą dam sce -
nę, jak ja kaś za póź nio na ba ba prze wró ci ła pięk ny, in kru sto wa ny stół pod wie czor ko wy
bla tem na śnieg, a mię dzy drew nia ne no gi na kła da po dusz ki, koł dry i in ną po ściel i ciąg -
nie jak san ki – za sznu rek przy wią za ny do jed nej z rzeź bio nych nóg. Na ten wi dok ogar -
nę ło mnie uczu cie obrzy dze nia i szyb ko wy co fa łem się. […] Na bra mie wjaz do wej już
roz le pio no Ma ni fest PKWN z Cheł ma Lu bel skie go. Tłu mek pa rob ków czy ta, przy świe -
ca jąc so bie za pał ka mi, bo zmrok już za padł. Już wie dzą, że ob szar ni cy to wróg lu du, ich
ogra bie nie bę dzie le gal ne i że na do kład kę otrzy ma ją jesz cze zie mię or ną i łą ki”55. 

Przez krót ki czas Ta de usz Cza plic ki peł nił obo wiąz ki agro no ma na gmi nę Wie niec
i ze tknął się wów czas z Le opol dem Ja nem Kro nen ber giem, któ re go po wrót przy padł do -
kład nie w mo men cie ży wio ło wo prze pro wa dza nej par ce la cji na le żą cych do nie go dóbr
ziem skich56. Obec ność wła ści cie la ma jąt ku bar dzo utrud nia ła prze pro wa dza nie par ce la -
cji, po nie waż część chło pów przej mu ją cych zie mię upa try wa ła w re for mie rol nej bez -
pra wie od by wa ją ce się w ma je sta cie pań stwa. Dla te go też po wszech ną prak ty ką władz
by ło zmu sza nie zie mian do na tych mia sto we go opusz cze nia kon fi sko wa nych dóbr (z jed -
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54 Ibi dem, Spra woz da nie I se kre ta rza KM PPR we Wło cław ku T. Ko nar skie go z od pra wy gmin nych
ko men dan tów MO i kie row ni ków ko mi sa ria tów MO we Wło cław ku, 27 VIII 1945 r., b.p.

55 T. Cza plic ki, Szla chec kie ostat ki. Dwu dzie sto wiecz na opo wieść pol skie go zie mia ni na, War sza -
wa 2000, s. 237–238.

56 Póź niej szym skut kiem ży wio ło we go cha rak te ru par ce lo wa nia ma jąt ków ziem skich by ły licz ne
błę dy w wiel ko ści przy zna nych dzia łek. Ta ka sy tu acja do ty czy ła m.in. kil ku par ce lan tów z na le żą ce go
uprzed nio do Kro nen ber gów Alek san drów ka. Zob. APB, UWP, 6024, Pi smo sta ro sty po wia to we go
M. Boro wiec kie go do Urzę du Wo je wódz kie go Po mor skie go, [przed 26] IX 1947 r., b.p.



no cze snym za ka zem za miesz ka nia w po wie cie, w któ rym znaj do wa ły się roz par ce lo wa -
ne ma jąt ki), co by ło re zul ta tem sto so wa nia prze pi sów nie pu bli ko wa nej in struk cji PKWN
o przy spie szo nym try bie wy ko ny wa nia re for my rol nej. Do pusz cza ła ona moż li wość usu -
wa nia wła ści cie li z ma jąt ków z na ru sze niem uprzed nio praw nie za gwa ran to wa ne go pra -
wa do trzy dnio we go ter mi nu na wy pro wa dze nie57. Po nad to no wi par ce lan ci sta wa li się
czę sto ofia ra mi dzia łań par ty zant ki an ty ko mu ni stycz nej sta ra ją cej się po wstrzy mać
reformę rol ną. Ar ty kuł 2 De kre tu 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 prze strze gał: „Kto uda rem nia lub utrud nia
wpro wa dze nie w ży cie re for my rol nej lub na wo łu je do czy nów skie ro wa nych prze ciw
jej wy ko na niu lub pu blicz nie po chwa la ta kie czy ny, pod le ga ka rze wię zie nia lub ka rze
śmier ci”58.

*  *  *

Do chwi li obec nej w li te ra tu rze hi sto rycz nej funk cjo nu je wie le nie ści sło ści i nie do -
po wie dzeń do ty czą cych za rów no ter mi nu po wro tu Kro nen ber ga, jak i je go po by tu w po -
wie cie wło cław skim w 1945 r. Na przy kład w in te re su ją cej roz pra wie po świę co nej ro do wi
Resz ke (z któ re go po cho dzi ła mat ka Le opol da Ja na) Aga ta Ma ło lep sza – w opar ciu
o przy wo ła ne wcze śniej wspo mnie nia spi sa ne przez Ta de usza Cza plic kie go – tak oto opi -
sa ła wy da rze nia zwią za ne z po wro tem Kro nen ber ga: „W ma ju 1945 ro ku [Le opold Jan
Kro nen berg – przyp. P.R.] przy je chał do ro dzin nych ma jąt ków w Wień cu i Brze ziu na Ku -
ja wach. Tam roz wie sił pi sem ną proś bę do lud no ści o zwrot je go pa mią tek ro dzin nych,
cho dzi ło mu głów nie o zdję cia. Jed no cze śnie po dał da tę swo je go ko lej ne go przy jaz du.
Jesz cze wte dy nie przy pusz czał, że wy dał na sie bie wy rok. W ty dzień póź niej, kie dy po -
now nie przy je chał do ma jąt ku, agen ci Urzę du Bez pie czeń stwa aresz to wa li go i osa dzi li 
w wię zie niu we Wło cław ku. Po wyj ściu na wol ność w 1947 r. wy emi gro wał do Sta nów
Zjed no czo nych i za miesz kał w Los An ge les”59. 

Znaj du ją ce się w za so bie byd go skiej de le ga tu ry In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej ar chi -
wa lia do ty czą ce dzia łań ko mu ni stycz nej bez pie ki wo bec ostat nie go mę skie go przed sta -
wi cie la ro du Kro nen ber gów w 1945 r. po zwa la ją nie tyl ko zwe ry fi ko wać i upo rząd ko wać
ist nie ją ce in for ma cje, lecz tak że wzbo ga ca ją do tych cza so wy stan wie dzy o lo sach Le -
opol da Ja na Kro nen ber ga. Są to ory gi nal ne do ku men ty wy two rzo ne mię dzy 24 mar ca
(pro to kół re wi zji oso bi stej Kro nen ber ga) a 16 czerw ca 1945 r. (na kaz zwol nie nia z wię -
zie nia, oświad cze nie o nie podej mo wa niu dzia łal no ści an ty pań stwo wej). Wśród nich znaj -
du je się rów nież pi sa ne w ce li wło cław skie go wię zie nia wła sno ręcz ne po da nie Le opol da
Kro nen ber ga z 16 ma ja 1945 r. sta no wią ce in te re su ją ce źró dło do ba da nia sfe ry men tal -
nej przed sta wi cie li elit zie miań skich w wa run kach Pol ski Lu do wej. Cen nych in for ma cji
do star cza tak że pro to kół prze słu cha nia Kro nen ber ga prze pro wa dzo ne go 30 mar ca 1945 r.
w PUBP we Wło cław ku. Na le ży pod kre ślić, że bez praw ny cha rak ter uwię zie nia Kro nen -
ber ga (brak sank cji pro ku ra tor skiej) oraz je go zwol nie nie (bez po wia do mie nia or ga nów
pro ku ra tor sko -są do wych) na pod sta wie de cy zji władz zwierzch nich MBP (roz ka zy
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57 S. Rud nic ki, op. cit., s. 121.
58 DzU, 1944, nr 10, poz. 50.
59 A. Ma ło lep sza, op. cit., s. 388.



ministra Sta ni sła wa Rad kie wi cza i kie row ni ka byd go skie go WUBP Hi po li ta Dul ja sza)
spo wo do wa ły, iż wło cław ski UB nie roz po czął pro wa dze nia for mal nej spra wy prze ciw -
ko nie mu. W re zul ta cie do ku men ta cja do ty czą ca Le opol da Kro nen ber ga mia ła nie ja sny
sta tus ar chi wal ny60. Trud no ją bo wiem uznać za tzw. ma te ria ły wstęp ne, któ ry mi na ogół
by ły do nie sie nia sie ci agen tu ral no -in for ma cyj nej, czę sto sta no wią ce pod sta wę do za ło -
że nia spra wy ope ra cyj nej. Wy da je się, że głów nym po wo dem prze cho wy wa nia tej do ku -
men ta cji „do cho dze nio wo -śled czej” by ła oso ba Le opol da Kro nen ber ga, któ ry przez swo je
po cho dze nie spo łecz ne był po ten cjal nie nie bez piecz ny – rów nież prze by wa jąc po za
krajem – ja ko „ele ment wro go na sta wio ny do Pol ski Lu do wej”61. War to jed nak za uwa -
żyć, że in te re su ją ce nas do ku men ty nie by ły od no to wa ne przez ko mór kę ewi den cji ope -
ra cyj nej PUBP we Wło cław ku62. Do ku men ta cja (je de na ście kart) by ła prze cho wy wa na
we wło cław skiej bez pie ce do 1951 r., praw do po dob nie w więk szym po szy cie lub se gre -
ga to rze, o czym świad czy nada na fo lia cja (kar ty 153–163). W dniu 28 sierp nia 1951 r.
ma te ria ły zo sta ły prze ka za ne do Wy dzia łu II WUBP w Byd gosz czy63. Na pod sta wie spi -
su za war to ści tecz ki spo rzą dzo ne go przed prze sła niem jej do Byd gosz czy moż na od two -
rzyć jej układ (za cho wa ła się no wo nada na fo lia cja). Skła da ła się ona wów czas
z dwu na stu kart, po nie waż do dat ko wo do łą czo nym do ku men tem by ła kar ta spraw dze -
nio wa E -15 z 29 czerw ca 1951 r.64 Praw do po dob nie do pie ro w 1955 r. ma te ria ły te zosta -
ły for mal nie za re je stro wa ne w Dzien ni ku ar chi wal nym akt do ssier (o nu me rze 6241/55).
Prze sła ne do ku men ty, po dob nie jak we Wło cław ku, nie zo sta ły za re je stro wa ne w kar to -
te ce ogól no in for ma cyj nej WUBP w Byd gosz czy. Na spi sie za war to ści j.a. umiesz czo no
od ręcz ną ad no ta cję o tre ści: „W k[ar to te ce] o[gól no in for ma cyj nej] nie fi gu ru je. Ma te ria -
ły nie przed sta wia ją war to ści ope ra cyj nej – znisz czyć” oraz da ta: 25 ma ja 1956 r.65 Praw -
do po dob nie wów czas do pier wot nych ma te ria łów do łą czo no do ku men ty z lat 1951–1956,
w tym wy da ne w paź dzier ni ku 1951 r. przez PUBP we Wło cław ku po le ce nie prze pro wa -
dze nia wy wia du przez Po ste ru nek MO w Brze ziu na te mat Kro nen ber ga6 6 oraz ma szy -
no pis mi li cyj ne go wy wia du z wrze śnia 1953 r.67 W tym cza sie do ku men ta cja ta zo sta ła
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60 We dług naj wcze śniej szej in struk cji byd go skie go WUBP z 15 XII 1946 r. po świę co nej m.in. ewi -
den cji spraw ope ra cyj nych wy róż nia no: spra wę agen tu ral ną (na oso by po dej rze wa ne o dzia łal ność „an -
ty pań stwo wą”), spra wę ewi den cyj ną (na oso by sta no wią ce po ten cjal ne za gro że nie dla bez pie czeń stwa
pań stwa) i spra wę for mu lar ną (za kła da na na pod sta wie ma te ria łów kom pro mi tu ją cych fi gu ran tów sprawy
agen tu ral nej po ich aresz to wa niu). Zob. 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. 114.

61 W ewi den cji ope ra cyj nej PUBP we Wło cław ku w 1952 r. od no to wa no, iż Kro nen berg „utrzy mu -
je kon takt z ko ła mi re ak cyj ny mi An glii” i znaj du je się w za in te re so wa niu Sek cji 1 (ma te ria ły
pod nr. 00066/49/K/K/4). Zob. AIPN By, 084/2195, Kar ta ewi den cyj na E -15, 9 VI 1952 r., k. 21. Wy żej
wspo mnia ny nu mer od no sił się do spra wy obiek to wej pro wa dzo nej przez PUBP we Wło cław ku
(nr rej. 00066/49) na „ob[ywa te li] an giel skich i do mi niów an giel skich oraz na ich kon tak ty” za ło żo -
nej 15 VII 1949 r. Zob.: AIPN By, 077/1375, Księ ga obiek to wa, b.p. W tym miej scu chciał bym po dzię -
ko wać Ro ber to wi Ga jo so wi z Wy dzia łu Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów De le ga tu ry IPN
w Byd gosz czy za zwró ce nie mo jej uwa gi na ewi den cyj ne za pi sy do ty czą ce ww. spra wy obiek to wej. 

62 AIPN By, 084/2195, Kar ta ewi den cyj na E -15, 29 VI 1951 r., k. 2. 
63 Ibi dem, Kar ta ewi den cyj na E -15, 9 VI 1952 r., k. 21.
64 Ibi dem, Kar ta ewi den cyj na E -16, 21 V 1956 r., k. 24. 
65 Ibi dem, k. 1.
66 Ibi dem, k. 18–19.
67 Ibi dem, k. 22.



prze kwa li fi ko wa na ja ko tzw. ak ta daw ne i nada no jej no wą sy gna tu rę ar chi wal -
ną 30726/D6 8. Na spi sie za war to ści tecz ki z ma te ria ła mi z lat pięć dzie sią tych star szy ofi -
cer ewi den cji ope ra cyj nej Sek cji 2 Wy dzia łu „C” KW MO w Byd gosz czy Bog dan
Li piń ski w lip cu 1965 r. umie ścił dys po zy cję: „po zo sta wić”, dzię ki cze mu zo sta ły za cho -
wa ne do ku men ty po zwa la ją ce od two rzyć lo sy ostat nie go Kro nen ber ga w 1945 r.

Le opold Jan Kro nen berg zo stał aresz to wa ny przez wło cław ski Urząd Bez pie czeń -
stwa 24 mar ca 1945 r., o czym mo że świad czyć pro to kół je go re wi zji oso bi stej opa trzo -
ny tą wła śnie da tą i go dzi ną 10.00. Re wi zji do ko nał war tow nik Jan Wojt czak69, któ ry
przy za trzy ma nym zna lazł na stę pu ją ce przed mio ty: 495 zł pol skie lu bel skie, 124 zł kra -
kow skie, 2 le gi ty ma cje PCK, ob ra zek Mat ki Bo skiej i port fel skó rza ny. Pro to kół re wi zji
za wie ra rów nież in for ma cję o miej scu za miesz ka nia Kro nen ber ga we Wło cław ku
przy uli cy POW nr 470.

Aresz to wa nie71 na stą pi ło na mo cy de cy zji ów cze sne go za stęp cy kie row ni ka PUBP
we Wło cław ku Ste fa na Pa lusz kie wi cza72. W pi sa nych pod ko niec lat sie dem dzie sią tych
wspo mnie niach Pa lusz kie wicz tak przed sta wił mo ty wy aresz to wa nia Kro nen ber ga: „Był
to czło wiek bar dzo wpły wo wy w Pol sce sa na cyj nej, był on po słem do sej mu73 i miał
wiel ki au to ry tet wśród swych ro bot ni ków. W cza sie oku pa cji prze by wał wraz z ro dzi ną
w An glii74. W je go do brach przy go to wa nia do re for my rol nej prze bie ga ły spraw nie. Pew -
ne go ra zu dzwo ni do mnie se kre tarz Ko mi te tu Po wia to we go PPR tow. Wła dy sław Woź -
nic ki […], abym do nie go przy szedł. Po przyj ściu do nie go mó wi, że przy je chał ba ron
z Lon dy nu i chło pi je go zie mi nie chcą brać. Na dru gi dzień po je cha li śmy ra zem do miej -
sco wo ści Wie niec po mó wić z chło pa mi. Po przy jeź dzie na miej sce i zro bie niu ze bra nia,
na któ re chło pi nie chęt nie przy szli, tow. Woź nic ki mó wił o PKWN i re for mie rol nej itp.
U chło pów wy czu łem chęć i jed no cze śnie bo jaźń. My chło pów ro zu mie li śmy, prze cież
oni z dzia da pra dzia da u pa na ba ro na słu ży li, tam wy ro śli. Pan ba ron dla nich był wszyst -
kim i jak moż na brać je go zie mię. Po zo rien to wa niu się na miej scu wnio sek był je -
den – ba ron prze szka dza. Po prze my śle niu tej spra wy po sta no wi łem ba ro na za mknąć.
Ba ron sie dzi, a chło pi dzie lą zie mię, i tak kil ka dni po trwa ło”75. 

Do cza su prze słu cha nia Kro nen berg po zo sta wał więź niem wło cław skie go PUBP
i prze by wał za pew ne w aresz cie pre wen cyj nym znaj du ją cym się w piw ni cach urzę du.
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68 Ma te ria ły mia ły 8 V 1956 r. wpły nąć do ar chi wum WUdsBP w Byd gosz czy. Zob. AIPN By,
00123/27, Księ ga wpły wu i ru chu akt w ar chi wum ope ra cyj nym za 1956 r., k. 25v.

69 Jan Wojt czak, s. Fran cisz ka, ur. 19 X 1908 r. we Wło cław ku. Od 25 II do 15 XII 1945 r. war tow -
nik (od czerw ca 1945 r. za stęp ca do wód cy war ty) PUBP we Wło cław ku. AIPN By, 0122/2116, Ak ta
osobo we Ja na Wojt cza ka.

70 AIPN By, 084/2195, Pro to kół re wi zji oso bi stej, 24 III 1945 r., k. 6.
71 W spra woz da niu kie row ni ka wło cław skie go UB mo że my prze czy tać: „Mel du je my, że prze bieg

par ce la cji idzie nor mal nym try bem, nie na po ty ka jąc na żad ne trud no ści. Prze trzy ma li śmy jed ne go wła -
ści cie la ma jąt ku, któ ry nie usu nął się z po wia tu”. AIPN By, 063/1, Spra woz da nie kie row ni ka PUBP we
Wło cław ku Da nie la Ku ba jew skie go z prze bie gu prac par ce la cyj nych na te re nie po wia tu wło cław skie go
od 23 do 25 III 1945 r., 26 III 1945 r., k. 25.

72 Ste fan Pa lusz kie wicz, s. Ma te usza, ur. 24 VIII 1905 r. w Ką tach. Od 1 III do 30 IV 1945 r. za stęp -
ca kie row ni ka PUBP we Wło cław ku, a na stęp nie od 1 V 1945 r. do 14 I 1946 r. kie row nik te go urzę du.
AIPN, 0193/7000, Ak ta oso bo we Ste fa na Pa lusz kie wi cza.

73 In for ma cja nie praw dzi wa: L.J. Kro nen berg nie spra wo wał man da tu po sel skie go. 
74 In for ma cja nie praw dzi wa: L.J. Kro nen berg okres oku pa cji spę dził w Pol sce.
75 AIPN By, 080/597, Wspo mnie nia S. Pa lusz kie wi cza, 28 VIII 1978 r., k. 299–300.



Ofi ce rem prze słu chu ją cym 30 mar ca 1945 r. Kro nen ber ga był kie row nik Sek cji do Wal -
ki z Ban dy ty zmem i De zer cją (Sek cji Spe cjal nej) Lu dwik Pa we lec, ma ją cy za so bą służ -
bę w par ty zant ce ko mu ni stycz nej76. Zło żo ne przed ofi ce rem śled czym ze zna nia
Kro nen ber ga do star cza ją kil ku nie zna nych in for ma cji o je go wo jen nych lo sach. 

Le opold Jan Kro nen berg po ka pi tu la cji War sza wy we wrze śniu 1939 r. po wró cił
do swo ich ku jaw skich dóbr, w któ rych prze by wał do li sto pa da 1939 r. Zo stał wów czas
wy sie dlo ny przez Niem ców z ma jąt ku Wie niec i osa dzo ny w wię zie niu we Wło cław ku77,
w któ rym prze sie dział pół to ra mie sią ca. Na stęp nie z po zo sta ły mi więź nia mi wy wie zio -
no go do Za mo ścia. Pod ko niec 1939 r. zdo łał zbiec i udał się do War sza wy, w któ rej
przez po nad rok był bez pra cy. Do pie ro 1 mar ca 1941 r. miał otrzy mać w dzier ża wę
od Ma rii Kacz kow skiej ok. 130 ha zie mi w po wie cie ło wic kim (ma ją tek Lu bian ków78)
i tam pra co wał do lip ca 1944 r. Na stęp nie po wró cił do War sza wy, w któ rej wkrót ce wy -
bu chło po wsta nie. Wziął w nim udział ja ko pra cow nik PCK79.

Pod czas prze słu cha nia po sta wio ne zo sta ło rów nież py ta nie o po wód po wro tu Kro -
nen ber ga do swo ich ma jąt ków: „Dla cze go nie opu ści li ście wa sze go ma jąt ku w Wień cu,
gdy otrzy ma li ście roz kaz?”. Tak po sta wio ne py ta nie mo że świad czyć o tym, że
przed aresz to wa niem (24 mar ca 1945 r.) Kro nen berg ze tknął się już z funk cjo na riu szem
UB lub in nym przed sta wi cie lem „wła dzy lu do wej” i zo stał uprze dzo ny o kon se kwen -
cjach po zo sta wa nia w swo ich do brach w cza sie re ali za cji re for my rol nej. Kro nen berg
swo je po stę po wa nie tłu ma czył trud no ścia mi ze zna le zie niem no we go miej sca za miesz -
ka nia dla sio stry prze by wa ją cej w na le żą cym do niej ma jąt ku w Brze ziu (w do ku men cie,
praw do po dob nie błęd nie, mo wa jest o prze by wa niu Jó ze fy Ró ży Kro nen berg w ma jąt ku
w Brze ściu)80. Wy ja śnie nia zło żo ne przez Kro nen ber ga nie wpły nę ły na je go uwol nie -
nie. Na stęp ne go dnia z aresz tu zo stał prze nie sio ny do wło cław skie go wię zie nia, a ja ko
po wód osa dze nia po da no: „prze ciw ny re for mie rol nej”81.

O po wo dach aresz to wa nia Kro nen ber ga wspo mniał w swo jej re la cji, zło żo nej praw -
do po dob nie w la tach sześć dzie sią tych dla Re fe ra tu ds. Dzia ła czy Ru chu Ro bot ni cze go
KW PZPR w Byd gosz czy, przed wo jen ny wło cław ski ko mu ni sta Oskar Dorsz (ps. „Ko -
tek”), któ ry w tym cza sie peł nił obo wiąz ki kie row ni ka miej skiej MO we Wło cław ku82.
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76 Lu dwik Pa we lec -Kwiat kow ski, s. Fran cisz ka, ur. 11 XII 1925 r. w Wo li Rze czyc kiej. W cza sie
oku pa cji niemieckiej czło nek pod ziem nej PPR i żoł nierz AL w La sach Lip skich. Funk cjo na riusz apa ra -
tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go od paź dzier ni ka 1944 r. Od 22 I 1945 r. czło nek gru py ope ra cyj nej MBP
na po wiat wło cław ski, od 26 I 1945 r. kie row nik Sek cji Śled czej PUBP we Wło cław ku, od 9 II 1945 r.
kie row nik Sek cji 4 WB PUBP we Wło cław ku, od 1 II 1946 r. funk cjo na riusz WUBP w Byd gosz czy.
AIPN, 003175/637, Ak ta oso bo we Lu dwi ka Pa wel ca -Kwiat kow skie go. 

77 We dług in for ma cji uzy ska nej po woj nie przez wło cław ski UB w cza sie prze pro wa dza nia wy wia -
du do ty czą ce go sio stry Le opol da Kro nen ber ga – Jó ze fi ny Ko wa lew skiej, Niem cy jesz cze w 1939 r. pro -
po no wa li Kro nen ber go wi przy ję cie II gru py nie miec kiej li sty na ro do wej (DVL). Od rzu ce nie przez nie go
tej pro po zy cji spo wo do wa ło cza so we je go uwię zie nie i przy mus opusz cze nia ma jąt ku. AIPN, 0423/2203,
Da ne z wy wia du na Jó ze fi nę Ko wa lew ską, 19 X 1948 r., k. 19.

78 Ibi dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu I WUBP w Ło dzi S. Ga jew skie go, 8 VII 1949 r., k. 36.
79 AIPN By, 084/2195, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 30 III 1945 r., k. 4.
80 Ibi dem, k. 5.
81 Ibi dem, Na kaz przy ję cia do wię zie nia, 31 III 1945 r., k. 7.
82 Od 20 II do 1 V 1945 r. kie row nik MO na mia sto Wło cła wek, od 2 V do 15 VI 1945 r. szef Służ -

by Ze wnętrz nej KP MO we Wło cław ku, od 15 VI do 10 VII 1945 r. kie row nik Ko mi sa ria tu MO w To -
ru niu, od 20 VIII 1945 r. do 1 III 1946 r. funk cjo na riusz PUBP we Wło cław ku (od 20 VII do 8 X 1945 r. 



Do in for ma cji in sy nu ują cej Kro nen ber go wi pa ser stwo ma te ria ła mi po cho dzą cy mi z kra -
dzie ży na le ży oczy wi ście pod cho dzić ostroż nie, ma jąc świa do mość pro pa gan do wych ce -
lów, ja kie przy świe ca ły zbie ra niu i utrwa la niu re la cji by łych funk cjo na riu szy. Nie mniej,
na jej pod sta wie moż na stwier dzić, że jesz cze przed aresz to wa niem Kro nen ber go wi wy -
da no na kaz opusz cze nia ma jąt ku, do któ re go on się nie za sto so wał. Dorsz wspo mi na:
„Wła ści ciel ma jąt ku ziem skie go Wie niec miał na kaz opusz cze nia ma jąt ku. Kie dy za czę -
to bu do wę mo stu na Wi śle, pra co wał tam inż. Chor wat i jesz cze dwóch in ży nie rów z War -
sza wy. Na bu do wie no to wa no sze reg kra dzie ży, m.in. ben zy nę, naf tę, sma ry itp. Wszyst ko
to tra fia ło do Kro nen ber ga i on tym han dlo wał. In ży nie ro wie ci da li mu ko nie i po wóz -
kę i Kro nen berg ob jeż dżał, i kon tro lo wał swo je do bra. Oczy wi ście to wy wo ła ło sze reg
ko men ta rzy, bu dzi ło nie pew ność u lu dzi, któ rzy pra co wa li na tej zie mi”. Zna mien ne jest
ostat nie zda nie re la cji Dor sza po świę co ne oma wia nej spra wie, któ re uka zu je pro pa gan -
do wo -ide olo gicz ne tło de cy zji bez pie ki o uwię zie niu Kro nen ber ga: „Mie li śmy dość pod -
staw, aby przy mknąć pa na dzie dzi ca – to też wi dok był nie la da, jak dzie dzic, pan
na wło ściach – słyn ny Kro nen berg, rą bał na po dwór ku UBP drze wo”83.

We wło cław skim wię zie niu pięć dzie się ciocz te ro let ni Kro nen berg prze by wał sie dem -
dzie siąt osiem dni (31 mar ca – 16 czerw ca 1945 r.)84 i w tym cza sie stan je go zdro wia
uległ po gor sze niu85. W pro te ście prze ciw ko osa dze niu i dłu go trwa łe mu nie roz pa try wa -
niu je go spra wy 14 ma ja 1945 r. roz po czął gło dów kę. Jed no cze śnie żą dał prze nie sie nia
go do po je dyn czej ce li86. Gdy by nie zde cy do wa na po sta wa Kro nen ber ga, nie wia do mo,
jak dłu go prze by wał by on jesz cze w wię zie niu. W po da niu z 16 ma ja 1945 r. Kro nen -
berg zwra cał się z proś bą o roz pa trze nie je go spra wy przez wy miar spra wie dli wo ści i pod -
kre ślał, że nie po czu wa się do żad nej wi ny, co pra gnął udo wod nić pod czas roz pra wy
są do wej. W do ku men cie tym wy ra ził on rów nież zdzi wie nie z po wo du po za praw nych
dzia łań funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go („trud no jest przy pu ścić,
aby w pra wo rząd[nym], de mo krat[ycz nym] pań stwie ja kie kolw[iek] wła dze mo gły sa -
mo wol nie po zba wiać i przy wra cać wol ność lo jal nym ob[ywa te lom], gdyż rów na ło by się
to me to dom, prze ciw któ rym cy wi liz[owa ny] świat wal czył przez 6 lat”87). Pod trzy my -
wał swo ją wo lę pod da nia się wy ro kom są do wym na wet wów czas, gdy zo sta ła mu zło żo -
na pro po zy cja za koń cze nia pro te stu gło do we go w za mian za uwol nie nie z wię zie nia. Był
on bo wiem prze ko na ny, że zo sta nie oczysz czo ny ze sta wia nych za rzu tów, co spo wo du -
je „skró ce nie nie za słu żo nych cier pień fi zyczn[ych] i mor[al nych] nie tyl ko mo ich, ale
i wie lu współ więźn[iów] tak w[e] Włocł[aw ku], jak i w ca łej Pol sce”88.

Osta tecz nie jed nak żą dań Kro nen ber ga do ty czą cych pro ce su nie zre ali zo wa no, a on
sam zo stał zwol nio ny z wię zie nia do pie ro 16 czerw ca 1945 r. Na wet wów czas za cho wał
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re fe rent Sek cji 2 – po wiat, od 9 X 1945 r. do 31 I 1946 r. p.o. kie row ni ka Sek cji 4, od 1 II do 1 III 1946 r.
za stęp ca kie row ni ka PUBP we Wło cław ku – for mal nie nie za twier dzo ny). AIPN By, 194/700, Prze bieg
służ by Oska ra Dor sza, b.d, b.p. 

83 APB, KW PZPR w Byd gosz czy, 2937, Wspo mnie nia Oska ra Dor sza, b.d., b.p.
84 Wli cza jąc sied mio dnio wy po byt w aresz cie PUBP we Wło cław ku (24–30 III 1945 r.), Kro nen berg

był wię zio ny 85 dni.
85 AIPN By, 084/2195, Orze cze nie le kar skie, 18 V 1945 r., k. 13.
86 Ibi dem, Ra port przo dow ni ka wię zien ne go Wła dy sła wa Pa rzyń skie go do na czel ni ka wię zie nia we

Wło cław ku, 14 V 1945 r., k. 8.
87 Ibi dem, Po da nie Le opol da Ja na Kro nen ber ga, 16 V 1945 r., k. 11.
88 Ibi dem, k. 12.



bez kom pro mi so wą po sta wę i od mó wił pod pi sa nia oświad cze nia o nie podej mo wa niu dzia -
łal no ści wy mie rzo nej prze ciw ko Rzą do wi Tym cza so we mu i Pol sce „de mo kra tycz nej”89.
Do ku ment ta ki pod pi sa li zwal nia ni ra zem z Kro nen ber giem dwaj in ni wła ści cie le ziem -
scy – bra cia Je rzy i Ka zi mierz Bac cia rel li90. Pod czas zwal nia nia Kro nen ber ga z wię zie -
nia obec ni by li rów nież funk cjo na riu sze bez pie ki: kie row nik urzę du Pa lusz kie wicz
i kie row nik Sek cji 8 Śled czej Jan Zim nic ki. Ten pierw szy w swoich wspo mnie niach za -
pi sał: „Po po dzia le zie mi [na le żą cej do Kro nen ber ga – przyp. P.R.] po sze dłem do wię -
zie nia ce lem zwol nie nia ba ro na. Po we zwa niu go do po ko ju na czel ni ka wię zie nia,
oświad czy łem mu, że je stem tym, któ ry ka zał go za mknąć i przy sze dłem po to, aby go
zwol nić (wy czu łem, że te go pra gnął). Ja ze swej stro ny chcia łem pro wa dzić z nim ta ką
roz mo wę, aby się do my ślił, że zo stał za mknię ty w związ ku z re for mą rol ną. Za czą łem
mó wić, że wpły nął do nas ma te riał ob cią ża ją cy go, no i mu sie li śmy spraw dzić i to po -
trwa ło pa rę dni (nie wiem, czy w to uwie rzył, zda je się, że nie). Za czął za raz mó wić o re -
for mie rol nej, że on ja ko po seł91 jesz cze gdzieś po 1920 r. wy stą pił na sej mie, aby
prze pro wa dzić re for mę rol ną itd. Ja je mu za da łem py ta nie, czy za ten wy czyn po dzie lił
los z po sła mi za mknię ty mi w Brze ściu pod opie ką [Wa cła wa] Kost[k]i -Bier nac kie go92.
Nic mi na to nie od po wie dział. Za py ta łem go, co za mie rza zro bić po wyj ściu z wię zie -
nia – nic rów nież nie od po wie dział (wy czu łem, że ma za miar wró cić do swych po sia dło -
ści). Po wie dzia łem mu, że chło pi je go zie mię już po dzie li li mię dzy sie bie, a w je go pa ła cu
urzą dzi li dom lu do wy czy żło bek. Po wie dzia łem mu, że prze cież zo sta wił ro dzi nę
w Anglii i na pew no [ona] na nie go cze ka. Na tym roz mo wę skoń czy li śmy, ba ron w swych
do brach się nie po ka zał”93. 

Z ko lei kie row nik Sek cji 8 Śled czej Jan Zim nic ki w spra woz da niu na pi sał, że w myśl
roz ka zu mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go Sta ni sła wa Rad kie wi cza i kie row ni ka
WUBP w Byd gosz czy Hi po li ta Dul ja sza umo rzo no 18 spraw i zwol nio no kil ku więź -
niów po uprzed nim pod pi sa niu oświad czeń. „Przy zwol nie niu, po wy tłu ma cze niu im
przez kie row ni ka PUBP, ja kie sta no wi sko zaj mu je Rząd Tym cza so wy w Pol sce w ustro -
ju de mo kra tycz nym wo bec swo ich oby wa te li, na wet ta kich, któ rzy są mniej win ni,
względ nie prze stęp stwa ro bi li nie świa do mie – za zna czo no, że Rząd Tym cza so wy da je
wszel kie moż li wo ści swo bo dy i pra cy, jak rów nież kształ ci mło de po ko le nie. Zwol nie ni
mo gą pra co wać za wo do wo, jak rów nież dla Pol ski de mo kra tycz nej – przy tym wszy scy
zwol nie ni pod pi sa li zo bo wią za nia. Je den zie mia nin na zwi skiem Kro nen berg Le opold
zobo wią za nia nie pod pi sał, tłu ma cząc tym, że sie dział on nie win nie i że bę dzie chciał
praw nie to za ła twić, a pod pi su jąc zo bo wią za nie być mo że, że nie bę dzie mógł te go prze -
pro wa dzić. W obec no ści dwóch świad ków – zie mia ni nów [sic!] za zna czy li śmy, że od -
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89 Ibi dem, k. 15.
90 Sy tu acja bra ci Bac cia rel lich (wła ści cie li ma jąt ków w Ję dro wi cach i Mie cho wi cach w gmi nie Fal -

borz) by ła bar dziej skom pli ko wa na niż Kro nen ber ga, po nie waż w 1939 r. zre zy gno wa li z pol skiej przy -
na leż no ści pań stwo wej i za de kla ro wa li się ja ko volks i ta lie ni sche. Nie mniej ich za cho wa nie wo bec
lud no ści pol skiej w cza sie oku pa cji by ło nie na gan ne. Zob. T. Cza plic ki, op. cit., s. 82–83.

91 Zob. przy pis 73.
92 Wa cław Ko stek -Bier nac ki (1884–1957), po li tyk sa na cyj ny, wo je wo da no wo grodz ki (1932) i po -

le ski (1932–1939), ko men dant twier dzy brze skiej w cza sie uwię zie nia po li ty ków opo zy cji an ty sa na cyj -
nej. P. Ci cho rac ki, Dro ga ku ana te mie. Wa cław Ko stek -Bier nac ki (1884–1957), War sza wa 2009.

93 AIPN By, 080/597, Wspo mnie nia S. Pa lusz kie wi cza, 28 VIII 1978 r., k. 300.
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Nakaz zwolnienia z włocławskiego więzienia Leopolda Jana Kronenberga 
z 16 czerwca 1945 r. (AIPN By, 084/2195, k. 14)



mó wił pod pi sa nia zo bo wią za nia, przy tym świad ko wie ci pod pi sa li się”94. O po zba wio -
nym pod staw praw nych uwię zie niu Kro nen ber ga do sko na le zda wa li so bie spra wę funk -
cjo na riu sze wło cław skie go UB. W mel dun ku z kon tro li wię zie nia we Wło cław ku
przy zna no, że nie po sia da no wy ma ga nej pra wem sank cji pro ku ra tor skiej na trzech
ziemian, w tym na Kro nen ber ga. Dla te go też „wy żej wy mie nio nych zwol ni li śmy bez wie -
dzy pro ku ra to ra, gdyż jesz cze nie mie li śmy na nich sank cji, [a] przez to sa mo nie je ste -
śmy zo bo wią za ni mel do wać pro ku ra to ro wi”95.

Ze zwol nio nym z wię zie nia Kro nen ber giem spo tkał się wspo mnia ny wcze śniej
Tadeusz Cza plic ki, któ ry za pro po no wał mu wy jazd do Kor li na (po ło żo ne go 20 km na pół -
noc ny wschód od Dar ło wa) i ob ję cie tam ad mi ni stra cji jed ne go z ma jąt ków. Kro nen berg
za żą dał jed nak za pew nie nia, że miej sco we wła dze par tyj ne nie bę dą in ge ro wać w prowa -
dze nie go spo dar stwa. Oczy wi ście ta kich gwa ran cji nie mógł otrzy mać96. Nie po twier dzo -
na po zo sta je rów nież in for ma cja, ja ko by – zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi97 – zo -
sta ła wy dzie lo na Kro nen ber go wi osob na par ce la wraz z mły nem wod nym na rze ce
Zgło wiącz ce (le wy do pływ Wi sły)98. 

Po ode bra niu ma jąt ku Le opold Jan Kro nen berg przez pe wien czas po zo sta wał w kra -
ju99. Zmu szo ny był jed nak szu kać in nych spo so bów za rob ko wa nia. Zaj mo wał się m.in.
tłu ma cze nia mi tech nicz ny mi z ję zy ka an giel skie go. Osta tecz nie na prze ło mie 1946 r.
i 1947 r. wy emi gro wał do Wiel kiej Bry ta nii. Po krót ko trwa łym po by cie w Ma ro ku oko -
ło 1955 r. wy je chał do Sta nów Zjed no czo nych, gdzie za miesz kał w Los An ge les100. Tam
też zmarł 13 grud nia 1971 r.

Cięż ki los nie omi nął je go sio stry Jó ze fy Ró ży, dzie dzicz ki ma jąt ku Brze zie. Zo sta ła
ona aresz to wa na 17 ma ja 1952 r. i 8 stycz nia 1953 r. ska za na przez Woj sko wy Sąd Re jo -
no wy w War sza wie na sie dem lat wię zie nia i prze pa dek mie nia za rze ko mą współ pra cę
z wy wia dem bry tyj skim101. Prze by wa ła w wię zie niu dla ko biet w For do nie, skąd w 1955 r.
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94 AIPN By, 063/17, Spra woz da nie nr 1 kie row ni ka Sek cji 8 (Śled czej) PUBP we Wło cław ku J. Zim -
nic kie go za okres 29 I–18 VI 1945 r., 18 VI 1945 r., k. 2.

95 AIPN By, 063/1, Mel du nek o kon tro li Obo zu Pra cy w Mi len ci nie i wię zie nia, 18 VI 1945 r., k. 112–113. 
96 T. Cza plic ki, op. cit., s. 264–265.
97 Obo wią zu ją cy w zno we li zo wa nym brzmie niu de kret o re for mie rol nej prze wi dy wał, iż po zba wie -

ni ma jąt ków zie mia nie mo gli otrzy mać ekwi wa lent w po sta ci go spo dar stwa rol ne go na wła sność po za
gra ni ca mi po wia tu, w któ rym po ło żo ny był do tych cza so wy ma ją tek. Po nad to do pusz cza no tak że moż li -
wość przy zna nia im pen sji we dług sta wek otrzy my wa nych przez urzęd ni ków pań stwo wych. Za pi sy te
nie by ły jed nak re spek to wa ne. B. Głę bo wicz, Re ali za cja re for my rol nej Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego w województwie pomorskim w latach 1945–1948, Toruń 1966, s. 32.

98 AIPN, 0423/2203, Da ne z wy wia du na Jó ze fi nę Ko wa lew ską, 19 X 1948 r., k. 19. We dług za war -
tej w do ku men cie in for ma cji Le opold Jan Kro nen berg opu ścił nie le gal nie Pol skę w 1946 r. 

99 Wbrew po cząt ko wym za mie rze niom Kro nen berg zre zy gno wał z wal ki o od zy ska nie utra co ne go
ma jąt ku, bę dąc świa do my, iż nie przy nie sie ona spo dzie wa ne go re zul ta tu. War to do dać, iż do 1948 r. zło -
żo no 36 wnio sków re pry wa ty za cyj nych by łych wła ści cie li ziem skich z wo je wódz twa po mor skie go do -
ma ga ją cych się zwro tu ca ło ści lub czę ści daw nej wła sno ści. Po zy tyw nie za ła twio no je dy nie sześć z nich.
Ani je den ze zło żo nych wnio sków nie do ty czył ma jąt ków z po wia tu wło cław skie go. B. Głę bo wicz, Reali -
za cja re for my rol nej…, s. 139.

100 A. Żor, op. cit., s. 404; Dzie dzic two Kro nen ber gów…, s. 100.
101 AIPN, 0423/2203, Spra wa ope ra cyj na do ty czą ca Jó ze fi ny Ró ży Kro nen berg. We dług do nie sień

agen tu ral nych jesz cze przed aresz to wa niem Jó ze fi na Kro nen berg (prze by wa ją ca we Wło cław ku do li sto -
pa da 1948 r.) otrzy my wa ła od bę dą ce go na emi gra cji bra ta po moc fi nan so wą, któ rą ten prze sy łał za po -
śred nic twem bi sku pa wło cław skie go Ka ro la Ra doń skie go (ibi dem, No tat ka służ bo wa, 24 VII 1948 r., k. 15). 



zo sta ła zwol nio na. Uchy le nie w 1959 r. wy ro ku WSR nie skut ko wa ło rzecz ja sna od zy -
ska niem nie słusz nie utra co nych dóbr pry wat nych. Zmar ła 3 lu te go 1969 r. w War sza wie
po po trą ce niu przez sa mo chód102.

Nie wiel ką po zo sta łą jesz cze część ma jąt ku Brze zie (8,79 ha) obej mu ją cą ze spół re -
zy den cjo nal ny z pa ła cem, ofi cy na mi, ba żan tar nią, bu dyn ka mi ad mi ni stra cyj no -miesz ka -
nio wy mi, ogro dem i par kiem w czerw cu 1945 r. prze jął Po mor ski Wo je wódz ki Zwią zek
Sa mo rzą do wy. Po cząt ko wo za mie rza no utwo rzyć pre wen to rium dla dzie ci cho rych
na gruź li cę, lecz osta tecz nie zo stał tam urzą dzo ny pań stwo wy dom dziec ka103. Przy czy -
ną po rzu ce nia pier wot nych za ło żeń by ło po stę pu ją ce nisz cze nie bu dyn ków (w tym pa ła -
cu) oraz par ku i ogro dów104. Brak wła ści we go nad zo ru, któ ry spo czy wał na se kre ta rzu
par tyj nym105 i po ste run ku MO znaj du ją cym się w jed nym z bu dyn ków ma jąt ku, do pro -
wa dził do de wa sta cji po zba wio ne go drzwi i okien pa ła cu10 6. Po nad to 15 sierp nia 1948 r.
wy buchł po żar, któ ry stra wił dach i dru gie pię tro bu dyn ku. W pi śmie in spek to ra ad mi ni -
stra cyj ne go z koń ca sierp nia 1948 r. mo że my prze czy tać: „Pra wie że co dzien nie, a na -
wet kil ka krot nie co dnia ob fi te opa dy desz czo we nisz czą su fi ty pierw sze go pię tra par te ru,
a na wet piw nic prze cie ka niem wo dy. Tynk z su fi tu od pa da. Na zmo kłych su fi tach i ścia -
nach two rzy się wa ta”107. W li sto pa dzie 1948 r. pod czas po sie dze nia Pre zy dium PRN we
Wło cław ku po świę co ne go sy tu acji pa nu ją cej w ma jąt ku Brze zie stwier dzo no: „Pa łac,
któ re go re mont po chło nął gros do tych cza so wych wy dat ków, znaj du je się po po ża rze
w znacz nie gor szym sta nie, ani że li przed roz po czę ciem re mon tu. Ob fi te za la nie wo dą
pod czas po ża ru da chu spra wi ło, że wo da w du żej ilo ści prze cie kła przez wszyst kie kon -
dy gna cje aż do su te ryn. Prze sy co ne wo dą kosz tow ne tyn ki nie któ rych ścian […] zmur -
sza ły i obec nie ca ły mi pła ta mi od pa da ją, a wie le pod łóg z dro gie go par kie tu po wy dy ma ło
się i wy pa czy ło. Skut ki za wil go ce nia ścian, su fi tów i pod łóg po gar sza ją się z każ dym
dniem, a szcze gól nie po każ dym desz czu, któ re w po rze je sien nej pa da ją dość czę sto.
O ile na wet pa łac zo sta nie przed zi mą na kry ty da chem, to po zo sta wie nie na zi mę przesy -
co nych wo dą ścian, su fi tów i pod łóg spo wo du je dal sze znisz cze nie, roz mia rów któ re go
w tej chwi li okre ślić nie moż na”108. Ogrom na ska la de wa sta cji pa ła cu oraz brak wy star -
cza ją cych środ ków fi nan so wych na po kry cie kosz tow nych re mon tów spo wo dowały,
że zde cy do wa no się na prze ka za nie ośrod ka w Brze ziu na rzecz Ku ra to rium Okrę gu
Szkol ne go Po mor skie go w To ru niu w ce lu stwo rze nia do mu dziec ka109. O ska li nie udol -
no ści miej sco wych władz mo że po nad to świad czyć fakt, że na te re nie zde wa sto wa ne go
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102 A. Ma ło lep sza, op. cit., s. 392–395.
103 E. Ce liń ska, M. Grusz czyń ska, Brze zie... [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji…, t. I, cz. 1, s. 57–58.
104 APB, UWP, 2438, Pro to kół czyn no ści ko mi sji sza cun ko wej w spra wie do ty czą cej osza co wa nia

szkód wy rzą dzo nych w ogrod nic twie, w par ku i na grun tach rol nych upraw nych na le żą cych do pre wen -
to rium dla dzie ci Po mor skie go Wo je wódz kie go Związ ku Sa mo rzą do we go w Brze ziu, 12 VIII 1948 r.,
b.p.

105 Ibi dem, Spra woz da nie z prze pro wa dzo nej w dniach 12–13 V 1948 r. in spek cji ośrod ka w Brze -
ziu prze zna czo ne go na pre wen to rium dla dzie ci za gro żo nych gruź li cą, b.d., b.p.

106 Ibi dem, Spra woz da nie z in spek cji ma jąt ku Brze zie, 6 XI 1947 r., b.p.
107 Ibi dem, Pi smo in spek to ra ad mi ni stra cyj ne go S. Gór skie go do Wy dzia łu Sa mo rzą do we go Urzę -

du Wo je wódz kie go Po mor skie go, 27 VIII 1948 r., b.p.
108 Ibi dem, Od pis pro to ko łu nr 16 po sie dze nia Pre zy dium PRN we Wło cław ku, 7 XI 1948 r., b.p.
109 Ibi dem, Pro to kół zdaw czo -od bior czy prze ka za nia resz tów ki Brze zie Ku ra to rium Okrę gu Szkol -

ne go Po mor skie go w To ru niu, 9 XII 1948 r., b.p.



i po zba wio ne go od po wied niej ochro ny ma jąt ku w Brze ziu na dal (1949 r.) w urą ga ją cych
wa run kach prze cho wy wa ne by ły płót na „Wy rok Mi da sa” – ba ro ko we go ma la rza włoskie -
go Car lo Ci gna nie go (1628–1719) i „Ol szyn ka Gro chow ska -Po bud ka” (1883 r.) – Ja na
Bo gu mi ła Ro se na (1854–1936)110.

Wy dzie lo ną z ma jąt ku Wie niec resz tów kę (28,11 ha), w skład któ rej wcho dził ośro -
dek z bu dyn ka mi (fol wark), sad owo co wy, park z pa ła cem i ofi cy ną miesz kal ną, tzw. sta -
ry pa łac, oraz cie plar nia z in spek ta mi, pla no wa no po cząt ko wo prze zna czyć na ce le
ma ją ce go po wstać li ceum rol no -pszcze lar skie go. Po rzu co no jed nak ten za mysł i w 1949 r.
zor ga ni zo wa no tam sa na to rium prze ciw gruź li cze (od 1976 r. Wo je wódz ki Spe cja li stycz -
ny Ze spół Opie ki Zdro wot nej Gruź li cy i Cho rób Płuc we Wło cław ku z sie dzi bą w Wień -
cu). Te ren fol war ku zo stał prze ka za ny w użyt ko wa nie Gmin nej Spół dziel ni „Sa mo po moc
Chłop ska” w Brze ściu Ku jaw skim111. Na to miast nie źle pro spe ru ją ce przed woj ną zdro -
jo wi sko w Wień cu do koń ca lat czter dzie stych bez sku tecz nie ubie ga ło się o uzy ska nie
sta tu su uży tecz no ści pu blicz nej, co wy ni ka ło za rów no ze sła be go wy po sa że nia za kła du,
jak i trud no ści z do je cha niem do nie go (brak re gu lar nie kur su ją cych środ ków ko mu ni -
kacji)112.

W li ście z 1969 r. do ku zyn ki miesz ka ją cej w Kra ko wie Le opold Jan Kro nen berg
m.in. pi sał: „Chciał bym kie dyś od wie dzić Pol skę, ale aż dziw ne, lu dzie w kon su la cie
polskim sta wia li ty le py tań i ro bi li trud no ści, że zre zy gno wa łem. […] Po myśl, jak wie le
utra ci li śmy przez woj nę. Wie niec, Brze zie, Ho tel Sa ski są bez pow rot nie stra co ne.
Może kie dyś nam zwró cą nie praw nie za bra ne ka mie ni ce przy Kra kow skim Przed mie -
ściu? Może kie dyś ustrój się zmie ni, chy ba nie za na sze go ży cia”113.
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110 Ibi dem, Pi smo wo je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków J. Re me ra do Wy dzia łu Sa mo rzą do we go
Urzę du Wo je wódz kie go Po mor skie go, 19 I 1949 r., b.p.

111 E. Ce liń ska, M. Grusz czyń ska, Wie niec... [w:] Ma te ria ły do dzie jów re zy den cji…, t. I, cz. 2, s. 249.
112 APB, UWP, 5273, Pi smo dy rek to ra Zdro jo wi ska Wie niec do Urzę du Wo je wódz kie go Po mor skie -

go, 28 X 1946 r., b.p.
113 List Le opol da Ja na Kro nen ber ga do ku zyn ki Ja ni ny z Resz ków Nie niew skiej z 1969; cyt. za:

M. Du brow ska, O zna nych i nie zna nych Kro nen ber gia nach na mar gi ne sie wy sta wy w Mu zeum Hi sto -
rycz nym m.st. War sza wy, „Al ma nach Mu ze al ny” 1999, t. II, s. 167–200.



Aneks

1945 maj 16, Wło cła wek – Po da nie prze by wa ją ce go w wię zie niu Le opol da Ja na Kro nen -
ber ga

Wło cła wek, 16 V 1945 [r.]
Wię zie nie, ce la 47

Le opold Jan Kro nen berg,
uczestn[ik] wo jen 1914–[19]18, 1918–[19]20, 
1939, rotm[istrz] rez[er wy] 15. p[ułku] uł[anów],
ka wa ler or de rów, sied mio krot nie ran ny

Do Pro ku ra to rii Ge ne ral nej Rz[eczy]p[ospo]li tej
lub wła dzy za stęp czej

Na rę ce Są du Okrę go we go w[e] Wło cław ku
przez Pa na Na czel ni ka Wię zie nia

Po da niea

Zo sta łem aresz to wa ny 24 mar ca br. przez Urz[ąd] Bezp[ie czeń stwa] w m[iej scu] i osa -
dzo ny w wię zie niu bez są du lub wy ro ku. Po nie waż re kla ma cje ust ne i pi śmien ne po da -
nie z kwiet nia br. do p[ana] pro ku ra to ra w m[iej scu] po zo sta ły bez od po wie dzi,
roz po czą łem dnia 14 bm. o godz. 7.00 gło dów kę, żą da jąc wi dze nia się z pro ku ra to rem
i [b].

Dnia 15 bm. oko ło 17.00 od wie dził mnie przed sta wi ciel Urz[ędu] Bezp[ie czeń stwa]
w m[iej scu] i na ma wiał na za prze sta nie gło dów ki, obie cu jąc zwol nie nie w dniu 19 bm.
Oświad czy łem, że bez wi dze nia się z pro kur[ato rem] gło dów ki nie za prze sta nę i z wię -
zie nia do bro wol nie nie wyj dę, na co od rzekł, że miej sco wy prok[ura tor] nie jest upo waż -
nio ny do roz patr[ywa nia] po dobn[ych] spraw. Zwa żyw szy że trud no jest przy pu ścić, aby
w pra wo rząd[nym], de mo krat[ycz nym] pań stwie ja kie kolw[iek] wła dze mo gły sa mo wol -
nie po zba wiać i przy wra cać wol ność lo jal nym ob[ywa te lom], gdyż rów na ło by się to me -
to dom, prze ciw któ rym cy wi liz[owa ny] świat wal czył przez 6 lat, praw do po dob[nie]
Urz[ąd] B[ez pie czeń stwa] miał ja kieś po waż ne pod sta wy do aresz tow[ania] mnie i wię -
zie nia przez 54 dni. Po nie waż do żad nej wi ny i prze stęp[stwa] się nie po czu wam, a je dy -
nie pod czas prze wo du są do we go mo gą mi być po sta wio ne kon kret ne za rzu ty i da na
moż ność ew[en tu al ne go] do wie dze nia ich bez pod staw no ści, żą dam, co na stę pu je:

1) zja wie nia się u mnie upo waż nio ne go przed staw[icie la] spra wie dli wo ści,
2) ofi cjal ne go po wia do mie nia mnie o da cie wy zna czo nej spra wy i do chwi li speł nie -

nia tych słusz nych i le gal nych żą dań gło dów ki nie za prze sta nę i z więz[ie nia] do bro -
wol[nie] nie wyj dę, gdyż trud no jest uwie rzyć, aże by UB w m[iej scu] wy po sa żo ny w tak
roz le głe upraw nie nia był ostat nią in stan cją.
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a Z pra wej strony do pi sek o tre ści: 1½ ar ku sza.
b Praw do po dob nie: spra wy.



Ro zu mo wa nie i po stę po wa nie swo je opie ram na na stę pu ją cych wie rze niach:
1) w pol skich ka pła nów Te mi dy i ich od wa gę cy wil ną;
2) że ofia ry mo je w wal ce z Niem ca mi w po sta ci utra ty cał ko wi tej ro dzi ny, mie nia

i trzy krotn[ego] wię zie nia przy czy ni ły się do uzy ska nia praw dzi wej, a nie pa pie ro wej
wol no ści;

3) że spo wo du ję skró ce nie nie za słu żo nych cier pień fi zyczn[ych] i mor[al nych] nie
tyl ko mo ich, ale i wie lu współ więźn[iów] tak w[e] Włocł[aw ku], jak i w ca łej Pol sce;

4) w tra dy cję na szej ro dzi ny: „Im więk sze sta no wi sko, tym więk sze obo wiąz ki”.
Pro szę o po śpiech, gdyż słab nę.

L[eopold] J[an] Kro nen berg

Źró dło: AIPN By, 084/2195, k. 10–12, ory gi nał, rkps.

Piotr Rybarczyk
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Nakaz przyjęcia do więzienia we Włocławku Leopolda Jana Kronenberga 
z 31 marca 1945 r. (AIPN By, 084/2195, k. 7)
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Protokół rewizji osobistej aresztowanego Leopolda Jana Kronenberga 
z 24 marca 1945 r. (AIPN By, 084/2195, k. 6)
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Pierwsza strona protokołu przesłuchania 
podejrzanego Leopolda Jana Kronenberga z 30 marca 1945 r. 

(AIPN By, 084/2195, k. 4)
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Druga (ostatnia) strona protokołu przesłuchania 
podejrzanego Leopolda Jana Kronenberga z 30 marca 1945 r. 

(AIPN By, 084/2195, k. 5)
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Pierwsza strona podania napisanego przez przebywającego w więzieniu
we Włocławku Leopolda Jana Kronenberga z 16 maja 1945 r. 

(AIPN By, 084/2195, k. 10)
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Druga strona podania napisanego przez przebywającego w więzieniu 
we Włocławku Leopolda Jana Kronenberga z 16 maja 1945 r. 

(AIPN By, 84/2195, k. 11)
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Raport przodownika więzienia we Włocławku o rozpoczęciu głodówki 
przez Leopolda Jana Kronenberga z 14 maja 1945 r. (AIPN By, 084/2195, k. 8)

Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności „przeciwko Rządowi
Tymczasowemu i Polsce Demokratycznej” z 16 czerwca 1945 r., 

pod którym odmówił złożenia swego podpisu Leopold Jan Kronenberg 
(AIPN By, 084/2195, k. 15)



Sebastian Pilarski, Robert Rabiega

Źródła do dziejów 

NSZZ „Solidarność”

w zasobie archiwalnym

Oddziału IPN

w Łodzi

Ma te ria ły do dzie jów Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go „So -
li dar ność”, jak kol wiek nie są w ca ło ści opra co wa ne, po zo sta ją bez wąt pie nia
jed ną z naj bar dziej in te re su ją cych czę ści za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu In sty -

tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi. Do stęp do nich jest jed nak co raz ła twiej szy ze wzglę -
du na pra ce nad uzu peł nie niem „Cy fro we go Ar chi wum IPN” (wcze śniej Sys te mu
In for ma cji Ar chi wal nej „Ne xus”) oraz pu bli ko wa nie efek tów tych prac w „In wen ta rzu
ar chi wal nym” na stro nie in ter ne to wej In sty tu tu1.

Po wsta nie IPN umoż li wi ło ba da czom do stęp do ma te ria łów wy two rzo nych przez or -
ga ny bez pie czeń stwa pań stwa, co w wie lu przy pad kach do pro wa dzi ło do zwe ry fi ko wa -
nia wcze śniej for mu ło wa nych wnio sków i tez ba daw czych. Jak kol wiek opi su dzie jów
opo zy cji po li tycz nej nie moż na do ko ny wać tyl ko w opar ciu o do ku men ta cję pro we nien -
cji es bec kiej, z pew no ścią ma te ria ły te sta no wią istot ne uzu peł nie nie ob ra zu dzia łal no ści
struk tur nie za leż nych, w tym tak że NSZZ „So li dar ność” w la tach 1980–19892.

W łódz kim od dzia le In sty tu tu zgro ma dzo ne zo sta ły ak ta do ty czą ce „So li dar no ści”
z wo je wództw: ka li skie go, łódz kie go miej skie go, piotr kow skie go, sie radz kie go i skier -
nie wic kie go3. Znaj dzie my wśród nich ba zę źró dło wą do ba dań nad dzie ja mi „So li dar no -
ści” nie tyl ko w re gio nie łódz kim4, lecz tak że na Ma zow szu i w po łu dnio wej
Wiel ko pol sce5.
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1 Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl.
2 Ce zu ra po cząt ko wa zwią za na jest z po wsta niem NSZZ „So li dar ność”, na to miast koń co wa – z de -

cy zją dy rek to ra De par ta men tu V MSW gen. bryg. Jó ze fa Sa si na z 11 VII 1989 r. o for mal nym za koń cze -
niu roz pra co wa nia związ ku, co by ło kon se kwen cją je go po wtór nej re je stra cji do ko na nej 17 IV 1989 r.
Zob. Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian po li tycz nych w la tach 1988–1990. Re gion łódz ki, oprac.
S. Pi lar ski, War sza wa–Łódź 2009, s. LV.

3 Wo je wódz twa te zo sta ły utwo rzo ne w opar ciu o za pi sy usta wy z 28 V 1975 r. o dwu stop nio wym
po dzia le ad mi ni stra cyj nym kra ju.

4 Pod po ję ciem „re gion łódz ki” na le ży ro zu mieć ob szar by łych wo je wództw: łódz kie go (miej skie -
go), piotr kow skie go i sie radz kie go, i za chod nią część wo je wódz twa skier nie wic kie go, w któ rych dzia -
ła ły struk tu ry pod po rząd ko wa ne: MKZ/ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej, MKZ/ZR NSZZ 



W opar ciu m.in. o za sób ar chi wal ny oddziału w Ło dzi po wsta ły w ostat nich la tach
opra co wa nia hi sto rycz ne po świę co ne te ma ty ce oma wia nej w ni niej szym ar ty ku le,
a do naj istot niej szych za li cza ją się tek sty Lesz ka Olej ni ka, Lesz ka Próch nia ka i Gra ży -
ny Schlen der6. Po nad to pra cow ni cy Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji
Do ku men tów IPN w Ło dzi od 2008 r. pu bli ku ją w ra mach cen tral nej se rii wy daw ni czej
In sty tu tu „Do ku men ty” wy daw nic twa źró dło we po świę co ne de ka dzie lat osiem dzie sią -
tych XX w., w któ rych gros za miesz czo nych do ku men tów do ty czy NSZZ „So li dar ność”7.

Od mo men tu po wsta nia NSZZ „So li dar ność” głów nym orę żem ko mu ni stycz nych
władz w wal ce z nie za leż nym ru chem za wo do wym by ła Służ ba Bez pie czeń stwa, stąd wie -
lo ra kość wy two rzo nych przez nią ma te ria łów znaj du ją cych się obec nie w ar chi wum IPN8.
Zo sta ły one omó wio ne w ko lej no ści zgod nej z przy ję ty mi w pio nie „C” MSW za sa da mi
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„So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej, ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Sie radz kiej (utwo rzo ny z po łą cze -
nia MKZ w Zduń skiej Wo li i w Sie ra dzu). Wy ją tek sta no wi ła De le ga tu ra NSZZ „So li dar ność” w Ra -
dom sku, któ ra w czerw cu 1981 r. uzna ła zwierzch ność Re gio nu Czę sto cho wa.

5 Wo je wódz two skier nie wic kie ze wzglę dów hi sto rycz no -geo gra ficz nych cią ży ło ku Ma zow szu, co
zna la zło od zwier cie dle nie w pro ce sie two rze nia struk tur związ ku. W kon se kwen cji te go pro ce su utwo -
rzo ny w Skier nie wi cach Od dział NSZZ „So li dar ność” uznał zwierzch ność Re gio nu Ma zow sze. Z ko lei
na ob sza rze wo je wódz twa ka li skie go dzia łał Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Or ga ni za cyj ny, a na stęp nie
ZR NSZZ „So li dar ność” Wiel ko pol ska Po łu dnio wa, bli żej zwią za ny z ośrod kiem po znań skim, a na wet
wro cław skim. W. Do ma gal ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Ma zow sze [w:] NSZZ „So li dar ność”
1980–1989, t. V: Pol ska środ ko wo -wschod nia, red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra, s. 259, 279; G. Schlen der,
Re gion Wiel ko pol ska Po łu dnio wa [w:] NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. IV: Pol ska za chod nia,
red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra, War sza wa 2010, s. 503.

6 Zob. m.in.: L. Olej nik, Pod ziem ne struk tu ry NSZZ „So li dar ność” w Re gio nie Zie mia Łódz ka [w:]
„So li dar ność” pod ziem na 1981–1989, red. A. Frisz ke, War sza wa 2006, s. 353–404; L. Próch niak, Ziemia
łódz ka i sie radz ka [w:] Stan wo jen ny w Pol sce 1981–1983, red. A. Du dek, War sza wa 2003, s. 689–760;
idem, Re gion Zie mia Łódz ka [w:] NSZZ „So li dar ność”…, t. IV, s. 105–239; G. Schlen der, op. cit., s. 493–554;
eadem, NSZZ „So li dar ność” w wo je wódz twie ka li skim 1980–1990, Ka lisz 2006. Wśród in nych pu bli ka -
cji do ty czą cych NSZZ „So li dar ność” z woj. piotr kow skie go i sie radz kie go wy mie nić na le ży na stę pu ją -
ce: A. Czy żew ski, Re gion Zie mia Sie radz ka [w:] NSZZ „So li dar ność”…, t. IV, s. 557–580; idem, „Chcesz
mieć li pę se na to ra – od daj głos na pro fe so ra”. Wy bo ry 4 czerw ca 1989 ro ku z per spek ty wy Wo je wódz -
kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Sie ra dzu, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2009, nr 2, s. 243–259;
S. Pilar ski, Struk tu ry i dzia łal ność władz re gio nal nych NSZZ „So li dar ność” w wo je wódz twie piotr kow -
skim w la tach 1980–1981 [w:] Czas na dziei 1980–1981. NSZZ „So li dar ność” w Beł cha to wie na tle sy -
tu acji w kra ju i re gio nie, Łódź 2011, s. 61–87; M. Przy bysz, Re gion Zie mia Piotr kow ska [w:] NSZZ
„So li dar ność”…, t. IV, s. 583–624. Na uwa gę za słu gu je tak że wy da na przez IPN pu bli ka cja B. Czu my,
łą czą ca ce chy re la cji uczest ni ka wy da rzeń i opra co wa nia na uko we go: B. Czu ma, Łódz ka „So li dar -
ność” 1980–1981, Łódź 2010.

7 Zob. Stan wo jen ny w re gio nie łódz kim w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa, wstęp R. Ra bie ga,
wy bór i oprac. M. Kop czyń ski, R. Ra bie ga, War sza wa–Łódź 2008; Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze -
mian…; NSZZ „So li dar ność” w re gio nie łódz kim w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa 1980–1981,
oprac. S. Pi lar ski, R. Ra bie ga, War sza wa–Łódź 2010; Pro ce sy po li tycz ne dzia ła czy NSZZ „So li dar ność”
w Ło dzi w okre sie sta nu wo jen ne go, wstęp i wy bór S. Pi lar ski, oprac. S. Pi lar ski (współ pra ca K. Ko la -
sa), Łódź 2013. Przy współ udzia le IPN zo sta ły tak że wy da ne pu bli ka cje: NSZZ „So li dar ność” w Beł -
cha to wie w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa w la tach 1980–1989, oprac. M. Ja siń ski, D. Ro gut,
K. Tyl ski, Beł cha tów 2010; Czas na dziei. NSZZ „So li dar ność”…

8 S. Cenc kie wicz, Od „Kla nu” do „Re ne san su”. Ope ra cje Służ by Bez pie czeń stwa wo bec kie row nic -
twa „So li dar no ści” w la tach 1980–1982 [w:] Ocza mi bez pie ki. Szki ce i ma te ria ły z dzie jów apa ra tu bez -
pie czeń stwa PRL, Kra ków 2008, s. 427–454; G. Maj chrzak, Po cząt ki „ochro ny” NSZZ „So li dar ność”
przez Służ bę Bez pie czeń stwa (wrze sień 1980 – kwie cień 1981), „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 2,
s. 301–316.



ar chi wi zo wa nia do ku men ta cji SB, we dle któ rych sym bo lem I ozna cza no ak ta oso bo wych
źró deł in for ma cji, II – ak ta spraw ope ra cyj nych, III – ak ta po stę po wań przy go to waw -
czych, IV – ak ta spraw obiek to wo -za gad nie nio wych. Po dział ten zna lazł od zwier cie dle -
nie w bu do wie sy gna tu ry ar chi wal nej, gdzie cy frę arab ską bę dą cą licz bą po rząd ko wą
z dzien ni ka ar chi wal ne go ła ma no przez cy frę rzym ską przy pi sa ną okre ślo ne mu ro dza jo -
wi do ku men ta cji. W dal szej ko lej no ści omó wio no ak ta ad mi ni stra cyj ne wy two rzo ne przez
SB, a na stęp nie ak ta są do we i pro ku ra tor skie oraz da ry i ko lek cje pry wat ne.

Od twa rza nie dzie jów NSZZ „So li dar ność” jest ko niecz ne, choć nie słusz nie – na szym
zda niem – bu dzi opo ry czę ści ba da czy, tak że w opar ciu o ak ta oso bo wych źró deł in for -
ma cji. Wśród za cho wa nych ma te ria łów ar chi wal nych te go ro dza ju znaj dzie my do ku men -
ta cję o róż no rod nej te ma ty ce oraz róż nym stop niu war to ści po znaw czej (two rze nie struk tur
„So li dar no ści”, druk i kol por taż ulo tek oraz pra sy związ ko wej – zwłasz cza po wpro wa -
dze niu sta nu wo jen ne go, na stro je wśród dzia ła czy „So li dar no ści” itp.)9. Szcze gól ne zna -
cze nie dla ba da czy dzie jów związ ku w la tach osiem dzie sią tych ma ją tecz ki pra cy taj nych
współ pra cow ni ków ulo ko wa nych bez po śred nio w struk tu rach związ ko wych (ko mi sje za -
kła do we, MKZ/ZR, de le ga tu ry, kon spi ra cyj ne ogni wa two rzo ne po za wie sze niu, a na stęp -
nie de le ga li za cji związ ku) lub ma ją cych do nich bez po śred nie do tar cie z ra cji peł nio nych
obo wiąz ków (do rad cy, rad cy praw ni, pra cow ni cy ad mi ni stra cji związ ko wej, oso by za an -
ga żo wa ne w druk i kol por taż ma te ria łów bez de bi to wych). Wymie nić tu taj moż na ak ta:
TW „Ma rek”10 (prze wod ni czą cy De le ga tu ry NSZZ „So li dar ność” w Piotr ko wie Try bu -
nal skim), KO „Gwó źdź”/TW „Stel mach”11 (wi ce prze wod ni czą cy MKZ NSZZ „So li dar -
ność” Zie mi Ra domsz czań skiej), TW „Han ka”12 (czło nek MKZ NSZZ „So li dar ność”
Zie mi Ra domsz czań skiej), TW „Sia ta”13 (prze wod ni czą cy ZR NSZZ „So li dar ność” Ziemi
Sie radz kiej), TW „Bro dacz”14, TW „Lesz czyń ski”15 i TW „Ro mek”16 (współ or ganizato -
rzy kon tro lo wa nej przez SB pod ziem nej struk tu ry NSZZ „So li dar ność” w Ło dzi),
TW „Wa cław”17 (do rad ca MKZ NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej), TW „Ju stas” (rad -
ca praw ny MKZ/ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej), TW „Wik tor”18 (rad ca
praw ny Od dzia łu NSZZ „So li dar ność” Zie mi Piotr kow skiej w To ma szo wie Ma zo wiec -
kim), TW „De rek”19 (rad ca praw ny Kra jo wej Sek cji Włók na i Skó ry NSZZ „So li dar ność”),
TW „Boss”20 (dru karz i kol por ter pod ziem nej pra sy na te re nie Ło dzi).

Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność”...
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

261

9 Z uwa gi na du żą ilość ma te ria łów OZI, w któ rych znaj du ją się in for ma cje do ty czą ce NSZZ „So li -
dar ność”, ich wy kaz za war to w anek sie pkt 1.

10 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/400, 0059/1074.
11 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/443, 0059/1119.
12 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/170, 0059/780.
13 Za cho wa ła się tecz ka per so nal na TW „Sia ty” (AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 0057/475), na to -

miast do nie sie nia – w SO „Po zy tyw ni” (AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/9, t. 6). W przy pad ku TW
„Sia ta” wy bór na funk cję prze wod ni czą ce go ZR był mo men tem zwrot nym w kon tak tach z SB, po któ -
rym do szło do fak tycz ne go ze rwa nia współ pra cy, cze go prze ja wem by ła m.in. od mo wa spo tkań z ofi ce -
rem pro wa dzą cym pod czas I KZD NSZZ „So li dar ność” w Gdań sku.

14 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0040/972.
15 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0040/1680 (0046/1505, mf).
16 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0040/686.
17 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0082/65.
18 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/329, t. 1–2; 0031/141, t. 1–2.
19 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 0046/1020, 0082/48, t. 3.
20 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0082/47.



Wy mie nie ni taj ni współ pra cow ni cy przy czy nia li się do po głę bia nia kon flik tów
wewnętrz nych i ogra ni cza nia ro li dzia ła czy uwa ża nych przez SB za szcze gól nie nie -
bezpiecz nych. TW po przez po dej mo wa nie ak cji ich kom pro mi to wa nia w oczach człon -
ków związ ku (TW „Ju stas”, TW „Wa cław”) dą ży li do wpły wu na ob sa dę funk cji
związ ko wych, re la cjo no wa li prze bieg I Kra jo we go Zjaz du De le ga tów NSZZ „So li dar -
ność” (TW „Wa cław”, TW „Ju stas”), czy też prze ka zy wa li SB ma te ria ły związ ko we.

Łącz nie w za so bie IPN w Ło dzi za cho wa ło się 485 jed no stek ar chi wal nych oso bo -
wych źró deł (tecz ki per so nal ne i pra cy), któ re sta no wią źró dło do ba dań nad dzie ja mi „So -
li dar no ści”. Trze ba jed nak za uwa żyć, że ich war tość po znaw cza – ze wzglę du na za war tość
tych te czek – jest moc no zróż ni co wa na21. Na le ży też pod kre ślić, iż znisz cze nie tecz ki pra -
cy nie by ło jed no znacz ne z za tar ciem wszel kich śla dów dzia łal no ści agen tu ral nej. Wie le
do nie sień, ich ko pii, czy też spo rzą dza nych na ich pod sta wie od pi sów, za cho wa ło się w ak -
tach spraw ope ra cyj nych i do ku men ta cji ad mi ni stra cyj nej, co czę sto po zwa la na prze pro -
wa dze nie żmud ne go pro ce su od two rze nia prze bie gu współ pra cy z SB22.

Ko lej nym oma wia nym ro dza jem źró deł jest do ku men ta cja spraw ope ra cyj nych pro -
wa dzo nych przez bez pie kę wo bec NSZZ „So li dar ność”. Do gru py tej za li czyć moż na spra -
wy wszczę te w związ ku z fa lą straj ków la tem 1980 r., któ re da ły pod wa li ny pod nie za leż -
ny ruch związ ko wy23, oraz or ga ni za cją licz nych ak cji pro te sta cyj nych przez struk tu ry
„So li dar no ści”, np. straj ku oku pa cyj ne go w Urzę dzie Wo je wódz kim w Piotr ko wie Try bu -
nal skim (SOS „Przy dział”24). SB po dej mo wa ła dzia ła nia ope ra cyj ne w wy ni ku ogła sza -
nia przez NSZZ „So li dar ność” go to wo ści straj ko wej i prze pro wa dza nia straj ków ostrze -
gaw czych, bę dą cych wy ni kiem spo ru o wol ne so bo ty (SOS „Kry sty na”25, SOS
„Au to san”26), w związ ku z kon flik tem z po wo du zwol nie nia z pra cy w szpi ta lu MSW
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21 Wszel kie da ne do ty czą ce licz by jed no stek ar chi wal nych przy ta cza ne w ni niej szym ar ty ku le zo -
sta ły wy li czo ne z wy ko rzy sta niem in wen ta rzy kart ko wych, spi sów zdaw czo -od bior czych oraz „Cy fro -
we go Ar chi wum IPN”. Dla te go też z uwa gi na nie peł ny sto pień opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go ma ją
one war tość przy bli żo ną.

22 W za cho wa nej SO „Po zy tyw ni” znaj du ją się m.in. do nie sie nia taj nych współ pra cow ni ków: „Wojt -
ka”/„Igły” (eta to wy pra cow nik związ ku, czło nek ko le gium re dak cyj ne go „«So li dar no ści». Ty go dni ka
Re gio nu Zie mia Sie radz ka”) oraz „Ca ro”/„Ka ro” (prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność” w Wo je -
wódz kim Przed się bior stwie Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Zduń skiej Wo li). W in nych ma -
te ria łach od na leźć moż na m.in. do nie sie nia i wy cią gi z do nie sień TW „Ja nek” (czło nek TR NSZZ „S”
Zie mi Piotr kow skiej, czło nek WKO „So li dar ność” w Piotr ko wie Try bu nal skim. Zob. AIPN Łd, WUSW
w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/153).

23 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0043/240, SOS „Kom bajn”; WUSW w Sie ra dzu: 038/285 (055/201,
mf), SOS „Zbro ja rze”; 038/287 (055/204, mf), SOS „Blo ka da”; 038/289 (055/206, mf), SOS „Pe ty -
cja”; 038/290, SOS „De le ga cje”; 038/300 (055/217, mf), SOS „Spół dziel cy”; 038/303 (055/220, mf), SOS
„Skó ra”; 038/310, SOS „Ta be la”; 038/317 (055/239, mf), SOS „Po stu la ty”; 038/323 (055/246, mf), SOS
„Kon fek cja”; 038/334 (055/263, mf), SOS „Zmia na”; 055/202, SOS „Pa pa”; 055/242, SOS „Sa nos”;
055/251, SOS „Po stój”; WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 067/151, SOS „Me dyk”; 067/157, SOS
„Dostaw ca”; 067/159, SOS „Ni ci”; 067/160, SOS „Me lio rant”; 067/161, SOS „Sta li wo”; 067/162, SOS
„Ba weł na”; 067/163, SOS „Pom pa”; 067/164, SOS „An te na”; 067/166, SOS „Au to”; 067/168, SOS
„Wapno”; 067/169, SOS „Star”; 067/172, SOS „Za mek”; 067/173, SOS „Odzież”; 067/174, SOS
„Bluza”; 067/177, SOS „Grusz ka”; 067/179, SOS „Ba za”; 067/196, SOS „Gi ser nia”; 067/203, SOS „Prze -
wo źnik”; 067/236, SOS „Lo ko mo ty wow nia”; 067/237, SOS „So kół”; 067/241, SOS „Ka mi la”; 067/242,
SOS „Dy wan”.

24 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/541.
25 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/221.
26 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/256.



w Ło dzi człon ków „So li dar no ści” (SOS „Go to wość”27, SOS „Da nu ta”28), w na stęp stwie
re ak cji związ ku na tzw. pro wo ka cję byd go ską (SOS „Wie sław”/„Wie sław II”29, SOS „Nie -
za do wo lo ny”30), ze wzglę du na ogól no pol ską ak cję pro te sta cyj ną prze pro wa dzo ną 28 paź -
dzier ni ka 1981 r. (SOS „Grze gorz”31) oraz w re zul ta cie pro te stów prze ciw ko fa tal ne mu
sta no wi za opa trze nia ryn ku w pro duk ty spo żyw cze (SOS „Wiec”/„Wiec I”/„Wiec II”32,
SOS „Pro test I”33, SOS „Re gla men ta cja”34, SOS „Ani tex”35, SOS „Wal dek”/„Wal dek I”36,
SOS „Fa ma”37, SOS „Za opa trze nie”38), skut ku ją cych m.in. or ga ni zo wa niem tzw. mar szy
gło do wych (SOS „Prze marsz”39). Bez pie ka pró bo wa ła rów nież za po bie gać i ogra ni czać
za sięg od dzia ły wa nia ak cji in for ma cyj no -ulot ko wych pro wa dzo nych przez zwią zek40.

Naj licz niej szą gru pę akt spraw ope ra cyj nych do ty czą cych „So li dar no ści” sta no wi do ku -
men ta cja dzia łań SB w ra mach spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia, spraw ope ra cyj ne go roz -
pra co wa nia i kwe stio na riu szy ewi den cyj nych pro wa dzo nych wo bec naj ak tyw niej szych
dzia ła czy związ ku. Znaj du je się w nich za rów no do ku men ta cja do ty czą ca le gal nej dzia łal no -
ści związ ku sprzed 13 grud nia 1981 r. (two rze nie struk tur związ ko wych, or ga ni zo wa nie straj -
ków, kol por taż wy daw nictw bez de bi to wych), jak i okre su po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go
(ak cje pro te sta cyj ne w miej scu pra cy w pierw szych dniach sta nu wo jen ne go, or ga ni zo wa nie
po mo cy dla in ter no wa nych, po wie la nie i kol por taż dru ków ulot nych oraz wy daw nictw bez -
de bi to wych, udział w ma ni fe sta cjach ulicz nych, or ga ni zo wa nie pod ziem nych struk tur „So li -
dar no ści”), aż po pró by wzno wie nia le gal nej dzia łal no ści pod ko niec lat osiem dzie sią tych41.
Dość czę sto w te go ty pu spra wach obok do ku men ta cji wy two rzo nej przez SB (wnio ski
o wszczę cie i za koń cze nie spra wy, kwe stio na riu sze osób roz pra co wy wa nych, szcze gó ło we
cha rak te ry sty ki fi gu ran tów, mel dun ki i in for ma cje ope ra cyj ne, no tat ki służ bo we, ana li zy, wy -
ka zy oso bo wych źró deł in for ma cji wy ko rzy sty wa nych w spra wie, wy cią gi z do nie sień, de -
cy zje o in ter no wa niu i zwol nie niu z ośrod ków in ter no wa nia, zo bo wią za nia do prze strze ga nia
po rząd ku praw ne go w PRL – tzw. lo jal ki) moż na od na leźć ma te ria ły związ ko we (de cy zje
o po wo ła niu struk tur „So li dar no ści”, ste no gra my ob rad ogniw róż ne go szcze bla)42.

Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność”...
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

263

27 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 055/256.
28 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/212.
29 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/211.
30 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 047/341.
31 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/244.
32 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/231.
33 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/260.
34 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/296; WUSW w Sie ra dzu: 038/339 (055/273,

mf), 055/314.
35 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/313.
36 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/314.
37 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0043/304, t. 6–7. Spra wę kon ty nu owa no po wpro wa dze niu sta nu

wo jen ne go. Zob. AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0043/304, t. 11.
38 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 038/337 (055/271, mf).
39 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/228.
40 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 047/312, SOS „Ta bli ca”; 047/316, SOS „Po wie lacz”; 047/329, SOS

„Pa saż”; 047/332, SOS „Chór”; 047/401, SOS „Re dak tor”; WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 067/232,
SOS „Ode zwa”.

41 Z uwa gi na du żą licz bę spraw ope ra cyj nych do ty czą cych NSZZ „So li dar ność” ich wy kaz za war -
to w anek sie pkt 2.

42 Zob. AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 067/250, SOS „Ja nusz”; 067/254, SOS
„Sygnet”; 067/267, SOS „Dzie wiarz”; 067/305, SOS „Gaz da”; 067/310, SOS „Pi skorz”; 067/364, SOS 







Ko lej ną gru pę akt pro we nien cji es bec kiej, istot ną do ba dań nad dzie ja mi „So li dar no -
ści”, sta no wią ak ta po stę po wań przy go to waw czych. Obok ty po wej do ku men ta cji śled -
czej w for mie pro to ko łów prze słu chań, na ka zów prze szu ka nia i za trzy ma nia, po sta no wień
o wszczę ciu i za koń cze niu śledz twa, mel dun ków o prze bie gu śledz twa, od pi sów ak tów
oskar że nia i wy ro ków (je śli ta ko we za pa dły), czę sto za wie ra ją bo ga ty ma te riał do wo do wy
zgro ma dzo ny w to ku po stę po wa nia (ulot ki, pra sa i wy daw nic twa „So li dar no ści”,
fotografie do ku men tu ją ce miej sce po peł nie nia prze stęp stwa). Za le d wie kil ka śledztw za -
cho wa nych w za so bie łódz kie go od dzia łu IPN od no si się do okre su sprzed 13 grud -
nia 1981 r.43 Po zo sta łe po stę po wa nia pro wa dzo ne wo bec dzia ła czy „So li dar no ści”
w więk szo ści obej mu ją la ta po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go – znaj dzie my wśród nich
śledz twa pro wa dzo ne prze ciw ko or ga ni za to rom straj ków i ak cji pro te sta cyj nych44, dru -
ka rzom i kol por te rom ulo tek, pra sy i wy daw nictw bez de bi to wych, uczest ni kom de mon -
stra cji ulicz nych oraz or ga ni za to rom pod ziem nych struk tur „So li dar no ści”45. Na le ży
wspo mnieć, że pion „C” WUSW w Ło dzi – w oma wia nej gru pie ma te ria łów ozna czo -
nych sym bo lem III – obok ty po wych po stę po wań przy go to waw czych zar chi wi zo wał ma -
te ria ły do ty czą ce: osób in ter no wa nych46, ak cji „Klon”, „Jo dła” i „Aza lia”47, po stę po wań
amne styj nych48, a tak że do ku men ta cję ope ra cyj no -śled czą kryp to nim „Zo rza II”, w któ rej
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„Wo jak”; 067/424, SOS „Ne go cja tor”; 067/760, SOS „Bro dacz”; 067/1050, SOS „Włók niarz”; 067/1098,
SOS „Dru karz”.

43 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/805, t. 1–2, Ak ta kon tro l ne śledz twa prze ciw ko Ta de uszo wi
Wol fo wi i in nym po dej rza nym o roz po wszech nia nie pra sy bez de bi to wej na te re nie Ka li sza w la -
tach 1978–1980 (śledz two kon ty nu owa ne po po wsta niu „So li dar no ści”) – tom 1 za wie ra m.in. „In for -
ma cje do ty czą ce wy daw nictw NSZZ «So li dar ność» i jej po za sta tu to wej dzia łal no ści – Ka lisz,
ma rzec 1981 r.”, k. 192–193; w to mie 2 znaj du ją się m.in. re la cje i no tat ki z ze brań za kła do wych ogniw
NSZZ „So li dar ność” na te re nie Ka li sza, in for ma cje do ty czą ce wi ce prze wod ni czą ce go ZR NSZZ „So li -
dar ność” Wiel ko pol ska Po łu dnio wa, współ or ga ni za to ra „So li dar no ści Wiej skiej” w woj. ka li skim – Bogu -
sła wa Śli wy; AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/195, t. 1–2, Ak ta śledz twa w spra wie roz po wszech nia nia
fał szy wych wia do mo ści w łódz kim biu le ty nie Ru chu Związ ko we go „So li dar ność z Gdań skiem” nr 31
z 30 VI 1981 r.; pf 15/197, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra wie roz po wszech nia nia „fał szy wych wia do -
mo ści” za po śred nic twem ra dio wę zła w Za kła dach Urzą dzeń Tech nicz nych „Uni prot” w Ło dzi; AIPN
Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, pf 68/66, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Mi de rze; AIPN
Łd, WUSW w Sie ra dzu, pf 39/35, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja dwi dze Płu sce.

44 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/772, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Wal cza ko wi i Lesz ko -
wi Dą brow skie mu; 0043/784, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ste fa no wi Łysz cza ko wi; 0043/785, Ak ta śledz -
twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ob sad ne mu i Ro ma no wi Paw łow skie mu; 0043/786, Ak ta śledz twa
prze ciw ko An drze jo wi Ga jew skie mu; 0043/811, Ak ta śledz twa prze ciw ko Bo gu sła wo wi Śli wie i in nym;
AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/199, Ak ta śledz twa prze ciw ko Lon gi no wi Chle bow skie mu; pf 15/254,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Bar ba rze Ka czo row skiej i in nym; pf 15/286, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja no wi
Łu cza ko wi i Krzysz to fo wi Pa to rze; pf 86/1, Ak ta śledz twa prze ciw ko Zdzi sła wo wi Tru siń skie mu i in -
nym; pf 86/2, Ak ta śledz twa prze ciw ko Woj cie cho wi Ru to wi czo wi i in nym; pf 86/3, Ak ta śledz twa prze -
ciw ko Ry szar do wi Ko sma li i in nym; pf 86/4, Ak ta śledz twa prze ciw ko An drze jo wi Sło wi ko wi i Je rze mu
Kro piw nic kie mu; pf 86/5, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Szty blo wi i in nym; pf 86/6, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Ry szar do wi Ko strze wie; pf 86/7, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Ka li cie; pf 86/8, Ak ta
śledz twa prze ciw ko Zbi gnie wo wi Ry bar kie wi czo wi i in nym.

45 Z uwa gi na du żą licz bę te go ty pu spraw ich wy kaz za war to w anek sie pkt 3.
46 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 48/92, pf 70/1, pf 86/21, t. 1–12.
47 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/397, t. 1–2; pf 86/14, t. 1–2.
48 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/440, Ma te ria ły do ty czą ce re ali za cji usta wy z dnia 17 VI 1986 r.

o szcze gól nym po stę po wa niu wo bec spraw ców nie któ rych prze stępstw oraz usta wy z dnia 10 V 1985 r.
o zmia nie prze pi sów pra wa kar ne go i pra wa o wy kro cze niach oraz szcze gól nej od po wie dzial no ści karnej; 



znaj du ją się in for ma cje do ty czą ce dzia łań po dej mo wa nych przez SB wo bec człon ków
„So li dar no ści” przed i w trak cie wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II w Pol sce w 1987 r. (pre -
wen cyj ne za trzy ma nia, kon fi ska ty ulo tek itp.)49. Jest to wy jąt ko wa sy tu acja, przy naj mniej
w od nie sie niu do za so bu łódz kie go od dzia łu IPN, po nie waż w ze spo łach WUSW
w Kaliszu, Piotr ko wie Try bu nal skim, Sie ra dzu i Skier nie wi cach te go ty pu do ku men ta -
cja – bar dzo istot na dla od two rze nia dzie jów „So li dar no ści” – zo sta ła zar chi wi zo wa na
w ak tach ad mi ni stra cyj nych50.

Wy da je się, że naj istot niej szym ro dza jem źró deł do hi sto rii „So li dar no ści” spo śród
do ku men ta cji ope ra cyj nej SB – bio rąc pod uwa gę ich za war tość, a nie stan za cho wa -
nia – są ak ta spraw obiek to wych za kła da nych na struk tu ry po nadza kła do we związ ku.
W ra mach tej ka te go rii spraw, z chwi lą le ga li za cji NSZZ „So li dar ność”, re sort spraw we -
wnętrz nych na mo cy de cy zji dy rek to ra De par ta men tu IIIA51 MSW gen. bryg. Wła dy sła -
wa Cia sto nia z 20 li sto pa da 1980 r. sfor ma li zo wał swo je do tych cza so we dzia ła nia
pro wa dzo ne wo bec no wo po wsta łe go związ ku.

Na po cząt ku 1981 r. prze ciw ko po nadza kła do wym struk tu rom „So li dar no ści” w wo -
je wódz twach: ka li skim, miej skim łódz kim, sie radz kim, piotr kow skim i skier nie wic kim,
pro wa dzo no dwa na ście te go ty pu spraw. W Ło dzi by ła to spra wa kryp to nim „Unia”
(1980–1983)52, w Zduń skiej Wo li – „Sa mo zwań cy” (1980–1981)53, a w Sie ra dzu – „Po -
zy tyw ni” (1980–1983)54. W wo je wódz twie piotr kow skim w ra mach spraw obiek to wych
pod da no in wi gi la cji: MKZ/ZR Zie mi Piotr kow skiej z sie dzi bą w Opocz nie (od po ło -
wy 1981 r. w Piotr ko wie Try bu nal skim) w ra mach SO „Od no wi cie le” (1981–1985)55,
De le ga tu rę MKZ/ZR w Piotr ko wie Try bu nal skim – spra wa „De le ga tu ra” (1981–1985)56,
MKZ NSZZ „So li dar ność” w Opocz nie (1980–1985) – spra wa „Ogni wo”57, struk tu ry
po nadza kła do we w Beł cha to wie – spra wy o kryp to ni mach „Sol bop” (1980–1983)58
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pf 86/27, t. 1–3, Ma te ria ły Wy dzia łu Śled cze go KW MO/WUSW w Ło dzi do ty czą ce osób osa dzo nych
w aresz tach śled czych i za kła dach kar nych na te re nie woj. łódz kie go, któ re sko rzy sta ły z ak tu ła ski
w 1982 r. oraz amne stii z lat 1983–1984.

49 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, pf 15/439, Ma te ria ły ope ra cyj no -śled cze kryp to nim „Zo rza II” do ty -
czą ce dzia łań po dej mo wa nych w ra mach „za bez pie cze nia” wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II w Pol sce
w 1987 r.

50 W WUSW w Ka li szu ak ta tzw. zgło szeń czy nów nie le gal nych w ra mach amne stii, po dob nie jak w Ło -
dzi, zo sta ły zar chi wi zo wa ne wśród ma te ria łów śled czych. Zob. AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0043/872.

51 De par ta ment IIIA MSW (na mo cy Za rzą dze nia nr 0011/81 z dnia 7 XI 1981 r. mi ni stra spraw we -
wnętrz nych prze kształ co ny w De par ta ment V MSW), któ re go od po wied ni ka mi na szcze blu wo je wódz -
kim by ły wy dzia ły IIIA (na stęp nie wy dzia ły V), zaj mo wał się „ochro ną” go spo dar ki na ro do wej,
a po po wsta niu NSZZ „So li dar ność” rów nież roz pra co wa niem struk tur związ ku. Z ko lei De par ta -
ment IV MSW, któ re go głów nym za da niem by ło zwal cza nie prze ja wów ży cia re li gij ne go (głów nie ze
wzglę du na sil ne opar cie w Ko ście le po wsta ją cych struk tur NSZZ RI „So li dar ność”), zaj mo wał się roz -
pra co wa niem „So li dar no ści” wiej skiej. Pod ko niec 1984 r. sze ro ko po ję tą „ochro nę” go spo dar ki żyw no -
ścio wej, a tym sa mym roz pra co wa nie śro do wisk zwią za nych NSZZ RI „So li dar ność”, prze jął
– wy od ręb nio ny z De par ta men tu IV MSW – De par ta ment VI MSW. P. Pio trow ski, Struk tu ry Służ by Bez -
pie czeń stwa MSW 1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 67–72, 74–78.

52 NSZZ „So li dar ność” w re gio nie łódz kim…, s. LI.
53 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/8.
54 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/9, t. 1–7.
55 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/26.
56 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/25.
57 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/24.
58 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/29.



i „Budo sol” (1980–1983)59. W Ra dom sku pro wa dzo no spra wę „Związ ko wiec” (1980–
1983)60, a prze ciw ko to ma szow skiej de le ga tu rze MKZ/ZR Zie mi Piotr kow skiej – spra -
wę „Włók niarz” (1980–1985)61. Nie ste ty nie za cho wa ły się spra wy pro wa dzo ne
w wo je wódz twach: ka li skim, łódz kim i skier nie wic kim62, na to miast „obiek tów ki” z wo -
je wódz twa piotr kow skie go oca la ły je dy nie w for mie mi kro fil mów. Mi mo to są one war -
to ścio wym źró dłem do ba dań nad piotr kow ską „So li dar no ścią”, gdyż za wie ra ją
naj waż niej sze do ku men ty wy two rzo ne przez SB w to ku roz pra co wy wa nia struk tur związ -
ko wych i osób za an ga żo wa nych w ich dzia łal ność. Są to: wnio ski o wszczę cie i za koń -
cze nie spraw, mel dun ki ope ra cyj ne, pla ny przed się wzięć ope ra cyj nych, wy ka zy
czo ło wych dzia ła czy, cha rak te ry sty ki fi gu ran tów, ana li zy ze bra nych ma te ria łów. Nie zo -
sta ły na to miast wy bra ko wa ne spra wy pro wa dzo ne przez bez pie kę w wo je wódz twie sie -
radz kim i tym sa mym sta ły się jed nym z naj war to ściow szych źró deł do hi sto rii NSZZ
„So li dar ność” w re gio nie łódz kim. Oprócz wy mie nio nej po wy żej do ku men ta cji znaj du -
ją się w nich: mie sięcz ne sprawoz da nia z dzia łal no ści po nadza kła do wych ogniw związ -
ku prze sy ła ne do De par ta men tu IIIA/V MSW, wy tycz ne w spra wie pro wa dze nia
roz pra co wa nia pod ziem nych struk tur związ ku, wy ka zy osób prze wi dzia nych do ob ję cia
ak cja mi „Klon” i „Jo dła”, wy cią gi z do nie sień taj nych współ pra cow ni ków, ory gi na ły
i ko pie do ku men tów związ ko wych, pro to ko ły i ste no gra my ob rad gre miów róż ne go
szcze bla, pra sa związ ko wa, ma te ria ły iko no gra ficz ne (pla ny sy tu acyj ne i fo to gra fie sie -
dzib związ ku, sche ma ty sys te mu łącz no ści po mię dzy ogni wa mi związ ku)63.

Przy oka zji cha rak te ry zo wa nia spraw obiek to wych na le ży wspo mnieć o pro wa dze -
niu przez SB dzia łań wo bec za kła do wych struk tur „So li dar no ści” w ra mach spraw obiek -
to wych po dej mo wa nych w związ ku z „kon tro lą ope ra cyj ną” po szcze gól nych
przed się biorstw i in sty tu cji. Na przy kład w dru giej po ło wie 1981 r. Wy dział IIIA KW
MO w Ło dzi pro wa dził 66 te go ty pu spraw6 4. Nie ste ty spo śród wszyst kich spraw obiek -
to wych zar chi wi zo wa nych w łódz kim WUSW za cho wa ły się je dy nie 4 spra wy (2 proc.
ogó łu SO), któ re nie by ły jed nak pro wa dzo ne przez Wy dział IIIA/V. Nie co le piej przed -
sta wia się sy tu acja w przy pad ku po zo sta łych WUSW, gdzie za cho wa ło się wię cej te go
ro dza ju spraw wszczy na nych na za kła dy pra cy i in sty tu cje (SO „Wen ty la tor” i SO
„Planeta”65) oraz wy da rze nia, ta kie jak wi zy ta Ja na Paw ła II w Pol sce (SO „Kon gres”66)
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59 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/28.
60 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/27.
61 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 069/30.
62 W przy pad ku spraw obiek to wych pro wa dzo nych w oma wia nym okre sie przez KW MO/WUSW

w Ka li szu i Skier nie wi cach nie moż li we oka za ło się usta le nie ich kryp to ni mów.
63 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/8, SO „Sa mo zwań cy”; 020/9, t. 1–7 (056/8, mf), SO „Po zy -

tyw ni”.
64 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, pf 88/5, Pi smo za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB

w Ło dzi płk. To ma sza Cin kow skie go do wi ce dy rek to ra De par ta men tu IIIA MSW w War sza wie płk. Ste -
fa na Ole ja rza, k. 27–28.

65 AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach, 019/35, SO „Wen ty la tor” do ty czą ca „ope ra cyj nej kon tro li”
ZUOiW (Za kła dy Urzą dzeń Od py la ją cych i Wen ty la cyj nych) „Ra went” w Skier nie wi cach; AIPN Łd,
WUSW w Sie ra dzu, 020/14, t. 1–2 (056/13, mf), SO „Pla ne ta” do ty czą ca „ope ra cyj nej kon tro li” za kła -
dów po li gra ficz nych na te re nie woj. sie radz kie go; AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 0050/12, t. 1–5, SO „Wi -
tryt” do ty czą ca „ope ra cyj nej kon tro li” bu do wy i eks plo ata cji KWB „Beł cha tów”.

66 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/12, t. 1–2 (056/11, mf), SO „Kon gres” do ty czą ca „ope ra cyj ne -
go za bez pie cze nia” II Kon gre su Eu cha ry stycz ne go oraz wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II w Pol sce w 1987 r.



czy wy bo ry do rad na ro do wych i Sej mu PRL (SO „Gło sy”, SO „Par la ment”,
SO „Rady”67), w któ rych rów nież moż na od na leźć wie le in for ma cji do ty czą cych NSZZ
„Soli dar ność”.

Po ro zu mie nia Okrą głe go Sto łu i po wtór na re je stra cja związ ku umoż li wi ła je go przed -
sta wi cie lom kan dy do wa nie w wy bo rach do Sej mu i Se na tu PRL w czerw cu 1989 r. Nie -
ste ty nie za cho wa ły się ma te ria ły zgro ma dzo ne w ra mach spraw obiek to wych
pro wa dzo nych w wo je wódz twach: ka li skim, miej skim łódz kim, piotr kow skim i skier nie -
wic kim. Wy jąt kiem jest SO „Se na tor”68 pro wa dzo na przez WUSW w Sie ra dzu, któ ra dla
ba da cza ko rzy sta ją ce go z za so bu łódz kie go IPN, chcą ce go przed sta wić bieg wy da rzeń
w oma wia nym okre sie, ma klu czo we zna cze nie. Znaj dzie my w niej m.in.: plan wy ko -
naw czy do dzia łań ope ra cyj nych, wy kaz OZI, in for ma cje sy tu acyj ne i mel dun ki uzu peł -
nia ją ce, wy ka zy i cha rak te ry sty ki kan dy da tów star tu ją cych w wy bo rach, ra por ty ze
spo tkań wy bor czych spo rzą dza ne przez funk cjo na riu szy SB, do nie sie nia oso bo wych źró -
deł in for ma cji, szy fro gra my prze sy ła ne z cen tra li do jed no stek te re no wych, ma te ria ły
i wy tycz ne opra co wa ne w De par ta men cie III MSW (m.in. ze staw py tań do kan dy da tów
Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność”, któ re mia ły po móc w zdys kre dy to wa niu ich
w oczach wy bor ców), ma te ria ły wy bor cze roz po wszech nia ne przez KO „So li dar ność”.

War to ścio wym uzu peł nie niem ba zy źró dło wej SB są ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne po -
szcze gól nych KW MO/WUSW, zwłasz cza w kon tek ście ogrom nej ska li znisz czeń, ja ka
do tknę ła do ku men ta cję ope ra cyj ną. Czę sto są one je dy nym źró dłem umoż li wia ją cym od -
two rze nie dzia łań ope ra cyj nych SB wo bec „So li dar no ści”. Głów ny ich zrąb sta no wi do -
ku men ta cja ana li tycz na i spra woz daw cza, któ ra po zwa la spoj rzeć w spo sób syn te tycz ny
na dzia ła nia pro wa dzo ne przez bez pie kę wo bec opo zy cji so li dar no ścio wej. Wśród te go
ty pu ma te ria łów na le ży wy mie nić: ana li zy do ty czą ce pro wa dzo nych spraw ope ra cyj nych
i po stę po wań przy go to waw czych69, pla ny pra cy, spra woz da nia i mel dun ki ope ra cyj ne
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67 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 020/10 (056/9, mf), SO „Gło sy” do ty czą ca „ope ra cyj ne go za bez -
pie cze nia” wy bo rów do rad na ro do wych w 1984 r. i do Sej mu PRL w 1985 r. na te re nie woj. sie radz kie -
go; 020/11, t. 1–3 (056/10, mf), SO „Par la ment” do ty czą ca „ope ra cyj ne go za bez pie cze nia” wy bo rów
do Sej mu PRL w 1985 r. na te re nie woj. sie radz kie go; 020/16, t. 1–2, (056/15, mf), SO „Ra dy” do ty czą -
ca „ope ra cyj ne go za bez pie cze nia” kam pa nii wy bor czej oraz wy bo rów do rad na ro do wych na te re nie woj.
sie radz kie go w 1988 r.

68 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 020/17.
69 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0044/28, t. 2, Ana li zy spraw ope ra cyj nych i ma te ria łów do ty czą -

cych wy da rzeń i nie pra wi dło wo ści za ist nia łych na te re nie woj. ka li skie go spo rzą dza ne pod ką tem moż -
li wo ści wszczę cia po stę po wa nia przy go to waw cze go przez Wy dział Śled czy WUSW w Ka li szu w ra mach
po mo cy praw nej; AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 0050/76, t. 1–5, Ana li zy praw ne spraw pro wa dzo nych
przez ko mór ki or ga ni za cyj ne SB WUSW w Ło dzi spo rzą dza ne pod ką tem moż li wo ści wszczę cia po stę -
po wa nia przy go to waw cze go przez Wy dział Śled czy WUSW w Ło dzi w ra mach po mo cy praw nej za la -
ta 1989–1990; 0050/1, t. 5, Ma te ria ły po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go pro wa dzo ne go przez KWP w Ło dzi
w związ ku z nie za bez pie cze niem ma te ria łów wy two rzo nych przez Wy dział V/Ochro ny Go spo dar ki KW
MO/WUSW w Ło dzi – ana li zy Wy dzia łu Ochro ny Go spo dar ki WUSW w Ło dzi do ty czą ce za gro żeń
w funk cjo no wa niu za kła dów pra cy na te re nie Ło dzi w 1989 r.; 0050/1, t. 10, Ma te ria ły po stę po wa nia
wy ja śnia ją ce go pro wa dzo ne go przez KWP w Ło dzi w związ ku z nie za bez pie cze niem ma te ria łów wy -
two rzo nych przez Wy dział V/Ochro ny Go spo dar ki KW MO/WUSW w Ło dzi – za bez pie cze nie ope ra -
cyj ne Za kła dów Wy ro bów Ga lan te ryj nych im. Mał go rza ty For nal skiej „Wag met” w Ło dzi (m.in.
in for ma cje do ty czą ce dzia łal no ści struk tu ry oraz człon ków NSZZ „So li dar ność”); AIPN Łd, WUSW w Sie -
ra dzu: 053/5, t. 1, Eks per ty zy po rów naw cze do ty czą ce śledz twa w spra wie kol por to wa nia ulo tek sy gno -
wa nych przez NSZZ „So li dar ność” na te re nie Pod dę bic; 053/10, t. 2, 4, Ak ta czyn no ści spraw dza ją cych



prze sy ła ne do MSW oraz do in stan cji par tyj no -pań stwo wych (np. do I se kre ta rza KŁ
PZPR)70. W se rii akt ad mi ni stra cyj nych zo sta ły zar chi wi zo wa ne tak że – za wy jąt kiem
omó wio ne go wcze śniej przy pad ku WUSW w Ło dzi – ak ta do ty czą ce osób in ter no wa -
nych71, do ku men ta cja przed sta wia ją ca przy go to wa nia oraz re ali za cję przed się wzięć zwią -
za nych z wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go w ra mach ak cji „Klon”, „Jo dła” i „Aza lia”72,
ma te ria ły z po stę po wań amne styj nych i uła ska wie nio wych73, a w kil ku przy pad kach także
ak ta spraw o wy kro cze nia7 4. Po nad to znacz na część do ku men tów do ty czą cych „So li dar -
no ści” jest roz pro szo na w jed nost kach zróż ni co wa nych pod wzglę dem tre ści, zar chi wi -
zo wa nych ja ko ko re spon den cja, prze pi sy i wy tycz ne – co wy mu sza na hi sto ry kach
i ar chi wi stach pro wa dze nie pra co chłon nych kwe rend75. Waż nym uzu peł nie niem wy mie -
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pro wa dzo nych przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Sie ra dzu w ra mach po mo cy praw nej; 053/2,
t. 5, Usta le nia do ty czą ce osób bę dą cych w za in te re so wa niu Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Sie ra dzu
w związ ku z nie le gal ną dzia łal no ścią; 053/7, t. 3, Ana li zy spraw ope ra cyj nych sporządzone pod kątem
moż li wo ści wszczę cia po stę po wa nia przy go to waw cze go przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Sie -
ra dzu; 053/7, t. 4, Mel dun ki do ty czą ce po stę po wań przy go to waw czych i wy ja śnia ją cych pro wa dzo nych
przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Sie ra dzu; 053/8, t. 4, Ak ta czyn no ści spraw dza ją cych pro wa -
dzo nych przez Wy dział Śled czy WUSW w Sie ra dzu w ra mach po mo cy praw nej w la tach 1983–1984;
053/9, t. 3, Pro to ko ły prze szu kań do ko na nych przez funk cjo na riu szy KW MO/WUSW w Sie ra dzu; AIPN
Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 052/1, t. 2, Ana li zy akt pasz por to wych oraz pro wa dzo nych spraw ope ra -
cyj nych (m.in. „Sza leń cy” do ty czą ca nie le gal nej dzia łal no ści NSZZ „So li dar ność” w re jo nie So cha cze -
wa); 052/75, t. 12, Ana li zy spraw ope ra cyj nych spo rzą dza ne pod ką tem moż li wo ści wszczę cia
po stę po wa nia przy go to waw cze go przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Skier nie wi cach w ra mach
po mo cy praw nej; 052/75, t. 13, Ma te ria ły do ty czą ce oce ny praw nej zda rzeń, współ pra cy Wy dzia łu Śled -
cze go WUSW w Skier nie wi cach z jed nost ka mi te re no wy mi oraz po mo cy praw nej na rzecz in nych WUSW.

70 Z uwa gi na du żą ilość ma te ria łów te go ro dza ju ich wy kaz za war to w anek sie pkt 4.
71 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0044/7, t. 1–73; AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 053/35, t. 1–56;

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach, 052/3–41.
72 AIPN Łd 271/5, 271/6, 271/11, AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0044/7, t. 74–77.
73 AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu, 053/3, t. 3, Po stę po wa nia amne styj ne pro wa dzo ne przez WUSW

w Sie ra dzu na mo cy Usta wy z dnia 17 VII 1986 r. o szcze gól nym po stę po wa niu wo bec spraw ców nie -
któ rych prze stępstw oraz Wy tycz ne w spra wie sto so wa nia usta wy o amne stii; AIPN Łd, WUSW w Skier -
nie wi cach: 052/42, Ak ta po stę po wań uła ska wie nio wych wszczę tych w try bie uchwa ły Ra dy Pań stwa
z dnia 20 XII 1982 r., a także spraw do ty czą cych osób uła ska wio nych w try bie Usta wy z dnia 21 VII
1983 r. o amne stii oraz Usta wy z dnia 17 VII 1986 r. o szcze gól nym po stę po wa niu wo bec spraw ców nie -
któ rych prze stępstw; 052/59, t. 16, Szy fro gra my Wy dzia łu V WUSW w Skier nie wi cach nada ne do MSW,
do ty czą ce osób ujaw nia ją cych się na mo cy usta wy o amne stii z 21 VII 1983 r.

74 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0051/25, t. 4, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw -
ko Ry szar do wi Brzu ze mu i in nym po dej rza nym o udział w nie le gal nym Ko mi te cie Za ło ży ciel skim NSZZ
„So li dar ność” Gór ni ków w KWB „Beł cha tów”; 0051/25, t. 5, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Ka -
zi mie rzo wi Such cic kie mu i Ry szar do wi Brzu ze mu; AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 052/47, Ak ta
kon tro l ne spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Woj cie cho wi Skow ro no wi; 052/48, Ak ta kon tro l ne spra wy
o wy kro cze nie prze ciw ko Zbi gnie wo wi Żół tow skie mu; 052/49, Ak ta kon tro l ne spra wy o wy kro cze nie
prze ciw ko Sła wo mi ro wi Do mi nia ko wi; 052/50, Ak ta kon tro l ne spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Edwar -
do wi Ma łec kie mu; 052/51, Ak ta kon tro l ne spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Jo an nie Len kie wicz.

75 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0044/2, t. 6, Wy tycz ne MSW do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej w za kre -
sie ujaw nia nia, roz pra co wy wa nia i li kwi da cji grup i struk tur kon spi ra cyj nych z 1982 r.; 0044/2, t. 7, Wy -
tycz ne MSW do ty czą ce za sad i or ga ni za cji po szu ki wań ukry wa ją cych się dzia ła czy „So li dar no ści”
z 29 VII 1982 r.; 0044/4, Wy tycz ne MSW oraz szy fro gra my i ko re spon den cja ko men dan ta wo je wódz -
kie go MO/sze fa WUSW, za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO/sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu
i star sze go in spek to ra przy za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO/sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu
w za kre sie sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej na te re nie woj. ka li skie go za la ta 1979–1986; 0044/19, t. 23, 



nio nych ma te ria łów są pra ce dy plo mo we funk cjo na riu szy SB oraz róż ne go ro dza ju opra -
co wa nia we wnątrz re sor to we po ru sza ją ce oma wia ną pro ble ma ty kę76.

Łącz nie na po trze by ni niej sze go ar ty ku łu spo śród akt wy two rzo nych przez SB uda ło
się wy se lek cjo no wać po nad 1700 jed no stek ar chi wal nych za wie ra ją cych ma te ria ły przy -
dat ne do ba dań nad dzie ja mi NSZZ „So li dar ność”, z cze go 28 proc. sta no wią ak ta OZI,
36 proc. – spra wy ope ra cyj ne i kwe stio na riu sze ewi den cyj ne, 10 proc. – ak ta śled cze,
2 proc. – spra wy obiek to we i 24 proc. – ak ta ad mi ni stra cyj ne. 

Obok akt pro we nien cji es bec kiej w zbio rach łódz kie go od dzia łu IPN znaj du je się rów -
nież do ku men ta cja wy two rzo na przez wy miar spra wie dli wo ści (ak ta są dów i pro ku ra tur77)
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Za kres dzia ła nia In spek to ra tu Ana li tycz no -In for ma cyj ne go za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu
z 1986 r., szy fro gra my i in for ma cje sze fa WUSW w Ka li szu i za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu
oraz jed no stek ope ra cyj nych SB WUSW w Ka li szu do ty czą ce zmian or ga ni za cyj no -eta to wych w pio nie
SB, sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej i go spo dar czej na te re nie woj. ka li skie go za wrze sień 1989 r.
– maj 1990 r. (m.in. in for ma cje dot. Gru py Ro bo czej Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”); AIPN Łd,
WUSW w Piotrkowie Trybunalskim: 0050/18, No tat ki służ bo we do ty czą ce NSZZ Pra cow ni ków Gór nic -
twa w KWB „Beł cha tów” oraz dzia ła czy pod ziem nych struk tur NSZZ „So li dar ność” z te re nu Beł cha to -
wa; 0050/19, Pla ny, ko re spon den cja i in for ma cje do ty czą ce „za bez pie cze nia ope ra cyj ne go” związ ków
za wo do wych w KWB „Beł cha tów” i Elek trow ni Beł cha tów w la tach 1982–1987; 0051/26, t. 2, Ko re -
spon den cja Wy dzia łu Śled cze go KW MO/WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim z Biu rem Śled czym MSW
w War sza wie do ty czą ca sto so wa nia wpro wa dza nych prze pi sów w pra cy śled czej oraz Usta wy
z dnia 17 VII 1986 r. o szcze gól nym po stę po wa niu wo bec spraw ców nie któ rych prze stępstw (m.in. in for -
ma cje do ty czą ce dzia łań zde le ga li zo wa ne go NSZZ „So li dar ność” w Beł cha to wie, Opocz nie, To ma szo -
wie Ma zo wiec kim, Mosz cze ni cy i Ra dom sku); 0051/162, Szy fro gra my i in for ma cje Wy dzia łu Ochro ny
Go spo dar ki WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim oraz pod le głych jed no stek te re no wych do ty czą ce sy tu -
acji spo łecz no -po li tycz nej na te re nie woj. piotr kow skie go za gru dzień 1989 r. – ma rzec 1990 r.; AIPN Łd,
WUSW w Sie ra dzu: 053/1, t. 5, Ko re spon den cja Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Sie ra dzu za la ta 1989–1990
(m.in. in for ma cje do ty czą ce two rze nia NSZZ „So li dar ność” w ŁZPS „Polmos” w Sie ra dzu); 053/42, t. 3,
Ko re spon den cja Wy dzia łu IV/WSiA WUSW w Sie ra dzu za la ta 1987–1990 (za łą czo no opra co wa nie do -
ty czą ce Gru py Ro bo czej Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”).

76 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu, 0166/12, In for ma tor o de le ga tach na I Kra jo wy Zjazd NSZZ „So li -
dar ność” wrze sień–pa ździer nik 1981 r. (zob. też: AIPN Łd, WUSW w Ło dzi, 363/11, t. 1–2; AIPN Łd,
WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/187, t. 1–2); 0166/2, In for ma tor do ty czą cy zbio rów iko no -
gra ficz nych za kwe stio no wa nych 13 XII 1981 r. w NSZZ „So li dar ność” (zob. też: AIPN Łd, WUSW
w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/186); AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 16/161, Wy bra ne za gad nie nia
dzia łal no ści sił an ty so cja li stycz nych wo bec or ga nów bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w Pol sce
Lu do wej; pf 16/163, Wy kaz dzia ła czy opo zy cji po li tycz nej w śro do wi skach wiej skich; pf 16/167, Struk -
tu ry emi gra cyj ne b. NSZZ „So li dar ność” (1981–1984); pf 90/4, Po wsta nie i dzia łal ność Nie za leż ne go
Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go „So li dar ność” na Zie mi Sie radz kiej w la tach 1980–1983; pf 90/6,
Prze stęp stwa nie le gal nej pro pa gan dy na te re nie wo je wódz twa piotr kow skie go w okre sie od po cząt ku
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go do lip ca 1984 r.; pf 90/13, Prze stęp stwa nie le gal nej pro pa gan dy po peł -
nio ne w okre sie sta nu wo jen ne go na te re nie wo je wódz twa piotr kow skie go; pf 90/19, Dzia łal ność nie le -
gal nych grup an ty so cja li stycz nych i ich zwal cza nie na te re nie wo je wódz twa piotr kow skie go
w la tach 1980–1985; 091/124, Struk tu ra i dy na mi ka prze stęp czo ści po li tycz nej na te re nie wo je wódz twa
byd go skie go w okre sie sta nu wo jen ne go i je go za wie sze nia; 091/143, Emi gra cyj ne struk tu ry b. NSZZ
„So li dar ność” 1981–1986; 091/145, Isto ta zwal cza nia wro giej pro pa gan dy pi sa nej na przy kła dzie wo je -
wódz twa łódz kie go w la tach 1983–1986; 091/153, Pro pa gan do wa dzia łal ność wy daw ni cza nie le gal nych
struk tur by łej „So li dar no ści” na te re nie aglo me ra cji łódz kiej w la tach 1982–1987; AIPN Łd, KW MO
w Po zna niu, 0235/297, Po stę po wa nie szcze gól ne w spra wach o prze stęp stwa i wy kro cze nia w cza sie
obo wią zy wa nia sta nu wo jen ne go.

77 AIPN Łd, 49/3, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Grze go rzo wi Uni szew skie mu
i innym; 49/5, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Wal de ma ro wi Wol skie mu; 49/6, Ak ta
postę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ku co wi; 49/7, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go



oraz or ga ny ad mi ni stra cji PRL (ko le gia ds. wy kro czeń78), któ re – zwłasz cza po wpro wa -
dze niu sta nu wo jen ne go – sta ły się obok SB jed nym z głów nych na rzę dzi re pre sji skie -
ro wa nych wo bec opo zy cji so li dar no ścio wej. Wy ro ki są dów wo je wódz kich w Ka li szu,
Ło dzi, Piotr ko wie Try bu nal skim i Sie ra dzu by ły wy da wa ne w związ ku z pro wa dze niem
dzia łal no ści związ ko wej po 13 grud nia 1981 r., or ga ni zo wa niem straj ków i uczest nic -
twem w ak cjach pro te sta cyj nych oraz re da go wa niem, dru kiem i kol por ta żem wy daw -
nictw bez de bi to wych79. W za cho wa nych ma te ria łach znaj du je się do ku men ta cja
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prze ciw ko Ja no wi Cie siel skie mu; 49/8, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Sta ni sła wo wi To -
pol skie mu; 49/9, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Woj cie cho wi Frą cza ko wi; 49/10, Ak ta
po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Żer ko wi; 49/12, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra -
tor skie go prze ciw ko Ma ria no wi Ko so wi; 121/1, t. 1–2, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko
Mar ko wi Mar kie wi czo wi; 410/100, Ak ta nad zo ru Lon gi na Chle bow skie go; 410/101, Ak ta nad zo ru Zbi -
gnie wa Ry bar kie wi cza i in nych; 426/3, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go w spra wie „roz po wszech -
nia nia fał szy wych wia do mo ści w pi śmie «So li dar ność z Gdań skiem»”; 426/4, Ak ta po stę po wa nia
pro ku ra tor skie go prze ciw ko An drze jo wi Sło wi ko wi i Je rze mu Kro piw nic kie mu; 426/5, Ak ta po stę po wa -
nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Bo gu sła wo wi Czer wiń skie mu; 426/6, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie -
go prze ciw ko Ste fa no wi Sad kow skie mu i in nym; 426/7, t. 1–2, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go
prze ciw ko An drze jo wi Bła że je wi czo wi; 426/10, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Ja nu -
szo wi Ma tu sia ko wi; 426/11, t. 1–2, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Mi ro sła wo wi Ko -
złow skie mu i in nym; 426/12, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Woj cie cho wi Bu dzyń skie mu
i in nym; 426/13, t. 1–2, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Li gii Mon ty gierd -Łoj bo; 426/14,
Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko Jó ze fo wi Śre niow skie mu; 426/16, Ak ta po stę po wa nia
pro ku ra tor skie go prze ciw ko Bo że nie Bin kow skiej; 426/17, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw -
ko Lu cja no wi Ro sia ko wi i Ja no wi Sob cza ko wi; 426/19, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko
Wło dzi mie rzo wi Brzęcz ko wi i in nym; 426/21, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go w spra wie roz po -
wszech nia nia „fał szy wych wia do mo ści” za po śred nic twem ra dio wę zła w ZUT „Uni prot” w Ło dzi. Nad -
mie nić na le ży, że w wie lu przy pad kach ak ta po stę po wań pro ku ra tor skich włą czo no do akt spraw kar nych,
stąd w ni niej szym tek ście wy mie nio no wy łącz nie ak ta pro ku ra tor skie sy gno wa ne od ręb nie.

78 AIPN Łd, 52/73, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Ste fa no wi Dzierż ko wi; 116/1, Ak ta spra -
wy o wy kro cze nie prze ciw ko Wal de ma ro wi Ozim ko wi; 116/2, t. 1–4, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze -
ciw ko Zbi gnie wo wi Wi de rze; 116/3, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Grze go rzo wi Pal ce; 116/4,
Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Lu be rze; 116/5, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze -
ciw ko Je rze mu Dłuż niew skie mu; 116/6, Ak ta spra wy o wy kro cze nie prze ciw ko An drze jo wi Sło wi ko wi.

79 AIPN Łd, 35/1, Ak ta spra wy prze ciw ko Hen ry ko wi Krza now skie mu i in nym; 36/2, Ak ta spra wy
prze ciw ko Ma rii Urbań skiej -Po ko rze i in nym; 41/1, Ak ta spra wy prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ob sad ne mu
i Ro ma no wi Paw łow skie mu; 50/1, t. 1–5, Ak ta spra wy prze ciw ko Ry szar do wi Wę dry cho wi czo wi i in -
nym; 50/2, t. 1–6, Ak ta spra wy prze ciw ko Zbi gnie wo wi Ma tyś kie wi czo wi i in nym; 52/18, Ak ta spra wy
prze ciw ko Te re sie Szy mań skiej; 52/19, Ak ta spra wy prze ciw ko An drze jo wi Ga jew skie mu; 52/20, Ak ta
spra wy prze ciw ko Mar ko wi Wę grzy no wi; 52/64, Ak ta spra wy prze ciw ko Mar ko wi Wę grzy no wi i in -
nym; 52/65, Ak ta spra wy prze ciw ko Wie sła wo wi Chos sie; 52/70, Ak ta spra wy prze ciw ko An drze jo wi
Woj kow skie mu; 52/71, Ak ta spra wy prze ciw ko Ja no wi Sta ni sław skie mu i in nym; 52/72, Ak ta spra wy
prze ciw ko Pio tro wi Tu mi ło wi czo wi; 52/73, Ak ta spra wy prze ciw ko Ste fa no wi Dzierż ko wi; 52/74, Ak ta
spra wy prze ciw ko Hen ry ko wi Bart cza ko wi; 53/17, Ak ta spra wy prze ciw ko An drze jo wi Sło wi ko wi i Je -
rze mu Kro piw nic kie mu; 53/18, t. 1–4, Ak ta spra wy prze ciw ko Ry szar do wi Ko strze wie; 53/19, t. 1–6,
Akta spra wy prze ciw ko Zdzi sła wo wi Tru siń skie mu i in nym; 53/20, t. 1–6, Ak ta spra wy prze ciw ko Bog -
da no wi Idzi kow skie mu i in nym; 53/21, t. 1–4, Ak ta spra wy prze ciw ko Je rze mu Ka li cie; 53/32, t. 1–5,
Akta spra wy prze ciw ko Ja no wi Łu cza ko wi i Krzysz to fo wi Pa to rze; 53/39, t. 1–5, Ak ta spra wy prze ciw -
ko Ja no wi Ro ma now skie mu i in nym; 53/47, t. 1–9, Ak ta spra wy prze ciw ko Woj cie cho wi Ru to wi czo wi
i in nym; 53/149, t. 1–5, Ak ta spra wy prze ciw ko Ste fa no wi Sad kow skie mu i in nym; 53/152, t. 1–2, Ak ta
spra wy prze ciw ko Bo gu sła wo wi Czer wiń skie mu; 67/2, Ak ta spra wy prze ciw ko Lu cy nie Ły sio; 89/1, t. 1–4,
Ak ta spra wy prze ciw ko Je rze mu Szty blo wi i Jo an nie Faj kow skiej; 104/106, Ak ta spra wy prze ciw ko
Ryszar do wi Skrzyp czy ko wi; 188/1, Ak ta spra wy prze ciw ko Ada mo wi Mar cin kow skie mu; 423/1, t. 1–2,
Akta spra wy prze ciw ko Je rze mu Wal cza ko wi i Lesz ko wi Dą brow skie mu.



cha rak te ry stycz na dla te go ro dza ju spraw, m.in.: po sta no wie nia o wszczę ciu i za mknię -
ciu śledztw, pro to ko ły prze słu chań świad ków i po dej rza nych, ak ty oskar że nia, pro to ko -
ły roz praw głów nych i re wi zyj nych, wy ro ki, wnio ski o re wi zje nad zwy czaj ne, ma te ria ły
do wo do we.

Na le ży pod kre ślić, że część akt spraw kar nych z okre su sta nu wo jen ne go pro wa dzo -
nych przez Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Ło dzi i Sąd Po mor skie go Okrę gu Woj sko -
we go w Byd gosz czy prze ciw ko dzia ła czom „So li dar no ści” z re gio nu łódz kie go znaj du je
się w za so bie De le ga tu ry IPN w Byd gosz czy. Zwią za ne jest to z ów cze snym za się giem
te ry to rial nym POW i pod le gło ścią wy mie nio nych są dów.

Sto sun ko wo nie licz ne są ma te ria ły cy wil nych or ga nów są do wych po cho dzą ce z okre -
su po for mal nym znie sie niu sta nu wo jen ne go, któ re mia ło miej sce 22 lip ca 1983 r.80

Istot ne z punk tu wi dze nia ba dań nad hi sto rią „So li dar no ści” są rów nież ak ta aresz tów
i za kła dów kar nych, gdzie zor ga ni zo wa no ośrod ki od osob nie nia dla osób in ter no wa nych
w sta nie wo jen nym, wśród któ rych przy gnia ta ją cą więk szość sta no wi li człon ko wie związ -
ku. W zbio rach łódz kie go od dzia łu IPN za cho wa ły się ma te ria ły z ośrod ków od osob nie -
nia utwo rzo nych w Za kła dzie Kar nym w Ło wi czu i w Aresz cie Śled czym w Ostro wie
Wiel ko pol skim. Skła da ją się na nie sko ro wi dze, kar ty ewi den cyj ne oraz ak ta pe ni ten cjar -
ne in ter no wa nych81.

Waż ną czę ścią za so bu ar chi wal ne go IPN w Ło dzi są da ry i ko lek cje pry wat ne ofia ro -
wa ne przez oso by za an ga żo wa ne w dzia łal ność opo zy cyj ną. Wy mie nić tu taj na le ży ma -
te ria ły prze ka za ne przez: Woj cie cha Frąsz cza ka82, Kon ra da Gar dę83, Wa cła wa
Gli ściń skie go84, Mar ka Mar kie wi cza85, Je rze go Ma tu szew skie go8 6, An drze ja Osto ję -
-Owsia ne go87, An drze ja Siu dę8 8, Le cha Spa szew skie go89, Ewę Suł kow ską -Bie re zin90,
Ze no na Szen do91. Znaj du ją się w nich: do ku men ty związ ko we (sta tut NSZZ „So li dar ność”,
oświad cze nia, in for ma cje, in struk cje i ko mu ni ka ty wy da wa ne przez wła dze związ ku),
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80 AIPN Łd, 95/18, t. 1–3, Ak ta spra wy prze ciw ko Sta ni sła wo wi Szy mań skie mu i in nym; 101/46,
Ak ta spra wy kar nej prze ciw ko Je rze mu Ba liń skie mu i in nym; 101/59, t. 1–2, Ak ta spra wy prze ciw ko
Jó ze fo wi Śre niow skie mu; 101/62, t. 1–4, Ak ta spra wy prze ciw ko Lesz ko wi Mać cza ko wi i in -
nym; 101/120, Ak ta spra wy prze ciw ko Je rze mu Ciu pie i in nym; 101/121, Ak ta spra wy prze ciw ko Igna -
ce mu Ku min ko wi i Hen ry ko wi Het ce; 101/122, Ak ta spra wy kar nej prze ciw ko Sta ni sła wo wi
Ko wal skie mu.

81 AIPN Łd, ZK w Ło wi czu: 24/1–234, Ak ta in ter no wa nych; 24/235, Sko ro widz al fa be tycz ny in ter -
no wa nych; 24/236, Kar ty ewi den cyj ne in ter no wa nych; AIPN Łd, AŚ w Ostro wie Wiel ko pol skim: 33/1–25,
Ak ta in ter no wa nych; 33/26, Kar ty ewi den cyj ne in ter no wa nych; 33/27–28, Sko ro wi dze al fa be tycz ne
inter no wa nych.

82 AIPN Łd, 574/1.
83 AIPN Łd: 377/13; 377/32–34; 377/38, t. 1–5; 377/40, t. 1–4; 377/41; 377/43, t. 1–6; 377/49, 

t. 1–2; 377/51, t. 1–2; 377/52–54; 377/55, t. 1–18; 377/56–57; 377/61–62, t. 1–2; 377/122; 377/180;
377/182; 377/185.

84 AIPN Łd: 453/1–3, 453/6–11, 453/17, 453/22, 453/25.
85 AIPN Łd: 590/1–3, 590/5, 590/7/CD.
86 AIPN Łd: 305/2–4, 305/8–9, 305/14–15, 305/17, 305/19–22, 305/25–27, 305/29–30, 305/32.
87 AIPN Łd: 464/25; 464/121; 464/186; 464/188; 464/193, t. 1, 5.
88 AIPN Łd, 432/1.
89 AIPN Łd: 483/2, 483/5, 483/15, 483/21, 483/23–24, 483/30–32, 483/36.
90 AIPN Łd: 184/41, 184/58, 184/60.
91 AIPN Łd: 239/12, 239/15, 239/17, 239/25–27, 239/29–30, 239/33–34, 239/42, 239/44, 239/47,

239/51–54, 239/56, 239/58, 239/66–67, 239/72–74, 239/83–86, 239/123, 239/126, 239/147, 239/154.
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Fragment kolekcji Zenona Szendo – działacza opozycji 
antykomunistycznej w regionie łódzkim (AIPN Łd, 237/19)
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Fragment kolekcji Zenona Szendo – działacza opozycji antykomunistycznej 
w regionie łódzkim (AIPN Łd, 237/18)
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bezde bi ty (pra sa związ ko wa, dru ki zwar te i ulot ne) oraz ma te ria ły iko no gra ficz ne (fo to -
gra fie, pla ka ty, ka len da rze, znacz ki związ ko we, pro por czy ki, pra so wan ki, pu deł ka za pa -
łek z sym bo la mi NSZZ „So li dar ność”, znacz ki pocz to we emi to wa ne przez zwią zek).

Do ku men ta cja iko no gra ficz na jest roz pro szo na w róż nych ro dza jach opi sa nych wy -
żej ma te ria łów ar chi wal nych. Fo to gra fie do ty czą ce „So li dar no ści” znaj dzie my za rów no
w ak tach ope ra cyj nych92 i ad mi ni stra cyj nych93 SB, jak i w ak tach są do wych i pro ku ra -
tor skich94 oraz da rach i ko lek cjach pry wat nych9 5.

W 2007 r. z La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KWP w Ło dzi prze ję to do za so bu IPN
kil ka dzie siąt fil mów utrwa lo nych na ta śmie 16 mm. Wśród nich znaj du ją się na gra nia
przed sta wia ją ce tzw. marsz gło do wy ko biet zor ga ni zo wa ny przez ZR NSZZ „So li dar -
ność” Zie mi Łódz kiej 30 lip ca 1981 r. oraz film o I KZD NSZZ „So li dar ność” w Gdań -
sku9 6.

Spe cy ficz nym źró dłem hi sto rycz nym są bez wąt pie nia po mo ce ewi den cyj ne w for -
mie kar to tek ope ra cyj nych oraz dzien ni ków re je stra cyj nych i ar chi wal nych. W ob li czu
ogrom nej ska li znisz czeń do ku men ta cji ope ra cyj nej wy two rzo nej przez bez pie kę są one
czę sto, obok ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych, je dy nym źró dłem po zwa la ją cym od two rzyć
prze ja wy ak tyw no ści SB, za rów no je śli cho dzi o spra wy ope ra cyj ne pro wa dzo ne wo bec
struk tur i dzia ła czy NSZZ „So li dar ność”, jak i o przy pad ki taj nej współ pra cy z bez pie -
ką. Du żą war tość po znaw czą ma ją da ne za war te w Zin te gro wa nym Sys te mie Kar to tek
Ope ra cyj nych, za wie ra ją cym in for ma cje do ty czą ce wy bra ko wa nych ma te ria łów ope ra -
cyj nych, w tym szcze gó ło we cha rak te ry sty ki oso bo wych źró deł in for ma cji97. Nie ste ty,
źró dła te są nie tyl ko przez wie lu hi sto ry ków nie do ce nia ne, ale wręcz lek ce wa żo ne. 

Za gad nie niem wy ma ga ją cym osob ne go omó wie nia jest kwe stia nisz cze nia w la -
tach 1989–1990 ma te ria łów wy two rzo nych przez SB, tak że tych zwią za nych z pod ję tym
tu te ma tem. Jak wspo mnia no, w lip cu 1989 r. SB za koń czy ła in wi gi la cję struk tur NSZZ

92 AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/499, SOR „In wa li da”; 0043/518, SOS „Zwią zek”; 0043/701,
KE „Go spo dy ni”; 0043/710, KE „Tro ja”; 0043/734, KE „Klon”; AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try -
bu nal skim, 0031/329, t. 1, Tecz ka pra cy TW „Ju stas”.

93 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/25, t. 3, Spra wa nie le gal ne go zgro ma dze nia
w dniu 11 XI 1987 r. w Beł cha to wie; AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 053/9, t. 3, Pro to ko ły prze szu kań
do ko na nych przez funk cjo na riu szy KW MO/WUSW w Sie ra dzu (za łą czo no fo to gra fie me da li pa miąt -
ko wych wy da nych z oka zji przy zna nia po ko jo wej Na gro dy No bla Le cho wi Wa łę sie); 053/10, t. 2, Ak ta
czyn no ści spraw dza ją cych pro wa dzo nych przez Wy dział Śled czy KW MO/WUSW w Sie ra dzu w ra -
mach po mo cy praw nej (za łą czo no fo to gra fie na pi sów „o tre ści an ty pań stwo wej” na te re nie Ła sku).

94 Zob. AIPN Łd: 101/59, t. 1, Ak ta spra wy prze ciw ko Jó ze fo wi Śre niow skie mu; 101/62, t. 1–2, Akta
spra wy prze ciw ko Lesz ko wi Mać cza ko wi i in nym; 426/11, t. 1, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go
prze ciw ko Mi ro sła wo wi Ko złow skie mu i in nym; 426/12, Ak ta po stę po wa nia pro ku ra tor skie go prze ciw -
ko Woj cie cho wi Bu dzyń skie mu i in nym.

95 AIPN Łd, Ko lek cja: An drzej Siu da, 432/1, Pa cy fi ka cja sie dzi by ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi
Łódz kiej przy ul. Piotr kow skiej 260 w Ło dzi 13 XII 1981 r. (10 fo to gra fii); AIPN Łd, Ko lek cja: Wa cław
Gli ściń ski, 453/25, Wiec zor ga ni zo wa ny przez ZR NSZZ „So li dar ność” Zie mi Łódz kiej (6 fo to gra fii).

96 AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 375/16, [I] Kra jo wy Zjazd De le ga tów NSZZ „So li dar ność”.
Gdańsk; 375/23, „Marsz gło do wy” zor ga ni zo wa ny w Ło dzi 30 VII [1981 r.] przez ZR NSZZ „So li dar -
ność” Zie mi Łódz kiej. Fakt za cho wa nia na grań mo że my za wdzię czać te mu, że zo sta ły one wy ko na ne
przez pion kry mi nal ny KW MO w Ło dzi. W przy pad ku po zo sta wie nia ich w dys po zy cji SB zo sta ły by
za pew ne znisz czo ne, po dob nie jak więk szość do ku men ta cji fo to gra ficz no -fil mo wej wy two rzo nej przez
pion „B”, któ ry w struk tu rze apa ra tu bez pie czeń stwa PRL od po wia dał za tzw. ob ser wa cję ze wnętrz ną.

97 AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim, 0051/226–238.



„So li dar ność”, któ ry miał od tąd być „ochra nia ny […] na ogól nych za sa dach przy ję tych
dla in nych or ga ni za cji spo łecz nych i za wo do wych”98. De cy zja ta by ła jed ną z bez po śred -
nich przy czyn roz po czę cia la tem 1989 r. pro ce su nisz cze nia do ku men ta cji bez pie ki.
W dru giej ko lej no ści, po za tar ciu śla dów świad czą cych o in wi gi la cji Ko ścio ła ka to lic -
kie go, w re sor cie spraw we wnętrz nych i wszyst kich pod le głych mu jed nost kach or ga ni -
za cyj nych za ini cjo wa no nisz cze nie ma te ria łów do ty czą cych or ga ni za cji i śro do wisk
kon te stu ją cych ustrój po li tycz ny PRL. Bra ko wa no rów nież ma te ria ły z po szcze gól nych
te czek pra cy oso bo wych źró deł in for ma cji, po wo łu jąc się na brak war to ści ope ra cyj nej
zgro ma dzo nej do ku men ta cji z po wo du do ko nu ją cych się prze mian po li tycz nych, a pro -
ce der ten w ję zy ku funk cjo na riu szy re sor tu zo stał okre ślo ny mia nem „od chu dza nia te -
czek”99.

Już we wrze śniu 1989 r. dy rek tor De par ta men tu III MSW gen. bryg. Krzysz tof Maj -
chrow ski na ka zał znisz cze nie „wszel kich ma te ria łów, pla nów pra cy, szy fro gra mów oraz
wy tycz nych i za le ceń władz cen tral nych do ty czą cych «So li dar no ści»”, a po le ce nie to
skru pu lat nie by ło re ali zo wa ne przez funk cjo na riu szy SB.

Pro ces pu sto sze nia ar chi wów we wszyst kich pio nach bez pie ki na brał dy na mi ki
w stycz niu 1990 r., co by ło kon se kwen cją te le kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej 9 stycz nia tr.
z na czel ni ka mi wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych, pod czas któ rej gen. dyw.
Bo gu sław Sta chu ra po le cił: „Ma te ria ły ar chi wal ne nisz czyć zgod nie z wy tycz ny mi – nie -
waż ne, że to się kie dyś przy da”. Do dat ko wo gen. Maj chrow ski za rzą dził wy łą cza nie ze
spraw ope ra cyj nych ma te ria łów uzy ska nych od taj nych współ pra cow ni ków, na to miast
szef SB płk Je rzy Kar pacz (jed no cze śnie po seł na Sejm PRL z ra mie nia PZPR) po le cił
od zy skać z or ga ni za cji par tyj nych ma te ria ły ope ra cyj ne SB1 00.

In for ma cje na te mat dzia łań pro wa dzo nych przez funk cjo na riu szy SB prze do sta ły się
do opi nii pu blicz nej w stycz niu 1990 r., wo bec cze go 31 stycz nia 1990 r. mi ni ster Kisz czak
wy dał de cy zję „w spra wie za ka zu nisz cze nia do ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz -
nych”101. Wspo mnia na de cy zja by ła jed nak spó źnio na, a wo bec osób za an ga żo wa nych
w nisz cze nie ma te ria łów bez pie ki nie wy cią gnię to żad nych kon se kwen cji. Uzna no bo wiem,
że pro ces ten na stą pił przed wy da niem przez gen. Kisz cza ka sto sow nej de cy zji.

Na le ży pod kre ślić, że fi zycz ne zli cze nie za cho wa nych te czek i ze sta wie nie ich z sy -
gna tu ra mi ar chi wal ny mi nada ny mi w pio nie „C” SB nie po zwa la na osta tecz ne okre śle -
nie ska li znisz czeń, gdyż tak że za cho wa ne tecz ki zo sta ły po zba wio ne znacz nej
czę ści – o ile nie więk szo ści – znaj du ją cej się w nich pier wot nie do ku men ta cji.
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98 Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian…, s. LV.
99 No tat ka służ bo wa in spek to ra WOG WUSW w Skier nie wi cach st. szer. Ja nu sza Dą brow skie go

w spra wie nisz cze nia ma te ria łów ope ra cyj nych uzy ska nych od oso bo we go źró dła in for ma cji, 13 X 1989 r.
Ibi dem, s. 456.

100 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. 385.

101 De cy zja mi ni stra spraw we wnętrz nych gen. bro ni Cze sła wa Kisz cza ka w spra wie za ka zu nisz -
cze nia do ku men ta cji wy two rzo nej przez SB, 31 I 1990 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian...,
s. 559; Roz kaz za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Piotr ko wie Try bu nal skim ppłk. Ja ro sła wa Za ją ca w spra -
wie nisz cze nia ma te ria łów ope ra cyj nych i ar chi wal nych wy two rzo nych przez SB, 1 II 1990 r. [w:] Służba
Bezpieczeństwa wobec przemian..., s. 560; J. Ja cho wicz, Pa le nie wzbro nio ne, „Ga ze ta Wy bor -
cza”, 1 II 1990.



Z przed sta wio nej po wy żej cha rak te ry sty ki wy ni ka, że mi mo spu sto szeń do ko na nych
w ar chi wach SB na prze ło mie lat osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych, w ar chi wum
IPN mo że my od na leźć dzi siaj wie le war to ścio wych i róż no rod nych źró deł do prac
nad dzie ja mi „So li dar no ści”. Nie ule ga wąt pli wo ści, że ba da cze zaj mu ją cy się tą te ma -
ty ką nie mo gą przejść obo jęt nie obok wspo mnia nych wy żej ar chi wa liów. 

Sebastian Pilarski, Robert Rabiega



Aneks

1. Wy kaz przy kła do wych akt OZI z za so bu Oddziału IPN w Ło dzi za wie ra ją -
cych in for ma cje do ty czą ce NSZZ „So li dar ność”

AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 0040/80, KTW „J”; 0040/248, KTW „JS”; 0040/287, TW
„Mi chał”; 0040/567, t. 2, TW „Jan”; 0040/617, t. 2, TW „Woj ciech”; 0040/686, TW „Ro -
mek”; 0040/756, KTW „HK”; 0040/784, KTW „JK”; 0040/785, TW „Gru dzień”; 0040/787,
KTW „KD”; 0040/912, TW „An drzej”; 0040/1012, t. 2, TW „War szaw ski”; 0040/1018,
TW „Czar ny”; 0040/1035, t. 2, TW „Fre zja”; 0040/1036, t. 2, TW „Woj tek”; 0040/1090,
TW „Woj tek”; 0040/1319, t. 2, TW „Dru cik”; 0040/1432, t. 2, TW „Al bin”; 0040/1440,
t. 2, TW „Zyg munt”; 0040/1468, TW „Strze lec”; 0040/1488, t. 2, TW „Mo raw ski”;
0040/1489, t. 2, TW „Ko wal ski”; 0040/1490, t. 2, TW „Mu zy ka”; 0040/1491, t. 2, TW „Róża”;
0040/1494, TW „Sig ma”; 0040/1501, t. 2, TW „Mi chał”; 0040/1506, TW „Kac przyk”;
0040/1508, KTW „KA”; 0040/1509, t. 2, TW „Sta ni sław”; 0040/1510, t. 1–2, TW „Kon -
rad”; 0040/1523, t. 2, TW „Ję drek”; 0040/1535, t. 2, TW „Wró bel”; 0040/1536, TW „Ko -
wal ski”; 0040/1550, t. 2, TW „Olek”; 0040/1647, TW „Czar ny”; 0040/1648, t. 2, TW
„Je rzyk”; 0040/1668, t. 2, TW „Wir ski”; 0040/1671, TW „S”; 0040/1676, t. 2, TW „Ko -
mar”; 0040/1680, TW „Lesz czyń ski”; 0040/1682, TW „Ro bert”; 0040/1687, t. 2, TW „Stań -
czyk”; 0040/1724, TW „Le chu”; 0040/1730, t. 2, TW „Kacz ka”; 0040/1734, TW „Bog dan”;
0040/1742, t. 2, TW „Bam bu ła”; 0040/1746, t. 2, TW „Je rzy Wal czak”; 0040/1761, TW
„Max”; 0040/1802, t. 2, TW „Arek”; 0040/1818, TW „Oleń ka”; 0040/1823, TW „Sta ni -
sław”; 0040/1834, TW „Adam”; 0040/1835, TW „Ju rek”; 0040/1837, TW „Le szek”;
0040/1838, t. 2, TW „Tu tek”; 0040/1842, TW „Ku ba”; 0040/1849, TW „Ry sio”; 0040/1864,
t. 1, TW „Ali na”; 0040/1869, TW „Do mi nik”; 0040/1898, TW „Ro zum ny”; 0040/1903,
t. 2, TW „Mar ci niak”; 0040/1907, t. 2, TW „Ma rek”; 0040/1920, t. 2, TW „Ro man”;
0040/1932, t. 1, TW „Szcze pań ski”; 0040/1950, TW „Ma ły”; 0040/1956, TW „Kwa si bor -
ski”; 0040/1960, TW „Sie mion”; 0040/1961, t. 2, TW „Te re sa”; 0040/1974, t. 2, TW „Ja -
cek”; 0040/1977, t. 2, TW „Ewa”; 0040/1980, t. 2, TW „Mar ża”; 0040/1997, t. 2, TW
„Ziu tek”; 0040/2001, t. 1, TW „Wol ski”; 0040/2024, TW „Wie sław”; 0040/2054, TW „Sta -
ni sław”; 0040/2074, t. 2, TW „Cze sła wa”; 0040/2100, TW „Mu zyk”; 0040/2159, TW „Gra -
ży na”; 0040/2188, t. 2, TW „Ka rol”; 0040/2203, t. 2, TW „Mi ron”; 0040/2213, t. 2, TW
„Ro bert”; 0040/2283, TW „Dłu gi”; 0040/2301, TW „Or wo”; 0040/2326, TW „Sy ren ka”;
0040/2342, t. 1–2, TW „Je rzyk”; 0040/2350, t. 2, TW „An drzej”; 0040/2356, TW „Da niel”;
0040/2361, t. 1–2, TW „Woj tek”; 0040/2445, t. 2, TW „Pe ter”; 0040/2446, t. 2, TW „Sła -
wo mir”; 0040/2472, t. 2, TW „Wi tek”; 0040/2473, t. 2, TW „Le szek”; 0040/2475, t. 2, TW
„Ar no”; 0040/2476, t. 2, TW „44”; 0040/2479, t. 2, TW „Adam”; 0040/2481, t. 2, TW „Bog -
dan”; 0040/2484, t. 2, TW „Za gło ba”; 0040/2493, t. 2, TW „Agat”; 0040/2494, t. 2, TW
„Adam ski”; 0040/2495, t. 2, TW „Da rek”; 0040/2520, t. 2, TW „Mer ce des”; 0040/2523,
t. 2, TW „Be ata”; 0040/2546, t. 2, TW „Kar lik”; 0040/2547, t. 1–2, TW „Ro bert”;
0040/2773, t. 2, TW „Ma rian”; 0040/2781, TW „Fi gu ra”; 0040/2782, t. 2, TW „Grze gorz”;
0040/2784, TW „De rek”; 0040/2787, TW „Sła wek”; 0082/1, t. 7–8, TW „Ja ro sław”; 0082/6,
TW „Łu kasz”; 0082/18, t. 3, TW „Na uko wiec”; 0082/47, t. 2–4, TW „Boss”; 0082/48, t. 4–5,
TW „De rek”; 0082/51, TW „Tech nik”; 0082/56, t. 2, TW „Jo dłow ska”; 0082/62, t. 2,
TW „Gryf”; 0082/65, t. 2–3, TW „Wa cław”; 0082/67, TW „Ma ria”; 0082/68, TW „Jan”.
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AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0031/4, TW „Ma rian”; 0031/9, TW
„Wik tor”; 0031/18, t. 2, TW „Pu chacz”; 0031/19, TW „Mi ka”; 0031/23, TW „Bar tek”;
0031/29, TW „Wol ski”; 0031/32, TW „Zdzi sław”; 0031/33, TW „Ro man”; 0031/45, TW
„Ula”; 0031/48, TW „Zby szek”; 0031/49, TW „Pa weł”; 0031/57, TW „Ja ni na”; 0031/63,
TW „Bo lek”; 0031/79, TW „Ta de usz”; 0031/87, TW „Ro bert”; 0031/90, TW „Cu ruś”;
0031/91, TW „San dacz”; 0031/93, TW „Opo le”; 0031/101, TW „Jan”; 0031/114, TW
„Bu rza”; 0031/116, TW „Drza zga”; 0031/119, TW „Ste fan”; 0031/120, TW „Kel ner”;
0031/136, TW „Cynk”; 0031/139, TW „Ta de usz”; 0031/141, t. 2, TW „Wik tor”;
0031/144, TW „Jo la”; 0031/146, TW „Ve nus”; 0031/148, TW „Lech”; 0031/149, TW
„Maj”; 0031/152, TW „To nis”; 0031/158, t. 2, TW „Al bin”; 0031/164, TW „Sła wek”;
0031/165, TW „Stef”; 0031/166, TW „Ja kub”; 0031/167, TW „Sta siek”; 0031/170, TW
„Han ka”; 0031/173, TW „Zwrot ny”; 0031/175, TW „To masz”; 0031/176, TW „Ka zi -
mierz”; 0031/178, TW „Uto pist ka”; 0031/179, TW „Elż bie ta”; 0031/202, t. 1, TW „Ma -
rek”; 0031/203, TW „Ro man”; 0031/207, TW „Ri ta”; 0031/208, TW „Mo ty lek”;
0031/214, TW „Ry ba”; 0031/215, TW „Sła wo mir”; 0031/220; TW „Mar ta”; 0031/223,
t. 2, TW „Hi sto ryk”; 0031/230, TW „To mek”; 0031/236, TW „Kie row ca”; 0031/253, TW
„To lek”; 0031/295, TW „Ali cja”; 0031/298, TW „Krze mień”; 0031/302, TW „Ka ta rzy -
na”; 0031/316, TW „Ka rol”; 0031/328, t. 2, TW „Fra nek”; 0031/329, t. 1–2, TW „Ju -
stas”; 0031/346, TW „Adam”; 0031/348, TW „Szy mek”; 0031/351, TW „Ko wal ski”;
0031/352, TW „Iza”; 0031/374, t. 2, TW „To lek”; 0031/382, TW „Ja cek”; 0031/386, TW
„Wierz ba”; 0031/389, t. 2, TW „J -2”; 0031/390, TW „Fe lek”; 0031/391, TW „To karz”;
0031/394, TW „Sła wo mir”; 0031/396, TW „Bo le sław”; 0031/399, TW „Ce za ry”;
0031/400, TW „Ma rek”; 0031/405, TW „Las”; 0031/406, TW „Zyg munt”; 0031/419, TW
„Chi rurg”; 0031/421, TW „Me ta lurg”; 0031/423, t. 1–2, TW „Wal dek”; 0031/425, TW
„Woj ciech”; 0031/431, TW „Kon rad”; 0031/434, TW „Bar tek”; 0031/439, TW „Ze nek”;
0031/443, TW „Stel mach”; 0031/454, TW „Zbi gniew”; 0031/458, TW „Dłu gi”;
0031/467, TW „Bro nek”; 0031/476, TW „Ali na”; 0031/483, TW „Kot”; 0031/490, TW
„San”, 0031/494, t. 1–2, TW „Jack”; 0031/496, TW „Hu dy”; 0031/497, TW „Don”;
0031/511, t. 2, TW „Se we ryn”; 0031/527, t. 2, TW „Adam”; 0031/547, TW „Mi ra”;
0031/551, t. 2, TW „An tek”; 0031/554, TW „Fran ci szek”; 0031/559, TW „Sta ni sław II”;
0031/572, TW „Ja nek”; 0031/585, TW „Jan”; 0031/591, TW „Ju rek”; 0031/593, TW
„Ignac”; 0031/606, t. 2, TW „Mu zyk”; 0031/612, TW „Ar tur”; 0031/618, TW „Ryś”;
0031/619, TW „Hen ryk”; 0031/623, TW „Jo an na”; 0031/627, TW „Zby szek”; 0031/628,
TW „He niek”; 0031/630, TW „Ne la”; 0031/633, TW „Ko lek cjo ner”; 0031/634, TW „Mo -
ni ka”; 0031/635, TW „Łu cja”; 0031/642, TW „Ka sia”; 0031/646, TW „Ka zik”; 0031/684,
TW „Fe lek”; 0031/687, TW „Wal dek”; 0031/692, t. 2, TW „Sta ry”; 0031/706, TW „Ka -
zi mierz”; 0031/710, TW „Ro man”; 0031/714, TW „Ma rian”; 0031/717, TW „Mi ro sław”;
0031/723, TW „Ze fir”; 0031/729, TW „Ma ciek”; 0031/740, t. 2, TW „Ka zik”; 0031/908,
TW „No wy”; 0059/592, TW „Sta ni sław”; 0059/593, TW „Wik tor”; 0059/619, TW „Joan -
na de Arct” (!); 0059/711, TW „Drza zga”; 0059/713, TW „Kel ner”; 0059/723, TW „In -
struk tor”; 0059/732, TW „Ka li na”; 0059/738, TW „Ta de usz”; 0059/740, TW
„Ko wal ski”/„Wik tor”; 0059/743, TW „Sła wek”/„Jo la”; 0059/793, KTW „MS”; 0059/808,
TW „Ryś”; 0059/822, KTW „SZ”; 0059/824, KTW „WA”; 0059/841, TW „Ry ba”.

AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 0037/197, t. 2–4, TW „Bar tek”; 0037/240, KTW „GJ”;
0037/247, t. 1–2, TW „Ma rian”; 0037/249, t. 1, TW „An drzej”; 0037/253, t. 2, TW
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„Krzysz tof”; 0037/255, t. 2, TW „An drzej”; 0037/256, t. 2, TW „Ma rian”; 0037/260, t. 1–2,
TW „Ko dżak”/„Sta siek”; 0037/261, t. 1, TW „Jan”; 0037/270, t. 1–2, TW „Ja dzia”;
0037/272, t. 1, TW „Ja nek”; 0037/274, t. 1–2, TW „Ja cek”; 0037/292, t. 1–2, TW „Ta -
dek”; 0037/306, t. 1–2, TW „Ze nek”; 0037/329, t. 1–2, TW „Ma rian”; 0037/333, t. 2, TW
„Alek”; 0037/503, t. 1–2, TW „Ja nek”; 0057/354, TW „Ma riusz”; 0057/371, TW „Bar -
ba ra”; 0057/384, TW „Ja nek”; 0057/397, KTW „WK”; 0057/401, TW „Pry mas”;
0057/403, TW „Sła wek”; 0057/406, TW „Kaś ka”; 0057/421, TW „Zdzi sław”; 0057/422,
TW „Ja nic ki”; 0057/424, KTW „US”; 0057/435, TW „Wik tor”; 0057/474, TW „In for -
ma tyk”; 0057/484, TW „Mi rek”; 0057/506, TW „Lil ka”; 0057/510, TW „Al bin”;
0057/522, TW „Mistrz”; 0057/547, TW „Ka si ka”; 0057/548, TW „Ra dio”; 0057/549,
TW „Pa jąk”; 0057/551, TW „Ste fan”; 0057/552, KTW „HJ”; 0057/558, TW „To mek”;
0057/560, TW „Fi lo zof”; 0057/573, TW „Ła ski”; 0057/574, TW „Ma rian”; 0057/576,
TW „Gie nek”; 0057/578, TW „Piotr”; 0057/582, TW „Fe lek”; 0057/586, TW „Woj tek”;
0057/643, KTW „LA”; 0057/659, TW „Alek san der”; 0057/720, TW „J”; 0057/722, TW
„Adam”; 0057/723, TW „G -1”; 0057/726, TW „Rol nik”; 0057/729, TW „Rol nik”;
0057/737, TW „Bar ba ra”; 0057/742, TW „Piotr”; 0057/750, TW „Ewa”; 0057/764, TW
„Czwar tek”; 0057/765, TW „An drzej”; 0057/799, TW „Lu cjan”; 0057/805, TW „Ro -
bert”; 0057/830, TW „Ja nek”; 0057/833, TW „Sła wek”; 0057/837, TW „Ju rek”;
0057/838, TW „Ta dek”; 0057/841, TW „Ca lak”; 0057/843, TW „Ma ciej”; 0057/844, TW
„Wła dy sław”; 0057/849, TW „Ba ran”; 0057/856, TW „Ja nek”; 0057/898, TW „Mak siu”;
0057/936, TW „May”; 0057/956, TW „Ja dzia”; 0057/958, TW „Ja nek”; 0057/960, TW
„Ja cek”; 0057/978, TW „Ta dek”; 0057/993, TW „Ze nek”; 0058/175, TW „To masz”.

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 0034/53, TW „Lis”; 0034/55, TW „Ma jew ski”;
0034/76, TW „Piąt kow ski”; 0034/82, TW „Ma rian”; 0034/96, TW „Sta ni sław”; 0034/116,
TW „Śru ba”; 0034/118, TW „Zeus”; 0034/119, TW „Jan”; 0034/132, t. 2, TW „Kaś ka”;
0034/136, t. 2, TW „Ga łąz ka Jan”; 0034/137, t. 2, TW „Mi chał”; 0034/141, TW „Ko -
zak”; 0034/142, t. 2, TW „Wal dek”; 0034/143, t. 2, TW „An drzej”; 0034/155, t. 1–2, TW
„Mar tin”; 0034/156, t. 2, TW „Upar ty”; 0034/158, t. 2, TW „Ur szu la”; 0034/160, t. 2,
TW „Ko wal ski”; 0034/199, TW „Ta dek”; 0034/231, t. 1–2, TW „Jó zek”; 0034/235, t. 2,
TW „So fuł”/„So kół”/„Tur ski”; 0034/252, t. 2, TW „Lu tek”; 0034/265, t. 1–2, TW „Sier -
żant”; 0034/283, t. 1–2, TW „Bo ry na”; 0063/18, TW „Wa lek”; 0063/78, TW „Lis”;
0063/80, TW „Ma jew ski”; 0063/141, TW „Śru ba”; 0063/166, TW „Ko zak”; 0063/170,
TW „Aga”; 0063/180, TW „Mar tin”; 0063/181, TW „Upar ty”; 0063/183, TW „Ur szu -
la”; 0063/185, TW „Ko wal ski”; 0063/223, TW „Ta dek”; 0063/236, TW „Odys”;
0063/255, TW „Jó zek”; 0063/288, TW „Sier żant”; 0063/306, TW „Bo ry na”.
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2. Wy kaz przy kła do wych spraw ope ra cyj nych z za so bu Oddziału IPN w Ło dzi
do ty czą cych NSZZ „So li dar ność”

AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/345, KE „So jusz”; 0043/346, Ma te ria ły ope ra -
cyj ne Gru py Spe cjal nej KW MO w Ka li szu zaj mu ją cej się roz pra co wa niem TKK NSZZ
„So li dar ność” Wiel ko pol ska Po łu dnio wa; 0043/364, KE „Se kre tar ka”; 0043/365, KE
„Skarb nik”; 0043/366, KE „Ja gien ka”; 0043/367, KE „Ak ty wi sta”; 0043/368, KE „Sto -
larz”; 0043/466, SOS „Li te ra tu ra”; 0043/369, KE „Lo ko mo ty wa”; 0043/449, SOS „Dat -
ki”; 0043/462, KE „Klon”; 0043/465, KE „Klon”; 0043/498, SOR „Far mer”; 0043/499,
SOR „In wa li da”; 0043/506, KE „Klon III”; 0043/508, KE „Ste fek”; 0043/518, SOS
„Zwią zek”; 0043/521, KE „Sa mot ny”; 0043/522, KE „Ka łu ża”; 0043/556, KE „Klon”;
0043/557, KE „Klon IV”; 0043/558, KE „Klon”; 0043/559, KE „Klon”; 0043/560, KE
„Klon”; 0043/561, KE „Klon IV”; 0043/562, KE „Ce gła”; 0043/594, KE „Mistrz”;
0043/701, KE „Go spo dy ni”; 0043/710, KE „Tro ja”; 0043/713, KE „To karz”; 0043/732,
KE „Rad ca”; 0043/734, KE „Klon”; 0043/751, KE „Klon III”; 0043/753, KE „Klon IV”;
0045/1, KE „Ho dow ca”.

AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: 014/250, KE „Ma riusz”; 014/983, KE „Ta dek”; 014/998,
SOS/KE „Łącz nik II”; 014/1010, SOR „Ni ke”; 047/227, SOS/KE „De mo kra ta”; 047/228,
KE „Wa let”; 047/314, SOR „Se kre tar ka”; 047/320, SOS „Brosz ka”; 047/323, SOS/KE
„Na uczy ciel ka”/„De wot ka”; 047/336, KE „De le gat”; 047/339, KE „Li sto nosz”; 047/344,
KE „Ma ria”; 047/345, KE „Orion”; 047/346, KE „Au tor”; 047/347, SOS „Tu ry sta”;
047/348, KE „Ka ra te ka”; 047/350, KE „Teo dor”; 047/351, KE „Zyg munt”; 047/354, KE
„Po li graf”; 047/356, SOS/SOR „Car men”; 047/359, SOR „Pró ba”; 047/360, SOR „Fo -
ni ca”; 047/361, SOR „Amok”; 047/364, SOS „Sek ta”; 047/365, KE „Cho ry”; 047/367,
SOS „Ko te ria”; 047/368, SOS „Ma jed”; 047/370, SOS „Ra róg”; 047/371, KE „Cio łek”;
047/372, SOR „Strajk”; 047/373, SOR „Trop”; 047/374, SOR „De kret”; 047/375, SOR
„Lot na”; 047/377, SOR „Ka na li za cja”; 047/378, KE „Nar cyz”; 047/380, KE „Ar tyst ka”;
047/384, KE „Mu cha”; 047/386, SOR/KE „Po nar”/„Pre zes”; 047/387, SOS „Drza zga”;
047/388, SOR „Teo fi lów”; 047/390, SOR „Gru pa”; 047/391, KE „Me cha nik”; 047/392,
KE „Ma riusz”; 047/393, SOR/KE „Bra cia”; 047/397, SOR „Ka rie ra”; 047/400, KE „Na -
po le on”; 047/402, KE „Ju rek”; 047/403, SOR „Tech nik”; 047/404, KE „In ży nier”;
047/405, SOR „Wpły wo wa”; 047/406, SOR „Adam”; 047/410, SOR „Mu rarz”; 047/414,
SOS „Bro szu ra” i SOR „Eks tre ma”; 047/415, KE „Śli mak”; 047/416, KE „Mi no ga”;
047/419, KE „Me fi sto”; 047/420, SOR „Ra da” i KE „Kra wiec”; 047/421, KE „Opor nik”;
047/423, KE „Abram”; 047/428, KE „Ka na dyj czyk”; 047/429, KE „Nie świa do my”;
047/430, KE „Dzia łacz”; 047/431, KE „Fre zer”; 047/435, SOR „Pro pa gan da” i SOS
„Zwią zek II”; 047/436, SOR „Dru karz”; 047/439, SOR „Au tor”; 047/441, SOS „Piąt ka”;
047/444, KE „Nie po praw ny”; 047/453, KE „Klak son”; 047/454, KE „Ża giel”; 047/455,
KE „Jan”; 047/458, KE „Kon struk tor”; 047/459, KE „Hans”; 047/467, SOS „Żi go lo”;
047/471, SOS „Pa jąk”; 047/474, SOS „Do rad ca”; 047/487, KE „Tech no log”; 047/488,
KE „Upar ty”; 047/489, KE „Try bun”; 047/493, SOS „Zy ga”; 047/517, KE „Pierw szy”;
047/520, KE „Bro dacz”; 047/525, KE „Re turn”; 047/533, KE „Urban”; 047/534, KE
„Agi ta tor”; 047/535, KE „Po li tyk”; 047/536, KE „De wot ka”; 047/546, SOR „Olimp”;
047/552, KE „Me cha nik”; 047/555, KE „Eme ryt”; 047/1225, KE „Ta dek”; 047/1240,
SOS/KE „Łącz nik II”; 047/1251, SOS „Ni ke”; 071/1, KE „Cię żar na”.
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AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 061/2, SOS/KE „Dru karz”; 067/250,
SOS „Ja nusz”; 067/253, SOS „De le gat”; 067/254, SOS „Sy gnet”; 067/258, SOS „Wy ta -
piacz”; 067/259, SOS „Bluz ka”; 067/263, KE „Po li graf”; 067/264, KE „Łącz nik”;
067/265, KE „Ka sjer ka”; 067/267, SOS „Dzie wiarz”; 067/268, KE „Ak ty wi sta”; 067/269,
SOS „Li twin”; 067/272, SOS „Ry cerz”; 067/274, SOS „Staś”; 067/275, SOS „To mek”;
067/279, KE „Szyb ki”; 067/285, SOS „Gór nik”; 067/310, SOS „Pi skorz”; 067/332, KE
„Ma ły”; 067/339, SOS „Wy kła dzi na”; 067/342, SOR „Po wie lacz”; 067/343, SOR „Kon -
tra”; 067/344, SOS „So lid ny”; 067/351, KE „Ewa”; 067/358, KE „Chu dy”; 067/359, KE
„Kro pa”; 067/364, SOS „Wo jak”; 067/370, KE „Dy ry gent”; 067/372, KE „Wi chrzy ciel”;
067/378, KE „By stry”; 067/386, KE „Ide olog”; 067/387, KE „Me da li sta”; 067/388, KE
„Dzien ni karz”; 067/392, KE „Kon duk tor”; 067/409, KE „Pre zes”; 067/413, SOS „Fa -
chow cy”; 067/416, SOS „Gracz”; 067/424, SOS „Ne go cja tor”; 067/430, SOR „Hut nik”;
067/431, SOR „Apel”; 067/440, KE „Chu dy”; 067/445, KE „Ku rier”; 067/452, KE „Te -
le fo nist ka”; 067/459, SOS „Szczu pły”; 067/465, KE „Groch”; 067/477, SOR „Bi bu ła”;
067/484, SOR „Prze ciw ni cy”; 067/488, KE „Szef”; 067/489, KE „Nord”; 067/491, SOS
„Na pra wiacz”; 067/496, KE „Ko nus”; 067/541, SOS „Że glarz”; 067/562, KE „Kol por -
ter”; 067/596, KE „Ho dow ca”; 067/601, KE „Bu dow la niec”; 067/606, KE „Szra ma”;
067/635, KE „Da ma”; 067/637, KE „Ala”; 067/644, KE „Ma ga zy nier”; 067/645, KE
„Ka rol”; 067/654, SOS „Ko ro na”; 067/658, KE „Ju lian”; 067/659, KE „Sko czek”;
067/664, KE „Ko zak I”; 067/689, SOS „Dzia łacz”; 067/690, KE „Opie kun”; 067/691,
SOS „Ze bra nie”; 067/695, KE „Kła po uch”; 067/700, KE „Kie row ca”; 067/701, KE „Mały”;
067/708, KE „Elek tryk”; 067/725, KE „Mo tacz ka”; 067/733, SOS „Orzeł”; 067/741, 
KE „Tech nik”; 067/743, SOS „Wy trwa li”; 067/751, KE „Pre zes”; 067/752, KE „Gie -
nek”; 067/760, SOS „Bro dacz”; 067/767, KE „Na uczy ciel”; 067/788, SOS „Gru pa”;
067/810, KE „To karz”; 067/850, KE „Słu chacz”; 067/858, KE „Ma ja”; 067/874, KE „Na -
uczy ciel”; 067/887, SOS „War sza wiak”; 067/897, KE „Szyb ki”; 067/900, „Kroj czy”;
067/905, KE „Prze źro cze”; 067/930, KE „Ju lia”; 067/956, KE „Geo de ta”; 067/959, KE
„Spor to wiec”; 067/960, KE „Ko or dy na tor”; 067/961, KE „Pro mi nent”; 067/962, KE
„Opor tu ni sta”; 067/964, KE „Tu ryst ka”; 067/971, KE „Le śnik”; 067/985, SOR „Na iw -
ni”; 067/1001, KE „Rol nik”; 067/1006, KE „Me lio rant”; 067/1016, KE „Re dak tor”;
067/1049, KE „Ko zak”; 067/1050, SOR „Włók niarz”; 067/1056, SOR „Klasz tor”;
067/1057, SOR „Prze ciw ni cy”; 067/1058, SOR „Struk tu ra”; 067/1059, SOR „Pau li na”;
067/1060, SOR „Ener ge tyk”; 067/1061, SOR „Or ga ni za cja”; 067/1062, SOR „Ba za”;
067/1063, SOS „Pocz to wiec”; 067/1064, SOR „Gru pa”; 067/1065, SOS „Świt”;
067/1066, SOS „Kie row ca”; 067/1067, SOS „Struk tu ra”; 067/1068, SOS „Bu me rang”;
067/1069, SOS „Łącz nik”; 067/1070, SOS „Au to ma tyk”; 067/1071, SOS „Dzia łacz”;
067/1072, SOS „Sztan dar”; 067/1073, SOS „Zwią zek”; 067/1074, SOS „Gru pa”;
067/1075, SOS „Ogni wo”; 067/1076, SOS „Hut ni cy”; 067/1077, SOS „Kie row cy”;
067/1078, SOS „Dzia ła cze”; 067/1079, SOS „Zwią zek”; 067/1080, SOS „Dzia ła cze”;
067/1081, SOS „Po wtó rze nie”; 067/1082, SOS „Gwa rek”; 067/1083, SOS „Opty mi ści”;
067/1084, SOS „Om”; 067/1085, SOS „Kru szy wo”; 067/1086, SOS „Od lew ni cy”;
067/1087, SOS „Gru pa”; 067/1088, SOS „Sta cja”; 067/1089, SOR „Na iw ni”; 067/1090,
SOS „Fa dom”; 067/1091, SOS „Po gląd”; 067/1092, SOS „Nie za leż ni”; 067/1093, SOS
„Eg zem plarz”; 067/1094, SOS „Kol por ter”; 067/1095, SOR „Opty mi ści”; 067/1096, SOS
„Po wrót”; 067/1097, KE „To karz”; 067/1098, KE „Dru karz”; 067/1100, SOR „Opty mi -
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ści”; 067/1101, SOR „Re ali ści”; 067/1104, SOR „Eki pa”; 067/1106, KE „Na uczy ciel”;
067/1110, KE „Me cha nik”; 067/1115, KE „Le ski”; 067/1116, KE „Mistrz”; 067/1117,
KE „Dzia łacz”.

AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 038/309 (055/226, mf), SOS „Kul tu ra”; 038/353
(055/312, mf), SOS „Opo zy cja”; 038/363 (055/348, mf), SOS „Orzeł”; 038/366 (055/357,
mf), SOR „Kon tro ler”; 055/290, SOS „Ra mol”; 055/294, SOS „Na iw niak”; 055/296,
SOS „Sa ba”; 055/302, SOS „Mu zy kant”; 055/310, SOS „Ma larz”; 055/324, KE „Dzia -
dek”; 055/336, KE „In ży nier”; 055/338, KE „Am bit ny”; 055/340, KE „Wol ny”; 055/341,
KE „Krzy wy”; 055/342, KE „Wie śniak”; 055/343, KE „Naf ciarz”; 055/349, KE „Mistrz”;
055/380, SOS „Dru kar nia”; 055/392, KE „Ró ża”; 055/393, KE „Dro biarz”; 055/394, KE
„Mły narz”; 055/395, KE „Klon”; 055/396, KE „Ma ria”; 055/439, SOR „Od no wi cie le”;
055/479, KE „Elek tryk”; 055/497, SOS „Ko bie ty”; 055/564, SOR „Układ -1”; 055/587,
KE „Ogrod nik”; 055/654, SOR „Or ga ni za tor”.

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 035/25, KE „Ma sarz”; 035/36, KE „Pa lacz”;
035/38, KE „Se kre tar ka”; 035/44, KE „Lis”; 035/46, KE „Kie row ca”.

Sebastian Pilarski, Robert Rabiega



3. Wy kaz spraw śled czych SB z za so bu Oddziału IPN w Ło dzi pro wa dzo nych
prze ciw ko dru ka rzom i kol por te rom ulo tek, pra sy i wy daw nictw bez de bi to wych,
uczest ni kom de mon stra cji ulicz nych oraz or ga ni za to rom pod ziem nych struk tur
NSZZ „So li dar ność”

AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0043/770, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi
Wysockie mu; 0043/773, Ak ta śledz twa prze ciw ko Pio tro wi Tu mi ło wi czo wi; 0043/775,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Te re sie Szy mań skiej; 0043/776, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Wojcie cho wi Ko ściel nia ko wi; 0043/778, t. 1–2, Ak ta śledz twa prze ciw ko Sta ni sła wo wi
Lesz czyń skie mu; 0043/780, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra wie kol por ta żu ulo tek o tre -
ści „an ty pań stwo wej” na te re nie woj. ka li skie go; 0043/782, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Cze sła wo wi Gu ździo ło wi; 0043/784, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ste fa no wi Łysz cza ko -
wi; 0043/787, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra wie kon ty nu owa nia dzia łal no ści związ ko -
wej przez ZR NSZZ „So li dar ność” Wiel ko pol ska Po łu dnio wa w Ka li szu; 0043/788, Ak ta
śledz twa prze ciw ko Mar ko wi Wę grzy no wi; 0043/791, Ak ta kon tro l ne śledz twa prze ciw -
ko Wie sła wo wi Chos sie; 0043/792, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja no wi Sta ni sław skie mu
i in nym; 0043/795, Ak ta śledz twa prze ciw ko Edwar do wi Ja no wi Grze liń skie mu i in -
nym; 0043/796, Ak ta śledz twa prze ciw ko Mie czy sła wo wi Rosz ce; 0043/803, Ak ta kon -
tro l ne śledz twa w spra wie pro wa dze nia dzia łal no ści związ ko wej przez nie usta lo ne oso by
i wy sy ła nie przez nie li stów z gro źba mi do osób peł nią cych funk cje po li tycz ne na te re -
nie Ostro wa Wiel ko pol skie go; 0043/808, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ada mo wi Mar cin -
kow skie mu; 0043/810, Ak ta śledz twa prze ciw ko Sta ni sła wo wi Strze lec kie mu
i in nym; 0043/813, t. 1–7, Ak ta śledz twa w spra wie kon ty nu owa nia dzia łal no ści związ -
ko wej przez dzia ła czy NSZZ „So li dar ność”; 0043/818, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ma rii
By kow skiej i Wło dzi mie rzo wi Ję dra si ko wi; 0043/819, Ak ta śledz twa prze ciw ko Sta ni -
sła wo wi Sob cza ko wi i Zdzi sła wo wi Wiel go szo wi; 0043/820, Ak ta śledz twa prze ciw ko
An to nie mu Piet kie wi czo wi; 0043/821, Ak ta śledz twa prze ciw ko Jac ko wi Mal co -
wi; 0043/822, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja nu szo wi Piet kie wi czo wi; 0043/824, Ak ta śledz -
twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Pa try aso wi; 0043/833, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Ta de uszo wi Plu ciń skie mu; 0043/834, Ak ta śledz twa prze ciw ko Fran cisz ko wi Li pow skie -
mu; 0043/838, Ak ta kon tro l ne śledz twa prze ciw ko Elż bie cie Kra mar skiej i Elż bie cie Ku -
ba sik; 0043/841, Ak ta śledz twa prze ciw ko Jac ko wi Ja ku bow skie mu i in nym; 0043/846,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Bo gu sła wo wi Śli wie.

AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 15/212, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ja -
giel le; pf 15/213, t. 1–2, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja nu szo wi Ma tu sia ko wi; pf 15/214,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Elż bie cie Sta nek; pf 15/235, Ak ta śledz twa prze ciw ko Bo gu -
sła wo wi Czer wiń skie mu; pf 15/242, Ak ta śledz twa prze ciw ko Mar ko wi Tur skie mu;
pf 15/247, Ak ta śledz twa prze ciw ko An drze jo wi Bła że je wi czo wi; pf 15/247, Ak ta śledz -
twa prze ciw ko Paw ło wi Gay cza ko wi; pf 15/248, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ste fa no wi
Sad kow skie mu i in nym; pf 15/249, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ce za re mu Za rzyń skie mu
i Ire nie Du now skiej; pf 15/250, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Lu be rze;
pf 15/252, Ak ta śledz twa prze ciw ko Al fre dzie Mocz kow skiej; pf 15/253, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Ja ni sła wo wi Go go lew skie mu i in nym; pf 15/255, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Woj cie cho wi Słod kow skie mu; pf 15/256, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ma ria no wi Gło wac -
kie mu i in nym; pf 15/263, Ak ta śledz twa prze ciw ko Je rze mu Chi żyń skie mu; pf 15/265,

Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność”...
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

285



Ak ta śledz twa prze ciw ko Ma ria no wi Pa sie ce i Je rze mu Kun ce; pf 15/279, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Bar ba rze Ha nusz kie wicz; pf 15/280, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ha li nie Pod la -
skiej i in nym; pf 15/291, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ry szar do wi Skrzyp czy ko wi; pf 15/294,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Alek san dro wi Sta nia ko wi i in nym; pf 15/299, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Wa cła wo wi Po pław skie mu; pf 15/300, Ak ta śledz twa prze ciw ko Sta ni sła wo -
wi Szy mań skie mu i in nym; pf 15/301, Ak ta śledz twa prze ciw ko Li gii Mon ty gierd -Łoj -
bo; pf 15/302, Ak ta śledz twa prze ciw ko Woj cie cho wi Bu dzyń skie mu i Zbi gnie wo wi
Po pław skie mu; pf 15/313, Ak ta śledz twa prze ciw ko Paw ło wi Wie le chow skie mu;
pf 15/326, Ak ta śledz twa prze ciw ko Jó ze fo wi Śre niow skie mu; pf 15/342, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Wło dzi mie rzo wi Brzęcz ko wi; pf 15/344, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja no wi
Sob cza ko wi; pf 15/357, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ja dwi dze Mać czak; pf 15/370, Ak ta
śledz twa prze ciw ko Ro ma no wi Przy by liń skie mu; pf 15/375, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Je rze mu Na gór skie mu i in nym; pf 15/381, Ak ta śledz twa prze ciw ko Wie sła wo wi Żyż -
niew skie mu; pf 15/386, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Lu be rze; pf 15/388, Akta
śledz twa prze ciw ko Sta ni sła wo wi Ko wal skie mu; pf 15/391, Ak ta śledz twa prze ciw ko
Zbi gnie wo wi Ku char ko wi; pf 15/399, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi Het ce i in -
nym; pf 86/16, t. 1–2, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi Ja ra now skie mu i in nym.

AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: pf 33/4, Ak ta do cho dze nia w spra -
wie kol por ta żu ulo tek o tre ści „an ty pań stwo wej” w Beł cha to wie i Piotr ko wie Try bu nal -
skim; pf 68/67, Ak ta śledz twa prze ciw ko Cze sła wo wi Ju sty nie i Ma cie jo wi
Weł now skie mu; pf 68/68, Ak ta śledz twa prze ciw ko Le sła wo wi Szu ber to wi i Wie sła wo -
wi Za mol skie mu; pf 68/72, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ro ma no wi De rzyń skie mu; pf 68/78,
Ak ta śledz twa prze ciw ko Alek san dro wi Ma now skie mu; pf 68/79, Ak ta kon tro l ne śledz -
twa prze ciw ko Ry szar do wi Wę dry cho wi czo wi i in nym; pf 68/82, Ak ta śledz twa prze ciw -
ko Zbi gnie wo wi Ma tyś kie wi czo wi i in nym; pf 68/83, Ak ta śledz twa prze ciw ko Jac ko wi
Bró ździe; pf 68/90, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ze no no wi Skro bi szo wi; pf 68/91, Ak ta
śledz twa prze ciw ko Ja no wi Si ko wi i Te re sie Tur skiej; pf 68/97, Ak ta śledz twa prze ciw -
ko Ma cie jo wi Ku ja wiń skie mu; pf 68/114, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ku -
rzy ko wi; pf 68/116, Ak ta kon tro l ne do cho dze nia prze ciw ko Te re sie Le chow skiej (zał.
plan wy dzia łów III, V i Śled cze go prze pro wa dze nia kom bi na cji ope ra cyj nej z udzia łem
TW „Ma rek” w sto sun ku do tzw. gru py piotr kow skiej pod ziem nej „So li dar no ści”, roz -
pra co wy wa nej w ra mach SOR krypt. „Gru pa” i „Edy tor”); pf 68/122, Ak ta śledz twa prze -
ciw ko Eu ge niu szo wi Go ździ ko wi; pf 68/133, Ak ta śledz twa prze ciw ko Wło dzi mie rzo wi
Wil cza ko wi i Jó ze fo wi Ha ra si mo wi czo wi; pf 68/135, Ak ta śledz twa prze ciw ko Krzysz -
to fo wi Upta so wi i in nym; pf 68/138, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ma ria no wi Na wro to wi;
pf 68/142, Ak ta śledz twa prze ciw ko Lesz ko wi Ja błoń skie mu; pf 68/145, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Grze go rzo wi Go ździ ko wi i in nym; pf 68/155, Ak ta kon tro l ne do cho dze nia
w spra wie kol por ta żu ulo tek wzy wa ją cych do boj ko tu uro czy sto ści z oka zji 1 Ma ja
w 1986 r. w Beł cha to wie; pf 68/164, Ak ta śledz twa prze ciw ko Gra ży nie Krzę tow skiej
i in nym; pf 68/168, Ak ta śledz twa prze ciw ko Wal de ma ro wi Wol skie mu.

AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: pf 39/32, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi
Krzanow skie mu i in nym; pf 39/36, Ak ta kon tro l ne po stę po wa nia przy go to waw cze go
prze ciw ko Wie sła wo wi Krzy waż ni; pf 39/37, Ak ta kon tro l ne po stę po wa nia przy go to -
waw cze go prze ciw ko Wal de ma ro wi Wisz niew skie mu i in nym; pf 39/40, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Ma ria no wi Per t kie wi czo wi; pf 39/46, Ak ta kon tro l ne po stę po wa nia
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przygotowaw cze go prze ciw ko Zo fii Wój to wicz i in nym; pf 39/47, Ak ta śledz twa prze -
ciw ko Krzysz to fo wi So ko łow skie mu i in nym.

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: pf 36/22, t. 1–2, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra -
wie nie umyśl ne go spo wo do wa nia po ża ru w bu dyn ku KM PZPR w Skier nie wi cach
w dniu 15 IV 1982 r.; pf 36/23, Ak ta śledz twa prze ciw ko Zbi gnie wo wi Ko ko wi i Wi tol -
do wi Ufie; pf 36/24, t. 1–2, Ak ta kon tro l ne śledz twa w spra wie dru ko wa nia i roz rzu ca -
nia na te re nie Ży rar do wa ulo tek wzy wa ją cych do straj ku; pf 36/33, Ak ta śledz twa
prze ciw ko Ada mo wi For na li ko wi; pf 36/35, Ak ta śledz twa w spra wie pro wa dze nia nie -
le gal nej dru kar ni we wsi Ma ry sin; pf 36/37, Ak ta śledz twa prze ciw ko Ka zi mie rzo wi Ro -
kic kie mu i in nym; pf 36/38, t. 1–2, Ak ta śledz twa prze ciw ko An nie Au gu styn -Urba no wicz
i in nym; pf 36/40, Ak ta śledz twa prze ciw ko Zbi gnie wo wi Ro kic kie mu; pf 36/46, Ak ta
do cho dze nia prze ciw ko Ada mo wi Drze wo szew skie mu i Fran cisz ko wi Bucz ne mu;
pf 36/49, t. 1–2, Ak ta w spra wie czyn no ści spraw dza ją cych ma ją cych na ce lu usta le nie
za sad no ści wszczę cia po stę po wań przy go to waw czych pro wa dzo nych przez Wy dział
Śled czy KW MO/WUSW w Skier nie wi cach w la tach 1982–1983; pf 65/23, Ak ta śledz -
twa prze ciw ko Ma rian nie Mil cza rek; pf 65/28, Ak ta śledz twa prze ciw ko Da nu cie Mo de -
lew skiej i Jo an nie Kwiat kow skiej; pf 65/29, Ak ta śledz twa prze ciw ko Hen ry ko wi
Wnu ko wi; pf 65/48, Ak ta śledz twa prze ciw ko Grze go rzo wi Po piel czy ko wi.
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4. Wy kaz pla nów pra cy, spra woz dań i mel dun ków ope ra cyj nych do ty czą cych
NSZZ „So li dar ność” prze sy ła nych do MSW i do in stan cji par tyj no -pań stwo wych

AIPN Łd, WUSW w Ka li szu: 0167/1–2, In for ma cje dzien ne Ze spo łu In for ma cyj ne -
go Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i mel dun ki in for ma cyj ne Biu ra Ope ra cyj ne -
go KG MO do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej oraz prze stęp czo ści kry mi nal nej
na te re nie kra ju w la tach 1989–1990; 0168/1–5, In for ma cje dzien ne Ze spo łu In for ma cyj -
ne go Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i mel dun ki in for ma cyj ne Biu ra Ope ra cyj -
ne go KG MO do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej oraz prze stęp czo ści kry mi nal nej
na te re nie kra ju za 1989 r.; 0044/2, t. 11–13, 15–17, Pla ny pra cy SB KW MO/WUSW
w Ka li szu na la ta 1981–1986; 0044/2, t. 18, Ana li za Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Ka -
li szu do ty czą ca prze stęp czo ści po li tycz nej oraz za gro że nia w tym za kre sie w woj. ka li -
skim w okre sie od 13 XII 1981 r. do 30 XI 1983 r.; 0044/10, t. 1–2, In for ma cje
i szy fro gra my do ty czą ce sy tu acji go spo dar czej, spo łecz no -po li tycz nej, ope ra cyj nej i sta -
nu bez pie czeń stwa na te re nie woj. ka li skie go prze sy ła ne przez za stęp cę ko men dan ta wo -
je wódz kie go MO/sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu do władz ad mi ni stra cyj no -par tyj nych
woj. ka li skie go i Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych za la ta 1980–1983; 0044/12,
Pla ny pra cy Wy dzia łu III KW MO/WUSW w Ka li szu na la ta 1980 i 1982–1988; 0044/13,
t. 1, Wy ciąg z pro ble mo we go pla nu pra cy SB WUSW w Ka li szu w za kre sie po zy skań
oso bo wych źró deł in for ma cji przez po szcze gól ne RUSW z te re nu woj. ka li skie go
na 1985 r. i oce ny re ali za cji pla nu pra cy za 1984 r.; 0044/19, t. 20–22, Szy fro gra my i in -
for ma cje za stęp cy sze fa WUSW ds. SB w Ka li szu oraz jed no stek ope ra cyj nych SB
WUSW w Ka li szu i RUSW z te re nu woj. ka li skie go do ty czą ce sy tu acji spo łecz no -po li -
tycz nej i ope ra cyj nej na te re nie woj. ka li skie go za la ta 1988–1990; 0044/28, t. 13, Etat
i za kres dzia ła nia z 1986 r., pla ny pra cy Wy dzia łu Śled cze go KW MO/WUSW w Ka li -
szu na la ta 1977–1986 oraz ana li zy sta nu mo ral no -po li tycz ne go i dys cy pli ny pra cow ni -
ków wy mie nio ne go wy dzia łu za la ta 1982–1985 (m.in. pro ble mo we pla ny pra cy SB KW
MO/WUSW na la ta 1976–1983, pla ny na rad ro bo czych kie row nic twa SB KW MO w Ka -
li szu); 0044/32, Wy kaz po stę po wań przy go to waw czych i osób po dej rza nych, w sto sun -
ku do któ rych nie za re je stro wa no orze czeń są do wych w Wy dzia le „C” WUSW w Ka li szu
z 1988 r. (zał. mel dun ki na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Ka li szu o wy ro kach
z lat 1984–1988).

AIPN Łd, WUSW w Ło dzi: pf 88/1, t. 1–2; pf 88/2, t. 1–6; pf 88/3, t. 1–4, Ko pie mel -
dun ków ope ra cyj nych w sys te mie ESE ZO za la ta 1980–1983; pf 88/5, Pla ny dzia łań ope -
ra cyj nych Wy dzia łu IIIA KW MO w Ło dzi na la ta 1980–1981; pf 88/6, Pla ny kwar tal ne
dzia łań ope ra cyj no -pro fi lak tycz nych Wy dzia łu V KW MO/WUSW w Ło dzi na la ta 1982–1983;
pf 13/440, t. 1–6; pf 13/441, t. 1–6, Mel dun ki dzien ne WUSW w Ło dzi do ty czą ce sy tu -
acji po li tycz no -ope ra cyj nej na te re nie woj. łódz kie go prze sy ła ne do MSW w okre sie
od 1 I 1985 r. do 30 XII 1986 r.; pf 13/442, t. 1–2, Oce ny mie sięcz ne KW MO/WUSW
w Ło dzi do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej na te re nie woj. łódz kie go w za kre sie
pro ble ma ty ki SB oraz prze stęp czo ści kry mi nal nej i go spo dar czej prze sy ła ne do dy rek to -
ra Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych od grud nia 1982 r. do lu te go 1985 r.;
pf 10/974, t. 3, Oce ny sta nu bez pie czeń stwa we wnętrz ne go spo rzą dza ne przez Wy -
dział III KW MO w Ło dzi do ty czą ce woj. łódz kie go za lu ty 1979 r. – li sto pad 1980 r.;
pf 10/977, t. 4, In for ma cje do ty czą ce sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej na te re nie Ło dzi

Sebastian Pilarski, Robert Rabiega
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

288



przesy ła ne przez za stęp cę ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Ło dzi do władz
admi ni stra cyj no -par tyj nych woj. łódz kie go za gru dzień 1979 r. – gru dzień 1980 r.

AIPN Łd, WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim: 0051/25, t. 2, Spra woz da nia sta ty -
stycz ne Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim – spra woz da nia kwar -
tal ne z pra cy, ze sta wie nia kwar tal ne ob ra zu ją ce stan i zmia ny do ty czą ce spraw i osób po -
dej rza nych ob ję tych po stę po wa nia mi oraz ze sta wie nia rocz ne do ty czą ce orzecz nic twa
są dów I i II in stan cji za la ta 1987–1990; 0316/2–3, Oce ny sta nu bez pie czeń stwa i po -
rząd ku pu blicz ne go w woj. piotr kow skim w la tach 1986–1987; 0051/80, t. 1, pod tecz -
ki 1–5, Pla ny pra cy ope ra cyj nej i spra woz da nia w za kre sie kontr wy wia dow cze go za bez -
pie cze nia te re nu prze sy ła ne z jed no stek te re no wych do Wy dzia łu II WUSW w Piotr ko wie
Try bu nal skim; 0051/153, Pla ny dzia łań ope ra cyj nych wo bec nie le gal nych struk tur i dzia -
ła czy NSZZ „So li dar ność” oraz ana li zy i in for ma cje ope ra cyj ne SB RUSW w To ma szo -
wie Ma zo wiec kim do ty czą ce sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej na te re nie To ma szo wa Ma -
zo wiec kie go prze sy ła ne do Wy dzia łu III i In spek to ra tu 2 WUSW w Piotr ko wie
Try bu nal skim oraz omó wie nie dzia łal no ści NSZZ „So li dar ność” w la tach 1980–1989;
0051/223, Szy fro gra my dzien ne sze fa WUSW w Piotr ko wie Try bu nal skim do ty czą ce
sytu acji spo łecz no -po li tycz nej na te re nie woj. piotr kow skie go prze sy ła ne do dy rek to ra
Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych od 17 X 1989 r. do 23 IV 1990 r.

AIPN Łd, WUSW w Sie ra dzu: 228/1; 228/2, t. 1–2; 228/3, t. 1–3; 228/4, t. 1–3; 228/8,
t. 1–4; 228/9, t. 1–4; 228/10, t. 1–2; 228/11, t. 1–2; 228/12, t. 1–4; 228/13, In for ma cje
dzien ne KW MO w Sie ra dzu do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej w woj. sie radz -
kim prze sy ła ne w ra mach ope ra cji „La to ’80” do dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych za la ta 1980–1990; 268/1–15, Mel dun ki, szy fro gra my i in for ma cje dzien ne
KW MO w Sie ra dzu do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej w woj. sie radz kim wy -
two rzo ne w ra mach ope ra cji „La to ’80” w la tach 1981–1983; 269/1–2, Mel dun ki ope ra -
cyj ne, szy fro gra my i in for ma cje dzien ne do ty czą ce sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej w woj.
sie radz kim w 1983 r.

AIPN Łd, WUSW w Skier nie wi cach: 052/59, t. 8–14, Mel dun ki ope ra cyj ne Wy dzia -
łu V WUSW w Skier nie wi cach do ty czą ce pro wa dzo nych spraw ope ra cyj nych opra co wa -
ne w sys te mie in for ma tycz nym ESE ZO -V za la ta 1982–1990; 052/60, t. 1, 5, Pla ny pra cy,
oce ny, ana li zy i spra woz da nia Sa mo dziel nej Sek cji VI/Wy dzia łu VI WUSW w Skier nie -
wi cach za la ta 1985–1989; 052/99, Mel dun ki ope ra cyj ne Wy dzia łu III i Wy dzia łu V KW
MO/WUSW w Skier nie wi cach prze sy ła ne do Wy dzia łu I De par ta men tu III i De par ta -
men tu V MSW za la ta 1982–1985; 066/3–6, Oce ny sy tu acji po li tycz no -ope ra cyj nej i pro -
gno zy jej roz wo ju na te re nie woj. skier nie wic kie go oraz pla ny i spra woz da nia z pra cy
pio nów II, III, IV, V, VI, pasz por tów, śled cze go WUSW w Skier nie wi cach i jed no stek
pod le głych za la ta 1983–1986; 052/58, In for ma cje dzien ne opra co wa ne przez Ze spół
Ana li tycz ny WUSW w Skier nie wi cach do ty czą ce bie żą cej sy tu acji go spo dar czej i spo -
łecz no -po li tycz nej na te re nie woj. prze sy ła ne do władz ad mi ni stra cyj no -par tyj nych
za okres od 13 I 1988 r. do 5 I 1990 r.

Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność”...

289

Z
A

S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y



Sebastian Pilarski, Robert Rabiega
Z

A
S
Ó

B
 A

R
C

H
I
W

A
L

N
Y

290

Wniosek o wszczęcie SO „Samozwańcy” prowadzonej przez Wydział IIIA 
KW MO w Sieradzu przeciwko TMKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej

w Zduńskiej Woli (AIPN Łd, 020/8)
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Meldunek uzupełniający do SO „Senator” prowadzonej przez WUSW w Sieradzu
w zawiązku z kampanią wyborczą w 1989 r. (AIPN Łd, 020/17)
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Marsz głodowy w Łodzi 
zorganizowany przez ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 30 lipca 1981 r.

(AIPN Łd, 401/10, Dar Włodzimierza Markowskiego)
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Akta w sprawie karnej Andrzeja Słowika i Jerzego Kropiwnickiego prowadzonej
przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi (AIPN Łd, 53/17, t. 2)
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Andrzej Słowik podczas wiecu zorganizowanego 1 maja 1989 r. przez Prezydium
ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej 

(AIPN Łd, 453/25, Dar Wacława Gliścińskiego)
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Sprawa obiektowa kryptonim „Senator” prowadzona przez WUSW w Sieradzu 
w związku z kampanią wyborczą w 1989 r. (AIPN Łd, 020/17)



Fragment kolekcji Zenona Szendo – działacza opozycji antykomunistycznej 
w regionie łódzkim (AIPN Łd, 237/19)
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Fragment kolekcji Zenona Szendo – działacza opozycji 
antykomunistycznej w regionie łódzkim (AIPN Łd, 237/19)





Barbara Berska

Projekt „Polska rozproszona.

Program zabezpieczania

polskiego dziedzictwa

archiwalnego za granicą”

Pro jekt „Pol ska roz pro szo na” to ogół dzia łań i ini cja tyw ma ją cych na ce lu za bez -
pie cze nie dzie dzic twa ar chi wal ne go po za gra ni ca mi kra ju, po dej mo wa nych przez
Na czel ną Dy rek cję Ar chi wów Pań stwo wych wraz z pod le gły mi jej ar chi wa mi,

funk cjo nu ją cy mi w ob sza rze ak tyw no ści Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go. Dzia ła nia te zo sta ły za ini cjo wa ne już w la tach dzie więć dzie sią tych i z róż nym na -
tę że niem oraz za an ga żo wa niem trwa ją do chwi li obec nej. Ni niej szy ar ty kuł oma wia kil ka
ini cja tyw pod ję tych przez NDAP w tym za kre sie – za rów no pro gra my roz po czę te
przed wie lu la ty, jak i te za po cząt ko wa ne w ostat nim okre sie.

Dzia ła nia zbroj ne pro wa dzo ne na te re nie Pol ski, szcze gól nie pod czas II woj ny świa -
to wej, spo wo do wa ły tak ogrom ny uby tek w sfe rze dóbr na ro do wych, iż na wet do dzi siaj
trud no go osza co wać. Do tknę ły one wszyst kich prze ja wów funk cjo no wa nia pań stwa
i oby wa te li. Praw do po dob nie naj więk sze znisz cze nia w dzie dzi nie kul tu ry do ko na ne zo -
sta ły w ob sza rach ak tyw no ści ar chi wów, bi blio tek i mu ze ów. 

Kil ka lat te mu gru pa na ukow ców osza co wa ła stra ty po nie sio ne przez War sza wę
w cza sie II woj ny świa to wej1. Wy ni ki ich ba dań są po ra ża ją ce, zwłasz cza je śli uwzględ -
nio ny zo sta nie aspekt wiel ko ści i waż no ści prze cho wy wa nych w sto li cy zbio rów ar chi -
wal nych, bi blio tecz nych2 i mu ze al nych3. Sta no wi ły one oko ło 56 proc. zbio rów
ogól no kra jo wych i by ły nie tyl ko wy jąt ko we z uwa gi na ich war tość hi sto rycz ną i kul tu -
ro wą, lecz tak że uni kal ne w ska li kra ju, a czę sto na wet i Eu ro py.

Oce nio no, że znisz cze niu ule gło oko ło 92 proc. prze cho wy wa nych w War sza wie zbio -
rów ar chi wal nych4. Ar chi wum Oświe ce nia Pu blicz ne go, Ar chi wum Skar bo we i Ar chi -
wum Mia sta War sza wy utra ci ły 100 proc. za so bów. W po zo sta łych ar chi wach sto łecz nych
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1 Stra ty War sza wy 1939–1945: ra port, red. W. Fał kow ski, War sza wa 2005.
2 H. Ła ska rzew ska, Bi blio te ki war szaw skie w la tach oku pa cji. Za sa dy dzia ła nia, stra ty księ go zbio -

rów [w:] Stra ty War sza wy 1939–1945…, s. 535–563.
3 K. Ajew ski, T. Za droż ny, Stra ty mu ze ów i ko lek cji ar ty stycz nych War sza wy w la tach 1939–1945

[w:] Stra ty War sza wy 1939–1945…, s. 565–607.
4 J. Me nes, Hi sto ria prac nad ob li cze nia mi strat War sza wy [w:] Stra ty War sza wy 1939–1945…, s. 353;

J. Sto ja now ski, Ar chi wum Akt No wych w War sza wie [w:] Stra ty ar chi wów i bi blio tek war szaw skich w za -
kre sie rę ko pi śmien nych źró deł hi sto rycz nych, t. II, red. K. Ko nar ski, War sza wa 1956, s. 235–365.



znisz cze nia by ły je dy nie nie wie le mniej sze, tj. Ar chi wum Akt No wych utra ci ło 97 proc.
za so bu, Ar chi wum Głów ne Akt Daw nych – 90 proc., a Ar chi wum Akt Daw nych – 80 proc.
Bez pow rot nie utra co ne zo sta ły do ku men ty, księ gi, pla ny, ma py, fo to gra fie, do ku men ty
per ga mi no we z okre su po cząt ków pań stwa pol skie go. Prze pa dły zbio ry do ku men tów pa -
ra fial nych i klasz tor nych. Sza cu je się, że uby ło po nad 5 mln jed no stek ar chi wal nych, co
od po wia da dzie siąt kom ki lo me trów bie żą cych akt5. Du ża część ar chi wa liów ule gła znisz -
cze niu w okre sie od wrze śnia 1939 r. do lip ca 1940 r., in na na to miast w tym sa mym cza -
sie zo sta ła wy wie zio na do III Rze szy w ra mach zor ga ni zo wa nej ak cji od dzia łów
nie miec kich wy spe cja li zo wa nych w gra bie niu dóbr kul tu ry. Resz ty dra ma tu do peł ni ło
po wsta nie war szaw skie i re ali zo wa na po je go upad ku po li ty ka nisz cze nia mia sta „do go -
łej zie mi”.

Ko lej ne pro ble my zwią za ne z dzie dzic twem na ro do wym wią żą się z je go roz pro sze -
niem. Na pro ces ten zło ży ło się bar dzo wie le oko licz no ści, w kon se kwen cji któ rych utra -
co ne zo sta ły ar chi wa lo kal nej ad mi ni stra cji, in sty tu cji kul tu ry, ar chi wów pry wat nych
i wie lu in nych. Pro blem ten do ty ka rów nież do ku men tów wy two rzo nych w cza sie woj -
ny przez pol ską ad mi ni stra cję emi gra cyj ną. Roz pro sze nie bar dzo utrud nia, a nie jed no -
krot nie wręcz unie moż li wia po dej mo wa nie bar dziej zło żo nych te ma tów ba daw czych.
Wy mu sza ono bo wiem pro wa dze nie ba dań w kil ku kra jach, czę sto na wię cej niż jed nym
kon ty nen cie. Na szczę ście roz pro sze nie zbio rów nie w każ dym przy pad ku ozna cza dla
ba da czy brak do stę pu do nich, acz kol wiek czę sto jest ono du żym ogra ni cze niem.

Wspo mnia ny pro ces roz pro sze nia do ku men tów roz po czął się na dłu go przed II woj -
ną świa to wą. Każ do ra zo wo wią zał się on z pro wa dzo ny mi dzia ła nia mi zbroj ny mi, zmia -
na mi gra nic i prze miesz cze niem lud no ści. Ostat nia woj na i jej kon se kwen cje w znacz nej
mie rze po głę bi ły ten pro ces. 

Po za koń cze niu woj ny w 1945 r. roz po czę to peł ną po świę ceń ak cję ra to wa nia ar chi -
wa liów i do ku men to wa nia strat. Z cza sem rów nież pod ję to pra ce re mon to we bądź ada -
pta cje bu dyn ków na po trze by ar chi wów. Ca ły czas pro wa dzo no też rzecz ja sna
dzia łal ność re win dy ka cyj ną ar chi wa liów.

Zu peł nie no we moż li wo ści w za kre sie za bez pie cza nia, czy wręcz re kon struk cji utra -
co ne go za so bu, po ja wi ły się po trans for ma cji ustro ju po li tycz ne go w Pol sce. Ta ki cel
miał – i w dal szym cią gu ma – przy ję ty przez Ra dę Eu ro py i UNE SCO w 1998 r. mię -
dzy na ro do wy pro gram „Re con sti tu tion of the Me mo ry of Po land” („Od two rze nie pa mię -
ci Pol ski”). Z je go ini cja ty wą wy stą pi ła w 1997 r. Mię dzy na ro do wa Ra da Ar chi wów
w związ ku z dzia ła nia mi pro wa dzo ny mi przez UNE SCO, ma ją cy mi na ce lu oce nę przede
wszyst kim strat po nie sio nych w mi nio nym wie ku przez ar chi wa na ca łym świe cie, ale
rów nież stop nia roz pro sze nia ich zbio rów w wy ni ku dzia łań wo jen nych, gra bie ży i zmian
gra nicz nych6. W ra mach pro gra mu co rocz nie po dej mo wa ne są dzia ła nia, któ rych efek -
tem są źró dła do ba dań za re je stro wa ne w 60 ar chi wach 12 państw Eu ro py i Azji (na po -
trze by pro gra mu jest to już po nad 4,5 tys. ze spo łów ar chi wal nych)7. 
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5 J. Me nes, op. cit., s. 353–354.
6 Ana li za od po wie dzi na skie ro wa ną przez UNE SCO an kie tę wy ka za ła, że naj więk sze stra ty w ob -

sza rze ar chi wów po nio sła Pol ska. 
7 Pod su mo wa nia do ko na no w 2010 r. Sze rzej zob. http://www.ar chi wa.gov.pl/pl/wspol pra ca -i -pro -

jek ty (do stęp 15 III 2013 r.).



Pro blem znisz cze nia i roz pro sze nia do ku men tów zo stał pod ję ty tak że na IV Mię dzy -
na ro do wej Kon fe ren cji Pro gra mu UNE SCO „Pa mięć świa ta”, od by wa ją cej się w maju
2011 r. w War sza wie i współ or ga ni zo wa nej przez NDAP. Je den z pa ne li do ty czył kwestii
znisz czeń dzie dzic twa ma te rial ne go, ale też po dej mo wa nych prób je go re kon struk cji. 

Oka zją do po now ne go pod ję cia te ma tu za bez pie cza nia oca lo ne go dzie dzic twa by ło
or ga ni zo wa ne w dru giej po ło wie 2011 r. w ra mach pol skiej pre zy den cji Ra dy Unii Eu ro -
pej skiej spo tka nie ar chi wi stów z państw Unii Eu ro pej skiej (Eu ro pe an Bo ard of Na tio nal
Ar chi vi sts, EB NA). Jest to gre mium zbie ra ją ce się dwa ra zy do ro ku w ra mach pre zy -
den cji po szcze gól nych kra jów. Wspól ne spo tka nia są plat for mą wy mia ny po glą dów i do -
świad czeń. Sta no wią do sko na łą oka zję do pre zen ta cji na fo rum eu ro pej skim do ko nań
służb ar chi wal nych kra ju peł nią ce go ro lę go spo da rza8.

Or ga ni za cje mię dzy na ro do we po dej mu ją wie le ini cja tyw ma ją cych na ce lu nie tyl ko
po zna nie pro ble mów od stro ny teo re tycz nej i prak tycz nej, lecz tak że wy mia nę do świad -
czeń i opra co wa nie roz wią zań, za le ceń i wy tycz nych. Dzia ła nia w tym za kre sie ini cju ją
Mię dzy na ro do wa Ra da Ar chi wów, UNE SCO oraz Ko mi sja Eu ro pej ska wraz z dzia ła ją -
cy mi pod jej au spi cja mi gru pa mi eks perc ki mi. Pol skie ar chi wa pań stwo we uczest ni czą
w pra cach kil ku spo śród tych gre miów.

Wie le przed się wzięć w sfe rze za bez pie cza nia na ro do we go za so bu ar chi wal ne go po -
dej mo wa nych jest przez NDAP. Moż na się tu po słu żyć choć by przy kła dem re ali zo wa ne -
go od kil ku lat pro gra mu po mo cy pol skim or ga ni za cjom po za kra jem9. Je go głów nym
ce lem jest opra co wa nie, za bez pie cze nie oraz udo stęp nia nie zbio rów znaj du ją cych się
w tych in sty tu cjach. W okre sie po wo jen nym ośrod ki po lo nij ne pro wa dzi ły dzia łal ność
na rzecz Pol ski wol nej od sys te mu to ta li tar ne go. W licz nych miej scach świa ta peł ni ły
funk cję swo je go ro dza ju am ba sa do rów pol skiej kul tu ry. Dzi siaj, aby wciąż mo gły wy -
ko ny wać tę za szczyt ną funk cję, po trze bu ją po mo cy i więk sze go za an ga żo wa nia kra ju
ma cie rzy ste go. Prze cho wy wa ne w in sty tu cjach po lo nij nych do ku men ty są nie zwy kle cen -
ne z uwa gi na swo ją kom ple men tar ność, wy raź nie kon tra stu ją cą ze szcząt ko wo za cho -
wa ny mi w pol skich ar chi wach ze spo ła mi ar chi wal ny mi. 

Sys te ma tycz ną po mo cą ob ję tych jest bli sko 20 ośrod ków po lo nij nych i wy chodź -
czych. W ra mach wspar cia do in sty tu cji tych de le go wa ni są pra cow ni cy ar chi wów pań -
stwo wych, pro wa dzą m.in. szko le nia w za kre sie wy ko ny wa nia pod sta wo wych prac
ar chi wal nych oraz sto so wa nia elek tro nicz nych sys te mów do in wen ta ry za cji prze cho wy -
wa nych tam zbio rów i ich di gi ta li za cji. Sta że i kur sy or ga ni zo wa ne są tak że w sie dzi bach
ar chi wów pań stwo wych w Pol sce.

Tam, gdzie pod sta wo we pra ce ewi den cyj ne i za bez pie cza ją ce zo sta ły już prze pro -
wadzo ne, roz po czę to di gi ta li za cję za so bu w ce lu je go za bez pie cze nia oraz pre zen ta cji
w sie ci. W ten spo sób za ini cjo wa ny zo stał rów nież pro ces łą cze nia spu ścizn i ze spo łów,
za rów no tych prze cho wy wa nych w kra ju, jak i w ośrod kach po lo nij nych na świe cie. Prace
te w efek cie mo gły by do pro wa dzić do wir tu al ne go sca la nia do ku men tów po cho dzą cych

Projekt „Polska rozproszona...”
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8 Peł na in for ma cja na te mat za kre su spo tka nia, po dej mo wa nych za gad nień zob. XXIV Kon fe ren cja
Eu ro pej skiej Ra dy Ar chi wi stów Na ro do wych, red. B. Ber ska, War sza wa 2012 oraz pro gram spo tka nia
od by te go w Kra ko wie w dniach 6–7 X 2011 r., http://eu2011.ar chi wa.gov.pl/?pa ge_id=12 (do -
stęp 15 III 2013 r.).

9 Sze rzej zob. http://www.ar chi wa.gov.pl/pl/ar chi wa -po lo nij ne/2795-wspo pra ca -ndap -z -po lo ni.html
(do stęp 15 III 2013 r.) oraz http://www.ar chi wa.gov.pl/pl/ar chi wa -po lo nij ne (do stęp 15 III 2013 r.).



z roz pro szo nych ko lek cji. Dzia ła nia te z jed nej stro ny za bez pie cza ją do ku men ty, z dru -
giej – uła twia ją do stęp do źró deł hi sto rycz nych, umoż li wia jąc tym sa mym po dej mo wa -
nie no wych te ma tów ba daw czych. Za ini cjo wa ny pro jekt pro wa dzo ny był pi lo ta żo wo
przez In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ameryce i na le ży mieć na dzie ję, że bę dzie kon ty -
nu owa ny tak że w in nych in sty tu cjach.

Wspo mnia ny In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go jest naj dłu żej wspie ra ną przez NDAP in -
sty tu cją po lo nij ną. Naj bar dziej wi docz nym efek tem tej współ pra cy jest za po cząt ko wa ny
w 2001 r. pro ces kom plek so wej mo der ni za cji ar chi wum. W okre sie od 2001 r. do 2011 r.
pra ce te fi nan so wa ne by ły przez: Se nat RP, Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, Na czel ną Dy rek cję Ar chi wów Pań stwo wych i Fun da cję Ko ściusz kow ską. 

W ra mach tych prac prze pro wa dzo no: skon trum za so bu, spo rzą dzo no elek tro nicz ną
ewi den cję ze spo łów ar chi wal nych (z wy ko rzy sta niem baz da nych sto so wa nych w ar chi -
wach pań stwo wych w kra ju), udo stęp nio no re kor dy z da ny mi ewi den cyj ny mi In sty tu tu
na stro nie in ter ne to wej ar chi wów pań stwo wych (www.ar chi wa.gov.pl), za bez pie czo no
ak ta przed uszko dze nia mi przez umiesz cze nie ich w tecz kach i pu dłach z tek tu ry bez -
kwa so wej, or ga ni zo wa no szko le nia i in struk ta że dla pra cow ni ków i wo lon ta riu szy nowo -
jor skiej pla ców ki. 

In ną, rów nie dłu go wspie ra ną in sty tu cją, jest Pol ski In sty tut Na uko wy w No wym Jor ku.
Od lat dzie więć dzie sią tych pro wa dzo ny jest pro gram mi kro fil mo wa nia i di gi ta li za cji

po lo ni ków prze cho wy wa nych w ar chi wach za gra nicz nych. Ma te ria ły te udo stęp nia ne są
na stęp nie ba da czom w ar chi wach wska za nych przez na czel ne go dy rek to ra. Mi kro fil mo -
wa niu i di gi ta li za cji pod le ga ją też do ku men ty znaj du ją ce się w in sty tu cjach po lo nij nych.
Przy kła dem tu taj mo gą być ak ta po wstań ślą skich w In sty tu cie Jó ze fa Pił sud skie go
w Ame ry ce. W ich za bez pie cze nie oprócz Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych
i wspo mnia ne go In sty tu tu za an ga żo wa ne by ły rów nież: Kon su lat Ge ne ral ny RP w No -
wym Jor ku, Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we, Ar chi wum Głów ne Akt Daw nych, Bi blio -
te ka Ślą ska, Ar chi wum Pań stwo we w Ka to wi cach. Efek tem prac by ła kon ser wa cja
ma te ria łów oraz ich zmi kro fil mo wa nie, di gi ta li za cja i udo stęp nie nie w Pol sce (w Ka to -
wi cach) i Sta nach Zjed no czo nych (w In sty tu cie)10.

Jed ną z now szych ini cja tyw w tym za kre sie jest pro gram za bez pie cza nia ar chi wum
In sty tu tu Li te rac kie go „Kul tu ra” w Ma isons -Laf fit te pod Pa ry żem. Przed się wzię cie re -
ali zo wa ne przez Na czel ną Dy rek cję wraz z Bi blio te ką Na ro do wą od 2009 r. ma do pro -
wa dzić do upo rząd ko wa nia, ze wi den cjo no wa nia ar chi wum pa ry skiej „Kul tu ry” oraz
opu bli ko wa nia prze wod ni ka po jej za so bie. Od 2011 r. ar chi wum „Kul tu ry” jest wpi sa -
ne na świa to wą li stę pro gra mu UNE SCO „Pa mięć świa ta”.

W la tach 2008–2010, w ra mach współ pra cy z Ośrod kiem OO. Pal lo ty nów w Pa ry żu,
di gi ta li za cji zo stał pod da ny zbiór na grań po wsta ły w wy ni ku dzia łal no ści Cen trum Dia -
lo gu, bę dą ce go ośrod kiem pol skie go ży cia in te lek tu al ne go i dusz pa ster skie go w Pa ry żu.
Zbiór obej mu je po nad 400 j.a., w tym wy po wie dzi m.in. Ste fa na Ki sie lew skie go,
Zbigniewa Her ber ta, Sła wo mi ra Mroż ka, kard. Ka ro la Woj ty ły. Di gi ta li za cji do ko na li 
pracow ni cy Ar chi wum Pań stwo we go w Ko sza li nie.

Jak już wspo mnia no, pro ces roz pro sze nia do ku men tów roz po czął się na dłu go
przed II woj ną świa to wą. Jed ną z in sty tu cji, któ ra w okre sie mię dzy wo jen nym za czę ła
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10 Ar chi wum Po wstań Ślą skich, http://www.pil sud ski.org/po wsta nia/in dex.php (do stęp 15 III 2013 r.).



gro ma dzić pol skie do ku men ty, jest In sty tut Ho ove ra w Ka li for nii. Zgro ma dzo ne ma te -
ria ły się ga ją na wet lat sie dem dzie sią tych XIX w., choć ich zde cy do wa na więk szość po -
cho dzi z okre su II Rze czy po spo li tej i II woj ny świa to wej. Są to głów nie ar chi wa lia
pol skiej pro we nien cji pań stwo wej, któ re w zna ko mi tej więk szo ści sta no wią frag men ty
ze spo łów prze cho wy wa nych w Ar chi wum Akt No wych w War sza wie11, In sty tu cie Pol -
skim i Mu zeum im. gen. Si kor skie go w Lon dy nie12 oraz kil ku in nych ośrod ków emi gra -
cyj nych. Naj ob szer niej szą gru pę tych źró deł sta no wią ak ta Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych RP z lat 1918–1945 oraz wie lu pla có wek dy plo ma tycz nych. Do ku men ty
zna la zły się w Sta nach Zjed no czo nych w wy ni ku świa do mej de cy zji pod ję tej pod ko niec
woj ny przez ów cze sne go mi ni stra spraw za gra nicz nych Edwar da Ra czyń skie go. Obok
ma te ria łów pro we nien cji pań stwo wej zgro ma dzo ne są tam tak że ko lek cje pry wat ne,
w tym wie lu po li ty ków, dy plo ma tów i twór ców kul tu ry. Rów nież w tych spu ści znach od -
na leźć moż na do ku men ty pro we nien cji pań stwo wej, któ re naj czę ściej wią żą się z funk -
cja mi peł nio ny mi przez po szcze gól ne oso by.

W tej sy tu acji szcze gól ne go zna cze nia na bie ra umo wa pod pi sa na w 1993 r. mię dzy
NDAP a wła dza mi In sty tu tu Ho ove ra. Na jej pod sta wie zo sta ły zmi kro fil mo wa ne ak ta
pro we nien cji pań stwo wej do ty czą ce po li ty ki za gra nicz nej Pol ski z lat 1918–1945 (1 mln
kla tek), udo stęp nio ne na stęp nie ba da czom w Ar chi wum Akt No wych w War sza wie. Efek -
tem bli skiej współ pra cy mię dzy in sty tu cja mi jest tak że prze wod nik po za so bie In sty tu tu,
opra co wa ny przez prof. W. Stęp nia ka13.

Bar dzo waż nym ob sza rem dzia łal no ści na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych
są umo wy bi la te ral ne o wza jem nej współ pra cy, za wie ra ne ze służ ba mi ar chi wal ny mi róż -
nych kra jów, głów nie są sia du ją cych z Pol ską. Do chwi li obec nej na czel ny dy rek tor pod -
pi sał 26 ta kich umów, po ro zu mień, pro to ko łów i li stów in ten cyj nych. Do ku men ty te są
pod sta wą do po dej mo wa nia ini cja tyw, ta kich jak: wspól ne pu bli ka cje źró dło we, kon fe -
ren cje, se mi na ria, wy jaz dy stu dyj ne po zwa la ją ce na wy mia nę do świad czeń i na pro wa -
dze nie kwe rend te ma tycz nych. Wresz cie umoż li wia ją one wy mia nę in for ma cji na te mat
prze cho wy wa nych w ar chi wach do ku men tów pro we nien cji pol skiej, a tak że uzu peł nia -
nie za so bu pol skich ar chi wów przez po zy ski wa nie mi kro fil mów i ska nów. Naj częst sze
kon tak ty i naj bar dziej roz wi nię te for my współ dzia ła nia wy stę pu ją w re la cjach z Li twą,
Ukra iną, Ro sją i Bia ło ru sią. W ostat nich la tach pod ję te zo sta ły dzia ła nia ma ją ce na ce lu
roz po zna nie ma te ria łów do ty czą cych lo sów pol skich ze słań ców na te re nach Gru zji, Azer -
bej dża nu, Ka zach sta nu, Uz be ki sta nu i Kir gi zji.

NDAP oraz ar chi wa pań stwo we przy go to wu ją tak że róż ne go ty pu pu bli ka cje, wśród
nich po mo ce ar chi wal ne, wy daw nic twa źró dło we, mo no gra fie, opra co wa nia hi sto rycz ne
i cza so pi sma ar chi wal ne. Głów nym ce lem tej dzia łal no ści jest upo wszech nia nie wie dzy
o prze cho wy wa nych ar chi wa liach i uka za nie ich przy dat no ści dla spo łe czeń stwa i pań -
stwa. Pra ce kon cen tru ją się naj czę ściej na opra co wy wa niu edy cji źró dło wych. Na przy -
kład w 2010 r. wy da no Sto sun ki pol sko -izra el skie 1945–1967 oraz Pol scy jeń cy wo jen ni
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11 Ar chi wum Akt No wych. In for ma tor o za so bie ar chi wal nym, oprac. E. Ko ło dziej, współ prac. 
W. Bień kow ska, B. No wo życ ki, War sza wa 2009.

12 Gu ide to the Ar chi ves of the Po lish In sti tu te and Si kor ski Mu seum, com pi led and edi ted by cpt. 
W. Mi lew ski, A. Such citz, A. Gor czyc ki, vol. I, Lon don 1985.

13 W. Stęp niak, Ar chi wa lia pol skie w zbio rach In sty tu tu Ho ove ra Uni wer sy te tu Stan for da, War sza -
wa 1997.



w nie wo li so wiec kiej w la tach 1919–1922. Obie na gra dza ne w kra ju i za gra ni cą pu bli -
ka cje są re zul ta tem kil ku let nich prac ba daw czych hi sto ry ków i ar chi wi stów z Pol ski oraz
kra jów part ner skich.

Licz ne wy daw nic twa ma ją cha rak ter in for ma cyj ny. Za li czyć do nich na le ży in for ma -
to ry, prze wod ni ki po za so bie ar chi wów, in wen ta rze i su ma riu sze. Sta ra niem Na czel nej
Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych opu bli ko wa ny zo stał prze wod nik do ty czą cy za so bu
ar chi wal ne go In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ameryce14, który jest pod su mo wa niem
efek tów prac ewi den cyj nych prze pro wa dzo nych przez ar chi wi stów w cią gu kil ku lat,
w ra mach pro gra mu wspie ra ne go przez MKiDN. Na le ży mieć na dzie ję, że sta nie się on
po cząt kiem se rii wy daw ni czej prze wod ni ków po za so bach ar chi wal nych in sty tu cji po lo -
nij nych.

Dzia ła nia na rzecz in sty tu cji po lo nij nych i roz pro szo ne go dzie dzic twa mu szą być kon -
ty nu owa ne. Mo że się zmie niać za kres prac, ich na tę że nie, kon cep cje sa mej po mo cy, ale
nie moż na jej za prze stać. Wie le z tych in sty tu cji bo ry ka się z pro ble ma mi fi nan so wy mi,
lo ka lo wy mi, nie do stat kiem pra cow ni ków eta to wych, a tak że z utra tą za in te re so wa nia
nimi przez młod sze ge ne ra cje Po lo nii. Nie któ re spo śród tych ośrod ków za ini cjo wa ło cie -
ka we pro jek ty, udo stęp nia swo je zbio ry on- li ne, po zy ska ło gro no przy ja ciół, wo lon ta riu -
szy, no wych człon ków an ga żu ją cych się in ten syw nie w dzia ła nia na rzecz Po lo nii.
Kon ty nu owa nie roz po czę tych przed la ty dzia łań z pew no ścią przy czy ni się do ura to wa -
nia pol skie go dzie dzic twa na ro do we go zgro ma dzo ne go po za Pol ską.

Barbara Berska
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14 In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce, oprac. P. Pie trzyk,
War sza wa 2011.



Wanda Krystyna Roman

Rozproszenie polskiej

dokumentacji audiowizualnej

a zasady archiwalne

Skom pli ko wa ne i burz li we dzie je pań stwa pol skie go – roz bio ry i dzia ła nia za bor -
ców oraz woj ny i zmia ny gra nic – mia ły wpływ nie tyl ko na ży cie lu dzi, lecz tak -
że na funk cjo no wa nie wszyst kich urzę dów i in sty tu cji1. Od ci snę ły rów nież

wy raź ne pięt no na lo sach do ku men ta cji przez nie wy twa rza nej i prze cho wy wa nej. Nie
opar ły się te mu ar chi wa i ar chi wa lia2. To w za sa dzie głów ne przy czy ny, któ re spo wo do -
wa ły roz pro sze nie już ukształ to wa nych za so bów ar chi wal nych oraz do ku men ta cji nie -
zar chi wi zo wa nej, prze cho wy wa nej u jej twór ców.

Ce lem ar ty ku łu jest wska za nie pod sta wo wych re la cji mię dzy ist nie ją cym sta nem roz -
pro sze nia pol skiej do ku men ta cji au dio wi zu al nej a funk cjo nu ją cy mi w ar chi wi sty ce za -
sa da mi ar chi wal ny mi od no szą cy mi się do po sza no wa nia ca ło ści ze spo łów (za so bów)
ar chi wal nych oraz (lub) ich związ ku z te ry to rium, na któ rym po wsta ły lub któ re go do ty -
czą. W ty tu le ar ty ku łu wy stę pu ją po ję cia ta kie jak: „roz pro sze nie do ku men ta cji” i „do -
ku men ta cja au dio wi zu al na”, któ re na le ży roz pa try wać w ści słym związ ku z dzie ja mi
Pol ski, oraz po ję cie „za sa dy ar chi wal ne” zwią za ne z roz wo jem teo rii ar chi wal nej. Każ -
de po ję cie zo sta ło ogól nie wy ja śnio ne w ce lu wska za nia kom pli ka cji od no szą cych się
do każ de go z nich od dziel nie, a na kła da ją cych się, je śli chce my uka zać ob raz tyl ko jed -
ne go frag men tu do ku men ta cji. Ar ty kuł ma cha rak ter przy czyn kar ski i nie pre ten du je
do przed sta wie nia kom plet ne go ob ra zu za gad nie nia.

„Roz pro sze nie ar chi wa liów (do ku men ta cji)” to po ję cie nie wy stę pu ją ce w słow ni kach
ar chi wal nych, ale czę sto uży wa ne za rów no w teo rii, jak i prak ty ce ar chi wal nej, któ rej
do ty czy bez po śred nio. Od no si się przede wszyst kim do sta nu, w któ rym ma te ria ły ar chi -
wal ne (zgod nie z za sa da mi ar chi wal ny mi po win ny być prze cho wy wa ne w okre ślo nym
ar chi wum) zo sta ły po dzie lo ne i/lub prze miesz czo ne – za zgo dą lub bez zgo dy wła ści cie li,
w tym przy pad ku – pań stwa pol skie go. Po ję cie „roz pro sze nie” uży wa ne jest naj czę ściej
w sto sun ku do za so bu ar chi wal ne go (na ro do we go, pań stwo we go, jed ne go ar chi wum)
i ze spo łu ar chi wal ne go. Je go prze ci wień stwem jest sca le nie – od po wied nio – za so bu lub
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1 Pro blem ten do tknął rów nież in ne pań stwa te go re jo nu Eu ro py i kwe stie ar chi wal ne też ich do ty -
czą. Zob. m.in. A. Gieysz tor, Uwa gi o suk ce sji hi sto rycz nej w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej i Wschod -
niej [w:] Z dzie jów po li ty ki i dy plo ma cji pol skiej, oprac. zbior. pod przew. Z. Wój ci ka, War sza wa 1994,
s. 13–17.

2 Sze rzej zob. A. Tom czak, Za rys dzie jów ar chi wów pol skich, To ruń 1982. 



ze spo łu ar chi wal ne go3, któ re re gu lu ją za sa dy ar chi wal ne. Roz pro sze nie do ku men ta cji
wy two rzo nej przez jed ne go twór cę mo że mieć miej sce jesz cze przed jej ar chi wi za cją we
wła ści wym ar chi wum hi sto rycz nym (nie do ty czy jej przej mo wa nia przez ewen tu al nych
suk ce so rów), co np. w dzie jach pań stwa pol skie go wpły nę ło na obec ne roz pro sze nie
narodo we go za so bu ar chi wal ne go i obec ność je go frag men tów w ar chi wach państw
obcych.

Naj waż niej sze za sa dy ar chi wal ne ma ją na ce lu przede wszyst kim po sza no wa nie
odręb no ści i or ga nicz nej struk tu ry ze spo łu ar chi wal ne go oraz po sza no wa nie związ ku
doku men ta cji z te ry to rium, na któ rym po wsta ły i któ re go do ty czą. To „za sa da pro we -
nien cji” i „za sa da per ty nen cji te ry to rial nej”. Sfor mu ło wa no rów nież „za sa dę po sza no -
wa nia hi sto rycz nie na ro słe go za so bu” oraz „za sa dę per ty nen cji funk cjo nal nej”.

Naj star sza, na czel na i na tu ral na jest „za sa da pro we nien cji”, w Pol sce na zy wa na rów -
nież „za sa dą przy na leż no ści ze spo ło wej”4. Za kła da ona za cho wa nie od ręb no ści po szcze -
gól nych ze spo łów ar chi wal nych, ich or ga nicz nie ukształ to wa nej struk tu ry we wnętrz nej
oraz za cho wa nie na tu ral nych związ ków mię dzy do ku men ta cją5. Ter ry Co ok ob ja śnia pro -
we nien cję ja ko kon cept łą czą cy ak ta bądź do ku men ta cję z twór cą (oso bą lub or ga ni za cją),
dzię ki któ re mu ar chi wi ści i ba da cze mo gą zro zu mieć, kto wy two rzył da ny do ku ment, gdzie,
kie dy, jak i dla cze go, oraz ja kie zmia ny za szły w do ku men cie i z ja kich przy czyn6. Pro we -
nien cję ja ko za sa dę po sza no wa nia ze spo łu okre śla się ja ko „ka mień wę giel ny” ar chi wi sty -
ki, ja ko „naj waż niej szą za sa dę” prak ty ki ar chi wal nej, „pod sta wę po rząd ku ar chi wal ne go”7

i ja ko ce chę od róż nia ją cą ar chi wi stów od bi blio te ka rzy z jed nej stro ny, a ba da czy bądź do -
ku men ta li stów – z dru giej, co po twier dzi li uczest ni cy I Sztok holm skiej Kon fe ren cji na te -
mat teo rii ar chi wal nej i za sa dy pro we nien cji, ma ją cej miej sce we wrze śniu 1993 r.8

„Za sa da per ty nen cji te ry to rial nej” jest ro zu mia na dwo ja ko: ja ko za sa da, we dług któ -
rej ak ta urzę dów, in sty tu cji lub osób dzia ła ją cych na pew nym te ry to rium przy na le żą
do tego te ry to rium, wy two rzo ne po za nim przy na le żą o ty le, o ile po wsta ły w try bie wyko -
ny wa nia wła dzy nad tym te ry to rium9, oraz ja ko za sa da po sza no wa nia związ ku ze spo łów
ar chi wal nych z te ry to rium, na któ rym po wsta ły10. Obie de fi ni cje do ty czą dwóch róż nych
obiek tów ar chi wal nych – pierw sza mó wi o ak tach i mo że być in ter pre to wa na sze ro ko,
roz cią ga jąc się na przed po le ar chi wal ne i re gi stra tu ry, dru ga mó wi o ze spo łach ar chi wal -
nych czy je dy nie ak tach zar chi wi zo wa nych prze cho wy wa nych w ar chi wach hi sto rycz -
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3 Zob. J. Jan kow ska, Sca la nie ar chi wa liów, „Ar che ion” 1954, t. XXII, s. 20.
4 O zna cze niu za sa dy pro we nien cji dla ar chi wi sty ki, jej roz wo ju, in ter pre ta cjach i zna cze niu zob.:

B. Ry szew ski, O za sa dzie pro we nien cji w jej stu le cie [w:] Prze ło my w hi sto rii. XVI Po wszech ny Zjazd
Hi sto ry ków Pol skich. Wro cław 15–18 wrze śnia 1999 ro ku. Pa mięt ni ki, t. III, cz. 1, red. K. Ruch nie wicz,
J. Tysz kie wicz, W. Wrze siń ski, To ruń 2001, s. 57–62. Zob. m.in.: J. Pacz kow ski, Za sa da ar chi wal nej
pro we nien cji [w:] Pa mięt nik IV Zjaz du Hi sto ry ków Pol skich w Po zna niu. Re fe ra ty, Lwów 1925, s. 1–6;
C. Bier nat, Za sa da przy na leż no ści ze spo ło wej w uję ciu ar chi wi stów ho len der skich, „Ar che ion” 1962,
t. XXXVII, s. 121–127.

5 Pol ski słow nik ar chi wal ny, red. W. Ma cie jew ska, War sza wa 1974, s. 90.
6 T. Co ok, Pro we nien cja w erze cy fro wej: brze mię prze szło ści czy na dzie ja ar chi wi sty na przy szłość?,

„Ar che ion” 2009–2010, t. CXI, s. 9–10.
7 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar chi wi sty ka, War sza wa 1989, s. 21.
8 The Prin ci ple of Pro ve nan ce: Re port from the First Stoc kholm Con fe ren ce on Ar chi val The ory and

the Prin ci ple of Pro ve nan ce, 2–3 Sep tem ber 1993, red. K. Abu khan fu sa, J. Syd beck, Sztok holm 1994.
9 Pol ski słow nik ar chi wal ny, oprac. A. Ba chul ski, K. Ko nar ski, A. Wolff, War sza wa 1952, s. 21.
10 Pol ski słow nik ar chi wal ny, 1974, s. 89.



nych. In ter pre ta cja tej dość ogól nie sfor mu ło wa nej za sa dy by ła sze ro ko dys ku to wa na
i ana li zo wa na przez ba da czy11. Pod no szo na by ła m.in. kwe stia przy na leż no ści akt/ze spo -
łów ar chi wal nych do te ry to rium. Pierw sza de fi ni cja mó wi nie tyl ko o przy na leż no ści akt
po wsta łych na da nym te ry to rium, ale i po wsta łych po za nim w związ ku z wła dzą wy ko -
ny wa ną nad da nym te ry to rium. 

„Za sa da po sza no wa nia hi sto rycz nie na ro słe go za so bu” chro ni za so by ar chi wal ne
przed prze miesz cza niem i roz pra sza niem. Jej idea tkwi w opu bli ko wa nej w 1935 r. pra -
cy Ry szar da Prze la skow skie go, któ ry do strzegł ko niecz ność pod ję cia dzia łań w ce lu za -
po bie ga nia prze miesz cza niu za so bu w okre sie mię dzy wo jen nym12. W ro ku 1967 za sa da
ta sta ła się pod sta wą roz miesz cze nia opra co wa ne go za so bu sta ro pol skie go, wy ko na ne go
dzię ki Ko mi sji Rze czo znaw ców NDAP do spraw Mię dzy ar chi wal ne go Sca la nia Akt13.
Współ cze śnie mo że stać się za sa dą, w opar ciu o któ rą moż na usank cjo no wać stan roz -
pro sze nia ze spo łów i za so bów ar chi wal nych ist nie ją cy kil ka dzie siąt lub kil ka set lat.

Za sa dy ar chi wal ne re gu lu ją or ga ni za cję za so bów ar chi wal nych, sta no wią pod sta wę
ca łej dzia łal no ści ar chi wów w za kre sie gro ma dze nia, prze cho wy wa nia, opra co wa nia
i udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych. Mo gą one być rów nież po moc ne przy li kwi -
da cji skut ków roz pro sze nia ar chi wa liów – ze spo łów i za so bów ar chi wal nych.

Od 1983 r. funk cjo nu je w Pol sce po ję cie „na ro do wy za sób ar chi wal ny”, któ re do ty czy
cen ne go, ale roz pro szo ne go, hi sto rycz ne go za so bu14. Wpro wa dze nie te go po ję cia do pew -
ne go stop nia usank cjo no wa ło stan roz pro sze nia ar chi wa liów, w tym au dio wi zu al nych, gdyż
za ma te ria ły ar chi wal ne wcho dzą ce do na ro do we go za so bu ar chi wal ne go uzna no wszyst -
kie, któ re ma ją zna cze nie ja ko źró dło in for ma cji o war to ści hi sto rycz nej na temat dzia łal -
no ści pań stwa pol skie go – bez wzglę du na for mę oraz miej sce prze cho wy wa nia15.

„Po wo dem roz pro sze nia ze spo łu [ar chi wal ne go – W.K.R.] są naj czę ściej suk ce sje,
jeśli nie li czyć roz pro sze nia przy pad ko we go, gra bie ży wo jen nych i in nych lo so wych
zdarzeń” – pi sze Ha li na Ro bót ka16. W dzie jach Pol ski prze miesz cze nie ca ło ści lub frag -
men tów ze spo łów ar chi wal nych lub hi sto rycz nie ukształ to wa nych ko lek cji czę sto na stę -
po wa ło w wy ni ku ofi cjal nej po li ty ki za bor ców i za własz cza nia ar chi wów wy wo żo nych
do wła snych ar chi wów, w czym ce lo wa ła Ro sja. Ko lej ną przy czy ną by ły gra bie że do ko -
ny wa ne w la tach II woj ny świa to wej przez na jeźdź ców – nie miec kie go i so wiec kie go17.
Roz pro sze nie ar chi wa liów by ło rów nież skut kiem de cy zji po li tycz nych po dej mo wa nych
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11 M.in.: A. Tom czak, Ar chi wal na za sa da per ty nen cji te ry to rial nej a roz miesz cze nie za so bu w ar chi -
wach pol skich, „Ar che ion” 1979, t. LXVII, s. 7–25; T. Wa lich now ski, Przy na leż ność te ry to rial na ar chi -
wa liów w sto sun kach mię dzy na ro do wych, War sza wa 1977.

12 Zda niem Ha li ny Ro bót ki R. Prze la skow ski sfor mu ło wał wów czas tę za sa dę ar chi wal ną (R. Prze -
la skow ski, Pro gram prac we wnętrz nych w ar chi wach no wo żyt nych, War sza wa 1935, s. 42). Zob. H. Ro -
bót ka, Opra co wa nie i opis ar chi wa liów, To ruń 2010, s. 247. 

13 H. Ro bót ka, op. cit., s. 247.
14 Por. Usta wa z dnia 14 lip ca 1983 r. o na ro do wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach (DzU, 2011,

nr 123, poz. 698; nr 171, poz. 1016).
15 Ibi dem.
16 H. Ro bót ka, op. cit., s. 83.
17 Pla no wa nie zdo by cia ar chi wa liów prze ciw ni ka od by wa się rów no cze śnie z przy go to wy wa niem

dzia łań zbroj nych przez agre so ra. Ar chi wa lia sta no wią – wśród za byt ków mu ze al nych i bi blio tecz -
nych – szcze gól nie cen ną zdo bycz z uwa gi na za war te w nich in for ma cje. W.K. Ro man, Cen tral ne Ar -
chi wum Woj sko we 1918–1998: tra dy cje, hi sto ria i współ cze sność służ by ar chi wal nej Woj ska Pol skie go,
To ruń 1999, s. 47.



na fo rum mię dzy na ro do wym w spra wie prze bie gu gra nic pań stwa pol skie go po I i II woj -
nie świa to wej18. Wresz cie był to wy nik de cy zji po dej mo wa nych przez pol skie wła dze
w ce lu uchro nie nia ar chi wa liów przed skut ka mi dzia łań zbroj nych w 1939 r., w wy ni ku
cze go ule ga ły po dzie le niu i roz pro sze niu ze spo ły i za so by ar chi wal ne. Na roz pro sze nie
ar chi wa liów wpły wa ły nie tyl ko dzia ła nia ofi cjal ne, lecz tak że po je dyn czych osób, któ -
re chcia ły je ochro nić i ukry wa ły przed za bor ca mi czy oku pan ta mi (gra bież ca mi)19. Nie -
któ re ar chi wa lia z cza sem tra fi ły do zbio rów pry wat nych.

Jesz cze je den po wód roz pro sze nia pol skie go na ro do we go za so bu ar chi wal ne go to
wy da rze nia po li tycz no -woj sko we okre su II woj ny świa to wej i ich bez po śred ni wpływ
na lo sy Po la ków, któ rzy po za gra ni ca mi kra ju two rzy li pol skie in sty tu cje wy twa rza ją ce
i prze cho wu ją ce do ku men ta cję o róż nym cha rak te rze i w róż nej for mie.

Za rów no w la tach woj ny, jak i po jej za koń cze niu w róż nych oko licz no ściach wie le
pol skich ar chi wa liów tra fi ło le gal nie – ofi cjal nie zo sta ły prze ka za ne lub ku pio ne – do in -
sty tu cji ar chi wal nych in nych państw20. Rów nież po za koń cze niu II woj ny świa to wej ar -
chi wa lia by ły wy wo żo ne przez Po la ków wy jeż dża ją cych na Za chód, le gal nie lub
nie le gal nie21.

Wszyst kie wy mie nio ne zja wi ska mia ły wpływ na jed ną z cech cha rak te ry stycz nych
pol skie go na ro do we go za so bu ar chi wal ne go, któ rą jest wła śnie roz pro sze nie.

Nie moż na po mi nąć fak tu, że wie le z wy mie nio nych wcze śniej ar chi wa liów za li czo -
nych do pol skie go na ro do we go za so bu ar chi wal ne go, głów nie od cza sów II woj ny świa -
to wej prze cho wu ją pol skie (czy też po lo nij ne) in sty tu cje i or ga ni za cje współ cze śnie
sku pio ne w Sta łej Kon fe ren cji Mu ze ów, Ar chi wów i Bi blio tek Pol skich na Za cho dzie22.
Dla te go waż ne jest zde fi nio wa nie po ję cia „po lo ni ca”, któ re naj czę ściej ro zu mia ne są jako
rze czy lub za gad nie nia po wią za ne z Pol ską, Po la ka mi, ja ko pa miąt ki kul tu ry pol skiej:
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18 Z tym zwią za ne jest rów nież od ręb ne za gad nie nie – suk ce sja, czy li dzie dzi cze nie ar chi wa liów,
któ re w za sa dzie po win no być re gu lo wa ne umo wa mi mię dzy na ro do wy mi, w zgo dzie z mię dzy na ro do -
wym pra wem pu blicz nym. Jed nak zda rza ło się czę sto, że nie po dej mo wa no tych spraw w usta le niach
trak ta to wych po za koń cze niu wo jen. Sze rzej zob. m.in. W. Stęp niak, Suk ce sja państw do ty czą ca ar chi -
wa liów, War sza wa 1989.

19 Np. część akt z za so bu Ar chi wum Woj sko we go z lat 1918–1939 (m.in. dot. po wstań ślą skich) ewa -
ku owa no we wrze śniu 1939 r. wraz z per so ne lem do Ru mu nii, gdzie roz dzie lo no je w pacz kach po mię -
dzy ge ne ra łów Woj ska Pol skie go, po nie waż są dzo no, że po zo sta ną oni w obozach in ter no wa nia
i w związ ku z tym do ku men ty bę dą bez piecz niej sze. Jed nak ge ne ra ło wie opu ści li Ru mu nię w róż nym
cza sie i kie run kach, a wraz z ni mi ak ta, któ re im po wie rzo no. Nie któ re z nich dzi siaj są czę ścią za so bu
ar chi wal ne go m.in. In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce. Sze rzej zob. W.K. Ro man, Cen tral ne Archi -
wum Woj sko we…, s. 51–53. Zob. In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go
w Amery ce, oprac. P. Pie trzyk, War sza wa 2011, s. 70–72.

20 Zob. m.in. W. Stęp niak, Ar chi wa lia pol skie w zbio rach państw ob cych [w:] Ar chi wa pol skie wobec
wy zwań XXI wie ku, t. I, red. D. Na łęcz, Ra dom 1997, s. 49–60; B. Wosz czyń ski, Lo sy ar chi wów pol -
skich na by łych zie miach wschod nich RP [w:] Ar chi wa pol skie…, t. I, s. 61–76.

21 Na le żą do nich np. ma te ria ły wy wie zio ne przez Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka, któ re wraz z je go ar -
chi wum tra fi ły do zbio rów In sty tu tu Ho ove ra w Sta nach Zjed no czo nych. Prze cho wu je on rów nież nie -
le gal nie wy wie zio ne w ra mach wal ki po li tycz nej 530 ka set z na gra nia mi Ko mi sji Kra jo wej, kra jo wych
zjaz dów de le ga tów i władz róż nych szcze bli NSZZ „So li dar ność”. W po dob ny spo sób tra fi ła do In sty -
tu tu Ho ove ra spu ści zna Ta de usza Stach ni ka. W. Stęp niak, Ar chi wa lia pol skie w zbio rach In sty tu tu
Hoovera Uni wer sy te tu Stan for da, War sza wa 1997, s. 240, 244.

22 Zob. http://mabpz.org (do stęp 11 X 2012 r.). Por. A. Kroch mal, Pol skie in sty tu cje za gra ni cą: prze -
wod nik po zbio rach ar chi wal nych, War sza wa 2004.



pi sma, dru ki i książ ki, znaj du ją ce się za gra ni cą bez okre śle nia wła ści cie la. Te go po ję cia
uży wa my nie tyl ko w sto sun ku do ar chi wa liów, ale i in nych frag men tów dzie dzic twa
kultu ral ne go, śla dów ma te rial nych do ty czą cych Pol ski i Po la ków, prze cho wy wa nych po -
za gra ni ca mi kra ju. Wła dy sław Stęp niak uwa ża, że po lo ni ka mi na le ży na zy wać ma te ria -
ły róż nej pro we nien cji – wy two rzo ne przez urzę dy i in sty tu cje państw ob cych do ty czą ce
Pol ski i Po la ków, na to miast od róż niać od nich ar chi wa lia pol skiej pro we nien cji – wy -
two rzo ne przez pol skie urzę dy, in sty tu cje i or ga ni za cje oraz oso by pol skie go po cho dze -
nia, na wet je śli by ły oby wa te la mi państw ob cych – któ re róż ny mi ko le ja mi lo su zna la zły
się w ar chi wach za gra nicz nych23. W sto sun ku do jed nych i dru gich w okre ślo nym za kre -
sie mo gą mieć za sto so wa nie za sa dy ar chi wal ne.

Pod czas IV Po wszech ne go Zjaz du Hi sto ry ków Pol skich w Po zna niu w 1925 r.
przy oma wia niu me tod po rząd ko wa nia i opra co wa nia akt pa dły sło wa o „pol skiej spe cy -
fi ce ar chi wal nej”, czy li roz bi ciu i roz pro sze niu wie lu kan ce la rii na sku tek gwał tow nej
ich ar chi wi za cji24. Jed nak uczest ni cy zjaz du nie prze wi dzie li wy da rzeń II woj ny świa to -
wej i ich wpły wu nie tyl ko na ukształ to wa ne wcze śniej za so by ar chi wal ne.

Roz pro sze nie i za sa dy ar chi wal ne od no szą się do ca ło ści ar chi wa liów pol skich.
Wszyst kie przed sta wio ne wcze śniej po wo dy i dzie je roz pro sze nia ar chi wa liów pol skich
do ty czą w ca łej roz cią gło ści rów nież zbio rów au dio wi zu al nych. Jed nak że w przy pad ku
do ku men ta cji au dio wi zu al nej kwe stia roz pro sze nia roz cią ga się na jesz cze in ne pro ble -
my zwią za ne ze spe cy fi ką jej two rze nia, ar chi wi za cji i prze cho wy wa nia, któ re wy stę pu -
ją nie za leż nie od lo sów hi sto rycz nych pol skie go na ro do we go za so bu ar chi wal ne go. Wie le
róż nych czyn ni ków wpły nę ło na roz pro sze nie do ku men ta cji au dio wi zu al nej.

Do ku men ta cja au dio wi zu al na, zgod nie z de fi ni cją Ro ber ta De ge na, obej mu je zbio ry
do ku men tów utwo rzo ne w ce lu za cho wa nia ob ra zu osób, przed mio tów, zja wisk
lub/i utrwa le nia wy da wa nych przez nie dźwię ków25. Na le żą do niej fo to gra fie, na gra nia
dźwię ko we oraz fil my. W po rów na niu z ak ta mi, do ku men ta mi ma ją cy mi for mę pi sa ną,
naj czę ściej po wsta ją cy mi na pa pie rze, do ku men ta cja au dio wi zu al na ma sto sun ko wo nie -
dłu gą hi sto rię, się ga ją cą pierw szej po ło wy XIX wie ku.

Pierw sze fo to gra fie z woj ny krym skiej (1853–1856) zna la zły się w zbio rach pa ła cu
Buc kin gham, po tem wzbo ga ca ły zbio ry bi blio tek i mu ze ów26 z uwa gi na swo ją atrak cyj -
ność dla wła ści cie la i od bior cy. Z ko lei za in te re so wa nie fo to gra fią przez woj sko spo wo -
do wa ło włą cze nie ich do ar chi wów przy in sty tu cjach woj sko wych lub mu ze ach o tym
pro fi lu. Dla zbio rów au dio wi zu al nych na prze ło mie XIX i XX wie ku za czę to two rzyć
od ręb ne ar chi wa, ale i tak wie le tych ma te ria łów po zo sta wa ło i po zo sta je po za ni mi. Do -
ku men ta cja au dio wi zu al na w ar chi wach two rzy naj czę ściej wy od ręb nio ne za so by: fo to -
gra fii, fil mów i na grań. W ra mach tych za so bów two rzy sa mo dziel ne ze spo ły, jest
in te gral ną czę ścią ze spo łów ak to wych lub – co jest naj czę ściej spo ty ka ne – two rzy zbio ry
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23 Zob. W. Stęp niak, Ar chi wa lia pol skie w zbio rach In sty tu tu Ho ove ra…, s. 7.
24 A. Ste bel ski, Za gad nie nia kan ce la ryj nej i te ry to rial nej przy na leż no ści akt [w:] VIII Po wszech ny

Zjazd Hi sto ry ków Pol skich w Kra ko wie 14–17 wrze śnia 1958 r. Na uki po moc ni cze hi sto rii, red. A. Giey -
sztor, War sza wa 1960, s. 9–28.

25 R. De gen, Do ku men ta cja i jej po dział [w:] Współ cze sna do ku men ta cja urzę do wa, red. H. Ro bót ka,
To ruń 2011, s. 25.

26 Por. H. Kar czo wa, Roz wój form kan ce la ryj nych i współ cze sne ro dza je do ku men tów ar chi wal nych.
Do ku men ta cja wi zu al na i au dial na (fo to gra fie, fil my, na gra nia), To ruń 1979, s. 56.



(ko lek cje) o róż nej pro we nien cji i te ma ty ce27. Jed nak że z uwa gi na swo ją spe cy fi -
kę – atrak cyj ność dla po sia da czy i bez ter mi no wą przy dat ność dla twór ców – do ku men -
ta cja au dio wi zu al na od po cząt ku stwa rza ła róż ne kom pli ka cje. Czę sto trak to wa no ją
od ręb nie od po wsta ją cej do ku men ta cji ak to wej i nie tra fia ła do zar chi wi zo wa nych ze -
spo łów, któ rych by ła in te gral ną czę ścią.

W Pol sce dość póź no za czę to zwra cać uwa gę na rów no praw ność do ku men ta cji audio -
wi zu al nej z do ku men ta cją pa pie ro wą, któ rej prze cho wy wa nie w ar chi wach hi sto rycz -
nych przyj mo wa no ja ko oczy wi stość. Ma te ria ły au dio wi zu al ne w la tach mię dzy wo jen -
nych znaj do wa ły się w ar chi wach: agen cji pra so wych, wy twór ni i roz gło śni28. Nie za wsze
te, któ re oca la ły w kra ju, po za koń cze niu woj ny tra fi ły do wła ści wych ar chi wów hi sto -
rycz nych. W la tach II woj ny świa to wej po wsta wa ły licz ne fil my i fo to gra fie wy ko ny wa -
ne przez re por te rów, fil mow ców oku pan tów, ale rów nież przez Po la ków re pre zen tu ją -
cych pol skie wła dze woj sko we na Wscho dzie i Za cho dzie29. Wy ni ki ich pra cy w po sta ci
fo to gra fii, fil mów i na grań znaj du ją się przede wszyst kim po za Pol ską: w za so bach in -
sty tu cji (nie tyl ko ar chi wal nych) za gra nicz nych i ośrod ków pol skich. Do in sty tu cji pol -
skich, któ re po sia da ją naj więk sze zbio ry au dio wi zu al ne, na le ży In sty tut Jó ze fa Pił sud -
skie go w Ame ry ce, gdzie zgro ma dzo no po nad 20 000 jed no stek fo to gra fii bę dą cych
da ro wi zna mi in sty tu cji po lo nij nych i osób pry wat nych30, oraz ar chi wum In sty tu tu Pol -
skie go i Mu zeum im. gen. Si kor skie go w Lon dy nie po sia da ją ce po nad 200 000 fo to gra -
fii i od ręb ne Ar chi wum Fil mo we31. Po wyż sza sy tu acja jest ana lo gicz na do tej, w ja kiej
znaj du je się do ku men ta cja ak to wa, ob ra zu je też stan roz pro sze nia pol skie go za so bu au -
dio wi zu al ne go.

Każ da przy czy na i oko licz ność roz pro sze nia ar chi wa liów zro dzi ły okre ślo ne skut ki
praw ne co do moż li wo ści ewen tu al ne go sca le nia. Dla te go mo że my mó wić o re par ty cji,
re sty tu cji, re pa tria cji, re ewa ku acji i re win dy ka cji ar chi wa liów. Ba da nia Da riu sza Ma tel -
skie go po skut ko wa ły upo rząd ko wa niem czyn no ści i ich za kre su od no śnie do re sty tu cji
wszyst kich dóbr kul tu ry do ko ny wa nej na mo cy prze pi sów pra wa mię dzy na ro do we go
bądź umów dwu stron nych. „Re sty tu cja” jest po ję ciem nad rzęd nym i mo że być prze pro -
wa dzo na przez re win dy ka cję, re win dy ka cję wy mien ną, win dy ka cję, re par ty cję, re ewa -
ku ację i re pa tria cję32. Każ dy z wy mie nio nych pro ce sów od by wa się za po ro zu mie niem
stron – pań stwa pol skie go i ak tu al ne go dys po nen ta ar chi wa liów.

Re sty tu cja wy stę pu je w kil ku zna cze niach: ja ko przy wró ce nie pier wot ne go, daw ne -
go sta nu rze czy, od two rze nie cze goś, opie ra jąc się na za cho wa nych re lik tach, ja ko zwrot
rze czy po sia da nej nie praw nie, ale przede wszyst kim ozna cza zwrot bez praw nie za bra ne -
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27 Ko lek cja ar chi wal na, ina czej na zy wa na zbio rem, to do ku men ty zgro ma dzo ne przez urzę dy (in -
sty tu cje lub oso by fi zycz ne) pod okre ślo nym ką tem wi dze nia, ma ją ce w ca ło ści lub w prze wa ża ją cej
czę ści cha rak ter ma te ria łów ar chi wal nych. Pol ski słow nik ar chi wal ny, 1974, s. 91.

28 H. Kar czo wa, op. cit., s. 59.
29 Zob. W. Jew sie wic ki, Pol scy fil mow cy na fron tach II woj ny świa to wej, War sza wa 1972.
30 F. Kwia tek, Ko lek cja fo to gra fii In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce, „Ar chi wi sta Pol ski” 2009,

nr 2, s. 7–25.
31 Zob. http://www.pism.co.uk/ar chi wum_fil mo we.htm (do stęp 13 X 2012 r.).
32 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich w ra to wa niu i re sty tu cji utra co ne go dzie dzic -

twa kul tu ral ne go w XX–XXI wie ku (cz. I – do 1945 r.), „Rocz nik Mu zeum Wsi Ma zo wiec kiej w Sierp -
cu” 2011, nr 2, s. 65, http://ma zow sze.hist.pl/fi les/Rocz nik_Mu zeum_Wsi_Ma zo wiec kiej_w_Sierp cu
(do stęp 11 X 2012 r.).



go mie nia; przy wró ce nie ter mi nu wy wo łu ją ce go skut ki praw ne33. W przy pad ku ar chi wa -
liów pro ce so wi re sty tu cji pod da ne być win ny wszyst kie za gra bio ne przez za bor ców czy
agre so rów w dzie jach pań stwa pol skie go.

„Re par ty cja” ozna cza ubie ga nie się o uzy ska nie od pi sów, mi kro fil mów lub ho lo gra -
mów ma te ria łów ar chi wal nych sta no wią cych pro dukt dzia łal no ści cen tral nych władz pań -
stwa, od któ re go przej mo wa ne jest te ry to rium. Przy kła dem ta kich dzia łań jest cho ciaż by
Ko lek cja Woj sko wej Ko mi sji Ar chi wal nej zło żo na z kse ro ko pii akt w za sad ni czej czę ści
wy two rzo nych przez wła dze i urzę dy so wiec kie i na le żą cych do za so bów ar chi wów ro -
syj skich, bia ło ru skich, li tew skich i ukra iń skich34. Prze ka zy wa nie ko pii mo że łą czyć się
z usta no wie niem wspól ne go za rzą dza nia ory gi na ła mi, z któ rych zo sta ły one wy ko na ne35.

Naj czę ściej wy stę pu ją cy pod czas ubie ga nia się o utra co ne ar chi wa lia ter min to „re -
win dy ka cja”, któ ry in ter pre to wa ny jest ja ko od zy ska nie dóbr kul tu ry bę dą cych wła sno -
ścią pań stwa ubie ga ją ce go się o nie, a wy wie zio nych w wy ni ku za gra bie nia (np. ko lek cje
ob ra zów, mo net, księ go zbio ry, ar chi wa lia)36. Re win dy ka cja ma te ria łów ar chi wal nych
ozna cza od zy ska nie na pod sta wie umów mię dzy na ro do wych ma te ria łów ar chi wal nych
wy wie zio nych po za gra ni ce pań stwa, co z uwa gi na cen zu rę dość enig ma tycz nie sfor mu -
ło wa no w słow ni ku ar chi wal nym z po ło wy lat sie dem dzie sią tych37. W przy pad ku gdy
obie stro ny by ły w po sia da niu ar chi wa liów do ty czą cych dru giej stro ny, ale wy two rzo -
nych w obec nych gra ni cach tych państw, wów czas mo gły wy mie nić się mi kro fil ma mi
lub in ny mi ko pia mi w po rów ny wal nych ilo ściach lub war to ściach ich wy ko na nia, co sta -
no wi „re win dy ka cję wy mien ną”38.

Z ko lei „win dy ka cja” ma te ria łów ar chi wal nych ozna cza prze ję cie przez jed no pań -
stwo ma te ria łów ar chi wal nych dru gie go pań stwa, do ty czą cych te ry to rium pań stwa przej -
mu ją ce go, w związ ku z wię zią praw no ustro jo wą or ga nów wła dzy dzia ła ją cych
w prze szło ści na przej mo wa nym te ry to rium, a wy wie zio nych (ewa ku owa nych) przez
pań stwo tra cą ce te ry to rium (np. ak ta lan dra tur pru skich, o któ re za bie ga ły po 1919 r. wła -
dze pol skich sta rostw po wia to wych i grodz kich, lub ak ta Se kre ta ria tu Sta nu Księ stwa
War szaw skie go win dy ko wa ne z Dre zna na rzecz Kró le stwa Pol skie go w 1815 r.)39.

Gra bież i wy wóz pol skich ar chi wa liów na naj więk szą ska lę mia ły miej sce w okre sie
za bo rów, przede wszyst kim z uwa gi na po nad stu let ni okres ich trwa nia i po li ty kę za bor -
ców. Roz bio ry, któ re za koń czy ły epo kę zwa ną w dzie jach Rzecz ypo spo li tej sta ro pol ską,
spo wo do wa ły li kwi da cję pań stwa pol skie go oraz zar chi wi zo wa nie akt wy two rzo nych
przez je go or ga na. Wszy scy za bor cy bądź utwo rzy li ar chi wa na zie miach pol skich do ich
prze cho wy wa nia, bądź prze cho wy wa li je we wła snych ar chi wach w mia stach bę dą cych
sto li ca mi lub więk szy mi cen tra mi po li tycz no -ad mi ni stra cyj ny mi – zwłasz cza Ro sja40.
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33 Słow nik wy ra zów ob cych, red. I. Ka miń ska -Szmaj, War sza wa 2001. Sze rzej zob. D. Ma tel ski, Gra -
bież i re sty tu cja pol skich dóbr kul tu ry od cza sów no wo żyt nych do współ cze snych, t. I–II, Kra ków 2006.

34 Zob. W.K. Ro man, Wy ko rzy sta nie Ko lek cji Woj sko wej Ko mi sji Ar chi wal nej w ba da niach na uko -
wych i w dzia łal no ści do ku men tu ją cej lo sy Po la ków w la tach 1939–1958, „Piotr kow skie Ze szy ty Hi sto -
rycz ne” 2002, t. IV, s. 205–213.

35 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 66.
36 Ibi dem.
37 Pol ski słow nik ar chi wal ny, 1974, s. 73.
38 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 66.
39 Pol ski słow nik ar chi wal ny, 1974, s. 87; D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 66.
40 A. Tom czak, Za rys dzie jów…, s. 92.



Jed no cze śnie po wo ły wa li wła sne in sty tu cje do za rzą dza nia zie mia mi pol ski mi, któ re wy -
twa rza ły ogrom ne – w sto sun ku do po przed niej epo ki – ilo ści do ku men ta cji. Ta do ku -
men ta cja wraz za koń cze niem epo ki roz bio ro wej i wy bu chem I woj ny świa to wej al bo
po zo sta ła w miej scu wy two rze nia, al bo zo sta ła wy wie zio na przez za bor ców (głów nie
Ro sję) do swo ich kra jów. Przez okres dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go trwa ły per trak -
ta cje i ak cja re sty tu cyj no -re win dy ka cyj na ar chi wa liów pro we nien cji pol skiej41. Na to -
miast ar chi wa lia, któ rych twór cą by ło pań stwo ro syj skie, ale zo sta ły wy two rzo ne
na zie miach pol skich za bo ru ro syj skie go, są zwią za ne z ni mi i współ cze śnie prze cho wuje
się je w ar chi wach pol skich i ro syj skich. Zda rza się, że po dzie lo ne są ze spo ły ar chi wal -
ne. W sto sun ku do tej czę ści ar chi wa liów pol skich – moż na ubie gać się o re win dy ka cję
w opar ciu o za sa dę pro we nien cji oraz per ty nen cji te ry to rial nej.

Jed nak za sa da per ty nen cji te ry to rial nej po win na być sto so wa na w roz miesz cze niu za -
so bu ar chi wal ne go je dy nie w mo men cie ar chi wi za cji ze spo łów ar chi wal nych, za tem
sprzecz ne i nie wła ści we jest po wo ły wa nie się na nią dla uza sad nie nia prze miesz cza nia
za so bu już zar chi wi zo wa ne go. Bę dąc w zgo dzie z tą za sa dą, nie moż na jej wy ko rzy sty -
wać do prze miesz cza nia zbio rów ar chi wal nych, któ re zar chi wi zo wa ły się w prze szło ści
za gra ni cą i tam są prze cho wy wa ne. Moż na tu przy wo łać Cze sła wa Bier na ta, któ ry użył
okre śle nia „za sa da nie ogra ni czo nej przy na leż no ści te ry to rial nej”, z któ rej in ter pre ta cją
trud no się zgo dzić, po nie waż – jak pod kre śla An drzej Tom czak – „ze stwier dze nia, że
ak ta do ty czą ce te ry to rium do nie go przy na le żą, nie mo że wy ni kać dy rek ty wa, że po win -
ny być w je go ob rę bie prze cho wy wa ne”42. Po win na za tem dzia łać tu za sa da po sza no wa -
nia hi sto rycz nie ukształ to wa ne go za so bu.

„Re ewa ku acja”, ina czej – „eks tra dy cja”, to np. ubie ga nie się o do bra kul tu ry wy wie -
zio ne z okre ślo ne go te ry to rium w ce lu ich za bez pie cze nia przed znisz cze niem (np. w wy -
ni ku dzia łań wo jen nych)43. Tak ro zu mia na eks tra dy cja mo że do ty czyć ar chi wa liów
wy wo żo nych przez pol skie wła dze cy wil ne i woj sko we we wrze śniu 1939 r. w ce lu ich
ra to wa nia. Do dzi siaj te ma te ria ły sta no wią część za so bów ar chi wów pol skich za gra ni -
cą, np. ar chi wum In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go czy ar chi wum In sty tu tu im. gen. Si kor -
skie go w Lon dy nie. Dzia ła nia re ewa ku acyj ne – czy li po trze bę po wro tu do Pol ski
ewa ku owa nych w 1939 r. ar chi wa liów, któ re pró bo wa no w ten spo sób oca lić, a któ re
obec nie znaj du ją się w zbio rach róż nych pol skich pla có wek ar chi wal no -mu ze al no -bi -
blio tecz nych za gra ni cą – moż na uza sad nić za rów no za sa dą pro we nien cji, jak i per ty nen -
cji te ry to rial nej.
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41 Sze rzej o pro ble mie re win dy ka cji ar chi wa liów pol skich po I i II woj nie świa to wej zob. m.in.:
A. Ry bar ski, Re win dy ka cja i za bez pie cze nie ar chi wa liów w la tach 1945–1947, „Kwar tal nik Hi sto rycz -
ny” 1949, R. 55, s. 34–39; J. Skow ro nek, Mi sja ar chi wi sty i pro ble my re win dy ka cji ar chi wa liów – spe -
cy fi ka Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej XIX i XX w., „Ar che ion” 1995, t. XCIV, s. 7–21; J. Sto ja now ski,
Ro ko wa nia z Niem ca mi w spra wach ar chi wal nych, „Ar che ion” 1927, t. I, s. 93–105; W. Su cho dol ski,
Wy ko na nie art. XI trak ta tu ry skie go w za kre sie ar chi wów pań stwo wych, „Ar che ion” 1927, t. I, s. 66–78;
K. Wró bel -Li po wa, Re win dy ka cja ar chi wa liów pol skich z ZSRR w la tach 1945–1964, Lu blin 1982.

42 A. Tom czak, Ar chi wal na za sa da per ty nen cji te ry to rial nej…, s. 11.
43 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 65. Ofi cjal na de fi ni cja in ter pre tu je eks -

tra dy cję ma te ria łów ar chi wal nych ja ko prze ka zy wa nie ma te ria łów ar chi wal nych przez jed no pań stwo
dru gie mu w wy ni ku po sta no wień umo wy win dy ka cyj nej lub re win dy ka cyj nej. Pol ski słow nik ar chi wal -
ny, 1974, s. 32.



„Re pa tria cja” to ter min rzad ko uży wa ny w sto sun ku do ar chi wa liów, ozna cza po wrót
do oj czy zny jej miesz kań ców, któ rzy wsku tek róż nych wy da rzeń lo so wych (np. woj ny)
zna leź li się po za gra ni ca mi. Zja wi sko re pa tria cji ko ja rzo ne jest z miesz kań ca mi te re nów,
któ re wsku tek zmia ny gra nic zna la zły się po za gra ni ca mi, i wy je cha li do oj czy zny, z jeń -
ca mi wo jen ny mi, a tak że uchodź ca mi, któ rzy zbie gli z ob sza rów do tknię tych we wnętrz -
ny mi kon flik ta mi zbroj ny mi, a po ich za koń cze niu wra ca ją do do mów44. D. Ma tel ski
ro zu mie re pa tria cję ja ko zwrot na ro dom au to chto nicz nym dóbr kul tu ry, któ re zo sta ły wy -
wie zio ne przez praw ne go wła ści cie la i od da ne w de po zyt w ce lu za bez pie cze nia i prze -
cho wa nia45.

W ja ki spo sób roz strzy gnąć, gdzie po win ny być prze cho wy wa ne pol skie ma te ria ły au -
dio wi zu al ne, któ re znaj du ją się po za kra jem: w ar chi wal nych ośrod kach za gra nicz nych
i pol skich (po lo nij nych)? Czy mo gą po móc w tym za sa dy ar chi wal ne? Od po wiedź na te
py ta nia do ty czy nie tyl ko ma te ria łów au dio wi zu al nych, lecz tak że ca ło ści ar chi wa liów pol -
skich, któ re zna la zły się z przed sta wio nych wcze śniej po wo dów po za gra ni ca mi kra ju.

Je śli cho dzi o ar chi wa za gra nicz ne, to ewen tu al ną re sty tu cję re gu lu je pra wo mię dzy -
na ro do we, przy wy ko rzy sta niu za sad ar chi wal nych uza sad nia ją cych ta ką ak cję. Da riusz
Ma tel ski za da wał py ta nie o ce zu rę cza so wą, od któ rej Pol ska mo że ubie gać się o re sty -
tu cję swo ich dóbr kul tu ry, i od po wia dał: „Z pew no ścią do ty czy ona ca łe go wie ku dwu -
dzie ste go, a mo że od no sić się tak że do okre su za bo rów. Wcze śniej sze ra bun ki pol skich
dóbr kul tu ry, głów nie w XVII i na po cząt ku XVIII w., na le ży trak to wać jak do bra trwa -
le utra co ne – tak po stę pu ją in ne pań stwa – i za do wo lić się je dy nie – je śli jesz cze ist nie -
ją – ich re par ty cją”46.

Na to miast je śli cho dzi o zbio ry w ośrod kach pol skich (po lo nij nych), rzecz wy glą da
nie co ina czej, acz kol wiek moż na rów nież zna leźć ar gu men ta cję na rzecz re ewa ku -
acji – jed nak tyl ko ze spo łów po dzie lo nych – do kra ju, w po sta ci kon kret nych za sad ar -
chi wal nych. Zgod nie z po glą dem funk cjo nu ją cym głów nie w śro do wi skach pol skich
za gra ni cą, spra wa gro ma dze nia zbio rów emi gra cyj nych oraz ich za bez pie cze nia na le ży
do emi gra cyj nych in sty tu cji, któ re są utrzy my wa ne przez ak cję pu blicz ną, po nie waż nie
stra ci ły one swoich funk cji ani za dań wo bec spo łe czeń stwa, na rzecz któ re go dzia ła ły
i dzia ła ją47. Moż na tu taj przy wo łać ar chi wal ną za sa dę per ty nen cji te ry to rial nej, al bo wiem
du żą część tych ar chi wa liów wy two rzo no po za gra ni ca mi kra ju, ale na te ry to rium za -
miesz ka nym przez emi gra cję pol ską, przez or ga ny wła dzy wy chodź stwa pol skie go, or -
ga ni za cje spo łecz ne, oświa to we i kul tu ral ne Po la ków za gra ni cą.

Prze ciw ne sta no wi sko mó wi o tym, że tyl ko w Pol sce – w pań stwo wych ar chi wach
i bi blio te kach – moż na za pew nić emi gra cyj nym zbio rom ar chi wal nym wła ści wą ochro -
nę. Ale isto ta tkwi nie tyl ko w ochro nie. Ma te ria ły au dio wi zu al ne (i nie tyl ko) są obec -
nie czę ścią za so bów ar chi wal no -bi blio tecz no -mu ze al nych ukształ to wa nych za
gra ni cą – pol skich i za gra nicz nych. Dla te go, po wo łu jąc się na za sa dę po sza no wa nia hi -
sto rycz nie na ro słe go za so bu, po win ny one tam po zo stać.
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44 Zob. http://www.re pa tria cja.pl (do stęp 11 X 2012 r.).
45 D. Ma tel ski, Ro la mu ze ów i mu ze al ni ków pol skich…, s. 66.
46 Idem, Po lo ni ka w Au strii po ro ku 1918 i pró by ich re sty tu cji, „Ar chi wi sta Pol ski” 2005, nr 1, s. 25.
47 E. Ma resch, Za cho wa nie kul tu ry na ro do wej i wspie ra nie in sty tu cji pol skich w świe cie,

http://www.po lo nia.org/ma resch.htm (do stęp 13 X 2012 r.). 



Aby po go dzić wszyst kie ra cje, trze ba by ło po pierw sze – no we go spoj rze nia na ar -
chi wa lia, a po dru gie – po stę pu cy wi li za cyj ne go i tech no lo gicz ne go.

Z te go po wo du za miast po wo ły wać się na za sa dy ar chi wal ne pro we nien cji i per ty -
nen cji te ry to rial nej, czę sto przez wie le lat nie przy no szą ce re zul ta tów dla sca la nia ze spo -
łów i za so bów ar chi wal nych (co nie zna czy, że za sa dy ar chi wal ne wy szły z uży cia),
sfor mu ło wa no mię dzy na ro do wą kon cep cję wspól ne go dzie dzic twa ar chi wal ne go48. Jest
to kon cep cja za ak cep to wa na przez Ge ne ral ną Kon fe ren cję UNE SCO, cho ciaż do tej pory
brak od no śne go po ro zu mie nia w kwe stii jej sku tecz no ści49. Do ty czy sy tu acji, kie dy
zasobem jest za in te re so wa nych wie le państw, a po le ga na za cho wa niu zar chi wi zo wa ne -
go za so bu w ak tu al nym miej scu przy za gwa ran to wa niu nie ogra ni czo ne go do stę pu, w róż -
nej for mie, wszyst kim za in te re so wa nym stro nom – włącz nie z mi kro fil mo wa niem oraz
de cy zja mi zwią za ny mi z opra co wa niem. Je śli z róż nych przy czyn – obiek tyw nych czy
su biek tyw nych (for mal nych bądź emo cjo nal nych) – nie jest moż li we sca le nie ze spo łu
lub za so bu ar chi wal ne go, po nie waż je go skut kiem bę dzie roz dzie le nie in ne go ukształ to -
wa ne go hi sto rycz nie (ad mi ni stra cyj nie i/lub praw nie) za so bu, kon cep cja wspól ne go dzie -
dzic twa kul tu ral ne go po win na stać się za sa dą ar chi wal ną – jak pro po nu je Ha li na
Ro bót ka50. Kon cep cję tę po pie ra Mię dzy na ro do wa Ra da Ar chi wów, a jej prak tycz ne za -
sto so wa nie ozna cza po zo sta wie nie ma te ria łów ar chi wal nych w po sia da niu jed ne go z za -
in te re so wa nych państw, któ re przej mu je obo wią zek za rzą dza nia ni mi i ochro ny51.

Kon cep cja wspól ne go dzie dzic twa ar chi wal ne go ogól nie od no si się rów nież do ma -
te ria łów au dio wi zu al nych i przy jej wy ko rzy sta niu opra co wa no wie le mię dzy na ro do -
wych usta leń w for mie kon wen cji lub za le ceń dla ochro ny dzie dzic twa au dio wi zu al ne go.
Jed nym z nich jest przy ję ta w 2001 r. „Eu ro pej ska kon wen cja dla za cho wa nia dzie dzic -
twa au dio wi zu al ne go”, któ ra jed nak ogra ni cza się do ki ne ma to gra fii52. W 2005 r. opu -
bli ko wa no za le ce nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Eu ro py w spra wie dzie dzic twa
fil mo we go i kon ku ren cyj no ści zwią za nych z nim dzia łań prze my sło wych53.

Współ cze śnie w Pol sce wy two rzo ne po woj nie i ca ły czas po wsta ją ce ma te ria ły au -
dio wi zu al ne są roz pro szo ne. Od no śnie do ich czę ści sta no wią cej za sób ar chi wów pań -
stwo wych w Pol sce, ogól ny ob raz ma te ria łów au dio wi zu al nych o war to ści hi sto rycz nej
jest nie za do wa la ją cy z ar chi wal ne go punk tu wi dze nia po par te go za sa da mi ar chi wal ny -
mi54. W kra ju, po za ar chi wa mi hi sto rycz ny mi, do ku men ta cja au dio wi zu al na jest prze -
cho wy wa na głów nie w ar chi wach te le wi zyj nych, ra dio wych, pra so wych oraz fil mo wych,
a tak że pry wat nych. Wia do mo po wszech nie, że np. do two rze nia no wych pro gra mów
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48 Nie kie dy na zy wa na jest za sa dą wspól nej wła sno ści, jed nak – jak prze ko nu je Wła dy sław Stęp -
niak – są to dwa róż ne po ję cia. W. Stęp niak, UNE SCO na rzecz roz strzy ga nia mię dzy na ro do wych spo -
rów o ar chi wa lia [w:] Dzie dzic two ar chi wal ne we współ pra cy Pol ski i Ukra iny, red. W. Stęp niak,
War sza wa 2009, s. 141.

49 Ibi dem, s. 154.
50 H. Ro bót ka, op. cit., s. 247.
51 W. Stęp niak, Pro ble my spu ści zny ar chi wal nej w sto sun kach z Bia ło ru sią, Li twą, Ukra iną i Ro sją,

„Spra wy Mię dzy na ro do we” 1992, nr 1–2, s. 114.
52 Idem, Ma te ria ły au dio wi zu al ne w kon tek ście mię dzy na ro do wym, „Ar chi wi sta Pol ski” 2005, nr 3,

s. 19–28.
53 Zob. http://eur -lex.eu ro pa.eu (do stęp 14 X 2012 r.).
54 Sze rzej zob. M. Ja błoń ska, Do ku men ta cja spe cjal na w ar chi wach: opis tra dy cyj ny i kom pu te ro wy,

Toruń 2011.



filmo wych, te le wi zyj nych wy ko rzy sty wa ne są ma te ria ły po wsta łe przed kil ku, kil ku na -
stu lub kil ku dzie się ciu la ty. W róż nych ce lach emi to wa ne są daw ne na gra nia i fil my, po -
ka zy wa ne fo to gra fie, na któ rych za re je stro wa no cząst ki mi nio nej rze czy wi sto ści. Nie ma
za tem szan sy, aby po okre ślo nym cza sie by ły one prze ka zy wa ne do ar chi wów hi sto rycz -
nych, po nie waż tyl ko prze cho wy wa nie we wła snym ar chi wum za kła do wym umoż li wia
nie ogra ni czo ne ko rzy sta nie z nich w do wol nym cza sie55.

In ny fakt, ma ją cy wpływ na roz pro sze nie ma te ria łów au dio wi zu al nych, to pra wo
włas no ści – wie le in sty tu cji pro du ku ją cych fil my, wy ko nu ją cych fo to gra fie ma cha rak -
ter pry wat ny i wie le z tych ma te ria łów zna la zło się w ar chi wach pry wat nych. Do cho dzą
jesz cze kwe stie praw au tor skich, ale to od ręb ny pro blem56.

Wy mie nio ne wy żej sy tu acje czy spo ry od no śnie do skom pli ko wa ne go sta nu zwią za -
ne go z miej scem prze cho wy wa nia za so bów i ze spo łów ar chi wal nych, w tym au dio wi zu -
al nych, do pew ne go stop nia – przede wszyst kim z punk tu wi dze nia użyt kow ni ka – stra ci ły
na zna cze niu wraz z na dej ściem ery kom pu te ry za cji. Po ja wi ły się gło sy o zmierz chu za -
sa dy pro we nien cji57. Jak pod kre śla Boh dan Ry szew ski, nic ta kie go nie na stą pi ło, al bo -
wiem stan dar dy opi su ar chi wal ne go nie zbęd ne do bu do wa nia sys te mów in for ma cyj nych
uwzględ nia ją wie lo po zio mo wą struk tu rę za so bu ar chi wal ne go. Przy współ cze snych moż -
li wo ściach jest szan sa nie tyl ko na two rze nie ide al nej, sca lo nej in for ma cji o roz pro szo -
nych ma te ria łach, ale i di gi ta li zo wa nia ar chi wa liów – wy ko ny wa nia ko pii (od pi sów,
kse ro ko pii, mi kro fil mów, ska nów) w ce lu uzu peł nie nia ze spo łów – czy li dzia ła nia re sty -
tu cyj ne, ale na nie współ mier nie więk szą ska lę niż do tych czas. Dla te go, wy ko rzy stu jąc
moż li wo ści tech no lo gicz ne, od 1999 r. Na czel na Dy rek cja Ar chi wów Pań stwo wych pro -
wa dzi in dek sa cję po lo ni ków roz pro szo nych na świe cie58: w mu ze ach, bi blio te kach, ar -
chi wach i zbio rach pry wat nych. Gro ma dze nie in for ma cji o źró dłach do hi sto rii Pol ski
prze cho wy wa nych w ar chi wach za gra nicz nych w sie ci kom pu te ro wej do ko ny wa ne jest
w ra mach pro gra mu Ra dy Eu ro py „Od two rze nie pa mię ci Pol ski” („Re con stitution of the
Me mo ry of Po land”)59. Po nad to NDAP re ali zu je pro gram „Pol ska roz pro szo na” do ty -
czą cy in sty tu cji pol skich za gra ni cą, któ ry obej mu je m.in. po moc dla tych in sty tu cji,
formy za bez pie cze nia pol skie go dzie dzic twa na ro do we go po za gra ni ca mi kra ju i elek -
tro nicz ne łą cze nie spu ścizn ar chi wal nych60. W każ dym za kre sie dzia ła nia te obej mu ją
ma te ria ły au dio wi zu al ne.
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55 Pro blem jest szer szy, do ty czy obec nie sek to ra nie tyl ko pań stwo we go, ale i pry wat ne go.
56 Zob. D. Kot, Au tor sko -praw ne za gad nie nia gro ma dze nia i udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal -

nych, „Ar chi wi sta Pol ski” 2001, nr 2, s. 9–33.
57 B. Ry szew ski, O za sa dzie pro we nien cji…, s. 62.
58 D. Na łęcz, Eu ro pej ska po li ty ka do stę pu do ar chi wów, „Ar che ion” 1998, t. XCIX, s. 54–74.
59 Zob. http://www.ar chi wa.gov.pl/pl/wspol pra ca -i -pro jek ty/pro wa dzo ne -przez -ndap (do stęp 14 X

2012 r.).
60 Di sper sed Po land. The Pro gram me of Pro tec ting Po lish Ar chi val He ri ta ge Abro ad, oprac. B. Ber -

ska, War sza wa 2001 (pły ta CD -ROM).





Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga

Zbiory multimedialne

Instytutu Józefa Piłsudskiego

w Ameryce i ich digitalizacja

In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce po wstał w 1943 r. w No wym Jor ku z ini cja -
ty wy wy bit nych Ame ry ka nów pol skie go po cho dze nia i emi gran tów wo jen nych z Pol -
ski1. W tym ro ku przy pa da 70. rocz ni ca po wo ła nia do ży cia jed nej z obec nie

naj więk szych pol skich in sty tu cji po za gra ni ca mi Rzeczy po spo li tej.
Po cząt ki In sty tu tu by ły trud ne: garst ka lu dzi i nie wiel kie fun du sze. Pod sta wo we

znacze nie mia ła wi zja twór ców i pro gram dzia ła nia In sty tu tu. Eli tę po li tycz ną pla ców ki
two rzy li pił sud czy cy wy wo dzą cy się z okre su II Rze czy po spo li tej oraz miej sco wi – nie -
pod le gło ścio wi dzia ła cze Po lo nii. W pierw szej gru pie zna leź li się przed wo jen ni mi ni -
stro wie: Wa cław Ję drze je wicz – mi ni ster wy znań re li gij nych i oświe ce nia pu blicz ne go,
Igna cy Ma tu szew ski – mi ni ster skar bu, Hen ryk Floy ar -Rajch man – mi ni ster prze my słu.
Gru pę po lo nij ną two rzy li: Fran ci szek Ja nu szew ski – wy daw ca „Dzien ni ka Pol skie go”
w De tro it, Mak sy mi lian Wę grzy nek – wy daw ca „No we go Świa ta” w No wym Jor ku i Lu -
cjan Kup fer was ser z Chi ca go2. 

W swo jej dzia łal no ści wła dze In sty tu tu kie ro wa ły się mi sją okre ślo ną przez sta tut.
W 1943 r. wśród głów nych za dań ośrod ka wy mie nio no: po zy ski wa nie ar chi wa liów do -
ty czą cych okre su po po wsta niu stycz nio wym 1863 r., wy da wa nie pu bli ka cji, po pie ra -
nie ba dań nad naj now szą hi sto rią Pol ski oraz współ pra cę z in sty tu cja mi ame ry kań ski mi
i pol ski mi na tym po lu. My ślą prze wod nią twór ców i dzia ła czy In sty tu tu by ło po cząt -
ko wo stwo rze nie or ga ni za cji bę dą cej kon ty nu acją za ło żo ne go w War sza wie w 1923 r.
In sty tu tu Ba dań Naj now szej Hi sto rii Pol ski, prze mia no wa ne go w 1936 r. na In sty tut
Jó ze fa Pił sud skie go. Po kon fe ren cji w Jał cie (lu ty 1945 r.), gdy zda no so bie spra wę, że
nie ist nie je moż li wość prze nie sie nia In sty tu tu do Pol ski, kie row nic two pod ję ło wy si -
łek pro wa dze nia nie za leż nej pla ców ki na uko wo -ba daw czej na te re nie Sta nów Zjed no -
czo nych3.
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1 Spra woz da nie z dzia łal no ści In sty tu tu od chwi li po wsta nia (4 VII 1943 r.) do 31 XII 1943 r., Nowy
Jork 1944.

2 Sze rzej zob. Spra woz da nia i biu le ty ny In sty tu tu 1943–2012.
3 In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce i je go zbio ry, oprac. J. Ci sek, War sza wa 1997, s. 18–19.



Za so by In sty tu tu

Na za so by ar chi wal ne In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce skła da ją się ko lek -
cje do ku men tów ar chi wal nych, fo to gra fie, zbiór kar to gra ficz ny, bi blio te ka, ma te ria ły au -
dio wi zu al ne, ko lek cja mu ze al na oraz ga le ria pol skich ob ra zów. Naj bar dziej zna ne są
ko lek cje do ku men tów pi sa nych i dru ko wa nych. Naj cen niej szą część sta no wią ma te ria ły
ze zbio rów In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w War sza wie oraz Woj sko we go Biu ra Hi sto -
rycz ne go, ura to wa ne z pło ną cej War sza wy we wrze śniu 1939 r. Zbio ry te sta no wią
20 proc. za so bu, resz ta to ma te ria ły in sty tu cji po lo nij nych i wy bit nych pol skich dy plo -
ma tów, woj sko wych, dzia ła czy po lo nij nych4. 

Naj mniej zna ną czę ścią ar chi wum In sty tu tu są ko lek cje: fo to gra fii i au dio wi zu al -
na – war to więc omó wić je sze rzej. 

Fo to gra fie

Ko lek cja fo to gra fii (sygn. 701/151) obej mu je zdję cia z okre su od 1907 r. aż do cza sów
współ cze snych i li czy obec nie po nad 20 100 j.a. Po wsta ła ona dzię ki do na cjom orga ni -
za cji po lo nij nych oraz in sty tu cji Rzą du RP na Uchodź stwie. W pierw szej gru pie naj bar -
dziej za słu żył się Ko mi tet Obro ny Na ro do wej, Ko mi tet Na ro do wy Ame ry ka nów
Pol skie go Po cho dze nia i Ra da Po lo nii Ame ry kań skiej. Część przed wo jen nych fo to gra fii
tra fi ła z Woj sko we go In sty tu tu Na uko wo -Wy daw ni cze go i Wy dzia łu Ilu stra cji Pra so wej
Pol skiej Agen cji Te le gra ficz nej. Po 1945 r. do ar chi wum In sty tu tu zo sta ły prze ka za ne
zbio ry fo to gra ficz ne zgro ma dzo ne przez pla ców ki rzą du emi gra cyj ne go, np. Pol skie
Centrum In for ma cyj ne w No wym Jor ku. War to od no to wać pry wat ne da ro wi zny, m.in.
zna ne go hi sto ry ka Po lo nii – Ar tu ra Wal do, do ty czą ce ży cia or ga ni za cyj ne go Po lo nii, czy
ko lek cję zdjęć zwią za nych z lot nic twem pol skim kpt. Mar ka Ma żyń skie go z Ka li for nii.
Cie ka we są tak że zbio ry zwią za ne z okre sem „So li dar no ści”.

Ko lek cja fo to gra fii jest pra wie w ca ło ści opra co wa na dzię ki wy sił ko wi za wo do wych
ar chi wi stów z Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go, Ar chi wum Akt No wych i Ar chi wum
Pań stwo we go w Łom ży5. Zo sta ła ona po dzie lo na na se rie: dział oso bo wy, zbiór fo to gra -
fii pa tro na In sty tu tu – Jó ze fa Pił sud skie go, okres II Rze czy po spo li tej, okres II woj ny
świa to wej, de mo bi li za cja, Pol ska i świat po 1945 r., „So li dar ność” oraz ar chi tek tu ra
i Polo nia6.

Z ko lek cji fo to gra ficz nej ko rzy sta ją ba da cze po szu ku ją cy ilu stra cji do po wsta ją cych
ksią żek, al bu mów oraz do ku men ta li ści fil mo wi za in te re so wa ni wy ko rzy sta niem zdjęć
w fil mach. W 2011 r. In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce i Woj sko we Cen trum Edu -
ka cji Oby wa tel skiej wy da ły pu bli ka cję po świę co ną woj nie pol sko -bol sze wic kiej, gdzie
wy ko rzy sta no ma ło zna ny zbiór zdjęć prze cho wy wa ny w ko lek cji fo to gra ficz nej7.
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4 In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce, oprac. P. Pie trzyk,
War sza wa 2011.

5 W okre sie od 2005 r. do 2012 r. na sta żach za wo do wych prze by wa li: Fi lip Kwia tek, Da nu ta Bzu -
ra, Ma riusz Ol czak i Bar tosz No wo życ ki.

6 In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go…, s. 240–241.
7 Woj na pol sko -bol sze wic ka. Ko mu ni ka ty wo jen ne Szta bu Ge ne ral ne go, do ku men ty, fo to gra fie, oprac.

K. Pa du szek, War sza wa 2011.



Ko lek cja fo to gra fii, w więk szo ści już opra co wa na, jest zdi gi ta li zo wa na tyl ko w ma -
łej czę ści. Pro ces ten roz po czę to od frag men tów ko lek cji, któ re mo gły by po słu żyć ja ko
ilu stra cja do zdi gi ta li zo wa nych do ku men tów – ja ko pierw sze wy ty po wa no ma te ria ły z se -
rii „II woj na świa to wa”. Ist nie je jed nak pil na po trze ba dal szej di gi ta li za cji i udo stęp nie -
nia ko lek cji fo to gra fii, oczy wi ście z po sza no wa niem praw au tor skich. Ko lej ne pra ce
nad di gi ta li za cją te go ze spo łu za le żeć bę dą głów nie od moż li wo ści fi nan so wych i zdo -
by tych na ten cel fun du szy.

Ko lek cja au dio wi zu al na

Ko lek cja au dio wi zu al na (sygn. 701/152) po wsta ła przede wszyst kim dzię ki pry wat -
nym prze ka zom oraz dzia ła niom po dej mo wa nym przez pra cow ni ków In sty tu tu. Na ko -
lek cję skła da ją się ka se ty VHS, ta śmy ma gne to fo no we, pły ty DVD oraz ta śmy
fil mo we 16 mm i 35 mm. 

Zbiór ka set VHS za wie ra wy wia dy z oso ba mi, któ re w okre sie 1940–1941 zo sta ły
wy wie zio ne ze wschod nich ob sza rów Pol ski do ła grów w Ro sji So wiec kiej. Na grań do -
ko na no w la tach 1989–1991 dzię ki gran to wi Fun da cji Bar ba ry Pia sec kiej -John son. W su -
mie In sty tut po sia da 56 na grań, któ re w 2009 r. zo sta ły prze nie sio ne na pli ki cy fro we,
a po tem na DVD8. W zbio rze ka set znaj du ją się tak że na gra nia z wy kła dów w In sty tu cie
z po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych XX w. do ko na ne przez „Vi deo -Fakt” i Ma ria na Fa ry -
nia rza. W 2011 r. do In sty tu tu tra fi ło kil ka dzie siąt ka set VHS z wy wia da mi ze świad ka -
mi II woj ny świa to wej na gra nych przez Bo żen nę Urba no wicz -Gil bri de.

W ko lek cji In sty tu tu znaj du ją się tak że na gra nia au dy cji Ra dia Wol na Eu ro pa
z lat 1962–1983. Jest to 219 taśm ma gne to fo no wych, któ re sta no wią część ko lek cji RWE
(sygn. 701/112) li czą cej 175 j.a. Ko lek cja ta po sia da in wen tarz, jed nak ze wzglę du na brak
od po wied nie go sprzę tu do od twa rza nia nie ma moż li wo ści odsłu cha nia taśm.

Do peł nie niem zbio ru są pły ty DVD, któ re są ory gi nal ny mi wy da nia mi zna nych fil -
mów i se ria li. Na prze nie sie nie do for ma tu cy fro we go cze ka ją ta śmy ma gne to fo no we,
na któ rych za re je stro wa no au dy cje, wy wia dy oraz wy kła dy od by wa ją ce się w In sty tu cie
Jó ze fa Pił sud skie go, w tym prof. Wa cła wa Ję drze je wi cza dla „Gru py Mło dych” w la tach
1981–19829.

Ko lek cja fil mów

W ar chi wum In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go przez ca łe la ta prze cho wy wa ne by ły taś -
my fil mo we 16 mm i 35 mm. Spis taśm za wie ra 36 sy gna tur, ra zem 82 rol ki fil mo we
w pu deł kach me ta lo wych – są to za rów no ko pie po zy ty wo we, jak i ne ga ty wy. 

Fil my są w więk szo ści ko pia mi, do stęp ny mi w ory gi na le w Pol sce, jak np. „Śmierć
pre zy den ta”, „Ży cie Pił sud skie go”, „Po grzeb mar szał ka Pił sud skie go”.

W 2011 r. ma te ria ły fil mo we zo sta ły prze ka za ne do kon ser wa cji i di gi ta li za cji do In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, gdzie bę dą prze cho wy wa ne. Wszyst kie ta śmy na pod kła dzie
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8 Kon wer sji do ko nał dr Ma rek Zie liń ski, for mat MPEG2, NTSC, 24 bi ty 720 × 480.
9 Skryp ty wy kła dów i na gra nia zo sta ły wy da ne w: W. Ję drze je wicz, Ro la Jó ze fa Pił sud skie go w od -

bu do wie i umac nia niu pań stwa pol skie go, War sza wa 2013.



nie pal nym zo sta ły zdi gi ta li zo wa ne przez IPN i ko pie są już w ar chi wum In sty tu tu
Piłsudskie go. Ta śmy fil mo we na pod kła dzie pal nym (28 j.a.) – ni tro ce lu lo zo wym – zo -
sta ły prze ka za ne do Fil mo te ki Na ro do wej, któ ra ja ko je dy na w Pol sce dys po nu je spe cjal -
ny mi ma ga zy na mi do prze cho wy wa nia te go ro dza ju no śni ka. Z cza sem fil my te zo sta ną
zdi gi ta li zo wa ne i prze ka za ne In sty tu to wi w Ame ry ce.

Ar chi wum In sty tu tu nie dys po nu je od po wied ni mi wa run ka mi do prze cho wy wa nia
taśm fil mo wych, tj. chłod nią z kon tro lo wa ną tem pe ra tu rą.

Od wie lu lat In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go pro wa dzi – ja ko za da nie prio ry te to we – digi -
ta li za cję zbio rów, które udo stęp nia w po sta ci elek tro nicz nej. 

Di gi ta li za cja

Od 2007 r. In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go sys te ma tycz nie dzia ła w kie run ku za bez pie -
cze nia i udo stęp nie nia ma te ria łów ar chi wal nych w for mie cy fro wej. W od róż nie niu
od ory gi na łów zarejestrowanych me to dą ana lo go wą na no śni kach ta kich jak pa pier, taśma
fil mo wa lub ma gne tycz na, za pis cy fro wy nie ule ga sta rze niu. To po zor nie pa ra dok sal ne
stwier dze nie wy ni ka z te go, że za pis ten – w od róż nie niu od tra dy cyj ne go – moż na ko -
pio wać nie ogra ni czo ną licz bę ra zy bez strat, a więc in for ma cja tak za pi sa na nie za le ży
od cza su ży cia no śni ka. 

Na le ży pod kre ślić, iż di gi ta li za cja to nie jest je dy nie ska no wa nie do ku men tów. W rze -
czy wi sto ści pro ces di gi ta li za cji nie za czy na się ani nie koń czy na ska no wa niu, któ re jest
tyl ko jed nym z wie lu je go eta pów. Ze spół ar chi wal ny mu si być naj pierw opra co wa ny
i upo rząd ko wa ny, je śli za cho dzi ta ka po trze ba. Ko lek cja mo gła być po zy ska na w sta nie
upo rząd ko wa nym lub mo że wy ma gać znacz nej pra cy nad jej or ga ni za cją. W tym eta pie
mie ści się tak że stwo rze nie hie rar chii ar chi wal nej, tj. po dział za so bu na se rie i jed nost ki.
To za da nie wy ko nu ją w In sty tu cie za zwy czaj pro fe sjo nal ni ar chi wi ści. Na stęp nym kro -
kiem jest spa gi no wa nie (w przy pad ku do ku men tów i zdjęć na pa pie rze). Pa gi na cja ma
dwa za sad ni cze za da nia: in wen ta rzo we (ko lej na nu me ra cja za pew nia za cho wa nie ca ło -
ści zbio ru i uła twia od na le zie nie bra ków) i iden ty fi ka cyj ne – przy ska no wa niu no tu je się
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lub umiesz cza w na zwie pli ku da ne po zwa la ją ce na jed no znacz ną iden ty fi ka cję kon kret -
nej stro ny – jej ad res w sys te mie ar chi wal nym. 

Do pie ro tak przy go to wa ny ma te riał mo że zo stać ze ska no wa ny. Oczy wi ście ma my tu
na my śli kon wer sję cy fro wą, tj. z obiek tu, w któ rym in for ma cja za pi sa na jest w po sta ci
ana lo go wej, stwo rze nie ko pii, w któ rej ta sa ma in for ma cja za pi sa na jest w for mie cy fro -
wej (al bo ina czej dys kret nej). W przy pad ku do ku men tów na pa pie rze czy in nym pła skim
no śni ku, zdjęć i ob ra zów, pro ces ten na zy wa my ska no wa niem, choć moż na rów nież użyć
fo to gra fii cy fro wej, a więc za miast stop nio wej kon wer sji li nia po li nii uzy skać cy fro wą
ko pię ca łe go obiek tu jed no cze śnie. Kon wer sja fil mu na ta śmie fil mo wej wy glą da po dob -
nie, z tym że trze ba wy ko nać ko pie każ dej klat ki. Kon wer sja cy fro wa za pi su na ta śmie
ma gne tycz nej (au dio lub wi deo) od by wa się nie co ina czej – za pis w po sta ci po la ma gne -
tycz ne go na ta śmie naj pierw jest za mie nia ny na ana lo go wy sy gnał elek trycz ny, a ten jest
prze ra bia ny na cy fro wy za po mo cą prze twor ni ka ana lo go wo -cy fro we go. W każ dym przy -
pad ku otrzy mu je my za pis cy fro wy – ciąg ze ro je dyn ko wy w żar go nie in for ma tycz -
nym – któ ry uży wa jąc ja kie goś ko do wa nia, za pi su je od zwier cie dle nie ory gi nal ne go
obiek tu. 

Je śli cho dzi o ko do wa nie, dla do ku men tów sto su je my ska ny w for ma cie TIFF, w ko -
lo rze i roz dziel czo ści ska ne ra 600 dpi. Te sa me pa ra me try sto su je my do zdjęć du żych
roz mia rów, zwięk sza jąc roz dziel czość w przy pad ku od bi tek sty ko wych lub ne ga ty wów.
Ko lej ny mi eta pa mi di gi ta li za cji są: zbie ra nie me ta da nych i pre zen ta cja al bo udo stęp nie -
nie da nych, o czym da lej. W skró cie, na di gi ta li za cję skła da ją się na stę pu ją ce eta py: 

1. Opra co wa nie.
2. Pa gi na cja al bo ozna ko wa nie czę ści.
3. Ska no wa nie – kon wer sja cy fro wa.
4. Opis – ze bra nie me ta da nych.
5. Udo stęp nie nie.

Me ta da ne

Aby za po znać się z za war to ścią obiek tu ana lo go we go, ta kie go jak ob raz czy pieśń,
wy star czą zmy sły. Książ ka i nu ty ma ją do dat ko wą war stwę ko do wa nia, po trzeb na jest
zna jo mość al fa be tu i ję zy ka książ ki, ję zy ka za pi su mu zycz ne go. Film na ta śmie ce lu lo -
ido wej wy ma ga urzą dze nia optycz ne go, a w przy pad ku ta śmy ma gne tycz nej – urzą dze -
nia elek tro nicz ne go, aby za mie nić za pis w for mę do stęp ną na szym zmy słom. Plik
w kom pu te rze jest za wsze w for mie cy fro wej i wy ma ga kil ku warstw ko do wa nia za nim
sta nie się do stęp ny. 

Po kon wer sji cy fro wej otrzy mu je my „na gie” od zwier cie dle nie ory gi na łu. Aby by ło
ono uży tecz ne, aby moż na je by ło udo stęp nić, mu si my za opa trzyć je w me ta da ne. Me ta -
da ne, do słow nie „da ne o da nych”, są to róż ne go ro dza ju in for ma cje, któ re opi su ją kon -
kret ny obiekt. Na gi skan jest tyl ko ma pą okre śla ją cą ko lor w każ dym punk cie
dwu wy mia ro wej po wierzch ni. Do pie ro me ta da ne po zwa la ją na zna le zie nie te go ska nu
wśród mi lio nów in nych, je go skla sy fi ko wa nie, umiesz cze nie na stro nie in ter ne to wej itp.
Naj prost sze me ta da ne ma ją zwy kle struk tu rę w for mie ety kie ty – za war to ści. Na przy -
kład, książ ka Bi bu ła mo że być opi sa na na stę pu ją cy mi me ta da ny mi:
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<au thor>Pił sud ski, Jó zef</au thor>
<ti tle>Bi bu ła</ti tle>
<pu bli sher>Nie za leż na Ofi cy na Wy daw ni cza</pu bli sher>
<pu bli ca tion_year>1978</pu bli ca tion_year>

Po wyż sze przy kła do we me ta da ne Bi bu ły po da ne są za po mo cą stan dar do we go ję zy -
ka opi su da nych zwa ne go XML, ale nie uży wa ją żad ne go z pu blicz nie zna nych stan dar -
dów me ta da nych.

Me ta da ne są kla sy fi ko wa ne w róż ne ka te go rie, tak aby ła twiej zor ga ni zo wać wie dzę.
Ty po wy mi ka te go ria mi me ta da nych są:

– Me ta da ne opi so we – ta kie jak au tor, ty tuł, sło wa klu czo we, da ty, miej sca, stresz -
cze nie itp.

– Me ta da ne tech nicz ne – for mat pli ku, spo sób ko do wa nia, pa ra me try obiek tu (wy -
mia ry, czas trwa nia) itp.

– Me ta da ne struk tu ral ne wy od ręb nia ją ce czę ści obiek tu, ta kie jak roz dzia ły, czę ści,
ustę py, ta be le itp. 

– Me ta da ne do ty czą ce kon ser wa cji obiek tu.
– Me ta da ne do ty czą ce praw au tor skich. 
War to zwró cić uwa gę, że za war tość obiek tu też mo że być czę ścią me ta da nych, tak

jak np. ty tuł czy ja ki kol wiek wy od ręb nio ny i opi sa ny frag ment. 
Aby móc prze cho wać da ne przez dłuż szy czas, a tak że wy mie niać się ni mi, nie sły -

cha nie waż ne jest za sto so wa nie wła ści wych stan dar dów za pi su me ta da nych i kon se -
kwent ne ich sto so wa nie. Dla cze go stan dar dy są ta kie waż ne? Kil ka lat te mu, gdy
prze no szo no frag men ty ar chi wum in sty tu cjo nal ne go In sty tu tu Pił sud skie go z dys kie tek
na twar de dys ki, oka za ło się, że wie le dys kie tek nie by ło już czy tel nych ze wzglę du na za -
ni ki po la ma gne tycz ne go. Naj więk szym pro ble mem by ło jed nak od czy ta nie do ku men -
tów za pi sa nych w wie lu fir mo wych, a więc za mknię tych, for ma tach. Do ku men ty pi sa ne
w WordStar, PCWrite, WordPerfect, Bank Stre et Wri ter, XyWrite, First Cho ice są dziś
do stęp ne z du żym tru dem i czę sto kon wer sja po wo du je utra tę da nych. Za pis me ta da nych
z uży ciem al fa be tu, ta kie go jak XML – po wszech nie sto so wa ne go na ca łym świe -
cie – zwięk sza szan se na to, że bę dą one do stęp ne w przy szło ści. Za pis z uży ciem pu -
blicz nie do stęp nych i po pu lar nych stan dar dów me ta da nych zwięk sza szan se na to, że
da ne bę dą zro zu mia łe przez in ne sys te my i lu dzi po słu gu ją cych się różnymi ję zy ka mi
na tu ral ny mi. 

Do ty ka my tu waż ne go, a czę sto za nie dby wa ne go aspek tu da nych: prze no śno ści. Bar -
dzo czę sto spo ty ka my się z opi nią, że ar chi wi ści po win ni zaj mo wać się ar chi wa mi, a dane
to jest do me na in for ma ty ków. W In sty tu cie uwa ża my, że w epo ce kom pu te ro wej to właś -
nie da ne są naj cen niej szym za so bem ar chi wum, na rów ni z za so ba mi ma te rial ny mi, i na -
le ży o nie dbać z ta ką sa mą tro ską. Prze no śność da nych ozna cza, że za so by ar chi wal ne
moż na sko pio wać (na pen dri ve’a, prze no śny dysk itp.), scho wać w ka sie pan cer nej, a co
waż niej sze – otwo rzyć po now nie w zu peł nie in nym pro gra mie. Ozna cza to rów nież moż -
li wość prze nie sie nia da nych w przy szłość, a więc otwar cia te go za so bu za 20 lat. W tym
ce lu uży wa my stan dar dów me ta da nych. Po istot nym wy sił ku kil ku ostat nich lat In sty tut
Jó ze fa Pił sud skie go do ko nał kon wer sji i za pi sał w stan dar dach me ta da nych: opi sy za so -
bów ar chi wal nych, ka ta lo gi bi blio tecz ne i za so by zdi gi ta li zo wa ne. 
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Stan dar dy

Nie ma jed ne go stan dar du me ta da nych. Ist nie je ich wie le, no wych i sta rych, po wią -
za nych zło żo ny mi za leż no ścia mi. Nie jest to za ska ku ją ce, gdyż w pew nym sen sie two -
rze nie tych stan dar dów od zwier cie dla pró by sko dy fi ko wa nia i sfor ma li zo wa nia ję zy ka
na tu ral ne go, aczkolwiek po cząt ko wo po wo du je za wrót gło wy. 

Ja ki mi kry te ria mi na le ży się kie ro wać, wy bie ra jąc stan dar dy do na szej pra cy? Wspo -
mnia no już o XML, któ ry jest de fac to głów nym al fa be tem ko mu ni ka cji ma szy no wej
i pod sta wą wy ra ża nia więk szo ści no wych stan dar dów me ta da nych. Wszyst kie no we stan -
dar dy mu szą być wy ra żal ne w XML (al bo le piej, być w XML wy ra żo ne). Z tym wa run -
kiem wy bo ry są już ła twiej sze, gdyż da ne w wie lu stan dar dach da je się au to ma tycz nie
prze tłu ma czyć na in ne (ten pro ces al bo pro ce du ra na zy wa się cros swalk). Oczy wi ście,
je śli stan dard wy ni ko wy nie ma da ne go po ję cia wy stę pu ją ce go w źró dle, na stą pią w tłu -
ma cze niu stra ty. Przy wy bo rze stan dar du za pi su me ta da nych po win no się zwra cać uwa -
gę na to, aby stan dard był:

–  No wo cze sny (tj. uży wać naj now szej wer sji stan dar du lub naj no wo cze śniej sze go
stan dar du).

–  Po pu lar ny. To kry te rium mo że być w sprzecz no ści z po przed nim; po pu lar ność stan -
dar du da je nam za pew nie nie te go, że ist nie je wie le na rzę dzi uży wa ją cych ta kie go stan -
dar du, i że wie le źró deł bę dzie do stęp nych. Przy kła do wo MARC jest bar dzo sta rym
stan dar dem opi su bi blio gra ficz ne go, za stę po wa nym przez dwie ko lej ne wer sje, ale ciągle
po wszech nie sto so wa nym w bi blio te kach na ca łym świe cie. 

–  Mię dzy na ro do wy. W wie ku ko mu ni ka cji elek tro nicz nej stan dard, któ ry obo wią zu -
je tyl ko w jed nym kra ju, sta je się szyb ko bez u ży tecz ny. 

–  Ade kwat ny do za da nia. Ozna cza to, że po wi nien kon cep tu al nie od po wia dać pro -
ce so wi, ja ki sto su je my. Na przy kład w ka ta lo gu bi blio tecz nym ade kwat ny jest stan dard,
któ re go cen tral nym kon cep tem jest dzie ło: książ ka, cza so pi smo, ar ty kuł. W opi sie za so -
bów ar chi wal nych stan dard po wi nien ro zu mieć hie rar chię ar chi wum: ze spół, se ria, jed -
nost ka, do ku ment itp.

– O od po wied niej szcze gó ło wo ści (głę bo ko ści). Stan dard po wi nien w przy bli że niu
od po wia dać szcze gó ło wo ści opi su, ja ki sto su je my. Stan dard nie dość szcze gó ło wy nie
po zwo li nam na tak głę bo ki opis, jak wy ma ga ją te go po trze by. Stan dard zbyt szcze gó ło -
wy spo wo du je ro sną ce stra ty cza su spo wo do wa ne ko niecz no ścią de cy do wa nia czy wy -
bie ra nia szcze gó łów, któ re w da nym pro ce sie nie są waż ne.

– Wy ra żal ny w XML, o czym już wspo mnia no, i po sia da ją cy na rzę dzia do opra co -
wa nia da nych. Pierw sze kry te rium po zwa la na in spek cję i czę ścio wo edy cję da nych w po -
sta ci su ro wej, z uży ciem stan dar do wych na rzę dzi do ob słu gi XML. Dru gie – wy ma ga ne
jest do efek tyw nej i wy god nej pra cy. 

W pra cy In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go uży wa ne są trzy pod sta wo we stan dar dy:
Du blin Co re10 (Du blin Co re Me ta da ta In i tia ti ve, DC) jest doj rza łym stan dar dem

opi su za war to ści za so bów prze zna czo nym do sze ro kie go sto so wa nia. Moż na go wy ko -
rzy sty wać do opi su stron WWW, zdjęć, fil mów, do ku men tów, ksią żek. Stan dard ten jest
pro sty, w swo jej pod sta wo wej wer sji ma tyl ko 15 ele men tów („Ty tuł”, „Twór ca”, „Te -
mat”, „Opis”, „Da ta”, „For mat” i in ne). Przej rzy stość jest je go naj więk szą za le tą, gdyż
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10 Zob. http://du blin co re.org.



po zwa la na uży cie go przez oso by po krót kim prze szko le niu i nie wy ma ga dłu gich stu -
diów. Zna cze nie i uży cie ele men tów jest do brze opi sa ne. Stan dard jest pła ski, tj. nie ma
żad nej hie rar chii ele men tów. Dru ga wer sja DC wpro wa dza do dat ko we ele men ty, któ re
po zwa la ją na spre cy zo wa nie/za wę że nie po jęć (np. „Ob szar po kry cia” moż na do okre ślić
ja ko „Prze strzen ny” lub „Cza so wy”) oraz na re la cje mię dzy obiek ta mi. W In sty tu cie Pił -
sud skie go uży wa ny jest w pro gra mie DSpace do opi su di gi ta li zo wa nych do ku men tów
i in nych obiek tów. 

En co ded Ar chi val De scrip tion11 (EAD) jest rów nież doj rza łym stan dar dem, z za ło -
że nia przy sto so wa nym do opi su hie rar chicz nej struk tu ry za so bów ar chi wal nych. Po sia da
ok. 150 ele men tów mo dy fi ko wal nych przez ok. 100 atry bu tów i jest du żo bar dziej złożo ny
od DC. Mi mo to rów nież EAD – tak jak i Du blin Co re – na da je się do ręcz nej ob rób ki.
Są ar chi wa, któ re pra cu ją na „su ro wym” za pi sie EAD, mo dy fi ku jąc go w edy to rze XML.
Hie rar chicz ność EAD po zwa la na zde fi nio wa nie do wol nej struk tu ry ze spo łu ar chi wal -
ne go (fonds), któ ry jest naj wyż szym ele men tem w EAD: pod ze spo łu (sub fonds), se rii,
fol de ra, jed nost ki. Za so by ar chi wal ne do cie ra ją do ar chi wum czę sto z wła sną – już okre -
ślo ną przez twór cę ar chi wum – struk tu rą. Za sa da sza cun ku dla ory gi nal nej ko lek cji
(respect des fonds) wy ma ga, aby tę struk tu rę w mia rę moż li wo ści za cho wać i EAD da je
na rzę dzia do opi sa nia ta kiej struk tu ry. Oprócz te go stan dard de fi niu je wszyst kie ele men -
ty opi su, za rów no wy ma ga ne, jak i nie obo wiąz ko we. EAD jest uży wa ny w In sty tu cie
wraz z pro gra mem Ar chi vi sts’ To ol kit do opi su za so bów ar chi wal nych.

Ma chi ne Re ada ble Ca ta lo ging12 (MARC) jest naj star szym z trzech oma wia nych tu
stan dar dów, wpro wa dzo nym już w 1971 r. i prze zna czo nym do opi su ksią żek i cza so -
pism. Jest stan dar dem bi nar nym, ale ła two go prze kształ cić w czy tel ną dla czło wie ka for -
mę. Za miast nazw ele men tów wy stę pu ją licz by od 1 do 999 (np. 100 ozna cza głów ne go
au to ra dzie ła), a za miast atry bu tów mo dy fi ku ją cych ele men ty wy stę pu ją po je dyn cze litery
al fa be tu. Po nie waż struk tu ra jest po dob na do XML, ła two prze kształ cić MARC
w postać XML bez żad nych strat. For mat ten, MAR CXML, nie jest jed nak zbyt sze ro ko
sto so wa ny, gdyż wszyst kie zna czą ce pro gra my do ka ta lo go wa nia i ob rób ki da nych bi -
blio gra ficz nych czy ta ją pli ki i je za pi su ją w for ma cie MARC. Jest to stan dard o bar dzo
du żym za so bie da nych i sto su ją go wszyst kie (przy naj mniej te więk sze) bi blio te ki
na świe cie. W In sty tu cie Pił sud skie go uży wa ny jest MARC wraz z pro gra mem bi blio -
tecz nym Ko ha do ka ta lo go wa nia za so bów bi blio tecz nych13. 

Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga
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11 Stan dard ar chi wal ny stwo rzo ny i utrzy my wa ny przez To wa rzy stwo Ame ry kań skich Ar chi wi stów
i Bi blio te kę Kon gre su; zob. http://www.loc.gov/ead.

12 Stan dar dy bi blio tecz ne MARC są utrzy my wa ne przez Bi blio te kę Kon gre su; zob.
http://www.loc.gov/marc.

13 Oprócz wy mie nio nych jest jesz cze wie le in nych stan dar dów, nie któ re z nich przy dat ne przy opra -
co wy wa niu za so bów mul ti me dial nych. MODS (Me ta da ta Ob ject De scrip tion Sche ma) – uno wo cze śnio -
na po chod na MARC – prze zna czo ny do opi su róż ne go ro dza ju obiek tów. TEI (Text En co ding In i tia ti ve)
jest stan dar dem szcze gó ło we go opi su za war to ści dzie ła, po zwa la jąc na ozna ko wa nie wszyst kich je go
ele men tów skła do wych. VRA Co re (VRA – Vi su al Re so ur ces As so cia tion) to stan dard opi su dzieł kul -
tu ry wi zu al nej. Od róż nia on obiekt (np. bu dy nek, po mnik, ma lo wi dło, fo to gram) od je go dwu wy mia ro -
we go wi ze run ku i de fi niu je na rzę dzia (ele men ty i atry bu ty) do opi su obu ro dza jów obiek tów, jak rów nież
ich ko lek cji. NI SO MIX (NI SO – Na tio nal In for ma tion Stan dards Or ga ni za tion) jest stan dar dem tech -
nicz ne go opi su ob ra zów cy fro wych. Wszyst kie te stan dar dy wy ra żo ne są w XML. Oprócz te go ist nie je
wie le stan dar dów opi so wych de fi niu ją cych spo sób opi sy wa nia i ka ta lo go wa nia obiek tów. Po nad to jest
też stan dard za pi su da nych kon ser wa cji i wie le in nych. 



Bli żej kra ju

Ostat nim eta pem pro ce su jest udo stęp nia nie zdi gi ta li zo wa nych za so bów. Za da niem
każ de go ar chi wum jest za cho wa nie i kon ser wa cja zbio rów i ich udo stęp nia nie. Oprócz
kla sycz ne go do stę pu do do ku men tów udzie la ne go ba da czom na miej scu w ar chi wum,
w do bie In ter ne tu bar dzo sku tecz ną me to dą jest po ka zy wa nie ich na stro nie WWW. Nie
tyl ko moż na do trzeć do więk szej licz by czy tel ni ków, lecz tak że – dzię ki tech ni kom cy -
fro wym – istot nie zwięk szyć moż li wo ści zna le zie nia po szu ki wa nych do ku men tów. 

In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce pod jął się za pla no wa ne go na wie le lat pro -
ce su di gi ta li za cji swo ich zbio rów. Od kil ku lat czyn ne są już dwie stro ny do ku men tów
on -li ne – jed na po świę co na cał ko wi cie ar chi wa liom po wstań ślą skich, dru ga – za wie ra -
ją ca ro sną cy ze staw ze spo łów ar chi wal nych w ca ło ści od da wa nych do dys po zy cji użyt -
kow ni kom w In ter ne cie. Za in te re so wa nie za so ba mi on -li ne jest fe no me nal ne i ro śnie
w mia rę do da wa nia no wych ze spo łów. Po nad jed ną trze cią wszyst kich wejść na stro nę
In sty tu tu sta no wią wi zy ty w pod stro nach zdi gi ta li zo wa nych za so bów ar chi wal nych. W ro -
ku 2012 mie li śmy po nad 10 tys. wi zyt na na szej stro nie on -li ne i po nad 8 tys. na stro nie
„Po wsta nia Ślą skie”. Cie ka we jest tak że obej rze nie roz kła du geo gra ficz ne go wi zyt.
Najwię cej (75 proc.) po cho dzi z Pol ski, po zo sta łe za py ta nia wpły wa ją z ca łe go świa ta.

Do di gi ta li za cji po trzeb ne są trzy ele men ty: chę ci, wie dza i umie jęt no ści oraz fi nan -
so wa nie. In sty tut w du żym stop niu wy ko rzy stu je umie jęt no ści wo lon ta riu szy, za rów no
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na miej scu, jak i zdal nie. Za sób „Po wsta nia Ślą skie” jest pierw szym pro jek tem In sty tu -
tu, w któ rym za sto so wano crowd so ur cing14, wy ko rzy stu jąc licz ną gru pę ochot ni ków
do opra co wy wa nia ar chi wów po wstań ców. In sty tut Pił sud skie go jest pla ców ką nie za leż -
ną, fi nan so wa ną przez skład ki człon kow skie, hoj ne za pi sy i da ro wi zny Po lo nii ame ry -
kań skiej, jak rów nież przez in sty tu cje po lo nij ne, ta kie jak Pol ski Zwią zek Na ro do wy czy
Pol sko -Sło wiań ska Fe de ral na Unia Kre dy to wa, któ re nie tyl ko po ma ga ją go utrzy my -
wać, ale ło żą na sprzęt i wy po sa że nie po trzeb ne do kon ser wa cji i di gi ta li za cji. In sty tut
był rów nież od bior cą gran tów prze zna czo nych na kon kret ne za da nia, jak wspo mnia ny
grant Fun da cji Bar ba ry Pia sec kiej -John son czy Na tio nal En dow ment for the Hu ma ni ties.
Przez ostat nie 12 lat współ pra cu je z pol ski mi in sty tu cja mi kul tu ry, a w szcze gól no ści
z Na czel ną Dy rek cją Ar chi wów Pań stwo wych, Bi blio te ką Na ro do wą i In sty tu tem Pa mię -
ci Na ro do wej. In sty tu cje te przy sy ła ją ar chi wi stów i bi blio te ka rzy, któ rzy uczest ni czą
w po rząd ko wa niu ar chi wów, ka ta lo go wa niu bi blio te ki, a tak że po ma ga ją w di gi ta li za cji.
Od 2005 r. In sty tut jest od bior cą gran tów Se na tu RP i Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz -
nych RP, skie ro wa nych m.in. na di gi ta li za cję wy bra nych za so bów.

Marek Zieliński, Iwona Drąg-Korga
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14 Pro ces, w któ re go ra mach or ga ni za cja (fir ma, in sty tu cja pu blicz na, or ga ni za cja non -pro fit) prze -
pro wa dza out so ur cing za dań wy ko ny wa nych tra dy cyj nie przez pra cow ni ków do nie zi den ty fi ko wa nej,
zwy kle bar dzo sze ro kiej gru py lu dzi w for mie open call (ang. crowd – tłum, so ur cing – czer pa nie źró -
deł). Crowd so ur cing umoż li wia wszyst kim użyt kow ni kom In ter ne tu par ty cy pa cję w za da niach.



Ma riusz Ma li now ski

Ar chi wa a pa mięć hi sto rycz na

w Hisz pa nii 

na prze ło mie XX–XXI wie ku

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest za sy gna li zo wa nie po ja wie nia się w Hisz pa nii prze -
ło mu XX–XXI w. symp to mów zmian w trak to wa niu nie od le głej prze szło ści,
w po wią za niu z ist nie niem i wy ko rzy sta niem za so bów ar chi wal nych. Kil ka po -

jęć i sfor mu ło wań uży tych w tek ście na le ży spre cy zo wać. Ter min „re żim” ozna cza tu re -
pre syj ne ob li cze rzą dów fran ki stow skich, a więc nie jest na zwą za stęp czą dla fran ki zmu.
Jest on bliż szy kon wen cjo nal ne mu zna cze niu pol skie mu niż ro zu mie niu ła ciń skie go
źródłodsłowu hisz pań skie go wyrazu régi men – ustrój. Hisz pań skie tłu ma cze nie pol skie -
go sło wa „re żim” to régi men re pre si vo – ustrój re pre syj ny. Okre śle nie „ar chi wa lia re żi -
mu” nie sta no wi za tem na zwy ro dza jo wej z on to lo gii fi zycz nej, nie ozna cza kon kret ne go
zbio ru przed mio tów, lecz po ję cie, ideę, spo łecz no -po li tycz ny kon strukt, po stu lat, pro jekt.
Za sto so wa nie sfor mu ło wa nia „mo ment re win dy ka cyj ny” wy ni ka z pró by ogar nię cia
zjawi ska istot ne go dla hi sto rii, do któ re go za ra zem nie ma dy stan su cza so we go. Wo bec
bra ku ce zu ry za my ka ją cej cy to wa ne okre śle nie to pro po zy cja in ter pre ta cji, nada nia moż -
li we go znaczenia historycznegowydarzeniom i zjawiskom ze współ cze sno ści.

W woj nie do mo wej, któ ra wy bu chła w 1936 r. w Hisz pa nii, wzię ły udział dwa obo -
zy. Po stro nie re pu bli kań skiej, „czer wo nej”, zna leź li się zwo len ni cy po li tycz nej le wi cy,
an ty mo nar chi ści; po na cjo na li stycz nej, „czar nej” – kon ser wa ty ści. Po dział prze bie gał
przez re gio ny, gru py spo łecz ne i za wo do we (w tym księży i woj sko), a na wet ro dzi ny.

Po za koń cze niu kon flik tu w 1939 r. przy wód cą pań stwa zo stał gen. Fran ci sco Fran -
co, czło wiek o prze cięt nych zdol no ściach in te lek tu al nych, któ ry wy ka zał się – ow szem,
jak gło si ste reo typ – wła ści wym lu dziom z je go kra iny (Ga li cji) ta len tem do utrzy my wa -
nia po li tycz nej rów no wa gi i umia rem. Trzy dzie ści pięć lat dyk ta tu ry opie ra ło się na ba -
lan so wa niu Cau dil lo mię dzy ar mią, Ko ścio łem i Ru chem Na ro do wym (Fa lan gą).
Sfor mo wa ny przez po ko na nych rząd na emi gra cji wpa so wał się w zim no wo jen ny, dwu -
bie gu no wy układ sił na świe cie. Dyk ta tu ra ła god nia ła w sfe rze udzia łu w po li ty ce mię -
dzy na ro do wej, póź niej – go spo dar ki, do koń ca ak cen tu jąc nie ugię tość wo bec wy zwań
dla pryn cy piów po li ty ki za mor skiej i ko lo nial nej. W ostat nich la tach jej trwa nia wy kształ -
ca ły się tra dy cje no we go sty lu ży cia, wy ni ka ją ce z prze mian cy wi li za cyj nych i tech no -
lo gicz nych, a sprzy ja ją ce umiar ko wa nym po sta wom w po li ty ce we wnętrz nej.
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Po śmier ci Generalísimo zo stał za war ty kom pro mis pod szyl dem mo nar chii kon sty -
tu cyj nej – ja ko ustro ju, i de mo kra cji li be ral nej – ja ko for my rzą dów1. Wie le wspól nych
de cy zji lu dzie nie daw no jesz cze znaj du jący się przy wła dzy dyk ta tor skiej oraz wy stę pu -
jący w no wej ro li opo zy cjo ni stów po dej mo wa li w cie niu za gro że nia ter ro ry zmem i nie -
pew no ści co do po sta wy ar mii. Oba wy zbli ża ły do sie bie po li ty ków za in te re so wa nych
sku tecz nym rzą dze niem, ale i ko re spon do wa ły z na stro ja mi spo łecz ny mi2.

Konsens pamięci historycznej

Rów no cze śnie z dys ku sja mi po li tycz ny mi okre su przej ścio we go do de mo kra cji za -
wią zy wał się kon sens do ty czą cy pa mię ci hi sto rycz nej3. Do mi nu ją cą ro lę od gry wa ła tu
wo la sku pie nia się na two rze niu po ko jo wej przy szło ści. Pierw szy przy kład miał da wać
król Ju an Car los I, przed sta wia ny w pra sie ja ko mo nar cha na dziei4. Sło wo „przy szłość”
po ja wia ło się w każ dym waż nym prze mó wie niu okre su przej ścio we go – od mów tro no -
wych, przez wy stą pie nia dla woj ska, udział w se sjach Ra dy Mi ni strów, po ce re mo nię
przy ję cia kon sty tu cji5.

Pod sta wą dla po myśl nej przy szło ści mia ła być jed ność, poj mo wa na ja ko war tość ro -
bo cza, prak tycz na, prze ciw staw na za gro że niom dla de mo kra cji i po ko ju. O zjed no cze -
nie umy słów i wy sił ków ape lo wał czę sto pre mier Adol fo Suárez, przy rów no cze snych
we zwa niach do po tę pie nia ter ro ry zmu6. W tym du chu wy stą pi ła rów nież pra sa – 29 stycz -

Mariusz Malinowski
A

R
C

H
I
W

A
 N

A
 Ś

W
I
E

C
I
E

328

1 W wy ja śnie niach suk ce su hisz pań skie go okre su przej ścio we go do mi nu je po mie sza nie oko licz no -
ści, czyn ni ków struk tu ral nych i świa do mych dzia łań ludz kich. Zob. V. Pérez -Díaz, Po wrót spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go w Hisz pa nii, Kra ków 1996, s. 42–54; E. Gór ski, O de mo kra cji w Hisz pa nii 1975–1995,
War sza wa 1997, s. 26–27; C. Bar re ra, Hi sto ria del pro ce so de mocráti co en Espa ña, Ma drid 2002.

2 O mo der ni za cyj nej ro li spo łe czeń stwa i tra dy cji li be ral nej pi sze V. Pérez -Díaz, op. cit., s. 48–49.
3 Po ję cie „pa mięć hi sto rycz na”, któ re mia ło znacz nie zy skać na po pu lar no ści, by ło wów czas w Hisz -

pa nii zna ne i sto so wa ne w od nie sie niu do wła snej sy tu acji: „Ża den na ród nie mo że ani nie po wi nien ist -
nieć bez pa mię ci hi sto rycz nej. Ta jed nak po win na słu żyć za pod sta wę pro jek tów bu do wy po ko jo wej
przy szło ści, a nie wzbu dza niu ura zów prze szło ści” – „El País”, 15 X 1977 (wszyst kie prze kła dy cy ta tów
są dzie łem au to ra tek stu).

4 „ABC”, 22 XI 1975, s. 1.
5 Po za prze mo wa mi w chwi li obej mo wa nia tro nu, gdzie zna la zły się wzmian ki o kon struk tyw nej ro li 

Fran co, „przy szłość” w wy po wie dziach no we go kró la mia ła cha rak ter ab so lut ny, ja ko punkt od nie sie nia
dla na dziei i pra cy; Men sa je de Su Ma je stad el Rey a los espa ño les en su proc la ma ción 22 XI 1975, Men -
sa je de Su Ma je stad el Rey a las Fu erzas Ar ma das 22 XI 1975, Pa la bras de Su Ma je stad el Rey en la au -
dien cia con ce di da a la Her man dad Na cio nal de Com ba tien tes 23 XI 1975, Pa la bras de Su Ma je stad el
Rey en el Con se jo de Mi ni stros 20 II 1976, Pa la bras de Su Ma je stad el Rey en la reu nión del Con se jo
del Re ino 2 III 1976, Pa la bras de Su Ma je stad el Rey en el Con se jo de Mi ni stros 9 VII 1976, Pa la bras
de Su Ma je stad el Rey al Con de de Bar ce lo na en la re nun cia de sus de re chos dinásti cos a la Co ro na de
Espa ña 16 V 1977, Pa la bras de Su Ma je stad el Rey a la Le gión 13 XII 1977, Men sa je de Su Ma je stad el
Rey al pu eblo espa ñol al pro mul gar la Con sti tu ción 27 XII 1978; Ca sa de Su Ma je stad el Rey de Espa -
ña, Ac ti vi da des y Agen da. Di scur sos, www.ca sa re al.es (do stęp 6 VI 2013 r.).

6 Exposé Suáre za z lip ca 1976 r. spo tka ło się z przy chyl nym przy ję ciem me diów: „Po wie dzie li śmy
kie dyś, i pod trzy mu je my z ca łą sta now czo ścią, że to czy na mi, nie sło wa mi mie rzyć się bę dzie sku tecz -
ność rzą du. Dziś mo że my rów nie sta now czo stwier dzić, że oświad cze nie ga bi ne tu pre mie ra jest rze czo -
we i obie cu ją ce” („El País”, 17 VII 1976). „Pod su mo wu jąc, na le ży oce nić prze mó wie nie pro gra mo we
ja ko wszech stron ne, sprzy ja ją ce osią gnię ciu na ro do wej zgo dy, tak nie zbęd nej dla de mo kra cji. [...] Bły -
sko tli wość wy stą pie nia pre mie ra – rzecz skom pli ko wa na i trud na do osią gnię cia – tchnę ła w nas na dzie -
ję, któ rej te raz ma my za miar się trzy mać” – „ABC”, 17 VII 1976, s. 2. W stycz niu 1977 r. pre mier za brał
głos po se rii za ma chów ter ro ry stycz nych; „ABC”, 30 I 1977, s. 1, 80; „El País”, 30 I 1977.



nia 1977 r. ga ze ty o za się gu ogól no kra jo wym opu bli ko wa ły jed no cze śnie ten sam apel
za ty tu ło wa ny W imię po wszech nej jed no ści7.

Ko lej nym, wo li cjo nal nym skład ni kiem kon sen su pa mię ci hi sto rycz nej by ło wy rze cze -
nie się ura zów z nie da le kiej prze szło ści. Do rów no cze snych – choć bez po śred nio nie za leż -
nych od sie bie – de kla ra cji ze stro ny pra wi cy i le wi cy do szło je sie nią 1976 r., wo kół
utwo rze nia So ju szu Lu do we go i kon gre su Par tii So cja li stycz no -Ro bot ni czej8. Dys kurs w du -
chu po jed na nia osią gnął apo geum rok póź niej, w cza sie uchwa la nia usta wy o amne stii9.
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7 „Dziś, w do bie ogól no kra jo we go kry zy su, kie dy po tęż ne si ły za gra ża ją sa me mu ist nie niu pań stwa,
dą żąc do stłam sze nia spo łecz ne go gło su na rzecz de mo kra cji i po ko ju, obo wiąz kiem pra sy jest wy stą pić
na rzecz jed no ści po wszech nej, bez wy jąt ków. Pra wo lu du do sa mo dziel ne go de cy do wa nia o wła snej
przy szło ści nie mo że zo stać zma za ne przez zor ga ni zo wa ną prze stęp czość. Pu blicz na, wie lo stron na dys -
ku sja, przej rzy stość i ewi dent ność re la cji spo łecz nych oraz moż li wość wy po wie dzi oby wa te li w gło so -
wa niu po wszech nym – oto je dy ne środ ki bu do wy no we go spo łe czeń stwa. [...] Rząd po wi nien te raz
po ro zu mieć się szyb ko ze wszyst ki mi si ła mi po li tycz ny mi, tak aby pod jąć ener gicz ne dzia ła nia w ce lu
za bez pie cze nia po ko ju i dla do bra swo bo dy pu blicz nej. To być al bo nie być hisz pań skiej de mo kra cji,
od te go za le ży, czy przy szłość na sze go spo łe czeń stwa bę dzie plu ra li stycz na i wol na” – „ABC”, „Ar ri -
ba”, „Dia rio 16”, „El Alcázar”, „El País”, „In for ma cio nes”, „Pu eblo”, „Ya”.

8 W de kla ra cji za ło ży ciel skiej So ju szu pi sa no: „Ży je my w cza sie po li tycz nych prze mian, któ re z uwa -
gi na [...] zbyt nią ule głość wo bec ten den cji od we to wych, nisz czą cych dla po ko ju i po rząd ku [...], wy -
twa rza ją at mos fe rę za mę tu. [...] Od rzu ca my re wan żyzm, pro pa go wa nie re sen ty men tów, prze moc fi zycz ną
i słow ną” – „ABC”, 10 X 1976, s. 9. Te go sa me go dnia peł nią cy obo wiąz ki prze wod ni czą ce go tzw. hi -
sto rycz nej sek cji PSOE Ovi dio Sal ce do mó wił: „Nie za mie rza my mie szać w prze szło ści, wznie cać nie -
na wi ści, chę ci od we tu ani ze msty – to wszyst ko mu si my men tal nie po grze bać. Trze ba we zwać no we
po ko le nia, by po przez dia log i de mo kra cję po szu ki wa ły wol no ści i spo so bów współ ist nie nia w Hisz pa -
nii i dla Hisz pa nii” – „ABC”, 10 X 1976, s. 8.

9 Z wy po wie dzi Jo aquína Gar ri gu esa Wal ke ra, mi ni stra ro bót pu blicz nych i bu dow nic twa: „Amne -
stia, pro blem od mie się cy... Bez cał ko wi tej amne stii na wszyst kich fron tach, któ ra de fi ni tyw nie za mknie
okres za po cząt ko wa ny woj ną do mo wą, usta no wie nie po rząd ku pu blicz ne go w tym kra ju bę dzie bar dzo
trud ne, że by nie po wie dzieć – nie moż li we” („El País”, 22 IX 1977). Ko men ta rze pra so we z okre su dys -
ku sji nad pro jek tem amne stii oraz w chwi li jej uchwa la nia: „Wie le ra zy pi sa li śmy, że cał ko wi ta amne -
stia po nad wszel ki mi dys ku sja mi na te ma ty po li tycz ne i mo ral ne to ko niecz ność, wa ru nek dla ra cji sta nu.
Tyl ko «wy ze ro wa nie i li cze nie od no wa» po zwo li Hisz pa nom, a w szcze gól no ści Ba skom, żyć w de mo -
kra cji. Tyl ko dzię ki za po mnie niu bę dzie moż na zna leźć no we for my ni we lo wa nia kon flik tów i sprzecz -
no ści” („El País”, 4 X 1977); „Przy ję cie usta wy o amne stii, któ ra mi mo ogra ni czeń sta no wi ka mień
mi lo wy po jed na nia mię dzy zwy cięz ca mi i po ko na ny mi woj ny do mo wej” („El País”, 15 X 1977); „Amne -
stia jest rze czą wy jąt ko wą, uza sad nia ją ra cja sta nu oraz ko niecz ność wy ze ro wa nia i li cze nia od no wa
wy da rzeń tak dra ma tycz nych i peł nych okru cieństw jak woj na do mo wa – woj na mię dzy brać mi – i dłu -
go trwa ła dyk ta tu ra. De mo kra tycz na Hisz pa nia mu si te raz pa trzeć w przód, za po mnieć o czy nach i wi -
nach woj ny do mo wej, wznieść się po nad czter dzie ści lat dyk ta tu ry. Spoj rze niu w prze szłość mo że
to wa rzy szyć tyl ko je den cel – za sta no wie nie się nad przy czy na mi ka ta stro fy i środ ka mi jej za po bie że nia
w przy szło ści” („El País”, 15 X 1977). Mar ce li no Ca ma cho, czło nek Ko mi te tu Cen tral ne go Par tii Ko -
mu ni stycz nej i przy wód ca związ ko wy, mó wił: „W pla nie te go po jed na nia [...] amne stia ma zna cze nie
szcze gól ne. Trze ba – za uwa żył – wy ma zać prze szłość na za wsze i na pra wić nie spra wie dli wo ści z ostat -
nich czter dzie stu lat dyk ta tu ry” („ABC”, 15 X 1977, s. 7). Xa bier Arzal luz, prze wod ni czą cy Ba skij skiej
Par tii Na ro do wej (PNV), „po wie dział, że udział je go par tii w wy bo rach, wbrew opi nii czę ści na ro du ba -
skij skie go, wy ni ka z te go, iż «wie rzy my w de mo kra cję, a jed nym z wa run ków jest jed no gło śna amne -
stia, ro zu mia na ja ko za po mnie nie do ty czą ce wszyst kich i po dzie la ne przez wszyst kich». Za zna czył, że
w par la men cie za sia da ją lu dzie ma ją cy za so bą wie lo let nie wię zie nie lub wy gna nie, jak rów nież człon -
ko wie rzą du, któ ry ich ska zy wał, przy po mniał też, że da ni nę krwi skła da no z obu stron. [...] Za uwa żył,
iż być mo że są gru py nie ma ją ce re pre zen ta cji par la men tar nej, któ re nie chcą za po mnieć, gdy tym cza -
sem usta wa jest ukie run ko wa na na za po mnie nie, ale to za po mnie nie mu si do ty czyć wszyst kich oby wa -
te li. Przy po mniał też, że ist nie je du żo re sen ty men tów, z któ ry mi trud no się upo rać, jak też wza jem na 



Róż ni ce w po strze ga niu woj ny do mo wej i dyk ta tu ry ist nia ły na dal, jed nak że wo bec
wo li po ro zu mie nia i prio ry te tu przy szło ści ich miej sce zo sta ło ogra ni czo ne do ob sza ru
fi lo zo fii po li tycz nej. Lu do wcy twier dzi li, iż mi nio ny czas sta no wi ba zę dla przy szło ści,
so cja li ści i ko mu ni ści prze ciw nie – iż nie daw ną prze szłość na le ży anu lo wać w ca ło ści10.
Pierw si, ma ją cy za so bą la ta uczest nic twa w rzą dze niu, my śle li ka te go ria mi sku tecz no -
ści sys te mu, dru dzy – przez la ta po zba wia ni udzia łu w ży ciu spo łecz no -po li tycz nym – re -
wo lu cyj ne go pro ce su. Dla pra wi cy usta wa o amne stii (na tle któ rej owe róż ni ce rów nież
się uwi docz ni ły) sta no wi ła ele ment sys te mu, dla le wi cy – ko lej ny etap dro gi.

Kwin te sen cję opi sa nej sy tu acji za wie ra wy po wiedź by łe go mi ni stra Pre zy dium Rzą -
du (1974–1975) An to nio Car ro Martíne za, wy stę pu ją ce go w imie niu So ju szu tuż
przed gło so wa niem: „Uzna ję i ak cep tu ję amne stię, lecz za ra zem uwa żam ją za rzecz wy -
jąt ko wą, o czym prze ko nu je fakt, iż nie któ re z za chod nich de mo kra cji nie uży wa ją jej
od wie ków. [...] Od no si się wra że nie, że ak tu al nie udzie la nie amne stii sta je się waż niej -
sze od rzą dze nia, a to jest – nie za wa ham się tak po wie dzieć – naj po waż niej sze za gro że -
nie dla sta bi li za cji kra ju. Wy da je mi się, że znaj du je my się na rów ni po chy łej, po dą ża jąc
ku lek ce wa że niu pra wa, bez ho ło wiu i anar chii. [...] Daj cie sło wo, że to ostat nia amne -
stia, a po świę ci my na sze wąt pli wo ści i oba wy na rzecz par la men tar nej jed no ści i kon -
sen su”11. Wo bec bra ku po dob ne go za pew nie nia lu do wcy wstrzy ma li się od gło su (ich
sprze ciw nie zmie nił by lo sów usta wy).

Dys ku sję pu blicz ną okre su przej ścio we go hi sto ry cy wzbo ga ci li o re flek sje na te mat
pod staw jed no ści pań stwa i na ro du oraz ko rek tę po wszech ne go mnie ma nia do ty czą ce go
dwu dzie sto wiecz nej prze szło ści12.
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nie uf ność – efekt nie na wi ści z cza sów woj ny” – „ABC”, 15 X 1977, s. 7–8 oraz „El País”, 15 X 1977.
Lu is María Xi ri nacs, ka ta loń ski li te rat, pu bli cy sta i zna ny z eks tra wa gan cji de pu to wa ny „po dzię ko -
wał – jak się wy ra ził – «wszyst kim, od po li cjan ta, któ ry nas bił, po mę ża sta nu, któ ry wy grał woj nę i na -
uczył nas ce nić wol ność. Dbaj my o nią te raz»” – „El País”, 15 X 1977. 

10 Pre mier pierw sze go rzą du od za koń cze nia dyk ta tu ry Car los Arias Na var ro od naj dy wał w epo ce
fran ki zmu „so lid ną ba zę dla przy szło ści”, na to miast w Ru chu Na ro do wym – „wy si łek na rzecz lep sze -
go ju tra” – „ABC”, 29 I 1976, s. 6–7. Z de kla ra cji za ło ży ciel skiej So ju szu Lu do we go: „Oświad cza my,
że ak tu al na Hisz pa nia, ze wszyst ki mi atu ta mi i sła bo ścia mi, sta no wi je dy ny punkt wyj ścia dla każ dej
dzia łal no ści po li tycz nej. Je ste śmy prze ciw ra dy kal ne mu od cię ciu się i do ma ga my się uzna nia dla do ko -
nań na ro du z ostat nie go pół wie cza” – „ABC”, 10 X 1976, s. 9. Dzien nik „El País” nie szczę dził kry ty ki
mi nio nym cza som: „Na dzie ja za war ta w prze szło ści, ma rze nia, któ re mia ły się speł nić już daw no – uleg -
ły sys te ma tycz nej de frau da cji”, Ruch Na ro do wy – sło wo do wy ma za nia, „El País”, 4 V 1976 (to sło wa
re dak cji z pierw sze go nu me ru no wo za ło żo ne go pi sma); „Za rzą dza ją cy z epo ki fran ki zmu nie mo gą być
za rzą dza ją cy mi de mo kra cji” – „El País”, 2 VI 1976; „Fran co za brał swój re żim do trum ny” – „El
País”, 31 VIII 1976; „Wczo raj sze wy da rze nie [uchwa le nie usta wy o re for mie po li tycz nej – przyp. M.M.]
ini cju je praw do po dob nie no wą epo kę po li tycz ną w Hisz pa nii: ko niec dyk ta tu ry i po czą tek de mo kra -
cji” – „El País”, 19 XI 1976; „Zwy cię skie «tak» [w re fe ren dum – przyp. M.M.] moż na róż nie in ter pre -
to wać, ale w każ dym ra zie z punk tu wi dze nia pra wa i po li ty ki ozna cza po grzeb au to kra tycz ne go re żi mu,
od daw na nie ży we go” – „El País”, 16 XII 1976; „Na ród hisz pań ski wy po wie dział zde cy do wa ne «tak»
[jw. – przyp. M.M.], co ozna cza miaż dżą ce «nie» dla prze szło ści” – „El País”, 4 I 1977. 

11 „ABC”, 15 X 1977, s. 6l; „El País”, 15 X 1977.
12 Ju lio Ca ro Ba ro ja za sta na wiał się nad sen sem po wszech nie gło szo nej jed no ści z punk tu wi dze nia

róż no rod no ści kul tu ro wo -et nicz nej Hisz pa nii; Uni dad, „El País”, 6 IX 1977. O błę dach do ty czą cych
histo rii naj now szej, po peł nia nych w środ kach ma so we go prze ka zu, pi sał M. Tu ñón de La ra, La re spon -
sa bi li dad del hi sto ria dor, „El País”, 7 IX 1977. In te lek tu ali ści za sta na wia li się rów nież nad naj bliż szą
przy szło ścią głów nych nur tów po li tycz nych; zob. np. F. Fernández -San tos, Asaltar el pa la cio de in -
vierno?, „El País”, 8 IX 1977.



W tej at mos fe rze zde mon to wa no pod sta wę fran ki zmu – mię dzy 1976 r. a 1979 r. ogra -
ni czo no wpływ Ko ścio ła na spra wy pań stwo we i ży cie oby wa te li, w 1977 r. zde le ga li zo -
wa no Ruch Na ro do wy, a w 1981 r. nie uda ny pucz po ło żył kres ru chom roz ła mo wym
w ar mii13. Spo la ry zo wa ni na So jusz Lu do wy (w przy szło ści – Par tię Lu do wą, PP) i Par -
tię So cja li stycz no -Ro bot ni czą (PSOE), pod ber łem mo nar chii i przy udzia le „tech nicz -
nej” par tii cen tro wej, przed sta wi cie le dwóch głów nych sił po li tycz nych zgod nie uchwa la li
usta wy: o re for mie po li tycz nej, o amne stii oraz kon sty tu cyj ną (1976–1978). Po waż niej -
sze pro ble my stwa rza ła re ali za cja au to no mii re gio nów. Po upły wie sze ściu lat od za koń -
cze nia dyk ta tu ry w Hisz pa nii roz po czę ła się epo ka rzą dów ro ta cyj nych: le wi cy (PSOE)
i pra wi cy (PP). Ukła do wi sił po li tycz nych od po wia da ła re la cja mię dzy dwo ma naj więk -
szy mi or ga na mi pra so wy mi. „El País” i „ABC” re pre zen to wa ły od po cząt ku okre su przej -
ścio we go nie tyl ko prze ciw staw ne sym pa tie, ale i krę gi od bior ców – wy bor ców dwóch
skrzy deł par la men tar ne go pół ko la.

Prawa człowieka i archiwalia 

Kon sens w spra wie pa mię ci hi sto rycz nej po upły wie ćwierć wie cza zo stał wy sta wio -
ny na pró bę w wy ni ku od dzia ły wa nia po pu lar no ści praw czło wie ka oraz wy ko rzy sta nia
ar chi wa liów. Wpływ glo bal nej ten den cji ak cen to wa nia praw czło wie ka na hi sto rycz ny,
pa mię cio wy aspekt ży cia spo łecz no -po li tycz ne go sta no wi si gnum tem po ris ak tu al no ści,
a jed no cze śnie ele ment de mo kra ty za cji (po wszech nej, nie tyl ko ro zu mia nej ja ko trans -
for ma cja państw i spo łe czeństw o uzna nej prze szło ści au to ry tar nej). Or ga ni za cje praw
czło wie ka by ły w Hisz pa nii ak tyw ne już w po cząt kach okre su przej ścio we go, wów czas
jed nak ich ape le kon cen tro wa ły się na sy tu acji w Kra ju Ba sków lub wła snych dzia ła -
czach (przy bie ra jąc for mę ogól ną)14.

Dzia łal ność w za kre sie upo wszech nia nia praw czło wie ka usta la układ po ję cio wy,
który moż na opi sać ja ko trój kąt: po pie ra ją cy pra wa czło wie ka – pań stwo (ak tu al ny
rząd) – ła mią cy pra wa czło wie ka. Dzia ła cze oraz po ten cjal nie wszy scy oby wa te le są za -
in te re so wa ni tym, by pra wo daw stwo i in sty tu cje pań stwo we czy ni ły za dość pra wom czło -
wie ka. Sta ją się oni prze ciw ni ka mi lu dzi je ła mią cych, acz kol wiek nie wy stę pu ją
w bez po śred niej kon fron ta cji.

Po stu lat obro ny praw czło wie ka to pro po zy cja mo dy fi ka cji tra dy cyj ne go ukła du po -
li tycz ne go, któ re go pod sta wą od 1975 r. był w Hisz pa nii po dział na le wi cę i pra wi cę,
a w uprosz cze niu spro wa dzał się do dwóch naj sil niej szych ugru po wań – so cja li stów i lu -
do wców. Na stę pu je zmia na ak tu al nej „geo me trii po li tycz nej”. Pra wa czło wie ka zy sku ją
na po pu lar no ści w spo łe czeń stwie, co ozna cza, iż elek to rat obu par tii za czy na po strze -
gać kon trast: orę dow ni cy praw czło wie ka i na ru sza ją cy te pra wa.
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13 Mo cą po ro zu mie nia mię dzy pań stwem hisz pań skim a Wa ty ka nem z sierp nia 1976 r., kon sty tu cji
z 1978 r. oraz ukła du Hisz pa nia–Wa ty kan ze stycz nia 1979 r. (któ ry za stą pił kon kor dat z 1953 r.) wpro -
wa dzo no swo bo dę i rów ność wy znań, roz dzie lo no szkol nic two świec kie i re li gij ne oraz okre ślo no za -
kres ju rys dyk cji Ko ścio ła, przy za cho wa niu je go au to no mii w kwe stiach or ga ni za cji, wpły wu na tra dy cje
na ro do we oraz do ta cji; J.M. Cu en ca To ri bio, Las re la cio nes Igle sia -Es ta do en la Espa ña con tem poránea,
Ma drid 1989, s. 156–162.

14 Zob. „El País”: 1 IX 1976; 10 IX 1977.



W dal szej ko lej no ści na stę pu je trans po zy cja opi sa nej mo dy fi ka cji na naj bliż szą prze -
szłość. W od nie sie niu do cza sów dyk ta tu ry układ ule ga spłasz cze niu do prze ciw staw no -
ści: re pre sjo no wa ni – re żim, ja ko że pań stwo zo sta je utoż sa mio ne z ła mią cym pra wa
czło wie ka (w przy pad ku woj ny do mo wej był by to in ny układ: ter ror re pu bli kań ski – ofia -
ry na cjo na li ści – re pre sje na cjo na li stów – ofia ry re pu bli ka nie). Dro gę ta kiej trans po zy cji
otwie ra ist nie nie ar chi wa liów za wie ra ją cych świa dec twa re pre sji cza sów dyk ta tu ry. 

Na prze ło mie XX i XXI w. po ja wił się w Hisz pa nii po mysł no wej po li ty ki ar chi wal -
nej15. We dług jej zwo len ni ków okre ślo na w Po wszech nej De kla ra cji Praw Czło wie ka
swo bo da do stę pu do in for ma cji – w sy tu acji kra ju ma ją ce go za so bą nie daw ne cza sy dyk -
ta tu ry lub woj ny – po cią ga za so bą „pro blem spo łecz ny prze kra cza ją cy ra my ar chi wi sty -
ki”16. Ar chi wa lia re żi mu sta ją się w tym uję ciu na rzę dziem od dzia ły wa nia na po li ty kę,
co po twier dza ją m.in. po stu la ty: „za rzą du nad prze szło ścią”, je go for ma li za cji oraz okre -
śle nia no wych ram praw nych ko rzy sta nia z ar chi wów.

Sfor mu ło wa nie „za rząd nad prze szło ścią” (ge stión del pa sa do) brzmia ło by chy ba szo -
ku ją co – przy naj mniej dla hi sto ry ka – roz pa try wa ne sa mo dziel nie ja ko swo isty pro jekt epi -
ste mo lo gicz ny17. W kon tek ście Hisz pa nii, ćwierć wie ku po za koń cze niu dyk ta tu ry, ozna cza
to jed nak ra czej głos ukie run ko wa ny na uwraż li wie nie po li ty ków na kwe stię nie od le głej
hi sto rii. Uni wer sal ny pro blem sta no wi tu za kres dzia łal no ści po li tycz nej – o ile bo wiem
wła dze pań stwo we mo gą re gu lo wać kwe stie praw ne czy fi nan so we istot ne dla oby wa te li,
w od nie sie niu do in ter pre ta cji hi sto rii na rzę dzia po li tycz ne wy da ją się nie zbyt uży tecz ne18.
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15 Rów no cze śnie, od po cząt ku okre su przej ścio we go zmie nia się śro do wi sko ar chi wi stów hisz pań -
skich, ewo lu ując w kie run ku: de cen tra li za cji (re gio na li za cji), glo bal nej ko mu ni ka cji i nie for mal nym środ -
kom dzia ła nia; C. Flo res Va re la, Una vi sión al aso cia cio ni smo ar chivísti co espa ñol, „Re vi sta Ge ne ral 
de In for ma ción y Do cu men ta ción” 2007, nr 17, s. 281–297.

16 A. González Qu in ta na, Ar chi vos y de re chos hu ma nos, UNE SCO, 1998, www.une sco.org/web -
world/ramp/se cu ri ty.html, s. 375–378 (do stęp 6 VI 2013 r.). De kla ra cja do star cza ar chi wi stom pod sta wy
etycz nej, two rząc jed no cze śnie kon flikt mię dzy swo bo dą do stę pu do in for ma cji a po sza no wa niem pry -
wat no ści; ibi dem, s. 383–384.

17 Zob. A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca del go bier no espa ñol y la au sen cia de ge stión
del pa sa do des de el co mien zo de la Trans i ción, „Hi spa nia No va. Re vi sta de Hi sto ria Con tem -
poránea” 2007, nr 7, se pa ra ta, s. 5. Ja ko in sty tu cje za rzą du nad prze szło ścią po da je się naj czę ściej po pu -
lar ne w daw nym Trze cim Świe cie „ko mi sje praw dy”; idem, Políti cas ar chivísti cas pa ra la de fen sa 
de los de re chos hu ma nos, París 2009, s. 58–60. 

18 Bar dziej niż war tość spo łecz no -po li tycz na cy to wa ne go okre śle nia kon tro wer sje bu dzi je go pod -
sta wa teo re tycz na – twier dze nie, iż nie od le gła prze szłość zo sta ła w okre sie przej ścio wym po trak to wa na
ze zbyt nim dy stan sem. A. González Qu in ta na, au to ry tet w świe cie ar chi wi sty ki hisz pań skiej i zna ny dzia -
łacz mię dzy na ro do wy, pi sze o uchwa la niu usta wy o amne stii jak by o spi sku wo bec praw dy; A. González
Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 5–6. Tym cza sem, dys ku sja wo kół tej usta wy, wzbu dza ją cej ak tu -
al nie wie le emo cji, pod wzglę dem sto sun ku po li ty ków do prze szło ści nie wy ka zy wa ła więk szych kon -
tro wer sji niż po zo sta łe. En tu zjazm le wi cy zo stał sto no wa ny przez po słów So ju szu Lu do we go. „[So jusz],
mó wiąc wprost, po psuł za ba wę. Ode gra li swo ją ża ło sną ro lę po to, by móc kie dyś po wie dzieć: a nie mó -
wi łem... – ni czym ja kiś zgrzy bia ły te tryk zże ra ny przez chęć od we tu” – M. Vi cent, Her ma nos, da os 
la paz!, „El País”, 15 X 1977. Jak się wy da je, po wo dem nie by ło jed nak in ne sta no wi sko w spra wie dyk -
ta tu ry, lecz wo bec ak tu al no ści. Nie tyl ko w wy stą pie niach pra wi cy mo wa by ła o po sza no wa niu pra wa
i nie bez pie czeń stwie ter ro ry zmu; „ABC”: 27 II 1977, s. 6; 13 III 1977, s. 6; 7 X 1977, s. 1; „El País”:
9 IX 1977; 8 X 1977; 15 X 1977. PSOE i So jusz Lu do wy zga dza ły się co do roz po zna nia głów ne go pro -
ble mu ak tu al no ści, róż ni ły się na to miast w kwe stii je go roz wią za nia, prze pi su na po kój (amne stia i dia -
log z po li ty ka mi ver sus po li ty ka twar dej rę ki i kon se kwen cja praw na). Swo ją dro gą, usta wa o amne stii
„ster na ry zo wa ła” ba skij ską opi nię pu blicz ną na: zwo len ni ków, kry ty ków uty sku ją cych na zbyt skrom ny



Ar chi wa lia re żi mu fran ki stow skie go to pro jekt spo łecz no -po li tycz ny, któ re go ba zą
ma te ria ło wą są pi sem ne po zo sta ło ści po dyk ta tu rze: do ku men ty Spe cjal ne go Try bu na łu
do spraw Ści ga nia Ma so ne rii i Ko mu ni zmu, pod le głe go Pre zy dium Rzą du, któ re go
obradom prze wod ni czył Cau dil lo; za pi sy pro ce sów Cen tral ne go Try bu na łu do spraw
Odpo wie dzial no ści Po li tycz nej oraz Try bu na łu Po rząd ku Pu blicz ne go (or ga nów rzą du);
do ku men ty mi ni sterstw: In for ma cji, Tu ry sty ki, Ad mi ni stra cji, Spra wie dli wo ści oraz
Głów ne go Se kre ta ria tu Ru chu Na ro do we go, Or ga ni za cji Syn dy kal nej, Są du Go spo dar -
cze go, Jun ty Obro ny Na ro do wej – na czel ne go or ga nu le gi sla cyj ne go dyk ta tu ry; ak ta tzw.
Cau sa Ge ne ral; do ku men ty po li cyj ne do ty czą ce dzia łal no ści pod ziem nej i prze stępstw
po li tycz nych oraz za pi sy czy stek w sze re gach mi ni sterstw re pu bli kań skich19.

Ar chi wa lia woj sko we by ły za wsze po dzie lo ne we dług ro dza ju sił zbroj nych, co wy -
ni ka ło ze struk tu ry or ga ni za cyj nej, w ra mach któ rej ist nia ły osob ne mi ni ster stwa: Wojsk
Lą do wych, Ma ry nar ki Wo jen nej i Lot nic twa. Wszyst kie za wie ra ją ak ta do ty czą ce re pre -
sji wo bec żoł nie rzy ar mii re pu bli kań skiej. Za so by Wojsk Lą do wych są naj bar dziej zróż -
ni co wa ne. W ich skład wcho dzą m.in. do ku men ty Naj wyż szej Ra dy Spra wie dli wo ści
Ar mii oraz Cen tral nej Ko mi sji do spraw Kar – do ty czą ce funk cjo no wa nia hisz pań skich
obo zów kon cen tra cyj nych (jak np. w Si namés na Wy spach Ka na ryj skich)20.

Oso bli wość ze wzglę du na po ło że nie geo gra ficz ne i hi sto rię sta no wią po zo sta ło ści
po Ar mii Pół noc nej Afry ki, Wy so kim Ko mi sa ria cie Ma ro ka oraz Ge ne ral nej Ko men dzie
Ceu ty. Ceu tyj skie ar chi wum woj sko we obec nie pod le ga lo kal ne mu Cen trum Hi sto rii
i Kul tu ry Woj sko wej. Zgro ma dzo ne tu do ku men ty do ty czą ak tyw no ści woj sko wej na te -
ry to rium Pro tek to ra tu Ceu ty, Te tu anu i La ra che21. Do ku men ty woj sko we go za rzą du Me -
lil li, Si di If ni i Te ne ry fy, a tak że wię zie nia woj sko we go w Fi gu eras znaj du ją się
w naj star szym Woj sko wym Ar chi wum Ge ne ral nym w mie ście Se go via22.

Ar chi wa lia re żi mu fran ki stow skie go ma ją swo je ta jem ni ce – na przy kład do ku men -
ty Ru chu Na ro do we go i Se rvi cio Cen tral de Do cu men ta ción (SE CED, 1972–1977). Te
pierw sze w du żym stop niu ule gły pla no we mu znisz cze niu, uzgod nio ne mu przez głów -
nych uczest ni ków dia lo gu po li tycz ne go okre su przej ścio we go. W Głów nym Ar chi wum
Ad mi ni stra cji w Al calá de He na res za cho wa ła się jed nak że pew na licz ba akt Se kre ta ria -
tu Ge ne ral ne go Ru chu Na ro do we go. Mniej sze zbio ry ist nie ją tak że w ar chi wach pro win -
cjo nal nych (w Se wil li to np. kil ka na ście ze spo łów do ku men tów do ty czą cych ak tyw no ści
sek cji żeń skiej, de le ga cji oj ców ro dzin oraz fa lan gi stow skiej po mo cy spo łecz nej)23. Co
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cha rak ter ak tu wo bec czy nu nie pod le gło ścio we go oraz kry ty ków so li da ry zu ją cych się z ofia ra mi ter ro -
ry zmu, dla któ rych każ da amne stia by ła nie zro zu mia ła; „ABC”, 15 X 1977, s. 8. Re asu mu jąc, trak to wa -
nie prze szło ści by ło dla po li ty ków okre su przej ścio we go ra czej na rzę dziem niż ce lem dzia ła nia.

19 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 8–12. Zob. też www.cau sa ge ne ral.com, gdzie znaj -
du ją się za rów no tek sty źró dło we, jak i opra co wa nia. Sąd Go spo dar czy (Tri bu nal de Cu en tas) to osob na in -
sty tu cja w struk tu rze wy mia ru spra wie dli wo ści współ cze snej Hisz pa nii. Je go ar chi wa lia z epo ki fran ki zmu
do star cza ją cen nych in for ma cji na te mat obo zów kon cen tra cyj nych i pra cy przy mu so wej; ibi dem, s. 23–24.

20 Ibi dem, s. 12–14.
21 Zob.: Ar chi vo In ter me dio Mi li tar de Ceu ta, www.por tal cul tu ra.mde.es; J.A. Sar riás Gri mal di, Ar chi -

vo de la zo na mi li tar de Ceu ta, „Bo letín In form ti vo del Si ste ma Ar chivísti co de De fen sa” 2001, nr 3, s. 2–4.
22 Ar chi vo Ge ne ral Mi li tar de Se go via, www.por tal cul tu ra.mde.es.
23 E. Gór ski, op. cit., s. 122. Au tor ka opra co wa nia po świę co ne go hi sto rycz ne mu ar chi wum se wil -

skie mu po da je, iż przy czy ny nie za cho wa nia się do ku men tów Ru chu „nie są zna ne”; M.A. Alon so García,
La Gu er ra Ci vil y la Dic ta du ra Fra nqu ista en el Ar chi vo Hi stó ri co Pro vin cial de Se vil la, „Arch -e. Re -
vi sta An da lu za de Ar chi vos” 2010, nr 3, s. 43–44.



się na to miast ty czy SE CED, to by ła ona służ bą wy wia dow czą do dys po zy cji Pre zy dium
Rzą du, po wo ła ną do ce lów in fil tra cji ośrod ków edu ka cji, za kła dów pra cy oraz or ga ni za -
cji re li gij nych i po li tycz nych pod ką tem za gro żeń dla pań stwa. W okre sie rzą dów Suáre -
za włą czo no jej człon ków w skład po krew nych służb Szta bu Głów ne go ar mii. Na te mat
do ku men tów SE CED ist nie ją je dy nie spe ku la cje – po wszech ne prze ko na nie o ich znisz -
cze niu kon tra stu je z bra kiem hi po tez co do miej sca ich wcze śniej sze go prze cho wy wa nia24.

Zna ko mi ta więk szość ma te ria łów re żi mu fran ki stow skie go to ar chi wa lia woj sko we.
Po li ty ka ar mii wo bec ar chi wów cha rak te ry zo wa ła się – od za koń cze nia dyk ta tu ry – au -
to no micz no ścią wzglę dem wła dzy cy wil nej, co na le ża ło do tra dy cji. Trój po dział za so -
bów z okre su dyk ta tu ry zo stał od zwier cie dlo ny w ich or ga ni za cji, mi mo że w 1977 r.
zjed no czo no wszyst kie si ły zbroj ne w jed nym Mi ni ster stwie Obro ny25. Ar chi wa lia lot -
nic twa, ma ry nar ki i sił lą do wych zna la zły się w róż nych miej scach i in sty tu cjach. Pierw -
sze umiesz czo no jesz cze w 1972 r. w no wo otwar tym ar chi wum w zam ku Vil la vi cio sa
de Odón, nie opo dal sto li cy26. Dru gie prze no szo no od 1974 r. do 1993 r. do Pań stwo we -
go Ar chi wum Hi sto rycz ne go (Ar chi vo Hi stó ri co Na cio nal, AHN), na mo cy po ro zu mie -
nia mię dzy Mi ni ster stwem Obro ny i Mi ni ster stwem Edu ka cji (umo wa za war ta jesz cze
za cza sów dyk ta tu ry zo sta ła utrzy ma na mi mo kil ku zmian rzą dów)27. Ar chi wa lia sił lą -
do wych tra fi ły do Ge ne ral ne go Ar chi wum Woj sko we go w Gu ada la ja rze, przy czym akta
pro ce so we Naj wyż szej Ra dy Spra wie dli wo ści Ar mii zna la zły się w 1987 r. pod opie ką
no wo utwo rzo nych try bu na łów woj sko wych28. Do ku men ty duchowieństwa woj sko we go
by ły umiesz czo ne w Szta bie Głów nym Sił Lą do wych, by w 1996 r. tra fić do – rów nież
sto łecz ne go – Ko ściel ne go Ar chi wum Sił Lą do wych29.

Od koń ca lat osiem dzie sią tych roz po czę to ujed no li ca nie i sys te ma ty za cję ar chi wa -
liów woj sko wych. W 1989 r. Mi ni ster stwo Obro ny utwo rzy ło Cen tral ne Ar chi wum Woj -
sko we, a pie czę nad po szcze gól ny mi jed nost ka mi za czę li obej mo wać spe cja li ści
w za kre sie ar chi wi sty ki. W 1994 r. w no wo po zy ska nym bu dyn ku w mie ście Ávi la za ło -
żo no Ge ne ral ne Ar chi wum Woj sko we, w któ rym zna la zły się do ku men ty cza sów woj ny
do mo wej. Kil ka pla nów pi lo ta żo wych umoż li wi ło ska ta lo go wa nie zbio rów, któ re za czę -
to ar chi wi zo wać w spo sób sko or dy no wa ny. Po wsta ła sieć ar chi wów po śred nich ce lem
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24 SE CED kon ty nu ował pra cę służb utwo rzo nych w cza sie ru chów re wo lu cyj nych po ma ju 1968 r.
we Fran cji. W okre sie naj więk sze go roz wo ju li czył dwu stu człon ków (głów nie woj sko wych sił lą do -
wych) i 5 tys. współ pra cow ni ków. Cie szy li się oni du żą swo bo dą dzia ła nia, lecz nie zbyt im po nu ją cy mi
środ ka mi. Dzia ła li rów nież po za Hisz pa nią. Do naj bar dziej spek ta ku lar nych osią gnięć na le ża ło mo ni to -
ro wa nie po wro tu F. Gonzále za do kra ju i je go udzia łu w kon gre sie PSOE krót ko po za koń cze niu dyk ta -
tu ry; A.M. Díaz Fernández, El se rvi cio de in te li gen cia: un ac tor políti co en la Trans i ción espa ño la,
„Stu dia Hi sto ri ca. Hi sto ria Con tem poránea” 2005, nr 23, s. 205–211. Zob. też A. González Qu in ta na,
La políti ca ar chivísti ca..., s. 6.

25 Ar chi vos, www.por tal cul tu ra.mde.es.
26 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 9–10 oraz Ar chi vo Hi stó ri co del Ejérci to del

Aire, www.por tal cul tu ra.mde.es.
27 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 10 oraz Ar chi vo Cen tral del Cu ar tel Ge ne ral

de la Ar ma da, www.por tal cul tu ra.mde.es, gdzie in for mu je się o pro jek cie utwo rze nia ge ne ral ne go ar chi -
wum Ma ry nar ki Wo jen nej. In te re su ją ce ar chi wa lia Ma ry nar ki Wo jen nej za wie ra rów nież Ar chi wum Po -
śred nie w El Fer rol (ro dzin nej miej sco wo ści Fran co); Ar chi vo na val de Fer rol, www.por tal cul tu ra.mde.es.

28 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 9, 14.
29 Ar chi vo Ec le siásti co del Ejérci to de Tier ra, www.por tal cul tu ra.mde.es oraz A. González Qu in ta -

na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 18.



uspraw nie nia trans fe ru do ku men tów bie żą cych do za so bów hi sto rycz nych. Z ini cja ty wy
Mi ni ster stwa Obro ny roz po czę to też szko le nie kadr30.

Uko ro no wa niem te go pro ce su by ło po wo ła nie do ży cia Sys te mu Ar chi wal ne go Obro ny.
W 1998 r. uchwa lo no „Re gu la min ar chi wów woj sko wych”, któ ry rząd za twier dził na wnio -
sek mi ni sterstw: Obro ny oraz Edu ka cji i Kul tu ry. W skład sys te mu we szły: or ga ny Mi ni -
ster stwa Obro ny, po moc ni cze przy za rzą dzie głów nym – Jun ta Ar chi wów Woj sko wych
i Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na Do ku men tów Obro ny oraz pod sys te my ar chi wal ne trzech ro dza -
jów bro ni i cen tral ny. Re gu la min usta lił za sa dy kon ser wa cji, prze cho wy wa nia, opi su i upo -
wszech nia nia za so bów. Opra co wa no jed no li tą struk tu rę kadr. Ar chi wa lia woj sko we uzna no
za „ele ment pa mię ci hi sto rycz nej na ro du”, do wglą du dla opi nii pu blicz nej, w ra mach kon -
sty tu cyj ne go za pi su o ochro nie bez pie czeń stwa pań stwa lub pry wat no ści. Nor my do stę pu
za czę to do sto so wy wać do cy wil nych, za kła da jąc moż li wość ko or dy na cji i współ pra cy31.

Sys tem na po cząt ku funk cjo no wa nia nie ob jął ar chi wa liów są dów woj sko wych, któ -
re – jak wspo mnia no – zna la zły się pod pie czą try bu na łów uzna nych za kon ty nu ację fran -
ki stow skich po przed ni ków. Ja ko że pro ce sy wszczę te przed 1975 r. by ły za koń czo ne,
a wy ro ki wy ko na ne, ak ta Naj wyż szej Ra dy Spra wie dli wo ści Ar mii mo gły zo stać umiesz -
czo ne w ar chi wum woj sko wym w Se go vii, zy sku jąc ran gę hi sto rycz nych. Usta wa
z 1987 r. utrzy ma ła je jed nak w ge stii her me tycz ne go są dow nic twa woj sko we go, czy -
niąc przez la ta nie do stęp ny mi dla oby wa te li32. W 2009 r. zo sta ły umiesz czo ne w nie daw -
no utwo rzo nym Ar chi wum Ge ne ral nym i Hi sto rycz nym w Ma dry cie33.

Na or ga ni za cję ocze ku ją jesz cze do ku men ty są dów woj sko wych w Ceu cie, ak tu al nie
po zo sta ją ce w sta nie de po zy tu34.

Po li ty ka wo bec ar chi wa liów epo ki fran ki zmu bę dą cych wy two rem wła dzy cy wil nej
wy ka zu je ten den cje cen tra li za cyj ne. Naj waż niej szy mi obiek ta mi jej za in te re so wa nia sta -
ły się po zo sta ło ści służb do ku men ta cyj nych Pre zy dium Rzą du, w tym Cau sa Ge ne ral
oraz Spe cjal ne go Try bu na łu do spraw Ści ga nia Ma so ne rii i Ko mu ni zmu.

Cau sa Ge ne ral In struída por el Mi ni ste rio Fi scal so bre la Do mi na ción Ro ja en Espa -
ña to zin sty tu cjo na li zo wa ne po przez za rzą dze nie rzą du fran ki stow skie go gro ma dze nie
w la tach 1943–1969 ma te ria łów do ty czą cych dzia łal no ści re pu bli ka nów od 1931 r., umoż -
li wia ją cych są dze nie ich za prze stęp stwa. To 8 tys. ze spo łów akt, któ re w 1980 r. zo sta -
ły prze ka za ne AHN przez Sąd Naj wyż szy z wła snych za so bów35.

W dru gim przy pad ku cho dzi o trzy mi lio ny za pi sów–fisz do ty czą cych osób uzna wa -
nych za wro gów wła dzy. To do ku men ty i no tat ki zbie ra ne na ty łach oko lic zaj mo wa nych
przez na cjo na li stów w cza sie woj ny do mo wej i póź niej – z za kła dów pra cy, or ga ni za cji
po li tycz nych i spo łecz nych oraz in sty tu cji. Słu ży ły za pod sta wę do prze śla do wań i pro -
ce sów ja ko tzw. Ge ne ral ne Ar chi wum Woj ny Do mo wej z sie dzi bą w Sa la man ce, bę dą ce
w dys po zy cji Pre zy dium Rzą du36. W 1979 r. Mi ni ster stwo Kul tu ry utwo rzy ło z nich nie -
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30 Idem, La políti ca ar chivísti ca..., s. 18.
31 Ibidem, s. 19 oraz Ar chi vos, www.por tal cul tu ra.mde.es.
32 Ley Orgáni ca 4/1987, de 15 de ju lio, de la Com pe ten cia y Or ga ni za ción de la Ju ris dic ción Mi li tar,

„No ti cias Jurídi cas”, www.leg gio.in fo; A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 14–17.
33 Ar chi vo Ge ne ral e Hi stó ri co de De fen sa, www.por tal cul tu ra.mde.es.
34 Ar chi vo In ter me dio Mi li tar de Ceu ta, www.por tal cul tu ra.mde.es.
35 „ABC”: 25 IX 1980, s. 31; 13 XII 1995, s. 54 oraz „El País”, 25 IX 1980.
36 In tro duc ción a los fon dos do cu men ta les del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca,

www.mcu.es/ar chi vos/MC/CDMH (do stęp 6 VI 2013 r.); „ABC”: 27 IV 1999, s. 52; 28 VII 2002, s. 42. 



za leż ną sek cję sto łecz ne go AHN (o na zwie: „Woj na Do mo wa”)37. Przez la ta do łą cza no
tu do ku men ty z do na cji in sty tu cji i zbio rów pry wat nych, two rząc po kaź ny i zróż ni co wa -
ny zbiór in for ma cji zo gni sko wa nych wo kół re pre sji dyk ta tu ry.

W 1986 r. wła dze wspól no ty au to no micz nej Ka ta lo nii wy stą pi ły o prze ka za nie im ty -
tu łem zwro tu do ku men tów zwią za nych z re pre sja mi z lat 1936–1939 na tym ob sza rze.
Nie wy wo ła ło to więk szej re ak cji rzą du Fe li pe Gonzále za. Dzie więć lat póź niej ko lej na
pe ty cja spo tka ła się z przy chyl niej szym od ze wem ga bi ne tu (rów nież PSOE) te go sa me -
go pre mie ra. Do prze nie sie nia ar chi wa liów nie do szło w wy ni ku ener gicz ne go pro te stu
władz Ka sty lii i Le ón, mia sta Sa la man ka i sa me go ar chi wum (znaj du ją ce go się w ge stii
władz wspól no ty au to no micz nej)38. Ca ła spra wa wy wo ła ła pu blicz ną dys ku sję, w któ rej
po ja wi ły się gło sy po stu lu ją ce utwo rze nie osob ne go ośrod ka ar chi wal ne go po świę co ne -
go woj nie do mo wej – in sty tu cji za rzą dza nej przez or gan pań stwo wy zaj mu ją cy się dzie -
dzic twem hi sto rycz nym39.

Po mysł do cze kał się ry chłej re ali za cji. W 1996 r. Naj wyż sza Jun ta Ar chi wów pod ję -
ła de cy zję o utwo rze niu w Sa la man ce nie za leż ne go ar chi wum – trzy la ta póź niej zosta ła
ona za twier dzo na de kre tem kró lew skim40. Po wsta niu Ge ne ral ne go Ar chi wum Hisz pań -
skiej Woj ny Do mo wej (na zwa nie mal iden tycz na z ety kie tą nada ną zbio rom przez na cjo -
na li stów) to wa rzy szy ła myśl o je go roz bu do wie.

W 2007 r. po wo ła no do ży cia Cen trum Do ku men ta cyj ne Pa mię ci Hi sto rycz nej, któ -
re go ar chi wum w Sa la man ce sta ło się czę ścią41. Głów ną ideą Cen trum jest zgro ma dze -
nie w jed nym miej scu ar chi wa liów zwią za nych z woj ną do mo wą i dyk ta tu rą. Łą czy ono
mi sję prze cho wy wa nia z ce la mi udo stęp nia nia i roz po wszech nia nia, przy uży ciu naj now -
szych środ ków tech nicz nych, jak in ter ne to we ba zy da nych, mul ti me dia itp.42 Gro ma dze -
nie ar chi wa liów re żi mu fran ki stow skie go wciąż trwa – w 2011 r. tra fi ły tu ak ta Cau sa
Ge ne ral, a w pla nach fi gu ru je prze ka za nie do ku men tów Ge ne ral ne go Se kre ta ria tu Ruchu
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37 „El País”, 27 VI 1979. Hi sto rię oraz za war tość ar chi wum oma wia A. González Qu in ta na, Fu en tes
pa ra el es tu dio de la re pre sión fra nqu ista en el Ar chi vo Hi stó ri co Na cio nal, sec ción «Gu er ra ci vil»,
„Espa cio. Tiem po. For ma” 1994, Se rie V, t. 7, s. 479–508.

38 „ABC”, 23 III 1995, s. 57 oraz G.Tor ren te Bal le ster, So bre ar chi vos, aren gas y otros ma ti ces, „El
País”, 10 IV 1995. Osta tecz nie do ku men ta cję tę prze ka za no do Bar ce lo ny w 2006 r., po ko lej nej kam pa -
nii ze stro ny Ka ta lo nii i Kra ju Ba sków. O de cy zji rzą du José Lu isa Rodrígu eza Za pa te ro moż na po wie -
dzieć, iż by ła to jed na z nie licz nych sy tu acji, w któ rych uwy dat ni ła się róż ni ca sta no wisk – ra czej wo bec
spo so bów re ali za cji po li ty ki ar chi wal nej niż jej pryn cy piów – mię dzy so cja li sta mi a lu do wca mi, za któ -
rych rzą dów pro blem nie po ja wiał się z ta ką mo cą; zob. Ley 21/2005, de 17 de no viem bre, de re sti tu ción
a la Ge ne ra li dad de Ca ta lu ña de los do cu men tos in cau ta dos con mo ti vo de la Gu er ra Ci vil cu sto dia dos
en el Ar chi vo Ge ne ral de la Gu er ra Ci vil Espa ño la y de cre ación del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria
Hi stó ri ca, http://le gi sla cion.de re cho.com (do stęp 6 VI 2013 r.).

39 Jed ny mi z pierw szych wy stę pu ją cych w tym du chu by li ucze ni ka ta loń scy; J.B. Cul la i Clarà,
J. Be net, J. Fon ta na, B. de Ri qu er, J. Ter mes, Por un auténti co ar chi vo de la gu er ra ci vil,
„El País”, 19 V 1995; J. Tu sell, Una so lu ción ra zo na ble, „El País”, 28 XI 1996; idem, Co mo re cu pe rar
ar chi vos, „El País”, 13 X 1997.

40 Re al De cre to 426/1999, de 12 de ma rzo, de cre ación del Ar chi vo Ge ne ral de la Gu er ra Ci vil Espa -
ño la, www.boe.es (do stęp 6 VI 2013 r.).

41 Hi sto ria del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca, www.mcu.es/ar chi vos/MC/CDMH
(dostęp 6 VI 2013 r.).

42 Przy kła dem mo że być tu ba za da nych do ty czą ca osób za gi nio nych; „ABC”, 6 IX 2008, s. 18. Hisz -
pa nia znaj du je się na li ście Amne sty In ter na tio nal państw o naj więk szej licz bie ta kich osób; A. González
Qu in ta na, Políti cas ar chivísti cas..., s. 56.



Na ro do we go oraz akt pro ce so wych (m.in. Są du Naj wyż sze go i Try bu na łu Po rząd ku
Publicz ne go) przez Głów ne Ar chi wum Ad mi ni stra cji43.

Po fran ki stow skie ma te ria ły sta no wią w ży ciu spo łecz no -po li tycz nym Hisz pa nii pro -
blem prak tycz ny i teo re tycz ny – dla za rzą dza ją cych ar chi wa mi, ich pe ten tów oraz in te -
lek tu ali stów.

Nie wszyst kie z wy mie nio nych do ku men tów są do stęp ne dla ogó łu. Ogra ni cze nia wy -
ni ka ją ce z nie do stat ków ka dro wych czy tra dy cyj ne go her me ty zmu, cha rak te ry zu ją ce
do nie daw na ar chi wa woj sko we, stop nio wo za ni ka ją, ale jest to pro ces po wol ny. Po za
kwe stią ochro ny pry wat no ści i do bre go imie nia do ty czą cą w rów nej mie rze za so bów bę -
dą cych w ge stii ar mii i władz cy wil nych, nie któ re z tych ostat nich po sia da ją cza so wą
klau zu lę upu blicz nie nia. Część akt Cau sa Ge ne ral znaj du je się już w In ter ne cie. Resz ta
zo sta nie udo stęp nio na dla ogó łu w 2039 r., na to miast do ku men ty Są du Naj wyż sze go
i Try bu na łu Po rząd ku Pu blicz ne go – po upły wie pół wie cza od ich wy sta wie nia44.

Na le ży za zna czyć, iż do stęp do ar chi wa liów re żi mu nie przed sta wiał pro ble mu dla
hi sto ry ków. Ge ne rał Ra món Sa las Lar razábal pra co wał nad kwe stia mi mi li tar ny mi
przed i po za koń cze niu dyk ta tu ry, a Al ber to Re ig Ta pia pi sał o re pre sjach i obo zach
koncen tra cyj nych w po cząt kach lat osiem dzie sią tych. To tyl ko dwa wy bra ne przy kła dy.
Kwe stia roz ma itych aspek tów woj ny do mo wej i dyk ta tu ry za wsze by ła zna na w śro do wi -
sku uczo nych. Na ko niecz ność upo wszech nia nia in for ma cji za war tych w do ku men tach
z epo ki fran ki zmu zwra ca li rów nież uwa gę ar chi wi ści, jak np. pod czas ogól no kra jo we go
ko lo kwium w Ma dry cie na je sie ni 1979 r.45

Od 2011 r. dzia ła pań stwo wy Hisz pań ski Sys tem Ar chi wów46. W od nie sie niu do ma -
te ria łów z lat 1939–1975 istot na jest ko or dy na cja sys te mu woj sko we go z cy wil nym, czy
też ra czej – wpa so wa nie te go pierw sze go w ca łość ogól no kra jo wą47. Po dob nie jest z ar -
chi wa mi Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, w któ rych znaj do wa ło się do nie daw na nie -
wie le do ku men tów re żi mu (np. po zo sta ło ści po Ge ne ral nej Dy rek cji Wię zień nie zo sta ły
po 1975 r. w ogó le zar chi wi zo wa ne)48.

Roz pro sze nie ar chi wa liów łą czy pro blem or ga ni za cyj ny z po ję cio wym. Oso ba za in -
te re so wa na do tar ciem do do ku men tów do ty czą cych re pre syj nej prze szło ści (nie tyl ko
sam re pre sjo no wa ny, ale i ba dacz hi sto rii) na po ty ka na trud no ści ko mu ni ka cyj ne49.
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43 Tra sla do de la Cau sa Ge ne ral al Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca, www.mcu.es/ar -
chi vos/MC/CDMH (do stęp 6 VI 2013 r.).

44 „ABC”, 26 IX 2008, s. 16. Od mo men tu umiesz cze nia ich w AHN ak ta Cau sa Ge ne ral by ły udo -
stęp nia ne ba da czom za ze zwo le niem Są du Naj wyż sze go. Od nie daw na ta ka zgo da nie jest wy ma ga na;
A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 23.

45 „ABC”: 28 X 1979, s. 31; 14 XI 1979, s. 23 oraz „El País”: 9 XI 1979; 13 XI 1979.
46 Zob. Re al De cre to 1708/2011, de 18 de no viem bre, por el que se es ta ble ce el Si ste ma Espa ñol de

Ar chi vos y se re gu la el Si ste ma de Ar chi vos de la Ad mi ni stra ción Ge ne ral del Es ta do y de sus Or ga nis -
mos Públi cos y su régi men de ac ce so, http://le gi sla cion.de re cho.com (do stęp 6 VI 2013 r.).

47 A. González Qu in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 14–17.
48 Ibi dem, s. 22.
49 „Je śli José [kom ba tant mo de lo wy – przyp. M.M.] al bo ktoś z je go ro dzi ny miał by ru szyć w po -

szu ki wa niu do ku men tów do ty czą cych wła snej prze szło ści w cza sach woj ny, je go dro dze po ar chi wach
w Hisz pa nii mógł by po zaz dro ścić i sam Ulis ses. Śla dy ak tyw no ści w związ kach za wo do wych swojej
miej sco wo ści znaj dzie w Ge ne ral nym Ar chi wum Woj ny Do mo wej w Sa la man ce. O tym, jak for mo wa -
no je go ba ta lion mi li cji miej skiej prze czy ta być mo że w «Cau sa Ge ne ral» w Pań stwo wym Ar chi wum
Hi sto rycz nym w Ma dry cie. Po pa pie ry ze służ by w od dzia łach ar mii re pu bli kań skiej po wi nien się zgłosić 



Oprócz tu zi na wy mie nio nych (w co naj mniej pię ciu róż nych miej sco wo ściach) ar chi wa
zawie ra ją ce waż ne in for ma cje znaj du ją się w wie lu mia stach -sie dzi bach władz pro win -
cji (jed nost ki ad mi ni stra cyj nej niż szej od wspól no ty au to no micz nej), przy lo kal nych ko -
men dach woj sko wych oraz wię zie niach50.

Cen trum Do ku men ta cyj ne Pa mię ci Hi sto rycz nej to in sty tu cja, któ rej za ło że niem jest
gro ma dze nie jak naj więk szej licz by do ku men tów zwią za nych z woj ną do mo wą oraz la -
ta mi dyk ta tu ry (sta tu to wo ro zu mia ny mi w tym przy pad ku ja ko 1939–1978)51. Prze nie -
sie nie doń wszyst kich ma te ria łów wy two rzo nych w Hisz pa nii i o Hisz pa nii te go okre su
jest nie moż li we – wy star czy spoj rzeć choć by tyl ko na ar chi wa pro win cjo nal ne. Hi sto ry -
cy i ar chi wi ści zwra ca ją uwa gę na pro blem na uko wy, po ję cio wy – dys ku syj na ja wi się
sa ma for mu ła ośrod ka. Kla sy fi ka cja do ku men tu we dług obiek tu, przed mio tu za in te -
resowań czy ba dań bu dzi kon tro wer sje, ja ko że te mat jest za wsze in dy wi du al nym
projektem52. Je śli za so by mia ły by do ty czyć re pre sji, ow szem, po praw ne wy da je się roz -
gra ni cze nie cza sów woj ny do mo wej (kie dy ter ror ist niał po obu stro nach) i dyk ta tu ry.
Pro blem jed nak w tym, iż ar chi wum re pre sji nie mie ści ło się pod wzglę dem po ję cio wym
w żad nym pro jek cie po li ty ki ar chi wal nej, a po łą cze nie cza sów woj ny (któ rej po zo sta ło -
ścią do ku men tal ną są nie tyl ko świa dec twa prze śla do wań i prze mo cy) i dyk ta tu ry po dą -
ża w ta kim wła śnie kie run ku. Po wsta je roz bież ność mię dzy na uką a po li ty ką.

Rozwarstwienie konsensu

Kon sens pa mię ci hi sto rycz nej okre su przej ścio we go uległ roz war stwie niu, przez co
zmie nia się je go zna cze nie w ży ciu spo łecz no -po li tycz nym. Na cisk orę dow ni ków praw
czło wie ka oraz no wej po li ty ki ar chi wal nej ozna cza dla po li ty ków po dwój ne wy zwa nie
i ko niecz ność re ak cji. Z jed nej stro ny – za cie ra nie się po dzia łu na le wi cę i pra wi cę
(na któ re wpły wa ją nie tyl ko pra wa czło wie ka) ude rza w tra dy cje, pod sta wy ide olo gicz -
ne obu rzą dzą cych na zmia nę par tii. Z dru giej – na cisk na dys ku sję o prze szło ści w in nej
at mos fe rze sta wia pod zna kiem za py ta nia przy naj mniej ak tu al ną war tość kon sen su pa -
mię ci hi sto rycz nej z okre su przej ścio we go po wszech nie uzna ne go jesz cze nie daw no
za do nio słe osią gnię cie, a dzię ki wy pra co wa nej wów czas in sty tu cjo nal nej pod sta wie
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do Ge ne ral ne go Ar chi wum Woj sko we go w Ávi li, za pis zaś po by tu w obo zie kon cen tra cyj nym i ba ta lio -
nie pra cy przy mu so wej – ra czej do Ge ne ral ne go Ar chi wum Woj sko we go w Gu ada la ja rze. Do peł nie niem
je go po dró ży w prze szłość by ło by jesz cze spraw dze nie do ku men tów z czyst ki, ja ka do tknę ła go, kie dy
pra co wał w szko le (Głów ne Ar chi wum Ad mi ni stra cji w Al calá de He na res)”; P. Cor ral, La di sper sión,
prin ci pal escol lo pa ra un gran ar chi vo de la Gu er ra Ci vil en Sa la man ca, „ABC”, 7 VI 2004, s. 57.
Od mo men tu na pi sa nia tych słów sy tu acja zmie ni ła się na ko rzyść po szu ku ją cych in for ma cji.

50 Zwłasz cza do ku men ta cja ad mi ni stra cji pań stwo wej i są dow nic twa przed sta wia nie sły cha ną róż -
no rod ność, wska zu jąc na mon stru al ność fran ki stow skie go apa ra tu wła dzy; zob. M.A. Alon so García, 
op. cit., s. 24–48 oraz C. Flo res Va re la, Do cu men ta ción pa ra el es tu dio del pri mer fra nqu ismo en el Ar -
chi vo Hi stó ri co Pro vin cial de To le do [w:] IV Jor na das de Ca stil la–La Man cha so bre in ve sti ga ción 
en Ar chi vos, Gu ada la ja ra 2000, s. 303–382.

51 Zob. Ley 21/2005, de 17 de no viem bre, de re sti tu ción a la Ge ne ra li dad de Ca ta lu ña de los do cu -
men tos in cau ta dos con mo ti vo de la Gu er ra Ci vil cu sto dia dos en el Ar chi vo Ge ne ral de la Gu er ra Ci vil
Espa ño la y de cre ación del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca, http://le gi sla cion.de re cho.com
oraz Hi sto ria del Cen tro Do cu men tal de la Me mo ria Hi stó ri ca, www.mcu.es/ar chi vos/MC/CDMH.

52 Hi sto rio gra ficz ny pa ra dyg mat był jed nym z ar gu men tów wy su nię tych pod czas dys ku sji nad zasad -
no ścią gro ma dze nia ar chi wa liów te ma tycz nie w jed nej in sty tu cji; „El País”, 4 VI 2004.



stano wią ce mu pod ów czas wa ru nek si ne qua non po li tycz nej współ pra cy i dia lo gu w od -
nie sie niu do wie lu dzie dzin ży cia.

W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych w kwe stii pa mię ci hi sto rycz nej za czę ły
pojawiać się me dial ne symp to my zmia ny. Dzien nik „El País” in for mo wał w na głów kach
o we zwa niu par tii ko mu ni stycz nej do re ha bi li ta cji ofiar fran ki zmu oraz o dys ku sjach
uczo nych na te mat re pre sji dyk ta tu ry53. Me dial na ci sza ze stro ny le wi cy, bar dziej upraw -
nio nej do za bra nia gło su w tym to nie, na le ża ła do kon sen su. Z dru giej stro ny, na ła mach
„ABC” sy tu acja dłu go nie ule ga ła zmia nie pod wzglę dem me ry to rycz nym – każ da
wzmian ka o „re pre sjach” czy „ofia rach” fran ki zmu kwi to wa na by ła obu rze niem lub
kontrą – od koń ca lat osiem dzie sią tych po le mi ki sta wa ły się na to miast licz niej sze i bar -
dziej kon kret ne54. Na le ży za zna czyć, iż przy przy ta cza niu tych sfor mu ło wań oba pi sma
naj chęt niej sto so wa ły mo wę za leż ną lub po zor nie za leż ną, ak cen tu jąc – jak moż na do -
mnie my wać – przy wią za nie do nie pi sa ne go kon sen su. „Mo ment re win dy ka cyj ny fran -
ki zmu” to hi po te za opar ta na spo strze że niach bez ran gi hi sto rycz nej, ja ką kil ka
wzmian ko wa nych wy da rzeń bę dzie mia ło szan sę zy skać po upły wie dzie się cio le ci.

Otwar cie ar chi wów i rozpoczęcie dys ku sji pu blicz nej spo wo do wa ło roz war stwie nie
kon sen su na stro nę prak tycz ną i for mal no -praw ną (któ rej w okre sie przej ścio wym – wbrew
nie rzad ko spo ty ka nej po tocz nej opi nii – nie po sia dał; zob. przy pis 18). Po ro zu mie nie
w kwe stii mil cze nia na te mat nie od le głej prze szło ści stop nio wo prze sta je ist nieć. W okre -
sie przej ścio wym po li ty cy uzgod ni li, iż – w uprosz cze niu – nie bę dzie się mó wić, by nie
chcieć osą dzać. W po cząt kach XXI w. mó wi się, acz kol wiek na dal nie chce się osą dzać.

Mo dy fi ka cja kon sen su do cze ka ła się for ma li za cji. W 2007 r. uchwa lo no usta wę o pa -
mię ci hi sto rycz nej55. Wy cho dząc z za ło że nia, iż za cho dzi ko niecz ność od nie sie nia się
do prze śla do wań i re pre sji z mi nio nej epo ki, usta wa anu lo wa ła dzia łal ność praw ną fran -
ki zmu, za ka za ła glo ry fi ka cji czy nu na cjo na li stów, po wo ła ła do ży cia wspo mnia ne Cen -
trum Do ku men ta cji i przy zna ła pra wa do od szko do wań, ko rzy sta nia z ar chi wa liów oraz
oby wa tel stwa hisz pań skie go (dla czę ści cu dzo ziem skich uczest ni ków woj ny do mo wej)56.

Oce na z punk tu wi dze nia pro ce su hi sto rycz ne go by ła by trud na ze wzglę du na brak dy -
stan su cza so we go. Moż na na to miast po ku sić się o opis struk tu ral ny, in ter pre tu jąc usta wę
ja ko po most mię dzy dwie ma wcze śniej wzmian ko wa ny mi „geo me tria mi po li tycz ny mi”.

Archiwa a pamięć historyczna w Hiszpanii...
A

R
C

H
I
W

A
 N

A
 Ś

W
I
E

C
I
E

339

53 Zob. „El País”: 30 IX 1985, 26 VIII 1992, 4 VI 2000.
54 Zob. „ABC”: 19 X 1978, s. 54; 15 II 1983, s. 44; 17 XI 1985, s. 18; 15 VII 1986, s. 18; 28 IX 1986,

s. 31; 5 III 1987, s. 2; 31 V 1987, s. 13; 9 VI 1987, s. 22; 3 IV 1989, s. 17.
55 Usta wy me mo ria ło we to zja wi sko współ cze sne. Opie ra jąc się na mo ty wa cjach spo łecz no–po li -

tycz nych i przy bie ra jąc kon tro wer syj ną for mę praw ną, skut ku ją naj le piej w sfe rze spo łecz no -eko no micz -
nej. Po mysł praw ne go re gu lo wa nia pu blicz nej wy po wie dzi na te mat prze szło ści wy wo dzi się
z po wo jen nej in ten cji ka ra nia ne ga cjo ni zmu (do ty czą ce go Ho lo kau stu). We Fran cji mię dzy 1990 a 2005 r.
uchwa lo no czte ry usta wy me mo ria ło we o sze ro kim od dźwię ku kra jo wym i po waż nych re per ku sjach mię -
dzy na ro do wych. Naj bar dziej prak tycz ną ich stro ną by ły – naj mniej ko men to wa ne – od szko do wa nia
(m.in. Ży dzi, Or mia nie i har kis). Spe cy fi ką usta wy hisz pań skiej jest jej za mknię cie we wła snych gra ni -
cach pań stwo wych, co ogra ni cza licz bę i róż no rod ność dys ku tan tów, ale nie po lep sza sy tu acji po li ty ków
w pla nie opra co wy wa nia hi sto rii. Kwe stie od szko do wań zaj mu ją tu istot ne miej sce (5 na 22 ar ty ku ły),
a za tem i w tym przy pad ku dzia ła nie wzbu dza ją ce naj mniej emo cji ma szan sę przy nieść wy mier ne
korzyści.

56 Ley 52/2007, de 26 de di ciem bre, por la que se re co no cen y amplían de re chos y se es ta ble cen
medi das en fa vor de qu ie nes pa de cie ron per se cu ción o vio len cia du ran te la gu er ra ci vil y la dic ta du ra,
„Boletín Ofi cial de Es ta do” 2007, nr 310, s. 53410–53416. Usta wę pod pi sał król Ju an Car los I.



Mo to rem przy ję cia ak tu by li so cja li ści, któ rych do po dob nej ak tyw no ści po py cha ła
dy na micz na, re wo lu cyj na fi lo zo fia po li tycz na. Wy ka zu ją oni bowiem na tu ral nie więk szą
otwar tość na no we tren dy spo łecz no -po li tycz ne (w tym kwe stię praw czło wie ka) niż
ludowcy, aczkolwiek jed no cze śnie ze wzglę du na osa dze nie w tra dy cyj nym ukła dzie poli -
tycz nym wi kła ją się w sy tu ację trud ną.

Usta wa spo tka ła się z in ten syw ną i róż no rod ną kry ty ką. Ka ta loń scy le wi cow cy
z Esqu er ra Re pu bli ca na de Ca ta lu nya (ERC, Re pu bli kań ska Le wi ca Ka ta lo nii) uty ski -
wa li na ogra ni czo ność po sta no wień; ko mu ni ści z Par ti do Co mu ni sta de Espa ña (PCE,
Ko mu ni stycz na Par tia Hisz pa nii) ja ko kom ba tan ci czu li się ura że ni – naj waż niej si,
lecz igno ro wa ni; z epi sko pa tu do cho dzi ły gło sy o bez sen sow no ści po dob nych pro jek -
tów; sto wa rzy sze nia wy ma wia ły brak wzmian ki o re pre sjach wo bec mniej szo ści; in te -
lek tu ali ści na rze ka li na jed no stron ność, a praw ni cy – na skrom ną moc le gi sla cyj ną.
Z róż nych stron do cho dzi ła opi nia o po li tycz nej war to ści usta wy w okre sie przed wy bor -
czym (po raż ka PSOE przy urnach mia ła to ne ga tyw nie zwe ry fi ko wać). Wresz cie, zwo -
len ni cy no wej po li ty ki ar chi wal nej od nie śli się z re zer wą do po my słu re da go wa nia
wy pi sów z do ku men tów dla pe ten tów, ce lem utrzy ma nia w ta jem ni cy per so na liów ne ga -
tyw nych bo ha te rów hi sto rii57.

Lu do wcy wy stą pi li z po zy cji prze wi dzia nej przez jed ne go z wni kli wych pu bli cy stów
jesz cze w 1977 r. (zob. przy pis 18) – pod no szo no głos o „ła ma niu pak tu okre su przej -
ścio we go”, za rzu ca no ten den cyj ność in ter pre ta cji hi sto rii, na wo ły wa no też do uzu peł nie -
nia tre ści o re pre sje re pu bli kań skie. Tym nie mniej, wy da je się, iż po ro zu mie nie co
do mil cze nia w spra wie re pre sji z nie daw nej prze szło ści ra czej tra ci ra cję by tu, niż zo -
sta je złama ne przez jed ną ze stron. Świad czy o tym po par cie PP przy gło so wa niu
nad więk szo ścią ar ty ku łów usta wy. Po za tym, nie za leż nie od za cie kłych dys ku sji do ty -
czą cych pamię ci hi sto rycz nej dwa naj sil niej sze ugru po wa nia po li tycz ne Hisz pa nii so li -
dar nie bronią for mal no -praw ne go ob li cza kon sen su – ape le dzia ła czy praw czło wie ka
(głów nie cu dzo ziem ców) o uchy le nie lub znie sie nie usta wy o amne stii z 1977 r. są sys -
te ma tycz nie od rzu ca ne58.
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57 „ABC”: 3 IX 2007, s. 4; 16 IX 2007, s. 69; 23 IX 2007, s. 11; 8 X 2007, s. 5; 10 X 2007,
s. 21; 28 XI 2007, s. 25; „El País”: 20 IX 2007; 24 IX 2007; 8 X 2007; 10 X 2007 oraz A. González Qu -
in ta na, La políti ca ar chivísti ca..., s. 25–26. Moż na jesz cze do dać, iż usta wa ko piu je po pu lar ny pro blem
po ję cio wy wy ni ka ją cy z po łą cze nia woj ny do mo wej i dyk ta tu ry w ra mach jed ne go pro jek tu do ty czą ce -
go roz li cza nia krzywd.

58 „ABC”: 7 IV 2007, s. 15; 20 IV 2007, s. 10; 23 VI 2007, s. 10. Usta wa „nie za do wo li ła ni ko go”
w Hisz pa nii, spo tka ła się na to miast z aplau zem or ga ni za cji mię dzy na ro do wych; „ABC”, 2 IX 2008, s. 14.



Zo fia Su lej

Dwa dzie ścia lat de mo kra cji.

Do stęp do ar chi wów 

w Re pu bli ce Po łu dnio wej

Afry ki*

Na wet po dwu dzie stu la tach de mo kra cji wie lu jest zda nia, że ar chi wa w Re pu bli -
ce Po łu dnio wej Afry ki to in sty tu cje, do któ rych zwy kli oby wa te le ma ją trud ny
do stęp. Czę sto oby wa te le po strze ga ją je ja ko cia ła ob ce, od izo lo wa ne od spo łe -

czeń stwa. W Afry ce Po łu dnio wej kwe stia do stę pu do za so bów ar chi wal nych by ła za wsze
do syć zło żo na z ra cji uwa run ko wań po li tycz nych. W okre sie apar the idu ar chi wa pod le -
ga ły peł nej kon tro li władz, pod po rząd ko wu ją cych ich funk cjo no wa nie swo im wła snym
po trze bom. In sty tu cje rzą do we od no to wy wa ły każ dą dzia łal ność oby wa te li, kla sy fi ku jąc
ich we dług ras, za trud nie nia, kul tu ry, sto wa rzy szeń, ru chów spo łecz nych, a na wet spor -
tu. Wszyst kie te dzie dzi ny ży cia spo łecz ne go by ły mo ni to ro wa ne przez taj ną po li cję i inne
wy wia dow cze or ga ny pań stwo we. 

Wie le ma te ria łów za rów no or ga ni za cji, jak i osób sprze ci wia ją cych się apar the ido wi
ule ga ło kon fi ska cie. W owym cza sie tyl ko bia li mie li do stęp do ar chi wów, a od ma wia no
go czar nym oby wa te lom RPA – użyt ko wa nie ar chi wów trak to wa no ja ko przy wi lej, a nie
pra wo każ de go człowieka. Ist nie ją cy sys tem na róż ne spo so by utrud niał ko rzy sta nie
z archi wów, blo ko wał pro ce sy prze twa rza nia ma te ria łów i sprzy jał nisz cze niu zbio rów.

Sy tu acja po li tycz na w kra ju ule gła zmia nie w 1994 r., kie dy na sta ła de mo kra cja
i uchwa lo no no wą kon sty tu cję. Ten no wy zbiór praw i re guł praw nych gwa ran tu je rów -
ny i de mo kra tycz ny do stęp do in for ma cji każ de mu oby wa te lo wi kra ju, bez żad nej dys -
kry mi na cji, a po nie waż ar chi wa sta no wią bar dzo waż ne źró dło in for ma cji, więc
po sta no wie nia kon sty tu cyj ne obej mu ją je au to ma tycz nie. Nie ste ty, wie lu lu dzi jesz cze
nie zna praw, któ re im przy słu gu ją, i nie wie, jak je eg ze kwo wać. Trze ba im za pew nić
edu ka cję i da wać prak tycz ne wska zów ki w za kre sie kon sty tu cyj ne go pra wa do stę pu
do in for ma cji.

No we usta wo daw stwo uchwa lo ne po pierw szych wol nych wy bo rach, któ re od by ły
się w RPA w 1994 r., wy war ło istot ny wpływ na funk cjo no wa nie ar chi wów i ich otwar -
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uprzy wi le jo wa nie: przy szłość do stę pu do za so bów ar chi wal nych”, Dun dee (Szko cja), 25–26 IV 2013 r.
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cie dla sze ro kich rzesz spo łe czeń stwa. Roz po czę to pro ces trans for ma cji ar chi wów, któ -
ry do pro wa dził do zmian w wa run kach do stę pu do nich. Po wo ła no no we in sty tu cje zaj -
mu ją ce się spra wa mi ar chi wów i dzie dzic twa na ro do we go Re pu bli ki, od gry wa ją ce istot ną
ro lę w ich za cho wa niu, ochro nie i po pu la ry za cji. Kwe stie te zo sta ną omó wio ne w dal -
szej czę ści ar ty ku łu. Bę dą też przed sta wio ne pew ne su ge stie, ja kie na le ża ło by wpro wa -
dzić do stra te gii po sze rza nia do stę pu do ar chi wów i do ku men ta cji.

Do stęp do ar chi wów w RPA w okre sie apar the idu i od no śne usta wo daw stwo

Aby zro zu mieć spe cy fi kę wa run ków do stę pu do ar chi wów w Afry ce Po łu dnio wej
w cza sach apar the idu, trze ba na kre ślić tło hi sto rycz ne ów cze snej sy tu acji po li tycz nej oraz
po znać sys tem funk cjo no wa nia tych in sty tu cji w owym okre sie.

Przez wie le lat na sze ar chi wa słu ży ły tyl ko pań stwu. Pań stwo wa Służ ba Ar chi wal na
(Sta te Ar chi ves Se rvi ce – SAS) po sia da ła swo je od dzia ły w ca łym kra ju, ma jąc in sty tu -
cjo nal ne upo waż nie nie do zbie ra nia i prze cho wy wa nia do ku men ta cji pu blicz nej. Za so by
ar chi wal ne gromadzone w czte rech pro win cjach pod le ga ły cen tral nej kon tro li SAS.

Usta wa o ar chi wach z 1962 r. przy zna wa ła SAS for mal ną wła dzę w za kre sie za rzą dza -
nia ar chi wi zo wa ną do ku men ta cją. W okre sie apar the idu jej usłu gi świad czo no głów nie bia -
łym użyt kow ni kom – na ukow com i ba da czom. Czar ni Po łu dnio wo afry kań czy cy sta no wi li
bar dzo ma łą część osób ko rzy sta ją cych ze zbio rów. Aż do lat sie dem dzie sią tych SAS
zapew niał osob ne czy tel nie i to a le ty dla czar nych i bia łych. W la tach osiem dzie sią tych,
pod czas sta nu wy jąt ko we go, wła dze ogra ni czy ły do stęp do ar chi wów i in for ma cji.
Stanowi ska eta to we i ad mi ni stra cyj ne w ar chi wach by ły za strze żo ne dla bia łych męż -
czyzn po słu gu ją cych się ję zy kiem afry ka ner skim. W 1990 r. w sek to rze ar chi wal nym
na sta no wi sku eta to wym nie by ło ani jed nej oso by czar no skó rej. Po li tycz ni przy wód cy
re żi mu na rzu ca li ogra ni cze nia w swo bod nym do stę pie do pew nych zbio rów, któ re znie -
sio no do pie ro w 1991 r. Afry ka ner ski był ofi cjal nym ję zy kiem do ku men ta cji ad mi ni stra -
cyj nej i po li tycz nej. Więk szość prac zwią za nych z za so ba mi ar chi wal ny mi wy ko ny wa li
na ukow cy, zwłasz cza hi sto ry cy. Pra cow ni cy służ by ar chi wal nej nie by li wła ści wie
przeszko le ni, tym bar dziej że przy szłym ar chi wi stom za pew nia no je dy nie pod sta wo we
przygo to wa nie za wo do we. Wspo mnie nia czar nych oby wa te li kra ju by ły do ku men to wa -
ne po bież nie i utra co no znacz ną część cen ne go ma te ria łu do ty czą ce go ich hi sto rii. Zbyt
ni skie do fi nan so wa nie i nie kom pe ten cja przy czy nia ły się do po głę bie nia pro ble mu.
Do tego do cho dzi ło wie le do dat ko wych ba rier, ta kich jak anal fa be tyzm, ni ski po ziom
szkol nic twa i izo la cja od ośrod ków miej skich. Przy czy nia ły się one do ogra ni cza nia do -
stę pu spo łe czeń stwa do pu blicz nych ar chi wów.

W owym cza sie ar chi wa w go spo dar czo nie roz wi nię tych re gio nach kra ju (ban tu sta -
nach) nie by ły przy ja zne dla użyt kow ni ków, po zo sta jąc nie do stęp ny mi dla czar nej więk -
szo ści. By ły one za nie dby wa ne, gdyż wła dze cen tral ne nie za pew nia ły wy star cza ją ce go
wspar cia kom pe ten cyj ne go i ad mi ni stra cyj ne go. Do lat osiem dzie sią tych SAS był
jednostką sil nie scen tra li zo wa ną, z głów nym biu rem w Pre to rii. Ogło szo no wpraw dzie,
że do stęp do ar chi wów jest ogól nie do stęp ny i bez płat ny, lecz nie do ty czy ło to czar no -
skórych oby wa te li RPA. Pań stwo cią gle wy ko rzy sty wa ło ar chi wa pu blicz ne do ma ni -
pu lo wa nia świa do mo ścią spo łe czeń stwa oraz ja ko na rzę dzie ofi cjal nej pro pa gan dy
rzą do wej.



Ko mi sja Ar chi wal na usta no wio na przez wła dze apar the ido we na mo cy usta wy o ar -
chi wach nr 6 z 1962 r. nie by ła re pre zen ta tyw na, gdyż jej człon ka mi by li wy łącz nie bia li 
męż czyź ni – na ukow cy aka de mic cy. Po nad to w swo jej pra cy nie słu ży ła więk szo ści za -
in te re so wa nych zbio ra mi. 

Przed roz po czę ciem pro ce su de mo kra ty za cji naj waż niej sze w kra ju by ły te ar chi wa
pu blicz ne, w któ rych prze cho wy wa no cen ne do ku men ty pań stwo we i któ re zo sta ły utwo -
rzo ne przez wła dze zgod nie z usta wą. Placówki te obej mo wa ły cen tral ne, re gio nal ne
i lokal ne (miej skie) od dzia ły, pod le ga ją ce Ar chi wom Pań stwo wym. 

Ist nia ły tak że ar chi wa pry wat ne za wie ra ją ce do ku men ta cję za rów no or ga ni za cji
społecz nych (ta kich np. jak Ko ścio ły, przed się bior stwa, związ ki za wo do we, or ga ni za cje
po za rzą do we, klu by), jak i osób in dy wi du al nych.

In sty tu cje nie pań stwo we (np. uczel nie, pry wat ne bi blio te ki czy ośrod ki do ku men ta -
cyj ne prze cho wu ją ce waż ne ma te ria ły do ty czą ce wal ki o wol ność), któ re za wie ra ły włas -
ne ar chi wa, nie pod le ga ły po sta no wie niom usta wy o ar chi wach. Do stęp do nich moż na
by ło ogra ni czać lub na wet w nie któ rych przy pad kach za my kać, za leż nie od ce lu, ja kie -
mu ma te riał ar chi wal ny miał słu żyć. Za zwy czaj użyt kow nik był in for mo wa ny o wa run -
kach i za sa dach udo stęp nia nia zbio rów. Do tej gru py moż na za li czyć Uni wer sy tet
Po łu dnio wej Afry ki (Uni ver si ty of So uth Afri ca – UNI SA), Cen trum Do ku men ta cyj ne,
Uni wer sy tet For tu Ha re, uni wer sy tet w Na tal i Wy dział Do ku men ta cji Hi sto rycz nej
(Depart ment of Hi sto ri cal Pa pers) na Uni wer sy te cie Wi twa ter srand (Wits) w Jo han nes -
bur gu. Ar chi wa aka de mic kie słu ży ły wte dy głów nie swo im śro do wi skom, czy li ad mi ni -
stra cji, stu den tom, wy kła dow com i ba da czom.
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Po za po wyż szy mi ist nia ły też ar chi wa kor po ra cyj ne ta kich gi gan tów biz ne su jak
Eskom, Arm scor, Bar low Rand, De Be ers, Cham ber of Mi nes, a tak że licz nych ban ków.
Do stęp do ich zbio rów był ogra ni czo ny i moż li wy je dy nie za spe cjal ną zgo dą.

Nie moż na po mi nąć po łu dnio wo afry kań skich ar chi wów ko ściel nych i ich wkła du
w zbie ra nie i upo wszech nia nie do stę pu do ma te ria łów ar chi wal nych. Naj więk sze ar chi -
wum ko ściel ne w kra ju znaj du je się na Wy dzia le Do ku men ta cji Hi sto rycz nej w Bi blio -
te ce Wil lia ma Cul le na na Uni wer sy te cie Wi twa ter srand. Do ku men ta cja Ko ścio ła
Pro win cji Po łu dnio wej Afry ki nie tyl ko od zwier cie dla dzie je i roz wój Ko ścio ła ja ko in -
sty tu cji, lecz tak że za wie ra in te re su ją ce ge ne alo gie ro dzin ne. Ba da nia ge ne alo gicz ne są
bar dzo po pu lar ne za rów no wśród oby wa te li RPA, jak i ba da czy z ca łe go świa ta.

Nie za leż nie od ów cze snych trud no ści w RPA dzia ła ły or ga ni za cje sku pia ją ce się na ar -
chi wi za cji i udo stęp nia niu do ku men tów i in for ma cji. Pierw szą te go ty pu pro fe sjo nal ną
or ga ni za cją dla ar chi wi stów w RPA by ło So uth Afri can So cie ty of Ar chi vi sts (SA SA, Po -
łu dnio wo afry kań skie Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów) za ło żo ne w 1960 r., ale znaj du ją ce
się pod kon tro lą Ar chi wów Pań stwo wych i przyj mu ją ce do swo je go gro na je dy nie dzia -
ła czy pań stwo wych pra cu ją cych dla rzą du. SA SA wy ko ny wa ło swo je za da nia na te re nie
ca łe go kra ju, a od lat dzie więć dzie sią tych uczest ni czy ło w pro ce sie trans for ma cji in sty -
tu cji ar chi wal nych. To za gad nie nie zo sta nie omó wio ne w na stęp nym roz dzia le ni niej sze -
go artykułu.

Pro ces de mo kra ty za cji przed i po ro ku 1994 oraz je go wpływ na ar chi wa 

Pro ces de mo kra ty za cji w RPA fak tycz nie roz po czął się w 1990 r. i trwał do 1994 r.,
kie dy to od by ły się pierw sze w dzie jach kra ju de mo kra tycz ne wy bo ry, któ rych skut kiem
był cał ko wi ty upa dek apar the idu i eli mi na cja dys kry mi na cji ra so wej. Hi sto ria kra ju we -
szła na cał ko wi cie no we to ry.

Okres przej ścio wy w la tach 1990–1994 był też cza sem ma so we go nisz cze nia ar chi -
wa liów przez urzę dy pań stwo we. W trak cie te go pro ce su prze pa dło wie le do ku men tów
uka zu ją cych funk cjo no wa nie apar the ido we go rzą du i or ga nów pań stwo wych, w szcze -
gól no ści po li cji bez pie czeń stwa. 

Wraz z na dej ściem ery de mo kra cji w 1994 r. na stą pi ły istot ne zmia ny we wszyst kich
dzie dzi nach ży cia spo łecz no -po li tycz ne go, z sek to rem ar chi wów włącz nie. Jed nym
z pierw szych po su nięć w tym za kre sie by ła zmia na pro por cji ra so wej wśród pra cow ni -
ków po przez mia no wa nie czar nych fa chow ców na wy so kie sta no wi ska ad mi ni stra cyj ne
w ar chi wi sty ce.

Mię dzy na ro do wa izo la cja RPA za koń czy ła się, a Ar chi wa Pań stwo we w 1991 r. zo -
sta ły człon kiem In ter na tio nal Co un cil of Ar chi ves (ICA, Mię dzy na ro do wa Ra da Ar chi -
wów). Wdro żo no no wy pro gram za rzą dza nia ar chi wa mi. Wpro wa dzo no też in no wa cyj ne
roz wią za nia w za kre sie do stęp no ści do ar chi wów i uspraw nia nia ich funk cjo no wa nia,
takie jak dni otwar te, wy dłu że nie go dzin pra cy czy tel ni, do pusz cze nie wi zyt gru po wych
i bez po śred nie kon sul ta cje z użyt kow ni ka mi.

Ko lej ną ini cja ty wą w sek to rze ar chi wal nym by ło wpro wa dze nie elek tro nicz ne go
syste mu za rzą dza nia za so ba mi. Waż ny wkład w trans for ma cję ar chi wów wnio sło So uth
Afri can So cie ty of Ar chi vi sts, któ re w la tach osiem dzie sią tych za ło ży ło od dzia ły we
wszyst kich czte rech pro win cjach. No we kie row nic two ozna cza ło zmia nę kie run ków
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działa nia, więk sze kom pe ten cje za wo do we i do świad cze nie. Pu bli ko wa ne przez SA SA
pismo „So uth Afri can Ar chi ves Jo ur nal” ule gło głę bo kiej prze mia nie po przez uwzględ -
nie nie szer szej pa le ty opi nii, sta ło się bar dziej otwar te na pu blicz ne de ba ty i ak tyw niej
w nich uczest ni czy ło.

Or ga ni za cją, któ ra wnio sła waż ny wkład w okre sie przej ścio wym, by ło As so cia tion
for Ar chi vi sts and Ma nu script Li bra rians (AM LIB, Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów i Biblio -
te ka rzy Rę ko pi sów) za ło żo ne w 1978 r. Głów nym za da niem te go sto wa rzy sze nia było
pro mo wa nie i wspie ra nie róż nych pod mio tów po sia da ją cych ar chi wa, ta kich jak bi blio -
te ki, przed się bior stwa, ko ścio ły, mu zea i uczel nie.

W 1994 r. Sta te Ar chi ves Se rvi ce (Pań stwo wa Służ ba Ar chi wal na) prze kształ co no
w Na tio nal Pu blic Ar chi ves (Na ro do we Ar chi wa Pu blicz ne) na po zio mie cen tral nym,
two rząc jed no cze śnie dzie więć od dzia łów re gio nal nych ar chi wów pu blicz nych.

W tym sa mym ro ku mi ni ster sztu ki, kul tu ry, na uki i tech no lo gii stwo rzył Task Gro up
(AC TAG, Gru pa Za da nio wa do spraw Sztu ki i Kul tu ry), któ rej pierw szym za da niem by -
ło do radz two mi ni stro wi w spra wach po li ty ki ar ty stycz no -kul tu ral nej. We dług ra por tu
koń co we go AC TAG ar chi wa mia ły być czę ścią sek to ra dzie dzic twa na ro do we go.

Pla no wa no uchwa le nie no wych ustaw do ty czą cych ar chi wów. Jed nym z pierw szych
i naj istot niej szych ak tów no we go usta wo daw stwa był przy ję ty w 1996 r. Na tio nal Ar chi -
ves of So uth Afri ca Act (usta wa o na ro do wych ar chi wach Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry -
ki). Usta wa za pew ni ła ra my praw ne dla ogól no kra jo we go sys te mu za rzą dza nia ar chi wa mi
i sta ła się pod sta wo wą re gu la cją pu blicz ne go do stę pu do za so bów jed no stek ad mi ni stra cji
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pań stwo wej. Na tio nal Ar chi ves Act sta no wi, że Ar chi wa Na ro do we funk cjo nu ją ja ko
insty tu cja pu blicz na, któ rej za da nia są m.in. na stę pu ją ce:

„– Za bez pie cze nie i ochro na za so bów pu blicz nych i nie pu blicz nych o nie prze mi ja ją -
cej war to ści dla spo łe czeń stwa i pań stwa.

– Za pew nie nie wła ści we go za rzą dza nia i opie ki nad wszyst ki mi za so ba mi pu blicz -
ny mi.

– Udo stęp nia nie ta kich za so bów i pro mo wa nie ich wy ko rzy sty wa nia przez wszyst -
kie gru py spo łecz ne” (Na tio nal Ar chi ves and Re cords Se rvi ce of So uth Afri ca Act, usta -
wa nr 43 z 1996 r.).

Uchwa le nie usta wy po ło ży ło pod wa li ny pod trans for ma cję sys te mu ar chi wów pu -
blicz nych w de mo kra tycz nej Afry ce Po łu dnio wej. Zli kwi do wa no wy łącz ną kon tro lę pań -
stwa nad ar chi wa mi pu blicz ny mi. Usta wa do ko na ła tak że zmia ny sta tu su ar chi wi sty,
a tak że je go kom pe ten cji.

Wej ście w ży cie usta wy sta no wi ło po czą tek de ba ty nad wy ko rzy sty wa niem ar chi wów
pu blicz nych i ich do stęp no ścią. Wte dy też pod ję to pierw sze pró by przy bli że nia ar chi -
wów spo łe czeń stwu. Dzia ła nia te obej mo wa ły tak że za pi sy wa nie i ar chi wi za cję tra dy cji
i hi sto rii prze ka zy wa nych ust nie. W ten spo sób ar chi wa słu żą ca łej wspól no cie, a nie tyl -
ko eli tom.

In ne waż ne dla dzia łal no ści ar chi wów w RPA ak ty praw ne wów czas przy ję te to Le gal
De po sit Act (usta wa o tzw. eg zem pla rzu obo wiąz ko wym) nr 54 z 1997 r. oraz Na tio nal
He ri ta ge Act (usta wa o na ro do wym dzie dzic twie) nr 25 z 1999 r. Le gal De po sit Act (usta -
wa do ty czą ca de po no wa nia do ku men tów) za pew nia do stęp do do ku men tów pu bli ko wa -
nych w kra ju, a także za cho wa nie (za bez pie cze nie i ochro nę) dzie dzic twa na ro do we go.

Na tio nal He ri ta ge Act do ty czy ochro ny i za rzą dza nia dzie dzic twem na ro do wym ca -
łe go kra ju. Sta no wi też za chę tę dla spo łe czeń stwa, aby za cho wy wa ło ono swo je dzie je
dla przy szłych po ko leń. W 1999 r. na mo cy Na tio nal He ri ta ge Act za ło żo no Na tio nal
Heri ta ge Re so ur ces Au tho ri ty (SAH RA, Urząd do spraw Za so bów Dzie dzic twa Na ro do -
we go). Jest to or gan sta tu to wy, sto ją cy na stra ży za so bów dzie dzic twa po łu dnio wo afry -
kań skie go, od po wie dzial ny za wszyst kie zgło szo ne skar by kul tu ry na ro do wej i obiek ty
dzie dzic twa. W tym sa mym ro ku utwo rzo no Na tio nal He ri ta ge Co un cil (Ra dę do spraw
Dzie dzic twa Na ro do we go), któ ra zaj mu je się re ali za cją po sta no wień Na tio nal He ri ta ge
Act. Oba te cia ła sta tu to we chro nią ca łość na ro do we go dzie dzic twa.

In nym waż nym ak tem praw nym ma ją cym za gwa ran to wać spo łe czeń stwu do stęp do za -
so bów ar chi wal nych i in for ma cji jest Open De mo cra cy Bill (usta wa o otwar tej de mo kra -
cji) z 1997 r. Nie ste ty, w prak ty ce usta wa ta nie za wsze jest ko rzyst na dla użyt kow ni ków,
gdyż za wie ra ona licz ne klau zu le o ogra ni cze niach (wy łą cze niach), dzię ki któ rym wła dze
mo gą od ma wiać do stę pu do ar chi wów i in for ma cji. Mo że być ona mo ty wo wa na m.in. in -
te re sa mi wa gi pań stwo wej, ta ki mi jak: za rzą dza nie go spo dar ką lub fi nan sa mi przez rząd,
ta jem ni ca han dlo wa, lub po wo da mi zwią za ny mi z in te re sem na ro do wym. Open De mo -
cra cy Bill nie wąt pli wie świad czy o po stę pie, ja ki osią gnię to w udo stęp nia niu za so bów ar -
chi wal nych, jed nak klau zu le o ogra ni cze niach wska zu ją, że nie któ re in for ma cje cią gle
po zo sta ją nieosiągalne dla wszyst kich grup spo łecz nych. Nie zbęd ne są dal sze dzia ła nia
w ce lu po sze rze nia do stę pu spo łe czeń stwa do utaj nio nych zbiorów.

Jed nym z naj waż niej szych ak tów praw nych jest Pro mo tion of Ac cess to In for ma tion
Act 2 (PA IA, usta wa o udo stęp nia niu in for ma cji) z 2000 r. Za pew nia on oby wa te lom
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kon sty tu cyj ne pra wo do stę pu do in for ma cji i za so bów ar chi wal nych za rów no pu blicz -
nych, jak i pry wat nych. Usta wa ta sta ła się waż nym na rzę dziem w pro ce sie uzy ski wa nia
przez zwy kłych oby wa te li i pod mio ty pu blicz ne zgo dy na do stęp do in for ma cji. Nie ste ty,
jej zapisy w pro ce sie wnio sko wa nia o do stęp do in for ma cji nie za wsze są wy star cza ją co
sku tecz ne, co po wo du je ko niecz ność od wo ły wa nia się do są dów, z Są dem Naj wyż szym
włącz nie. Po sta no wie nia usta wy mo gą być wszak że po moc ne dla użyt kow ni ków w uzy -
ski wa niu do stę pu do ar chi wów, ale mo gą być też wy ko rzy sty wa ne przez wła dze dla uza -
sad nia nia od mo wy te go do stę pu.

Po wyż sza kwe stia pro wo ku je do za da nia py ta nia: Czy sto so wa nie po sta no wień usta -
wy PA IA za pew nia sku tecz ną re ali za cję kon sty tu cyj nej za sa dy swo bod ne go do stę pu?
Istnie ją od tej za sa dy wy jąt ki, gdy do stęp jest unie moż li wia ny w przy pad ku pró by ujaw -
nie nia in for ma cji o cha rak te rze oso bi stym lub gdy ich ujaw nie nie za gra ża ło by ży ciu lub
bez pie czeń stwu kon kret nej oso by. Po dob nie jest z klau zu lą po uf no ści, któ ra tak że za po -
bie ga ujaw nie niu da nych do ty czą cych okre ślo nej jed nost ki. Usta wa prze wi du je tryb od -
wo ław czy od de cy zji o od mo wie do stę pu po przez wy sto so wa nie przez wnio sko daw cę
pi sem nej skar gi do wyż szej in stan cji (mi ni stra, or ga nu pań stwo we go). Ist nie ją dwa or -
ga ny re gu la cyj ne usta wo wo zo bo wią za ne roz pa trzeć od mo wę zgod nie z po sta no wie nia -
mi PA IA: Pu blic Pro tec tor (Rzecz nik Praw Oby wa tel skich) oraz So uth Afri can Hu man
Ri ghts Com mis sion (Po łu dnio wo afry kań ska Ko mi sja Praw Czło wie ka). Obie in sty tu cje
zaj mu ją się głów nie mo ni to ro wa niem do stę pu użyt kow ni ków do in for ma cji i za so bów
ar chi wal nych. W prak ty ce po sta no wie nia PA IA znaj du ją za sto so wa nie w przy pad kach
do stę pu do zbio rów li czą cych so bie mniej niż 20 lat.

Do stęp do star szych za so bów po wi nien być wol ny od ogra ni czeń. W in nych in stan -
cjach do stęp do ar chi wów prze wi dzia nych do od taj nie nia (np. woj sko wych lub wy wia -
dow czych) jest opóź nia ny, a po sta no wie nia usta wy są wy ko rzy sty wa ne do udzie la nia
od mo wy z po wo du utaj nie nia. W ten spo sób Ar chi wa Na ro do we uza sad ni ły od mo wę do -
stę pu do nie któ rych za so bów Truth and Re con ci lia tion Com mis sion (TRC, Ko mi sja Praw -
dy i Po jed na nia).

Ko niecz ne jest edu ko wa nie spo łe czeń stwa i urzęd ni ków w za kre sie po sta no wień i wy -
mo gów usta wy PA IA. Jak do tąd tyl ko Mi ni ster stwo Obro ny i Po li cja Pań stwo wa RPA
stwo rzy ły pro gra my edu ka cyj ne po pu la ry zu ją ce wie dzę o tej usta wie.

Na kład i dys try bu cja in struk cji są ogra ni czo ne, a ję zyk usta wy jest trud ny do zro zu -
mie nia dla prze cięt ne go oby wa te la. Or ga ny rzą do we od po wie dzial ne za wła ści we wpro -
wa dza nie w ży cie i prze strze ga nie po sta no wień ak tu po win ny po świę cić wię cej uwa gi
tym pro ble mom. 

Jed ną z in sty tu cji, któ re w du żym stop niu przy czy ni ły się do wpro wa dze nia w ży cie
po sta no wień usta wy PA IA i wy ko rzy sty wa nia jej do uzy ski wa nia do stę pu do licz nych
ar chi wów pu blicz nych, jest So uth Afri can Hi sto ry Ar chi ve (SA HA, Ar chi wum Hi sto -
rycz ne Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki). Za ło żo ne w 1998 r. SA HA ak tyw nie uczest ni -
czy w gro ma dze niu i prze cho wy wa niu ma te ria łów ar chi wal nych, zwłasz cza do ku men -
tów orga ni za cji opo zy cyj nych wo bec apar the idu. Część z nich po wsta ła po za gra ni ca mi
kraju. Ar chi wum Hi sto rycz ne RPA jest in sty tu cją nie za leż ną wspie ra ną przez spon so -
rów. SAHA od lat po dej mu je pró by uzy ska nia do stę pu do ar chi wów pań stwo wych,
wyko rzy stu jąc w tym ce lu usta wę o do stę pie do in for ma cji. Nie ste ty, czę sto mu si o ten
do stęp wal czyć.
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W la tach 2001–2004 zgło szo no po nad 30 wnio sków o udzie le nie do stę pu do ar chi -
wów Ko mi sji Praw dy i Po jed na nia. Tyl ko nie któ re roz pa trzo no po zy tyw nie. Za zwy czaj
trze ba było cze kać mie sią ce, a na wet la ta, na ja ką kol wiek od po wiedź urzęd ni ków na ta -
kie po da nia. Do ku men ta cja TRC jest obec nie prze cho wy wa na w Ar chi wum Na ro do wym
w Pre to rii, jed nak mi mo wy da nia od po wied nich za le ceń znacz na jej część pozo sta je nie -
do stęp na dla sze ro kich rzesz spo łe czeń stwa. Zaginęło w tym cza sie w nie wy ja śnio ny spo -
sób wie le do ku men tów za wie ra ją cych po uf ne in for ma cje.

Istot na część ma te ria łów z prze słu chań pro wa dzo nych przez TRC jest za miesz czo na
w In ter ne cie (na stro nie TRC), po zo sta jąc rzecz ja sna po za za się giem tych oby wa te li RPA,
któ rzy nie ma ją do stę pu do sie ci.

Osią gnię ciem Ar chi wum Hi sto rycz ne go RPA jest uła twie nie i po sze rze nie moż li wo -
ści ko rzy sta nia z ar chi wum TRC przez prze cięt nych oby wa te li. SA HA sys te ma tycz nie
ubie ga się też o ła twiej szy do stęp do do ku men ta cji apar the ido wych władz, cią gle po zo -
sta ją cej po za za się giem użyt kow ni ków.

Naj now szy pro jekt usta wy o ochro nie in for ma cji oso bi stych (Pro tec tion of Per so nal
In for ma tion Bill – PPI) bę dzie do ty czył ich zabezpieczania. Zo stał on już przy ję ty przez
Zgro ma dze nie Na ro do we we wrze śniu 2012 r. i obec nie cze ka na pod pis pre zy den ta RPA,
aby na brać mo cy usta wo wej.

Wspo mnia na usta wa bę dzie wy wie ra ła sil ny wpływ na funk cjo no wa nie wszyst -
kich in sty tu cji i or ga ni za cji, któ re gro ma dzą, prze cho wu ją i udo stęp nia ją wraż li we
dane oso bo we. Jest to bar dzo zna czą cy akt praw ny dla oby wa te li, gdyż RPA nie po -
sia da osob ne go usta wo daw stwa po świę co ne go wy łącz nie kwe stii bezpieczeństwa tych
da nych. W pro ce sie ich ochro ny uczest ni czą trzy klu czo we pod mio ty: a) oso ba zbie -
ra ją ca in for ma cje; b) oso ba, któ ra gro ma dzi, prze twa rza, prze cho wu je i wy ko rzy stu -
je in for ma cje; c) oso ba (stro na trze cia), któ rej da ne są ujaw nia ne. W tym miej scu
moż na za dać py ta nie: Ja kie go ro dza ju in for ma cje pod le ga ją ochro nie? Otóż, mo gą
one do ty czyć: płci, wy zna nia, ra sy, od ci sków pal ców, gru py krwi (DNA) i do ku men -
ta cji le kar skiej. 

Pro jekt PPI do ty czy za rów no osób fi zycz nych, jak i osób praw nych, ta kich jak wszel -
kie pod mio ty go spo dar cze, kor po ra cje, przed się bior stwa pry wat ne i pu blicz ne. De fi niu -
je on osiem pod sta wo wych za sad, któ rych na le ży prze strze gać w pro ce sie ochro ny
wraż li wych da nych oso bo wych. Naj waż niej sze z nich to:

1. Cel(e) po zy ska nia ze bra nych in for ma cji.
2. Uzy ska nie zgo dy da nej oso by (osób) przed wy ko rzy sta niem in for ma cji.
3. Do kład ność ze bra nych da nych.
4. Prze trzy my wa nie in for ma cji je dy nie przez wnio sko wa ny okres.
5. Znisz cze nie wszyst kich ze bra nych in for ma cji, któ re nie są już po trzeb ne.
6. Ochro na po uf no ści, in te gral no ści i do stęp no ści in for ma cji.
Prze cięt nych oby wa te li trze ba bę dzie edu ko wać na te mat no wej usta wy, w szcze gól -

no ści w za kre sie okre ślo nych jej po sta no wie nia mi wa run ków zbie ra nia, prze twa rza nia,
wy ko rzy sty wa nia i ujaw nia nia in for ma cji.

Nie któ re pod mio ty, jak ar chi wa, mo gą ubie gać się o zwol nie nie z przestrzegania nie -
któ rych re guł, co umoż li wia im prze twa rza nie i wy ko rzy sty wa nie tych in for ma cji zgod -
nie z pra wem. Wie le in sty tu cji ar chi wal nych jest za nie po ko jo nych wpły wem no wych
zasad na do stęp ność do ma te ria łów ar chi wal nych.
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Jest jesz cze wie le in nych spraw, któ ry mi trze ba się bę dzie za jąć nie zwłocz nie po wej -
ściu w ży cie usta wy. Oto nie któ re z nich:

1. Spo so by prze twa rza nia za so bów przez ar chi wi stów bę dą mu sia ły ulec zmia nie po -
przez za sto so wa nie spe cjal ne go ko dek su po stę po wa nia w za kre sie prze twa rza nia da nych
wraż li wych.

2. Trze ba bę dzie wpro wa dzić zmia ny w kie run kach i spo so bach dzia ła nia ad mi ni stra cji
za so bów ar chi wal nych, zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w no wo za twier dzo nej usta wie.

3. Wy wia dy i ich za pi sy po wsta łe w ra mach pro jek tów utrwa la nia prze ka zów ust nych
i za wie ra ją ce da ne wraż li we bę dą wy ma ga ły spraw dze nia ich tre ści przed ich ujaw nie niem.

Pla no wa ne jest wy zna cze nie oso by od po wie dzial nej za re gu lo wa nie prze pły wu in -
for ma cji (In for ma tion Re gu la tor), któ rej ro la bę dzie po le gać na udzie la niu wska zó wek
i na po dej mo wa niu de cy zji o wy ko rzy sty wa niu da nych wraż li wych.

Po nie waż pro jekt usta wy wpro wa dza pew ne ogra ni cze nia w udzie la niu in for ma cji
i udo stęp nia niu tych że, in sty tu cje ar chi wal ne oraz in ne pod mio ty bę dą współ dzia łać, aby
za pew nić wy ko ny wa nie po sta no wień usta wy zgod nie z jej za pi sa mi. Pro jekt PPI ma być
za twier dzo ny osta tecz nie ja ko peł no praw na usta wa w 2013 r.

W pod su mo wa niu do tych cza so wych roz wa żań do ty czą cych no we go usta wo daw stwa
re gu lu ją ce go do stęp do ar chi wów oraz za rzą dza nia ni mi moż na stwier dzić, że po 1994 r.
de mo kra cja w RPA wnio sła wie le istot nych zmian w tej dzie dzi nie. Przede wszyst kim
no we ra my praw ne wy war ły po zy tyw ny wpływ na po sze rze nie do stę pu do in for ma cji
w kra ju, choć uwi docz ni ły też pew ne wy zwa nia w tym za kre sie.

Oto tyl ko kil ka przy kła dów nie któ rych nie do cią gnięć, ja kie ujaw ni ły się w trak cie pro -
ce su wdra ża nia wszyst kich no wych ustaw i prze pi sów, a któ re nie zo sta ły jesz cze usu nię te:

1. Sze ro kie krę gi oby wa te li oraz mniej sze gru py spo łecz ne cią gle jesz cze nie zna ją
ko rzy ści, ja kie da je no we usta wo daw stwo.

2. Po zo sta ją nie roz wią za ne kwe stie do ty czą ce wła sno ści za so bów, zwłasz cza pu blicz -
nych, w sy tu acji gdy dys po nu ją ca od po wied ni mi środ ka mi oso ba pry wat na lub in sty tu -
cja otrzy mu je zgo dę na ich na by cie. W ta kim wy pad ku pu blicz ne za so by trak to wa ne są
ja ko pry wat ne, a do stęp do nich ule ga ogra ni cze niu. Wła ści ciel nie mu si bowiem udzie -
lić zgo dy ba da czom na do stęp do ta kich ma te ria łów.

3. Ro la ar chi wi stów ja ko spe cja li stów w tej dzie dzi nie po zo sta je kon tro wer syj na, gdyż
ich przy go to wa nie za wo do we jest czę sto na ni skim po zio mie. Nie rzad ko zda rza się, że
nie są oni wy star cza ją co od da ni spra wie udo stęp nia nia za so bów ar chi wal nych ich użyt -
kow ni kom. Na le ży im za pew nić wła ści we szko le nia w za kre sie za rzą dza nia ar chi wa mi
i ich za so ba mi, a tak że w kwe stiach praw nych, aby pod nieść po ziom usług świad czo nych
użyt kow ni kom i zwięk szyć udział per so ne lu ar chi wów w do ku men to wa niu hi sto rii kra ju.

Wy dział Dokumentacji Historycznej na Uni wer sy te cie Wi twa ter srand i in ne
insty tu cje ar chi wal ne w RPA oraz ich do świad cze nia, wkład i osią gnię cia w pro pa -
go wa niu do stę pu do ar chi wów

Wy dział Do ku men ta cji Hi sto rycz nej po wstał w 1965 r. na Uni wer sy te cie Wi twa ters -
rand w Jo ha nnes bur gu ja ko część Bi blio te ki Wil lia ma Cul le na. Po sia da on naj więk sze
nieza leż ne ar chi wum w RPA. Za wie ra ono po nad 3300 zbio rów, co czy ni je jed nym
z najbar dziej cen nych i pre sti żo wych pod mio tów w kra ju w za kre sie za cho wy wa nia
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dziedzic twa i dzia łal no ści ba daw czej. Za sób obej mu je do ku men ta cję związ ków za wo -
do wych, par tii po li tycz nych, Ko ścio łów, licz nych in sty tu cji i osób fi zycz nych.

Ar chi wum po sia da też bo ga te zbio ry zdjęć, taśm, dzien ni ków, wy cin ków pra so wych,
pla ka tów, ulo tek itd. Wszyst kie ma te ria ły wy dzia łu są wy mie nio ne w Gu ide to the Ar -
chi ves and Pa pers (Prze wod nik po ar chi wach i do ku men ta cji), a od 2008 r. rów nież
na stro nie in ter ne to wej (www.hi sto ri cal pa pers.wits.ac.za).

Zbio ry Wy dzia łu Do ku men ta cji Hi sto rycz nej uka zu ją głów nie dzie je Afry ki Po łu -
dnio wej, roz wój spo łecz no -po li tycz ny Jo han nes bur ga oraz pro win cji Gau teng.

Moż na stwier dzić, że Wy dział stał się jed nym z czo ło wych ku sto szy po łu dnio wo afry -
kań skiej pa mię ci na ro do wej. Każ dy użyt kow nik ma wol ny do stęp do je go ar chi wów
i infor ma cji. Słu ży on wie lu róż nym gru pom spo łecz nym, na ukow com i wy kła dow com
aka de mic kim, stu den tom, fil mow com, wy daw com. Udzie la ne są od po wie dzi na za py ta -
nia do ty czą ce hi sto rii i dzia łal no ści licz nych or ga ni za cji, par tii po li tycz nych, kwe stii
agrar nych, dzie jów Ko ścio ła an gli kań skie go i wie lu spraw zwią za nych z ge ne alo gią.
Infor ma cje prze ka zy wa ne są bez po śred nio użyt kow ni kom od wie dza ją cym ar chi wum,
tele fo nicz nie lub dro gą elek tro nicz ną.

Stro na in ter ne to wa Wy dzia łu, re gu lar nie ak tu ali zo wa na, za wie ra po nad 600 in wen ta -
rzy i opi sów zbio rów ar chi wal nych. Wy dział wkro czył w erę cy fro wą, moż na na wet mó -
wić o za ląż ku spe cjal ne go ośrod ka cy fro we go, któ re bę dzie słu żyć w naj bliż szej
przy szło ści ca łej uczel ni.

Wy dział współ pra cu je tak że z wie lo ma or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, któ rym po -
ma ga w za cho wa niu i udo stęp nia niu ma te ria łów o ich dzie jach. Za li czyć do nich moż na:
Le gal Re so ur ce Cen tre (Ośro dek Za so bów Praw nych), Gun Free So uth Afri ca (Afry ka
Po łu dnio wa Wol na od Bro ni Pal nej), Wo men’s He alth Pro ject (Pro jekt Zdro wie dla
Kobiet), Na tio nal Land Com mit tee (Na ro do wy Ko mi tet Ziem ski) i wie le in nych.

Wy dział Do ku men ta cji Hi sto rycz nej przy go to wu je rów nież nie wiel kie eks po zy cje
ma te ria łów ar chi wal nych o cha rak te rze edu ka cyj nym. Naj bar dziej po pu lar ne to m.in.
„90. rocz ni ca uro dzin Nel so na Man de li”, „Upa mięt nie nie ży cia i prac He len Su zman”
oraz „30. rocz ni ca utwo rze nia Fe de ra tion of So uth Afri can Tra de Unions” (FO SA TU, Fe -
de ra cja Związ ków Za wo do wych RPA). W ra mach tej ostat niej wy sta wy za pre zen to wa -
no je den z naj cie kaw szych zbio rów Wy dzia łu. Ma te ria ły z tej eks po zy cji zo sta ły wy da ne
dru kiem w for mie spe cjal ne go ka ta lo gu i ro ze sła ne do szkół i związ ków za wo do wych.

Na le ży tak że nad mie nić, iż Wy dział czę sto ofe ru je pro fe sjo nal ną po moc in sty tu cjom
ar chi wal nym i od po wie dzial nym za spra wy dzie dzic twa na ro do we go, po ma ga też licz -
nym śro do wi skom w re ali za cji ich przed się wzięć. Jed nym z ta kich pro jek tów ze wnętrz -
nych by ły warsz ta ty ar chi wal ne (work shop) zor ga ni zo wa ne dla Tlo kwe He ri ta ge
Fo un da tion (Fun da cji Dzie dzic twa Tlo kwe) w Po tche fstro om. Pod czas te go szko le nia in -
stru owa no je go uczest ni ków (zaj mu ją cych się ar chi wi za cją ma te ria łów o dzie jach ich
spo łecz no ści) jak pro wa dzić ar chi wa i udo stęp niać zbio ry.

Wpro wa dze nie ta kich po my słów w ży cie, a na stęp nie ich kon ty nu acja jest jed nak uza -
leż nio ne od środ ków, ja kie da na spo łecz ność otrzy mu je od władz lo kal nych lub re gio -
nal nych, ewen tu al nie od in nych in sty tu cji.

In ne z ko lei pro jek ty do ty czą ce po pra wy do stę pu do in for ma cji i za so bów ar chi wal -
nych obej mu ją cy fry za cję dzie dzic twa Po łu dnio wej Afry ki. Pod ję to pró bę di gi ta li za cji
wy bra nych zbio rów ar chi wal nych i udo stęp nie nia ich użyt kow ni kom In ter ne tu. Wia do mo,
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iż pro ces ten wy ma ga okre ślo nych środ ków, wła ści we go sprzę tu i kom pe ten cji za wo do -
wych. Zmu sza to do po sta wie nia sze re gu py tań: Czy in sty tu cje w RPA dys po nu ją środ -
ka mi fi nan so wy mi wy star cza ją cy mi na wpro wa dze nie tech no lo gii cy fro wych? Czy są
na miej scu spe cja li ści do sta tecz nie wy kwa li fi ko wa ni do po dej mo wa nia de cy zji w za kre -
sie wy bo ru ma te ria łów do za pi su cy fro we go? Czy pro ces ten od po wia da po trze bom za -
in te re so wa nych grup spo łecz nych? W ja ki spo sób spo łe czeń stwo bę dzie ko rzy stać
z za so bów cy fro wych w sy tu acji, gdy do stęp do In ter ne tu jest wciąż moc no ogra ni czo ny
w RPA? Kto mo że mieć do stęp do in fra struk tu ry tech no lo gicz nej? Kto kon tro lu je do stęp
do in for ma cji cy fro wych i kto de cy du je o tym, któ re z nich mo gą być udo stęp nio ne?
Oczy wi ście, w tym kon tek ście trze ba do dać, że ist nie ją tak że in ne czyn ni ki w pły wa ją ce
na do stęp ność za so bów, jak cho ciaż by pra wa au tor skie czy też ko niecz ność kon ser wa cji
i za bez pie cze nia zbio rów.

Choć w RPA osią gnię to już w tej dzie dzi nie pe wien po stęp, to jed nak pro ces cy fry -
za cji cią gle znaj du je się w sta dium po cząt ko wym. Do pie ro te raz też ana li zo wa ne są kon -
se kwen cje di gi ta li za cji za so bów dzie dzic twa in te lek tu al ne go RPA.

W ostat nich la tach w RPA po ja wi ła się no wa ini cja ty wa – Com mu ni ty Walk -in Cen -
ters (Dziel ni co we Ośrod ki Wol ne go Wstę pu), prze zna czo na dla lu dzi po zba wio nych do -
stę pu do In ter ne tu. Ośrod ki te funk cjo nu ją we wszyst kich dzie wię ciu pro win cjach
i ko rzy sta ją z rzą do we go wspar cia. Ofe ru ją one spo łecz no ściom ob sza rów wiej skich moż -
li wość ko rzy sta nia z sieci, a tak że udzie la ją spe cja li stycz nych in for ma cji. Pomaga to jed -
no cze śnie przy bli żyć za in te re so wa nym oso bom taj ni ki no wo cze snych tech no lo gii.

Na le ży tak że do dać, iż opi sa ny wy żej Wy dział Do ku men ta cji Hi sto rycz nej jest człon -
kiem Mię dzy na ro do wej Ra dy Ar chi wów, co po ma ga mu śle dzić ak tu al ne tren dy i bie żą -
ce wy da rze nia w świe cie ar chi wal nym.

Du że za słu gi na po lu ar chi wal nym ma też wspo mnia ne wcze śniej Ar chi wum Hi sto -
rii Afry ki Po łu dnio wej. Wno si ono istot ny wkład w edu ka cję lo kal nych wspól not i róż -
nych grup spo łecz nych w za kre sie ar chi wów, ich pod sta wo wych funk cji i do stę pu do nich.
Naj więk szym osią gnię ciem są tzw. pro jek ty „ze wnętrz ne” (outre ach pro jects) obej mu ją -
ce swoim za się giem znacz nie szer sze krę gi spo łe czeń stwa i an ga żu ją ce je do współ uczest -
nic twa w tych przed się wzię ciach. Kil ka z nich war to wy mie nić.

1. Kształ ce nie słu cha czy ze szkół śred nich po przez kon kur sy wie dzy o hi sto rii mówio -
nej skie ro wa ne do uczniów i wszyst kich na uczy cie li hi sto rii. Uczą się oni, jak ko rzy stać
z do stę pu do ma te ria łów hi sto rycz nych w ce lu przy go to wa nia pre zen ta cji lub fil mu do -
ku men tal ne go.

2. Warsz ta ty Sztu ki i Pa mię ci (Art and Me mo ry Work shops) po le ga ją ce na ze bra niu
re la cji od osób do tknię tych przez prze moc po li tycz ną w re gio nie East Rand. Pro jekt stwo -
rzo no w ce lu umoż li wie nia tym lu dziom opo wie dze nia swo ich hi sto rii i trwa łe go za re je -
stro wa nia tych wspo mnień.

3. Pro jekt Wol na In for ma cja (Fre edom of In for ma tion Pro ject), w któ rym pra cow ni -
cy SA HA ofe ru ją pro fe sjo nal ne szko le nia dla or ga ni za cji i osób pry wat nych na te mat ko -
rzy ści pły ną cych z usta wy o do stę pie do in for ma cji (Ac cess to In for ma tion Act).

4. Pro jekt Za po mnia ne Gło sy (For got ten Vo ices Pro ject) jest sku pio ny na two rze niu
zbio ru in dy wi du al nych hi sto rii mó wio nych człon ków ubo gich spo łecz no ści Po łu dnio wej
Afry ki po 1994 r., któ rzy cią gle jesz cze po zo sta ją po li tycz nie zmar gi na li zo wa ni i ży ją
w nę dzy za po mnia ni przez wła dze. Za pi sa na przez ba da czy prze szłość tych ubo gich spo -
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łecz no ści sta no wi waż ną część zbio ro wej pa mię ci i jed no cze śnie bar dzo war to ścio wy
ma te riał ar chi wal ny. 

5. Ko mi sja Praw dy i Po jed na nia (Truth and Re con ci lia tion Com mis sion), pro jekt ar -
chi wal ny za ini cjo wa ny w 2003 r. ja ko wspól ne przed się wzię cie Ar chi wum Hi sto rycz ne -
go RPA i Wy dzia łu Do ku men ta cji Hi sto rycz nej Uni wer sy te tu Wi twa ter srand. Ce lem te go
pro jek tu jest po sze rza nie do stę pu sze ro kich warstw spo łe czeń stwa do za so bów ar chi wal -
nych TRC.

In nym istot nym wy da rze niem w sek to rze ar chi wal nym w ostat nich la tach jest Plat -
for ma Ar chi wal na (Ar chi val Plat form) za ło żo na w 2007 r. ja ko wspól na ini cja ty wa ar -
chi wów pań stwo wych, Od dzia łu Kul tu ry Pu blicz nej (Ar chi ve and Pu blic Cul tu re
Re se arch In i tia ti ve) uni wer sy te tu w Kapsz ta dzie oraz Ośrod ka Pa mię ci Nel so na Man de li 
(Nel son Man de la Cen tre of Me mo ry). Po wsta ła ona w wy ni ku dys ku sji pro wa dzo nych
pod czas kon fe ren cji ar chi wi stów w tym sa mym ro ku. Jest to oby wa tel ska i spo łecz na ini -
cja ty wa po głę bia nia de mo kra cji przy wy ko rzy sta niu pa mię ci i ar chi wów ja ko dy na micz -
nych za so bów pu blicz nych.

Plat for ma Ar chi wal na funk cjo nu je w znacz nym stop niu dzię ki środ kom pry wat nej
fun da cji ame ry kań skiej – Atlan tyc kich Fi lan tro pii (Atlan tic Phi lan th ro pies). Jej dzia łal -
ność sku pia się na ar chi wach ja ko na za pi sach prze szło ści, ich za bez pie cza niu i udo stęp -
nia niu, jak rów nież na uczest nic twie użyt kow ni ków i pra cow ni ków ar chi wów w dys -
kusjach, warsz ta tach, spo tka niach i kon fe ren cjach w ce lu wy mia ny po my słów i opi nii
oraz omó wie nia kwe stii do ty czą cych ar chi wów pu blicz nych.

Plat for ma pla nu je od gry wać ro lę pew ne go ro dza ju ko or dy na to ra lub ne go cja to ra
w pro ce sie wza jem ne go współ dzia ła nia ar chi wi stów, spo łecz no ści lo kal nych i ogó łu
spo łe czeń stwa przez wy mia nę opi nii na te mat po łu dnio wo afry kań skich ar chi wów i do -
stę pu do ich za so bów. In ne kwe stie po dej mo wa ne przez Plat for mę Ar chi wal ną to cy -
fry za cja i wy zwa nia, ja kie ze so bą nie sie, nie wy star cza ją ce fi nan so wa nie, brak szko leń
i nie do stat ki w ko mu ni ka cji po mię dzy róż ny mi in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się ar chi -
wa mi. Plat for ma sku pia uwa gę na pa mię ci i do ku men tu je dzie je kra ju oraz je go waż -
ne hi sto rycz nie miej sca. Oczy wi ście, jej głów nym obiek tem za in te re so wa nia są
ma te ria ły ar chi wal ne, ich prze cho wy wa nie i udo stęp nia nie. Jed ną z ostat nich ini cja -
tyw Plat for my Ar chi wal nej by ła ofer ta szko leń sze ro kich krę gów spo łe czeń stwa RPA
z za sad sto so wa nia po sta no wień wspo mnia nej usta wy o ochro nie wraż li wych da nych
oso bo wych. 

In nym cie ka wym przed się wzię ciem Plat for my jest oce na sta nu in sty tu cji ar chi wal -
nych w róż nych czę ściach kra ju. W ra mach te go pro jek tu człon ko wie spe cjal ne go ze -
spo łu jeż dżą po kra ju i od wie dza ją wy bra ne in sty tu cje, mu zea i miej sca dzie dzic twa,
aby za po znać się z ich funk cjo no wa niem – czę sto w bar dzo trud nych wa run kach (np.
brak lub nie do sta tek środ ków, wyspecjalizowanego per so ne lu, wie dzy fa cho wej).
Bada nia wy ka za ły, że nie któ re ar chi wa od no szą suk ce sy po mi mo wie lu prze ciw no ści,
pod czas gdy in ne zma ga ją się z wy ko ny wa niem swo ich pod sta wo wych za dań. Da ne
ze bra ne w cza sie re ali za cji pro jek tu zo sta ną wy ko rzy sta ne w przy go to wy wa nym przez
Plat for mę „Ra por cie o ak tu al nym sta nie ar chi wów w kra ju”, któ re go pu bli ka cję prze -
wi dzia no w 2013 r. 
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Za da nia i wy zwa nia sto ją ce przed in sty tu cja mi ar chi wal ny mi RPA w za kre sie za -
pew nie nia oby wa te lom swo bod ne go i otwar te go do stę pu do ar chi wów i do ku men ta cji

Po wy żej omó wio no istot ne zmia ny, ja kie mia ły miej sce w kwe stii funk cjo no wa nia
i do stęp no ści ar chi wów w no wej, de mo kra tycz nej Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki po 1994 r.
Kra jo we in sty tu cje ar chi wal ne prze szły pro ces głę bo kiej trans for ma cji i de mo kra ty za cji.
Wpro wa dzo no no we usta wo daw stwo otwie ra ją ce ar chi wa dla lu dzi, któ rzy ni gdy wcześ -
niej nie mie li do nich do stę pu. Pe wien pro gres zo stał więc do ko na ny. Po zo sta je jed nak
wie le py tań w kwe stii uży tecz no ści wspo mnia ne go usta wo daw stwa i pły ną cych z nie go
ko rzy ści dla użyt kow ni ków. Czy te no we ini cja ty wy rze czy wi ście spraw dza ją się w prak -
ty ce i jak moż na z nich ko rzy stać? Co na le ży jesz cze zro bić, aby po zy skać wię cej wspar -
cia od rzą du i Mi ni ster stwa Sztu ki i Kul tu ry w ce lu za pew nie nia pra wi dło we go
funk cjo no wa nia sek to ra ar chi wów z ko rzy ścią dla ogó łu spo łe czeń stwa? Ja kie wy zwa -
nia sto ją przed róż ny mi ro dza ja mi ar chi wów w ich sta ra niach o za pew nie nie wy so kie go
po zio mu świad czo nych usług i otwar te go do stę pu do zbio rów?

Dwa ra por ty o ar chi wach w RPA z lat 1996 i 2007 do star cza ją pew nych in for ma cji
o sy tu acji w sys te mie za rzą dza nia ar chi wa mi w kra ju w tych okre sach. Pierw szy z nich,
opu bli ko wa ny w 1996 r. przez pod ko mi sję Gru py Za da nio wej do spraw Sztu ki i Kul tu -
ry (AC TAG), we wcze snym okre sie trans for ma cji de mo kra tycz nej wska zy wał na głów -
ne nie do cią gnię cia służb ar chi wal nych. Usta lo no m.in.:

1. Za so by ar chi wal ne RPA by ły nie od po wied nio za rzą dza ne.
2. Pań stwo wa Służ ba Ar chi wal na cier pia ła na nie do sta tecz ne fi nan so wa nie i nie wy -

star cza ją ce wy szko le nie per so ne lu.
3. Bez praw nie nisz czo no do ku men ta cję (bez uprzed nie go ze zwo le nia) przed prze ka -

za niem jej ar chi wom pań stwo wym.
4. Za so by do ty czą ce wcze śniej po mi nię tych i wy klu czo nych spo łecz no ści, głów nie

czar no skó rych oby wa te li, po win ny być od po wied nio za bez pie czo ne. 
Przed sta wio no na stę pu ją ce za le ce nia:
1. Pro fil użyt kow ni ków ar chi wów po wi nien ulec zmia nie, tak aby ob jąć wszyst kie

gru py et nicz ne ży ją ce w RPA, a w szcze gól no ści te, któ re by ły do tych czas wy klu czo ne.
2. Na le ży ze brać ar chi wa lia i prze pro wa dzić ich wła ści wą kon ser wa cję.
3. Na le ży prze kształ cić do tych cza so we pu blicz ne służ by ar chi wal ne, tak aby słu ży ły

no wym de mo kra tycz nym wła dzom.
4. Na le ży wy ko rzy sty wać ar chi wa w szkol nic twie wszyst kich szcze bli w na ucza niu

hi sto rii, geo gra fii, li te ra tu ry, sztu ki i kul tu ry.
5. Ar chi wa Na ro do we po win ny udzie lać wspar cia od dzia łom re gio nal nym, dys po nu -

ją cym nie do sta tecz ny mi środ ka mi i in fra struk tu rą.
6. Na le ży pro mo wać dzia ła nia i pro jek ty obej mu ją ce szer sze gru py oby wa te li, skie -

ro wa ne do kon kret nych spo łecz no ści i przy bli ża ją ce ar chi wa prze cięt nym miesz kań com.
7. Do ku men ty pu blicz ne na le ży udo stęp niać i za chę cać do ich wy ko rzy sty wa nia przez

spo łe czeń stwo.
Jak się oka za ło, nie wszyst kie za le ce nia ko mi sji wpro wa dzo no w ży cie. Nie był to

łat wy etap w dzie jach RPA. Okres przej ścio wy do de mo kra cji na zna czo ny był wie lo ma
trud no ścia mi, któ re do ty czy ły tak że trans for ma cji ar chi wów. Naj więk szym osią gnię ciem
owych lat by ło za gwa ran to wa nie każ de mu oby wa te lo wi kon sty tu cyj ne go pra wa do stę pu
do in for ma cji pań stwo wych.
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In ne istot ne wy da rze nie w śro do wi sku po łu dnio wo afry kań skiej ar chi wi sty ki mia ło miej -
sce w 2007 r. By ła nim kon fe ren cja ar chi wal na za ty tu ło wa na „Ar chi ves at the Cros sro ads”
(„Ar chi wa na roz sta jach”), zor ga ni zo wa na w ra mach współ pra cy przez Ar chi wa Na ro do -
we, Fun da cję im. Nel so na Man de li i Uni wer sy tet Wi twa ter srand. Kon fe ren cja od by wa ła
się przy wspar ciu mi ni stra sztu ki i kul tu ry. Głów nym jej ce lem by ło do ko na nie oce ny sta -
nu na ro do we go sys te mu ar chi wal ne go RPA po 1997 r. A po nie waż by ła to dzie sią ta rocz -
ni ca wej ścia w ży cie usta wy o Ar chi wach Na ro do wych, waż nym za da niem by ło tu
spraw dze nie, na ile uży tecz ny, efek tyw ny i prak tycz ny jest kra jo wy sys tem za rzą dza nia ar -
chi wa mi. Kon fe ren cja zgro ma dzi ła znaw ców ar chi wi sty ki i ochro ny dzie dzic twa na ro do -
we go. Naj waż niej szym jej re zul ta tem by ło spo rzą dze nie otwar te go ra por tu dla mi ni stra
sztu ki i kul tu ry, za ty tu ło wa ne go „Sys tem na ro do wy, in te res pu blicz ny” („Na tio nal Sys tem,
Pu blic In te rest”). W ra por cie za war to po waż ne ostrze że nie o sta nie ar chi wów w RPA. Wska -
za no na klu czo we pro ble my ko niecz ne do roz wią za nia w sys te mie za rzą dza nia sek to rem
ar chi wal nym i dzie dzic twa na ro do we go. Do ku ment ten nie tyl ko uwi dacz nia bie żą ce pro -
ble my ar chi wal ne, lecz tak że pro po nu je pew ne roz wią za nia i za le ce nia prak tycz ne. 

Uczest ni cy kon fe ren cji wska zy wa li na bar dzo waż ne aspek ty obec ne go i przy szłe go
funk cjo no wa nia ar chi wów w RPA. Oto one:

1. „Ro la do ku men ta cji i ar chi wów w de mo kra cji”. Rząd nie trak tu je kwe stii pro wa -
dze nia do ku men ta cji i ar chi wów prio ry te to wo. Obieg do ku men ta cji w ad mi ni stra cji pań -
stwo wej w znacz nym stop niu jest po za kon tro lą, a urzęd ni cy, któ rzy się tym zaj mu ją, nie
są wy star cza ją co wy szko le ni i umo ty wo wa ni.

2. „Brak do stę pu do ar chi wum”. W dal szym cią gu spo łe czeń stwo ma ogra ni czo ny
do stęp do ar chi wów. Użyt kow ni ków na le ży szko lić w za kre sie po sta no wień usta wy o pro -
mo wa niu do stę pu do in for ma cji (PA IA), a tak że wy ni ka ją cych z niej ko rzy ści.

3. „Do ce nio ne dzie dzic two i za nie dba ne ar chi wum”. Sek tor dzie dzic twa na ro do we -
go zy skał więk szy roz głos i uzna nie niż ar chi wa. Dzie dzic two wy da je się waż niej szym
te ma tem pu blicz nym, a ar chi wa trak to wa ne są po pro stu ja ko ma ga zy ny. Ini cja ty wy opar -
te na współ pra cy róż nych grup spo łecz nych po win ny umoż li wić ko rzy sta nie z ar chi wów,
ja ko jed ne go ze spo so bów lep sze go zro zu mie nia wła snej prze szło ści i toż sa mo ści we
współ cze snym kon tek ście ogól no na ro do wym.

4. „Izo la cja ar chi wum”. Za uwa żal ny jest brak wspar cia i wła ści we go uzna nia ro li ar -
chi wów przez Mi ni ster stwo Sztu ki i Kul tu ry. Na le ży na no wo zde fi nio wać kon cep cję ar -
chi wum. Do ku men ta cja prze szło ści – w szcze gól no ści ery apar the idu – po win na być
za bez pie czo na i do stęp na dla przy szłych po ko leń. Od se pa ro wa nie po głę bia do dat ko wo
brak za wo do wych sto wa rzy szeń ar chi wi stów.

5. „Nie do cią gnię cia usług ar chi wal nych”. Uczest ni cy kon fe ren cji po ru szy li waż ną
kwe stię sta nu za nie dba nia i nie do stat ku w dzie dzi nie usług ar chi wal nych w ska li ogól -
no kra jo wej. Czyn ni ki przy czy nia ją ce się do tej sy tu acji to brak środ ków i kom pe ten cji
za wo do wych, któ re są nie zbęd ne do za rzą dza nia ar chi wa mi, oraz ni sko opła ca ny per so -
nel, czę sto od cho dzą cy z pra cy w ar chi wach do bar dziej atrak cyj nych za jęć. Szko le nie
ar chi wi stów jest bar dzo ogra ni czo ne, po nad to or ga ni zu je je nie wie le in sty tu cji.

6. „Cy fro wa przy szłość”. Cy fry za cja mo że po móc w roz wią za niu pew nych pro ble -
mów zarówno w do stę pie do ar chi wów, jak i w ich co dzien nym funk cjo no wa niu, jest jed -
nak bar dzo kosz tow na i wy ma ga za an ga żo wa nia znacz nych środ ków. W wy ni ku
kon fe ren cji po ja wi ła się no wa ini cja ty wa – wspo mnia na wy żej Plat for ma Ar chi wal na. 
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Zofia Sulej

Wnio ski i pod su mo wa nie 

W sy tu acji gdy pro ces roz wo ju ar chi wów i ich udo stęp nia nia w RPA na po ty ka na sze -
reg prze szkód, moż na za pro po no wać i za sto so wać kil ka pro stych roz wią zań, aby wy eli -
mi no wać choć by nie któ re z tych trud no ści. Oto te, któ re mo gą oka zać się naj bar dziej
sku tecz ne:

1. Stwo rze nie pro gra mów edu ka cyj nych w ce lu pro mo wa nia idei ar chi wów wśród
ogó łu spo łe czeń stwa i licz nych spo łecz no ści lo kal nych po przez or ga ni zo wa nie se mi na -
riów te re no wych, warsz ta tów i szko leń.

2. Wy ciecz ki i wi zy ty w in sty tu cjach ar chi wal nych dla grup szkol nych, stu den tów
i in nych zwie dza ją cych w trak cie tzw. dni otwar tych. 

3. Pro gram obej mu ją cy do star cza nie bro szur in for ma cyj nych o ar chi wach po szcze -
gól nym oso bom, gru pom i in sty tu cjom, a tak że wy ko rzy sty wa nie środ ków ma so we go
prze ka zu (TV, ra dio, pra sa) do pu blicz ne go prze ka zy wa nia in for ma cji o wy da rze niach
ma ją cych miej sce w sek to rze ar chi wi sty ki.

4. Uła twia nie do stę pu do ar chi wów po przez częst sze otwie ra nie czy tel ni i sze ro kie
in for mo wa nie o tym fak cie.

5. Or ga ni zo wa nie wy staw lub po ka zów (sta łych lub prze no śnych) ja ko for my edu ko -
wa nia spo łe czeń stwa w za kre sie ar chi wów i do stę pu do nich.

6. Re ali za cja ini cja ty wy roz wo ju ar chi wów lo kal nych spo łecz no ści po przez pro pa -
go wa nie ich przy ewen tu al nym wspar ciu ar chi wów pań stwo wych. 

Pod su mo wu jąc, w ni niej szym tek ście omó wio ne zo sta ły nie któ re istot ne aspek ty funk -
cjo no wa nia sys te mu ar chi wal ne go w RPA, ze szcze gól nym na ci skiem na do stęp ność ar -
chi wów. Nie da się za prze czyć, że do stęp do in for ma cji i za so bów ar chi wal nych w RPA
ni gdy nie był ła twy. W cza sie apar the idu wła dze mia ły mo no pol na de cy do wa nie o udo -
stęp nia niu ar chi wa liów, ich prze twa rza niu, za cho wy wa niu i nisz cze niu. Pro ces ten obej -
mo wał ca ły kraj. Wy bo ry po wszech ne w 1994 r. i po wsta nie no wej de mo kra cji
w Po łu dnio wej Afry ce spo wo do wa ły za sad ni czą zmia nę w sy tu acji sek to ra ar chi wal ne -
go i świad czo nych prze zeń usług. Uchwa lo no i wpro wa dzo no no we usta wo daw stwo
w dzie dzi nie ar chi wi za cji i ochro ny dzie dzic twa na ro do we go. Po raz pierw szy w dzie -
jach ar chi wa otwar to dla spo łe czeń stwa, bez ja kich kol wiek ba rier po li tycz nych czy se -
gre ga cji ra so wej. Trze ba przy znać, że w tej dzie dzi nie osią gnię to wiel ki po stęp. Nie ste ty,
w cią gu ostat nich kil ku lat pro ces ten uległ spo wol nie niu, na po ty ka jąc na licz ne prze -
szko dy wy ma ga ją ce pil nej uwa gi i in ter wen cji za wo do wych ar chi wi stów i kom pe tent -
nych władz.

Wciąż istnieje wiele prze szkód utrud nia ją cych użyt kow ni kom do stęp do ar chi wów,
m.in. brak wła ści wych po mo cy nie zbęd nych do od po wied nie go ko rzy sta nia z za so bów,
za le gło ści w prze twa rza niu (po rząd ko wa niu) zbio rów, nie licz ny per so nel i brak fa cho -
wej eks per ty zy. Ar chi wi ści w RPA są świa do mi tych pro ble mów, jed nak ich prze zwy cię -
że nie wy ma ga bliż szej współ pra cy wie lu in sty tu cji pu blicz nych i pry wat nych, a tak że
rzą du, w szcze gól no ści Mi ni ster stwa Sztu ki i Kul tu ry.



Marta Paszek, Rafał Michalski

Zeszyt odpraw 

Wojskowego Sądu Rejonowego

w Katowicach (1951–1952)

Jed nym z ele men tów po zba wie nia Pol ski su we ren no ści po II woj nie świa to wej by ło
do sto so wa nie pra wa i są dow nic twa do wzor ców so wiec kich. Pro ces ten szyb ciej
prze bie gał w są dow nic twie woj sko wym, któ re wy ko rzy sty wa no ja ko na rzę dzie

w wal ce z prze ciw ni ka mi wła dzy ko mu ni stycz nej. By ło to moż li we dzię ki prze ka za niu
tym są dom moż li wo ści roz pa try wa nia spraw osób cy wil nych oskar żo nych o prze stęp -
stwa po li tycz ne. Ogrom ną ro lę w tym wzglę dzie ode gra ły woj sko we są dy re jo no we1 po -
wo ła ne Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 023 z dnia 20 stycz nia 1946 r. mi ni stra obro ny
na ro do wej mar szał ka Mi cha ła Ro li -Ży mier skie go2. Utwo rzo no je w każ dym mie ście wo -
je wódz kim, tak że w Ka to wi cach3. Po cząt ko wo by ło ich czter na ście, ko lej ne trzy po wo -
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1 Sze rzej na te mat woj sko wych są dów re jo no wych zob. m.in.: J. Po ksiń ski, „My, sę dzio wie, nie
od Bo ga…”. Z dzie jów są dow nic twa woj sko we go PRL 1944–1956. Ma te ria ły i do ku men ty, War sza -
wa 1996; A. Li tyń ski, O pra wie i są dach po cząt ków Pol ski Lu do wej, Bia ły stok 1999; idem, Hi sto ria pra -
wa Pol ski Lu do wej, War sza wa 2008; M. Za bor ski, „Spe cjal ne” są dy woj sko we w Pol sce
w la tach 1944–1955 (Woj sko wy Sąd PKP, Woj sko wy Sąd KBW oraz woj sko we są dy re jo no we), „Pa le -
stra” 2004, nr 3–4, s. 161–171; idem, Ustrój są dów woj sko wych w la tach 1944–1955, Lu blin 2005;
R. Osta fiń ski -Bo dler, 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, To ruń 2002; A. Mach ni kow ska, Wy miar spra wie dli wo ści w la tach 1944–1950
w Pol sce, Gdańsk 2000. Naj bar dziej ak tu al na bi blio gra fia do ty czą ca po szcze gól nych woj sko wych sądów
re jo no wych w: D. Bur czyk, Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku (1946–1955), Gdańsk 2012, s. 474–485.
Zob. tak że F. Mu siał, Stan ba dań nad dzie ja mi ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji za la ta 2006–2010/2011
[w:] Ar chi wa lia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji – za gad nie nia źró dło znaw cze, red. F. Mu siał,
Kraków 2012, s. 73–76.

2 Roz kaz (ory gi nał znaj du je się w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym) opu bli ko wa no ja ko aneks
nr 2 w: M. Za bor ski, Oni ska zy wa li na śmierć… Szko le nie sę dziów woj sko wych w Pol sce w la tach
1944–1956 [w:] Skry te ob li cze sys te mu ko mu ni stycz ne go. U źró deł zła…, red. R. Bäcker, P. Hübner,
Warsza wa 1997, s. 142–145.

3 Sze rzej na te mat WSR w Ka to wi cach i je go dzia łal no ści zob. T. Kur pierz, Woj sko wy wy miar spra -
wie dli wo ści [w:] Wo je wódz two ślą skie 1945–1950. Za rys dzie jów po li tycz nych, red. A. Dziu rok, R. Kacz -
ma rek, Ka to wi ce 2007, s. 255–264; Ska za ni na ka rę śmier ci przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy
w Ka to wi cach 1946–1955, wstęp i oprac. T. Kur pierz, Ka to wi ce 2004; idem, Ska za ni na ka rę śmier ci
z te re nu Ślą ska Opol skie go przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ka to wi cach w la tach 1946–1950, „Stu dia
Ślą skie” 2005, t. LXIV, s. 85–94; idem, Pro ce sy żoł nie rzy pod zie mia zbroj ne go na Pod be ski dziu
przed Woj sko wym Są dem Re jo no wym w Ka to wi cach w la tach 1946–1947 [w:] Pod zie mie nie pod le gło -
ścio we na Pod be ski dziu w la tach 1939–1947, red. A. Na my sło, T. Kur pierz, Biel sko -Bia ła 2002; T. Kur -
pierz, P. Pią tek, „Do bić wro ga”. Apa rat re pre sji wo bec pod zie mia zbroj ne go na Ślą sku Cie szyń skim
i Ży wiec czyź nie (1945–1947), Ka to wi ce–Kra ków 2007.



ła no w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej kra ju w 1950 r.4 Li kwi da cja woj sko we go są -
dow nic twa re jo no we go na stą pi ła na pod sta wie Za rzą dze nia or ga ni za cyj ne go nr 02/55
z dnia 26 kwiet nia 1955 r. sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go wy da ne go po uchwa -
le niu 5 kwiet nia tr. usta wy prze ka zu ją cej do tych cza so wą wła ści wość są dów woj sko wych
są dom po wszech nym5. Pra wie dzie się cio let nią dzia łal ność WSR mo że my po zna wać dzię -
ki trwa ją ce mu po 1989 r. pro ce so wi od taj nia nia i udo stęp nia nia do ku men ta cji in sty tu cji
woj sko wych. 

W za so bie Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN
w Ka to wi cach znaj du je się uni ka to wy do ku ment – ze szyt od praw Woj sko we go Są du Re -
jo no we go w Ka to wi cach. Do ku ment do ty czy krót kie go okre su (od li sto pa da 1951 r.
do grud nia 1952 r.) w dzie wię cio let niej dzia łal no ści są du. Moż na przy pusz czać, że ana -
lo gicz ne zbio ry urzę do wych re la cji z na rad te goż są du ist nia ły, lecz za gi nę ły lub ule gły
znisz cze niu. Pu bli ko wa ny tu do ku ment zo stał spo rzą dzo ny w zwy kłym ze szy cie szkol -
nym. Spi sa no go od ręcz nie, nie jed no li tym cha rak te rem pi sma. Pro to ko ły naj praw do po -
dob niej spo rzą dzał pra cow nik kan ce la rii są du, a ze wzglę du na ich wa gę moż na za ło żyć,
że mógł to być na wet jej kie row nik6. Treść służ bo wych spo tkań sta no wi cen ne świa dec -
two dzia łal no ści sę dziów7, rzu ca m.in. świa tło na oce nę ich orze czeń przez sąd wyż szej
in stan cji. Dzię ki wska za nym w tek ście sy gna tu rom moż na do trzeć do kon kret nych spraw
są do wych i po rów nać wy ro ki Woj sko we go Są du Re jo no we go w Ka to wi cach z po sta no -
wie nia mi Naj wyż sze go Są du Woj sko we go w War sza wie. Ob ser wa cja pra cy ka to wic kie -
go WSR na pod sta wie ze szy tu od praw po twier dza zja wi ska cha rak te ry stycz ne dla
wy mia ru spra wie dli wo ści w Pol sce Lu do wej (sze ro ko zresz tą już opi sa ne w li te ra tu rze
przed mio tu), ta kie jak: brak sa mo dziel no ści sę dziów w orze ka niu, kon sul to wa nie
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4 Usta wa z dnia 28 czerw ca 1950 r. o zmia nach po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go pań stwa (DzU, 1950,
nr 28, poz. 255).

5 Usta wa z dnia 5 kwiet nia 1955 r. o prze ka za niu są dom po wszech nym do tych cza so wej wła ści wo -
ści są dów woj sko wych w spra wach kar nych osób cy wil nych, funk cjo na riu szów or ga nów bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go, Mi li cji Oby wa tel skiej i Służ by Wię zien nej (DzU, 1955, nr 15, poz. 83).

6 Sze rzej na te mat obo wiąz ków kie row ni ka kan ce la rii zob. m.in.: B. Łu ka sze wicz, Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Olsz ty nie 1946–1955. Szki ce do mo no gra fii, Olsz tyn 2000, s. 51; R. Leś kie wicz, Ba da nie
pro ce sów ar chi wo twór czych na przy kła dzie akt Woj sko we go Są du Re jo no we go w Po zna niu (1946–1955),
„Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2008, t. 1, s. 97–98, 105–106; idem, Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Po zna niu (1946–1955). Or ga ni za cja, funk cjo no wa nie, pro ce sy ar chi wo twór cze, War sza wa–
–Po znań 2009, s. 183. 

7 W okre sie po wsta nia do ku men tu (li sto pad 1951 r. – gru dzień 1952 r.) w WSR w Ka to wi cach pra -
co wa li na stę pu ją cy ofi ce ro wie kor pu su służ by spra wie dli wo ści: szef są du – ppłk Ju lian Wilf, za stęp ca
sze fa są du – mjr Wi told Mik sie wicz; sę dzio wie: mjr Wik tor Adam ski, mjr Sta ni sław Mi cha lik, mjr Ba -
zy li Miel nik, mjr Le on Ran ke, mjr Ka rol Wy stry chow ski, ppor. Zyg munt Smo liń ski; ase so rzy: ppor./por.
Wła dy sław Sy gnet, ppor./por. Hen ryk Urba no wicz; apli kant – ppor. Ta de usz Urban. AIPN Ka, 279/28,
Kwar tal ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści WSR w Ka to wi cach za 1 X – 31 XII 1951 r., k. 14;
ibidem, Kwar tal ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści WSR w Ka to wi cach za 1 I – 31 III 1952 r., k. 55;
ibi dem, Kwar tal ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści WSR w Ka to wi cach za 1 IV – 30 VI 1952 r.,
k. 96; ibi dem, Kwar tal ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści WSR w Ka to wi cach za 1 VII – 31 X
1952 r., k. 132; AIPN Ka, 279/29, Roz kaz nr 16/52 z 2 II 1952 r., k. 52v–53v.



wyroków z prze ło żo ny mi8, sto so wa nie su ro wych sank cji9, orze ka nie w opar ciu o nie obo -
wią zu ją ce prze pi sy oraz li be ral ne trak to wa nie funk cjo na riu szy apa ra tu re pre sji, któ rzy
po pa dli w kon flikt z pra wem. 

Bi blio gra fia, któ rą au to rzy po da li w przy pi sach, za wie ra za rów no opra co wa nia współ -
cze sne, jak i pu bli ka cje z epo ki PRL o cha rak te rze bar dziej pro pa gan do wym niż me ry to -
rycz nym. Jest to za bieg ce lo wy, któ ry ma umoż li wić czy tel ni kom po rów na nie spoj rze nia
na oma wia ną ma te rię przez pry zmat in dok try na cji z jed nej i praw dy hi sto rycz nej z dru -
giej stro ny.

Na po trze by ni niej szej edy cji ze wzglę du na znacz ną ob ję tość źró dła zde cy do wa no
się na za miesz cze nie – zda niem au to rów – sie dem na stu naj bar dziej istot nych od praw.
Wy bra ne ma te ria ły nie zo sta ły po trak to wa ne ja ko od ręb ne do ku men ty, po nie waż ze szyt
od praw – mi mo że je go za war tość by ła suk ce syw nie two rzo na – sta no wi in te gral ną ca -
łość. Wie le akt spraw kar nych, o któ rych mo wa w do ku men cie, nie do trwa ło do obec -
nych cza sów, a z po zo sta łych, któ re znaj du ją się w za so bie OBUiAD IPN w Ka to wi cach,
wy bra no naj cie kaw sze. Szcze gó ło we opra co wa nie źró dła z opi sa niem wszyst kich spraw
są do wych, któ rych ak ta za cho wa ły się do chwi li obec nej, wy ma ga ło by od ręb ne go, znacz -
nie szer sze go omó wie nia. 
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8 Sze rzej zob. m.in.: A. Rze pliń ski, Są dow nic two w Pol sce Lu do wej. Mię dzy dys po zy cyj no ścią a nie -
za wi sło ścią, War sza wa 1990; K. Szwa grzyk, Praw ni cy cza su bez pra wia. Sę dzio wie i pro ku ra to rzy woj -
sko wi w Pol sce 1944–1956, Wro cław–Kra ków 2005; M. Za bor ski, Nie za wi słość sę dziów woj sko wych
w Pol sce w la tach 1944–1956 [w:] Wzmoc nie nie nie za wi sło ści sę dziow skiej w Pol sce i na Ukra inie w do -
bie prze mian. Za gad nie nia teo rii i prak ty ki, red. M.J. Gon dek, A. Ko sy ło, R. Pe le wicz, Łuck 2008; idem,
Nad zór po za me ry to rycz ny nad sę dzia mi woj sko wy mi w Pol sce w la tach 1944–1956. Za rys pro ble ma ty -
ki [w:] Ius et usus. Współ cze sne pro ble my wy mia ru spra wie dli wo ści w Pol sce i na Ukra inie, red. O. Ju -
chy miuk, R. Pe le wicz, Tar no brzeg 2010.

9 Na przy kład: Oso by ska za ne na ka rę śmier ci przez woj sko we są dy re jo no we w la tach 1946–1955,
red. J. Ża ryn, J. Żu rek, War sza wa 2001.





TEKST ŹRÓ DŁA

1951 li sto pad 14 – 1952 gru dzień 31, Ka to wi ce – Dzien nik od praw Woj sko we go Są du
Re jo no we go w Ka to wi cach, taj ne, we dług opi su 035/52

Od pra wa sę dziow ska w dniu 15 i 16 XI 1951 r.
Obec ni: sę dzio wie, ase so ro wie i apli kan ci

1. Od no śnie na le ży te go przy go to wy wa nia spraw na po sie dze niach nie jaw nych przy -
go to waw czych przed wy zna cze niem roz pra wy.

Zwró co no uwa gę na bar dziej szcze gó ło we czy ta nie spraw, gdyż przy ana li zie po sta -
no wień NSW od no śnie spraw tut[ej sze go] są du – uchy lo nych i zmie nio nych – stwier -
dzo no, że w spra wach by ły wy pad ki bra ków do wo do wych już pod czas wnie sie nia spra wy
do sądu.

2. W spra wach od no śnie ko niecz no ści spo rzą dze nia pla nu pra cy. W spra wach po waż -
niej szych i gru po wych o więk szym ma te ria le do wo do wym sę dzio wie po win ni spo rzą -
dzać plan pra cy.

Wia do mo ści osią gnię te w szko le niu po li tycz nym i praw ni czym prze no sić i sto so wać
w prak ty ce. Aże by za ostrza jąc re pre sję kar ną w sto sun ku do wro ga, rów no cze śnie stać
na stra ży pra wo rząd no ści re wo lu cyj nej.

Zwra cać bacz ną uwa gę – przed wy zna cze niem roz praw w spra wach żoł nie rzy KBW,
WOP oraz funkcj[ona riu szy] MO i BP – na wy pad ki, czy nie jest ce lo wym za miast spra -
wę są dzić, zwró cić ją do dys cy pli nar ne go po stę po wa nia.

Zwra cać – przy oce nie spra wy – uwa gę na kla so we kry te rium nie bez pie czeń stwa spo -
łecz ne go czy nu i spraw cy na da nym eta pie wal ki kla so wej.

Po nie waż po od pra wie let niej sę dziów, na któ rej w myśl uchwał Biu ra Po li tycz ne go
[Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR] zo sta ły im prze ka za ne za sa dy pra wo rząd no ści sto so wa -
nej w prak ty ce, po wta rza ją się jed nak nie raz w tym kie run ku błę dy, zwra cać na le ży bacz -
ną uwa gę na uni ka nie tych błę dów w szcze gól no ści, aże by w spra wach – z na le ży tym
wy czu ciem kla so wym – ude rzyć wro ga i in spi ra to ra i za wsze pa mię tać o bra niu pod uwa -
gę cha rak te ru i stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu i oso by spraw cy.

Po nie waż mi mo zwró ce nia na po przed nich od pra wach sę dziow skich uwa gi na błę dy
i nie do cią gnię cia w pra cy sę dziów, jak: nie na le ży te ze bra nie i oce nę do wo dów, nie na le -
ży te wy świe tle nie praw dy ma te rial nej, nie na le ży tą oce nę spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa
czy nu i oso by spraw cy itd., skut ku ją ce uchy le nie lub zmia nę wy ro ków tut[ej sze go] są du
przez NSW, i mi mo czę ste go ana li zo wa nia tych błę dów, błę dy te się nie raz po wta rza ją,
po le ca się zwró ce nie bacz nej uwa gi na te wszyst kie mo men ty przy roz strzy gnię ciu spra -
wy, a w ra zie po trze by po waż niej sze spra wy oma wiać wspól nie z kie row nic twem są dua.

[…]b
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a Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
b Frag ment po mi nię ty przez au to rów.



Od pra wa sę dziow ska w dniu 8 grud nia 1951 r.
Obec ni: sę dzio wie, ase so rzy i apli kan ci

1. Omó wio no spra wę Sr. 412/511 – zła go dze nie wy ro ku przez NSW wy da ne go w I in -
stan cji pod prze wod nic twem mjr. Ran ke2. Mjr Ran ke, ana li zu jąc mo ty wy wy ro ku I in -
stan cji, uznał za wie sze nie wy ko na nia ka ry za nie wska za ne z uwa gi na to, że oskar żo ny
mi mo nie znacz ne go spro wo ko wa nia go po zba wił bez praw nie wol no ści oby wa te la przez
za mknię cie go w aresz cie na prze ciąg po nad 48 go dzin.

2. Omó wie nie spra wy Sr. 421/513, w któ rej NSW zmie nił kwa li fi ka cję z art. 225 § 1
kk4 na 225 § 2 kk i zła go dził ka rę 10 lat na 6 lat wię zie nia.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik5, ana li zu jąc przy czy ny zła go dze nia wy ro ku,
po da je, że nie przy jął w wy ro ku sta nu sil ne go wzru sze nia, gdyż z bez po śred nich ob ser -
wa cji oskar żo ne go na roz pra wie i ze znań świad ków wy wnio sko wał, że osk[ar żo]ny po -
peł nił za bój stwo z pre me dy ta cją, gdyż oskar żo ny z za mia rem po peł nie nia prze stęp stwa
no sił się od oko ło dwóch mie się cy.

Na sta no wi sko mjr. Mi cha li ka wska za łem, że przy po bud ce dzia ła nia jak za zdrość
przy za wo dzie mi ło snym mo że być mo wa o sil nym wzru sze niu, i że w tym wy pad ku
moż na by ło przy jąć kwa li fi ka cję z art. 225 § 2 kk.

3. Omó wio no spra wę Sr. 422/516, w któ rej uchy lo no wy rok tut[ej sze go] są du i umo -
rzo no po stę po wa nie. Prze wod ni czył w spra wie mjr Ran ke. Mjr Ran ke, któ ry ana li zu jąc
wy rok tut[ej sze go] są du i mo ty wy po sta no wie nia NSW, po da je, że pierw sze po sta no wie -
nie NSW wy ko nał, ba da jąc tak oko licz ność, czy osk[ar żo]ny był pi ja ny, jak i czy był nie -
przy tom ny wsku tek ude rze nia. Mjr Ran ke przy zna je, że wy da jąc wy rok w tej
spra wie – w za sa dzie nie słusz ny – uczy nił to z te go po wo du, że źle zro zu miał pierw sze
po sta no wie nie NSW.

4. Omó wio no spra wę Sr. 460/517 pro wa dzo ną przez mjr. Adam skie go8, w któ rej czę -
ścio wo uchy lo no spra wę do po now ne go roz po zna nia, a czę ścio wo przez umo rze nie po -
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1 AIPN Ka, 238/3772.
2 Le on Wła dy sław Ran ke vel Rung (ur. 27 VI 1905 r. w War sza wie, s. Jó ze fa i Jó ze fy z d. Są choc -

ka) – ab sol went Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go z 1928 r.; od 5 IV 1945 r. do 19 II 1946 r.
sę dzia Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go w Ka to wi cach; od 19 II 1946 r. do 10 I 1952 r. sę dzia Woj sko -
we go Są du Re jo no we go w Ka to wi cach; 15 II 1952 r. prze nie sio ny do re zer wy. Od 1953 r. rad ca, ad wo -
kat w Ka to wi cach, Wo ło mi nie. AIPN, 2174/8138, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit.,
s. 410–411.

3 AIPN Ka, 238/3778.
4 Roz po rzą dze nie pre zy den ta RP z 11 VII 1932 r. – Ko deks kar ny (DzU RP, 1932, nr 60, poz. 571

z późn. zm.).
5 Nie od na le zio no tecz ki akt per so nal nych sę dzie go Sta ni sła wa Mi cha li ka.
6 AIPN Ka, 238/3779, t. 1–2.
7 AIPN Ka, 238/3797.
8 Wik tor Adam ski (Altschüler) (ur. 12 X 1903 r. w Ja ro sła wiu, s. Ma ria na Izy do ra i Kla ry z d. Wi -

tes) – ab sol went Wyż szej Szko ły Han dlu Za gra nicz ne go we Lwo wie z 1923 r. oraz Wy dzia łu Pra wa Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go z 1928 r.; w la tach 1932–1934 apli kant ad wo kac ki, w la tach 1934–1937
apli kant są do wy; od 20 X 1944 r. do 10 X 1945 r. sę dzia Są du Po lo we go 2. Łu życ kiej Dy wi zji Ar ty le rii;
od 10 X 1945 r. do 15 III 1946 r. sę dzia Woj sko we go Są du Okrę go we go w Ka to wi cach; od 15 III 1946 r.
do 15 III 1953 r. sę dzia WSR w Ka to wi cach/Sta li no gro dzie; 15 III 1953 r. prze nie sio ny do re zer wy.
Od 1953 r. ad wo kat w Sta li no gro dzie. AIPN, 2174/471, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit.,
s. 258.



stę po wa nia. Mjr Adam ski, ana li zu jąc mo ty wy po sta no wie nia NSW od no śnie uchy le nia
wy ro ku co do wy stęp ku z art. 170 kkWP9, nie chce przy znać się do błę du nie na le ży tej
oce ny do wo dów, w szcze gól no ści, dla cze go jed ne mu świad ko wi dał wia rę, a dru gie mu
nie, mi mo że z akt spra wy wy ni ka, że przy oce nie do wo du sąd I, da jąc wia rę św[ia]d[ko wi]
Kaj ze ro wi, nie oce nił je go ze znań od no śnie te go za rzu tu. Po za tym mjr Adam ski, bro -
niąc swe go sta no wi ska w tej spra wie, oświad cza, że na pi sze w tym kie run ku pi smo
do pre ze sa NSW.

5. Omó wio no spra wę Sr. 407/5110, w któ rej zmie nio no kwa li fi ka cję z art. 86 § 1 i 2
kkWP na art. 86 § 2 kkWP, oraz że opusz czo no w sen ten cji wy ro ku w pkt. „c” o wi nie
prze pis usta wy.

W nie obec no ści mjr. Mik sie wi cza11 (wsku tek cho ro by) pod nie sio no, że zmia na kwa -
li fi ka cji czy nu w pkt. „a” sen ten cji wy ro ku o wi nie jest słusz na z mo ty wów po sta no wie -
nia NSW.

Zwró co no uwa gę sę dziom, ase so rom i apli kan to wi na nie do cią gnię cia w pra cy sę -
dziow skiej, któ re by ły przy czy ną zmian lub uchy le nia wy ro ków tut[ej sze go] są du wy żej
wy mie nio nych.

Od pra wa dnia 24 XII 1951 r.
Obec ni: sę dzio wie, ase so rzy i apli kant

Omó wio no:
1. W na wią za niu do od praw sę dziow skich w dniu 15 i 16 XI, 8 i 18 XII br. – Roz kaz

nr 023/51 Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go nr 07284/51 z dnia 30 XI br. o od by tej
w dniu 13 XI 1951 r. od pra wie sze fów są dów i pro ku ra to rów woj sko wych, jej ce lów i wy -
ni ków, a w szcze gól no ści omó wio no ma ją ce w przy szło ści być prze strze ga ne i zo stać
wy ko na ne punk ty roz ka zu na str. 7 od pkt. 1 do str. 11 pkt 8.

Po omó wie niu te go roz ka zu wy ja śni łem per so ne lo wi sę dziow skie mu nie któ re za gad -
nie nia wy ma ga ją ce bar dziej szcze gó ło wychc wy ja śnień.

Oma wia jąc wy mie nio ny Roz kaz nr 023/51, za na li zo wa no ja ko przy kład z pra cy tut[ej -
sze go] są du spra wy Sr. Sr. 412/51, 421/51, 460/5112 itd.
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c W do ku men cie: szcze gó łow szych.
9 De kret PKWN z 23 IX 1944 r. – Ko deks kar ny Woj ska Pol skie go (DzU, 1944, nr 6, poz. 27).
10 AIPN Ka, 279/108.
11 Wi told Mik sie wicz (ur. 5 VI 1915 r. we Lwo wie, s. Mie czy sła wa i Se we ry ny z d. Za jącz kow ska)

– ab sol went Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu im. I. Fran ki we Lwo wie z 1940 r.; w la tach 1940–1941
adwokat; od 7 XII 1944 r. do 12 III 1945 r. sę dzia są du 3. DP; od 13 III 1945 r. do 17 III 1947 r. szef
sądu 3. DP; od 18 III 1947 r. do 8 I 1948 r. sę dzia WSO w Lu bli nie; od 9 I 1948 r. do 19 II 1948 r. za -
stęp ca sze fa WSR w Kiel cach; od 20 II 1948 r. sę dzia WSR w Ka to wi cach; 21 XI 1952 r. przeniesiony
do re zer wy. AIPN, 1940/33, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit., s. 375–376.

12 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 14 V 1951 r. w spra wie Hen ry ka Ra ta ja: „Ra taj Hen ryk, s. Fran cisz -
ka, wi nien jest te go, że: a) w okre sie od stycz nia 1948 r. do chwi li za trzy ma nia, tj. do dnia 1 VII 1950 r.,
na te re nie Ka to wic, nie bę dąc do te go upraw nio ny, zbie rał i prze cho wy wał do ku men ty w po sta ci 21 klisz
fo to gra ficz nych i 116 zdjęć fo to gra ficz nych przed sta wia ją cych ma kie ty pla stycz ne ca ło ści Za kła dów Prze -
my sło wych «Po rę ba» w Po rę bie k. Za wier cia [...], a nad to hu tę «Ka ta rzy nę» w So snow cu, hu tę «Bla chow -
nia» k. Czę sto cho wy, sta no wią ce ta jem ni cę pań stwo wą ze wzglę du na obro nę i waż ne in te re sy pań stwa
pol skie go – czym po peł nił przest[ęp stwo] z art. 4 ust. 1 dekr[etu] z dnia 26 X 1949 r.; b) w cza sie do dnia
1 lip ca 1950 r. prze cho wy wał w swo im miesz ka niu pi sma i dru ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści



Obec ny na od pra wie per so nel sę dziow ski, ana li zu jąc swo ją do tych cza so wą pra cę,
pod szedł sa mo kry tycz nie do po czy nio nych w swej pra cy błę dów i nie do cią gnięć, wska -
zu jąc na ich źró dła, w szcze gól no ści na nie dość na le ży te gro ma dze nie i oce nę do wo dów
w nie któ rych spra wach, brak cza sa mi wy czu cia kla so we go w oce nie spo łecz ne go nie -
bez pie czeń stwa czy nu i oso by spraw cy, ma ją ce cza sem miej sce nie bar dzo wni kli we oce -
nie nie spra wy pod wzglę dem do wo do wym przed jej wy zna cze niem na roz pra wę głów ną
oraz rzad ko ma ją ce miej sce ase ku ranc two (Sr. 210/5113, 211/5114, 230/5115).

2. Spra wę Sr. 397/5116, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok p[rze ciw]ko Re ra ko wi Alek -
san dro wi, osk[ar żo ne mu] z art. 225 § 1 kk.

W spra wie prze wod ni czył mjr Mi cha lik. Przy ana li zo wa niu po wo dów uchy le nia tego
wy ro ku, któ re na stą pi ło ze słusz nych mo ty wów NSW, mjr Mi cha lik przy znał, że po peł -
nił błąd w spra wie, a to z te go po wo du, że mi mo wy stę po wa nia w tej spra wie bie głe go
psy chia try i wy da nia przez te goż bie głe go opi nii co do sta nu po czy tal no ści osk[ar żo ne]go
w chwi li po peł nie nia prze stęp stwa, prze wod ni czą cy w uza sad nie niu wy ro ku nie za na li -
zo wał tych mo men tów od no śnie wi ny osk[ar żo ne]go. W dniu dzi siej szym na od pra wie
mjr Mi cha lik przy znał, że oma wia jąc tę spra wę przed wy da niem wy ro ku ze mną, wska -
za łem mu na po trze bę na le ży te go uza sad nie nia wy ro ku od no śnie tej oko licz no ści, a brak
uza sad nie niad tych oko licz no ści by ło skut kiem prze ocze nia.

3. Spra wę Sr. 324/5117, w któ rej w dro dze nad zo ru uchy lo ny zo stał do po now ne go
roz po zna nia pra wo moc ny wy rok tut[ej sze go] są du w spra wie Gra bow skie go [ska za ne -
go] z art. 4 Dekr[etu] z 26 X 1949 r. o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej.
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o pań stwie pol skim, jak «Straż ni ca», biu le ty ny pt. «Niech Bóg bę dzie praw dzi wy», ulot ki pt. «Kró le -
stwo Je ho wy ko niecz no ścią» i in ne o tre ści an ty rzą do wej i an ty po ko jo wej, mo gą ce wy rzą dzić istot ną
szko dę in te re som pań stwa pol skie go – czym po peł nił przest[ęp stwo] z art. 24 § 1 dekr[etu] z dnia
13 VI 1946 r., i za to ska zał Ra ta ja Hen ry ka, s. Fran cisz ka, za czyn opi sa ny pod pkt. «a» na za sa dzie
art. 4 ust. 1 dekr[etu] z dnia 26 X 1949 r. na ka rę wię zie nia przez 4 (czte ry) la ta, za czyn opi sa ny pod
pkt. «b» na za sa dzie art. 24 § 1 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r. na ka rę wię zie nia przez 2 (dwa) la ta. Na za -
sa dzie art. 32 § 2 kkWP wy mie rzył Ra ta jo wi Hen ry ko wi jed ną ka rę łącz ną 5 (pięć) lat wię zie nia. Na za -
sa dzie art. 56 kkWP na po czet orze czo nej ka ry po zba wie nia wol no ści za li czył ska za ne mu okres
tym cza so we go [aresz to wa nia] od dnia 1 lip ca 1950 r. Bro szu ry i ulot ki po zo sta wić w ak tach spra wy”.
Frag ment uza sad nie nia wy ro ku WSR w Ka to wi cach: „Oskar żo ny, bę dąc człon kiem sek ty św[iad ko wie]
Je ho wy, prze cho wy wał w swo im miesz ka niu więk szą ilość bro szur i ulo tek wy da wa nych przez tę sek tę,
jak «Straż ni ca», i in ne za wie ra ją ce ar ty ku ły o tre ści an ty pań stwo wej i an ty po ko jo wej. Oskar żo ny bro -
szur ki i ulot ki w[yżej] wym[ie nio ne] mi mo za ka zu władz prze cho wy wał u sie bie w miesz ka niu do dnia
2 lip ca 1950 r.”. NSW po sta no wie niem z dnia 21 VI 1951 r. zmie nił wy rok na ko rzyść oskar żo ne go:
„Z urzę du Naj wyż szy Sąd Woj sko wy za uwa ża, że ska za nie Ra ta ja z art. 24 mkk na stą pi ło wbrew oko -
licz no ściom spra wy. Sko ro bo wiem Ra taj zo stał aresz to wa ny dnia 1 lip ca 1950 r., a sek ta świad ków
Jehowy zo sta ła roz wią za na po je go aresz to wa niu, bo w dniu 2 lip ca 1950 r., i sko ro ska za ny twier dzi, że
nie wie dział, iż bro szu ry sek ty ma ją cha rak ter dy wer syj ny, to nie moż na mu przy pi sać wi ny za prze cho -
wy wa nie tych bro szur”. AIPN Ka, 238/3641, t. 1, k. 99–101, 108–109.

d W do ku men cie: nie uza sad nie nie.
13 AIPN Ka, 238/3641.
14 Akt nie od na le zio no.
15 Akt nie od na le zio no.
16 Akt nie od na le zio no.
17 Akt nie od na le zio no.



Prze wod ni czył w spra wie mjr Wy stry chow ski18 (obec nie w le cze niu). Ana li zu jąc pod -
sta wę uchy le nia te go wy ro ku w nie obec no ści mjr. Wy stry chow skie go, wska za łem na błąd
w tej spra wie skut ku ją cy uchy le nie te go wy ro ku, tj. brak wy czu cia kla so we go sę dzie go
w ni niej szym wy pad ku.

Obec ny na od pra wie per so nel sę dziow ski, pod cho dząc kry tycz nie i sa mo kry tycz nie
do swych błę dów i nie do cią gnięć, któ re mia ły miej sce w nie któ rych roz po zna nych przez
nich do tąd spra wach, za pew nił, że te błę dy zro zu miał i bę dzie się sta rał je w przy szło ści
uni kać i w ten spo sób przy czy nić się wraz ze mną do pod nie sie nia sty lu pra cy na wyż szy
po ziom, tak jak te go wy ma ga od nas na sze do wódz two.

Wilf, ppłk19

Od pra wa z ław ni ka mi20 z WK MO dnia 4 stycz nia 1952 r.
Obec ni: ław ni cy z WK MO w licz bie 10, któ rzy zo sta li wy zna cze ni na rok 1952, 

pi smem z dnia 11 XII 1951 r.

1. Omó wio no spo sób i tryb wy zna cza nia ław ni ków z li sty, a mia no wi cie: ław ni cy będą
wy zna cza ni przez Wydz[iał] Pers[onal ny] WK MO do spraw p[rze ciw]ko funk cjo na riu -
szom MO w za leż no ści od stop nia osk[ar żo ne]go, na sku tek pi sma tut[ej sze go] są du.

2. Pra wa i obo wiąz ki ław ni ków przy speł nia niu funk cji ław ni ków w Pol sce Lu do -
wej. Przy tym zwró co no uwa gę na do tych cza so we błę dy czy nio ne przez ław ni ków pod czas
roz po zna wa nia spraw, że za po mi na li oni o ob ra zie in te re sów i szko dach wy rzą dzo nych
przez oskar żo nych pań stwu i spo łe czeń stwu. Ław ni cy ci dość czę sto nie bra li na le ży cie
pod roz wa gę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nów i oso by spraw cy, a kie ro wa li 
się wzglę da mi ko le żeń ski mi i opor tu ni stycz ny mi, jak rów nież czę sto li be ra li zo wa li 
w sprawach.
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18 Ka rol Wy stry chow ski (ur. 17 IV 1904 r. w By to miu, s. Al ber ta i Mar ty z d. Her nig) – po wsta niec ślą -
ski, ab sol went Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu Po znań skie go z 1927 r.; w la tach 1927–1932 apli kant są do wy,
ase sor i sę dzia; w la tach 1932–1939 ad wo kat w Kró lew skiej Hu cie/Cho rzo wie; od 14 IX 1944 r. do 31 I
1946 r. sę dzia Są du Po lo we go 3. DP; od 1 II 1946 r. do 3 III 1946 r. sę dzia NSW; od 4 III 1946 r. do 15 III
1947 r. szef Woj sko we go Są du 11. DP; od 16 III 1947 r. do 11 IX 1947 r. za stęp ca sze fa WSO we Wro cła -
wiu; od 12 IX 1947 r. do 1 IV 1948 r. za stęp ca sze fa WSR we Wro cła wiu; od 12 IV 1948 r. do 1 I 1952 r. sę -
dzia WSR w Ka to wi cach; 21 I 1952 r. prze nie sio ny do re zer wy. Od 1952 r. obroń ca woj sko wy w Cho rzo wie;
od mar ca 1953 r. ad wo kat w Ka to wi cach. AIPN, 2174/8238, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, 
op. cit., s. 466. Sze rzej na te mat dzia łal no ści za wo do wej sę dzie go przed 1939 r. zob. L. Krzy ża now ski, Sędzio -
wie w II Rze czy po spo li tej. Okrę gi ape la cyj ne: kra kow ski i ka to wic ki, Ka to wi ce 2011, s. 207, 252, 374.

19 Ju lian Wilf (ur. 10 X 1903 r. w Bo ry sła wiu, s. Iche la i Kla ry z d. Wald man) – ab sol went Wy dzia -
łu Pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go z 1931 r.; w la tach 1931–1937 apli kant ad wo kac ki; w la tach
1938–1939 ad wo kat; od 1 VIII 1945 r. do 16 XI 1945 r. sę dzia Są du Po lo we go 16. DP w Gdań sku;
od 17 XI 1945 r. do 19 II 1946 r. sę dzia WSG w War sza wie; od 20 II 1946 r. do 10 X 1946 r. sę dzia WSR
w Gdań sku; od 11 X 1946 r. do 30 XI 1946 r. sę dzia WSR w Lu bli nie; od 30 XI 1946 r. do 30 IV 1948 r.
sę dzia WSR w Gdań sku; od 1 V 1948 r. do 10 V 1950 r. za stęp ca sze fa WSR w Gdań sku; od 11 V 1950 r.
do 22 VIII 1955 r. szef WSR w Ka to wi cach/Sta li no gro dzie; 22 VIII 1955 r. zde mo bi li zo wa ny. Od wrześ-
nia 1955 r. wi ce pre zes Są du Wo je wódz kie go w Sta li no gro dzie. AIPN, 1940/49, Tecz ka akt per so nal -
nych; D. Bur czyk, op. cit., s. 402–403.

20 Na te mat ro li ław ni ków zob.: J. Po lan -Ha ra schin, S. Ja ni kow ski, Ław ni cy w są dow nic twie woj -
sko wym, „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1946, nr 4, s. 184–188; S. Gu zy, R. Pierz chlew ski, O ław ni -
kach w są dach woj sko wych, „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1962, nr 3, s. 351–359; A. Li tyń ski,
Hi sto ria pra wa Pol ski Lu do wej…, s. 43–46.



3. O ko niecz no ści szcze gó ło we go za po zna wa nia się z ak ta mi spra wy, w któ rej zo -
sta li wy zna cze ni do peł nie nia funk cji ław ni ków.

4. Zwró co no uwa gę na punk tu al ne przy by wa nie eław ni kó we do są du na roz pra wy,
gdyż do tych czas by ły czę ste wy pad ki, że ław ni cy za po mi na li o tym obo wiąz ku, co w du -
żej mie rze przy czy nia ło się do opóź nia nia pra cy są du, a tym sa mym i pla no wej pra cyf.

[…]g

Od pra wa z ław ni ka mi dn. 25 I 1952 r.
Obec ni na od pra wie wy zna cze ni przez WUBP [w] K[ato wi]cach ław ni cy, któ rzy

bę dą bra li udział w roz pra wach p[rze ciw]ko funkcj[ona riu szom] BP, w licz bie 9

1. Omó wio no tryb i spo sób wzy wa nia ław ni ków na roz pra wy, a mia no wi cie przez
Wydz[iał] IX WUBP na sku tek pi sma tut[ej sze go] są du.

2. Pra wa i obo wiąz ki ław ni ków. W tym punk cie omó wio no, ja kie za da nia speł nia
ław nik w wy mia rze spra wie dli wo ści w Pol sce Lu do wej, oraz o tym, ja kie wy mo gi pań -
stwo lu do we sta wia przed ław ni kiem i czym wi nien kie ro wać się ław nik, speł nia jąc swe
obo wiąz ki, a w szcze gól no ści, że nie na le ży kie ro wać się wzglę da mi ko le żeń ski mi, lecz
brać pod uwa gę sto pień spo łecz nej szko dli wo ści czy nu osk[ar żo ne]go oraz brać pod roz -
wa gę oso bę spraw cy.

3. W obo wiąz ku za po zna wa nia się ze spra wą, to jest, że ław nik wi nien zgło sić się
do są du wcze śniej ce lem przej rze nia akt spra wy dla za po zna nia się ze spra wą.

4. W koń cu zwró co no uwa gę na punk tu al ne przy cho dze nie na roz pra wy, oraz to,
że do roz praw na le ży przy cho dzić w mun du rze, a nie w ubra niach cy wil ny chh.

[…]i

Od pra wa dnia 2 II 1952 r. per so ne lu sę dziow skie go i se kre tar skie go

1) Od czy ta no Roz kaz do wód cy O[krę gu] W[oj sko we go] V nr 1/DOW V z dnia
18 I 1952 r. do ty czą cy ogło sze nia wy ro ku Wojsk[owe go] Sądu Okręg[owe go] V w spra -
wie szer. Sę dlo ka Jó ze fa i in nych.

2) Od czy ta no Za rzą dze nie kwa ter mi strzow skie nr 03 z dnia 17 I 1952 r., nr 0254
D[owódz]twa O[krę gu] W[oj sko we go] V w spra wie go spo dar ki sprzę tem kwa te run ko -
wym.

3) Od czy ta no Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 07/Org. D[owódz]twa O[krę gu] W[oj -
sko we go] V do ty czą ce zmniej sze nia sta nu oso bo we go tut[ej sze go] są du.

4) Od czy ta no Roz kaz nr 02/52 z dnia 29 I 1952 r. Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we -
go do ty czą cy uka ra nia ka rą dys cy pli nar ną upo mnie nia chor. Syr dę Ja na.

5) Omó wio no Roz kaz nr 01/52 Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go ty czą cy się in -
spek cji dzia łal no ści Wojsk[owe go] Są du Okręg[owe go] I w War sza wie za III i IV kwar -
tał 1951 r., w szcze gól no ści:
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e–e Do pi sa ne od ręcz nie nad tek stem.
f Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
g Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
h Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
i Frag ment po mi nię ty przez au to rów.



a) w na wią za niu do pkt. 2 od pra wy sę dziow skiej w dniu 16 XI 1951 r. po wy po wie -
dze niu się per so ne lu sę dziow skie go uzgod nio no, by szcze gó ło wy plan roz pra wy głów -
nej w spra wach wy ma ga ją cych ta kie go pla nu ze wzglę du na więk szą ilość oskar żo nych
lub też ma te ria łu był umiesz cza ny w za rzą dze niu roz pra wy głów nej;

b) na wią zu jąc do od pra wy w dniu 25 I 1952 r., na któ rej zwró co no uwa gę na po trze -
bę bar dziej do kład ne go zba da nia akt spra wy przed wnie sie niem ich na po sie dze nie przy -
go to waw cze są du w spra wie wy zna cze nia ter mi nu roz pra wy głów nej, a w szcze gól no ści
zwró ce nia uwa gi na do ku men ta cję w spra wach (kar ty kar ne, opi nie, po świad cze nia, świa -
dec twa le kar skie, pro to ko ły oglę dzin itd.), omó wio no spra wę prze strze ga nia zba da nia
przed wy zna cze niem roz pra wy głów nej, czy w da nej spra wie do ku men ta cja przy to czo -
na przez oskar że nie jest zu peł na;

c) na wią zu jąc do od pra wy z dnia 4 I 1952 [r.] z ław ni ka mi wy zna czo ny mi na li ście
sta łej przez tut[ej szą] Wo je wódz ką Ko men dę MO oraz do od pra wy z 25 I 1952 r. z ław -
ni ka mi ze sta łej li sty do star czo nej przez tut[ej szy] WUBP, omó wio no obo wiąz ki per so -
ne lu sę dziow skie go od no śnie ław ni ków speł nia ją cych tę funk cję w da nej spra wie;

d) na wią zu jąc do od praw sę dziow skich z dnia 15 i 16 XI 1951 r., 8 XII, 18 XII
i 24 XII 1951 r. oraz z 18 I 1952 r. i 25 I 1952 r., na któ rych oma wia ne by ły błę dy
i niedocią gnię cia w pra cy per so ne lu są du, zwró co no uwa gę na kla so we po dej ście sę dziów
w każ dej spra wie od po wied nio do spo łecz nej szko dli wo ści czy nu i oso by spraw cy;

e) jna wią zu jąc do po przed nich od praw od by tych z per so ne lem sę dziow skim i se kre -
tar skim od no śnie obo wiąz ku ter mi no we go wy sy ła nia wy ro ków do wia do mo ści i wy ko -
na nia oraz wy kań cza nia pro to ko łów roz praw, zwró co no po now nie uwa gę na obo wią zek
wy sy ła nia wy ro ków do wia do mo ści i wy kań cza nia pro to ko łu roz pra wy głów nej naj da lej
do dnia trze cie go od chwi li ogło sze nia wy ro ku oraz na ter mi no we wy sy ła nie wy ro ków
do wy ko na nia naj da lej do 14 dni od dnia za pad nię cia wy ro ku w wy pad ku nie wnie sie nia
skar gi re wi zyj nejj.

Po nie waż obec nie re fe ren ci pod nie śli, iż pro to ko ły roz pra wy głów nej są pi sa ne na czy -
sto na roz pra wie, a wy mie nia ne wy pad ki spo rzą dza nia pro to ko łów jak naj da lej w trze cim
dniu od ogło sze nia wy ro ku od no szą się do spraw wy ma ga ją cych wy jąt ko wo te go ro dza -
ju spo so bu spo rzą dza nia pro to ko łów roz praw, ktj. w brud no pi sie na roz pra wiek.

2) Omó wio no spra wę Sr. 473/5121, w któ rej od no śnie osk[ar żo ne]go kpr. MO Je zior -
skie go Ja na po sta no wie niem NSW z dnia 11 I 1952 r. uchy lo ny zo stał wy rok wy da ny
przez tut[ej szy] sąd w dniu 13 XII 1951 r. pod prze wod nic twem mjr. Mi cha li ka.

Sę dzia mjr Mi cha lik po szcze gó ło wym zre fe ro wa niu spra wy, po wo ła ne go wy ro ku
tut[ej sze go] są du i po sta no wie nia NSW pod niósł, że mo ty wy NSW w kie run ku uchy le -
nia te go wy ro ku ze wska za niem po now ne go roz po zna nia spra wy po uprzed nim uzu peł -
nie niu śledz twa są nie słusz ne, gdyż kwe stia opi nii świad ka – po krzyw dzo ne go
z ubie głe go cza su jest dla spra wy obo jęt na, tj. kwe stia ta nie mo gła mieć wpły wu na treść
wy ro ku o wi nie i ka rze. Mjr Mi cha lik, nie przy zna jącl się w tej spra wie do żad ne go istot -
ne go błę du i nie do cią gnię cia, oświad cza, że ca łą spra wę za na li zu je i przed sta wi w od -
ręb nym pi śmie.
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j–j Frag ment pod kre ślo ny.
k–k Frag ment do pi sa ny.
l W do ku men cie: przy zna wa jąc.
21 Akt nie od na le zio no.



3) Omó wio no spra wę Sr. 474/5122, w któ rej po sta no wie niem NSW z 19 I 1952 r. zmie -
nio ny zo stał przez zmia nę kwa li fi ka cji i zła go dze nie ka ry wy rok tut[ej sze go] są du
z dnia 17 XII 1951 r. [wy da ny na] osk[ar żo ne go] kpr. MO Dziu bę Wi ta pod prze wod nic -
twem ase so ra ppor. Sy gne ta23.

Prze wod ni czą cy ppor. Sy gnet po szcze gó ło wym omó wie niu i za na li zo wa niu spra wy
stwier dził, że wy rok zmie nio ny zo stał nie słusz nie i że tak kwa li fi ka cja praw na przy ję ta
w wy ro ku, jak i wy mie rzo ne ka ry by ły na le ży te i słusz ne. Ppor. Sy gnet oświad czył,
że całą spra wę przed sta wi i za na li zu je w od dziel nym pi śmiem.

[…]n

Od pra wa dnia 21 III 1952 r. per so ne lu sę dziow skie go

Ce lem usu nię cia do strze żo nych w cza sie in spek cji tut[ej sze go] są du w lu tym br. błę -
dów i nie do cią gnięć oraz pod nie sie nia pra cy są du na wyż szy po ziom ani że li do tych czas
sę dzio wie re fe ren ci po win ni szcze gó ło wo zwró cić uwa gę i na przy szłość skru pu lat nie
prze strze gać, co na stę pu je:

1. Sę dzio wie re fe ren ci po win ni wię cej uwa gi zwra cać na pra cę pod le głych im kan ce -
la rii sę dziow skich, a nie ogra ni czać się tyl ko do roz pa try wa nia spraw. W szcze gól no ści
po win ni zwra cać uwa gę na ter mi no wą wy sył kę wy ro ków do wia do mo ści i wy ko na nia,
na stęp nie skarg re wi zyj nych do NSW, oraz do pil no wać, by ża den ele ment pra cy, jak np.
wnie sie nie spra wy na po sie dze nie przy go to waw cze, wy zna cze nie ter mi nu w prze rwa nej
roz pra wie w ra zie na dej ścia od po wied niej re la cji itd., nie za le gał w re fe ra cie dłu żej niż
dwa dni.

2. Spra wy na dal bę dą przy dzie la ne po szcze gól nym re fe ren tom, z tym że ter mi ny roz -
praw – po po sie dze niu przy go to waw czym – ozna czać bę dą re fe ren ci, jak to by ło do tąd.
Na le ży jed na ko woż zwró cić uwa gę na więk szą ope ra cyj ność w pra cy przez uni ka nie nie -
uza sad nio nej prze wle kło ści w roz pa try wa niu spraw (Sr. 10/5224 – osk[ar żo ny] Siw czyk
[Je rzy], ref[erent] mjr Mi cha lik; Sr. 471/5125 – osk[ar żo ny] Oku lar czyk [An drzej],
ref[erent] mjr Adam ski) i przez wy zna cze nie na je den dzień wię cej niż jed nej spra wy,
gdy na to po zwa la ma te riał da nej spra wy.

Marta Paszek, Rafał Michalski
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

368

m Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
n Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
22 Akt nie od na le zio no.
23 Wła dy sław Sy gnet (ur. 14 I 1928 r. w Sad ko wi cach, s. Paw ła i Wa le rii z d. Ko zak) – ab sol went

Ofi cer skiej Szko ły Praw ni czej z 1949 r. oraz Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go z 1960 r.;
od 11 VII 1949 r. do 2 II 1951 r. apli kant WSR w Ka to wi cach; od 3 II 1951 r. do 15 XI 1952 r. ase sor
WSR w Ka to wi cach; od 21 VII 1953 r. do 23 XII 1954 r. sę dzia WSR w Kra ko wie; od 24 XII 1954 r.
do 29 VII 1955 r. ase sor WSR we Wro cła wiu; od 30 VII 1955 r. do 31 X 1955 r. sę dzia Są du I Kor pu su
Zme cha ni zo wa ne go; od 1 XI 1955 r. do 31 I 1957 r. sę dzia WSG w Kra ko wie; od 12 II 1957 r.
do 3 X 1957 r. star szy po moc nik ds. do cho dze nio wych Za rzą du WSW War szaw skie go Okrę gu Woj sko -
we go; od 4 X 1957 r. do 1 IV 1958 r. sę dzia WSG w Ka to wi cach; od 2 IV 1958 r. do 13 VIII 1971 r. sę -
dzia WSG w Kra ko wie; od 14 VIII 1971 r. do 20 VI 1972 r. za stęp ca sze fa Są du Ma ry nar ki Wo jen nej;
od 21 VI 1972 r. do 25 II 1977 r. szef WSG w Ka to wi cach; od 26 II 1977 r. do 3 VIII 1983 r. szef Są du
Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go; prze nie sio ny w stan spo czyn ku. AIPN, 2174/6574, Tecz ka akt per so -
nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit., s. 435–436.

24 AIPN Ka, 1/194, t. 1–2.
25 AIPN Ka, 1/193, t. 1–2.



3. Na po sie dze niach nie jaw nych przy go to waw czych w przed mio cie wy da nia wy ro -
ków łącz nych na le ży za wsze po dej mo wać de cy zje od no śnie sta wien nic twa osk[ar żo ne]go
na roz pra wę, gdyż do tąd czę sto ta kie de cy zje nie by ły po dej mo wa ne, jak świad czą dla
przy kła du wy pad ki: Sr. 430/5126 – osk[ar żo ny] Da ni ło wicz [Ta de usz], ref[erent] mjr Ran -
ke; Sr. 419/5127 – ref[erent] mjr Mi cha lik.

4. Nie za leż nie od po ucze nia – na od by tych prze ze mnieo od pra wach ław ni ków wy -
mie nio nych na sta łych li stach funkcj[ona riu szy] UB i MO – o ich pra wach i obo wiąz -
kach, prze wod ni czą cy obo wią za ny jest w każ dej po szcze gól nej spra wie przed roz pra wą
umoż li wić ław ni kom za po zna nie się ze spra wą, a na stęp nie za po znać ich z przy słu gu ją -
cy mi im – wg prze pi sów kwpk28 – pra wa mi i cią żą cy mi na nich obo wiąz ka mi w związ -
ku z peł nie niem przez nich funk cji. Do tąd bo wiem bar dzo czę sto, w szcze gól no ści
za sia da ją cy w spra wach osób cy wil nych ław ni cy – żoł nie rze, nie by li na le ży cie przy go -
to wa ni do peł nie nia swej funk cji przez do kład ną zna jo mość swych praw i obo wiąz ków,
mi mo orien to wa nia się w sa mej spra wie.

5. Sę dzio wie re fe ren ci po win ni bar dziej skru pu lat nie opra co wy wać wy ro ki, a uni kać
sza blo no wych zwro tów w uza sad nie niach wy ro ków, w szcze gól no ści w uza sad nie niu
winy i ka ry, a każ dy po szcze gól ny wy pa dek in dy wi du al nie trak to wać i opi sy wać
(np. ujaw nio no sprzecz ność w uza sad nie niu wy ro ku od no śnie ka ry w spra wie Sr. 485/5129

– osk[ar żo ny] Ra jar ski, ref[erent] mjr Mi cha lik), na stęp nie po win ni do kład niej kon tro lować
i re da go wać pro to ko ły roz praw, ce lem unik nię cia błę dów sty li stycz nych i nie jasno ści za -
war tych czę sto w pro to ko łach już po ich spo rzą dze niu i pod pi sa niu (np. Sr. 409/5130

– osk[ar żo ny] Swo bo da [Sta ni sław] – mjr Adam ski; Sr. 29/5231 – ppor. Sy gnet), oraz
pa mię tać, że za pro to kół, któ ry jest je dy nymp do ku men tem stwier dza ją cym prze bieg prze -
wo du są do we go, przede wszyst ki mq od po wie dzial ni są prze wod ni czą cy w spra wach.

6. Wy ty kam ppor. Sy gne to wi, ase so ro wi tut[ej sze go] są du, nie do pusz czal ne pod ję cie
pod pi sów ław ni ków na czy stym blan kie cie wy ro ku w spra wie Sr.32

Szef Zarz[ądu] Sąd[ownic twa] Wojsk[owe go]33 z uwa gi na brak do świad cze nia ppor.
Sy gne ta w pra cy sę dziow skiej ogra ni czył się tyl ko do po czy nie nia wy tknię ciar.

[…]s
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o W do ku men cie: prze zem nie.
p W do ku men cie: je dy nem.
q W do ku men cie: wszyst kiem.
r Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
s Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
26 AIPN Ka, 238/3781.
27 AIPN Ka, 238/3777.
28 De kret z dnia 23 VI 1945 r. – Ko deks woj sko we go po stę po wa nia kar ne go (DzU, 1945, nr 36,

poz. 216).
29 Akt nie od na le zio no.
30 Akt nie od na le zio no.
31 AIPN Ka, 238/3843.
32 W do ku men cie brak sy gna tu ry akt.
33 Sze fem Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go przez ca ły okres je go funk cjo no wa nia, tj. w la tach

1950–1956, był płk Oskar Kar li ner. Bio gram w: K. Szwa grzyk, op. cit., s. 327–328.



Od pra wa dnia 11 IV 1952 r.
Obec ny per so nel sę dziow ski

1. Omó wio no spra wę Sr. 18/5234, w któ rej wy rok uległ zmia nie przez po pra wie nie
kwa li fi ka cji praw nej od no śnie osk[ar żo ne go] Ma chi ni Le ona i zła go dze niu te muż ka ry.
Prze wod ni czą cy spra wy mjr Adam ski przy zna je słusz ność sta no wi ska NSW od no śnie
kwa li fi ka cji czy nu osk[ar żo ne go] Ma chi ni z art. 86 § 2 kkWP.

2. Omó wio no spra wę Sr. 12/52, w któ rej NSW zmie nił wy rok tut[ej sze go] są du przez
zła go dze nie ka ry łącz nej osk[ar żo ne mu] funkcj[ona riu szo wi] MO Czy lo ko wi [Fran cisz -
ko wi] – przez zast[oso wa nie] art. 55 kkWP – [z] 7 lat wię zie nia do 3 lat wię zie nia. Prze -
wod ni czą cy spra wy ppor. Sy gnet, uzna jąc słusz ność sta no wi ska NSW w tej spra wie,
pod niósł, że źró dłem za sto so wa nia zbyt su ro wej ka ry w sto sun ku do osk[ar żo ne]go by ła
nie wła ści wa oce na stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa oso by spraw cy i nie na le ży te
za na li zo wa nie po bu dek je go dzia ła nia35.

3. Omó wio no spra wę Sr. 37/5236, w któ rej uchy lo ny37 zo stał wy rok od no śnie Stud -
nik Ber ty, ska za nej z art. 4 § 1 i 2 mkk38. Prze wod ni czą cy spra wy ppor. Sy gnet oświad -
cza, że na tej roz pra wie obec ny był w cha rak te rze urzę do wym, pod czas in spek cji są du,
st. insp. ppłk [Mie czy sław] Hal ski39, któ ry w roz mo wie z nim po dzie lił je go zda nie
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34 AIPN Ka, 1/195, t. 1–3. 
35 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 19 I 1952 r. w spra wie funk cjo na riu sza MO Fran cisz ka Czy lo ka:

„Osk[ar żo ne go] Czy lo ka Fran cisz ka, s. Fran cisz ka, [sąd uznał] win nym, że ja ko funkcj[ona riusz] MO:
a) w dniu 14 wrze śnia 1951 r. w Cze cho wi cach, pow. Biel sko, użył swej bro ni służ bo wej wbrew prze pi -
som ze zwa la ją cym na jej uży cie przez to, że z pi sto le tu służ bo we go pa ra bel lum wy strze lił trzy krot nie
w gó rę, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 164 kkWP; b) w dniu 18 wrze śnia 1951 r. wbrew swe mu obo -
wiąz ko wi mi li cyj ne mu w ce lu trwa łe go uchy la nia się od peł nie nia te goż obo wiąz ku opu ścił swo ją jed -
nost kę służ bo wą, a to Ko mi sa riat MO w Biel sku -Bia łej, za bie ra jąc ze so bą broń służ bo wą pa ra bel lum
nr 1385, i po zo sta wał po za nią do dnia 12 paź dzier ni ka 1951 r. – czym po peł nił prze stęp stwo z art. 118
§ 1 i 2 kkWP w zw. z art. 115 § 1 kkWP; c) w tym sa mym cza sie i mie sią cu do pu ścił się za bo ru bro ni,
pi sto le tu ma szy no we go pe pe sza wraz z ma ga zyn kiem i 35 sztuk na boi z miej sca jej prze cho wy wa nia, to
jest z war tow ni Ko mi sa ria tu MO w Biel sku, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 179 kkWP; d) w okre sie
cza su od je sie ni 1950 r. do dnia 12 paź dzier ni ka 1951 r. w Cze cho wi cach, pow. Biel sko, prze cho wy wał
bez ze zwo le nia broń pal ną, a to du bel tów kę my śliw ską kal. 16 mm, czym po peł nił prze stęp stwo z art.
4 § 1 i 2 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r. i za to [sąd] ska zał osk[ar żo ne go] Czy lo ka Fran cisz ka, s. Fran -
cisz ka, na za sa dzie art. 146 kkWP za czyn opi sa ny pod pkt. a) na ka rę aresz tu przez 6 (sześć) mie się cy,
na za sa dzie art. 118 § 1 i 2 kkWP za czyn opi sa ny pod pkt. b) na ka rę wię zie nia przez 6 (sześć) lat, orze -
ka jąc jed no cze śnie na mo cy art. 47 § 1 pkt a kkWP de gra da cję, na za sa dzie art. 179 kkWP za czyn opi -
sa ny pod pkt. c) na ka rę wię zie nia przez 5 (pięć) lat, na za sa dzie art. 2 § 1 i 2 [de kre tu] z dnia 13 VI 1946 r.
za czyn opi sa ny pod pkt. d) na ka rę wię zie nia 7 (sie dem) lat z de gra da cją. Na mo cy art. 56 kkWP za li -
czył ska za ne mu Czy lo ko wi na po czet orze czo nej ka ry po zba wie nia wol no ści okres tym cza so we go aresz -
to wa nia dnia 12 paź dzier ni ka 1951 r. Na mo cy art. 98 § 2 kwpk prze ka zu je się du bel tów kę kal. 16 mm
WUBP w Ka to wi cach”. Wy rok zo stał zła go dzo ny po sta no wie niem NSW z dnia 25 II 1952 r. z 7 lat po -
zba wie nia wol no ści z de gra da cją do 3 lat po zba wie nia wol no ści bez de gra da cji. AIPN Ka, 238/3830,
k. 56–58v.

36 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 172/52. AIPN Ka, 238/3905.
37 Zob. art. 270–271 kwpk.
38 De kret z dnia 13 VI 1946 r. o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy

pań stwa (DzU, 1946, nr 30, poz. 192), zwa ny ma łym ko dek sem kar nym.
39 Od 1 XI 1950 r. do 2 VII 1953 r. peł nił sta no wi sko star sze go in spek to ra Wy dzia łu II Za rzą du Są -

dow nic twa Woj sko we go. Bio gram w: K. Szwa grzyk, op. cit., s. 312–313.



odnośnie wy so ko ści wy mia ru ka ry 3 lat wię zie nia, bio rąc pod uwa gę sto pień roz wo ju
umy sło we go i uświa do mie nia po li tycz ne go ska za nej oraz jej do dat nią opi nię. To sta no -
wi sko ppor. Sy gne ta po dzie li łem rów nież pod czas omó wie nia z nim spra wy przed
zawyro ko wa niem. Po za na li zo wa niu spra wy ppor. Sy gnet przy zna je, że z uwa gi na prze -
cho wy wa nie przez nią pi sto le tu na le żą ce go do ban dy, nie wła ści wie oce niał sto pień spo -
łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu ska za nej i skut kiem te go wy mie rzo no jej ka rę
za ła god ną, w świe tle cze go sta no wi sko NSW uchy la ją ce wy rok jest słusz ne.

4. Omó wio no spra wę Sr. 498/51, w któ rej pod prze wod nic twem b[yłe go] sę dzie go
mjr. Ran ke uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Mel le ra Le ona, unie win nio ne go w tej spra -
wie od za rzu tu z art. 12 § 1 mkk. Obec ny re fe rent tej spra wy mjr Adam ski po prze ana li -
zo wa niu ca łej spra wy do cho dzi do wnio sku, że uchy le nie to by ło słusz ne, gdyż mi mo iż
po stro nie Mel le ra brak by ło do wo dów przy ję cia po peł nie nia zbrod ni z art. 12 § 1 mkk,
to jed nak przy pi sać na le ża ło Mel le ro wi wi nę po peł nie nia prze stęp stwa de wi zo we go w ro -
zu mie niu usta wy z 1936 r.t40

Od pra wa dnia 18 IV 1952 r.
Obec ny per so nel sę dziow ski

1. Omó wio no spra wę Sr. 1/52, w któ rej czę ścio wo uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie
funkcj[ona riu sza] MO Koł to na Wi tol da41 i po stę po wa nie umo rzo no, zaś czę ścio wo
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t Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
40 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 21 I 1952 r. w spra wie Le ona Mel le ra: „Sąd unie win nia [...] osk[ar -

żo ne go] Mel le ra Le ona, s. Me sze la, od za rzu tu, że od da ty bli żej nie usta lo nej 1949 r. do wrze śnia 1951 r.
w By to miu pusz czał w obieg w ilo ści bli żej nie okre ślo nej pod ro bio ne mo ne ty 10- i 20-do la ro we USA,
to jest od za rzu tu po peł nie nia prze stęp stwa z art. 12 § 1 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r.”. Uchy bie nia
wska za ne przez NSW zna la zły się w po sta no wie niu NSW z dnia 28 III 1952 r.: „Mel ler, któ ry przy znał
się do wzię cia w lip cu 1949 r. w za staw od Wo roń cza ka jed nej mo ne ty zło tej do la ro wej w za mian
za udzie lo ną Wo roń cza ko wi po życz kę, do pu ścił się prze stęp stwa z art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1
i art. 1 ust. 2 De kre tu pre zy den ta Rze czy po spo li tej z dnia 26 kwiet nia 1936 r. w spra wie ob ro tu pie nięż -
ne go z za gra ni cą oraz ob ro tu za gra nicz ny mi i kra jo wy mi środ ka mi płat ni czy mi (DzU RP, nr 86/38,
poz. 584). Sąd I in stan cji wi nien był za tem roz wa żyć wi nę oskar żo ne go Mel le ra Le ona w kie run ku po -
peł nie nia po wyż sze go prze stęp stwa, względ nie, gdy by się oka za ło, że Mel ler przy jął w za staw pod ro -
bio ną mo ne tę do la ro wą – usi ło wa nia po peł nie nia te go prze stęp stwa. Wo bec cał ko wi te go unie win nie nia
Mel le ra Le ona wbrew oko licz no ściom spra wy za skar żo ny wy rok w czę ści do ty czą cej Mel le ra na le ża ło
uchy lić”. AIPN Ka, 238/3915, t. 2, k. 383–397, 447–454.

41 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 18 II 1952 r. w spra wie funk cjo na riu sza MO Wi tol da Koł to na oskar -
żo ne go z art. 22 de kre tu z 13 VI 1946 r., dwu krot nie z art. 140 § 1 kkWP, z art. 172 § 1 i 2 kkWP oraz
art. 27 w zw. z art. 148 § 1 kk. Sąd orzekł, że Koł ton Wi told „wi nien jest te go, że: 1) w mar cu 1951 r.
na te re nie Za brza roz po wszech niał fał szy we wia do mo ści mo gą ce wy rzą dzić istot ną szko dę in te re som
pań stwa pol skie go i ob ni żyć po wa gę je go na czel nych or ga nów przez to, że [...] wy ra żał się ujem nie o po -
li ty ce i sto sun kach pa nu ją cych w Pol sce Lu do wej, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 22 dekr[etu]
z dnia 13 VI 1946 r.; 2) w dniu 3 mar ca 1951 r. w Za brzu nad użył swej wła dzy ze wzglę du na ko rzyść
oso bi stą [...], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 140 § 1 kkWP; 3) [...] bez praw nie dys po no wał wy da ną
mu do oso bi ste go użyt ku bro nią [...], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 172 § 1 i 2 kkWP; 4) w dniu
3 mar ca 1951 r. w gma chu Są du Po wia to we go w Za brzu, pra gnąc utrud nić po stę po wa nie kar ne w ce lu
unik nię cia od po wie dzial no ści kar nej przez spraw cę prze stęp stwa, pod że gał [...] do za ta je nia praw dy
w cza sie ze zna nia na roz pra wie [...], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 27 kkWP w zw. z art. 148 § 1 kk;
5) w dniu 6 lip ca 1951 r. nad użył swej wła dzy z po bu dek oso bi stych w ten spo sób, że u pro ku ra to ra po -
wia to we go w Za brzu in ter we nio wał w spra wie nie sto so wa nia w sto sun ku do do pro wa dzo ne go [...] 



zmienio ny wy rok przez zła go dze nie mu ka ry łącz nej z dwóch i pół ro ku na pół to ra ro ku
wię zie nia. Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik, przy zna jąc słusz ność sta no wi ska NSW,
po da je, że po wo dem te go uchy bie nia w spra wie by ła nie wła ści wa oce na do wo dów,
w szcze gól no ści ze znań św[ia]d[ka] [Hor sta] Blüme rau.

2. Omó wio no spra wę Sr. 63/52, w któ rej NSW zła go dził ka rę Joń czyk An nie, [ska za -
nej] z art. 18 § 1 mkk w związ ku z art. 86 § 2 kkWP, z pół to ra ro ku na sześć mie się cy
wię zie nia42. Prze wod ni czą cy spra wy ppor. Sy gnet przy zna je słusz ność sta no wi ska NSW,
gdyż z uwa gi na po wią za nie ska za nej z ro dzi ca mi od no śnie współ pra cy jej ro dzi ców
z nie le gal ną or ga ni za cją, na le ża ło oce nić sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa ska za -
nej pod tym punk tem wi dze nia i po trak to wać ją ła god niej43.

3. Omó wio no spra wę Sr. 50/5244, w któ rej NSW uchy lił wy rok od no śnie Mo raw skie -
go ska za ne go z art. 18 § 1 mkk w związ ku z art. 86 § 2 kkWP na 8 mie się cy wię zie nia.
Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik twier dzi, iż wy mie rze nie ka ry 8 m[ie się]cy wię -
zie nia uwa żał za wska za ne i ce lo we, tak ze wzglę du na sto pień spo łecz ne go nie bez pie -
czeń stwa czy nu oraz na oso bę spraw cy, na stęp nie mi mo mo ty wów NSW, iż na le ża ło
wy mie rzyć su row szą ka rę z uwa gi na sta no wi sko służ bo we i sto pień wy kształ ce nia
osk[ar żo ne]go, to sta no wi sko to nie wy trzy mu je kry ty ki wo bec usta leń są du I, iż ska za -
ny był tyl ko re fe ren tem P[ań stwo we go] U[rzę du] R[epa tria cyj ne go] o wy kształ ce niu tyl -
ko śred nim.

4. Omó wio no spra wę Sr. 58/5245, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Bo dziń -
skie go Kon stan te go ska za ne go na 4 la ta wię zie nia. Prze wod ni czą cy spra wy ppor. Sy gnet
uzna je słusz ność sta no wi ska NSW, iż nie na le ży cie oce nił ro ze zna nie nie let nie go ska za -
ne go Bo dziń skie go Kon stan te go, opie ra jąc się tyl ko na nie ja snym orze cze niu bie głe go
za war tym w ak tach śledz twa. Ja ko źró dło te go błę du wy mie nia ppor. Sy gnet nie na le ży -
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aresz tu tym cza so we go [...], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 140 § 1 kkWP”. Frag ment uza sad nie nia:
„Oskar żo ny po wie dział do Blüme ra, że [...] gdy by był na je go miej scu, to daw no wy je chał by do Ame -
ry ki i przez ra dio opo wia dał by o sto sun kach pa nu ją cych w Pol sce Lu do wej”. Sąd ska zał go na ka rę łącz -
ną 2 lat i 6 mie się cy wię zie nia. AIPN Ka, 238/3823, k. 213–217.

u W do ku men cie: Bli me ra.
42 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 5 III 1952 r. w spra wie An ny Joń czyk oskar żo nej z art. 18 § 1 w zw.

z art. 4 § 1 dekr[etu] z 13 VI 1946 r. i w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Sąd uznał ww. „win ną, że w stycz -
niu 1951 r. [...], otrzy maw szy wia ry god ną wia do mość, że niej[aki] Pa ra dow ski An to ni jest do wód cą nie -
le gal nej or ga ni za cji i po sia da bez ze zwo le nia broń pal ną oraz ukry wa się przed wła dza mi, do chwi li
za trzy ma nia jej nie za wia do mi ła o tym wła dzy po wo ła nej do ści ga nia prze stępstw, czym po peł ni ła prze -
stęp stwo z art. 18 § 1 dekr[etu] z 13 VI 1946 r. w zw. z art. 86 § 2 kkWP i w zw. z art. 4 § 1 cyt. de kre -
tu” i ska zał na ka rę ro ku i 6 mie się cy wię zie nia. „Przy wy mia rze ka ry sąd uwzględ nił ja ko oko licz no ści
ła go dzą ce do tych cza so wą nie ka ral ność oskar żo nej, jej szcze re przy zna nie się do za rzu ca ne go jej czy nu,
fakt, że oskar żo na [...] w znacz nym stop niu po zo sta wa ła pod wpły wem swych ro dzi ców oraz że oskar -
żo na ma na utrzy ma niu dwu let nie dziec ko, zaś ja ko oko licz ność ob cią ża ją cą sąd przy jął szko dli wość
spo łecz ną czy nu oskar żo nej, któ ra swym po stę po wa niem umoż li wia ła re ali zo wa nie nie le gal nej or ga ni -
za cji KWP swych zbrod ni czych ce lów”. AIPN Ka, 238/3861, k. 47–48.

43 NSW w War sza wie pod prze wod nic twem ppłk. Jó ze fa Dziow gi 8 IV 1952 r. roz pa trzył skar gę re -
wi zyj ną adw. Jó ze fa Mal czy ka, któ ry za rzu cił wy mie rze nie nie współ mier nie su ro wej ka ry oraz wno sił
o jej zła go dze nie i za wie sze nie wy ko na nia. Obroń ca do wo dził, że „z uwa gi na od po wie dzial ność kar ną
gro żą cą ro dzi com ska za nej by ły pod sta wy do nad zwy czaj ne go zła go dze nia ka ry”. NSW uznał, że wy -
mie rzo ną ska za nej ka rę na le ży zła go dzić do 6 mie się cy wię zie nia. AIPN Ka, 238/3861, k. 54–55.

44 Akt nie od na le zio no.
45 Akt nie od na le zio no.



te przy go to wa nie spra wy przed jej wy zna cze niem na nie jaw ne po sie dze nie przy go to -
waw cze, gdyż przy wni kli wym prze czy ta niu akt na le ża ło by za wnio sko wać zwró ce nie
akt do uzu peł nie nia śledz twa.

5. Omó wio no spra wę Sr. 46/5246, w któ rej NSW zmie nił wy rok przez zła go dze nie ka ry
łącz nej Brig go wi Edwar do wi, b[yłe mu] por. KBW, z 12 lat na 8 lat wię zie nia, po uprzed niej
zmia nie kwa li fi ka cji od no śnie czy nu prze stęp ne go z art. 4 § 1 na 4 § 1 i 2 mkk. Prze wod ni -
czą cy spra wy mjr Mi cha lik przy zna je, że wy mie rze nie zbyt su ro wej ka ry te mu osk[ar żo -
ne]mu by ło skut kiem wa dli wej oce ny po bu dek dzia ła nia spraw cy i co za tym idzie
nie wła ści wej oce ny stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa oso by spraw cy. W spra wie tej,
uzna jąc ka rę za zbyt su ro wą, wy sto so wa łem pi smo do pre ze sa NSW o zła go dze nie wy ro ku.

6. Omó wio no za uwa że nie NSW do spra wy Sr. 83/52, w któ rym wy tknię to prze wod -
ni czą ce mu spra wy mjr. Mik sie wi czo wi nie wła ści we wy ra że nie „nie le gal na or ga ni za -
cja”47, za miast „kontr re wo lu cyj na”, wzgl[ęd nie] „an ty pań stwo wy zwią zek”. Mjr Mik -
sie wicz przy zna je słusz ność tej uwa gi.

7. Omó wio no Roz kaz nr 08/52 z 5 IV [19]52 r. Za rzą du Są dow nic twa Wojsk[owe go]
do ty czą cy od by tej in spek cji WSR w Kiel cach.

8. Omó wio no pi smo ZSW nr 0323/52 z dnia 3 IV [19]52 r. w spra wie wy zna cza nia
obroń ców z urzę du w spra wach osób cy wil nych.

9. Od czy ta no pi smo ZSW nr 0336/52 z 15 kwiet nia 1952 r. w spra wie skie ro wa nia
do są dów ab sol wen tów sze ścio mie sięcz ne go kur su prze szko le nia na Ofic[er skiej]
Szk[ole] Prawn[iczej]48.

10. Od czy ta no i omó wio no pi smo ZSW nr 0230/52 z 31 III [19]52 [r.] w spra wie pla -
nów roz prawv.

[…]w

Od pra wa dnia 28 IV 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski i se kre tar ski

Omó wio no pi smo pre ze sa NSW z dnia 22 IV 1952 r. nr 0556 w spra wie uchy bień
w spra wach kar nych.

W związ ku z tym pi smem za rzą dzi łem:
a) w spra wach, któ re ma ją być roz pa try wa ne z wy klu cze niem jaw no ści (art. 209 § 1

kwpk49), od pi sy ak tów oskar że nia po ich od czy ta niu oskar żo nym bę dą nisz czo ne, o czym
na ory gi na le ak tu oskar że nia bę dzie spo rzą dzo na od po wied nia no tat ka przez se kre ta rza;
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v Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
w Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
46 AIPN Ka, 279/114.
47 W wy ro ku WSR w Ka to wi cach z 4 III 1952 r. w spra wie Pio tra Ko pi cy uży to okre śleń: „nie le gal -

na or ga ni za cja”, „nie le gal ny zwią zek”, „groź na or ga ni za cja”. AIPN Ka, 238/3873, k. 60–62.
48 Sze rzej na te mat Ofi cer skiej Szko ły Praw ni czej zob.: L. Łu stacz, J. Mu szyń ski, R. Pierz chlew ski,

Szko le nie ka dry oraz dzia łal ność na uko wa i wy daw ni cza, „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1963, nr spec.,
s. 145–146; M. Za bor ski, Oni ska zy wa li na śmierć… [w:] Skry te ob li cze sys te mu ko mu ni stycz ne go…,
s. 128–135; idem, Szko le nie „sę dziów no we go ty pu” w Pol sce Lu do wej. Część III: Ofi cer ska Szko ła
Praw ni cza, „Pa le stra” 1998, nr 5–6, s. 131–141; A. Li tyń ski, O pra wie i są dach…, s. 164–165.

49 Art. 209 § 1 kwpk: „Sąd wy klu cza jaw ność ca łej roz pra wy lub jej czę ści, je że li jaw ność po stę po -
wa nia mo gła by ob ra żać do bre oby cza je, spo wo do wać za bu rze nie spo ko ju pu blicz ne go lub ujaw nić 



b) do ku men ty, któ re nie mo gą być wszy te do akt spra wy z uwa gi na to, że są prze -
zna czo ne dla NSW, jak np. od pis wy ro ku, skar gi re wi zyj ne, przed ich wy sła niem do NSW
zo sta ną zło żo ne w spe cjal nej ko per cie wszy tej do akt spra wy, z wy szcze gól nie niem jej
za war to ści;

c) do ku men ty do łą cza ne do akt spra wy przez wła dze śled cze o tre ści po uf nej bę dą
po za po zna niu się z ni mi przez skład są dzą cy nie zwłocz nie ko per to wa ne i la ko wa ne;

d) we wszyst kich in nych wy pad kach prze sy ła nie akt spra wy bez wzglę du na sta dium,
w ja kiej się spra wa znaj du je, np. prze sła nie akt spra wy przez tut[ej szy] sąd do NSW
z wnio skiem o prze ka za nie in ne mu są do wi wg wła ści wo ści, nie na le ży po zo sta wiać w ak -
tach xsą do wy chx żad nych do ku men tów ani od pi sów pism lu zem bez ich wszy wa nia i po -
nu me ro wa nia.

W tych wy pad kach wszel kie pi sma prze zna czo ne dla wła dzy, któ rej się ak ta prze sy -
ła, na le ży zło żyć do ko per ty i ją za la ko wać, ko per tę wszyć do akt i po nu me ro wać ko lej -
nym nu me rem akt, a na ko per cie ozna czyć, co ona za wie ra i dla ko go za war tość jej jest
prze zna czo nay.

[…]z

Od pra wa dnia 21 V 1952 r. per so ne lu sę dziow skie go

1. Omó wio no spra wę Sr. 138/5250, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok tut[ej sze go] są du
od no śnie Zyg mun ta Jó ze fa unie win nio ne go od za rzu tu z art. 4 § 1 mkk.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet, uza sad nia jąc unie win nie nie oskar żo ne go bra -
kiem do wo dów wi ny, przy zna je się jed nak do po peł nie nia błę du w spra wie przez nie na -
le ży tą oce nę do wo dów w spra wie, tj. nie roz pra wie nia się z ze zna nia mi in nych świad ków
istot nych dla spra wy.

2. Omó wio no spra wę Sr. 161/52 Pod ko wi ka [Eu ge niu sza] i in nych51, prze pro wa dzo -
nej pod prze wod nic twem por. Urba no wi cza, w któ rej NSW czę ścio wo zmie nił i zła go -
dził wy rok od no śnie Pa ły sa Ja na.

Por. Urba no wicz przy zna je, że z mo ty wów przy to czo nych przez NSW po sta no wie -
nie NSW jest słusz ne.

3. Omó wio no spra wę Sr. 66/52 Mach now skie go Sta ni sła wa52, w któ rej zmie nio na zo -
sta ła kwa li fi ka cja z art. 8 § 1 mkk na art. 144 kk oraz zła go dzo na ka ra z 5 lat do 3 lat
wię zie nia.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik, uzna jąc w za sa dzie po sta no wie nie NSW
za słusz ne, pod niósł, że kwe stia przy ję cia wi ny po szcze gól nych oskar żo nych z art. 8 mkk
i art. 143 itd. kk wy ma ga ła by wy ja śnie nia.
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oko licz no ści, któ rych za cho wa nie w ta jem ni cy jest nie zbęd ne ze wzglę du na bez pie czeń stwo pań stwa
lub do bro służ by”.

x–x Wy raz prze kre ślo ny.
y Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
z Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
50 Akt nie od na le zio no.
51 AIPN Ka, 238/3899.
52 AIPN Ka, 238/3863.



4. Omó wio no spra wę Sr. 112/52 Uchy ły Wła dy sła wa i in nych53, w któ rej NSW zmie -
nił kwa li fi ka cję czy nu od no śnie osk[ar żo nych] Uchy ły Mar ty, Pie trasz ki Ka ro la i Go -
dzie ka [Fer dy nan da] z art. 14 § 1 mkk i art. 18 § 1 mk[k] w zw. z art. 4 § 1 mkk na art. 14
§ 1 mkk.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je słusz ność po sta no wie nia NSW, iż
w nie któ rych wy pad kach to od no śnie oso by spraw cy nie moż na przy jąć jed no cze śnie
kwa li fi ka cji co do te go sa me go przed mio tu prze stęp stwa w ro zu mie niu art. 14 § 1 mkk
i obo wią zek z art. 18 § 1 mkk od no śnie te go związ ku.

5. Omó wio no za uwa że nie NSW od no śnie spra wy Sr. 454/51 ska za ne go Olędz kie go
Bo le sła wa54 – wy rok łącz ny.

6. Omó wio no za uwa że nie NSW w spra wie ska za ne go Le si sza Sr. 1/5255 do ty czą ce
prze wod ni czą ce go tej spra wy por. Urba no wi cza56.

7. W związ ku z pi smem sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go z dnia 17 V [19]52 [r.]
aanr 0492/52aa omó wio no za gad nie nie od no śnie prze pro wa dza nia roz praw pu blicz nych
w spra wach osób cy wil nych, kła dąc szcze gól ny na cisk na za gad nie nie służ bo wej od po -
wie dzial no ści sę dziów za po li tycz ny prze bieg i wy nik każ dej prze pro wa dzo nej przez nich
spra wy są do wejbb.

[…]cc

Od pra wa dnia 2 lip ca 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski

W związ ku z dy rek ty wa mi otrzy ma ny mi na od pra wie w War sza wie w dniu
18 i 19 VI br. zwró ci łem uwa gę per so ne lo wi sę dziow skie mu na prze strze ga nie:

1. ddOperatywności w pra cy sę dziow skiejdd, tz[n.] aże by czyn no ści przez sę dziów
za ła twić się ma ją ce by ły za ła twia ne spraw nie i szyb ko, lecz nie po śpiesz nie. eeNormalnie
spra wa – za wy jąt ka mi – po win na być za wy ro ko wa na naj da lej w ter mi nie do dni 10
od chwi li otrzy ma nia spra wy przez re fe ren ta ee.
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aa–aa Frag ment do pi sa ny nad tek stem.
bb Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
cc Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
dd–dd Frag ment pod kre ślo ny.
ee–ee Frag ment pod kre ślo ny.
53 AIPN Ka, 238/3883, t. 1–3.
54 AIPN Ka, 1/191.
55 AIPN Ka, 238/3823.
56 Hen ryk Urba no wicz (ur. 14 V 1922 r. w Wil nie, s. Ka zi mie rza i Ur szu li) – ab sol went Ofi cer skiej

Szko ły Praw ni czej z 1951 r. oraz Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go z 1955 r.; w la tach
1940–1949 ro bot nik; od 1 III 1951 r. do 5 I 1954 r. ase sor WSR w Ka to wi cach; od 7 I 1954 r.
do 30 VII 1955 r. ase sor WSR w War sza wie; od 1 VIII 1955 r. do 1 II 1957 r. ase sor WSG w War sza -
wie; od 2 II 1957 r. do 5 X 1957 r. ase sor Są du Wojsk Lot ni czych i Obro ny Prze ciw lot ni czej Kra ju; od
6 X 1957 r. do 15 IV 1958 r. sę dzia Są du Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go w Byd gosz czy;
od 16 IV 1958 r. do 15 X 1961 r. sę dzia WSG w Szcze ci nie; od 16 X 1961 r. do 24 VIII 1969 r. szef WSG
w Szcze ci nie; od 25 VIII 1969 r. do 7 V 1975 r. sę dzia WSG w Kra ko wie; od 8 V 1975 r. do 22 I 1982 r.
sę dzia Są du War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go; od 23 I 1983 r. do 19 X 1983 r. p.o. za stęp cy sze fa Są -
du War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go; od 20 X 1983 r. do 15 VI 1987 r. sę dzia Sądu War szaw skie go
Okrę gu Woj sko we go; 16 IV 1987 r. prze nie sio ny w stan spo czyn ku. AIPN, 2174/7059, Tecz ka akt per so -
nal nych.



2. W uza sad nie niu wy ro ku uni kać sza blo no we go wy mie nia nia oko licz no ści ła go dzą -
cych, któ re sąd wziął pod uwa gę przy wy mia rze ka ry, a wy mie niać oko licz no ści ob cią -
ża ją ce i ła go dzą ce, któ re rze czy wi ście i ma te rial nie mia ły zna cze nie dla wy mia ru ka ry.
Np. w spra wach szpie gow skich i kontr re wo lu cyj nych uni kać wy ra żeń jak: przy wy mia -
rze ka ry wzię to pod uwa gę ja ko oko licz no ści ła go dzą ce skru chę oskar żo ne go, je go stan
ro dzin ny, do tych cza so wą nie ka ral ność itd.

W spra wach te go ro dza ju na le ży szcze gól nie uwy pu klić spo łecz ną szko dli wość czy -
nu i oso by spraw cy, oraz na czym ta szko dli wość spo łecz na po le ga.

3. W obec nym eta pie wal ki kla so wej i sy tu acji mię dzy na ro do wej sto so wać od po wied -
nią re pre sję kar ną w spra wach kontr re wo lu cyj nych i szpie gow skich. Nie roz wle kać uza -
sad nie nia wy ro ku, a tyl ko uza sad nie nie przed sta wiać zwięź le i rze czo wo. Prze strze gać
na le ży, że by w spra wach kontr re wo lu cyj nych i szpie gow skich, któ re pro wa dzi się z nie -
wy klu cze niem jaw no ści, nie by ło nie po trzeb nych lu dzi na sa li roz praw oraz by kie ro wać
roz pra wą w ten spo sób, by nie do pu ścić, że by na sa li roz praw mia ło miej sce nie wła ści -
we wy stą pie nie oskar żo ne go lub świad ka w kie run ku po chwa ły prze stęp stwa.

4. Przy są dze niu funk cjo na riu szy UB i MO oraz żoł nie rzy KBW i WOP za prze stęp -
stwa kontr re wo lu cyj ne, w szcze gól no ści za szep ta ną pro pa gan dę i w ogó le zmie rza ją ce
prze ciw ko ustro jo wi pań stwa, [na le ży] pa mię tać o ka rze do dat ko wej de gra da cji.

5. Pa mię tać na le ży, że przy oce nie wi ny z art. 86 § 2 kkWP nie de cy du je tyl ko przy -
na leż ność do or ga ni za cji w ro zu mie niu art. 86 § 2 kkWP, [art.] 87 kkWP lub [art.] 88 § 1
kkWP, a de cy do wać po win na sa ma isto ta dzia łal no ści, for mal nie ktoś ni by wcho dzi w po -
ro zu mie nie, a fak tycz nie dzia ła efek tyw nie dla or ga ni za cjiff.

Od pra wa dnia 4 lip ca 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski

Omó wio no spra wy:
1. Sr. 196/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok w spra wie Mo raw skie go Jó ze fa57, ska -

za ne go przez tut[ej szy] sąd pod prze wod nic twem mjr. Mik sie wi cza z art. 18 § 1 mkk w zw.
z art. 86 § 2 kkWP na 8 mie się cy wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku
nie wła ści wą oce nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu prze stęp ne go i je go spraw cy.

2. Sr. 217/52, w któ rej zmie nio no kwa li fi ka cję praw ną za war tą w wy ro ku od no śnie
Zdra dy Hen ry ka58, ska za ne go pod prze wod nic twem por. Urba no wi cza Hen ry ka z art. 148
§ 3 na art. 141 § 1 kkWP, i wska za no ja ko przy czy nę tej zmia ny nie wła ści wą oce nę spra -
wy pod wzglę dem praw nym.

3. Sr. 465/51, w któ rej uchy lo ny zo stał w try bie nad zo ru59 wy rok od no śnie Świ ta ły
i Waw rzy nia ka60, ska za nych pod prze wod nic twem mjr. Ran ke z art. 13 § 1 w zw.
z art. 1 § 2 i 3 mkk na ka ry od 4–5 lat wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia
wy ro ku nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw nym oraz stop nia szko dli wo ści
spo łecz nej czy nu i spraw ców.
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ff Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
57 Akt nie od na le zio no.
58 Akt nie od na le zio no.
59 Tryb nad zo ru są do we go ure gu lo wa no w Dzia le X (art. 277–283) kwpk.
60 Akt nie od na le zio no.



4. Sr. 210/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Wa li Ste fa na61, ska za ne go
pod prze wod nic twem mjr. Mi cha li ka z art. 235 § 1 kk na 2 la ta wię zie nia, i wska za no,
jako przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie do sta tecz ne ze bra nie do wo dów w spra wie i ich myl -
ną oce nę.

5. Sr. 223/52, w któ rej zmie nio na zo sta ła kwa li fi ka cja praw na za war ta w wy ro ku od -
no śnie Ja rząb ka Ste fa na62 z art. 187 na art. 191 kk, ska za ne go pod prze wod nic twem mjr.
Mi cha li ka z art. 187 kk itd. na ka rę 1 1/2 ro ku wię zie nia, i wska za no ja ko [przy czy nę] tej
zmia ny nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw nym.

6. Sr. 220/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Błasz czyń skie go Ja nu sza63,
ska za ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 18 w zw. [z art.] 4 § 1 mkk i art. 86
§ 2 kkWP na 2 la ta wię zie nia z za wie sze niem, i wska za no [ja ko] przy czy nę uchy le nia
wy ro ku nie do sta tecz ne ze bra nie do wo dów i w związ ku z tym nie wła ści wą oce nę spo -
łecz nej szko dli wo ści czy nu i oskar żo ne go.

7. Sr. 109/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Sro ki Jó ze fa, ska za ne go
pod prze wod nic twem mjr. Mik sie wi cza z art. 18 mkk na 6 mie się cy wię zie nia64, i wska -
za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw -
nym i w związ ku z tym nie wła ści wą oce nę stop nia spo łecz nej szko dli wo ści czy nu
i spraw cy te gożgg65.

[…]hh
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gg Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
hh Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
61 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 371/52. AIPN Ka, 238/4010.
62 AIPN Ka, 238/3927.
63 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 115/53. AIPN Ka, 238/4183, t. 1–2.
64 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 24 III 1952 r. w spra wie Sro ki Jó ze fa, oskar żo ne go z art. 28 w zw.

z art. 86 § 2 kkWP. Sąd orzekł: „Sro ka Jó zef jest wi nien, że w okre sie od 14 stycz nia do 1 grud nia 1951 r.,
ma jąc wia ry god ną wia do mość, że na te re nie po wia tu czę sto chow skie go dzia ła nie le gal ny zwią zek ma -
ją cy na ce lu usu nię cie prze mo cą ustro ju Pol ski Lu do wej [Kor pus Woj ska Pol skie go], że człon ka mi te go
związ ku są Pa ra dow ski An to ni, Bed nar kie wicz Jan i in ni, nie za wia do mił o tym na tych miast wła dzy po -
wo ła nej do ści ga nia prze stępstw, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 18 § 1 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r.
w zw. z art. 86 § 2 kkWP i za to ska zał Sro kę Jó ze fa [...] na 6 mie się cy wię zie nia. [...] Przy wy mia rze
kary przy ję to [...] ja ko oko licz no ści ła go dzą ce je go szcze re przy zna nie się do po peł nio ne go prze stęp -
stwa, cięż ki stan ro dzin ny oraz cięż ki stan zdro wia, zwa żyw szy że jest on osob ni kiem o zmniej szo nej
po czy tal no ści”. AIPN Ka, 1/226, k. 59–61.

65 NSW w War sza wie pod prze wod nic twem ppłk. Jó ze fa Dziow gi orze cze niem z 26 VI 1952 r. (sygn.
akt Sn. 115/52) stwier dził, że „dzia ła nie prze stęp cze ska za ne go wy czer py wa ło by zna mio na prze stęp stwa
za rzu co ne go mu ak tem oskar że nia, a co naj mniej zna mio na prze stęp stwa z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2
kkWP. Prócz te go za sad ny jest wnio sek na czel ne go pro ku ra to ra, że orze czo na ka ra jest nie współ mier nie
ła god na w sto sun ku do je go wi ny. Ska za ny kon tak to wał się ze szcze gól nie nie bez piecz ny mi prze stęp ca -
mi wy stę pu ją cy mi prze ciw Pol sce Lu do wej. Dzia ła niem swo im ska za ny umoż li wiał za tem bez piecz ne
kon ty nu owa nie ich zbrod ni czej dzia łal no ści”. NSW uwzględ nił wnio sek re wi zyj ny na czel ne go pro ku ra -
to ra woj sko we go i po sta no wił wy rok WSR w Ka to wi cach uchy lić, a spra wę prze ka zać te muż są do wi
do po now ne go roz po zna nia w in nym skła dzie sę dziów: „Przy po now nym roz po zna niu sąd I in stan cji
wi nien roz wa żyć kwe stię traf nej kwa li fi ka cji czy nu ska za ne go i wy mia ru ka ry od po wia da ją cej stop nio -
wi szko dli wo ści spo łecz nej te goż czy nu”.



Od pra wa dnia 25 VII 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski

Omó wio no spra wy: 
1. Sr. 22/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Ję drysz czak Anie li66, ska za nej

pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 18 § 1 w zw. [z art.] 4 § 1 mkk na 1 rok wię zie -
nia z za wie sze niem, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę
stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu i oso by ska za nej.

2. Sr. 485/51, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Ba jer skie go Ro mu al da67, ska -
za ne go pod prze wod nic twem mjr. Mi cha li ka z art. 4 pkt. 1 i 2 de kre tu o ta jem ni cy na
3 la ta wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia nie wła ści wą oce nę stop nia szko -
dli wo ści spo łecz nej czy nu, a w szcze gól no ści oso by oskar żo ne go.

3. Sr. 70/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Bry ły Jó ze fy68, ska za nej
pod prze wod nic twem mjr. Mik sie wi cza z art. 86 § 2 kkWP na 5 lat wię zie nia, i wska za -
no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw -
nym i w związ ku z tym nie wła ści wą oce nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu
i spraw cy te goż.

4. Sr. 125/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Go rze li ka Au gu sty na69, ska -
za ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 15 § 2 w zw. z art. 7 mkk na 10 lat wię -
zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę szko dli wo ści
spo łecz nej czy nu i ska za ne go.

5. Sr. 141/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Pa sie ki Bro ni sła wa70, ska za -
ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 4 § 1 mkk i z art. 86 § 2 kkWP łącz nie
na ka rę 8 lat wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce -
nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu i spraw cy.

6. Sr. 142/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Szwe dy Mie czy sła wa71, ska -
za ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 86 § 2 kkWP na 6 lat wię zie nia, i wska -
za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę stop nia nie bez pie czeń stwa
spo łecz ne go czy nu i ska za ne go.

7. Sr. 137/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Wy pchla ka Jó ze fa72, ska za -
ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 18 § 1 w zw. [z art.] 4 § 1 i 14 § 1 mkk
na ka rę 2 lat wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce -
nę spra wy pod wzglę dem praw nym oraz nie wła ści wą oce nę stop nia szko dli wo ści spo -
łecz nej czy nu i oso by ska za ne go.

8. Sr. 156/52, w któ rej uchy lo ny73 zo stał wy rok od no śnie Brol la, ska za ne go
pod przewod nic twem ppłk. Wil fa z art. 18 § 1 w zw. [z art.] 7 mkk na 4 la ta wię zie -
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66 Akt nie od na le zio no.
67 Akt nie od na le zio no.
68 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 325/52. AIPN Ka, 238/3979.
69 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 326/52. AIPN Ka, 279/123.
70 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 327/52. AIPN Ka, 1/228.
71 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 328/52. AIPN Ka, 268/26.
72 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 331/52. AIPN Ka, 238/3982.
73 Wy rok nie zo stał uchy lo ny, choć był za skar żo ny przez obroń cę ska za ne go. Ad wo kat Wło dzi mierz

Wiel gus w skar dze re wi zyj nej za rzu cał „wy mie rze nie zbyt su ro wej ka ry bez na le ży te go uwzględ nie nia
przez sąd I in stan cji przy pad ko wo ści spo tka nia Brol la z Mar szał kiem, ro bot ni cze go po cho dze nia 



nia74, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku myl ną oce nę spra wy pod wzglę dem
praw nym i nie wła ści wą oce nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu prze stęp ne go i ska -
za ne goii75.

Od pra wa dnia 8 VIII 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski

Omó wio no spra wy:
1. Sr. 88/52, w któ rej zmie nio no kwa li fi ka cję praw ną za war tą w wy ro ku od no śnie ska -

za nych Pio trow skie go Ja nu sza i Piąt ka Jó ze fa76 w spra wie roz po zna nej pod prze wod nic -
twem mjr. Mi cha li ka, a to z art. 1 § 1 i 2 mkk na art. 259 kk, oraz uchy lo no ka rę od no śnie
za rzu tu z art.18 § 1 mkk w związ ku z art. 4 § 1 mkk oraz ka rę łącz ną i wska za no ja ko
przy czy nę tej zmia ny nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw nym.

2. Sr. 193/52, w któ rej uchy lo ny zo stał w try bie nad zo ru są do we go wy rok od no śnie
ska za ne go Je zior skie go Lu dwi ka77, [ska za ne go] pod prze wod nic twem por. Urba no wi cza
z art. 86 § 2 kkWP na 8 lat wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia nie wła ści wą
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ska za ne go i oka za nej prze zeń skru chy”. NSW po sta no wił 8 V 1952 r. (sygn. akt Sn. 652/52) skar gę rewi -
zyj ną obroń cy po zo sta wić bez uwzględ nie nia, a za skar żo ny wy rok po zo sta wić w mo cy. AIPN Ka, 1/229,
k. 62.

ii Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
74 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 31 III 1952 r. w spra wie cy wi la Brol la Sta ni sła wa, oskar żo ne go

o po peł nie nie prze stęp stwa z art. 5 i 6 de kre tu z 13 VI 1946 r. Sąd „uznał Brol la Sta ni sła wa win nym, że
otrzy maw szy w li sto pa dzie 1951 r. [...] wia ry god ną wia do mość o prze stęp czej dzia łal no ści Mar szał ka
Wik to ra, dzia ła ją ce go na te re nie wo je wódz twa ka to wic kie go ja ko re zy dent ob ce go wy wia du na szko dę
pań stwa pol skie go przez zbie ra nie i prze ka zy wa nie dla ośrod ka wy wia dow cze go za gra ni cę wia do mo -
ści sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą [wy ro kiem WSR w Ka to wi cach z 13 II 1952 r. Wik tor Mar sza -
łek za upra wia nie dzia łal no ści szpie gow skiej zo stał ska za ny na ka rę śmier ci, sygn. akt Sr. 43/52], nie
za wia do mił na tych miast o tym wła dzy po wo ła nej do ści ga nia prze stępstw, tj. prze stęp stwa z art. 18 § 1
w zw. z art. 7 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r.” i za to ska zał Brol la Sta ni sła wa na ka rę 4 lat wię zie nia.
W uza sad nie niu stwier dzo no: „Sąd, nie do pa tru jąc się po stro nie oskar żo ne go wi ny po peł nie nia prze -
stępstw za rzu co nych mu ak tem oskar że nia, prze kwa li fi ko wał czy ny oskar żo ne go zgod nie z wnio skiem
oskar ży cie la – z art. 5 i 6 cyt. de kre tu na art. 18 § 1 w zw. z art. 7 cyt. dekr[etu] [...]. Przy wy mia rze kary
sąd przy jął ja ko oko licz ność ob cią ża ją cą znacz ną szko dli wość spo łecz ną czy nu oskar żo ne go, zaś ja ko
oko licz ność ła go dzą cą je go do tych cza so wą nie ka ral ność oraz oka za ną na roz pra wie skru chę. Ty mi wzglę -
da mi się kie ru jąc, sąd wy mie rzył oskar żo ne mu ka rę od po wied nią i współ mier ną do je go stop nia za wi -
nie nia”. AIPN Ka, 1/229, k. 54–56.

75 NSW w War sza wie pod prze wod nic twem ppłk. Jó ze fa Dziow gi 8 V 1952 r. w za uwa że niu stwier -
dził, że „sąd I in stan cji bez pod staw nie zmie nił kwa li fi ka cję praw ną czy nów ska za ne go Brol la z art. 5 i 6
de kre tu z 13 VI 1946 r. na art. 18 § 1 w zw. z art. 7 te goż de kre tu. [...] Po gląd ja ko by wcho dze nie w po -
ro zu mie nie z oso bą dzia ła ją cą w in te re sie ob ce go rzą du (art. 5 mkk) mo gło mieć miej sce tyl ko wów -
czas, gdy spraw ca wy raź nie [tak w do ku men cie] oświad cza, iż zga dza się na czy nio ne mu pro po zy cje ze
stro ny ta kiej oso by – Naj wyż szy Sąd Woj sko wy uzna je za błęd ny. By ło by bo wiem ja kimś nie uza sad nio -
nym for ma li zmem żą da nie do peł nie nia przez spraw cę w ta kim wy pad ku ja kich kol wiek for mal no ści, jeśli
się zwa ży, że nie kie dy sa mo za cho wa nie się spraw cy mó wi wię cej, niżby mo gły po wie dzieć je go sło wa.
[...] Zmie nia jąc bez pod staw nie kwa li fi ka cję praw ną prze stępstw po peł nio nych przez Brol la przy ję tą w ak -
cie oskar że nia, sąd I in stan cji na ru szył pra wo ma te rial ne przez je go nie pra wi dło we za sto so wa nie. Po -
wyż sze za uwa że nie po sta no wio no po dać do wia do mo ści pre ze sa NSW”. AIPN Ka, 1/229, k. 63–64.

76 Akt nie od na le zio no.
77 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 93/53. AIPN Ka, 238/4170.



oce nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu i oso by spraw cy oraz nie na le ży te po stę po -
wa nie przy go to waw cze w spra wie od no śnie po cią gnię cia do od po wie dzial no ści kar nej
z art. 4 § 1 mkk.

3. Sr. 168/52, w któ rej uchy lo ny zo stał w try bie nad zo ru są do we go wy rok od no śnie
Je zior skie go Fe lik sa78, s. Jó ze fa, ska za ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 4
§ 1 i 2 mkk na 3 la ta wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia nie wła ści wą oce -
nę stop nia szko dli wo ści czy nu i oso by oskar żo ne go, a skut kiem te go nie wła ści wą oce nę
spra wy pod wzglę dem praw nym.

4. Sr. 180/52, w któ rej uchy lo ny zo stał w try bie nad zo ru są do we go wy rok od no śnie
straż ni ka Dę bic kie go Ry szar da79, ska za ne go pod prze wod nic twem mjr. Mi cha li ka łącz -
nie na 2 la ta wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia nie wła ści wą oce nę spra wy
pod wzglę dem praw nym i szko dli wo ści spo łecz nej czy nu oskar żo ne go. Słusz nie bo wiem
wy tknął NSW, iż czyn ska za ne go za wie ra zna mio na prze stęp stwa z art. 29 mkk, a nie
z art. 22 mkk.

5. Sr. 255/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok tut[ej sze go] są du od no śnie szer. MO
Pie kar czy ka Fran cisz ka80, ska za ne go pod prze wod nic twem por. Urba no wi cza na karę
1 1/2 ro ku wię zie nia, i wska za no na słusz ne mo ty wy NSW, że sąd I in stan cji nie na le ży -
cie wy ja śnił spra wę i nie na le ży cie ją oce nił pod wzglę dem praw nym.

6. Sr. 253/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok tut[ej sze go] są du od no śnie cyw[ila] Ja -
siń skie go Ta de usza81, unie win nio ne go przez tut[ej szy] sąd pod prze wod nic twem mjr.
Micha li ka, i wska za no ja ko słusz ne mo ty wy uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę do -
wo dów w spra wie, co wy ma ga ło do dat ko we go uzu peł nie nia śledz twa.

7. Sr. 239/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok tut[ej sze go] są du w czę ści, to jest od -
no śnie ska za ne go Gaj ka Ta de usza (od no śnie osk[ar żo nej] Jar ży He le ny wy rok utrzy ma -
no w mo cy), ska za ne go przez tut[ej szy] sąd pod prze wod nic twem mjr. Adam skie go82,
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78 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 361/52. AIPN Ka, 238/4001.
79 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 425/52. AIPN Ka, 238/4044.
80 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 50/53. AIPN Ka, 238/4145.
81 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 541/52. AIPN Ka, 238/4120.
82 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 29 V 1952 r. w spra wie Ta de usza Gaj ka, oskar żo ne go o prze stęp -

stwa z art. 5 i 6 de kre tu z 13 VI 1946 r., oraz He le ny Jar ży, oskar żo nej o prze stęp stwo z art. 28 kkWP
w zw. z art. 7 de kre tu z 13 VI 1946 r. Sąd orzekł, iż Ta de usz Ga jek „wi nien jest, że: a) bę dąc oby wa te -
lem pol skim w ce lu dzia ła nia na szko dę pań stwa pol skie go w sierp niu 1949 r. na te re nie Nie miec Za -
chod nich wszedł w po ro zu mie nie z dzia ła ją cym w in te re sie ob ce go rzą du współ pra cu ją cym z wy wia dem
ame ry kań skim CIC Woj ty sia kiem Ada mem i je go prze ło żo nym nie usta lo ne go na zwi ska, przez to, że wo -
bec te go prze ło żo ne go Woj ty sia ka zo bo wią zał się do współ pra cy w tym że szpie gow skim wy wia dzie
ame ry kań skim, zło żył przy się gę dla te go wy wia du, otrzy mał wy tycz ne w ro bo cie szpie gow skiej i za da -
nia po li nii szpie gow skiej oraz ad re sy, na któ re wi nien on był prze sy łać mel dun ki szpie gow skie do Nie -
miec Za chod nich, tj. prze stęp stwa z art. 5 dekr[etu] z 13 VI 1946 r.; b) w tym że cza sie i miej scu, bę dąc
oby wa te lem pol skim, w związ ku z dzia łal no ścią na szko dę pań stwa pol skie go wy żej pod a) opi sa ną przy -
jął od współ pra cu ją ce go w ame ry kań skim wy wia dzie CIC Woj ty sia ka Ada ma ko rzyść ma jąt ko wą [...],
tj. prze stęp stwa z art. 6 dekr[etu] z 13 VI 1946 r.”. He le na Jar ża „win na jest, że w nie usta lo nym cza sie
na po cząt ku 1950 r. w Za wier ciu, dzia ła jąc na szko dę pań stwa pol skie go, udzie li ła po mo cy współ o skar -
żo ne mu Gaj ko wi Ta de uszo wi, o któ rym wie dzia ła, że zo bo wią zał się do współ pra cy ze szpie gow skim
wy wia dem ame ry kań skim, przez to, że za pi sy wa ła pod dyk tan do osk[ar żo ne go] Gaj ka treść in struk cji
szpie gow skiej [...], tj. o prze stęp stwo z art. 28 kkWP w związ ku z art. 7 dekr[etu] z 13 VI 1946 r., i za to
ska zał: 1) osk[ar żo ne go] Gaj ka Ta de usza [...] na ka rę 10 lat wię zie nia, z utra tą praw pu blicz nych
i obywatel skich praw ho no ro wych przez 5 lat i prze pad kiem ca łe go ma jąt ku ska za ne go na rzecz Skar bu 



i wska za no na słusz ność sta no wi ska NSW, że w czy nie oskar żo ne go Gaj ka za war te są
ra czej ce chy prze stęp stwa z art. 13 § 2 mkk w związ ku z art. 7 mkk, a nie z art. 5 mkk.
Przy czy ną uchy le nia te go wy ro ku by ła za tem nie wła ści wa oce na spra wy pod wzglę dem
praw nym przed jej wy zna cze niem na roz pra wę głów ną i nie zwró ce niemjj jej do śledz -
twa ce lem po cią gnię cia oskar żo ne go do od po wie dzial no ści kar nej o su row szą kwa li fi -
ka cję praw ną (za miast z art. 5 mkk, z art. 13 § 2 mkk w zw. z art. 7 mkk)kk83.

[…]ll

Od pra wa dnia 16 IX 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski i se kre tar ski

Zwró co no uwa gę na pra cę po szcze gól nych re fe ra tów, a w szcze gól no ści: każ dy wy -
rok wi nien być na stęp ne go dnia po ogło sze niu, a naj da lej do 3 dni, przed sta wio ny sze fo -
wi są du do wglą du. Ak ta spra wy na le ży prze sy łać do NSW ze skar ga mi re wi zyj ny mi
do 5 dni od da ty wpły wu skar gi re wi zyj nej. Roz pi sy wa nie roz praw bę dzie od by wać się
na po szcze gól nych re fe ra tach, a nie cen tral nie – jak to mia ło miej sce do tych czas, co przy -
czy ni się do usu nię cia uste rek przy roz pi sy wa niu roz praw i od po wie dzial ny jest każ dy
re fe rent – sę dzia za na le ży te roz pi sa nie roz pra wy. Każ da spra wa przy dzie lo na sę dzie mu
do roz po zna nia mu si być roz po zna na na po sie dze niu nie jaw nym przy go to waw czym naj -
da lej do 3 dni od da ty do rę cze nia akt. O ile spra wa bę dzie za wi ła lub gru po wa i wnie sie -
nie jej do 3 dni na po sie dze nie nie jaw ne przy go to waw cze na strę cza trud no ści, to każ dy
re fe rent obo wią za ny jest po ro zu mieć się z sze fem są du. Pro to ko ły po sie dzeń nie jaw nych
przy go to waw czych na le ży spo rzą dzać na tych miast. 

Na po szcze gól nych re fe ra tach są spra wy, któ re spa dły z wo kan dy z po wo du nie sta -
wie nia się świad ków, cho ro by oskar żo nych, nie na le ży te go roz pi sa nia roz pra wy itp.
W tych spra wach sę dzio wie win ni jak naj szyb ciej za ła twić te czyn no ści, by spra wa mogła
być jak naj szyb ciej roz po zna na. Ża den ele ment spra wy nie mo że za le gać dłu żej jak 2 dni
na po szcze gól nym re fe ra cie.

Do pro wa dze nie oskar żo nych na roz pra wy od by wa się na dal nie punk tu al nie. Sę dzia,
względ nie se kre tarz, po stwier dze niu, że kil ka mi nut po go dzi nie 8.00 oskar że ni nie zo -
sta li do pro wa dze ni do są du, wi nien nie tra cić cza su, lecz nie zwłocz nie te le fo no wać
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Pań stwa; 2) osk[ar żo ną] Jar żę He le nę [...] na ka rę 6 lat wię zie nia, z utra tą [...] praw pu blicz nych i oby -
wa tel skich praw ho no ro wych przez 2 la ta i prze pad kiem ca łe go ma jąt ku ska za nej na rzecz Skar bu Pań -
stwa”. AIPN Ka, 1/249, k. 122–125a.

jj W do ku men cie: nie zwró ce nie.
kk Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
ll Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
83 NSW w War sza wie na sku tek zło że nia skar gi re wi zyj nej przez obroń cę woj sko we go adw. Hen ry -

ka Ro sen krant za i ska za ne go Ta de usza Gaj ka uznał na po sie dze niu nie jaw nym w dniu 21 VII 1952 r., że
„wła ści wa kwa li fi ka cja czy nu po peł nio ne go przez ska za ne go Gaj kę jest su row sza niż ta, któ ra by ła przy -
ję ta w po sta no wie niu o po cią gnię ciu go do od po wie dzial no ści kar nej, prze to wy rok na le ży uchy lić i spra -
wę zwró cić do uzu peł nie nia śledz twa”; w związ ku z tym NSW po sta no wił wy rok WSR w Ka to wi cach
w czę ści Ta de usza Gaj ka prze ka zać do po now ne go roz po zna nia w in nym skła dzie sę dziow skim
po uprzed nim uzu peł nie niu śledz twa. Wy rok od no śnie do He le ny Jar ży utrzy ma no w mo cy mi mo wnios-
ku obroń cy o jej unie win nie nie i wy pusz cze nie na wol ność. Ad wo kat Ro sen krantz do wo dził, że „sko ro
Ta de usz Ga jek [...] nie zo stał ska za ny za szpie go stwo, to He le na Jar ża nie mo że być ska za na za udzie la -
nie mu po mo cy do szpie go stwa”. AIPN Ka, 1/249, k. 133–135. 



do wię zie nia czy też MO, by usta lić, gdzie le ży zło w nie punk tu al no ści do pro wa dze nia
oskar żo nych, a po je go wy ja wie niu spo wo do wać nie zwłocz ne do pro wa dze nie oskar żo -
nych.

W spra wach uchy lo nych w dro dze nad zo ru oraz w spra wach, któ re wpły wa ją z pro -
ku ra tu ry do roz po zna nia, na le ży spraw dzić, w któ rym wię zie niu oskar żo ny w da nej spra -
wie jest osa dzo ny, bo wiem są wy pad ki myl ne go po da wa nia miej sca osa dze nia
oskar żo nych, względ nie w tym cza sie, gdy spra wa jest kie ro wa na przez pro ku ra to ra do sądu,
oskar żo ny zo stał prze trans por to wa ny do in ne go wię zie nia lub obo zu pra cy. Rów nież na -
le ży do kład nie usta lić, do czy jej dys po zy cji prze by wa ją świad ko wie w da nej spra wie,
o ile prze by wa ją w wię zie niu.

Usu nię cie omó wio nych uste rek i nie do cią gnięć w pra cy po szcze gól nych re fe ra tów
przy czy ni się do więk szej ope ra tyw no ści pra cy są du.

O każ dych trud no ściach w pra cy re fe ra tów na le ży nie zwłocz nie mel do wać sze fo wi
są du oraz kie row ni ko wi se kre ta ria tu – co spo wo du je udzie le nie po mo cy da ne mu re fe ra -
to wi, tak by trud no ści te nie zwłocz nie usu nąć.

Od czy ta no i omó wio no Dzien nik roz ka zów nr 18: poz. 90 w spra wie re ge ne ra cji kal -
ki ma szy no wej, poz. 91 w spra wie za sad po stę po wa nia w przy pad ku tym cza so we go
aresz to wa nia pra cow ni ka cy wil ne go oraz poz. 92 w spra wie zwol nień do le ka rza w go -
dzi nach pra cy pra cow ni ków cy wil nych.

Od czy ta no i omó wio no Dzien nik roz ka zów nr 20 poz. 98 w spra wie po kry wa nia kosz -
tów miej sco wych prze jaz dów służ bo wych do ko ny wa nych przez żoł nie rzy i prac[owni -
ków] cy wil nych ad mi ni stra cji woj sko wej miej ski mi środ ka mi lo ko mo cji.

W obec no ści ofi ce rów i pod ofi ce ra nad ter mi no we go od czy ta no pi smo Jedn[ost ki]
Wojsk[owej] 2930, nr 00616, z dn. 10 IX [19]52 r. do ty czą ce:

1) Ogło sze nie o po wo ła niu skła du ko mi sji wy bor czej Ob wo du nr 60 D.
2) Ogło sze nie o utwo rze niu Ob wo du gło so wa nia nr 60 D przy Jed no st ce Woj sko -

wej 2930.

Od pra wa sę dziow ska

Zwró co no uwa gę per so ne lo wi sę dziow skie mu na od by wa nie kon sul ta cji roz pa try wa -
nych spraw z kie row ni kiem są du.

Zwró co no uwa gę per so ne lo wi sę dziow skie mu, by obroń cy woj sko wi nie prze by wa li 
na re fe ra tach i by nie oma wiać z obroń ca mi kwe stii praw nych w spra wach.

Omó wio no spra wy:
1. Sr. 280/52 p[rze ciw]ko oskar żo nym Ga jew skie mu Zyg mun to wi i in nym84, w któ -

rej nie uwi docz nio no w sen ten cji wy ro ku cza su po peł nie nia prze stęp stwa.
Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet tłu ma czy to prze ocze niem.
2. Sr. 291/52 p[rze ciw]ko osk[ar żo ne mu] Ro ki cie Jó ze fo wi85, w któ rej uchy lo no wy -

rok z dnia 17 VII 1952 r. i spra wę prze ka za no do po now ne go roz po zna nia po uprzed nim
uzu peł nie niu śledz twa.
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84 Akt nie od na le zio no.
85 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 43/54. AIPN Ka, 238/4415.



Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik86 przy znał, że nie do kład nie prze pro wa dził
rozpra wę, nie wy ja śnia jąc do kład nie sum pie nięż nych bę dą cych przed mio tem po stę -
powania.

3. Sr. 286/52 p[rze ciw]ko Su row czy ko wi Jó ze fo wi i Lu dy dze Syl we stro wi87, uchy -
lo ny zo stał wy rok i spra wę prze ka za no tut[ej sze mu] są do wi do po now ne go roz po zna nia
po uprzed nim uzu peł nie niu śledz twa. Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że
przy czy ną uchy le nia by ło nie na le ży te przy go to wa nie spra wy na nie jaw nym po sie dze niu
przy go to waw czym i w związ ku z tym na stą pi ło roz pi sa nie spra wy bez na le ży te go wy ja -
śnie nia nie któ rych punk tów za rzu tów prze ciw ko oskar żo nym.

4. Sr. 296/52 p[rze ciw]ko plut. Pstrą go wi Hen ry ko wi88, w któ rej zmie nio ny zo stał
wy rok przez zmia nę kwa li fi ka cji.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że zmia na kwa li fi ka cji z art. 149
na art. 140 § 1 kkWP na stą pi ła z mo ty wów słusz nych NSW.

5. Sr. 279/52 p[rze ciw]ko Ogrodz kie mu Ru dol fo wi89 osk[ar żo ne mu] z art. 4 § 1 mkk,
w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok z po wo du nie na le ży te go ze bra nia ma te ria łu i nie wła ści -
wiemm prze pro wa dzo nej roz pra wy.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik utrzy mu je, iż za nie chał prze słu cha nia świad ka
na opi nię oskar żo ne go wo bec stwier dze nia opi nii o oskar żo nym z MO.

6. Sr. 283/52 p[rze ciw]ko Ka miń skie mu Ta de uszo wi90, w któ rej uchy lo no wy rok
i spra wę prze ka za no do po now ne go roz po zna nia.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło słusz -
nie, gdyż sąd nie na le ży cie oce nił orze cze nie bie głe go w spra wie.
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mm W do ku men cie: nie wła ści wej.
86 Ba zy li Miel nik (ur. 17 III 1914 r. w Lu bli nie, s. Syl we stra i Ma rii z d. Bie lec ka) – ab sol went Pań -

stwo we go Se mi na rium Na uczy ciel skie go w Ostro gu z 1936 r., Ofi cer skiej Szko ły Praw ni czej z 1952 r.
oraz Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go z 1957 r.; w la tach 1936–1941 na uczy ciel w szko le
po wszech nej w Ja nie wi czach; w la tach 1941–1944 ro bot nik w ZSRR; od 6 VI 1944 r. do 30 IX 1944 r.
kur sant Szko ły Ofi cer skiej Po li tycz no -Wy cho waw czej Ar mii Pol skiej w ZSRR; od 1 X 1944 r. do
27 IV 1945 r. wy kła dow ca 72. ppanc. IX Bry ga dy Ar ty le rii Prze ciw pan cer nej; od 1 VII 1945 r. do
1 X 1945 r. za stęp ca do wód cy puł ku ds. po li tycz no -wy cho waw czych; od 1 X 1945 r. do 1 III 1946 r.
wykła dow ca Wy dzia łu Po li tycz no -Wy cho waw cze go 18. DP; od 1 III 1946 r. do 23 II 1947 r. słu chacz
Wyż szej Szko ły Ofi ce rów Po li tycz no -Wy cho waw czych; od 23 II 1947 r. do 1 XI 1947 r. za stęp ca do -
wód cy puł ku ds. po li tycz no -wy cho waw czych 16. pp 6. DP; od 1 XI 1947 r. do 15 I 1948 r. wy kła dow ca
Wy dzia łu Po li tycz no -Wy cho waw cze go 9. DP; od 15 I 1948 r. do 1 VIII 1948 r. re fe rent per so nal ny Wy -
dzia łu Po li tycz no -Wy cho waw czego 9. DP; od 1 VIII 1948 r. do 25 IX 1948 r. słu chacz Wyż szej Szko ły
Ofi ce rów Po li tycz no -Wy cho waw czych w Rem ber to wie; od 25 IX 1948 r. do 31 X 1949 r. za stęp ca do -
wód cy kom pa nii 16. pp 6. DP; od 1 XI 1949 r. do 7 IX 1951 r. za stęp ca ko men dan ta ds. po li tycz no -wy -
cho waw czych w Ośrod ku Wy szko le nia Ofi ce rów Re zer wy nr 1; od 8 IX 1951 r. do 30 IV 1952 r. słu chacz
Ofi cer skiej Szko ły Praw ni czej; od 1 V 1952 r. do 8 XII 1952 r. p.o. sę dzie go WSR w Ka to wi cach;
od 8 XII 1952 r. do 25 V 1955 r. sę dzia WSR w Kra ko wie; od 26 V 1955 r. do 31 I 1957 r. szef WSG
w Kra ko wie; od 1 II 1957 r. do 30 IV 1958 r. in spek tor Od dzia łu II Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go;
od 1 V 1958 r. do 16 III 1962 r. sę dzia WSG w Kra ko wie; od 17 III 1962 r. do 8 I 1967 r. za stęp ca sze fa
WSG w Kra ko wie; od 9 I 1967 r. do 27 II 1969 r. szef są du WSG w Ka to wi cach. Zmarł 27 II 1969 r.
AIPN, 2174/2149, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit., s. 374–375; F. Mu siał, Po li ty ka czy
spra wie dli wość? Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Kra ko wie (1946–1955), Kra ków 2005, s. 429–430. 

87 Akt nie od na le zio no.
88 Akt nie od na le zio no.
89 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 403/52. AIPN Ka, 238/4030.
90 Akt nie od na le zio no.



7. Sr. 281/52 p[rze ciw]ko Mor ci nek Fran cisz ko wi91 i in nymnn, w któ rej zmie nio no
wy rok przez zła go dze nie kar. 

Prze wod ni czą cy roz pra wy mjr Miel nik przy zna je, że ze wzglę dów przy to czo nych
w po sta no wie niu NSW by ło moż li we zła go dze nie ka ry.

8. Sr. 277/52 p[rze ciw]ko Du sin kie wicz Hen ry ko wi i inn[ym]92, w któ rej zmie nio no
kwa li fi ka cję z art. 187 na 191 kk oraz z art. 14 § 1 na art. 18 § 1 w zw. [z art.] 14 § 1 mkk.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że zmia na na stą pi ła wsku tek błęd nie
za kwa li fi ko wa ny choo przez nie go czy nów prze stęp nych ska za nych.

9. Sr. 249/52 p[rze ciw]ko Pa len dze Ma rii93, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok do po -
now ne go roz po zna nia po uprzed nim uzu peł nie niu śledz twa wsku tek za sto so wa nia nie -
wła ści wej kwa li fi ka cji praw nej.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Urba no wicz przy zna je, że ze wzglę du na dzia łal ność
prze stęp czą oskar żo nej na le ża ło za miast art. 18 § 1 w zw. [z art.] 7 mkk za sto so wać art. 28
kkWP w zw. z art. 7 mkkpp.

Od pra wa dnia 21 X 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski i se kre tar ski 

1. Od czy ta no oraz szcze gó ło wo omó wio no pi smo D[owódz]twa O[krę gu] W[oj sko -
we go] V z dnia 12 IX 1952 r., nr 01254/I, w spra wie za bez pie cze nia przed wy pad ka mi
za gu bień pie czę ci nu me ro wych wy ko naw ców.

2. Od czy ta no i omó wio no pi smo Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go z dnia
29 IX 1952 r., nr 1766/52, do ty czą ce wy pła ca nia żoł nie rzom i pra cow ni kom cy wil nym
ad mi ni stra cji woj sko wej diet – wzy wa nym w cha rak te rze świad ków i bie głych.

3. Od czy ta no i po le co no do ści słe go prze strze ga nia pi smo Za rzą du Są dow nic twa Woj -
sko we go z dnia 29 IX 1952 r., nr 1765/52, w spra wie za opa try wa nia wy ro ków urzę do wą
pie czę cią okrą głą. 

4. Od czy ta no pi smo Cen tral ne go Kol por ta żu Woj sko we go MON o moż li wo ści skła -
da nia za mó wień na cza so pi smo „Myśl Woj sko wa” z lat ubie głych 1950 i 1951.

Zwró co no uwa gę, by w spra wach pro wa dzo nych po my śli art. 209 kwpk, obroń cy zwra -
ca li re fe ra tom od pi sy ak tu oskar że nia i swo je no tat ki. Zwró co ne od pi sy ak tu oskar że nia i no -
tat ki na le ży spa lić, czy niąc o tym za pi sek urzę do wy, któ ry na le ży do łą czyć do akt spra wy.

Zwró co no uwa gę, by od pi sy wy ro ków w spra wach funkc[jo na riu szy] MO kie ro wać
do WK MO Wy dział VI, a nie do Pow[ia to wej] Kom[en dy] MO, względ nie ko mi sa ria -
tów MO, co jesz cze ma miej sce.

Z uwa gi na to, że WUBP Wy dział Śled czy oraz Wy dział ds. Funk cjo na riu szy otrzy -
mu ją do wia do mo ści nie pra wo moc ne od pi sy wy ro ków, na le ży te wy dzia ły po upra wo -
moc nie niu się wy ro ków za wia do mić o pra wo moc no ści, jak rów nież na le ży za wia do mić
o zmia nie, względ nie uchy le niu wy ro ków.
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nn W do ku men cie: in nych.
oo W do ku men cie: za kwa li fi ko wa nej.
pp Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
91 AIPN Ka, 238/3952.
92 AIPN Ka, 238/3951.
93 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 386/52. AIPN Ka, 1/235.



Zwró co no uwa gę per so ne lo wi se kre tar skie mu, by wszel kie pi sma by ły na le ży cie wy -
ko ny wa ne, tj. bez błęd nie i czy sto. Zda rza ją się wy pad ki nie chluj ne go wy ko ny wa nia pism
i wy ro ków. Wy ko naw cy pism i wy ro ków win ni każ de pi smo po na pi sa niu prze czy tać,
za uwa żo ne błę dy po pra wić i do pie ro przed sta wić sze fo wi do wglą du lub pod pi su.

Co do pra cy re fe ra tów, to zwró co no uwa gę Ref[era to wi] V, a w szcze gól no ści
sekr[etar ce] ob. Wa cła wik Kry sty nie, któ ra w pro to ko łach roz praw opusz cza po szcze gól -
ne sło wa. O ile jest to przy czy ną szyb kie go pro wa dze nia spra wy przez sę dzie go, to win -
na ona zwró cić się do prze wod ni czą ce go roz pra wy, by roz pra wę pro wa dził wol niej.

Pro wa dzą ca ar chi wum ob. No wak zwró ci ła się o udzie le nie jej po mo cy przy upo rząd -
ko wa niu ar chi wum, bo wiem przy spo rzą dza niu wy ka zu osób ska za nych na utra tę praw
pra wie wszyst kie ak ta by ły po dej mo wa ne z ar chi wum, a z po wro tem nie zo sta ły uło żo -
ne na wła ści wym miej scu. Po sta no wio no, że per so nel se kre tar ski przez okres 3 dni po go -
dzi nach urzę do wych w naj bliż szym cza sie upo rząd ku je ar chi wum.

Po le co no mjr. Adam skie mu de kre to wa nie spraw na po sie dze nie nie jaw ne, z tym że
spra wy te win ny być za de kre to wa ne naj da lej do go dzi ny 12.00 każ dej śro dy, by se kre ta -
riat mógł w ter mi nie spo rzą dzi ćqq i prze słać wo kan dę spraw na po sie dze nie nie jaw ne pro -
ku ra to ro wi.

Od pra wa per so ne lu sę dziow skie go

Od czy ta no i szcze gó ło wo omó wio no pi smo Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go
z dnia 20 IX 1952 r., nr 0924/52, w spra wie po ucza nia ska za nych rro ssprzy słu gu ją cym
imss pra wie skła da nia skarg re wi zyj ny chrr na wy rok, a w szcze gól no ści w ttspra wach pro -
wa dzo nych bez udzia łu obroń cytt.

W wy pad kach ob ni że nia wpły wu spraw, spra wy na le ży roz po zna wać uuw kom ple tach
sę dziow ski chuu, względ nie przy do bra niu ław ni ka.

Omó wio no spra wy: 
1. Sr. 277/52 p[rze ciw]ko Du sin kie wi czo wi Hen ry ko wi i inn[ym]94, w któ rej NSW

zmie nił kwa li fi ka cję praw ną od no śnie ska za ne go Su rin kie wi cza z art. 187 kk na art. 191 kk,
zaś od no śnie ska za ne go Bon sza Wal de ma ra z art. 14 § 1 mkk na art. 18 § 1 w zw.
[z art.] 14 § 1 mkk oraz zła go dził ka rę te muż ska za ne mu z 7 lat do 4 lat wię zie nia.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że zmia na kwa li fi ka cji oraz zła go dze -
nie ka ry na stą pi ło z mo ty wów słusz nych NSW.

2. Sr. 335/52 p[rze ciw]ko Sen der kie wicz[owi] Ste fa no wi95, w któ rej NSW wy rok
uchy lił, spra wę prze ka zał do po now ne go roz po zna nia tut[ej sze mu] są do wi w in nym skła -
dzie sę dziów.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że NSW słusz nie wy rok uchy lił,
bowiem nie ce lo we by ło za wie sze nie ka ry.
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qq W do ku men cie: sprzą rzą dzić.
rr–rr Frag ment pod kre ślo ny.
ss–ss Frag ment do pi sa ny nad tek stem.
tt–tt Frag ment pod kre ślo ny.
uu–uu Frag ment pod kre ślo ny.
94 AIPN Ka, 238/3951.
95 Akt nie od na le zio no.



3. Sr. 322/52 p[rze ciw]ko Pru den ko Ry szar do wi96 – na mar gi ne sie w tej spra wie zwró -
co no uwa gę mjr. Miel ni ko wi, że w wy pad ku zmia ny lub uchy le nia wy ro ku przez NSW
prze wod ni czą cy spra wy, jak to po przed nio na od pra wach za zna cza no, po wi nien szcze -
gó ło wo za po znać się z po sta no wie niem NSW w da nej spra wie, za na li zo wać spra wę oraz
błę dy i nie do cią gnię cia, któ re skut ko wa ły zmia nę wy ro ku, aże by w przy szło ści nie po -
wta rza ły się te błę dy.

W spra wie tej wy rok uchy lo no i spra wę prze ka za no do po now ne go roz po zna nia.
Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło słusz -

nie, gdyż sąd nie na le ży cie oce nił do ku men ty znaj du ją ce się w ak tach spra wy.
Zwró co no uwa gę na to, by ka ry do dat ko we by ły orze ka ne za po szcze gól ne prze stęp -

stwa i łącz nie, a nie tyl ko łącz nie. Na le ży prze strze gać vvpro ce du ral nejww za sa dy jaw no -
ści, ust no ści, bez po śred nio ścivv w roz pra wach i na le ży wie dzieć, kie dy od czy tać
do ku men ty znaj du ją ce się w ak tach spra wy, ze zna nia świad ków i wy ja śnie nia oskar żo -
nych.

4. Sr. 301/52 p[rze ciw]ko Gro now skie mu Syl we stro wi, w któ rej NSW zmie nił wy -
rok przez za li cze nie na po czet orze czo nej ka ry po zba wie nia wol no ści okres tym cza so -
we go aresz to wa nia od dnia 24 IV 1952 r.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że NSW słusz nie za li czył okres tym -
cza so we go aresz to wa nia od dnia 24 IV [19]52 [r.], bo wiem w tym dniu ska za ny zo stał
aresz to wa ny97.

5. Sr. 218/52 p[rze ciw]ko Ko zło wi Ja nu szo wi98, w któ rej NSW wy rok uchy lił do po -
now ne go roz po zna nia po uprzed nim uzu peł nie niu śledz twa.
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vv–vv Frag ment pod kre ślo ny.
ww W do ku men cie: pro ce du ral nie.
96 Akt nie od na le zio no.
97 WSR w Ka to wi cach wy ro kiem z 18 VII 1952 r. „uznał win nym osk[ar żo ne go] Gro now skie go

Sylwe stra, s. Ada ma, win nym, że: a) w mie sią cu stycz niu 1952 r. […] w Ru dzie Śl[ąskiej] użył bro ni
służ bo wej wbrew prze pi som ze zwa la ją cym na jej uży cie przez wy strze le nie z pi sto le tu służ bo we go kil -
ka krot nie w ga ra żu sa mo cho do wym, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 164 kkWP; b) w tym sa mym cza -
sie jak w pkt. a) bez praw nie dys po no wał pi sto le tem służ bo wym TT wy da nym mu do służ bo we go użyt ku
przez to, że wy żej wy mie nio ny pi sto let dał nie zna ne mu mu szo fe ro wi kop[al ni] «Wa len ty Wa wel», któ -
ry na stęp nie od dał z te goż pi sto le tu je den strzał, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 172 § 1 i 2 kkWP;
c) w mie sią cu mar cu 1952 r. [...] ze skła du OPW w Ru dzie Śl[ąskiej], do któ re go miał swo bod ny do stęp
w związ ku z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych, za brał czte ry becz ki ka pu sty ki szo nej [...], któ rą na -
stęp nie sprze dał kup co wi […], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 178 kkWP; d) w nie usta lo nym dniu
mie sią ca mar ca 1952 r., pro wa dząc sa mo chód cię ża ro wy na le żą cy do OPW w Ru dzie Śl[ąskiej] [...], na -
ru szył re gu la mi no we za sa dy pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych oraz prze pi sy na dro gach przez to,
że pro wa dził sa mo chód w sta nie nie trzeź wym, w związ ku z czym mógł spo wo do wać nie szczęśli wy wy -
pa dek z ludź mi ja dą cy mi w sa mo cho dzie lub znisz cze nie sa mo cho du, czym po peł nił prze stęp stwo
z art. 157 § 1 kkWP; e) w dniu 18 kwiet nia 1952 r. do puścił się nadużycia władzy ze względu na ko rzyść
oso bistą przez to, że bez praw nie przy niósł do OPW w Ru dzie Śl[ąskiej] ½ l. wód ki dla kucha rzy wię-
zien nych, za którą miał otrzy mać od tychże ku cha rzy 5 kg smal cu, bę dąc świa dom, że dzia ła nie to może
wy wo łać szko dli we na stęp stwa, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 140 § 1 kkWP”. Syl we ster Gro now -
ski zo stał ska za ny na ka rę łącz ną 5 lat po zba wie nia wol no ści z de gra da cją. NSW po sta no wie niem
z 9 IX 1952 r. za li czył na po czet orze czo nej ka ry okres tym cza so we go aresz to wa nia od 24 IV 1952 r. za -
miast od 28 IV 1952 r., a 27 IV 1953 r. Woj sko wa Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Sta li no gro dzie na mo cy
amne stii skró ci ła wy rok do 2 lat po zba wie nia wol no ści. AIPN Ka, 238/3960, k. 77–80, 86–87, 96–96v.

98 Akt nie od na le zio no.



Prze wod ni czą cy spra wy ppłk Wilf przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło z przy -
czyn myl nej oce ny praw nej.

6. Sr. 352/52 p[rze ciw]ko Fra nosz Hen ry ko wi99, w któ rej NSW zmie nił kwa li fi ka cję
praw ną czy nu z art. 4 § 1 na art. 4 § 1 i 2 kkWP oraz zła go dził ka rę z 5 lat wię zie nia
do ka ry 2 lat wię zie nia.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że zmia na kwa li fi ka cji oraz zła go -
dze nie ka ry na stą pi ło z mo ty wów słusz nych NSW.

7. Sr. 231/52 p[rze ciw]ko Mo sio Jó ze fo wi i Jan kow skie mu Sta ni sła wo wi100, w któ rej
NSW wy rok uchy lił i spra wę prze ka zał do po now ne go roz po zna nia po uzu peł nie niu
śledz twa. 

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Adam ski przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło słusz -
nie, gdyż sąd nie na le ży cie wy ja śnił spra wę.

8. Sr. 356/52 p[rze ciw]ko Siw ko wi Syl we stro wi i inn[ym]101, w któ rej NSW wy rok
uchy lił i po stę po wa nie kar ne od no śnie ska za ne go Siw ka z art. 140 § 1 kkWP umo rzył,
zaś od no śnie skaz[ane go] Gra bow skie go zmie nił kwa li fi ka cję praw ną czy nu z art. 235
§ 1 lit. „b” i § 2 kk na art. 236 § 1 lit. „a” i § 2 kk.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik przy zna je, że uchy le nie wy ro ku i zmia na na -
stą pi ła z nie wła ści wej oce ny spra wy pod wzglę dem praw nym i do wo do wym.

9. Sr. 351/52 p[rze ciw]ko Ko ło dziej[owi] Ger har do wi102, w któ rej NSW zmie nił wy -
rok przez za wie sze nie orze czo nej ka ry 2 lat wię zie nia na okres 2 lat.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że ze wzglę dów przy to czo nych w po -
sta no wie niu NSW by ło moż li we zła go dze nie ka ry przez jej za wie sze nie.

10. Sr. 370/52 p[rze ciw]ko Czerw Wła dy sła wo wi103, w któ rej NSW w czę ści ska za -
nia z art. 236 § 1 lit. „a” kk zmie nił kwa li fi ka cję praw ną czy nu na art. 237 § 1 kk oraz
zła go dził ka rę za ten czyn, po zo sta wia jąc w mo cy ka rę łącz ną.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że zmia na wy ro ku na stą pi ła z nie -
wła ści wej oce ny te go czy nu pod wzglę dem praw nym.

11. Sr. 360/52 p[rze ciw]ko Ra dzie jew skie mu Sta ni sła wo wi104, w któ rej NSW uchy -
lił wy rok i spra wę prze ka zał do po now ne go roz po zna nia po uzu peł nie niu śledz twa.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło z nie -
na le ży te go wy ja śnie nia spra wy.

Zeszyt odpraw Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach
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99 AIPN Ka, 238/3996.
100 Akt nie od na le zio no.
101 AIPN Ka, 238/3999.
102 AIPN Ka, 238/3995.
103 AIPN Ka, 238/4009.
104 Akt nie od na le zio no.



Zwró co no uwa gę, że je że li w spra wie świad ko wie róż nią się w swych ze zna niach co
do przed sta wie nia ca łe go sta nu spra wy, to w wy pad ku je że li xxsąd pew ne fak ty przyj -
mu je za udo wod nio nexx na pod sta wie yy ze znań czę ści świad kó wyy, to mu si zzw wy ro -
ku na pi sać, dla cze go nie dał wia ry od mien nymzz ze zna niom in nych świad ków bądź
ze zna niom tych świad ków po przed nio zło żo ny cha aa.

[…]bbb

Źró dło: AIPN Ka, 279/30, b.p., rkps.

Marta Paszek, Rafał Michalski
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xx–xx Frag ment pod kre ślo ny.
yy–yy Frag ment pod kre ślo ny.
zz–zz Frag ment pod kre ślo ny.
aaa Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
bbb Frag ment po mi nię ty przez au to rów.



Paweł Głuszek

Katastrofa w Luboniu 

w 1972 r.

Dwu dzie ste go dru gie go lu te go 1972 r. o godz. 23.07 na te re nie Wiel ko pol skie go
Przed się bior stwa Prze my słu Ziem nia cza ne go w Lu bo niu1 do szło do tra gicz ne -
go w skut kach wy bu chu i po ża ru, któ ry uni ce stwił od dział pro duk cji dek stryn2.

Znisz cze niu uległ czte ro kon dy gna cyj ny bu dy nek, pod któ re go gru za mi zgi nę ło 17 osób,
a 10 zo sta ło cięż ko ran nych. W za się gu eks plo zji znaj do wa ło się w su mie 29 pra cow ni -
ków – w dzia le dek stryn pra co wa ły 22 oso by, a 7 in nych prze by wa ło na ze wnątrz gmachu. 

W ce lu wy ja śnie nia przy czyn ka ta stro fy Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w Po zna niu
wszczę ła do cho dze nie w tej spra wie. Czyn no ści ope ra cyj ne pod ję ła rów nież Służ ba Bez -
pie czeń stwa, któ ra za ło ży ła spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp to nim „Lu boń”
(4 to my akt, po nad 1300 kart do ku men tów)3. Jej ce lem by ło usta le nie przy czyn wy bu -
chu i po ża ru oraz ewen tu al ne wska za nie osób, któ re mo gły bez po śred nio lub po śred nio
przy czy nić się do wy pad ku. Do zba da nia zda rze nia po wo ła no ko mi sję skła da ją cą się m.in.
ze spe cja li stów i na ukow ców z wyż szych uczel ni. Stwier dzo no, że do ka ta stro fy do szło
ze wzglę du na wie le za nie dbań i nie do cią gnięć zwią za nych z bez pie czeń stwem pra cy
i pro duk cji (m.in. złe za bez pie cze nia prze ciw po ża ro we i alar mo we od dzia łu pro duk cji
dek stryn, nad mier ne za py le nie py ła mi dek stry no wy mi ha li pro duk cyj nej, nie prze strze -
ga nie prze pi sów do ty czą cych pro ce sów pro duk cyj nych, brak spraw nie dzia ła ją cej wen -
ty la cji, brak kon tro li i na praw urzą dzeń tech nicz nych, któ re znaj do wa ły się w bar dzo
złym sta nie itp.). Za po wyż szą sy tu ację od po wie dzial no ścią kar ną obar czo no kie row nic -
two za kła du. Sąd Wo je wódz ki w Po zna niu 20 lip ca 1973 r. uznał dy rek to ra WPPZ
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1 Wiel ko pol skie Przed się bior stwo Prze my słu Ziem nia cza ne go (w la tach sie dem dzie sią tych XX w.
sto so wa no też na zwę Wiel ko pol skie Za kła dy Prze my słu Ziem nia cza ne go) po wsta ło w 1904 r. Po II woj -
nie świa to wej na stą pi ła jego roz bu do wa i szyb ki wzrost pro duk cji. Wy twa rza no tu taj m.in. mącz kę
ziemnia cza ną, sy rop, kle je, dek stry ny, słód, droż dże i kroch mal pszen ny. W 1970 r. był to naj więk szy
tego ty pu za kład w Pol sce. W 1992 r. przed się bior stwo zo sta ło prze kształ co ne w spół kę ak cyj ną. Wię cej
na te mat WPPZ w Lu bo niu zob. http://www.wppz.pl/pa ge.php/1/0/show/370/ (do stęp 9 IV 2011 r.).

2 Dek stry na – gru pa zło żo nych wę glo wo da nów zbu do wa nych z po chod nych cu krów pro stych.
W prze my śle dek stry ny są pro du ko wa ne w wy ni ku ka ta li tycz nej hy dro li zy skro bi po cho dzą cej z ziem -
nia ków. Są sub stan cja mi kry sta licz ny mi o bia łej bar wie, ła two roz pusz czal ny mi w wo dzie. Ze wzglę du
na ła twą pro duk cję i ni ską ce nę dek stry ny ma ją wie le za sto so wań prak tycz nych, np. są sto so wa ne ja ko
kle je biu ro we, sub stan cje za gęsz cza ją ce przy pro duk cji sło dy czy oraz ja ko ma sy pla stycz ne, z któ rych
wy twa rza się m.in. jed no ra zo we, eko lo gicz ne na czy nia i sztuć ce.

3 AIPN Po, 08/918, t. 1–4. 



w Lubo niu i dwóch je go za stęp ców do spraw tech nicz nych oraz kie row ni ka dek stry niar -
ni win ny mi nie umyśl ne go przy czy nie nia się do eks plo zji, za wa le nia bu dyn ku i po ża ru
od dzia łu pro duk cji dek stryn. Wy mie rzo no im ka ry od 1,5 ro ku do 3 lat po zba wie nia
wolno ści. 

W trak cie pro wa dze nia spra wy ope ra cyj nej SB kon cen tro wa ła się nie tyl ko na wy ja -
śnie niu przy czyn wy pad ku i zna le zie niu osób od po wie dzial nych za tra ge dię. W ob rę bie
jej za in te re so wań po zo sta wał ca ło kształt spraw zwią za nych z za kła dem w Lu bo niu. Zwra -
ca no uwa gę zwłasz cza na na stro je spo łecz ne, m.in. wśród za ło gi za kła du, ko men ta rze
pra cow ni ków do ty czą ce przy czyn wy bu chu, uwa gi miesz kań ców Lu bo nia i Po zna nia
na te mat ka ta stro fy. Przy zbie ra niu wy po wie dzi i opi nii SB wy ko rzy sta ła kil ku in for ma -
to rów z fa bry ki w Lu bo niu, a tak że zwer bo wa ła ko lej ne oso bo we źró dła in for ma cji. 

Po ni żej przed sta wio no wy bór do ku men tów po cho dzą cych ze spra wy kryp to nim „Lu -
boń” prze cho wy wa nych w ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Po zna -
niu. Uka zu ją one z jed nej stro ny re ak cje spo łe czeń stwa wiel ko pol skie go na dra ma tycz ną
sy tu ację zwią za ną z ka ta stro fą w WPPZ w Lu bo niu, a z dru giej – pro wa dzo ną przez SB
na sze ro ką ska lę ak cję zbie ra nia szcze gó ło wych in for ma cji na te mat opi nii i ko men ta rzy
miesz kań ców wo je wódz twa zwią za nych z tym tra gicz nym wy da rze niem. 

W edy to wa nych do ku men tach po pra wio no błę dy gra ma tycz ne, or to gra ficz ne i in ter -
punk cyj ne. W na wia sach kwa dra to wych uzu peł nio no bra ku ją ce frag men ty tek stu.
Wszyst kie wy róż nie nia w tek ście (pod kre śle nia, wer sa li ki) zo sta ły za zna czo ne pi smem
po gru bio nym. W do ku men tach po mi nię to da ne ad re so we, co opa trzo no od po wied nim
ozna cze niem.

Paweł Głuszek



TEKST ŹRÓDŁA

Nr 1

1972 lu ty 28, Lu boń – No tat ka kpr. Le cho sła wa Ław ni cza ka z Po ste run ku MO w Lu bo -
niu z ak cji ra tow ni czej pro wa dzo nej w Wiel ko pol skim Przed się bior stwie Prze my słu
Ziemnia cza ne go

Lu boń, dn[ia] 28 II [19]72 r.a

No tat ka urzę do wa

W dniu 22 lu te go 1972 r., peł niąc służ bę pa tro lo wą z kpr. Lu to mie rzem Łu cza kiem,
o godz. 23.08 usły sze li śmy wy buch na te re nie WPPZ, te le fo nicz nie do wie dzia łem się, że
wy buch na stą pił na dzia le dek stry ny, po tym nie zwłocz nie uda łem się na miej sce zda rze -
nia. Na miej scu kpr. Łu czak za bez pie czał do jazd jed nost kom stra ży, ja na to miast bra łem
bez po śred ni udział w ra to wa niu ofiar; po oko ło dwóch go dzi nach wy do by li śmy pięć osób,
w tym jed na z wy do by tych, ob. Bręk Ce cy lia, już nie ży ła. W pierw szych mi nu tach by ła
moż li wość wy do by cia wię cej ofiar na ścia nie wschod niej, gdyż do cho dzi ły od gło sy wo -
ła nia o po moc, lecz z uwa gi na to, że Straż Po żar na nie po sia da ła ska fan drów ża ro od por -
nych, sku tek był od wrot ny. Przez na stęp ne dni za bez pie cza łem ubra nia i do ku men ty osób,
któ re ule gły wy pad ko wi. W cza sie roz mo wy z pra cow ni ka mi wy dzia łu dek stry ny i in ny -
mi pra cow ni ka mi te go za kła du usta li łem mię dzy in ny mi, że dział ten już od dłuż sze go
cza su był dość moc no za py lo ny na sku tek wa dli wie dzia ła ją cych urzą dzeń; z wy po wie -
dzi wy ni ka ło rów nież to, że pra cow ni cy zgła sza li kie row nic twu [uwa gi] o ta kim sta nie
urzą dzeń, po gar sza ją cym się z dnia na dzień. 

Spo rzą dził
kpr. Le cho sław Ław ni czakb

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 2, k. 151, ory gi nał, rkps.

Katastrofa w Luboniu w 1972 r.
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a Po ni żej pie częć o tre ści: Po ste ru nek Mi li cji Oby wa tel skiej w Lu bo niu, pow. Po znań. L.dz. [brak
nu me ru].

b Po ni żej pa ra fa: Le cho sław Ław ni czak.



Nr 2

1972 lu ty 25, Po znań – Notatka z do nie sie nia KO ps. „Zdzi chu” o opi niach za ło gi
Wielkopol skie go Przed się bior stwa Prze my słu Ziem nia cza ne go w Lu bo niu ko men tu ją cych
nie obec ność I se kre ta rza KC PZPR Edwar da Gier ka na miej scu ka ta stro fy 

Źró dło: k[on takt] o[per a cyj ny] „Zdzi chu”1 Taj ne
Przy jął: kpt. M[arian] Je leń2 Egz. po je dyn czy
Dnia 25 II 1972 r.
M[iej sce] pra cy

No tat ka służ bo wa

K[on takt] o[per a cyj ny] po in for mo wał, że oko ło godz. 13.30 sły szał roz mo wę gru py
5 osób nie zna nych mu ro bot ni ków pra cu ją cych przy od gru zo wa niu ha li by łej pro duk cji
dek stry ny. Roz mów cy dzi wi li się, dla cze go w związ ku z tak po waż nym wy pad kiem nie
przy był do za kła du I se kre tarz KC PZPR tow. Gie rek3. Je den z roz mów ców stwier dził,
że gdy by po dob ny wy pa dek wy da rzył się na Ślą sku, wi zy ta Gier ka by ła by tam bez spor -
na. Ko lej ny roz mów ca wy su nął przy pusz cze nie, że nie jest jesz cze wia do mo, ale być mo -
że tow. Gie rek przy je dzie na po grzeb. Da lej udo wad nia li so bie wza jem nie, że obec ność
tow. Gier ka w za kła dzie po waż nie wpły nę ła by na je go po pu lar ność, a tym sa mym do da -
ła by du cha za ło dze do owoc nej pra cy. 

Uwa gi:
K[on takt] o[per a cyj ny] przy pusz cza, że roz mów cy by li ra czej pra cow ni ka mi tut[ej -

sze go] za kła du. Są dzi po tym, że uży wa li dość ści słych okre śleń urzą dzeń dek stry niar ni. 
Po za tym k[on takt] o[per a cyj ny] do dał, że wśród za łóg po zo sta łych dzia łów pro duk -

cyj nych za kła du pa nu je zro zu mie nie i po wa ga. Z uzna niem za apro bo wa li ro bot ni cy po -
da ną do wia do mo ści or ga ni za cję po grze bu ofiar. Sa mo rzut nie ro bot ni cy skła da ją się
na wień ce, mi mo że dy rek cja wy asy gno wa ła już na ten cel od po wied ni fun dusz. K[on -
takt] o[per a cyj ny] pod kre ślił, że do tąd nie spo tkał się z wy po wie dzią mo gą cą za wie rać
wro gą lub de struk cyj ną treść. 

Paweł Głuszek
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1 KO ps. „Zdzi chu” – bliż szych da nych nie usta lo no. 
2 Ma rian Je leń – kpt., od 16 II 1971 r. star szy in spek tor ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa

KP MO w Po zna niu. Zwol nio ny ze służ by 22 V 1975 r. AIPN Po, 084/3329 (ak ta oso bo we); http://kata -
log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2011 r.).

3 Edward Gie rek (1913–2001) – in ży nier gór nik. Czło nek KC PPR/PZPR w la tach 1948–1949, 
1954–1980, I se kre tarz KC PZPR w la tach 1970–1980, czło nek Biu ra Po li tycz ne go KC w la tach
1956, 1959–1980, czło nek Ra dy Pań stwa w la tach 1976–1980, w 1980 r. od wo ła ny z KC PZPR, a rok
póź niej na IX Zjeź dzie wy klu czo ny z PZPR. T. Moł da wa, Lu dzie wła dzy 1944–1991. Wła dze pań stwo -
we i po li tycz ne Pol ski we dług sta nu na dzień 28 II 1991, War sza wa 1991, s. 56–57, 59–61, 85–87, 169,
172, 250–256, 260–261, 263, 308, 353; http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2011 r.).



St[ar szy] in spek tor SB KP MO P[ozna]ń
kpt. M[arian] Je le ńa

Wyk[ona no] w 1 egz.
Opr[aco wał] M[arian] J[eleń], druk I.S.

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 2, k. 123, ory gi nał, mps.

Katastrofa w Luboniu w 1972 r.
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a Po ni żej nie czy tel ny pod pis.



Nr 3

1972 lu ty 26, Po znań – In for ma cja o po glą dach spo łe czeń stwa wiel ko pol skie go na te mat
przy czyn ka ta stro fy w Wiel ko pol skim Przed się bior stwie Prze my słu Ziem nia cza ne go
w Lubo niu

Po znań, dnia 26 lu te go 1972 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

In for ma cja 
dot[yczą ca] od gło sów spo łe czeń stwa wiel ko pol skie go w związ ku z wy pad kiem 

w WZPZ w Lu bo niu

1. Wie lu roz mów ców na dal za sta na wia się nad przy czy na mi wy pad ku:
– nie któ rzy spo śród ak tu al nie za trud nio nych i b. pra cow ni ków bWZPZ w Lu bo niu

do pa tru ją się przy czyn wy bu chu w zlek ce wa że niu nie szczel no ści urzą dzeń ko tła, któ re -
go re mont rze ko mo za pla no wa ny był na godz. 6.00 dnia na stęp ne go po wy bu chub;

– wśród po moc ni czych pra cow ni ków na uko wych nie któ rych wyż szych uczel ni nie
od rzu ca się moż li wo ści, że wy pa dek był ak tem sa bo ta żu w związ ku z rocz ni cą wy zwo -
le nia Po zna nia;

– więk szość za łóg za kła dów pra cy wska zu je na bez po śred ni zwią zek te go wy pad ku
ze zwięk sze niem pro duk cji przez za kład cbez od po wied nie go przy go to wa nia urzą dzeń,
co spo wo do wa ło znacz ny wzrost za py le nia ha li pro duk cyj nej ła two wy bu cha ją cą dek -
stry ną.

Za po wyż sze ob wi nia się dy rek cję WZPZ, któ ra by ła za in te re so wa na je dy nie mak sy -
mal nym zwięk sze niem pro duk cji, a nie zwra ca ła uwa gi na wa run ki BHP i ko niecz ność
in sta la cji urzą dzeń prze ciw wy bu cho wychc.

– dpra cow ni cy DOKP1 pod kre śla ją w dys ku sjach, że przed ok. 2 mies[ią ca mi] zwol -
nił się na wła sną proś bę krew ny jed ne go z pra cow ni ków – gł[ów ny] in ży nier z WZPZ
w Lu bo niu, po nie waż nie uda ło mu się prze ko nać in stan cji nad rzęd nych, iż zwięk sze nie
pro duk cji dek stry ny przez za kład nie przy go to wa ny do te go tech nicz nie stwa rza groź bę
wy bu chu. Obec nie ma on pra co wać w jed nym z biur pro jek tów na te re nie m. Po zna niad.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Frag ment pod kre ślo no od ręcz nie. Na le wym mar gi ne sie od ręcz na li nia oraz do pi sek o tre ści:

Spraw dzić.
c–c Na le wym mar gi ne sie od ręcz na li nia.
d–d Frag ment pod kre ślo no od ręcz nie. Na le wym mar gi ne sie od ręcz na pio no wa li nia oraz opa trzo ny

nie czy tel nym pod pi sem do pi sek o tre ści: Pil nie prze słu chać. O wy ni ku pro szę mnie po wia do -
mić, 28 II [19]72 [r.].

1 DOKP – Dy rek cja Okrę go wa Ko lei Pań stwo wych, ist nia ła w la tach 1929–1939, a po woj nie w la -
tach 1945–1975. Od te go ro ku przy ję ła na zwę Za chod nia Dy rek cja Okrę go wa Ko lei Pań stwo wych
(ZDOKP) w Po zna niu.



2. Spo łe czeń stwo Wiel ko pol ski na dal wy ra ża po wszech ne współ czu cie dla ro dzin
ofiar wy pad ku. Wśród za ło gi W -4 ZPM H. Ce giel ski2 w Po zna niu za no to wa no przy pad -
ki de kla ro wa nia do bro wol nych dat ków pie nięż nych w ce lu przyj ścia z po mo cą ro dzi nom
po szko do wa nych i za bi tych.

Na czel nik Wy dzia łu III
ppłk B[er nard] Ka miń skie

Wyk[ona no] w 2 egz.
Egz. nr 1 – kier[ownic two] SB
Egz. nr 2 – aa 

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 1, k. 89, ory gi nał, mps.
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e Po ni żej nie czy tel ny pod pis. Ber nard Ka miń ski – ppłk, na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Po zna niu
od 20 IX 1971 r. do 31 V 1975 r. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. II:
1956–1975, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2006, s. 125. 

2 W -4 ZPM H. Ce giel ski – Wy dział -4 Za kła dów Prze my słu Me ta lo we go H. Ce giel ski – na wy dzia -
le tym w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia pro du ko wa no ob ra biar ki.



Nr 4

1972 lu ty 24, Lu boń – Notatka z in for ma cji kon tak tów ope ra cyj nych o pseu do ni mach
„K” i „G” do ty czą cych na stro jów wśród za ło gi Wiel ko pol skie go Przed się bior stwa
Przemy słu Ziemnia cza ne go w Lu bo niu oraz opi nii wy gła sza nych przez pra cow ni ków tego
za kła du na te mat przy czyn ka ta stro fy

Lu boń, dnia 24 II 1972 r.
Taj ne

Egz. po jed[yn czy]

aNotatka służ bo wa

W dniu dzi siej szym od by łem dwa spo tka nia z do raź nie zor ga ni zo wa ny mi kon tak ta -
mi ope ra cyj ny mi, od któ rych uzy ska łem na stę pu ją ce in for ma cje:

1. K[on takt] o[per a cyj ny] „K”1 po in for mo wał, że wśród za ło gi i spo łe czeń stwa Lu -
bo nia pa nu je ogól ny na strój przy gnę bie nia. Od no śnie wy bu chu w dek stry niar ni zda nia
są po dzie lo ne co do je go przy czyn. Ro dzi ny tra gicz nie zmar łych pra cow ni ków pla nu ją
zor ga ni zo wać wspól ny po grzeb, ale nie sły chać wy po wie dzi, by po grzeb za mie rza li prze -
kształ cić w ja kąś ma ni fe sta cję an ty po li tycz ną bądź po li tycz ną. 

2. K[on takt] o[per a cyj ny] „G”2 po in for mo wał, że pa nu je ogól na opi nia wśród za ło gi,
że wy buch na stą pił na sku tek ogól nych za nie dbań prze pi sów [b] prze ciw po ża ro wych,
wpro wa dzo ne go po stę pu tech nicz ne go. W fa bry ce tej bar dzo czę sto mia ły się zda rzać
ma łe wy bu chy, a na wet wy pad ki. Dwa lub trzy la ta te mu wy pad ko wi uległ Strzel ka Woj -
ciech, a pół ro ku te mu na ślu sar ni Wy cie rek. Nad spra wa mi ty mi dy rek cja prze cho dzi ła
bez więk sze go za in te re so wa nia się. Wszel kie za mon to wa ne ostat nio ma szy ny pod łą czo -
ne by ły do urzą dzeń sta rych, któ re rze ko mo ko mi syj nie nie zo sta ły ode bra ne. Dy rek cja
rze ko mo prze cho dzi ła do po rząd ku dzien ne go nad uwa ga mi be ha pow ca i oso by od po -
wie dzial nej za po żar nic two w fa bry ce, w któ rej na stą pi ła eks plo zja. Ze bra nia POP od by -
wa ły się w na stro ju gro bo wym, mi mo iż człon ko wie za chę ca ni by li do dys ku sji.
W mie sią cu stycz niu br. z ini cja ty wy ro bot ni ków w fa bry ce, w któ rej na stą pi ła eks plo -
zja, od by ło się ze bra nie związ ków za wo do wych, na któ rym ro bot ni cy do ma ga li się wy -
pła ce nia im nie przy zna nej pre mii. Je den z ro bot ni ków miał po wie dzieć dy rek to ro wi ds.
tech nicz nych, że je śli ktoś nie umie kie ro wać za kła dem, wi nien ustą pić z zaj mo wa ne go
sta no wi ska. Pre mia wg opi nii ro bot ni ków nie słusz nie nie zo sta ła im nie wy pła co na, po -
nie waż w tym cza sie od by wa ły się pró by no wych urzą dzeń, a dy rek cja za li czy ła to ja ko
nor mal ną pro duk cję. Ostat nio ro bot ni cy oka zy wa li nie za do wo le nie rów nież i z te go, że
wg opi nii ja kiejś ko mi sji nie otrzy my wa li mle ka, po nie waż pro duk cja dek stry ny nie jest
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a Po wy żej opa trzo ny nie czy tel nym pod pi sem od ręcz ny do pi sek: Wy ko rzy sta no do mel dun ku,
24 II 16.00.

b Prze kre ślo no: BHP.
1 KO ps. „K” – bliż szych da nych nie usta lo no.
2 KO ps. „G” – bliż szych da nych nie usta lo no.



szko dli wa dla zdro wia. Rze ko mo ro bot ni cy, je den przed dru gim, nie dzie li li się swo imi
my śla mi z [oba wy] po nie sie nia ewen tu al nych kon se kwen cji, a je dy nie wy ka zu ją za in te -
re so wa nie, kto po nie sie od po wie dzial ność za to, co się sta ło. Po je dyn cze zda nia pa da ją,
że dy rek to rzy, któ rzy po no szą naj więk szą od po wie dzial ność, nie po nio są ka ry, po nie waż
ma ją po par cie w in stan cji par tyj nej, któ ra bę dzie ich bro ni ła.

Kier[ownik] Gr[upy] V Wydz[ia łu] III
[KW MO w Po zna niu]3

kpt. Z[dzi sław] Fal bor ski4

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 2, k. 104, ory gi nał, rkps.
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3 Wy dział III KW MO w Po zna niu zaj mo wał się zwal cza niem dzia łal no ści an ty pań stwo wej i opo -
zy cyj nej. Pro wa dził też dzia łal ność ope ra cyj ną w śro do wi skach kul tu ry, na uki, szkol nic twa, mniej szo -
ści na ro do wych. 1 VI 1975 r. utwo rzo no wy dzia ły III „A” zaj mu ją ce się za bez pie cze niem ope ra cyj nym
go spo dar ki. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. III: 1975–1990, red. P. Pio trow ski,
War sza wa 2008, s. 43 i nn.; Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. II, s. 22; P. Pio trow ski, Struk tu ry Służ -
by Bez pie czeń stwa MSW 1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 66. 

4 Zdzi sław Fal bor ski – kpt./ppłk, od 1 VII 1955 r. w SB; od 1 II 1957 r. ofi cer ope ra cyj ny,
a od 1 VIII 1960 r. star szy ofi cer ope ra cyj ny w Wy dzia le III KW MO w Po zna niu; od 1 VII 1962 r. starszy
ofi cer ope ra cyj ny, a od 1 IV 1967 r. in spek tor w Wy dzia le IV KW MO w Po zna niu; od 1 VIII 1970 r.
star szy in spek tor w Wy dzia le IV KW MO w Po zna niu; od 16 II 1972 r. kie row nik Gru py V Wy dzia -
łu III SB KW MO w Po zna niu; od 1 VI 1975 r. kie row nik Sek cji 5 Wy dzia łu III „A” SB KW MO
w Pozna niu; od 1 IX 1976 r. do 1 VI 1984 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III „A”/Wy dzia łu V KW
MO/WUSW w Po zna niu; od 1 VI 1984 r. do 31 VII 1990 r. na czel nik Wy dzia łu „B” KW MO/WUSW
w Po zna niu. AIPN Po, 084/3905 (ak ta oso bo we); Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. III, 
s. 241–242; http:// ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2011 r.).



Nr 5

1972 ma rzec 9, Po znań – In for ma cja na czel ni ka Wy dzia łu „W” KW MO w Po zna niu
ppłk. Ste fa na Ta cia ka do ty czą ca ka ta stro fy w Wiel ko pol skim Przed się bior stwie Prze my -
słu Ziem nia cza ne go w Lu bo niu

Po znań, dnia a9a mar ca 1972 r.
Taj ne spec[jal ne go] zna cze nia

Egz. nr a1a

bNotatka in for ma cyj na 
dot[yczą ca] wy bu chu w Pozn[ań skich] Zakł[adach] Ziem nia cza nych 

w Lu bo niu k. Pozna nia

1. W okre sie od dnia 24 II [do] 2 III 1972 r. prze czy ta no 12 517 dok[umen tów] (do za -
mó wień i wy ryw ko wo), z te go wy ło nio no 28 wy po wie dzi.

2. Pro ble ma ty ka po ru sza na w ko re spon den cji przez nadaw ców: 
– wy po wie dzi opi su ją ce ak cję ra tun ko wą, po moc ofia rom itp. zgod nie z da ny mi pra -

so wy mi – 18;
– opis uczest nic twa w ak cji ra tun ko wej – 3;
– ko men ta rze zwią za ne z pro duk cją na od dzia le dek stry ny w P[ań stwo wych] Z[akła -

dach] Z[iem nia cza nych] oraz przy czynami wy bu chu – 7.
Ni żej przy ta czam nie któ re cha rak te ry stycz ne wy po wie dzi:
[2.1.]
Ad re sat: mgr Iza bel la Woź niak – Wi sła -Głęb ce […]
Nadaw ca: Jó zef Woź niak, Po znań […]
„Z wtor ku na śro dę mia ła miej sce w Lu bo niu ogrom na ka ta stro fa. Po tęż na eks plo zja

znisz czy ła du ży bu dy nek fa bry ki ziem nia cza nej, któ ry uległ kom plet nej za gła dzie. Pod -
czas tej ka ta stro fy zgi nę ło oko ło 20 lu dzi. Ak cja ra tun ko wa trwa. Z tej przy czy ny praw -
do po dob nie w so bo tę bę dzie ogło szo ny dzień ża ło by w Po zna niu, a za tem zmie ni się plan
uro czy sto ści ju bi le uszo wych. Naj praw do po dob niej nie bę dzie za ba wy. O ka ta stro fie tej
gło śno w pra sie i ra dio, i TV. Wy buch na stą pił w dek stry niar ni. Dek stry na jest to bar dzo
drob no zmie lo ny pro szek, któ ry ja ko za wie si na w po wie trzu sta je się nie bez piecz ny, gdyż
gro zi wy bu chem. Mły ny roz drab nia ją ce dek stry nę mu szą być her me tycz nie za mknię te.
W tym dzia le praw do po dob nie pró bo wa li no we urzą dze nia za ku pio ne za gra ni cą. Wi -
docz nie ktoś nie do pa trzył szczel no ści apa ra tu ry”.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po wy żej opa trzo ny pa ra fą od ręcz ny do pi sek o tre ści: Wydz[iał] III. In for ma cja w za sa dzie za wie -

ra od czu cia nie któ rych osób w spra wie wy bu chu i po ża ru w Lu bo niu, 12 III [19]72 [r.]. Obok opa trzo ny
pa ra fą od ręcz ny do pi sek: Z. Do pie ra ła i Z[dzi sław] Fal bor ski.



[2.2.]
Ad re sat: W.K. Nit sch ke – Gdy nia […]
Nadaw ca: G. Nit sch ke – Po znań […]
„W głów nym wy da niu «Dzien ni ka Te lew[izyj ne go]» po da wa li, że na noc nej zmia nie

w dek stry nie pra co wa ło 29 osób. Mo że i fak tycz nie, ale z ko lei «G[aze ta] Po znań ska»
w re la cji pi sze, że do szpi ta li prze wie zio no po nad 30 ran nych, do te go do cho dzi ok. 20,
jak się dziś oka za ło, za bi tych. Z te go 7 ciał nie od na le zio no. Pla nu ją do ju tra zna leźć
i zbio ro wy po grzeb urzą dzić. Po dej rze wa się sa bo taż. Ra no w dek stry nie stwier dzo no
opił ki, któ re za nie czysz czo ną por cję cał ko wi cie dys kwa li fi ku ją – nie moż li we jest ich
usu nię cie”.

„Ist nie je nie bez pie czeń stwo wy bu chu jesz cze jed ne go, na ra zie przy sy pa ne go gru -
zem, ko tła. Z wa go nów na bocz ni cy tyl ko 3 od gru zo wa ne i ład nie po gię te, resz ta pod zwa -
li skiem”.

[2.3.]
Ad re sat: Iwo na Ro ba kow ska, Ostró da […]
Nadaw ca: Mo ru lek – Po znań […]
„Nie wiem, czy sły sze li ście coś o tym wy pad ku, któ ry miał miej sce w Lu bo niu k. Po -

zna nia. Wy le ciał w po wie trze ca ły bu dy nek w Pań stwo wej Prze twór ni Prze my słu Ziem -
nia cza ne go w Lu bo niu. Eks plo do wa ła dek stry na. Jest to pro dukt wy twa rza ny ze skro bi
ziem nia cza nej. W sta nie sprosz ko wa nym po sia da on ol brzy mią si łę wy bu cho wą. Uży -
wa ny on jest mię dzy in ny mi do pro duk cji pa pie ru, atra men tu, kle ju itd. Jest tak że uży -
wa ny do ce lów woj sko wych, ale o tym się oczy wi ście nic nie mó wi i nie pi sze w pra sie.

Dzi siaj był po grzeb 14 osób wy do by tych spod gru zu. Dzi siej szy dzień był dniem ża -
ło by. Wszę dzie wi szą czar ne fla gi. Nie któ rych zwłok w ogó le nie moż na by ło zi den ty fi -
ko wać. Po wy bu chu wszyst ko sta nę ło w pło mie niach i dla te go tak wszyst ko po kur czo ne
i spa lo ne. Jed nym sło wem mo kra pla ma, czło wie ka nie wi dać. Wie le osób wal czy ze
śmier cią w po znań skich szpi ta lach. By łem tam w Lu bo niu wczo raj, ale mi li cja oto czy ła
te ren i nie moż na się zbli żyć. Z czte ro pię tro we go bu dyn ku po zo sta ła ku pa szmel cu. Dru -
ga rzecz, że bu dy nek ten był bu do wa ny jesz cze przed I woj ną świa to wą przez Fran cu -
zów”.

[2.4.]
Ad re sat: He le na So biesz czuk – Lu blin […]
Nadaw ca: E. Mać ko wiak – Po znań […]
„Bar dzo prze ży łam ka ta stro fę w Lu bo niu (to tam, gdzie pra co wa łam). Zna łam nie -

któ rych lu dzi. To coś strasz ne go – 16 tru pów1 i 16 tru mien, mo rze kwia tów, wy ją ce sy -
re ny fa brycz ne i 15 ty się cy uczest ni ków po grze bu. Na trzon fa brycz ny (przy bra mie
wej ścio wej) do łą czy li do po grze bu księ ża (dzie się ciu). Trud no opi sać to, co się dzia ło,
i to, co wi dzia łam. Mo że bę dzie kie dyś oka zja, to opo wiem. Ka ta stro fa w Lu bo niu jest
więk szym cio sem dla pań stwa niż Cze cho wi ce. Lu boń to 72 proc. kra jo wej pro duk cji
dek stry ny, któ ra jest nie zbęd na w prze my śle: chłod ni czym, che micz nym, cu kro wym,
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1 Licz ba ofiar po da na w li ście nie by ła zgod na ze sta nem fak tycz nym. Z gru zów dek stry niar ni wy -
do by to 16 ciał i ty le osób po cho wa no w trak cie wspól ne go po grze bu, o któ rym pi sze au tor ka li stu. Jed -
nak po kil ku dniach w szpi ta lu z po wo du od nie sio nych ob ra żeń zmar ła 17 ofia ra ka ta stro fy. Peł na li sta
ofiar zob. AIPN Po, 08/918, t. 1, k. 392–394. 



papier ni czym itp. (ostat nio ce na dek stry ny wzro sła do 300 do la rów). W trzy mie sią ce
mają po sta wić no wy bu dy nek, któ re go bu do wa trwa zwy kle 3 la ta. Ro dzi ny do sta ły
wysokie od szko do wa nia i wy so kie ren ty. Za ży cie ludz kie to i tak ni ska ce na”.

[2.5.]
Ad re sat: Bo gna Tysz kie wicz – Ka to wi ce […]
Nadaw ca: NN – Po znań
„W Lu bo niu by ła strasz na ka ta stro fa, wy bu chły urzą dze nia w jed nym od dzia le Za -

kła dów Prze my słu Ziem nia cza ne go, na sku tek cze go zawa lił się i spło nął ca ły bu dy nek,
grze biąc wśród zglisz czy ca łą zmia nę. Zgi nę ło 17 osób, a mnó stwo le ży w szpi ta lu z cięż -
ki mi po pa rze nia mi, Kon stan ty w związ ku z tym 3 dni nie opusz czał szpi ta la. Dwa ty go -
dnie wcze śniej ko mi sja BHP stwier dzi ła, że ma szy ny są sta re, nie szczel ne i ja kieś
nie bez piecz ne sub stan cje się ulat nia ją, dy rek tor nie za mknął od dzia łu, bo od 3 lat zgła -
szał w mi ni ster stwie, że ma szy ny kwa li fi ku ją się na szmelc i trze ba dział za mknąć, a mi -
ni ster stwo na ło ży ło plan nie po zwa la ją cy na za prze sta nie pro duk cji. Trze ba by ło więc
plan wy ko nać. Wszy scy uwa ża ją, że zro bi li to, co do nich na le ża ło. Wzbu rze nie mas ro -
bot ni czych by ło ogrom ne, oba wia no się de mon stra cji na po grze bie. Po grzeb pro wa dził
bp Et ter2, od pro wa dziw szy go dzi nę wcze śniej do gro bu prof. Pol[l]aka”.

[2.6.]
Ad re sat: Zo fia Rot ter – War sza wa […]
Nadaw ca: Łu cja Fi la sec ka – Po znań […]
„Ale by łam wstrzą śnię ta tra gicz nym wy da rze niem w są sied nim za kła dzie. W prze -

my śle che micz nym na ogół wszy scy są na ra że ni na przy kre nie spo dzian ki, ale to, co się
wy da rzy ło, prze szło wszel kie ocze ki wa nia. Od dział ten pro du ko wał dek stry nę na eks -
port. Pro dukt uży wa ny do ma te ria łów wy bu cho wych. Pra ca bar dzo nie bez piecz na, ma ło
płat na (bo więk szość za trud nio nych to ko bie ty, a te ma ją niż sze staw ki) i praw do po dob -
nie nie do sta tecz nie wy po sa żo na w urzą dze nia za bez pie cza ją ce. Jed na z ko biet, któ ra
zginę ła, na kil ka dni przed tym wy bu chem mia ła się wy ra zić, że jak tak da lej pój dzie, to
wy le ci my w po wie trze i nie bę dzie co zbie rać”.

[2.7.]
Ad re sat: Sta ni sła wa Na wroc ka -Ła gi sza […], pow. Bę dzin
Nadaw ca: M.N. – Po znań […]
„Jak na pew no sły sze li ście, w Lu bo niu ko ło Po zna nia, to jest wła ści wie Po znań, wy -

sa dzi ło w po wie trze czte ro pię tro wy bu dy nek w za kła dach ziem nia cza nych. Tam by ła pro -
duk cja z gli ce ry ną i to spo wo do wa ło eks plo zję. Zgi nę ło 16 osób. Przez trzy dni by łam
tam, bo pi sa łam z ko le gą spra woz da nie z ak cji ra tow ni czej. To by ło strasz ne, wy cią ga nie
z gru zów szczą tek zwłok. Wczo raj umar ła 17 oso ba, ko bie ta 39 lat, mia ła 5 dzie ci. Dzie -
więć osób jest na wy mar ciu, bo stan ich jest bez na dziej ny. Mu sia łam jesz cze pi sać w so -
bo tę z po grze bu tych 16 ofiar. To by ło po twor ne. Zgi nę ło du żo ko biet i to ta kich, któ re
utrzy my wa ły dzie ci, bo al bo ich zo sta wi li mę żo wie, al bo by ły wdo wa mi”.
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2 Ta de usz Et ter (1911–1984), bi skup rzym sko ka to lic ki. W la tach 1959–1984 bi skup po moc ni czy po -
znań ski.



[2.8.]
Ad re sat: He le na Mu cha – Chmie lów […], pow. Opa tów
Nadaw ca: D.H. Ma tu szak – Po znań […]
„Na pew no czy ta li ście o jed nej z naj więk szych ka ta strof po woj nie w Po zna niu, a bli -

żej w Lu bo niu (to jest jed na z dal szych dziel nic mia sta). Na sku tek eks plo zji ko tłów ru -
nął naj więk szy bu dy nek za kła dów. Jesz cze dzi siaj je stem pod wra że niem ka ta stro fy, mo że
dla te go, że bra łam bez po śred ni udział w ak cji ra tow ni czej. Opi szę w skró cie tę tra ge dię,
któ ra nie «scho dzi» z ust miesz kań ców Po zna nia. To co opi sa ła pra sa, to tyl ko 25 proc.
tra ge dii... Obok wy ro bu dek stry ny, któ ra jest prze ro bem kroch ma lu, by ła pro duk cja (taj -
na) dla woj ska ma te ria łu wy bu cho we go i to wła śnie by ło przy czy ną, że z bu dyn ku po zo -
sta ła gó ra gru zu. Dal sze szcze gó ły po tym, tą ostat nią wia do mo ścią pro szę się nie
dzie lić”c.

Wyk[ona no] w 3 egz. 
Egz. nr 1 – z[astęp]ca k[omen dan]ta woj[ewódz kie go] MO -SB 
Egz. nr 2 – n[aczel ni]k Wydz[ia łu] III
Egz. nr 3 – aa
Opr[aco wał] L.Sz.
Nr dz[ien ni ka] m[aszy no we go] 113/72

Źró dło: AIPN Po, 08/918, t. 1, k. 170–174, ory gi nał, mps.
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c Po ni żej opa trzo na nie czy tel nym pod pi sem pie częć o tre ści: Na czel nik Wydz[ia łu] „W” KW MO
w Po zna niu ppłk S. Ta ciak. Ste fan Ta ciak – ppłk, na czel nik Wy dzia łu „W” KW MO w Po zna niu
od 16 IV 1970 r. do 31 I 1973 r. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. II, s. 127.
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Budynek dekstryniarni w czasie pożaru (AIPN Po, 04/3280, t. 2)

Zniszczony budynek dekstryniarni (AIPN Po, 04/3280, t. 2)
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Zniszczony wagon kolejowy na bocznicy przy dekstryniarni 
(AIPN Po, 04/3280, t. 2)

Rozbite wagony
kolejowe przy
dekstryniarni 
(AIPN Po, 04/3280, t. 2)
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Doniesienie kontaktu operacyjnego ps. „Zdzichu” dotyczące opinii załogi
Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu 
na temat nieobecności na terenie miejsca katastrofy I sekretarza KC PZPR

Edwarda Gierka (AIPN Po, 08/918, t. 2)
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Relacja milicjanta posterunku MO kpr. Lechosława Ławniczaka z akcji
ratowniczej prowadzonej w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu

Ziemniaczanego w Luboniu (AIPN Po, 08/918, t. 2)
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Zniszczony budynek dekstryniarni (AIPN Po, 04/3280, t. 2)



Ta de usz Ko pyś

Wzrost ak tyw no ści 

mniej szo ści na ro do wych

w Pol sce po prze mia nach 

paź dzier ni ko wych w 1956 r.

Prze mia ny po li tycz ne zwią za ne z de sta li ni za cją ży cia po li tycz ne go w Pol sce skut -
ko wa ły tak że zmia na mi w po li ty ce na ro do wo ścio wej. Już w lip cu 1956 r., pod -
czas VII Ple num KC PZPR, skry ty ko wa no za ło że nia po li ty ki na ro do wo ścio wej.

O ko niecz no ści prze kształ ceń na tym po lu wspo mi na no tak że w cza sie ob rad ko lej nych
ple nów par tii. W stycz niu 1957 r. po wo ła no spe cjal ną ko mi sję przy KC PZPR ds. na ro -
do wo ścio wych. Jej ogni wa te re no we dzia ła ły od po ło wy lat sześć dzie sią tych w 11 ów -
cze snych wo je wódz twach1. 

Pro blem na ro do wo ścio wy w Pol sce Lu do wej nie sta no wił re al ne go za gro że nia dla
funk cjo no wa nia pod staw le wi co wej pań stwo wo ści. Wszyst kie gru py na ro do wo ścio we
za miesz ku ją ce na te ry to rium Pol ski li czy ły 550 000 osób, tj. ok. 2 proc. ogó łu oby wa te li 
Pol ski. Naj licz niej si by li Ukra iń cy, któ rych licz bę sza co wa no na ok. 250 000, i Bia ło ru -
si ni – ok. 200 000. Naj ak tyw niej sze struk tu ry or ga ni za cyj ne po sia da li Ukra iń cy, co nie -
wąt pli wie łą czy ło się z ich tra dy cja mi nie pod le gło ścio wy mi okre su mię dzy wo jen ne go
i cza su woj ny. Naj spo koj niej szą mniej szo ścią na ro do wą by li Bia ło ru si ni. Dzia łal ność or -
ga ni za cji na cjo na li stycz nych prze ja wia ła się w prze sy ła niu in for ma cji na te mat Pol ski
do ich za chod nich ośrod ków, kol por ta żu pra sy i wy daw nictw nie le gal nych, pro pa gan -
dzie na cjo na li zmu na róż nych płasz czy znach oraz wy wie ra niu wpły wu na mło dzież2. 

W ce lu „za bez pie cze nia” dzia łań or ga ni za cji mniej szo ści na ro do wych do cho dzi ło
do re gu lar nych spo tkań przed sta wi cie li struk tur wy wia dow czych kra jów de mo kra cji lu -
do wej. Na przy kład w mar cu 1960 r. re pre zen tan ci MSW PRL oraz II Za rzą du KBP ZSRR
ko or dy no wa li swo je dzia ła nia wo bec na cjo na li stów li tew skich i bia ło ru skich. Usta lo no
wów czas, że naj ak tyw niej szy mi ośrod ka mi emi gra cji li tew skiej by ły ist nie ją ce w USA
Ko mi tet Wol nej Li twy oraz Zjed no czo ny Ame ry kań sko -Li tew ski Fun dusz Po mo cy
(BALF, po wstał w 1944 r.). Do BALF wpro wa dzo no taj ne go współ pra cow ni ka ps. „An -
to no wicz”, któ ry na wią zał kon takt ko re spon den cyj ny z Jó ze fem Jakś ta sem, dzia ła czem
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A1 A. Sak son, Sto sun ki na ro do wo ścio we na War mii i Ma zu rach 1945–1997, Po znań 1997, s. 249–250.

2 AIPN, 3172/6, t. 3, In for ma cja, 26 IV 1964 r., k. 209–215.



li tew skim w ame ry kań skim Cle ve land, na to miast wśród członków KWL funk cjo no wał
agent ps. „Jo nas”. Na te re nie Sta nów Zjed no czo nych in wi gi lo wa ni by li tak że daw ni po -
li tycy Bia ło ru skiej Na ro do wej Ra dy, któ rzy by li w kon tak tach z pol skim agen tem
ps. „Witeb ski”. Po nad to w ra mach współ pra cy z so wiec ki mi or ga na mi bez pie czeń stwa
20 oso bom udo ku men to wa no ko la bo ra cję z oku pan tem hi tle row skim pod czas woj ny i wy -
eli mi no wa no je tym sa mym z dzia łal no ści na ro do wej3.

W dniu 17 czerw ca 1960 r. MSW PRL pod pi sa ło po ro zu mie nie z wy wia dem ZSRR
w spra wie zwal cza nia ten den cji na cjo na li stycz nych. Na je go mo cy od de le go wa no do
Wiel kiej Bry ta nii, Au strii i USA czterech taj nych współ pra cow ni ków, na to miast do gra -
ni czą cych z PRL re pu blik so wiec kich skie ro wa no ośmiu TW. Wła dzom so wiec kim prze -
ka za no także ok. 350 no ta tek na te mat osób po zo sta ją cych w za in te re so wa niu obu służb
bez pie czeń stwa. 

W ra mach współ pra cy ze służ ba mi so wiec ki mi od de le go wa no do Nie miec Za chod -
nich agen ta ps. „Sa mot ny”, któ ry wszedł w kon takt z kie row ni kiem Ko mi te tu Wy zwo le -
nia Li twy na Eu ro pę Jo na sem Glem żą. Dzia ła ją ce w Rzy mie Ko le gium Li tew skie
pw. św. Ka zi mie rza i je go du cho wy li der Wi tau tas Bal cziu nas by li in wi gi lo wa ni przez
dwóch agen tów z Pol ski: TW „Re gi na” i TW „Ta ma ra”. Roz pra co wa niu pod da no tak że
To wa rzy stwo Na uko we im. Ta ra sa Szew czen ki w No wym Jor ku. Or ga na wy wia du PRL
wyko rzy sty wa ły rów nież by łe go człon ka UPA, TW „Ger wa zy”, w ce lu in wi gi la cji
ukraińskich dzia ła czy na ro do wych. 

Emi gra cyj ne struk tu ry Ukra iń ców nie wąt pli wie wpły wa ły na funk cjo no wa nie mniej -
szo ści ukra iń skiej w Pol sce. Ha sła sze rzo ne z Za cho du nie za wsze znaj do wa ły od zew ze
stro ny po wo ła ne go w Pol sce w 1956 r. Ukra iń skie go To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral -
ne go. To wa rzy stwo wy da wa ło wła sną pra sę, w tym mie sięcz nik. Prze my ca no tak że re -
to ry kę na cjo na li stycz ną na ła my „Na sze go Sło wa” (or gan UTSK). Cen zu ra usu nę ła tek sty
z ka len da rza na rok 1961 o tre ści an ty rzą do wej. W sze re gach To wa rzy stwa do ma ga no
się znie sie nia de kre tu z 1949 r. i moż li wo ści po wro tu Ukra iń ców na ich daw ne zie mie
(w tej spra wie kol por to wa no na wet ulot ki). Dys kre dy to wa no dzia ła czy UTSK bę dą cych
człon ka mi par tii. W 1959 r. I. Sta chiw – dzia łacz ukra iń ski wy wo dzą cy się z emi gra cji
ame ry kań skiej – prze by wał kil ka dni w Pol sce. Wła dze pol skie pod grze wa ły at mos fe rę
wro go ści, pod kre śla jąc przy pad ki po bić Ukra iń ców, pod pa leń do mostw oraz od kry cia
w za bu do wa niach Ukra iń ców bro ni.

Po pol skim Paź dzier ni ku po ja wi ły się oba wy przed wzro stem na cjo na li zmu w ży ciu
spo łecz nym i po li tycz nym w kra ju. Nie po kój ten był wy wo ła ny przede wszyst kim dzia -
łal no ścią na Za cho dzie śro do wisk na cjo na li stycz nych, a ma ją cych wpływ na Pol skę.
O kon tak tach z emi gra cją świad czy ły nad cho dzą ce na ad res re dak cji „Na sze go Sło wa”
prze sył ki z ośrod ków wy chodź stwa ukra iń skie go na Za cho dzie (np. „Szlak Zwy cię stwa”,
„Ukra iń ski Sa mo stij nik”). 

Wśród Łem ków dzia łal ność roz wi nę ła ist nie ją ca w USA Or ga ni za cja Obro ny Łem -
kowsz czy zny Za chod niej Ukra iny. Na jej cze le stali prof. J. Skwirt niew ski oraz re dak tor
Ze nec ki. Funk cjo no wa ły tam tak że in ne ugru po wa nia, np. Zjed no czo ny Ame ry kań sko -
-Ukra iń ski Ko mi tet Po mo cy oraz Ukra iń ska Cha ry ta tyw no -Me dycz na Służ ba. Szcze gól -
nie w la tach 1958–1959 na si li ły się róż ne for my po mo cy or ga ni za cji emi gra cyj nych dla

Tadeusz Kopyś
V

A
R

I
A

410

3 Ibidem, No tat ka do ty czą ca współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa ZSRR, 5 IX 1961 r., k. 80–91. 



Łem ków i Ukra iń ców w Pol sce4. Jed no cze śnie od by wa ły się ak cje zbie ra nia ad re sów
osób, któ rym na le ża ło po móc. Szcze gól nie nie bez piecz na wy da wa ła się ak cja OOŁ, któ -
ra roz po wszech nia ła ha sła o tym cza so wo ści Ziem Za chod nich w gra ni cach PRL.

Na stro je an ty pol skie po bu dzał Zjed no czo ny Ame ry kań sko -Ukra iń ski Ko mi tet Po mo cy,
ma ją cy tak że fi lię w Mo na chium, oraz Ukra iń ska Służ ba Cha ry ta tyw no -Me dycz na z J. Gi -
ni le wi czem na cze le, dzia ła ją ca tak że w Niem czech Za chod nich. Pol skie wła dze rzecz ja sna
ob ję ły kon tro lą środ ki po mo co we, któ re spły wa ły z USA i Ka na dy (Zwią zek Łem ków w Sta -
nach Zjed no czo nych i Ka na dzie tzw. Łem ko -So juz) do Pol ski. Aby ak tyw ność tę mieć
pod nad zo rem, wła dze pol skie kon sul to wa ły – po przez swo ją pla ców kę dy plo ma tycz ną
w Wa szyng to nie – po wo ła nie do ży cia Łem kow skie go Ko mi te tu Do bro czyn ne go.
Utworzono go w 1959 r., a naj waż niej szym za da niem by ła dys try bu cja po mo cy dla Łem -
ków w Pol sce. Ko mi tet wy da wał dwa pi sma w USA – „Praw dę” (re dak to rem był pop pra -
wo sław ny Ro man Sa mi ło) oraz „Za kar pat ską Ruś”. Sze fem łem kow skie go Ko mi te tu
Do bro czyn ne go był Piotr Har dy, któ ry w 1958 r. prze by wał w Pol sce. Do waż niej szych dzia -
ła czy tej or ga ni za cji na le żał tak że miesz ka ją cy w USA Jó zef Fe do ren ko, któ ry utrzy my wał
kon takt z Kon stan cją Tro cha now ską z Wro cła wia – pre ze sem Ro syj skie go To wa rzy stwa
Kul tu ral no -Oświa to we go. Ko bie ta by ła zwo len nicz ką do ko na nia roz ła mu po mię dzy Łem -
ka mi i Ukra iń ca mi i prze cią gnię cia tych pierw szych z UTSK do or ga ni za cji ro syj skiej5. 

Umo wa mię dzy emi gra cją łem kow ską a wła dza mi pol ski mi zo sta ła pod pi sa na
10 wrze śnia 1958 r. Po byt w tym cza sie Pio tra Har de go w Pol sce zwią za ny był z po szu -
ki wa niem li de rów łem kow skich, spo śród któ rych część za mie rza no na wet prze szko lić
w Sta nach Zjed no czo nych w ce lu spraw niej sze go roz dzia łu po mo cy dla Łem ków w Pol -
sce6. Pod czas tej krót kiej wi zy ty de le ga cji Łem ków ame ry kań skich na wią za li oni współ -
pra cę z Dy mi trem Ja błoń skim oraz Alek san drem Ma lu gą z Wro cła wia.

Szkol nic two ukra iń skie zo sta ło w Pol sce przy wró co ne do pie ro w 1952 r. Pod sta wo -
wą for mą by ła na uka ję zy ka ukra iń skie go ja ko do dat ko we go. Do pie ro w grud niu 1956 r.
wła dze pol skie wy da ły roz po rzą dze nie, na któ re go mo cy ję zy ka ukra iń skie go moż na
było na uczać po zgło sze niu się mi ni mum sied mior ga dzie ci w da nej miej sco wo ści. To
po zwo li ło na gwał tow ny wzrost licz by dzie ci uczą cych się te go ję zy ka do 2431.
W efekcie „po paź dzier ni ko wej od wil ży” wy da no zgo dę na uru cho mie nie dwóch li ce -
ów i wie lu szkół pod sta wo wych z ukra iń skim ję zy kiem na ucza nia. W ogól nym roz ra -
chun ku jed nak licz ba szkół pod sta wo wych, funk cjo nu ją cych szcze gól nie na pro win cji,
sys te ma tycz nie ma la ła w wy ni ku mi gra cji Ukra iń ców do miast7. Na przy kład na Dol -
nym Ślą sku dzia ła ło li ceum ukra iń skie w Le gni cy oraz kil ka szkół pod sta wo wych
(Lubin, Zło to ry ja, Wo łów). Li ceum z po wo du szczu pło ści środ ków od ma wia ło przy ję -
cia do pierw szej kla sy kan dy da tów z od le głe go Po mo rza i Olsz tyń skie go. Po trze by
religij ne Ukra iń cy z te go re gio nu mo gli re ali zo wać w cer kwiach w Je le niej Gó rze, Wroc -
ła wiu, Le gni cy, Zim nej Wo dzie i Lu bi nie8.
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4 AIPN, 0297/43, t. 12, Po wsta nie i dzia łal ność emi gra cyj nych na cjo na li stycz nych ośrod ków, b.d.,
k. 23–25.

5 AIPN, 0296/158, t. 2, Za gad nie nio wa cha rak te ry sty ka kontr wy wia dow cza na cjo na li zmu ukra iń -
skie go, b.d., k. 3–8.

6 AIPN, 0296/159, t. 9, Mniej szość ukra iń ska w wo je wódz twie wro cław skim, b.d., k. 92–95.
7 H. Cha łup czak, T. Bro wa rek, Mniej szo ści na ro do we w Pol sce 1918–1996, Lu blin 1998, s. 73–74.
8 D. Tyr ma, Wy bra ne aspek ty na cjo na li zmu w śro do wi sku mniej szo ści ukra iń skiej na Dol nym Ślą -

sku, Le gio no wo 1981, s. 45.



Z te re nów Dol ne go Ślą ska, gdzie ży ło od 20 000 do 21 000 lud no ści ukra iń skiej9,
napły nę ła w 1960 r. in for ma cja o wzro ście ak tyw no ści i pro pa gan dzie w sze re gach UTSK.
Od by to wów czas wie le roz mów ostrze gaw czych, m.in. z dzia ła czem UTSK z Wro cła wia
Ja nem Deh ta ren ko. Deh ta ren ko i Ti mocz ko Hor ba czew ski (tak że czło nek To wa rzy stwa
we Wro cła wiu) na spo tka niach sto wa rzy sze nia roz nie ca li at mos fe rę na cjo na li zmu, pod -
no si li te ma ty kę krzywd pol skich w sto sun ku do Ukra iń ców. W Wał brzy chu na to miast, wg
mel dun ku z paź dzier ni ka 1960 r., Bog dan Czar niec ki miał stwo rzyć or ga ni za cję pod
nazwą: „Or ga ni za cja Re wo lu cyj na Ukra iny”, obej mu ją cą swo im za się giem po łu dnio wą
Pol skę i Ukra inę. Po wni kli wej ana li zie ma te ria łów oka za ło się, że do my sły te nie ma ją
po kry cia w praw dzie. Wła dze pol skie wza jem ną nie chęć mię dzy Ukra iń ca mi i Łem ka mi
wy ko rzy sty wa ły do osła bia nia tych na cjo na li zmów. Dzia ła cze ukra iń scy na Dol nym Ślą -
sku opusz cza li wręcz sze re gi UTSK, gdyż – jak to stwier dził J. Deh ta ren ko – Ukra iń skie
To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne ist nia ło tyl ko po to, aby do pro wa dzić do ujaw nie nia
się dzia ła czy in te li gen cji ukra iń skiej, a po tem do ich uni ce stwie nia10. 

Jesz cze do po ło wy lat pięć dzie sią tych na Zie miach Za chod nich ukry wa ło się wie le
osób na ro do wo ści ukra iń skiej, któ re nie zo sta ły po cią gnię te do od po wie dzial no ści przez
pol skie są dy za dzia łal ność prze ciw ko na ro do wi pol skie mu w okre sie woj ny. Część z nich
po słu gi wa ła się fał szy wy mi na zwi ska mi. W Oła wie wszczę to do cho dze nie prze ciw ko
Dy mi tro wi Ko niu cho wi, któ ry w cza sie woj ny był do wód cą ma łe go ugru po wa nia UPA.
Po dob ne śledz two pro wa dzo no w Bo le sław cu prze ciw ko Alek san dro wi Ole cho wi i An -
drze jo wi Wa szeń ce, na to miast w Zło to ryi – prze ciw ko Jó ze fo wi Pan kie wi czo wi. Dla roz -
pra co wa nia dzia łal no ści Ukra iń ców na Dol nym Ślą sku SB zwer bo wa ła dwóch agen tów,
du chow nych, któ rzy po słu gi wa li się pseu do ni ma mi „Buk” i „Fi de lis”. 

Na War mii i Ma zu rach miesz ka ło ok. 55 000 lud no ści ukra iń skiej (głów nie w po wia -
tach: Bra nie wo, Wę go rze wo, Ko strzyń i Bar to szy ce). W tym re gio nie mniej szość ukra -
iń ska tak że utrzy my wa ła kon tak ty z emi sa riu sza mi z za gra ni cy, któ rzy po 1945 r.
emi gro wa li na Za chód i sta ra li się pod trzy mać du cha roz wo ju na ro do we go bra ci. Na lo -
kal nych spo tka niach UTSK do ma ga no się pra wa do po wro tu do po łu dnio wo -wschod -
nich re jo nów Pol ski. Na ze bra niu To wa rzy stwa w Pie nięż nie pró bo wa no m.in.
prze for so wać kan dy da tu rę by łe go człon ka UPA na prze wod ni czą ce go or ga ni za cji.
Dwudziestego trzeciego sierp nia 1959 r. w Pa słę ku na spo tka niu UTSK do szło do ostrej
po le mi ki po mię dzy jed nym z je go li de rów, człon kiem PZPR, a dwoma działaczami, któ -
rzy w okre sie oku pa cji na le że li do UPA i od by wa li ka rę wię zie nia po woj nie. Cha rak te -
ry stycz ny był ich tok ro zu mo wa nia. Twier dzi li oni, że sko ro Go muł ka prze by wał
w wię zie niu i po 1956 r. prze jął wła dzę w Pol sce, to tak że wię zie ni człon ko wie UPA po -
win ni mieć ta ką moż li wość11. Wzrost zna cze nia daw nych przy wód ców UPA był tak
znaczą cy, że na ze bra niu UTSK w Gó ro wie na Ma zu rach na dwu na stu człon ków sto wa -
rzy sze nia pię ciu mia ło za so bą prze szłość w Ukra iń skiej Po wstań czej Ar mii. W Kę trzy -
nie na sze ściu de le ga tów To wa rzy stwa – dwóch na le ża ło do UPA (Mi chał Se re mak,
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9 Naj wię cej Ukra iń ców ży ło w po wia tach: le gnic kim, średz kim, lu biń skim, wo łow skim, bo le sła -
wiec kim i zło to ryj skim.

10 AIPN, 0296/158, t. 2, Za gad nie nio wa cha rak te ry sty ka kontr wy wia dow cza na cjo na li zmu ukra iń -
skie go, b.d., k. 69.

11 AIPN, 1585/825, Mniej szość ukra iń ska w Pol sce – prze ja wy na cjo na li zmu, b.d., k. 14–20. 



An to ni Bi ła nycz), na to miast ko lej ny był zna ny z po glą dów na cjo na li stycz nych (An to ni
Sta ruch). Na ze bra niach UTSK po ja wi ły się nie śmia łe pró by re ha bi li ta cji człon ków UPA.
Cha rak te ry stycz na by ła po sta wa du chow nych pra wo sław nych, któ rzy nie pod no si li po -
stu la tów i ge ne ral nie by li lo jal ni wo bec pań stwa. Tłu ma czo no to tym, że pra wo sław ni
du chow ni by li ata ko wa ni z dwóch stron – przez du chow nych unic kich oraz ka to lic kich,
i dla te go szu kali opar cia w struk tu rach pań stwa.

Na Dol nym Ślą sku część dzia ła czy Ukra iń skie go To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral -
ne go (m.in. Pa weł Dy man ze Zło to ryi, War cho lak z Le gni cy, Kwo cza i Jusz czak z Wo -
ło wa, Jó zef Pan kie wicz z Gó ry Ślą skiej) roz po czę ła ak cję pi sa nia po dań do władz z proś bą
o zgo dę na po wrót w Kar pa ty. Po dob na sy tu acja mia ła miej sce w Zie lo no gór skiem, gdzie
lo kal na spo łecz ność tak że zbie ra ła pe ty cje do władz z żą da niem umoż li wie nia po wro tu
na zie mie wschod nie. Jan Kry nic ki z Za rzą du UTSK w Zie lo nej Gó rze wspól nie z Pio -
trem Lesz czyń skim – ad wo ka tem z Go rzo wa Wiel ko pol skie go, przy go to wa li wzór po -
da nia, któ ry Ukra iń cy mo gli wy peł niać i skła dać do władz pol skich, do ma ga jąc się zwro tu
swo ich ma jąt ków. Kie row nic two WRN w Zie lo nej Gó rze prze pro wa dzi ło wów czas roz -
mo wę z Kry nic kim, sta ra jąc się mu wy per swa do wać skła da nie po dań. Kie dy na ci ski by -
ły zbyt du że, Kry nic ki oraz kil ka in nych osób z kie row nic twa UTSK w Zie lo nej Gó rze
(Ste fan Ku łyk, Pa weł Ha ra si men ko) po dali się dy mi sji. Dzia ła nia te zo sta ły na tych miast
po tę pio ne przez wo je wódz kie wła dze To wa rzy stwa we Wro cła wiu i Kra ko wie. Po mi mo
na ci sków Za rząd UTSK skie ro wał w mar cu 1957 r. do Rzą do wej Ko mi sji do spraw Roz -
wo ju Ziem Za chod nich re zo lu cję, w któ rej do ma gał się re ha bi li ta cji osób przy mu so wo
wcie lo nych do UPA. 

W 1959 r. w Pol sce prze by wał miesz ka ją cy w Ka na dzie Ukra iniec Iwan Sta siw (spra -
wa krypt. „Za rze wie”). Od wie dził on swo ją sio strę we Wro cła wiu, a na stęp nie wy je chał
w oko li ce Gor lic. Spo tkał się tam z Lu bo mi rą Śnież ko, któ rej prze ka zał list od Mi cha ła
Fe da ka – człon ka Or ga ni za cji Ukra iń skich Na cjo na li stów. Usta lo no po tem, że rów nież
Sta siw był człon kiem OUN i po słu gi wał się pseu do ni mem „Ja re ma”.

Pew ne na dzie je mniej szo ści ukra iń skiej na wy buch woj ny wzbu dził kry zys ber liń ski
w 1961 r. Wśród Ukra iń ców po ja wi ły się wów czas opi nie o ko niecz no ści po wro tu na swo -
je sta re zie mie, gdyż – jak za zna cza no – „le piej się bro nić w swo ich la sach i swo je zie -
mie”. Po uspo ko je niu się sy tu acji mię dzy na ro do wej śro do wi ska ukra iń skie mia ły żal
do władz PRL, że te na przy kład nie do trzy ma ły wa run ków umo wy z Re lief Com mit tee
i nie zgo dzi ły się na roz po wszech nia nie wy cho dzą ce go w USA pi sma „Kar pac ka Ruś”.

Wśród ugru po wań bia ło ru skich naj więk sze zna cze nie po woj nie zdo by ła Cen tral na
Ra da Bia ło ru ska na cze le z Ra do sła wem Ostrow skim. W koń co wym okre sie woj ny do -
szło do roz mów po mię dzy dzia ła cza mi CRB a człon ka mi rzą du emi gra cyj ne go. Ra da
w 1944 r. wy sła ła do War sza wy bur mi strza Miń ska Ada ma De mi do wi cza -De mi dec kie -
go, na to miast do Szwaj ca rii – re dak to ra „Ra ni cy” S. Grin kie wi cza. Nie dłu go po tem do -
szło do roz ła mu w sze re gach Ra dy. Wy stą pi li z niej dzia ła cze współ pra cu ją cy z Niem ca mi
w okre sie woj ny, któ rzy utwo rzy li Bia ło ru ską Re pu bli kę Na ro do wą, od wo łu ją cą się
do tra dy cji po wo ła nej w 1918 r. nie pod le głej Bia ło ru si. CRB wy da wa ła pi smo „Bia ło ru -
ski Głos” (w Ka na dzie) oraz „Bia ło ru skie Sło wo” (w USA). Pod ko niec lat czter dzie -
stych Cen tral na Ra da Bia ło ru ska po wo ła ła wie le mniej szych or ga ni za cji, m.in. Bia ło ru ski
Ko mi tet Kon gre so wy – dzia ła ją cy od 1951 r. w USA, Zjed no cze nie Bia ło ru si nów w Au -
stra lii oraz Bia ło ru ski Ruch Wy zwo leń czy.
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Ko lej na or ga ni za cja – Bia ło ru ska Re pu bli ka Na ro do wa – wy da wa ła na Za cho dzie pi -
smo „Bać kowsz czy zna” („Oj czy zna”). Ga ze ta mia ła swo ich ko re spon den tów w waż niej -
szych pań stwach za chod nich (Alek san der La szuk w An glii, B. Da ni lo wicz w USA).
Re dak to rem „Bać kowsz czy zny” był Sta ni sław Stan kie wicz. Pod au spi cja mi BRN dzia ła ły
też ta kie or ga ni za cje jak Bia ło ru sko -Ame ry kań skie Zrze sze nie oraz Zwią zek Bia ło ru si nów
w Wiel kiej Bry ta nii. Re dak cja „Bać kowsz czy zny” utrzy my wa ła kon tak ty z ty go dni kiem
„Ni wa”, po wo ła nym przez Bia ło ru skie To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne (BTSK)12.

BTSK, po wo ła ne do ży cia w lu tym 1956 r., po sia da ło 7 od dzia łów te re no wych (Bielsk
Pod la ski, So kół ka, Sie mia ty cze, Gró dek, Haj nów ka, War sza wa, Szcze cin). Na cze le cen -
tral nych władz BTSK sta nę li człon ko wie PZPR, m.in. prze wod ni czą cy Alek san der Da wi -
dziuk, Alek sy Ko zioł, Fi lip Ki sie wicz. Na od ży wa nie ten den cji na ro do wych naj bar dziej
„na ra żo ne” by ły te od dzia ły, gdzie sku pia ła się przed wo jen na in te li gen cja bia ło ru ska13.
Za oso bę nie bez piecz ną pod wzglę dem po li tycz nym uzna no So kra ta Ja no wi cza, jed ne go
z re dak to rów „Ni wy”. Po po wro cie z kur su dla dzien ni ka rzy w lip cu 1957 r. w Miń sku
bia ło ru skim otwar cie kry ty ko wał on sto sun ki na ro do wo ścio we w ZSRR. Po 1956 r. na ad -
re sy BTSK na pły wa ła pra sa wy da wa na na Za cho dzie („Bać kowsz czy zna” oraz „Bia ło ru -
ski Głos”). Oso by w Pol sce, któ re otrzy my wa ły eg zem pla rze tej pra sy (m.in. Mi chał
Ar ty sie wicz, Fran ci szek Piet kie wicz, Ma ciej Ko no pac ki, Gri go rij Wał ko wyc ki), sze rzy ły
po glą dy o ko niecz no ści przy zna nia Bia ło ru si nom au to no mii w ra mach pań stwa pol skie -
go. Człon ko wie To wa rzy stwa mie li bar dziej umiar ko wa ne po glą dy. W 1956 r. dzia łacz
BTSK Fi lip Ki sie wicz prze by wał w BSRR, gdzie otwar cie po tę piał so wiec ką po li ty kę na -
ro do wo ścio wą, a wy chwa lał pra wa lud no ści bia ło ru skiej w Pol sce14. 

Emi gra cyj ne struk tu ry bia ło ru skie nie oka za ły się groź ne dla władz PRL. Ich kon takt
z Bia ło ru si na mi ży ją cy mi w Pol sce był spo ra dycz ny i ogra ni czał się do zbie ra nia da nych
na te mat mniej szo ści bia ło ru skiej w Pol sce i na ob sza rze so wiec kiej Bia ło ru si15.
W ramach spraw na temat roz wo ju na cjo na li zmu bia ło ru skie go nie pro wa dzo no prak -
tycz nie żad nych rozpracowań do ty czą cych kon tak tów z ob cym wy wia dem. Sku pia no się
ra czej na in wi gi la cji daw nych współ pra cow ni ków oku pan ta hi tle row skie go (np. w ra -
mach spra wy pod krypt. „B -4” prze ciw ko Ja no wi Szlach to wi czo wi vel Kra sow skie mu,
by łe mu ko men dan to wi po li cji bia ło ru skiej). 

W 1965 r. aresz to wa no Ja na Huć ko oskar żo ne go o wy sy ła nie ano ni mów do am ba sad
państw ka pi ta li stycz nych. W ra mach po stę po wań wszczę tych prze ciw ko bia ło ru skim na -
cjo na li stom w 1963 r. i 1964 r. aresz to wa no 12 by łych po li cjan tów bia ło ru skich. W 1964 r.
wła dze pol skie wy sła ły do Nie miec Za chod nich agen ta o ps. „Ar ka” w ce lu in wi gi la cji
dzia ła cza bia ło ru skie go Grze go rza Po pko.
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12 AIPN, 0297/43, t. 5, Wal ka z wro gą dzia łal no ścią ele men tów na cjo na li stycz nych i re wi zjo ni stycz -
nych, b.d., k. 22.

13 Szcze gól nie groź na wy da wa ła się po zy cja przed wo jen nych dzia ła czy bia ło ru skich, ta kich jak Piotr
Ła stów ka (po woj nie za miesz kał w Pod ko wie Le śnej pod War sza wą) oraz Jó zef Ho pa no wicz (dzia łacz
Ko mi te tu Bia ło ru skie go po wo ła ne go do ży cia przez Niem ców na po cząt ku 1940 r. w War sza wie).

14 AIPN, 003172/6, t. 1, In for ma cja [na te mat bia ło ru skich or ga ni za cji w okre sie mię dzy wo jen -
nym], 7 X 1958 r., k. 57–62.

15 AIPN, 0297/43, t. 12, Po wsta nie i dzia łal ność emi gra cyj nych na cjo na li stycz nych ośrod ków ukra -
iń skich, bia ło ru skich i li tew skich i ich od dzia ły wa nie na kraj, War sza wa 1961 r., s. 35. Na te mat struk -
tu ry dzia ła nia OUN w okre sie woj ny i po jej za koń cze niu zob. ibidem, t. 125, Or ga ni za cja OUN
po wy zwo le niu, b.d., k. 15–20.



Po mi mo swo je go spo koj ne go ob li cza bia ło ru ski ruch na ro do wy od koń ca lat pięć -
dzie sią tych zda wał się unie za leż niać, eman cy po wać, a tak że roz wi jać dzia łal ność na uko -
wą. Am bi cje ta kie prze ja wiał je den z li de rów BTSK Wło dzi mierz Stan kie wicz.
Przy Za rzą dzie Głów nym To wa rzy stwa po wo łał on ro dzaj ko ła na uko we go, na któ re go
cze le sta nął Mi ko łaj Haj duk – na uczy ciel z li ceum bia ło ru skie go w Biel sku Pod la skim.
W la tach 1957–1958 w pry wat nych do mach od by wa ły się taj ne spo tka nia in te li gen cji
bia ło ru skiej, pod czas któ rych lo ka le by ły strze żo ne przez spo łecz ne służ by po rząd ko we.
Mó wio no na nich o ist nie ją cym na emi gra cji rzą dzie bia ło ru skim, na któ re go cze le stał
Ra do sław Ostrow ski16. 

Tak że Bia ło ru sini w Pol sce kon tak to wa li się z za gra nicz ny mi ośrod ka mi emi gra cyj -
ny mi. W kwiet niu 1960 r. do tarł do Pol ski list ze Sta nów Zjed no czo nych za wie ra ją cy
„po sła nie do na ro du bia ło ru skie go”. Z ko re spon den cji wy ni ka ło, że wy daw cą „po sła nia”
był Mię dzy na ro do wy In sty tut Ba dań na te mat Bia ło ru si im. św. Eu fro sie ni Pa łoc kiej. In -
wi gi la cją ob ję to tak że dzia ła ją ce w Ka na dzie Zjed no cze nie Bia ło ru si nów. Usta lo no bo -
wiem, że Gry cuk Alek sy z po wia tu Haj nów ka na wią zał współ pra cę z ka na dyj ską
or ga ni za cją. W spra wie tej wy ko rzy sty wa no m.in. księ dza z Lew ko wa Sta re go ko ło Haj -
nów ki Ra fa ła Czy stow skie go. Nie zwy kle istot ną czę ścią tych kon tak tów bia ło ru skich
dzia ła czy by ły ich wy jaz dy do so wiec kiej Bia ło ru si. Dzię ki tym wi zy tom na Za chód tra -
fia ły da ne na te mat po ło że nia spo łecz no ści bia ło ru skiej w ZSRR.

Wśród lud no ści pol skiej na Li twie dzia ła ło do wy bu chu woj ny w 1939 r. To wa rzy stwo
św. Ka zi mie rza. Do 1940 r. na te ry to rium Li twy ist nia ły: Zwią zek Na ro dow ców (Sa jun ga
Tau ti ninkų), Mło da Li twa (Jau no ji Lie tu va) oraz Strzel cy (šau liai). Dwie pierw sze or ga -
ni za cje by ły struk tu ra mi o cha rak te rze na ro do wym, ostat nia – o pro fi lu kul tu ral nym.
Z chwi lą za ję cia Li twy przez Zwią zek Ra dziec ki w 1940 r. dzia ła cze na ro do wi prze do sta li 
się do Prus Wschod nich. W okre sie woj ny po wstał Li tew ski Front Ak ty wi stów (współ -
pra cu ją cy z nie miec kim wy wia dem), na któ re go cze le stał Ka zys Szkir pa. W 1943 r. na te -
re nie Li twy utwo rzo no Na czel ny Ko mi tet Wy zwo le nia Li twy (NKWL). Or ga ni za cja ta
prze trwa ła do okre su po wo jen ne go i dzia ła ła m.in. na te re nie Sta nów Zjedno czo nych. Jej
Ra da Wy ko naw cza mie ści ła się w Reu tlin gen na te re nie Za chod nich Nie miec. Z po wo du
kry zy su w sze re gach NKWL w 1956 r. po wo ła no no wą or ga ni za cję – Zwią zek Nie pod le -
gło ści Li twy z Le ona sem Wier bie ko sem na cze le. Po nad to po woj nie utwo rzo no Li tew ski
Zwią zek Opo ru. Na emi gra cji dzia ła ły tak że par tie po li tycz ne. Prze wod ni czą cym KC So -
cjal de mo kra tycz nej Par tii Li twy na Wy gna niu był Ki pros Bie li nis. Li tew skie struk tu ry lu -
do wców na ob czyź nie wcho dzi ły w skład Zie lo nej Mię dzy na ro dów ki. Na emi gra cji ist nia ły
rów nież Wszech świa to we Zjed no cze nie Li twi nów oraz Ra da Bał tyc ka.

Po II woj nie świa to wej w Pol sce ży ło od 12 000 do 15 000 Li twi nów. Za miesz ki wa li 
oni pod ko niec lat pięć dzie sią tych trzy po wia ty wo je wódz twa bia ło stoc kie go oraz za -
chod nie wo je wódz twa Pol ski. W dniu 31 mar ca 1957 r. po wo ła no Li tew skie To wa rzy -
stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne z sie dzi bą w Puń sku (woj. bia ło stoc kie). Je den z je go
człon ków wy ra ził na dzie ję, że zie mie li tew skie zo sta ną przy łą czo ne do nie pod le głej, ale
nie so wiec kiej Li twy. Prze wod ni czą cym LTSK wy bra no przed wo jen ne go dzia ła cza To -
wa rzy stwa św. Ka zi mie rza. 
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16 AIPN, 003172/6, t. 1, Spra wa obiek to wa krypt. „No ra” – ma te ria ły do ty czą ce na cjo na li zmu bia -
ło ru skie go, ukra iń skie go i li tew skie go, k. 250–260.



Ce lem in wi gi la cji śro do wisk in te li gen cji li tew skiej wszczę to spra wę krypt. „Se pe ra -
tor”. Pod da no w niej obserwacji po nad 20 dzia ła czy li tew skich na emi gra cji (m.in. Jan -
kus, Or wi das), któ rzy od dzia ły wa li na Pol skę oraz via Pol ska na bę dą cą pod kon tro lą
so wiec ką – Li twę.

Na te ry to rium Wiel kiej Bry ta nii or ga ni za cje Li twi nów na wią za ły współ pra cę z pol -
ską emi gra cją i utwo rzy ły To wa rzy stwo Pol sko -Li tew skie im. A. Mic kie wi cza. Za in te -
re so wa nie struk tur li tew skich na ob czyź nie Pol ską nie by ło zna czą ce. W 1957 r. w PRL
prze by wał re pre zen tant Zjed no czo ne go Ame ry kań sko -Li tew skie go Fun du szu Po mo cy
(po wo ła ne go w 1944 r.) ks. Jó zef Kon czus. Spo tkał się on z dzia ła cza mi li tew ski mi
w Polsce i pró bo wał na wią zać kon tak ty z li tew ski mi dzia ła cza mi na ro do wy mi w ZSRR. 

W mar cu 1957 r. w oko li cach Biesz cza dów do cho dzi ło do gróźb skie ro wa nych wo -
bec miej sco wej lud no ści, któ ra za ję ła go spo dar stwa po Ukra iń cach i Łem kach. Na stro je
na cjo na li stycz ne by ły pod sy ca ne przez miej sco wą lud ność, któ ra unik nę ła wy sie dleń
w cza sie ak cji „Wi sła”. Wśród Po la ków tak że po ja wi ły się na stro je na cjo na li stycz ne, do -
cho dzi ło na wet do ak tów po bi cia wy sie dleń ców po wra ca ją cych z Ziem Od zy ska nych.
Lud ność ukra iń ska roz wi nę ła oży wio ną dzia łal ność na ro do wą po 1956 r., szcze gól nie
oso by, któ re pod czas woj ny na le ża ły do OUN17. W ce lu za po bie że nia eska la cji kon flik -
tu pol ski rząd wy dał roz po rzą dze nie za bra nia ją ce nie le gal nych po wro tów oraz na ka zał
lo kal nym wła dzom za po bie ga nie ta kim dzia ła niom. We dług ostat nich ob li czeń na pol -
skich Zie miach Za chod nich we wrze śniu 1947 r. prze by wa ło na wet 31 800 ro dzin ukra -
iń skich. Po 1956 r. pró bo wa no li kwi do wać skut ki ak cji „Wi sła”. W ra mach tzw. po wro tów
Ukra iń ców i Łem ków na ich daw ne zie mie na Lu belsz czy znę i w Rze szow skie mo gło
przy je chać na wet 20 000 osób18. Do dat ko wo wśród Łem ków pró bo wa no po wo łać ko mi -
sję hi sto rycz ną. Zda niem pol skich or ga nów bez pie czeń stwa mia ła ona słu żyć do ku men -
to wa niu lo jal no ści Łem ków w sto sun ku do Pol ski, ZSRR oraz wła dzy lu do wej.
Przy go to wa no w tym ce lu 2500 sztuk sied mio stro ni co wych an kiet, któ re roz pro wa dzo -
no wśród lud no ści łem kow skiej w ca łym kra ju. Ak cja an kie ty za cji zo sta ła jed nak roz bi -
ta w wy ni ku pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w 1969 r.19 Or ga ni za to rzy ko mi sji
zo sta li wy da le ni z UTSK.

Ge ne ral ną ten den cją wśród Łem ków po 1956 r. by ły ich pró by eman cy pa cji toż sa -
mo ścio wej i de fi nio wa nia sie bie ja ko od ręb ne go na ro du nie łą czo ne go z Ukra iń ca mi. 

Emi gra cja ro syj ska tak że sta ra ła się wpły wać na lud ność po cho dze nia ro syj skie go
i ukra iń skie go w Pol sce. Głów ną or ga ni za cją, przez ja ką to na stę po wa ło, był Na ro do wy
Zwią zek Pra cy (NTS). Dzia ła cze tej or ga ni za cji pró bo wa li stwo rzyć siat kę wy wia dow -
czą na te re nie Pol ski, a kie dy to się nie uda ło, starali się wer bo wać pol skich spor tow ców
bio rą cych udział w Aka de mic kich Mi strzo stwach Świa ta w Tu ry nie w 1959 r.20

Wśród nie miec kiej lud no ści Ziem Za chod nich oży wi ły się na dzie je na re wi zję gra -
nic. Dzia ła ją ce w Niem czech związ ki ziom kow skie w po ro zu mie niu z epi sko pa ta mi głów -
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17 AIPN, 0297/43, t. 5, Wal ka z wro gą dzia łal no ścią ele men tów na cjo na li stycz nych i re wi zjo ni stycz -
nych, b.d., k. 25–28.

18 R. Że re lik, Mniej szość ukra iń ska w Pol sce [w:] Mniej szo ści na ro do we w Pol sce, red. Z. Kurcz,
Wro cław 1997, k. 43–51.

19 D. Tyr ma, op. cit., s. 33. 
20 AIPN Kr, 08/57, Spra wa za gad nie nio wa krypt. „Osy” do ty czą ca dzia łal no ści bia ło ru skie go Na ro -

do we go Związ ku Pra cy (NTS) na te re nie Pol ski, k. 40.



nych Ko ścio łów za bra nia ły przy jaz dów Niem ców z Pol ski. Zga dza no się na to tyl ko np.
w wy pad ku łą cze nia ro dzin. Ist nie ją ca w Ber li nie Za chod nim ra dio sta cja „Wol ny Ber -
lin” pro wa dzi ła po dob ną po li ty kę, a wręcz znie chę ca ła do wy jaz dów z Pol ski. Licz ne or -
ga ni za cje w Niem czech sku pia ją ce uchodź ców z Ziem Za chod nich na wo ły wa ły
do wy sy ła nia do Pol ski ksią żek do na uki ję zy ka nie miec kie go. Dą żo no w ten spo sób
do umoc nie nia wię zów z mo wą oj czy stą. Fak tycz nie mniej szość nie miec ka po prze mia -
nach paź dzier ni ko wych w Pol sce by ła za in te re so wa na moż li wo ścią swo bod ne go wy jaz -
du do Nie miec. Wła śnie tę kwe stię po ru szy ła de le ga cja mniej szo ści nie miec kiej
z Dol ne go Ślą ska gosz czą ca 20 li sto pa da 1956 r. w War sza wie. Przed ło ży ła wów czas
pol skim wła dzom pe ty cję do ty czą cą uła twień w wy jaz dach do Nie miec, ubie ga nia się
o po trzeb ne do ku men ty oraz przy spie szo ne go try bu wy da wa nia zgo dy na ta kie wy jaz dy.
De le ga cja by ła też za in te re so wa na po wo ła niem Nie miec kie go To wa rzy stwa Spo łecz no -
-Kul tu ral ne go. Do koń ca 1958 r. w ra mach łą cze nia ro dzin wy je cha ło z Pol ski do Nie -
miec ok. 3000 ro dzin21.

Wła dze PRL, ule ga jąc po stu la tom mniej szo ści nie miec kiej, w stycz niu 1957 r. za -
pew ni ły, że lud ność nie miec ka mo że od tąd brać peł no praw ny udział w wy bo rach. Nie ste -
ty nie ozna cza ło to jesz cze moż li wo ści wy sta wia nia wła snych kan dy da tów. W kwiet niu tr.
Se kre ta riat KC PZPR pod jął uchwa łę w spra wie lud no ści nie miec kiej. Wła dzy za le ża ło
na roz ła do wa niu ma so wo na pły wa ją cych po dań o zgo dę na wy jazd do Nie miec. W związ -
ku z tym wy szły z pro po zy cją przy wró ce nia czę ści ma jąt ków lud no ści nie miec kiej, któ -
re czę sto kroć prze ję ło pań stwo (cho dzi ło głów nie o do my jed no ro dzin ne). W 1957 r. Ra da
Pań stwa przy ję ła uchwa łę w spra wie utra ty oby wa tel stwa pol skie go przez oso by wy jeż -
dża ją ce do jed ne go z państw nie miec kich. W tym cza sie tak że sy tu acja w szkol nic twie
nie wy glą da ła za do wa la ją co. W 1960 r. funk cjo no wa ło tyl ko 5 szkół z wy kła do wym ję -
zy kiem nie miec kim, a na ucza niem ob ję tych by ło je dy nie 132 dzie ci. 

Wśród War mia ków i Ma zu rów był to tak że okres for mu ło wa nia po stu la tów na ro do -
wych. Or ga ni zo wa no zjaz dy in te li gen cji miej sco we go po cho dze nia, któ re naj czę ściej
kry ty ko wa ły po li ty kę na ro do wo ścio wą pol skich władz. Na po cząt ku grud nia 1956 r. dzia -
ła cze war miń scy skie ro wa li do pol skich władz me mo riał, w któ rym do ma ga no się pra -
wo rząd no ści, rów no upraw nie nia i wol no ści. Na fa li wzro stu świa do mo ści 30 stycz -
nia 1957 r. po wo ła no War miń sko -Ma zur skie To wa rzy stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne22. 

Po 1956 r. co raz czę ściej do strze ga no ten den cję wśród Łem ków do prze cho dze nia
z ob rząd ku grec ko ka to lic kie go na pra wo sław ny. Tłu ma czo no to chęcią usu nię cia za leż -
no ści od Ko ścio ła ka to lic kie go, a za tem unik nię cia jed nej z form po lo ni za cji. Na tym też
po lu za ist nia ły du że roz bież no ści na tle wy zna nio wym wśród Łem ków. Za tym po ja wi -
ły się pierw sze po stu la ty zwro tu cer kwi. Nie któ re z tych grup li czy ły na wet na po moc
pań stwa pol skie go w tym wzglę dzie, wią za ło się to bo wiem z osła bie niem Ko ścio ła ka -
to lic kiego (gru pa prof. Ma tej ko w Prze my ślu). Z ko lei in ni dzia ła cze uwa ża li, że Łem -
ko wie, od cho dząc od Wa ty ka nu, po zba wią się po mo cy ze stro ny Sto li cy Apo stol skiej,
je śli ta kie wspar cie kie dy kol wiek by ło by im po trzeb ne. W tym ce lu gru pa Łem ków
skupio na wo kół J. Gry sia ka oraz księ dza grec ko ka to lic kie go Pusz kar skie go pla no wa ła
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21 L. Olej nik, Po li ty ka na ro do wo ścio wa Pol ski w la tach 1944–1960, Łódź 2003, s. 133–134.
22 T. Bier kow ski, Spo łecz ny ruch kul tu ral no -oświa to wy na War mii i Ma zu rach w la tach 1945–1970,

Byd goszcz–Olsz tyn 1980, s. 207.



do pro wa dzić do spo tka nia z kard. Ste fa nem Wy szyń skim (ks. Pusz kar ski był aresz to wa -
ny w 1953 r. za dzia łal ność an ty pań stwo wą).

Kon tak ty emi gra cji ukra iń skiej na Za cho dzie z Pol ską roz po czę ły się już w 1948 r.
W la tach 1948–1954 w Pol sce aresz to wa no 32 ukra iń skich emi sa riu szy z Za cho du. W roz -
po wszech nia nych pu bli ka cjach za chod nich pi sa li m.in. du chow ni pra wo sław ni po cho -
dze nia ukra iń skie go. W dniu 10 mar ca 1957 r. ks. Hry nyk i ks. Ry pec ki opu bli ko wa li
na ła mach „Ukra iń skie go Sa mo stij ni ka” me mo ran dum do kard. Wy szyń skie go. Do ma -
ga li się w nim zwro tu ma jąt ków Cer kwi pra wo sław nej zgod nie ze sta nem z 1944 r. 

Wzro stem po zy cji pra wo sła wia za nie po ko ił się Ko ściół ka to lic ki. Ksiądz L. Koss
(praw do po dob nie z Kra ko wa) w li ście do ku rii bi sku piej w Bia łym sto ku za le cał pol skie -
mu epi sko pa to wi wpro wa dze nie bar dziej „gięt kiej” po li ty ki wo bec wy znaw ców pra wo -
sła wia i utrzy ma nie Łem ków przy wie rze grec ko ka to lic kiej. Tak że wśród sa mych
gre ko ka to li ków zna la zła się grup ka prze ciw na se ce sji (ks. B. Hryn ka, ks. M. Ri pec ki oraz
S. Kru pa). Do szło wręcz do ofi cjal nych ak tów wro go ści ze stro ny lud no ści, któ ra od po -
wied nio „uro bio na” przez księ ży grec ko ka to lic kich zbun to wa ła się prze ciw ko ob ję ciu
ich po słu gą przez pra wo sław nych po pów (po wiaty gor lic ki i ja siel ski)23. 

Tak że w in nych czę ściach kra ju wy stą pi ły pro ble my z lud no ścią ukra iń ską. Po le ga ły
one w głów nej mie rze na po wro cie do ak tyw nej dzia łal no ści daw nych człon ków grup
na cjo na li stycz nych i tzw. pra wi cy wiej skiej do le gal nie dzia ła ją cych or ga ni za cji. Ta ka
sy tu acja wy stą pi ła np. w Ra dym nie. Oko ło 30 proc. ży ją cej tu lud no ści by ło po cho dze -
nia ukra iń skie go. Po 1956 r. wie lu do tąd wię zio nych dzia ła czy UPA zo sta ło zwol nio nych
(cha rak te ry stycz ne by ły np. wy po wie dzi by łe go człon ka UPA Grze go rza Wi ry, któ ry
twier dził, że „przyj dzie czas i bę dzie my drzeć pa sy z Po la ków”)24. Lo kal ny za rząd UTSK
w Ra dym nie zo stał opa no wa ny w du żej mie rze przez dzia ła czy UPA. Do ta kich osób na -
le żał m.in. na uczy ciel M. Bry liń ski, w okre sie woj ny mi li cjant ukra iń ski, któ ry do ko ny -
wał pa cy fi ka cji wio sek pol skich, a w miej sco wo ści Mły ny by ła to An na Sła bak, po woj nie
współ pra cow ni ca UPA. 

Do tych cza so wi dzia ła cze UTSK by li kry ty ko wa ni, za rzu ca no im brak ini cja ty wy,
co czę sto kroć skut ko wa ło zmia na mi w kie row nic twach miej sco wej sek cji To wa rzy stwa
(np. Zie lo nej Gó rze i Szcze ci nie). Przy kła do wo w lo kal nym od dzia le UTSK w Zie lo nej
Gó rze do szło do prób prze kształ ce nia To wa rzy stwa w qu asi -par tię po li tycz ną, a na wet
po wo ła nia swo jej ukra iń skiej par tii. We wrze śniu 1957 r. UTSK uchwa lił re zo lu cję
do władz pol skich z żą da niem wy da nia zgo dy na po wrót Łem ków i Ukra iń ców do ich
sta rych sie dzib. Po nad to sze fo stwo UTSK w Zie lo nej Gó rze pod ję ło sa mo dziel ną de cy -
zję o zwo ła niu nad zwy czaj ne go zjaz du or ga ni za cji, aby usto sun ko wać się na nim do
uchwał KC PZPR w spra wie po li ty ki wo bec mniej szo ści ukra iń skiej. W mar cu 1957 r.
na zjeź dzie UTSK przy ję to tak że re zo lu cję skie ro wa ną na stęp nie do Rzą do wej Ko mi sji
ds. Roz wo ju Ziem Za chod nich, w któ rej żą da no re ha bi li ta cji człon ków UPA i po wo łania
ko mi sji, któ ra opra co wa ła by plan po wro tu Ukra iń ców na ich daw ne te re ny za siedle nia25. 
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23 AIPN, 0296/159, t. 4, No tat ka służ bo wa dot. dzia łal no ści na cjo na li stów wśród mniej szo ści ukra -
iń skiej za miesz ka łej w Pol sce, b.d., k. 30–32.

24 Ibi dem, k. 21–22.
25 AIPN, 0297/43, t. 146, In for ma cja o dzia łal no ści po li tycz nej emi gra cyj nych ośrod ków ukra iń skich

i ak tu al nych prze ja wach wro giej dzia łal no ści ele men tów na cjo na li stycz nych w kra ju, War sza wa 1957 r.,
k. 20–25.



W nie któ rych po wia tach wo je wództw kra kow skie go i rze szow skie go do szło do roz -
po wszech nia nia ulo tek na wo łu ją cych do wy stą pień prze ciw ko Po la kom oraz wy sy ła nia
li stów z po gróż ka mi na ad res in sty tu cji pań stwo wych.

Po przy jeź dzie do Pol ski w paź dzier ni ku 1957 r. Ole xa Hor ba cza26, emi sa riu sza spo -
łecz no ści ukra iń skiej w USA i Niem czech Za chod nich, wła dze w War sza wie za ło ży ły
spra wy o krypt. „Sa turn”, „Spół ka” i „Pa ją ki”. Bio rąc pod uwa gę za gro że nie spo wo do -
wa ne ewen tu al ny mi kon tak ta mi Hor ba cza, wy ty po wa no kil ka na ście osób w ca łej Pol sce,
któ re mo gły spot kać się z emi sa riu szem. Był wśród nich Igor Chy lak i Ja ro sław Hryc ko -
wian z Kra ko wa, Mi ro sław Tru chan ze Szcze ci na, Lu bo mir Je dy nak z Wro cła wia, Ro -
man Szpor luk z Lu bi na, Mi ko łaj Sa wic ki z War sza wy. Po byt Hor ba cza w Pol sce zwią za ny
był z ak cją zbie ra nia ad re sów osób pra gną cych utrzy my wać kon tak ty z za chod ni mi or -
ga ni za cja mi ukra iń ski mi. 

Bez po śred nio po 1956 r. do Pol ski nad sy ła no pi sma i biu le ty ny dru ko wa ne na Za cho -
dzie („Ukra ins ka ja Dum ka” – or gan sto wa rzy sze nia ZUB z Lon dy nu, oraz „Szlak Pe re -
mo hy Sa mo stij nik”). Wśród dzia ła czy ukra iń skich roz po wszech nia no wów czas
in for ma cję, że pój ście na współ pra cę z or ga na mi PRL jest zgub ne dla ru chu ukra iń skie -
go. Za le ca no wręcz dzia łal ność na mo dłę so wiec ką, zej ście do głę bo kiej kon spi ra cji i roz -
wi ja nie pra cy każ dej z grup z osob na, bez po dej mo wa nia bliż szych kon tak tów po mię dzy
ni mi. Po nad to za wska za ne uzna no wy ko rzy sta nie agen tu ry z te ry to rium ZSRR w ce lu
roz pra co wa nia pol skich śro do wisk.

In ną for mą dzia łal no ści mniej szo ści ukra iń skiej by ło zbie ra nie fun du szy w ce lu wy -
to cze nia pań stwu pol skie mu pro ce su o od szko do wa nie za mie nie utra co ne w cza sie prze -
pro wa dza nia ak cji „Wi sła”. Or ga ni za cją tej spra wy za jął się czło nek UTSK ze Zło to ryi
Jan Ka czyń ski (pla no wa no wy na jąć jed ne go z po znań skich ad wo ka tów – Koh na). 

Łem ko wie już pod ko niec 1956 r. na pierw szym zjeź dzie Ukra iń skie go To wa rzy stwa
Spo łecz no -Kul tu ral ne go w War sza wie pod nie śli kwe stię od mien no ści Łem ków od Ukra -
iń ców. Pod na ci skiem Łem ków do ga ze ty UTSK „Na sze Sło wo” do da no jed no stro ni co -
wy do da tek w ję zy ku łem kow skim. Od no to wa no też sy gna ły świad czą ce o związ kach
Łem ków z ich emi gra cją w USA i Ka na dzie (w Pol sce roz po wszech nia no na wet łem -
kow skie pi smo z Ame ry ki Pół noc nej – „Za kar pac ka Ruś”). Łem ko -So juz po wo łał
w 1957 r. swo ją fi lię w Mo na chium, dzia ła ją cą pod na zwą Ko mi tet Wy zwo le nia Łem -
kowsz czy zny. 

Na po cząt ku wrze śnia 1957 r. utwo rzo no w No wym Jor ku or ga ni za cję po mo co wą dla
Łem ków – Lem ko Re lief, dys po nu ją cą rze ko mo kwo tą 1 000 000 do la rów. Jak już wspo -
mnia no, w Pol sce był szef tej or ga ni za cji Piotr Har dy, któ ry ne go cjo wał w war szaw skim
MSZ spra wę po mo cy ma te rial nej dla pol skich Łem ków27. Przed przy jaz dem Har de go
do Pol ski w USA prze by wał ks. Po lań ski z Opolsz czy zny, gdzie roz ma wiał na te mat wy -
ty po wa nia osób od po wie dzial nych za roz dział środ ków po mo co wych w Pol sce. Wśród
20 osób wy bra nych do dystrybucji dóbr zna leź li się m.in. Szost Ba zy li z Wro cła wia
i prof. Ro man Mak sy mo wicz z Gor lic. 
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26 Moż li wa tak że pi sow nia Olex Hor batsch. Wy kła dow ca ję zy ków sło wiań skich na uni wer sy te cie
w Mar bur gu. 

27 AIPN Kr, 08/31, t. 2, No tat ka służ bo wa, 16 VII 1957 r., k. 145–147.



Po wy jeź dzie Har de go z Pol ski wśród człon ków UTSK za ry so wa ły się ten den cje
do se ce sji dzia ła czy łem kow skich z sze re gów tej or ga ni za cji. Naj sil niej by ły one wi docz -
ne w za rzą dach To wa rzy stwa we Wro cła wiu, Zie lo nej Gó rze i Kra ko wie, gdzie wśród
tam tej szych dzia ła czy by ło naj wię cej osób wy wo dzą cych się z in te li gen cji łem kow skiej.
W lu tym 1958 r. na Dol nym Ślą sku do szło na wet na zjeź dzie w Gło go wie do pró by po -
wo ła nia do ży cia Za rzą du Kra jo we go Ko mi te tu Łem kow skie go, ale zo stał on za ka za ny
przez lo kal ne wła dze, co unie moż li wi ło po wsta nie or ga ni za cji.

Po 1956 r. do szło do ak ty wi za cji mło dzie ży aka de mic kiej na ro do wo ści ukra iń skiej.
Stu den ci pla no wa li prze pro wa dze nie zjaz du w Szcze ci nie, na któ ry za pro szo no 40 de le -
ga tów. Nie uzy skaw szy zgo dy na je go zwo ła nie, zor ga ni zo wa no spo tka nie dzia ła czy
UTSK. Pod kre ślo no na nim zna cze nie pod trzy my wa nia kon tak tów z Ka na dą i RFN (dzia -
ła ją cym w Mo na chium Wy dzia łem Stu diów Ukra iń skich na tam tej szym uni wer sy te cie). 

Wła dze in te re so wa ły się tak że Je rzym Haw ry lu kiem (w 1950 r. w Na my sło wie zmie -
nił na zwi sko z Gaw ry luk na Haw ry luk), któ ry był prze wod ni czą cym wro cław skiej sek -
cji UTSK. Ra zem z żo ną utrzy my wa li kon takt z emi gra cją ukra iń ską w RFN oraz
udzie la li po mo cy człon kom UPA, któ rzy po 1956 r. od zy ska li wol ność2 8. Po nad to za roz -
po wszech nia nie „bur żu azyj nych po glą dów” i wy po wie dzi wro gich pań stwu pol skie mu
za mie rza no wy to czyć po stę po wa nie są do we in ne mu dzia ła czo wi UTSK Ja no wi Dah ta -
ren ce z Wro cła wia. Wszczę to też do cho dze nie prze ciw ko Pio tro wi Tym ko wo wi, któ ry
wszedł w po sia da nie wy daw nictw z bi blio te ki Uni wer sy te tu Wro cław skie go i je roz po -
wszech niał (10 przy ka zań OUN -u, Mo dli twa ukra iń skie go na cjo na li sty). 

Na le ży nad mie nić, że po 1956 r. wszczę to do cho dze nie prze ciw ko oso bom po dej rza -
nym o do ko na nie lu do bój stwa w okre sie II woj ny świa to wej. W 1961 r. aresz to wa no
Włodzi mie rza Kucz mę, któ ry słu żył w po li cji ukra iń skiej w okrę gu Pod hań ce. W 1964 r.
na to miast zatrzymano we Wro cła wiu Mi cha ła Chy że go vel Hu ber ta Spe eta za to, że
w okre sie oku pa cji pra co wał w po li cji nie miec kiej w Ło dzi i brał udział w zbrod niach
prze ciw ko lud no ści pol skiej. 

Ze stro ny spo łecz no ści pol skiej wpły wa ły do no sy pod ad re sem osób po cho dze nia
ukra iń skie go. Na przy kład Wik to ra Po lesz czu ka (pra co wał w pro ku ra tu rze) oskar ża no
o to, że po ma lo wał swój dom na żół to oraz umie ścił na fa sa dzie trój ząb. 

Aby prze ciw dzia łać na pły wo wi nie le gal nych dru ków, szcze gól ną uwa gę po ło żo no
w SB na kon tro lę przy jaz dów z Za cho du do Pol ski. We dług MSW po 1959 r. tra fi ło
do PRL oko ło 70 agen tów wy po sa żo nych w ra dio sta cje, z któ rych 36 rze ko mo prze do -
sta ło się z Pol ski do ZSRR. Jed ną z cie kaw szych spraw zwią za nych z Ukra iń ca mi by ło
za gad nie nie nie le gal ne go wy jaz du z Pol ski człon ka UPA Kup nia ka ps. „Kłej” do Ka na -
dy, o któ re go wy da nie z Pol ski ubie ga ły się wła dze so wiec kie.

Pod ko niec lat pięć dzie sią tych do szło w Pol sce do nie kon tro lo wa ne go kol por ta żu ma -
te ria łów pro pa gan do wych oraz środ ków po mo co wych z Za cho du dla Ukra iń ców w Pol -
sce. Or ga ni za cja Obro ny Łem kowsz czy zny Za chod niej Ukra iny gło si ła tym cza so wość
związ ków Ziem Za chod nich z Pol ską. Or ga ni za cja ta na wo ły wa ła tak że do po wro tu Łem -
ków do swo ich pra sta rych sie dzib w wo je wódz twie rze szow skim29. Za chod nie or ga ni -
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28 AIPN, 0296/159, t. 9, Na cjo na lizm ukra iń ski, b.d., k. 99.
29 W prze wa ża ją cej mie rze wra ca li przed sta wi cie le łem kow skiej in te li gen cji. Po zba wie ni go spo -

darstw rol ni cy mie li ogra ni czo ne moż li wo ści po wro tu. In te li gen cja osie dla ła się głów nie w Kry ni cy.
Z Zie lo nej Gó ry do Kry ni cy wró ci ła np. Me la nia Pyrcz, Zo fia Ste fań ska oraz An to ni Hna ty szak. 



za cje po mo co we Ukra iń ców prze sy ła ły tak że książ ki do bi blio tek, wśród któ rych znaj -
do wa ły się też dru ki za bro nio ne do kol por ta żu w Pol sce. Na cjo na li ści ukra iń scy przy ję li 
po sta wę wy cze ku ją cą i nie ujaw nia li swo jej dzia łal no ści w oba wie przed aresz to wa nia -
mi swo ich zwo len ni ków. Jed nak o ich go to wo ści do dzia ła nia świad czy ły re ak cje śro do -
wisk ukra iń skich po aresz to wa niu dwóch by łych człon ków UPA Ja na Szpon ta ka
i Alek san dra Du be ra. W cza sie trwa nia ich pro ce su są do we go ze bra no pie nią dze na po -
moc ro dzi nie pierw sze go z aresz to wa nych. 

Zde cy do wa nie mniej szą ak tyw ność wy ka zy wa li na cjo na li ści li tew scy i bia ło ru scy.
Po 1956 r. naj ak tyw niej szy mi li tew skimi na ro dow ca mi by li Cze sław Bań kow ski i Le on
Szwed. W spra wie dzia łal no ści Bań kow skie go roz po czę to rozpracowanie pod krypt.
„Zaścia nek”, na to miast w spra wie Szwe da – pod krypt. „Faust”. Bań kow ski, jak się oka -
za ło, był lo jal ny w sto sun ku do władz pol skich i w związ ku z tym wie lo krot nie od zna -
cza ny. Je dy nym prze ja wem „wro giej” dzia łal no ści Bań kow skie go by ła przy jaźń
z Wi tol dem Kor na tow skim (z Za chod nich Nie miec), od któ re go otrzy my wał po moc fi -
nan so wą i cza so pi sma w ję zy ku li tew skim. Z ko lei Le on Szwed kon tak to wał się z ame -
ry kań skim so cja li stą Do wel lem, któ re go po znał pod czas po by tu na sty pen dium w USA30.

Szkol nic two mniej szo ści li tew skiej po 1956 r. roz wi ja ło się dość in ten syw nie. Bez -
po śred nio po „od wil ży paź dzier ni ko wej” dzia ła ło li tew skie li ceum w Su wał kach oraz
6 szkół pod sta wo wych dla 241 uczniów. Do 1967 r. licz ba szkół pod sta wo wych wzro sła
do 9, a uczniów do ok. 600. Na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych od no to wa no sta gna cję
w dzie dzi nie szkol nic twa li tew skie go31.

Po 1956 r. ob ser wa cją ob ję to An nę Szu ksztę (za miesz ka łą po re pa tria cji w Gdań sku),
któ ra przed woj ną rze ko mo by ła funk cjo na riusz ką taj nej po li cji li tew skiej. Po 1946 r. już
na te ry to rium Pol ski na wią za ła kon tak ty z emi gra cją li tew ską na Za cho dzie. W 1957 r.
bez sku tecz nie starano się ją na kło nić do współ pra cy z SB. Pró ba wer bun ku jej sy na też
za koń czy ła się nie po wo dze niem. In ną oso bą za miesz ka łą w Gdań sku, po zo sta ją cą w za -
in te re so wa niu pol skich służb bez pie czeń stwa, był Wła dy sław Ja siń ski. We dług usta leń
SB peł nił on kie row ni czą funk cję w taj nej, przed wo jen nej po li cji li tew skiej. Ja siń ski był
po dej rze wa ny o utrzy my wa nie kon tak tów z Bru no nem Jo han so nem z Chi ca go, któ ry zda -
niem pol skie go wy wia du po wią za ny był z ko lei z ame ry kań ski mi ośrod ka mi wy wia dow -
czy mi w Niem czech.

Na le ży nad mie nić, że więk szość osób po cho dze nia li tew skie go po dej rze wa na o dzia -
łal ność na ro do wą za miesz ki wa ła w Gdań sku lub in nych mia stach pol skie go Wy brze ża.
Wy wiad PRL oba wiał się kon tak tów mię dzy li tew ską mniej szo ścią w Pol sce a dzia ła ją -
cy mi na Za cho dzie or ga ni za cja mi na ro dow ców li tew skich, np. Głów nym Ko mi te tem Wy -
zwo le nia Li twy (WLIK). Or ga ni za cja ta funk cjo no wa ła na te ry to rium Za chod nich
Nie miec i by ła fo rum współ pra cy li de rów przed wo jen nych par tii li tew skich. Po 1956 r.
sie dzi ba Komitetu prze nie sio na zo sta ła do No we go Jor ku. W ra mach WLIK dzia ła ła
struk tu ra szko lą ca oso by pod ką tem woj sko wym z za da niem ewen tu al ne go prze rzu ce nia
ich do Eu ro py Środ ko wej. Wśród osób utrzy mu ją cych ko re spon den cję z człon ka mi
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Dzięki ko nek sjom ro dzin nym uda ło im się na no wo roz po cząć ży cie na „oj co wiź nie”. Zob. AIPN Kr,
08/23, Spra wa za gad nie nio wa do ty czą ca na cjo na li zmu ukra iń sko -łem kow skie go w po wie cie no wo -
sądeckim, k. 20–23.

30 AIPN, 0296/184, t. 12, Mel du nek do ty czą cy na cjo na li zmu li tew skie go i bia ło ru skie go, b.d., k. 16–22.
31 H. Cha łup czak, T. Bro wa rek, op. cit., s. 210–211.



WLIK wy mie nia no w ma te ria łach Elż bie tę Mac kie wicz, Wła dy sła wa Ja siń skie go oraz
He le nę Racz kie wi cze ne. Oprócz WLIK w Lon dy nie ist niał Li tew ski Zwią zek Opo ru oraz
Ko le gium Li tew skich Dy plo ma tów (sprzed 1939 r.). Zwią zek Re zy sten tów Ma łej
Litwy – dzia ła ją cy w ra mach Związ ku Nie pod le gło ści Li twy – po sta wił so bie za cel znaj -
do wa nie ka na łów in for ma cyj nych mię dzy Za cho dem a Li twą so wiec ką z wy ko rzy sta -
niem ja ko po śred ni ków mniej szo ści li tew skiej w Pol sce. W 1957 r. do Pol ski przy je chał
na to miast szef BALF ks. Jó zef Kon czus. Prze by wał on w PRL w ce lu ze bra nia kon tak -
tów do re pre zen tan tów mniej szo ści li tew skiej, aby w przy szło ści móc udzie lać im po -
mo cy ma te rial nej. 

Lud ność sło wac ka za miesz ku ją ca pol ską część Spi szu i Ora wy tak że po 1956 r. we -
szła w okres swo iste go od ro dze nia na ro do we go. Po ja wi ły się wów czas po stu la ty na ro -
do we, np. pod nie sie nie zna cze nia ję zy ka sło wac kie go. Na wet po ty lu la tach od
za koń cze nia woj ny ist nia ło prze ko na nie, że mo że na stą pić wy mia na Za ol zia, któ re otrzy -
ma ła by Pol ska w za mian za Spisz i Ora wę. Sło wac cy li de rzy w Pol sce pro si li wła dze
pań stwo we o roz to cze nie opie ki nad mniej szo ścią sło wac ką. In ter we nio wa li oni tak że
u władz ko ściel nych, po nie waż nie zga dza li się z ob ję ciem Spi szu i Ora wy ju rys dyk cją
pol skich władz ko ściel nych32. W 1963 r. miesz kań cy pa ra fii Krem pa chy zwró ci li się ze
skar gą do władz pań stwo wych, że pol scy księ ża krzyw dzą lud ność sło wac ką, zmu sza jąc
ją do wy ko rzy sty wa nia pol skich śpiew ni ków w ko ścio łach i za ka zu jąc śpie wu pie śni
kościel nych po sło wac ku. Po 1956 r. ak cje pi sa nia pe ty cji na dal pod trzy my wa no wśród
Sło wa ków. W 1957 r. po wsta ło To wa rzy stwo Kul tu ral ne Cze chów i Sło wa ków w Pol -
sce. Od 1956 r. do 1968 r. Sło wa cy to czy li usta wicz ne wy sił ki o moż li wość pie lę gno wa -
nia ję zy ka sło wac kie go pod czas uro czy sto ści ko ściel nych. Od po ło wy lat pięć dzie sią tych
od no to wa no zmniej sza nie się licz by szkół ze sło wac kim ję zy kiem na ucza nia, pod czas
gdy ro sła licz ba placówek, w któ rych na ucza no ję zy ka sło wac kie go ja ko przed mio tu nad -
obo wiąz ko we go. Jed nak że licz ba uczniów uczą cych się te go ję zy ka nie ustan nie ma la ła,
a w Ja błon ce pod ko niec lat sześć dzie sią tych prze sta ło na wet funk cjo no wać sło wac kie
li ceum33. 

W dniu 22 lip ca 1957 r. do szło do za tar gu Sło wa ków z No wej Bia łej (Spisz) z pol -
skim księ dzem pod czas od pu stu w pa ra fii. Obec ni tam pol scy du chow ni wy stą pi li z kry -
ty ką Sło wa ków, któ rzy śpie wa li pie śni re li gij ne w swo im oj czy stym ję zy ku. W kil ka
mie się cy po tem dzia ła ją cy w Chi ca go Ame ry kań ski Ko mi tet Wy zwo le nia Spi szu i Ora -
wy (Ame ri can Com mit tee for Li be ra tion of Spis and Ora va) skie ro wał re zo lu cję i li sty
za wie ra ją ce pro test prze ciw ko po stę po wa niu pol skich władz. Pi sma skie ro wa no do I se -
kre ta rza PZPR Wła dy sła wa Go muł ki, kard. Ste fa na Wy szyń skie go i pa pie ża Piu sa XII.
Wszyst kie trzy do ku men ty sta no wią do sko na ły przy czy nek do dzie jów Sło wa ków w Pol -
sce. List do Go muł ki ob ra zu je pol sko -sło wac kie roz bież no ści w oce nie dzia łal no ści od -
dzia łów Jó ze fa Ku ra sia „Ognia” na Pod ha lu, któ ry we dług Sło wa ków był zwy kłym
wa taż ką. Po nad to list jest do wo dem na to, że ist nia ły ści słe kon tak ty po mię dzy ży ją cy mi
na te re nie Pol ski gru pa mi mniej szo ści na ro do wych a dzia ła ją cy mi na emi gra cji bro nią -
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32 Pierw szy ta ki list na pi sał w grud niu 1945 r. bi skup spi ski Ján Vo jaššek do kar d. Au gu sta Hlon da,
pro sząc o po zo sta wie nie czę ści tych dwóch re gio nów pod wła dzą die ce zji spi skiej i moż li wo ść od pra -
wia nia mszy św. w ję zy ku sło wac kim. Zob. sze rzej J. Cią gwa, Sło wac ka mniej szość na ro do wa w Pol sce
w la tach 1920–1996 [w:] Mniej szo ści na ro do we w Pol sce, s. 200. 

33 Ibidem, s. 199.



cy mi ich ko mi te ta mi (w re zo lu cji Ame ry kań skie go Ko mi te tu by ła mo wa o wspo mnia -
nym od pu ście w No wej Bia łej). W li ście do Go muł ki Ko mi tet in for mo wał, że o kon flik -
cie ist nie ją cym na ru bie żach pań stwa pol skie go za wia do mi ONZ i świa to wą pra sę.
Po nad to Sło wa cy in for mo wa li I se kre ta rza PZPR, iż zwró ci li się tak że z proś bą do kard.
Wy szyń skie go o mia no wa nie „na spor ne te re ny pół noc ne go Spi szu i gór nej Ora wy” ta -
kich du chow nych, któ rzy by li by w sta nie dzia łać w du chu po jed na nia obu sło wiań skich
na ro dów. 

Ka ta li za to rem w pro ce sie for mu ło wa nia się po stu la tów Sło wa ków na Spi szu i Ora -
wie oka zał się Ame ry kań ski Ko mi tet Wy zwo le nia Spi szu i Ora wy. Ko mi tet ten we wrześ -
niu 1957 r. sfor mu ło wał kil ka pism do pa pie ża Piu sa XII, Wła dy sła wa Go muł ki, kard.
Ste fa na Wy szyń skie go, ad mi ni stra to ra pa ra fii rzym sko ka to lic kiej w Tryb szach ks. Paw -
ła Ko niar czy ka i przed sta wi cie li lo kal nej in te li gen cji sło wac kiej. We wspo mnia nych pi -
smach sło wac cy au to rzy (o współ au tor stwo tych pism po dej rze wa no Wa len te go
Bi zu ba – Sło wa ka po cho dzą ce go z Trybsz, na sta łe miesz ka ją ce go w USA) do ma ga li się
po sza no wa nia praw na ro du sło wac kie go. Od wo ły wa li się do przed wo jen nych usta leń re -
gu lu ją cych ich pra wa ja ko mniej szo ści na ro do wej i na wo ły wa li do pod ję cia od po wied -
nich kro ków, dzię ki któ rym uda ło by się uło żyć co dzien ne ży cie. Au to rzy li stu pi sa li da lej:
„Wspo mnia ne kro ki są ko niecz ne z te go wzglę du, że na wspo mnia nym te ry to rium znów
mo gą się po wtó rzyć tra gicz ne la ta 1945–1947, kie dy to ban dyc kie od dzia ły «Ognia» po -
pie ra ne przez po wia to we i miej sco we czyn ni ki cy wil ne oraz miej sco we du cho wień stwo
prze śla do wa ły, okra da ły i mor do wa ły na szych bra ci Sło wa ków i sio stry Sło wacz ki”34.

W li ście do kar dy na ła Wy szyń skie go sło wac ki ko mi tet z Chi ca go zwra cał uwa gę
na po sta wę pol skich księ ży, w szcze gól no ści na ks. Ko niar czy ka z Trybsz: „Wy mie nio -
ny ksiądz am bo nę w ko ście le wy ko rzy stu je nie do sze rze nia mi ło ści i bra ter skie go współ -
ży cia […]. Wspo mnia ną am bo nę wy ko rzy stu je wszak na sze rze nie nie na wi ści […],
aro ganc ki mi sło wa mi ob ra ża na szych bra ci […]. Zu peł nie za ka zał śpie wać pie śni ko -
ściel nych po sło wac ku, cho ciaż wia do mo, że we wspo mnia nej wsi Trybsz jest 99 proc.
Sło wa ków. Po dob ne prak ty ki są sto so wa ne i ko ściel ne pie śni sło wac kie są za bro nio ne
przez du chow nych [pol skich – przyp. T.K.] w in nych wsiach płn. Spi szu i Ora wy”35.
W li ście do I se kre ta rza KC PZPR W. Go muł ki re pre zen tan ci Sło wa ków ame ry kań skich
za gro zi li, że je śli sy tu acja na ro du sło wac kie go w Pol sce nie ulegnie poprawie, po in for -
mu ją świa to we ga ze ty i Or ga ni za cję Na ro dów Zjed no czo nych o wy na tu rze niach de mo -
kra cji w Pol sce. W pi śmie tym Ko mi tet okre ślał te re ny Spi szu i Ora wy przy łą czo ne
do Pol ski ja ko ob szar tym cza so wo bę dą cy pod ad mi ni stra cją PRL.

W li sto pa dzie 1956 r. prze wod ni czą cy To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral ne go Cze -
chów i Sło wa ków w Ja błon ce Aloj zy Szper lak okre ślił pol skich dzia ła czy na ro do wych
(Kopff, Ha nia czyk) mia nem na cjo na li stów i do ma gał się ich wy sie dle nia z Ora wy. Wła -
dze pol skie by ły za nie po ko jo ne fak tem, że Sło wa cy pla no wa li za kła da nie wła snych do -
mów wy po czyn ko wych, za kła dów opie ki le kar skiej i firm ga stro no micz nych dla
Sło wa ków. W mar cu 1957 r. na zjeź dzie w Kra ko wie dzia ła cze To wa rzy stwa po stu lo wa li 
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34 AIPN Kr, 08/32, t. 2, Spra wa za gad nie nio wa dot. na cjo na li zmu sło wac kie go na te re nie po wia tu
no wo tar skie go. Ame ri can Com mit tee for Li be ra tion of Spis and Ora va, Chi ca go, Il li no is. List do Wła -
dy sła wa Go muł ki, b.d., k. 295.

35 Ibi dem, Ame ri can Com mit tee for Li be ra tion of Spis and Ora va, Chi ca go, Il li no is. Váša Svia tost
Sväti Otec Pa pež Pius XII, b.d., k. 292.



wpro wa dze nie na pi sów na skle pach i pie czą tek firm w ję zy ku sło wac kim36. Do nie ocze -
ki wa ne go wy da rze nia do szło 20 mar ca 1957 r. w No wej Bia łej. Sło wac cy dzia ła cze na -
ro do wi Jó zef Bry ja, Ja kub Dluhý i Fran tišek Bednárčik za żą da li od kie row nicz ki szko ły
nr 2 w No wej Bia łej Lu dwi ki Pa pież, aby zor ga ni zo wa ła ze bra nie miej sco wej lud no ści
w spra wie za wie sze nia w sa lach szkol nych go dła pań stwo we go Cze cho sło wa cji. Bio rąc
pod uwa gę po ja wia ją ce się po stu la ty Sło wa ków (szcze gól nie po zjeź dzie Cze chów i Sło -
wa ków w Kra ko wie w mar cu 1957 r.), or ga ni za cja par tyj na PZPR w No wej Bia łej zwró -
ci ła się do władz bez pie czeń stwa w No wym Tar gu z proś bą o ochro nę Po la ków
przed ewen tu al ną na pa ścią37.

W kwiet niu 1958 r. do szło na Ora wie do otwar te go kon flik tu po mię dzy spo łecz no -
ścią sło wac ką re pre zen to wa ną przez na uczy cie li uczą cych w li ceum ogól no kształ cą cym
w Ja błon ce (ze sło wac kim ję zy kiem na ucza nia) a du cho wień stwem pol skim ze Spi szu
i Ora wy. Na uczy cie le z li ceum w Ja błon ce, po cho dzą cy z Cze cho sło wa cji, wy sto so wa li 
list do KC PZPR w War sza wie za wie ra ją cy sprze ciw wo bec pod wa ża nia ich au to ry te tu
u mło dzie ży. Skar ży li się, że du cho wień stwo lży ło sło wac kich uczniów i ob ra ża ło ich
po czu cie toż sa mo ści na ro do wej. Pe da go dzy uzna li, że wy po wie dzi ks. Sta ni sła wa Sta -
nasz ka, uczą ce go re li gii w li ceum, mia ły pod tekst po li tycz ny i nie jed no krot nie zmie rza -
ły do zdys kre dy to wa nia na uczy cie li po cho dzą cych z Cze cho sło wa cji. Za rzu cał im
spo ufa la nie się z mło dzie żą i kre owa nie nie wła ści wych wzor ców. Z ko lei ks. Ju lian Ły -
sek za bra niał śpie wa nia sło wac kich pie śni ko ściel nych pod czas na bo żeństw. W efek cie
sło wac cy na uczy cie le wy bie ra li się z mło dzie żą do ko ścio ła po skoń czo nych na bo żeń -
stwach w ję zy ku pol skim, aby sło wac kie dzie ci mo gły śpie wać w ję zy ku oj czy stym. 

Do kon flik tu mię dzy sło wac ką mło dzie żą a ks. Sta nasz kiem do szło tak że w li sto pa -
dzie 1957 r. Ucznio wie star szych klas li ceum za rzu ci li księ dzu, że nie wła ści wie trak tu je
mło dzież, wy śmie wa jąc się ze sło wac kich tra dy cji na ro do wych i pań stwo wych. W du -
chu po jed na nia in ter we nio wał dy rek tor te go li ceum Ste fan Wa cła wiak (czło nek PZPR).
W dniu 16 czerw ca 1957 r. zor ga ni zo wa no po sie dze nie To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu -
ral ne go Cze chów i Sło wa ków w Łap szach Niż nych. By ła na nim obec na przed sta wi ciel -
ka Za rzą du Głów ne go To wa rzy stwa Kaś kie wicz, któ ra wpły wa ła na ze bra nych i ko ła
gro madz kie To wa rzy stwa, aby uży wa ły ję zy ka sło wac kie go (miał się też po ja wić po stu -
lat ka ra nia za mó wie nie po pol sku w „sło wac kich szko łach”). W stycz niu 1957 r. na Ora -
wę przy je cha ła mie sza na ko mi sja skła da ją ca się z przed sta wi cie li To wa rzy stwa
i urzęd ni ków z War sza wy. Przy by cie człon ków ko mi sji wy wo ła ło wśród lud no ści sło -
wac kiej po gło skę o spo dzie wa nej ko rek cie gra ni cy pol sko -cze cho sło wac kiej. Przy go to -
wy wa no się do te go, że Ka cwin i Nie dzi ca bę dą przy łą czo ne do Cze cho sło wa cji.
Sło wac cy na uczy cie le pod czas spo tka nia z prze wod ni czą cy mi TS -KCziS uża la li się
nad tym, że pol scy na uczy cie le (Lu dwi ka Pa pież, Pi tek, Se we ra, Pa le nik) szko dzi li sło -
wac kiej mło dzie ży. Żą da no od lo kal nych re pre zen tan tów To wa rzy stwa, aby pe da go gów
ta kich usu wać. Kry ty ko wa no na uczy ciel kę z li ceum w Ja błon ce L. Pa pież, któ ra ga ni ła
dzie ci za pi sa nie po da ń o przy ję cie do „li ceum sło wac kie go”, twier dząc, że jest je dy nie
li ceum ze sło wac kim ję zy kiem na ucza nia. Z ko lei kie row nik szko ły w Ka cwi nie Andrzej

Tadeusz Kopyś
V

A
R

I
A

424

36 Ibi dem, t. 1, Spra wa za gad nie nio wa do ty czą ca na cjo na li zmu sło wac kie go na te re nie powia tu nowo -
tar skie go. Sy tu acja na Spi szu i Ora wie, b.d., k. 45.

37 Ibi dem, Pi smo do Ko men dy Po wia to wej MO w No wym Tar gu, 21 III 1957 r., k. 32.



Mi le niak zre zy gno wał z przy ję cia sło wac kich ksią żek do szkol nej bi blio te ki i ode słał je
do Wy dzia łu Oświa ty w Kra ko wie. Nie ze zwa lał tak że na or ga ni zo wa nie przed sta wień
w ję zy ku sło wac kim dla dzie ci. Pod czas re la cjo no wa nia sy tu acji w szko le w Łap szach
Niż nych na uczy ciel ka Heb da przed sta wi ła spra woz da nie po pol sku. Zo sta ła upo mnia na
przez Kaś kie wicz, aby mó wi ła po sło wac ku. Heb da twier dzi ła, że w trak cie lek cji po słu -
gu je się ję zy kiem sło wac kim i zna go na ty le, na ile jest to ko niecz ne, aby uczyć w szko -
le. Jej wy po wiedź spo tka ła się z kry ty ką de le ga tów TS -KCziS, któ rzy przy oka zji za py ta li,
kto przy go to wał ha sło za wie szo ne w jed nej z klas (w ha śle na pi sa nym w ję zy ku sło wac -
kim by ły czte ry błę dy). 

Prze wod ni czą cy TS -KCziS z No wej Bia łej An drzej Bed nar czyk (On drej Bednárčik)
skry ty ko wał po nad to na uczy ciel kę L. Pa pież za usu nię cie sło wac kich sym bo li z sal szkol -
nych. Uzna no to za sa mo wo lę na uczy ciel ki (nie chcia ła się spo tkać z ko mi te tem ro dzi -
ciel skim), na któ rą nie po zwo li ły by z pew no ścią wła dze w Kra ko wie i No wym Tar gu.

W me dia cję po mię dzy Sło wa ka mi i Po la ka mi był za an ga żo wa ny kard. Wy szyń ski.
Po kon flik cie z ks. Sta nasz kiem do Kra ko wa wy bra ła się de le ga cja skła da ją ca się z Aloj -
ze go Szper la ka i Eu ge niu sza Kot ta. Pro si li oni kard. Wy szyń skie go o od wo ła nie nie któ -
rych pol skich księży i za stą pie nie ich przez du chow nych sło wac kich. Wy szyń ski miał
wte dy za py tać de le ga tów, czy ro zu mie ją to, co do nich mó wi. Po uzy ska niu po twier dza -
ją cej od po wie dzi wy ja śnił, że in nych księ ży niż pol skich nie mo że wy słać na Ora wę, po -
nie waż tyl ko pol scy księ ża są je go pod wład ny mi3 8.

Wni kli wie ba da no przy pad ki dzia ła czy mniej szo ści nie miec kiej. Przy kła do wo
w pierw szych mie sią cach 1958 r. je den z są dów w Gdań sku roz pa try wał spra wę miesz -
kań ca te go mia sta Fe lik sa Hil la ra. Hil lar kon tak to wał się z in te li gen cją pol ską na Po mo -
rzu, pró bu jąc zy skać jej po par cie dla idei ode rwa nia Po mo rza od Pol ski39. Miał on także
wrę czyć kanc le rzo wi Nie miec Kon ra do wi Ade nau ero wi w lu tym 1957 r. me mo riał z proś -
bą o pod ję cie sta rań o ode rwa nie Ziem Za chod nich od Pol ski. Wśród Ka szu bów pró bo -
wał on ponadto zna leźć zwo len ni ków po wsta nia „pań stwa po mor skie go”40. Łącz nie
na te re nie wo je wódz twa gdań skie go ży ło w dru giej po ło wie lat pięć dzie sią tych ok. 50 000
osób po cho dze nia nie miec kie go (naj wię cej w Gdań sku – 26 000 oraz w Sztu mie – 9900).
W ra mach ak cji łą cze nia ro dzin po 1956 r. wy je cha ło ok. 15 000 osób. 

Dla władz pol skich na wet ak cje dobroczynne or ga ni za cji nie miec kich mia ły cha rak -
ter po dej rza ny. W pierw szym kwar ta le 1959 r. na te ren wo je wódz twa gdań skie go na pły -
nę ło 300 pa czek z Nie miec Za chod nich. Wi zy ty człon ków tych or ga ni za cji w Pol sce
koń czy ły się pu bli ka cja mi w Niem czech na te mat PRL, któ re wie lo krot nie mia ły nie wie le
wspól ne go z praw dą. Na przy kład je sie nią 1956 r. prze by wał w Pol sce dr Lenz – dzia -
łacz za chod nio nie miec kie go Bund der Dan zi ger, oraz Hans Georg Sche ege – ko re spon dent

Wzrost aktywności mniejszości narodowych w Polsce...
V

A
R

I
A

425

38 Ibi dem, No tat ka in for ma cyj na z roz mo wy z ks. Sta nasz kiem i ks. Ły skiem, b.d., k. 143.
39 Zob. AIPN, 0296/164, t. 1, Mniej szość nie miec ka i au to chto nicz na na te re nie wo je wódz twa gdań -

skie go, b.d., k. 120–126 – tu in for ma cja o wszczę ciu dzia łań ope ra cyj nych krypt. „Fe de ra cja”.
40 Z ideą po wo ła nia pań stwa ka szub skie go wią za no część przed wo jen nych elit pol skich, jak Alek -

san dra La bu dę czy też po etę ka szub skie go Ja na Romp skie go. W związ ku z tym pod da no do kład nej in -
wi gi la cji lo kal ne or ga ni za cje spo łecz ne, ta kie jak Zrze sze nie Ka szub skie i Zrze sze nie Ko ciew skie.
Spo śród in te li gen cji ka szub skiej o an ty pań stwo we po glą dy po dej rze wa no Łu ko wi cza z Puc ka, Al fon sa
Ko pic kie go z Gdy ni, Mil czew skie go z Wej he ro wa oraz Fran cisz ka Or na sa – aresz to wa ne go w wy ni ku
roz pra co wa nia ope ra cyj ne go krypt. „Fe de ra cja”. 



„El bin ger Na chrich ten”. Po po wro cie Sche ege go do Nie miec uka zał się cykl ar ty ku łów
na te mat sto sun ków pa nu ją cych w Pol sce. Przy by sze z Nie miec nie wy ko ny wa li pra cy
wy wia dow czej, ale po ru sza li się w gra ni cach pra wa – do ku men to wa li de wa sta cje mie -
nia nie miec kie go na Zie miach Za chod nich.

Na te re nie Po mo rza Gdań skie go or ga ni zo wa ła się nie miec ka mło dzież. W Wej he ro -
wie kil ku mło dych Niemców zbie ra ło się w pry wat nych do mach (Wil helm Schel ling,
Gerard Krau za, Wil helm Be len dorf). Roz da wa li oni de kla ra cje człon ko stwa or ga ni za cji
o na zwie „Deut sche Ver band in Po len”. Po sia da nie ich mia ło rze ko mo uła twić przy szłym
uchodź com z Pol ski tzw. lep szy start na te ry to rium Nie miec Za chod nich. Oczy wi ście
więk szo ści tych kon tak tów trud no nadać wro gi cha rak ter. Na tu ral nie by ły tak że przy pad -
ki bar dziej zde cy do wa nych wy stą pień, co wią za ło się z po paź dzier ni ko wą od wil żą.
Miesz ka niec Gdy ni Al fons Mül ler oznaj mił w za kła dzie pra cy, że ża łu je, że Hi tler zabił
w okre sie woj ny tylko 6 mln Po la ków, gdyż po wi nien wy mor do wać 26 mln. Wśród
młodzie ży zda rza ły się przy pad ki śpie wa nia pie śni fa szy stow skich, na to miast w szkol -
nych bu dyn kach – ma lo wa nia swa styk. Wy chwy ce nie ta kich przy pad ków by ło nie zwy -
kle trud ne. Pol skie or ga na bez pie czeń stwa po 1956 r. prze waż nie stra ci ły kon takt
z agen tu rą wśród mniej szo ści nie miec kiej zwer bo wa ną przed Paź dzier ni kiem 1956 r. 

Na si li ły się przy pad ki od dol ne go or ga ni zo wa nia się mniej szo ści nie miec kiej na Po -
mo rzu Gdań skim. Więk szość ta kich spo tkań, choć nie po sia da ły one an ty pań stwo we go
cha rak te ru, pod cią ga no au to ma tycz nie pod dzia łal ność wro gą Pol sce. W sa mym tyl ko
1960 r. aresz to wa no na te re nie wo je wódz twa gdań skie go 9 osób. Przy oka zji cza sem od -
kry wa no wsty dli we in for ma cje. An to ni Kos sow ski z Wej he ro wa przy jął w 1942 r. II gru -
pę Volks li sty, a po woj nie był człon kiem PZPR i pra co wał na ko lei. Po jego aresz to wa niu
i osą dze niu męż czy zna ode słał le gi ty ma cję par tyj ną.

Stu den ci Po li tech ni ki Gdań skiej po cho dzą cy z daw nych Prus Wschod nich two rzy li 
na uczel ni nie for mal ne or ga ni za cje. Swo ją dzia łal ność pró bo wa li wpleść w ra my le gal -
nej aktywności w Klu bie Roz wo ju Ziem Za chod nich. W 1959 r. za ło żo no na nich sprawę
ope ra cyj ną krypt. „Ko lo nia”. W wo je wódz twie gdań skim przez okres sty czeń 1959 r.
– czer wiec 1960 r. pro wa dzo no łącz nie 41 roz pra co wań zwią za nych z dzia łal no ścią re -
wi zjo ni stycz ną. By ły to na tu ral nie spra wy bła he. Na przy kład w 1960 r. za ło żo no spra wę
na Ja na Be lin ga z po wo du je go kon tak tów z Nie miec kim Czer wo nym Krzy żem. Za koń -
czy ła się ona je dy nie na roz mo wie ostrze gaw czej, naj więk szą bo wiem „zbrod nią” Be lin -
ga by ło po bie ra nie dwu dzie sto zło to wej opła ty za przy go to wa nie li stu do NCK.
W li sto pa dzie 1959 r. wszczę to do cho dze nie prze ciw ko au to ro wi li stu do Nie miec (krypt.
„Pru sak”) za wie ra ją ce go oszczer cze pod ad re sem Pol ski tre ści. W mar cu 1960 r. roz po -
czę to spra wę prze ciw ko Ger tru dzie Block (krypt. „Po moc”) za prze ka zy wa nie do RFN
tre ści na te mat mniej szo ści nie miec kiej w Pol sce4 1.

Pod czas ze brań i uro czy sto ści lud ność po cho dze nia nie miec kie go wy ra ża ła swo ją
wro gość do Pol ski. W dniu 22 lip ca 1960 r. w Mi ko łaj kach nie zna ni spraw cy usu nę li flagi
pań stwo we, po czym zna le zio no je w to a le cie. Sta ra no się ogra ni czyć wycieczki oby wa -
te li RFN do Pol ski, uwa ża jąc, że ma ją one szko dli wy wpływ na mniej szość nie miec ką.
Oczy wi ście prze waż nie w tych przy jaz dach do Pol ski nie by ło ak cen tów dzia łal no ści
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41 AIPN, 0296/164, t. 1, Ana li za prze ja wów wro giej dzia łal no ści po za gad nie niu re wi zjo ni zmu nie -
miec kie go w wo je wódz twie gdań skim (1 I 1959 r. – 1 VII 1960 r.), k. 106–117.



wywia dow czej, ale po wo do wa ły one pew ne roz prę że nie wśród lud no ści lo kal nej. W syl -
we stra 1959 r. w Sie mia no wi cach go ścił oby wa tel nie miec ki Al fred Tosch. Zor ga ni zo -
wa no dla nie go przy ję cie, na sto le po ja wi ły się ha sła po wi tal ne w ję zy ku nie miec kim,
a w trak cie uro czy sto ści śpie wa no pie śni fa szy stow skie. 

W 1960 r. w Wej he ro wie u ro dzi ny Grzen ko wi czów go ści ła oby wa tel ka Nie miec Za -
chod nich In ge borg Ka spe re it, któ ra uda ła się do Urzę du Gmi ny w Wej he ro wie z proś bą
o wy da nie jej li sty osób po trze bu ją cych po mo cy. Po od mo wie nie kry ła obu rze nia i gro -
zi ła, że zna wie le wpły wo wych osób z daw nych władz Wej he ro wa ży ją cych po woj nie
w RFN. W lu tym 1959 r. skie ro wa no spra wę do pro ku ra tu ry w Sztu mie prze ciw ko
Alfonso wi Ka szu bow skie mu z Po sto li na, któ ry rze ko mo lżył wła dze PRL i wy chwa lał
Ade nau era. W sierp niu 1958 r. w Mal bor ku aresz to wa no Ge rar da Szul ca za roz gła sza nie
po gró żek pod ad re sem lud no ści pol skiej. Udo wod nio no mu utrzy my wa nie ko re spon den -
cji z jed nym z ziom kostw w Niem czech i prze sy ła nie na je go ad res zdjęć obiek tów
w Polsce. 

Do bar dziej ak tyw nych ziom kostw dzia ła ją cych w Niem czech Za chod nich, a roz wi -
ja ją cych współ pra cę z Pol ską, za li cza no pod ko niec lat pięć dzie sią tych Ziom ko stwo Prus
Za chod nich, Ziom ko stwo Po mo rzan oraz Zwią zek Gdańsz czan (Bund der Dan zi ger). 

W sa mym tyl ko 1959 r. w Pol sce prze by wa ło 9000 oby wa te li z RFN. W tym sa mym
cza sie wła dze bez pie czeń stwa wy da li ły 40 osób po są dza nych o upra wia nie wro giej dzia -
łal no ści lub szpie go stwa. W ce lu ogra ni cze nia „ak cji pacz ko wej” po sta wio no za rzu ty
dwóm oso bom z Wej he ro wa – Ger tru dzie Block oraz Ur szu li Ro sen kranz. Oso by te nie -
le gal nie po słu gi wa ły się zdo by ty mi do ku men ta mi z pol skich urzę dów ad mi ni stra cji pań -
stwo wej i ko re spon do wa ły z ośrod ka mi po mo cy hu ma ni tar nej w Niem czech. Po wsta ło
w ten spo sób prze ko na nie, ja ko by to wła dze pol skie pro si ły o po moc dla swo ich oby wa -
te li. W 1959 r. aresz to wa no w ca łym kra ju 29 osób, któ re by ły w trzech nie le gal nych or -
ga ni za cjach i dwóch mniej szych gru pach zrze sza ją cych mniej szość nie miec ką42. Dość
du żą ak tyw ność wy ka zy wa li re pre zen tan ci mniej szo ści nie miec kiej na Gór nym Ślą sku
przed wy bo ra mi w 1957 r. W Za brzu roz po wszech nia no ulot ki pod pi sa ne przez bli żej
nie okre ślo ny „Nie miec ki Ko mi tet Wal ki o Gór ny Śląsk”. 

Wła dze bez pie czeń stwa w Pol sce bez pod staw nie za nie le gal ną uzna wa ły dzia łal ność
or ga ni za cji ta kich jak: Kir chen dienst Ost, Hil fswerk der Ewan ge li scher Kir chen in
Deutsch land oraz Stil le Hil fe. Cen tra le związ ko we gór ni ków w Niem czech Za chod nich
z West fa lii or ga ni zo wa ły wy sył kę for mu la rzy dla pra cu ją cych w Pol sce gór ni ków po cho -
dze nia nie miec kie go. Mia ły one umoż li wić im pod ję cie sta rań u władz RFN o za trud nie -
nie w tym kra ju.

Gru py na ro do wo ścio we i et nicz ne za miesz ku ją ce Pol skę by ły przed mio tem ob ser wa -
cji służb wy wia dow czych i bez pie czeń stwa tak że przed 1939 r. W funk cjo nu ją cym za cza -
sów sa na cji De par ta men cie Po li tycz nym MSW dzia łał m.in. re fe rat nie le gal nych
or ga ni za cji ukra iń skich oraz Re fe rat Na ro do wo ścio wy zaj mu ją cy się ob ser wa cją waż -
niej szych or ga ni za cji i struk tur utwo rzo nych przez mniej szo ści na ro do we. Po 1945 r.
mniej szo ści – zda niem bez pie ki – w dal szym cią gu sta no wi ły za gro że nie dla by tu pań -
stwo we go, zwłasz cza że ośrod ki, z któ ry mi utrzy my wa ły one łącz ność, znaj do wa ły się
na ide olo gicz nie wro gim Za cho dzie. Po wyż sze re la cje opar te na ma te ria łach In sty tu tu
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42 AIPN, 0297/43, t. 4, Dzia łal ność re wi zjo ni stycz no -od we to wa i dzia łal ność SB, b.d., k. 14–18.



Pa mię ci Na ro do wej wska zu ją, że ak tyw ność na ro do wo ści w Pol sce by ła przed mio tem
ana li zy i ob ser wa cji władz PRL. Szcze gól nie w okre sie „po paź dzier ni ko wej od wil ży”
da ło się za uwa żyć znacz ne oży wie nie ak tyw no ści Ukra iń ców oraz mniej szo ści nie miec -
kiej. Po sta wy Ukra iń ców by ły szcze gól nie waż ne, ponieważ do świad cze nie okre su mię -
dzy wo jen ne go oraz lat 1945–1947 uczy ło, że by ła to gru pa na ro do wa naj bar dziej
za gra ża ją ca sta bi li za cji pań stwa i od wo łu ją ca się otwar cie do se ce sji. Tak że lud ność
pocho dze nia nie miec kie go z ra cji utrzy my wa nia związ ków z ośrod ka mi w Niem czech
Zachod nich i nie uznawa nia przez nią za chod nich gra nic Pol ski sta no wi ła po ten cjal ne
niebez pie czeń stwo dla in te gral no ści Pol ski. Do sto sun ko wo „ma ło nie bez piecz nych” na -
ro do wo ści na le że li Bia ło ru si ni i Sło wa cy, tak z po wo du swo jej li czeb no ści, jak i wy su -
wa nych po stu la tów, któ re w oce nie or ga nów bez pie czeń stwa nie za gra ża ły pań stwu
pol skie mu.

Tadeusz Kopyś



Patryk Pleskot

Polska w oczach

Australijczyka.

Wspomnienia australijskiego

ambasadora Johna Burgessa 

z pobytu w Warszawie 

w latach 1980–1984

Sto sun ki pol sko -au stra lij skie ni gdy nie na le ża ły do prio ry te to wych za rów no dla War -
sza wy, jak i dla Can ber ry – nie tyl ko przed 1989 r., ale tak że póź niej. Nie mniej
oba pań stwa znaj do wa ły się po dwóch stro nach że la znej kur ty ny, a do Au stra lii

w la tach osiem dzie sią tych wy emi gro wa ło po nad 20 000 Po la ków. Po dej mo wa no tu rów -
nież licz ne pro so li dar no ścio we ini cja ty wy.

W cza sie le gal nych dzia łań „So li dar no ści” Au stra lia, tak jak i in ne pań stwa Za cho du,
ostroż nie pod cho dzi ła do sto sun ków z PRL i oba wia ła się ra dziec kich re ak cji. W ce lu
unik nię cia eska la cji kon flik tu w re gio nie wio sną 1981 r. rząd w Can be rze zde cy do wał
się po zy tyw nie od po wie dzieć na proś bę War sza wy o kre dyt żyw no ścio wy umoż li wia ją -
cy za kup au stra lij skiej weł ny i skór1. W paź dzier ni ku 1981 r. na An ty po dach po wo ła no
Au stra lian Na tio nal Com mit tee for Re lief to Po land: „Help Po land Li ve” (na zy wa na też
„Help Po land Li ve Ap pe al”), któ re go ce lem by ła po moc dla Po la ków i „So li dar no ści”.
Pa tro nat nad tą ini cja ty wą ob jął pre mier Mal colm Fra ser, a je go do rad ca Frank Gal l bal -
ly sta nął na cze le ak cji, w ra mach któ rej przez rok uda ło się zgro ma dzić po nad 2 mln do -
la rów (z cze go po ło wę prze ka zał au stra lij ski rząd)2.

Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go Au stra lia wpi sa ła się w dość ogól ni ko wą li nię po -
li tycz ną wy pra co wa ną w ra mach NA TO, do ma ga ją cą się znie sie nia sta nu wo jen ne go, na -
wią za nia po now ne go dia lo gu ze spo łe czeń stwem i Ko ścio łem oraz zwol nie nia
in ter no wa nych. Przy łą czy ła się tak że do boj ko tu dy plo ma tycz ne go władz PRL i stra te gii
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2 Czter dzie ści lat Po lo nii au stra lij skiej na ła mach „Ty go dni ka Pol skie go”, red. Z. Drzy mul ski,
J. Grot -Kwa śniew ski, L. Pasz kow ski, Mel bo ur ne 1991, s. 177–178; B. Leu ner, Mi gra tion, mul ti cul tu ra -
lism and lan gu age ma in te nan ce in Au stra lia. Po lish mi gra tion to Mel bo ur ne in the 1980s, „Eu ro pe an
Uni ver si ty Stu dies”, Se ries XXII, So cio lo gy, 2007, s. 139, 224; J. Bond, J. Har twell Wil liams, The Pro mi se
of Di ver si ty. The sto ry of Je rzy Zu brzyc ki, ar chi tect of mul ti cul tu ral Au stra lia, To orak 2013, s. 140–142.



wstrzy ma nia no wych kre dy tów. Dziewiętnastego stycz nia 1982 r. pre mier Mal colm Fraser
stwier dził, że Au stra lia nie bę dzie pro wa dzi ła „bu si ness as usu al” z Pol ską3. W mia rę
upły wu lat sta no wi sko ad mi ni stra cji au stra lij skiej ła god nia ło, po dob nie jak in nych państw
za chod nich4. 

Wy tycz ne po li tycz ne Can ber ry na pol skim grun cie re ali zo wa ło jej war szaw skie przed -
sta wi ciel stwo dy plo ma tycz ne – sto sun ko wo nie wiel kie na tle pla có wek in nych państw
za chod nich. Obu stron ne ofi cjal ne sto sun ki zo sta ły na wią za ne do pie ro w 1972 r. – w do -
dat ku jesz cze przez ca ły na stęp ny rok przed sta wi ciel stwo Au stra lii na Pol skę mia ło sie -
dzi bę w Mo skwie. Am ba sa da do cze ka ła się wła sne go bu dyn ku w War sza wie do pie ro
w 1975 r., choć pierw sze biu ra otwo rzy ła dwa la ta wcze śniej. Pierw szym am ba sa do rem
Au stra lii z sie dzi bą w War sza wie zo stał Fran cis Stu art. W 1980 r. sta no wi sko to ob jął
John Bur gess, re pre zen tu ją cy wcze śniej Can ber rę w Mo skwie (1975–1977). Po opusz -
cze niu War sza wy w 1984 r. Bur gess kie ro wał au stra lij ski mi pla ców ka mi m.in. w Oslo
i Ko pen ha dze (1991–1995), a tak że w Ry dze i Wil nie (1995–1997)5.

Pu bli ko wa ne frag men ty wspo mnień am ba sa do ra Joh na Bur ges sa są nie tyl ko świa -
dec twem za chod nie go po li ty ka ob ser wu ją ce go hi sto rycz ne wy da rze nia w Pol sce de ka dy
„So li dar no ści”. To rów nież spoj rze nie czło wie ka ukształ to wa ne go w in nej kul tu rze, dla
któ re go Pol ska by ła rów nie eg zo tycz na, jak dla Po la ków Au stra lia. Je go sło wa da się in -
ter pre to wać nie tyl ko na po zio mie po li tycz nym, lecz tak że so cjo lo gicz nym. Wspo mnie -
nia J. Bur ges sa to cie ka wa glo sa do te ma tu o po strze ga niu rze czy wi sto ści PRL z punk tu
wi dze nia ob co kra jow ców6.
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3 Na tio nal Ar chi ves of Au stra lia, A1 3977/1056, Re ko men da cja mi ni stra spraw za gra nicz nych Bil la
Hay de na dla Ga bi ne tu Pre ze sa Ra dy Mi ni strów do ty czą ca po li ty ki Au stra lii wo bec PRL, 24 VIII 1984 r.,
b.p.

4 Wię cej na ten te mat w: P. Ple skot, Kło po tli wa pan na „S”. Po sta wy po li tycz ne Za cho du wo bec „So -
li dar no ści” na tle sto sun ków z PRL (1980–1989), War sza wa 2013. Zob. też m.in.: A. Chwal ba, Cza sy
„So li dar no ści”. Fran cu scy związ kow cy i NSZZ „So li dar ność” 1980–1990, Kra ków 1997; K. Ge bert,
Ma gia słów. Po li ty ka fran cu ska wo bec Pol ski po 13 grud nia 1981 r., Lon dyn 1991; R.L. Hut chings,
Ame ri can Di plo ma cy and the End of the Cold War, Wa shing ton 1997; D. Kor ger, Die Po len po li tik der
deut schen Bun de sre gie rung 1982–1991, Bonn 1993; K. Ma li now ski, Po li ty ka Re pu bli ki Fe de ral nej Nie -
miec wo bec Pol ski w la tach 1982–1991, Po znań 1997; H. Sjur sen, The Uni ted Sta tes, We stern Eu ro pe
and The Po lish Cri sis. In ter na tio nal Re la tions in the Se cond Cold War, New York 2003.

5 Zob. 40th an ni ver sa ry of di plo ma tic re la tions be twe en Po land and Au stra lia, „Kro ni ka Po lo -
nii” 2012, nr 1, s. 18–19.

6 Pu bli ko wa ne wspo mnie nia zo sta ły prze tłu ma czo ne przez au to ra tej edy cji z ję zy ka an giel skie go.
Do tych czas by ły do stęp ne w ory gi na le ja ko je den z ar ty ku łów spe cjal ne go nu me ru po świę co ne go „So -
li dar no ści” pi sma „Hu ma ni ties Re se arch”. Zob. J. Bur gess, Po land, 1980–1984: a wit ness to hi sto ry,
„Hu ma ni ties Re se arch” 2010, t. XVI, nr 3, s. 13–19.



John Bur gess, Pol ska 1980–1984: wspo mnie nia świad ka hi sto rii

Fran cis Stu art, pierw szy au stra lij ski am ba sa dor w Pol sce, na pi sał po la tach in te re su -
ją cą książ kę o swo jej dłu giej ka rie rze w służ bie za gra nicz nej. To wards Co ming of Age
zo sta ła wy da na w 1989 r.1, a wśród re flek sji Stu ar ta na te mat je go ostat niej pla ców ki dy -
plo ma tycz nej – w War sza wie, zna la zła się na stę pu ją ca: „Czy stą fan ta zją jest wia ra w to,
że so wiec kie kie row nic two kie dy kol wiek po da w wąt pli wość nie na ru szal ność swo jej ofi -
cjal nej dok try ny, al bo że po luź ni pan cerz zło żo ny z państw sa te lic kich chro nią cych so -
wiec kie gra ni ce… Nie ste ty za tem, Pol ska i po zo sta łe kra je re gio nu nie mo gą ocze ki wać
więk szej wol no ści po nad tę ogra ni czo ną au to no mię, któ rą dys po nu ją obec nie”. W póź -
nych la tach osiem dzie sią tych wie lu mo gło by zgo dzić się z tą opi nią – w rze czy wi sto ści
jed nak to, co Stu art uznał za fan ta zję, mia ło speł nić się w cią gu kil ku krót kich lat. Mia -
łem to szczę ście, że sta łem się świad kiem czę ści tej hi sto rycz nej trans for ma cji.

Przy je cha łem do Pol ski ja ko am ba sa dor 30 wrze śnia 1980 r., mniej wię cej trzy miesią -
ce po wy bu chu pierw szych straj ków i tyl ko mie siąc po pod pi sa niu po ro zu mień sierp nio -
wych mię dzy „So li dar no ścią” a pol skim rzą dem2. Spra wo wa łem tę funk cję do koń ca 1984 r.

Wcze śniej sza pra ca w Mo skwie nie przy go to wa ła mnie do te go, co za sta łem w Pol sce.
Kraj znaj do wał się w sta nie fer men tu. W Mo skwie do by Breż nie wa ob co kra jow cy by li sku -
tecz nie izo lo wa ni od lo kal nych spo łecz no ści, a zdo by wa nie in for ma cji po le ga ło głów nie
na czy ta niu mię dzy wier sza mi ści śle kon tro lo wa nych so wiec kich me diów. W Pol sce w okre -
sie 1980–1981 lo kal na spo łecz ność by ła nie tyl ko do stęp na, lecz tak że po zy tyw nie na sta -
wio na do cu dzo ziem ców i roz bra ja ją co otwar ta. Me dia pod no si ły wie ko i wy pusz cza ły
in for ma cje o tym, co na praw dę dzia ło się w kra ju. We wnętrz ne funk cjo no wa nie i roz ma ite
wa dy sys te mu, któ ry mie nił się ro bot ni czym, sta ły się wi docz ne dla wszyst kich.

Zgod nie z ogól nym za ło że niem dy plo ma ci ob ser wu ją pań stwo, w któ rym gosz czą, ja ko
nie za an ga żo wa ni ob cy, z uprzy wi le jo wa nej i chro nio nej po zy cji. Cza sa mi jed nak mie rzą się
z sy tu acja mi, wo bec któ rych nie mo gą nie zwią zać się z któ rąś ze stron. W mo im przy pad -
ku Pol ska lat 1980–1981 znaj do wa ła się wła śnie w ta kiej sy tu acji. Zde cy do wa na więk szość
Po la ków, za rów no ro bot ni ków, rol ni ków, jak i lu dzi z wy kształ ce niem uni wer sy tec kim, była
w wi docz ny spo sób głę bo ko nie za do wo lo na z ko lej nych ekip rzą do wych zdo mi no wa nych
przez par tię oraz so wiec kich pro tek to rów, w związ ku z czym zjed no czy ła się w de ter mi na -
cji w za pew nie niu so bie lep szej przy szło ści. To nie sta ło się na gle i wy ni ka ło z dłu go trwa -
łych uwa run ko wań trud nej hi sto rii Pol ski ja ko so wiec kie go sa te li ty po II woj nie świa to wej.
Nie mal wszy scy, któ rych tu spo tka łem, wy da wa li się prze nik nię ci hi sto rią, kie ro wa ni przez
nią i in spi ru ją cy się prze szło ścią. Oto na ród bun to wał się prze ciw pań stwu – trud no by ło nie
sta nąć po stro nie tych lu dzi go to wych sta wić czo ła prze ciw no ściom lo su.

Nie przy po mi nam so bie żad nych więk szych kon tro wer sji w tych la tach na te mat tego,
jak ma kształ to wać się po li ty ka au stra lij ska wo bec wy da rzeń w Pol sce – za rów no w samej
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1 F. Stu art, To wards Co ming of Age. A Fo re ign Se rvi ce Od ys sey, Na than 1989.
2 31 VIII 1980 r. za war to po ro zu mie nie mię dzy stro ną rzą do wą, re pre zen to wa ną przez wi ce pre mie -

ra Mie czy sła wa Ja giel skie go, a Mię dzy za kła do wym Ko mi te tem Straj ko wym w Stocz ni Gdań skiej, re -
pre zen to wa nym przez Le cha Wa łę sę. By ło to naj waż niej sze z czte rech po ro zu mień sierp nio wych
(po zo sta łe pod pi sa no: 30 sierp nia w Szcze ci nie, 3 wrze śnia w Ja strzę biu -Zdro ju i 11 wrze śnia w Dą bro -
wie Gór ni czej). Na zwa: „Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy «So li dar ność»” po ja wi ła się
dopiero 17 wrze śnia na zjeź dzie przed sta wi cie li ko mi te tów straj ko wych z ca łe go kra ju.



Can be rze, jak i po mię dzy Can ber rą a am ba sa dą. Nie przy po mi nam so bie rów nież, by am -
ba sa da otrzy my wa ła ja kieś wy raź ne wy tycz ne dzia ła nia z Can ber ry rzą dzo nej przez ad -
mi ni stra cję Fra se ra3. Spo rzą dza ne przez am ba sa dę ra por ty – ge ne ral nie sym pa ty zu ją ce
ze spra wą „So li dar no ści” – wy da wa ły się być ak cep to wa ne. Uogól nia jąc, Au stra lij czy cy
w za sa dzie in stynk tow nie wy ka zy wa li zro zu mie nie dla wal ki to czo nej przez „So li dar -
ność”. Przy cho dzi mi na myśl tyl ko je den nie spo dzie wa ny wy ją tek od tej re gu ły: pe wien
od wie dza ją cy Pol skę au stra lij ski ma gnat okrę to wy4, któ ry – do świad czo ny la ta mi walk
z ro dzi my mi związ ka mi za wo do wy mi – czuł sym pa tię dla pol skie go rzą du zma ga ją ce go
się ze związ kow ca mi.

War to być mo że pod kre ślić, że na po cząt ku lat osiem dzie sią tych De par ta ment Spraw
Za gra nicz nych5 w wy mia rze in sty tu cjo nal nym nie przy wią zy wał zbyt du żej wa gi do pro -
ble ma ty ki Eu ro py Wschod niej (jak się wte dy mó wi ło). Prze zna cza no na ten re gion nie -
wie le środ ków. Na sze przed sta wi ciel stwa dy plo ma tycz ne by ły tu taj nie wiel kie, włącz nie
z pla ców ką w Mo skwie. Zwią zek Ra dziec ki, mi mo sta tu su su per mo car stwa, nie znaj do -
wał się na szczy cie prio ry te tów de par ta men tu. Mło dzi dy plo ma ci my śle li o bu do wa niu
swo ich ka rier w Azji Po łu dnio wo -Wschod niej i Wschod niej, a nie na wscho dzie Eu ro py.
Cza sa mi za sta na wia łem się, skąd brał się ten nie do koń ca zro zu mia ły brak za in te re so wa -
nia. Prze cież ZSRR na praw dę był su per mo car stwem; co wię cej, w Au stra lii osie dli ły się
licz ne mniej szo ści z te go re gio nu, re gu lar nie za si la ne w wy ni ku ko lej nych kry zy sów
politycz nych6. Te czyn ni ki po win ny wpły wać na więk szą ak tyw ność ze stro ny Au stra lii.
Jed no cze śnie pa no wa ło po wszech ne prze ko na nie, że przy szłość tej czę ści świa ta jest usta -
lo na i nie wie le moż na zro bić, by ją zmie nić. Nikt z nas wte dy nie wie dział, że wcho dzi -
my wła śnie w po czą tek pro ce su jed nej z naj waż niej szych prze mian w XX wie ku.

Na le ży za ra zem wspo mnieć, że rów nież Au stra lia nie spę dza ła Po la kom snu z po -
wiek, za rów no na płasz czyź nie rzą do wej, jak i opi nii spo łecz nej. By ła po strze ga na ja ko
przy ja zne miej sce, po ło żo ne atrak cyj nie da le ko od pol skich uwi kłań geo po li tycz nych;
miej sce, gdzie część pol skiej dia spo ry osią gnę ła ży cio wy suk ces. Cho ciaż po moc Au -
stra lii by ła wi ta na z wdzięcz no ścią, to uwa ża no, że nie jest to kraj, któ ry mógł by ode -
grać więk szą ro lę w pol skiej wal ce.

Am ba sa da Au stra lii na le ża ła do naj bar dziej ak tyw nych pla có wek w War sza wie na
polu na wią zy wa nia kon tak tów z „So li dar no ścią”7. Być mo że co bar dziej ostroż ni po li ty -
cy w Can be rze uwa ża li, że am ba sa da idzie w tych dzia ła niach za da le ko, jed nak żad nych
re pry mend nie pa mię tam. Przy po mi nam so bie za to jed ną ofi cjal ną skar gę zło żo ną przez
pol skie go am ba sa do ra w Can be rze8, bez wąt pie nia wy peł nia ją ce go po le ce nia swo je go
rzą du. Sta ło się to po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. Po mię dzy wier sza mi by ła za war -
ta su ge stia, że po świę cam zbyt wie le uwa gi – pa ra fra zu ję – „oso bom, któ re nie spra wu -
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3 Mal colm Fra ser (ur. 1930) – au stra lij ski po li tyk li be ral ny, pre mier Au stra lii (1975–1983).
4 Nie uda ło się usta lić tej oso by.
5 Cho dzi o au stra lij ski MSZ.
6 Bur gess ma na my śli kry zy sy po li tycz ne w blo ku wschod nim (choć nie po da je szcze gó łów), a nie

w Au stra lii.
7 Brak da nych po rów naw czych unie moż li wia we ry fi ka cję tej oce ny. Wy da je się, że w kon tak tach

z człon ka mi „So li dar no ści” przo do wa ła am ba sa da ame ry kań ska. 
8 Cho dzi za pew ne o Ire ne usza Kos sa kow skie go (ur. 1930) – pol skie go dy plo ma tę, am ba sa do ra PRL

w Au stra lii (1983–1987).



ją żad nych ofi cjal nych funk cji w Pol sce”. Na szczę ście pol ski am ba sa dor zo stał szyb ko
od pra wio ny z De par ta men tu [Spraw Za gra nicz nych].

Kon tak ty z „So li dar no ścią” zo sta ły na wią za ne wcze śnie. Mia łem szczę ście pra co wać
z wy kwa li fi ko wa ną i lo jal ną eki pą pol skich pra cow ni ków, z któ rych nie któ rzy dys po no -
wa li uży tecz ny mi zna jo mo ścia mi. Pierw sze re la cje z dzia ła cza mi „So li dar no ści” na wią -
za li śmy z ich po mo cą. Spo ra część za trud nio nych wte dy Po la ków miesz ka zresz tą dzi siaj
w Au stra lii. W okre sie przed sta nem wo jen nym pra co wa ła u nas tak że na sta no wi -
sku III se kre ta rza przed się bior cza Ka te McGovern, dzi siaj nie ste ty już nie ży ją ca. Współ -
pra co wa ła szcze gól nie bli sko z ko le żan ką z am ba sa dy ka na dyj skiej – Lil lian Thom sen.
Te dwie mło de ko bie ty jeź dzi ły ra zem po ca łej Pol sce, spo ty ka jąc się z naj róż niej szy mi
oso ba mi, w tym dzia ła cza mi „So li dar no ści”, ale tak że z dzia ła cza mi pań stwo wy mi, par -
tyj ny mi i przed sta wi cie la mi Ko ścio ła. Pa mię tam, że wie lu z na po tka nych przez nie Po -
la ków z ga lan te rią nie po zwa la ło pła cić im ra chun ków za po sił ki, ka wę itp., dzię ki cze mu
ich nie wiel kie fun du sze re pre zen ta cyj ne star cza ły na dłu go.

Wy da je mi się, że po raz pierw szy spo tka łem się z Le chem Wa łę są w lu tym 1981 r.
Za aran żo wa li śmy spo tka nie z nim za po śred nic twem ks. Hen ry ka Jan kow skie go9, ka to -
lic kie go du chow ne go bli skie go wte dy przy wód cy „So li dar no ści”, zna ne go za chod nim
ko re spon den tom pra so wym ja ko „krysz ta ło wy ksiądz” z ra cji swo je go upodo ba nia do wy -
god ne go ży cia. Bar dzo do brze pa mię tam to pierw sze spo tka nie z Wa łę są w dwu - lub trzy -
pię tro wym bu dyn ku w Gdań sku – ów cze snej sie dzi bie „So li dar no ści”10. Krzep cy
ro bot ni cy wciąż bie ga li po wą skich scho dach. Na sza roz mo wa by ła wie lo krot nie prze ry -
wa na, kie dy lu dzie Wa łę sy wpa da li do ma łe go po ko ju z naj now szy mi in for ma cja mi, al -
bo kie dy chcie li uzy skać na coś je go zgo dę. Nie je stem już pe wien, o czym do kład nie
roz ma wia li śmy, przy po mi nam jed nak so bie sto sun ko wo drob ną syl wet kę Wa łę sy, z nie -
zdro wą ce rą i w nie co za tłusz czo nym swe trze, wy glą da ją ce go na praw dzi we go ro bot ni -
ka, któ rym prze cież był – zu peł nie ina czej niż ja ko pre zy dent w 1990 r. Cho ciaż był
po waż ny w pró bach od po wie dzi na mo je py ta nia, po zwa lał so bie tak że na za baw ne dygre -
sje, któ re śmie szy ły je go to wa rzy szy. By ło ja sne, że ci lu dzie wsłu chi wa li się w każ de
je go sło wo. Pa mię tam mo ją myśl z tam tej chwi li – choć by ło to dziw ne sko ja rze nie – że
gdy by ktoś był świad kiem po by tu Le ni na w In sty tu cie Smol nym11 w Pio tro gro dzie w paź -
dzier ni ku 1917 r., mu siał by po czuć ta ką po dob ną at mos fe rę do tej, ja ka pa no wa ła w Gdań -
sku w 1981 r.

Cho ciaż wy da rze nia w cią gu 1981 r. zmie rza ły do punk tu, w któ rym coś mu sia ło się
stać, nikt z mo ich roz mów ców nie był w sta nie prze wi dzieć, jak to wszyst ko się skoń czy.
Je stem pe wien, że gdy by ktoś wte dy stwier dził, że w cią gu dzie się ciu lat doj dzie do
wolnych wy bo rów12, a Wa łę sa zo sta nie pre zy den tem, zo stał by od pra wio ny ze śmie chem.
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9 Hen ryk Jan kow ski (1936–2010) – ka pe lan „So li dar no ści”, wie lo let ni pro boszcz pa ra fii pw. św.
Bry gi dy w Gdań sku (1976–2004), ka pe lan ho no ro wy pa pie ża Ja na Paw ła II, w sta nie wo jen nym in wi gi -
lo wa ny przez SB, szka lo wa ny w ofi cjal nej pra sie. Opis po sta wy ks. Jan kow skie go jest su biek tyw ną opi -
nią Bur ges sa.

10 Cho dzi o bu dy nek przy ul. Grun waldz kiej 103.
11 Od lip ca 1917 r. In sty tut Smol ny był sie dzi bą Pio tro grodz kiej Ra dy De le ga tów Ro bot ni czych i Żoł -

nier skich. W paź dzier ni ku te go ro ku bu dy nek prze jął bol sze wic ki Ko mi tet Woj sko wo -Re wo lu cyj ny.
12 W isto cie wy bo ry z czerw ca 1989 r. mia ły je dy nie czę ścio wo de mo kra tycz ny cha rak ter: wol nym

wy bo rom zo sta ło pod da ne 35 proc. man da tów w sej mie oraz 100 proc. man da tów w se na cie.



Nie bę dzie chy ba nad uży ciem stwier dze nie, że więk szość opi nii mo ich ko le gów za kła -
da ła, że Zwią zek So wiec ki lub Układ War szaw ski zde cy du je się wy słać woj ska do Pol -
ski w ce lu zdła wie nia „So li dar no ści”. Cho ciaż i ja nie by łem w sta nie prze wi dzieć
przy szło ści, sta łem na sta no wi sku, że ta ka opcja by ła ma ło praw do po dob na. W mo im
prze ko na niu So wie ci zda wa li so bie spra wę, że w ów cze snej sy tu acji w Pol sce in ter wen -
cja zbroj na mo gła by oka zać się trud nym i krwa wym przed się wzię ciem. W mo ich pro -
gno zach – opie ra ją cych się na świa do mo ści gorz kiej hi sto rii Po la ków i Ro sjan – du ża
część spo łe czeń stwa, w od róż nie niu od wy da rzeń w Cze cho sło wa cji w 1968 r.13, rzu ci -
ła by się do wal ki. To wła śnie na tym po lu do szło do je dy ne go chy ba przy pad ku, kie dy
Can ber ra nie zgo dzi ła się z mo imi ana li za mi. Cen tra la da wa ła mi mię dzy wier sza mi
do zro zu mie nia, że dzię ki szer sze mu do stę po wi do źró deł in for ma cji (czy taj: ma te ria łów
ame ry kań skich i bry tyj skich) w Can be rze uwa ża no in ter wen cję ZSRR lub Ukła du War -
szaw skie go – ma ją cą na ce lu zdu sić pol skie po wsta nie – za bar dzo praw do po dob ną14.

Nie za leż nie od mo ich od mien nych przy pusz czeń trze ba by ło przy go to wać się na naj -
gor sze. Spę dzi li śmy w am ba sa dzie du żo cza su, ob my śla jąc plan awa ryj ny na wy pa dek
dłuż sze go okre su kon flik tu w War sza wie i za wie sze nia funk cjo no wa nia służb pu blicz -
nych. Mia łem upraw nie nia do ewa ku acji per so ne lu am ba sa dy, gdy bym uznał to za ko -
niecz ne, ale tak na praw dę nie zda rzy ło się, bym mu siał na se rio roz wa żać tę ewen tu al ność.
Miesz ka nia na szych trzy na stu (al bo coś ko ło te go) pra cow ni ków au stra lij skich, re kru tu -
ją cych się z De par ta men tu Spraw Za gra nicz nych, Han dlu, Imi gra cji i Au stra lij skiej Po -
li cji Fe de ral nej, by ły roz sia ne po mie ście po obu stro nach Wi sły, co utrud nia ło pla no wa nie
ewa ku acji. Wy ty po wa li śmy trzy miej sca zbiór ki, gdzie mie li śmy się spo tkać w ra zie trud -
no ści: kan ce la rię am ba sa dy, mo ją re zy den cję (znaj du ją cą się na Sa skiej Kę pie po wschod -
niej stro nie rze ki) oraz dom ofi ce ra imi gra cyj ne go znaj du ją cy się na dru gim brze gu Wi sły.
Prze te sto wa li śmy spo sób ko mu ni ka cji mię dzy ty mi punk ta mi z wy ko rzy sta niem krót ko -
fa ló wek (w erze przed te le fo na mi ko mór ko wy mi), wy po sa ży li śmy je [te miejsca] też
w pro duk ty i urzą dze nia spro wa dzo ne z Ber li na Za chod nie go, w tym w nie za leż ne urzą -
dze nia grzew cze na wy pa dek cięż kiej zi my. Ob my śli li śmy po nad to pro ce du rę szyb kie go
znisz cze nia wszel kich ma te ria łów, któ re mo gły by oka zać się kło po tli we dla nas lub dla
in nych. Osta tecz nie ża den z tych sce na riu szy nie mu siał być wcie lo ny w ży cie.

W li sto pa dzie 1981 r., nie dłu go przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go, do szło
do pierw szej w hi sto rii wi zy ty au stra lij skie go mi ni stra spraw za gra nicz nych w Pol sce.
Tak póź ne na wią za nie kon tak tów świad czy o sto sun ko wo nie wiel kiej wa dze, ja ką do tej
po ry mia ły dla Au stra lii sto sun ki z Pol ską. Mi ni ster To ny Stre et15 przy był na cze le ofi -
cjal nej de le ga cji na kil ka dni. Spo tkał się za rów no z pre mie rem Woj cie chem Ja ru zel skim,
jak i pry ma sem Jó ze fem Glem pem oraz Le chem Wa łę są – to by ło ostat nie ta kie spo tka -
nie za aran żo wa ne w mo jej re zy den cji, ma ją ce pry wat ny sta tus, ale przy wie dzy czyn ni -
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13 W no cy z 20 na 21 VIII 1968 r. woj ska więk szo ści państw Ukła du War szaw skie go do ko na ły in -
wa zji na Cze cho sło wa cję, kła dąc kres trwa ją cej od kil ku na stu mie się cy pra skiej wio śnie – okre so wi stop -
nio wej li be ra li za cji sys te mu ko mu ni stycz ne go w tym pań stwie.

14 W czasie tzw. pol skie go kry zy su pań stwa NA TO dzie li ły się z Au stra lią i No wą Ze lan dią ana li za mi
do ty czą cy mi Pol ski. Więk szość z pro gnoz opra co wa nych przed 13 XII 1981 r. uzna wa ła bez po śred nią
in ge ren cję mi li tar ną Mo skwy w Pol sce za praw do po dob ną. Zob. P. Ple skot, op. cit., s. 36, 178.

15 An tho ny A. Stre et (ur. 1926) – au stra lij ski po li tyk li be ral ny, mi ni ster spraw za gra nicz nych Au stra -
lii (1980–1983), czło nek Izby Re pre zen tan tów (1966–1984).



ków rzą do wych. W tym cza sie te trzy oso by by ły naj waż niej szy mi po sta cia mi w kra ju,
to od nich za le ża ła je go przy szłość. Oczy wi ście na żad nym z tych spo tkań nie pa dła
sugestia, że kil ka ty go dni póź niej w Pol sce sy tu acja cał ko wi cie się zmie ni.

Wpro wa dze nie 13 grud nia 1981 r. sta nu wo jen ne go od by ło się w bar dzo sku tecz ny
spo sób. Jed ną z naj bar dziej za dzi wia ją cych rze czy by ło to, że Ja ru zel skie mu uda ło się
za sko czyć nie mal wszyst kich, mi mo że szcze gó ło we pla ny ta kiej ope ra cji mu sia ły być
przy go to wy wa ne od daw na. Ty sią ce dzia ła czy „So li dar no ści”, w tym więk szość kie row -
nic twa, zo sta ła bły ska wicz nie za trzy ma na. Z po wo du te go za sko cze nia nie spo dzie wa ną
ak cją żoł nie rzy – ubra nych w do dat ku w pol skie mun du ry – oby ło się bez więk sze go roz -
le wu krwi.

W no cy z 12 na 13 grud nia 1981 r. prze by wa łem w So snow cu, nie da le ko po łu dnio -
wej gra ni cy PRL. By łem za sko czo ny tak sa mo jak in ni; pa mię tam, że am ba sa dor ame ry -
kań ski znaj do wał się aku rat po za Pol ską. Wraz z żo ną i czwór ką ma łych dzie ci
no co wa li śmy aku rat w ho te lu, w dro dze na dłu go wy cze ki wa ny urlop na nar tach w Au -
strii. O szó stej ra no, kie dy jesz cze by li śmy w łóż kach, usły sze li śmy wie ści na BBC. Kie -
dy zsze dłem na dół do ho te lo we go ho lu, de kla ra cja Ja ru zel skie go o wpro wa dze niu sta nu
wo jen ne go by ła nada wa na na okrą gło. W ho lu znaj do wa ło się spo ro lu dzi, jed nak – jak
pa mię tam – wszy scy za cho wy wa li się spo koj nie, z za sko cze niem słu cha jąc na gra nia.
Nie któ rzy pła ka li. Mam ży wy ob raz tej sce ny przed ocza mi. Te go ran ka wró ci li śmy sa -
mo cho dem do War sza wy. Oba wia li śmy się ja kichś pro ble mów na dro dze, ale uda ło nam
się do trzeć do sto li cy bez żad nych prze szkód. Nie by ło żad nych blo kad, do strze gli śmy
tyl ko po kil ka czoł gów za par ko wa nych tu i ów dzie.

Ży cie w War sza wie pod czas sta nu wo jen ne go by ło dziw nym do świad cze niem. Mia -
sto by ło w uści sku sro giej zi my. Przy po mi nam so bie cięż ki szron na na gich drze wach
i kok sow ni ki na za śnie żo nych skrzy żo wa niach, ogrze wa ją ce żoł nie rzy na służ bie. Mię -
dzy 22.00 a 6.00 obo wią zy wa ła go dzi na po li cyj na. Sys tem te le fo nicz ny zo stał pod da ny
jaw ne mu pod słu chi wa niu. Trud no by ło umó wić się z kimś na spo tka nie – czę sto trze ba
by ło po szu ki wać oso bę, z któ rą chcia ło się spo tkać. Nie mie li śmy wie lu in for ma cji o tym,
co dzie je się po za mia stem.

Tak się szczę śli wie zło ży ło, że w mie sią cach przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go
Can ber ra wy po sa ży ła am ba sa dę w nie za leż ny sys tem ko mu ni ka cji umoż li wia ją cy prze -
ka zy wa nie krót kich in for ma cji mię dzy na mi a cen tra lą. Pierw sze, co zro bi li śmy, to po in -
for mo wa li śmy ro dzi ny na szych pra cow ni ków, że są bez piecz ni i nic im się nie sta ło.

Pra co wa łem w Pol sce jesz cze peł ne trzy la ta po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, spo -
dzie wa jąc się, że w każ dej chwi li mo gę stać się świad kiem ko lej ne go wy bu chu spo łecz -
ne go, któ ry wy da wał się tyl ko kwe stią cza su. W tym okre sie do szło do du żych
an ty rzą do wych de mon stra cji, or ga ni zo wa nych z oka zji zna czą cych pol skich rocz nic, któ -
re do pro wa dzi ły do starć z si ła mi bez pie czeń stwa. Szcze gó ło wa kro ni ka tych wy da rzeń
prze kra cza za mie rze nia tych wspo mnień.

War to jed nak za sta no wić się z per spek ty wy pra wie trzy dzie stu lat, czy de cy zję gen.
Ja ru zel skie go moż na in ter pre to wać ja ko słu żą cą ów cze sne mu in te re so wi Pol ski. Oczy wi -
ście, chciał on przede wszyst kim ra to wać wła sną wła dzę, ale do pusz czał bym moż li wość,
że w swo ich oczach Ja ru zel ski dzia łał w in te re sie kra ju. W 1981 r. za brzmia ło by to dla
mnie bar dzo nie smacz nie, ale te raz mo gę zro zu mieć, że ge ne rał uwa żał tę „au to in wa zję”
za naj lep szy z moż li wych sce na riu szy. Rzecz ja sna de cy zja Ja ru zel skie go znacz nie zy ska ła
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na tym, że nie wie le póź niej w nie spo dzie wa ny spo sób roz padł się Zwią zek So wiec ki,
a w Pol sce do szło do ko rzyst nych zmian. W pew nej re tro spek cji mo że my wręcz stwier -
dzić, że wy raź na nie chęć ZSRR do si ło we go stłu mie nia „So li dar no ści” w Pol sce by ła
pierw szą prze słan ką utra ty de ter mi na cji w bro nie niu przez Mo skwę swo je go im pe rium.

Za miast pod su mo wa nia chciał bym wy mie nić kil ka ob ra zów, któ re utkwi ły mi w pa -
mię ci z cza su po by tu w Pol sce.

No tat ka na skraw ku pa pie ru, ja ką otrzy ma łem na po cząt ku 1982 r. od by łe go rzecz -
ni ka pra so we go „So li dar no ści” Ja nu sza Onysz kie wi cza w od po wie dzi na list, ja ki wy -
sła łem do nie go do wię zie nia z py ta niem, czy cze goś nie po trze bu je. Je śli do brze
pa mię tam, od po wie dział tak: „Pusz ka ty to niu Three Nuns, bu tel ka John ny Wal ke ra i plan -
szo wa gra wo jen na”. Wszyst ko bez wy jąt ku do star czy łem. Wie le lat póź niej, pod czas wi -
zy ty w Pol sce, spo tka łem się z nim już ja ko wi ce mi ni strem obro ny na ro do wej.

Szcze ry i otwar ty mło dy ks. Je rzy Po pie łusz ko, opie ra ją cy się o ską pa ny w słoń cu
mu rek, bry lu ją cy w to wa rzy stwie na spo tka niu w re zy den cji am ba sa dy. W paź dzier ni -
ku 1984 r. zo stał bru tal nie za mor do wa ny przez funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa.

Po dróż sa mo cho dem na po łu dnio wy wschód od Prze my śla przez po kry tą śnie giem
kra inę na spo tka nie z bp. Igna cym To kar czu kiem. Bi skup z du mą po ka zy wał nam swo je
al bu my ze zdję cia mi, na któ rych znaj do wa ły się wi do ki zbu do wa nych przez nie go koś -
cio łów. To kar czuk z tro ską opo wia dał o lo sie Po la ków miesz ka ją cych po dru giej stro nie
gra ni cy, na Ukra inie.

Pe wien ksiądz pra cu ją cy w wiel kim, no wo cze snym ko ście le w No wej Hu cie ko ło
Kra ko wa, z gor li wo ścią opi su ją cy ten ko ściół ja ko „ar kę na mo rzu czer wo nym”16.

Mój pol ski są siad, któ ry pew ne go dnia póź nym wie czo rem przy szedł do mnie i wrę -
czył do ku men ta cję do ty czą cą wy kształ ce nia uni wer sy tec kie go je go cór ki. W mo men cie
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go prze by wa ła ona w Chi nach, skon tak to wa ła się z au stra -
lij ską am ba sa dą w Pe ki nie i za mie rza ła osie dlić się w Au stra lii.

Wśród mo ich spo tkań z wie lo ma fa scy nu ją cy mi ludź mi wy róż nia się kon takt z prof.
Je rzym Zu brzyc kim17, z któ rym roz ma wia łem za rów no w Can be rze, jak i War sza wie.
Był on pierw szą oso bą, któ rą po pro si łem o zaj rze nie do tych no ta tek.

Patryk Pleskot
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16 W 1977 r. wła dze nie wy ra zi ły zgo dy na bu do wę ko ścio ła w No wej Hu cie – w za ło że niu sztan da -
ro wym pro duk cie so cja li zmu, gdzie nie mia ło być miej sca dla obiek tów sa kral nych. De cy zja ta zmo bi -
li zo wa ła miej sco wych ka to li ków, gro ma dzą cych się w ko lej nych mie sią cach pod krzy żem po sta wio nym
w miej scu pla no wa nej bu do wy. Po piel grzym ce Ja na Paw ła II do Pol ski w 1979 r. wła dze osta tecz nie
udzie li ły ze zwo le nia na po wsta nie ko ścio ła.

17 Je rzy Zu brzyc ki (1920–2009) – so cjo log, w 1956 r. osiadł w Au stra lii, je den z twór ców kon cep -
cji au stra lij skiej po li ty ki wie lo kul tu ro wo ści, w la tach 1970–1986 kie ro wał Wy dzia łem So cjo lo gii na Au -
stra lian Na tio nal Uni ver si ty, je den z do rad ców pre mie ra Mal col ma Fra se ra.



Uwa gi do ty czą ce in for ma cji bio gra ficz nych

w wy daw nic twie źró dło wym 

Ope ra cja „Sejm” 1944–1946. 

Na mar gi ne sie ar ty ku łu re cen zyj ne go 

pro fe so ra Grze go rza Ma zu ra

Zdu żym za in te re so wa niem prze czy ta łem w to mie pią tym
„Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” ar ty kuł re cen zyj ny do ty czą cy zbio ru do ku men tów

serii „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych–czter dzie stych
XX wie ku” au tor stwa prof. dr. hab. Grze go rza Ma zu ra, wy bit -
ne go znaw cy dzie jów Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go na zie -
miach po łu dnio wo -wschod nich Rze czy po spo li tej. Po dzie lam
wy so ką oce nę se rii przed sta wio ną w tym tek ście. Zga dzam się
przede wszyst kim z nie oce nio nym zna cze niem dla ba da czy
naj now szych dzie jów Pol ski opu bli ko wa nych w niej do ku men -
tów. Bez prze sa dy moż na stwier dzić, że na le ży ona do wy róż -
nia ją cych się nie tyl ko w do rob ku na uko wym In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej, ale w ogó le w hi sto rio gra fii naj now szych
dzie jów Pol ski.

Z uwagi na fakt, że zajmuję się hi sto rią pol skie go pod zie mia w cza sie II woj ny świa -
to wej, mo gę oso bi ście oce nić du żą ko rzyść, ja ką uzy ska łem dzię ki moż li wo ści sko rzy -
sta nia z tych ma te ria łów w ba da niach pro wa dzo nych nad po li tycz ną kon spi ra cją
pił sud czy kow ską oraz pił sud czy ka mi za an ga żo wa ny mi w dzia łal ność Związ ku Wal ki
Zbroj nej i Ar mii Kra jo wej. Szcze gól nie przy dat ny oka zał się w tym wy pad ku tom szó -
sty se rii – Ope ra cja „Sejm” 1944–1946, w któ rym przed sta wio no do ku men ty do ty czą ce
ope ra cji so wiec kiej, ma ją cej na ce lu do pro wa dze nie do li kwi da cji pol skie go pod zie mia
nie pod le gło ścio we go na zie miach po łu dnio wo -wschod nich Rze czy po spo li tej1. 

Do ku men ty za miesz czo ne w tym to mie opa trzo no przy pi sa mi, w więk szo ści bio -
gra ficz ny mi. Bu dzą one pew ne spo strze że nia, któ ry mi chciał bym się po dzie lić w na -
wią za niu do uwag za war tych w ar ty ku le re cen zyj nym pro fe so ra Ma zu ra, jak rów nież
po dać do tych przy pi sów kil ka in for ma cji uzu peł nia ją cych. Ni niej szy ar ty kuł re cen -
zyj ny sta no wi rów no cze śnie pre tekst, by uza sad nić zna cze nie od po wied nio skon stru -
owa ne go przy pi su bio gra ficz ne go w opra co wa niu na uko wym źró dła. Te go nikt
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1 Ope ra cja „Sejm” 1944–1946, oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2007. Spo śród wcze śniej szych
to mów se rii, za gad nień zwią za nych z Pol skim Pań stwem Pod ziem nym do ty czą wo lu mi ny: 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 (pierw szy tom se rii), Pol skie pod zie mie 1939–1941. Od Wo ły nia do Po ku cia,
oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2004 (trze ci tom se rii) oraz w czę ści tom czwar ty – 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. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2005.
Oczy wi ście ty tuł pierw sze go z wy mie nio nych to mów jest błęd nym przy ję ciem ter mi no lo gii so wiec kiej.
Ob szar, któ re go do ty czy ła te ma ty ka opu bli ko wa nych w tym to mie do ku men tów, był częścią te ry to rium
Pol ski oku po wa nym w tym cza sie przez ZSRS.



oczy wi ście nie pod wa ża, jed nak for ma przy pi su bio gra ficz ne go przy ję ta w wie lu
publi ka cjach nie wy da je się sa tys fak cjo nu ją ca, co skła nia do zwró ce nia uwa gi na to
zja wi sko. 

Do strze gal ną ce chą wie lu przy pi sów bio gra ficz nych znaj du ją cych się w to mie Ope -
ra cja „Sejm” 1944–1946 by ło po da wa nie wy łącz nie in for ma cji do ty czą cych re pre sji za -
sto so wa nych w sto sun ku do oso by wy mie nio nej w do ku men cie oraz da ty jej zwol nie nia
z so wiec kie go obo zu. W więk szo ści te go ty pu wy pad ków nie umiesz cza no w no cie in -
nych in for ma cji, na wet da nych bli żej iden ty fi ku ją cych da ną oso bę (ta kich jak da ta i miej -
sce uro dze nia oraz imio na ro dzi ców). Zda rza ły się rów nież przy pad ki, gdy w od nie sie niu
do nie któ rych dzia ła czy pod zie mia nie po da wa no w ogó le żad nej in for ma cji, tj. nie za -
miesz cza no w opra co wa niu da ne go do ku men tu od po wied nie go przy pi su. Wresz cie w czę -
ści przy pi sów do ty czą cych osób z kie row ni czych krę gów pol skiej po li ty ki lub kon spi ra cji
do bór po da nych in for ma cji bio gra ficz nych wy da je się nie do koń ca traf ny2.

Po dzie la jąc więc opi nię Grze go rza Ma zu ra, że „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”, trud no się
zgo dzić z in nym stwier dze niem re cen zen ta, pod kre śla ją ce go wy jąt ko wą sta ran ność spo -
rzą dze nia przy pi sów we wszyst kich to mach se rii (a więc rów nież re cen zo wa nym), że
w od nie sie niu do dzia ła czy Pol ski Pod ziem nej „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 [...]. Te raz ta pamięć
sta ła się nie ja ko wła sno ścią pu blicz ną”3. Śmiem wąt pić, czy tak się sta ło. Od bior ca mi
zbio rów do ku men tów rzad ko są sa mi uczest ni cy wy da rzeń, któ rzy nie zaj mu ją się ba da -
nia mi hi sto rycz ny mi, nie mó wiąc już o ich ro dzi nach. Od bior ca mi są za wo do wi hi sto ry -
cy, dla któ rych przy pis ogra ni cza ją cy się do po da nia imie nia i na zwi ska sze re go we go
człon ka kon spi ra cji z do da ną in for ma cją o for mie re pre sji jest ma ło przy dat ny w ba da -
niach. Oso ba ta ka na dal po zo sta je dla od bior cy ano ni mo wa. Oczy wi ście zna le zie nie ta -
kich in for ma cji jest czę sto wy zwa niem dla ba da cza, wła śnie dla te go, że do ty czy zwy kle
sze re go wych człon ków pod zie mia. Nie mniej trud ta ki na le ży po dej mo wać.

Zwróć my uwa gę na kil ka przy kła dów, któ re uza sad nia ją po wyż szy po gląd. W do -
ku men cie do ty czą cym ska za nia przez So wie tów człon ków Od dzia łu V (Łącz no ści) Ob -
sza ru Lwow skie go „Nie” (wcze śniej na le żą cych do AK), kie ro wa ne go przez Ju lia na
Wik to ra, wy mie nio no m.in. Ja na Skwar czyń skie go, po da jąc je dy nie za sto so wa ną for -
mę re pre sji i da tę zwol nie nia z so wiec kie go ła gru. To zde cy do wa nie za ma ło, by uza -
sad nia ło po gląd o zna czą cej przy dat no ści ta kiej in for ma cji dla ba da czy tej te ma ty ki.
Uro dzo ny w 1919 r. Skwar czyń ski w chwi li wy bu chu woj ny był stu den tem Wy dzia łu
Pra wa Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie. W kon spi ra cji od 11 li sto pa da 1939 r.,
dzia łał w nie wiel kiej or ga ni za cji Woj sko Pol skie, two rzo nej od paź dzier ni ka 1939 r.
przez Je rze go Dre sze ra w Za kła dach Elek trycz nych Okrę gu Lwow skie go. Za pew ne krót -
ko po czerw cu 1941 r. po łą czy ła się ona z utwo rzo ną przez ppłk. Ja na So ko łow skie go
pił sud czy kow ską or ga ni za cją Wier ni Pol sce, ale po mniej wię cej ro ku więk szość jej
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2 Po dob ne uwa gi do ty czą ce for my spo rzą dze nia przy pi sów bio gra ficz nych moż na od nieść do wspo -
mnia nych wy żej to mów: Pol skie pod zie mie na te re nach Za chod niej Ukra iny... i Pol skie pod zie mie 
1939–1941. Od Wo ły nia... W dal szej czę ści ar ty ku łu po dam kil ka te go przy kła dów.

3 G. Ma zur, Se ria wy daw ni cza „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”, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2012, t. 5, s. 297.



człon ków, w tym Skwar czyń ski, prze szła do AK4. Od 1943 r. Skwar czyń ski spra wo wał
funk cję łącz ni ka mię dzy ma ga zy nem czę ści ra dio wych (kie ro wa nym przez An drze ja
Ma chal skie go) a ko mór ką re mon to wą apa ra tów ra dio wych ty pu ZK1 i ZK2 (sie cio we
i ba te ryj ne) Par ku Łącz no ści Od dzia łu V Łącz no ści Ko men dy Ob sza ru Lwow skie go
AK – kie ro wa ną przez inż. T. Za ga jew skie go. Dzia łal ność tę Skwar czyń ski kon ty nu -
ował pod do wódz twem Ju lia na Wik to ra w cza sie dru giej oku pa cji so wiec kiej. Po pro -
ce sie zo stał ze sła ny do Po ło win ki w ob wo dzie mo ło tow skim (obec nie per m skim),
na za chod nich sto kach środ ko we go Ura lu. Pra co wał przy bu do wie ta my i elek trow ni
wod nej na rze ce Ko świe (do pły wie Ka my). Po zwol nie niu i po wro cie do Pol ski osiadł
w Za brzu. Tam do chwi li przej ścia na eme ry tu rę w 1987 r. pra co wał ja ko urzęd nik ban -
ko wy. Swo je wspo mnie nia z po by tu w so wiec kich wię zie niach i ła grach opi sał w opu -
bli ko wa nej nie daw no re la cji5.

W no cie Ju lia na Wik to ra zna la zło się wię cej in for ma cji, ale brak da nych do ty czą cych
wy kształ ce nia (był ab sol wen tem Po li tech ni ki Lwow skiej), któ re mia ło oczy wi ście wpływ
na ta ką, a nie in ną for mę je go uczest nic twa w kon spi ra cji. Nie był też Wik tor pod po rucz -
ni kiem ar ty le rii WP, a pod cho rą żym re zer wy ar ty le rii. Awans ofi cer ski na pod po rucz ni -
ka cza su woj ny uzy skał do pie ro w 1943 r. W no cie zna la zła się rów nież błęd na
in for ma cja, ja ko by Wik tor w stycz niu 1940 r. zo stał wpro wa dzo ny do or ga ni za cji przez
ppłk. Ja na So ko łow skie go, któ ry w tym cza sie kie ro wał ZWZ -2. W rze czy wi sto ści Wik -
tor, tak jak Skwar czyń ski i Ma chal ski, dzia łał w or ga ni za cji Woj sko Pol skie, włą czo -
nej – jak wspo mnia no – do Wier nych Pol sce. Z tej or ga ni za cji do pie ro prze szedł do AK.

In ny przy kład do ty czy Ja dwi gi To ka rzew skiej. Bar dzo ogól ni ko wa no ta na te mat tej
wy bit nej dzia łacz ki pol skie go pod zie mia we Lwo wie zna la zła się w to mie trze cim, brak
jej na to miast w re cen zo wa nym zbio rze, mi mo że w do ku men tach przed sta wio no ak tyw -
ność kon spi ra cyj ną To ka rzew skiej w cza sie dru giej oku pa cji so wiec kiej6. Ob szer na no ta
bio gra ficz na po win na zna leźć się w oma wia nej książ ce już cho ciaż by dla te go, że oso ba
To ka rzew skiej zo sta ła nie ste ty po mi nię ta w naj waż niej szej do tych czas pu bli ka cji bio gra -
ficz nej do ty czą cej pol skiej kon spi ra cji we Lwow skiem – słow ni ku bio gra ficz nym Grze -
go rza Ma zu ra i Je rze go Wę gier skie go7. Ja dwi ga To ka rzew ska (1894–1965), na uczy ciel ka,
uczest nicz ka woj ny pol sko -bol sze wic kiej (ja ko sa ni ta riusz ka w 5. pp i szpi ta lu po lo -
wym L 112/606 3. DP Le gio nów), w mię dzy woj niu pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka i dyrek -
tor ka szko ły w Bu sku pod Lwo wem, na le ża ła rów nież do To wa rzy stwa Szko ły Lu do wej.
Za swo je osią gnię cia w dzia łal no ści oświa to wej zo sta ła od zna czo na przez pre mie ra
Aleksan dra Pry sto ra Srebr nym Krzy żem Za słu gi. W la tach trzy dzie stych bar dzo ak tyw -
nie udzie la ła się w lo kal nej dzia łal no ści spo łecz nej. By ła rad ną Bu ska, prze wod ni czą cą
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4 BZNO, 16594/II, Je rzy Wę gier ski, Kon spi ra cja woj sko wa na te re nie Ma ło pol ski Wschod niej
w okre sie II woj ny świa to wej, t. 8, Or ga ni za cje woj sko we stron nictw po li tycz nych i har cer skie 1939–1946,
k. 129–130; SPP, BI, 5153, Je rzy Dre szer, Już ni gdy wię cej, Wło chy–An glia, 1945–1948, s. 2, mps
(kopię wspo mnień udo stęp nił mi Ma ciej Żucz kow ski). Or ga ni za cja Dre sze ra nie zo sta ła wspo mnia na
w cen nej mo no gra fii Ra fa ła Wnu ka „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.

5 J. Skwar czyń ski, Wspo mnie nie mo jej „przy go dy”, b.m.w., 2010.
6 Pol skie pod zie mie 1939–1941. Od Wo ły nia..., s. 85. Nie do wie my się rów nież ni cze go o To ka rzew -

skiej w to mie Pol skie pod zie mie na te re nach Za chod niej Ukra iny..., gdyż w przy pi sie za miesz czo no je -
dy nie jej imię i na zwi sko (ibi dem, s. 1215). 

7 G. Ma zur, J. Wę gier ski, Kon spi ra cja lwow ska 1939–1944. Słow nik bio gra ficz ny, Ka to wi ce 1997.



koła Związ ku Pra cy Oby wa tel skiej Ko biet oraz pre ze sem tam tej sze go od dzia łu Związ ku
Strze lec kie go8.

Nie mal przez ca ły okres II woj ny świa to wej To ka rzew ska prze by wa ła we Lwo wie,
nie prze rwa nie też do chwi li aresz to wa nia przez NKWD w lu tym 1945 r. dzia ła ła w kon -
spi ra cji (uży wa ła pseu do ni mu: „Te re sa” i na zwi ska: Ko ło wska). W cza sie pierw szej oku -
pa cji so wiec kiej na le ża ła do ZWZ, w odła mie kie ro wa nym przez mjr. Alek san dra Klot za
i ppłk. Ja na So ko łow skie go. W cza sie oku pa cji nie miec kiej zna la zła się w kie row nic twie
or ga ni za cji pił sud czy kow skich – Wier ni Pol sce, a na stęp nie w Kon wen cie Or ga ni za cji
Nie pod le gło ścio wych9. Kie ro wa ła Od dzia łem Pra so wym KON we Lwo wie oraz zor ga -
ni zo wa ła kol por taż licz nej pra sy kon spi ra cyj nej tej or ga ni za cji (głów nym pi smem był
„Ko mu ni kat”). W związ ku ze swo ją dzia łal no ścią by ła po szu ki wa na przez ge sta po. Po za -
ję ciu Lwo wa przez Ar mię Czer wo ną na dal dzia ła ła w KON. Wraz z So ko łow skim re da -
go wa ła „Ko mu ni kat” i naj pew niej kie ro wa ła kol por ta żem te go pi sma. Po wy ro ku by ła
po cząt ko wo wię zio na w ob wo dzie mo ło tow skim (obec nie per m skim) w po bli żu Swier -
dłow ska, a od koń ca 1949 r. – w Min ła gu – spe cła grze OŁP -2 (obo zie dla więź niów po -
li tycz nych o szcze gól nie za ostrzo nych wa run kach) pod miej sco wo ścią Abieź, oko ło 140
ki lo me trów na po łu dnio wy za chód od Wor ku ty. Pierw sze go kwiet nia 1955 r., cięż ko chorą,
prze wie zio no ją do do mu in wa li dów w re jo nie zu bow sko -po lań skim w Mor dwiń skiej
ASRR. W grud niu 1955 r. wró ci ła do Pol ski w jed nym trans por cie z Je rzym Wę gier -
skim – przy szłym pierw szym hi sto ry kiem lwow skiej kon spi ra cji. W War sza wie To ka -
rzew ską za opie ko wał się płk An to ni Sa noj ca, dzię ki któ re mu zna la zła schro nie nie w do mu
Ha li ny Kró li kow skiej (sio stry cio tecz nej gen. Ste fa na Ro wec kie go) w Ol szy nach
pod War sza wą, gdzie pro wa dzi ła go spo dar stwo rol ne i zaj mo wa ła się dzie wiar stwem.
W 1958 r. na wią za ła ko re spon den cję ze swo im bra tem stry jecz nym, gen. Mi cha łem Toka -
rzew skim -Ka ra sze wi czem, któ ry prze by wał wów czas na uchodź stwie w Wiel kiej Bry ta -
nii. Za pro szo na przez nie go do An glii, nie otrzy ma ła wi zy bry tyj skiej. Ostat nie mie sią ce
ży cia spę dzi ła w Po zna niu.

Jak wspo mnia łem, co naj mniej w kil ku na stu wy pad kach w przy pi sach nie uwzględ -
nio no wy mie nio nych w do ku men tach uczest ni ków pol skie go pod zie mia. Brak in for ma -
cji m.in. o dzia ła czach pił sud czy kow skie go Kon wen tu Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wych:
aresz to wa nych przez NKWD – jed ne go z człon ków kie row nic twa KON por. rez. Ma ria -
na My sła kow skie go (w nie któ rych do ku men tach błęd nie wy mie nia ne go ja ko Ma sła kow -
ski), człon ków KON – Zo fii Hus sa kow skiej (w tek ście błęd nie: Hu sa kow skiej),
Fran cisz ka Je żow skie go (w tek ście do ku men tu błęd nie wy mie nio ny ja ko Je żew ski), Sta -
ni sła wa Ma tu sia ka i Hen ry ka Wo ło szy na, a tak że m.in. osób dzia ła ją cych w ostat nim
okre sie kon spi ra cji pod oku pa cją so wiec ką (głów nie w kol por ta żu pra sy kon spi ra cyj -
nej) – w tym An drze ja Ry bic kie go, Se we ry na To ma si ka i bra ci Jó ze fa i Lu dwi ka He ge -
diu szów czy też in nych kon spi ra to rów, jak cho ciaż by Zyg fry da Ka spra Szy nal skie go.
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8 CAW, Ja dwi ga To ka rzew ska, Od rzuc. 22 II 1937; CAW, Zwią zek Strze lec ki, I.390.1.52, Upo waż -
nie nie Fran cisz ka Kle ina dla Ja dwi gi To ka rzew skiej z 9 VIII 1937 r.; CAW, Zwią zek Strze lec -
ki, I.390.1.59, Pro to kół zwy czaj ne go Okrę go we go Zjaz du De le ga tów VI Okrę gu ZS z 4 VI 1930 r.
(wy mie nio ne do ku men ty nie są pa gi no wa ne).

9 W do ku men cie In for ma cja spe cjal na Alek san dra Wo ro ni na dla Sier gie ja Saw czen ki o zli kwi do wa -
niu Kon wen tu Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wych we Lwo wie z 17 II 1945 r. Myl nie uzna wa no KON
za or ga ni za cję na ro do wo de mo kra tycz ną, cze go jed nak nie wy ja śnio no w od po wied nim przy pi sie.



Ma rian Świe sta -My sła kow ski (1893–1985) był le gio ni stą i ofi ce rem WP. W cza -
sie I woj ny świa to wej słu żył w II Bry ga dzie Le gio nów, prze szedł ca ły jej szlak bo jo wy,
był ran ny i in ter no wa ny po bo ju pod Ra rań czą. Póź niej słu żył w WP, uczest ni czył w woj -
nie z bol sze wi ka mi, był od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych. W 1924 r. z po wo du in wa -
lidz twa zo stał zwol nio ny z czyn nej służ by woj sko wej. Po zo sta wał ofi ce rem po spo li te go
ru sze nia pie cho ty w Ofi cer skiej Ka drze Okrę go wej nr VI Lwów. Od 1927 r. pra co wał ja -
ko urzęd nik Miej skiej Ko mu nal nej Ka sy Oszczęd no ścio wej we Lwo wie. Na le żał do czo -
ło wych dzia ła czy od dzia łu lwow skie go Związ ku Le gio ni stów Pol skich. Pod czas oku pa cji
so wiec kiej i nie miec kiej prze by wał we Lwo wie. Dzia łał w ZWZ -AK, w 1942 r. prze -
szedł jed nak do KON. W miesz ka niu My sła kow skie go znaj do wał się punkt kon tak to wy
KON, w któ rym spo ty kał się on m.in. z ppłk. So ko łow skim. My sła kow ski zaj mo wał się
jed nak przede wszyst kim pra cą or ga ni za cyj ną – m.in. wpro wa dził do KON oko ło czter -
dzie stu osób, głów nie daw nych le gio ni stów, ofi ce rów i pod ofi ce rów WP. Pro wa dził też
szko le nie woj sko we gru py bo jo wej KON (któ rej człon kiem był m.in. wspo mnia ny Hen -
ryk Wo ło szyn). Po wy ro ku My sła kow ski był wię zio ny m.in. w obo zie Pie scza no wo ITL.
Wró cił do Pol ski do pie ro 30 wrze śnia 1956 r. Za miesz kał we Wro cła wiu, naj pierw u swo -
je go bra ta Kon ra da, a od 1959 r. w Do mu Spo koj nej Sta ro ści przy ul. Mącz nej.

O Zo fii Hus sa kow skiej wia do mo nie wie le. Uro dzi ła się w 1892 r. W cza sie oku pa cji
nie miec kiej i so wiec kiej bar dzo ak tyw nie udzie la ła się w KON. Uczest ni czy ła w kol por -
ta żu „Ko mu ni ka tu”, w jej miesz ka niu po wie la no rów nież część na kła du pi sma. Po aresz -
to wa niu i wy ro ku ska zu ją cym wy wie zio no ją do obo zu w po bli żu Po ło win ki w ob wo dzie
mo ło tow skim, gdzie wkrót ce zmar ła. Z ko lei Fran ci szek Je żow ski (1896 – po 1945), kpt.
WP, przed I woj ną świa to wą był człon kiem Pol skich Dru żyn Strze lec kich, w Le gio nach
Pol skich słu żył w 4. pp III Bry ga dy, zo stał mia no wa ny cho rą żym. Po 1918 r. był za wo -
do wym ofi ce rem w 4. pp WP, wal czył z bol sze wi ka mi, zo stał od zna czo ny krzy żem Virtu ti 
Mi li ta ri. Usu nię ty z woj ska na mo cy wy ro ku Woj sko we go Są du Okrę go we go we Lwo -
wie z 28 lu te go 1925 r., pra co wał ja ko urzęd nik w Sta ni sła wo wie i Lu bli nie. W cza sie
oku pa cji ak tyw ny w KON, opu ścił Lwów za nim do szło do aresz to wań, któ re roz bi ły
orga ni za cję. Po 1945 r. miesz kał w Ko sza li nie, ale bliż szych in for ma cji o je go dal szych
lo sach nie uda ło się usta lić.

Sta ni sław Ma tu siak (1895–1948?), ar ty sta ma larz, ilu stra tor, w mię dzy woj niu uczest -
ni czył w ży ciu ar ty stycz nym Lwo wa, a w la tach 1923–1930 – Wil na. W cza sie oku pa cji
nie miec kiej dzia łał w AK i KON we Lwo wie, brał udział w od bio rze na słu chu ra dio we -
go i dzia łal no ści pra so wej. Po za ję ciu mia sta przez So wie tów kon ty nu ował pra cę nie -
pod le gło ścio wą. Aresz to wa no go je sie nią 1944 r. i ze sła no. We dług nie pew nych
in for ma cji zmarł w 1945 r. lub 1948 r. Przy opra co wa niu no ty bio gra ficz nej Ma tu sia ka
moż na by ło po słu żyć się in for ma cja mi z dwóch opu bli ko wa nych ha seł bio gra ficz nych
do ty czą cych je go oso by, acz kol wiek szcze gó ły je go dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej
i oko licz no ści śmier ci wy ma ga ją jesz cze dal szych ba dań10.

Wresz cie czwar ty, naj młod szy z wy mie nio nych kon spi ra to rów – uro dzo ny w 1926 r.
Hen ryk Wo ło szyn, uczeń gim na zjum, dzia łał w AK i KON w cza sie oku pa cji nie miec kiej.
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10 I. Bal, Ma tu siak Sta ni sław [w:] Słow nik ar ty stów pol skich i ob cych w Pol sce dzia ła ją cych (zmar -
łych przed 1966 r.), t. V, War sza wa 1993, s. 445–446; I. Try bow ski, Ma tu siak Sta ni sław [w:] Pol ski słow -
nik bio gra ficz ny, t. XX, Wro cław–War sza wa–Kra ków–Gdańsk 1975, s. 215–216.



Dzia łal ność w KON kon ty nu ował po za ję ciu mia sta przez So wie tów. Po wy wie zie niu
do ZSRS był wię zio ny w ła grze Szy ro kłag w po bli żu Po ło win ki, gdzie pra co wał w kamie -
nio ło mach przy bu do wach za po ry wod nej na Ko świe oraz elek trow ni wod nej, a także
wy rę bie la sów. Póź niej, wraz z Je rzym Wę gier skim, prze by wał w Sa ra tow ła gu, w obozie
spe cjal nym Min łag, a na stęp nie w Pe czor skim Za głę biu Wę glo wym w In cie. Po po wro -
cie do kra ju w 1955 r. pra co wał w przed się bior stwach bu dow la nych na Ży wiec czyź nie,
m.in. przed przej ściem na eme ry tu rę w 1990 r. ja ko na czel ny in ży nier w Za kła dzie Re -
mon to wo -Bu dow la nym Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj nej w Za rze czu11.

Spo śród in nych wy mie nio nych osób nie trud no by ło opra co wać przy pis do oso by
Alek san dra Ry bic kie go (w do ku men cie myl nie po da no imię An drzej), któ re go bio gra my
znaj du ją się za rów no w Pol skim słow ni ku bio gra ficz nym, jak i w słow ni ku Ma zu ra i Wę -
gier skie go. Alek san der Ry bic ki (1904–1983), kpt. cz.w., w kon spi ra cji był wy bit nym pra -
cow ni kiem łącz no ści za gra nicz nej ZWZ – naj pierw na od cin ku „Po łu dnie”, a od 1942 r.
ja ko szef ko mór ki ku rier skiej „La tar nia” we Lwo wie, pod le ga ją cej Wy dzia ło wi Łącz no -
ści Za gra nicz nej KG AK. Zor ga ni zo wał trzy tra sy ku rier skie z Czer nio wiec do Bu ka resz -
tu, a stam tąd do pla ców ki łącz no ści w Stam bu le o krypt. „Bey”. Kon ty nu ował dzia łal ność
kon spi ra cyj ną w cza sie dru giej oku pa cji so wiec kiej, an ga żu jąc się w wy da wa nie pił sud -
czy kow skie go „Ko mu ni ka tu”. Po wy ro ku był wię zio ny m.in. w Wor ku cie i Cze la biń sku.
Wró cił do kra ju we wrze śniu 1955 r. Pra co wał w Mu zeum Zie mi Sa noc kiej, a od lip -
ca 1958 r. w Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go w Sa no ku, któ re go był za ło ży cie lem
i pierw szym dy rek to rem12.

Dość za ska ku ją cy jest wresz cie brak od nie sie nia bi blio gra ficz ne go do Zyg fry da
K. Szy nal skie go (1915–1993). Szy nal ski był do wód cą plu to nu 51. pp 12. DP (w stop niu
pod ofi ce ra). Uczest ni czył w kam pa nii pol skiej 1939 r., był cięż ko ran ny. W kon spi ra cji
m.in. peł nił funk cję za stęp cy ko men dan ta Ob wo du Brze ża ny AK (od lu te go 1943 r.)
i miej sco we go ko men dan ta Ke dy wu. Brał udział w wie lu ak cjach dy wer syj nych, póź niej
w ak cji „Bu rza” i wal kach z UPA. Od wio sny 1945 r. dzia łał w „Nie” we Lwo wie,
a po wy jeź dzie do Pol ski w eks te ry to rial nym Okrę gu Tar no pol na Ślą sku. Aresz to wa ny
przez UB w 1948 r., był tor tu ro wa ny. W 1949 r. ska za no go na sie dem lat wię zie nia, któ -
re opu ścił we wrze śniu 1955 r. Po zwol nie niu pro wa dził za kład rze mieśl ni czy13.

Zde cy do wa nie nie wy star cza ją ca jest rów nież no ta do ty czą ca Bro ni sła wa Że gli na,
w któ rej po da no je dy nie in for ma cję, że był ko men dan tem Okrę gu Tar no pol AK. Po dob -
nie jest, je śli idzie o Pio tra Woź nia ka z ko men dy te goż okrę gu, gdzie zna la zła się jesz cze
in for ma cja o ska za niu go na ka rę śmier ci w 1947 r. i wię zie niu do 1956 r. W obu wy pad -
kach nie po da no na wet dat ży cia obu waż nych po sta ci pol skiej kon spi ra cji w Tar no pol -
skiem. Tym cza sem Że glin (1910–1994), przed woj ną za wo do wy ofi cer WP, był jed ną
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11 Bio gra my Skwar czyń skie go, To ka rzew skiej, My sła kow skie go, Hus sa kow skiej, Je żow skie go
i Woło szy na zob. M. Ga łę zow ski, Wier ni Pol sce. Lu dzie kon spi ra cji pił sud czy kow skiej 1939–1947, War -
sza wa 2005. Tam rów nież znaj du je się bi blio gra fia do każ de go bio gra mu. Brak na to miast w tym opra -
co wa niu bio gra mu Ma tu sia ka, o któ re go dzia łal no ści w KON do wie dzia łem się do pie ro z do ku men tu
za miesz czo ne go w re cen zo wa nej edy cji.

12 G. Ma zur, J. Wę gier ski, Ry bic ki Alek san der [w:] eidem, Kon spi ra cja lwow ska..., s. 162–163;
A. Prze woź nik, Ry bic ki Alek san der [w:] Pol ski słow nik bio gra ficz ny, t. XXXI, Kra ków 1991, s. 300–303.

13 Wię cej zob. T. Bal bus, Zyg fryd Ka sper Szy nal ski [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny w Pol sce
1944–1956. Słow nik bio gra ficz ny, t. I, War sza wa 2002, s. 453–457.



z czo ło wych po sta ci krę gu kie row ni cze go AK na tym ob sza rze. W grud niu 1944 r. ob jął
funk cję ko men dan ta okrę gu i kon ty nu ował wal kę z so wiec ką oku pa cją aż do koń ca 1945 r.
Dzia łal ność nie pod le gło ścio wą pro wa dził na dal na Ślą sku, a póź niej – aż do lip ca 1956 r.,
kie dy na krót ko zo stał aresz to wa ny – ukry wał się przed bez pie ką. Dru gi z wy mie nio nych
ofi ce rów, kpt. Piotr Woź niak, au tor zna nej książ ki Za plu ty ka rzeł re ak cji, na le żał rów nież
do eli ty kie row ni czej Okrę gu Tar no pol skie go AK, a po wy jeź dzie stam tąd sta nął na cze le
struk tur Na ro do we go Zjed no cze nia Woj sko we go w Rze szow skiem. Aresz to wa ny
w 1948 r., po be stial skim śledz twie ska za ny na ka rę śmier ci, zamie nio ną na 10 lat wię zie -
nia, był wię zio ny do 1955 r., kie dy otrzy mał rocz ną prze rwę w od by wa niu ka ry. Nie wró -
cił już do wię zie nia. Póź niej pra co wał ja ko na uczy ciel hi sto rii, obro nił dok to rat. Dzia łał
w NSZZ „So li dar ność”, był in ter no wa ny po 13 grud nia 1981 r.14

Na ko niec te go krót kie go uzu peł nie nia na le ży jesz cze zwró cić uwa gę, że nie opa trzo -
no przy pi sem stwierdzenia wy stę pu ją cego w do ku men cie do ty czą cym li kwi da cji KON
na te mat apro ba ty – jakiej ta or ga ni za cja udzie li ła w swo im pi śmie „Ko mu ni kat” – li kwi -
da cji „zna ne go dzia ła cza Związ ku Pa trio tów Pol skich – pro fe so ra Bie liń skie go”. Spra -
wa do ty czy ła za ma chu na do cen ta (a nie pro fe so ra) fi zjo lo gii Zdzi sła wa Bie liń skie go,
czo ło we go dzia ła cza ZPP, któ ry pu blicz nie, na ła mach „Czer wo ne go Sztan da ru”, opo -
wie dział się za przy łą cze niem Lwo wa do ZSRS. Ósme go lu te go 1945 r. do rę czo no mu
do miesz ka nia prze sył kę, w któ rej by ła ukry ta bom ba. W chwi li otwie ra nia prze sył ki
ładu nek eks plo do wał i po zba wił Bie liń skie go ży cia.

Ostat nie ze wspo mnia nych spo strze żeń do ty czą cych kon struk cji przy pi sów bio gra -
ficz nych w re cen zo wa nym to mie ma mniej sze zna cze nie niż po przed nie, je że li za naj -
waż niej sze uzna my kry te rium po znaw cze. Nie ma bo wiem re guł spo rzą dza nia przy pi su
do ty czą ce go osób, co do któ rych z du żą do zą praw do po do bień stwa mo że my przy jąć, że
są do sko na le roz po zna wal ne przez od bior ców edy cji do ku men tów. W in te re su ją cej nas
dzie dzi nie umow nie moż na uwa żać za ta kie oso by te, któ re peł nią naj wyż sze funk cje kie -
row ni cze (po li tycz ne lub woj sko we) w pań stwie. W opi sy wa nym wy pad ku by ły by to
więc oso by z krę gów kie row ni czych pol skie go ży cia po li tycz ne go okre su II woj ny świa -
to wej na uchodź stwie i w kra ju. Umiesz cza nie ob szer niej szych przy pi sów bio gra ficz -
nych w ta kich wy pad kach nie wy da je się ce lo we.

W re cen zo wa nym zbio rze, w któ rym zresz tą oso by z krę gów kie row ni czych nie wy -
stę pu ją tak czę sto jak w po przed nich edy cjach, przy ję to w mo im od czu ciu do bry mo del,
uwzględ nia ją cy naj waż niej sze in for ma cje bio gra ficz ne. Sta no wi to zna czą cą róż ni cę
w od nie sie niu do po przed nich to mów se rii „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych–
czter dzie stych XX wie ku”, któ re do ty ka ły pro ble ma ty ki Pol ski Pod ziem nej. W to mach
pierw szym i trze cim w wie lu wy pad kach za sto so wa no – przede wszyst kich w od nie sie -
niu do woj sko wych – zbyt skró to wy mo del no ty bio gra ficz nej. W wy pad ku kon struk cji
te go ty pu przy pi sów nie jest bo wiem obo jęt ny cho ciaż by ich ro do wód nie pod le gło ścio -
wy. Oczy wi ście gen. Ste fan Ro wec ki był przede wszyst kim twór cą i ko men dan tem
Związ ku Wal ki Zbroj nej, a na stęp nie Ar mii Kra jo wej. Ale je go bio gra fię okre śli ła służ -
ba w Le gio nach Pol skich, w któ rych był jed nym z naj młod szych ofi ce rów, a ja ko ofi cer
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14 Wię cej zob. T. Bal bus, Bro ni sław Że glin [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny w Pol sce 1944–1956.
Słow nik bio gra ficz ny, t. II, War sza wa 2004, s. 574–579; D. Iwa necz ko, Piotr Woź niak [w:] Kon spi ra cja
i opór spo łecz ny..., t. II, s. 564–567.



I Bry ga dy na le żał rzecz ja sna do pił sud czy kow skiej eli ty. In for ma cji ta kiej za bra kło w od -
nie sie niu do nie mal wszyst kich ofi ce rów WP wy wo dzą cych się z Le gio nów (na to miast
w to mie Ope ra cja „Sejm” ta kie in for ma cje uwzględ nia no, cho ciaż aku rat nie w wy pad -
ku gen. Ro wec kie go). 

Nie od no sząc się do każ de go przy pi su, do któ re go mam za strze że nia, chcia łem po -
dać kil ka przy kła dów uza sad nia ją cych po wyż szą opi nię, a zwią za nych – jak wspo mnia -
łem – z wcze śniej pu bli ko wa ny mi to ma mi se rii. W to mie pierw szym bar dzo ogól ni ko we
no ty do ty czą gen. Mie czy sła wa Smo ra wiń skie go i płk. Jó ze fa Tun gu za -Za wi śla ka15. Brak
in for ma cji o lo sach Smo ra wiń skie go przed 1934 r., a no ta Tun gu za -Za wi śla ka za czy na
się od 1938 r., kie dy to ob jął funk cję ko men dan ta Związ ku Strze lec kie go. In for ma cję do -
ty czą cą je go lo sów w cza sie woj ny – „po tem w AK, uczest nik po wsta nia war szaw skie -
go” (któ ra zresz tą jest ostat nią w no cie) – na le ży uznać za da le ko ogól ni ko wą.
Tun guz -Za wi ślak, ofi cer I Bry ga dy Le gio nów Pol skich, in wa li da spod Ko stiuch nów ki,
uczest nik woj ny z bol sze wi ka mi, w mię dzy woj niu m.in. na sta no wi sku do wód cy 28. pp
i 84. pp, w cza sie oku pa cji nie miec kiej kie ro wał nie wiel ką or ga ni za cją kon spi ra cyj ną wy -
wo dzą cą się z Okrę gu War szaw skie go Związ ku Strze lec kie go. No si ła ona na zwę Zwią -
zek Strze lec ki i wy da wa ła pi smo „Pio nier”. Zo sta ła sca lo na, zresz tą po dłu gich
per trak ta cjach, z AK w mar cu 1943 r. W po wsta niu war szaw skim płk Tun guz -Za wi ślak
wal czył na sta no wi sku do wód czym w Śród mie ściu, a od 20 wrze śnia 1944 r. do wo dził
36. pp 28. DP. Po woj nie prze by wał na uchodź stwie w Wiel kiej Bry ta nii i USA. Dzia łał
w Li dze Nie pod le gło ści Pol ski i Związ ku Le gio ni stów i Pe owia ków w USA, był in wi gi -
lo wa ny przez MBP, m.in. przez agen ta „Sta ro wi nę”16.

Po dob nie nie do kład nie opra co wa no no ty ppłk. Ja na So ko łow skie go, któ re go bio gra -
fia za czy na się z chwi lą ob ję cia do wódz twa 35. DPRez. w 1939 r. La ko nicz nie przed sta -
wio no je go dzia łal ność po odej ściu z ZWZ w mar cu 1940 r. – „po tem dca or ga ni za cji
kon spi ra cyj nej Wier ni Pol sce; od 1942 w KON. W 1945 aresz to wa ny przez UB, zwol -
nio ny w 1946” (na tym no ta się koń czy). Jesz cze bar dziej la ko nicz na jest no ta do ty czą -
ca je go głów ne go współ pra cow ni ka w pierw szym okre sie oku pa cji – mjr. Alek san dra
Klot za, któ ra roz po czy na się od służ by w Ar mii „Po znań” we wrze śniu 1939 r., a koń czy
się z chwi lą ob ję cia funk cji sze fa szta bu ZWZ -2, więc na po cząt ku 1940 r. Obaj wy wo -
dzi li się z Le gio nów, obaj by li ofi ce ra mi za wo do wy mi WP, obaj też na le że li do waż nych
po sta ci kon spi ra cji pol skiej we Lwo wie (a Klotz póź niej w wy wia dzie ZWZ -AK), co po -
win no być w no tach pod kre ślo ne17.

W to mie trze cim se rii przy kła dem te go ty pu ogól ni ko wo ści są m.in. no ty puł kow ni -
ków Ta de usza Ma jew skie go, Le opol da En de la -Ra gi sa i Ju lia na Fi li po wi cza. Po da no
w nich je dy nie fak ty z ich ży cia z lat 1939–1941, przy czym funk cje kon spi ra cyj ne przed -
sta wio no bar dzo la ko nicz nie. A prze cież wszy scy uczest ni czy li w wal ce o nie pod le głość
jesz cze w cza sie I woj ny świa to wej ja ko żoł nie rze Le gio nów Pol skich, a póź niej w woj -
nach o gra ni ce Rze czy po spo li tej. Wszy scy ode gra li też waż ną ro lę w kon spi ra cji, co jak
wspo mnia łem, znaj du je w tych no tach sła be od zwier cie dle nie, a w wy pad ku En de la -
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15 Pol skie pod zie mie 1939–1941. Od Wo ły nia..., s. 227.
16 M. Ga łę zow ski, Jó zef Tun guz -Za wi ślak [w:] idem, Wier ni Pol sce..., s. 774–781.
17 Za in te re so wa nych dzia łal no ścią tych ofi ce rów od sy łam do prac Grze go rza Ma zu ra, a tak że włas -

nych.



-Ragisa po mi nię to in for ma cję, że do grud nia 1941 r. był pierw szym ko men dan tem Okrę -
gu Ra dom sko -Kie lec kie go ZWZ18.

Spo śród in nych do strze żo nych man ka men tów w przy pi sach bio gra ficz nych w tym
to mie nie pre cy zyj na jest in for ma cja do ty czą ca ks. Zyg mun ta Ka czyń skie go: „Od 1945
w kra ju, w 1949 uwię zio ny”. W rze czy wi sto ści po po wro cie do kra ju ks. Ka czyń ski na -
le żał do czo ło wych dzia ła czy Stron nic twa Pra cy i śro do wi ska sku pio ne go wo kół „Ty go -
dni ka War szaw skie go”. Po raz pierw szy zo stał aresz to wa ny 31 sierp nia 1948 r.
W na stęp nym ro ku aresz to wa no go po raz dru gi, a dwa la ta póź niej zo stał ska za ny na 10
lat wię zie nia19. Zmarł w wię zie niu „mo ko tow skim” przy ul. Ra ko wiec kiej w War sza -
wie 13 ma ja 1953 r. Sta ni sław Du bo is za nim zo stał za mor do wa ny przez Niem ców, ak -
tyw nie udzie lał się w kon spi ra cji po li tycz nej so cja li stów w War sza wie ja ko przy wód ca
gru py sku pio nej wo kół pi sma „Ba ry ka da Wol no ści”. Adam Cioł kosz nie mógł być człon -
kiem PPS -WRN, po nie waż w cza sie woj ny prze by wał na uchodź stwie i tam na le żał
do przy wód ców pol skich so cja li stów. Hen ryk Jó zew ski na le żał do wy bit niej szych dzia -
ła czy kon spi ra cyj nych w oku po wa nym kra ju, moż na by ło więc na pi sać wię cej niż to, że
w la tach 1939–1945 dzia łał w kon spi ra cji. W rze czy wi sto ści po zo sta wał w niej aż
do 1953 r. Bio rąc pod uwa gę treść re cen zo wa ne go to mu, czy w ogó le ca łej se rii, Jó zew -
ski za słu gi wał na ob szer ną no tę rów nież ze wzglę du na pro wa dzo ną przez sie bie po li ty -
kę po ro zu mie nia z Ukra iń ca mi, gdy zaj mo wał sta no wi sko wo je wo dy wo łyń skie go, oraz
z uwa gi na po glą dy, ja kie pre zen to wał w wy da wa nych przez sie bie pi smach kon spi ra -
cyj nych w cza sie oku pa cji – „Pol ska Wal czy” i „Zie mie Wschod nie Rze czy po spo li tej”,
a tak że w wie lu bro szu rach20.

Do strze żo ne uster ki nie są by naj mniej ce chą cha rak te ry stycz ną wy daw nictw uka zu -
ją cych się w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Opra co wa nie przy pi sów, przede wszyst kim
bio gra ficz nych, sta no wi sła bą stro nę wie lu ską di nąd waż nych pu bli ka cji źró dło wych, nie
tyl ko do ku men tów, lecz tak że re la cji, wspo mnień i pa mięt ni ków. Się gnij my do kil ku
przy kła dów. W zbio rze re la cji uczest ni ków prze wro tu ma jo we go znaj du je my po dob ne
uster ki, o któ rych wspo mi na łem we wstę pie, co jest tym mniej uspra wie dli wio ne, że nie
do ty czą sze re go wych uczest ni ków kon spi ra cji, któ rych da ne bio gra ficz ne nie są czę sto
ła twe do usta le nia, a wyż szych woj sko wych, wy bit nych uczest ni czek dzia łań nie pod leg -
ło ścio wych lub po sta ci sto sun ko wo zna nych, jak cho ciaż by li te rat i kry tyk pił sud czy ków
Adolf No wa czyń ski21. W tek ście znaj du ją się co praw da licz ne od no śni ki bio gra ficz ne,
nie mniej pew ną część osób po mi nię to. Wy mie nio ny kil ka krot nie ppłk Fe liks Kwia tek
po ja wia się bez imie nia i bez od no śni ka w przy pi sach, po dob nie brak przy pi sów m.in.
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18 M. Ga łę zow ski, En del -Ra gis Le opold [w:] Z dzie jów walk o nie pod le głość, t. I, War sza wa 2011,
s. 348–351. W wy pad ku Ma jew skie go po wtó rzo no tak że błęd nie po da wa ny w po przed nich to mach se rii
pseu do nim „Szmi giel”. W rze czy wi sto ści Ma jew ski, le gio ni sta, je den z naj wy bit niej szych pol skich ofi -
ce rów pierw sze go okre su dzia łal no ści kon spi ra cyj nej, uży wał pseu do ni mu „Śmi giel”, któ ry był wy ra -
zem od da nia mar szał ko wi Edwar do wi Śmi głe mu -Ry dzo wi. Na zna cze nie pseu do ni mu „Śmi giel” zwró cił
mi uwa gę prof. dr hab. Bog dan Chrza now ski.

19 J. Ża ryn, Zyg munt Ka czyń ski [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. 206–208.
20 Wię cej na ten te mat zob. M. Ga łę zow ski, Hen ryk Jó zew ski „Ol gierd”, „Ze szy ty Hi sto rycz ne” 2004,

nr 150; idem, Wier ni Pol sce..., s. 265–289; idem, Prze ciw dwóm za bor com. Po li tycz na kon spi ra cja pił -
sud czy kow ska w kra ju w la tach 1939–1947, War sza wa 2013.

21 Prze wrót ma jo wy 1926 r. w re la cjach świad ków i uczest ni ków, oprac. A. Adam czyk, Piotr ków Try -
bu nal ski 2003.



do po sta ci ppłk. Mi cha ła Gno iń skie go, mjr. Ta de usza Li kier ni ka, płk. Wła dy sła wa Mu -
zy ki, ppłk. Ta de usza Wa si lew skie go, płk. Zdzi sła wa Za jącz kow skie go, Alek san dry Za -
gór skiej (wy mie nio na bez po da nia imie nia), Wan dy Go ertz. Na zwi ska Ka ro la
Li lien fel da -Krzew skie go i Ta de usza Frank -Wisz niew skie go po da no błęd nie, da tę śmier -
ci Ro ma na Sta rzyń skie go opa trzo no zna kiem za py ta nia, a da ty śmier ci za mor do wa ne go
przez Niem ców w cza sie oku pa cji ppłk. dypl. Ma ria na Ocet kie wi cza nie po da no w ogó -
le (błęd nie za to po da no je go sto pień woj sko wy).

W opra co wa niu na uko wym wspo mnień Hen ry ka Tom zy po da no przy pi sy bio gra ficz -
ne do ty czą ce kil ku naj bar dziej zna nych po sta ci, po mi nię to na to miast więk szość in nych
osób wy mie nio nych w tek ście, o któ rych in for ma cje moż na usta lić22. Sta ni sław Fro mo -
wicz wy stę pu je raz ja ko Fro mo wicz, w in nym miej scu – Tro mo wicz, bez po da nia imie -
nia. Tym cza sem imię, da tę uro dze nia i sto pień woj sko wy te go cho rą że go Le gio nów
Pol skich, po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści pierw sze go sze fa DOG I War sza -
wa, a na stęp nie za stęp cy sze fa De par ta men tu Go spo dar cze go MSWojsk. moż na zna leźć
w rocz ni kach ofi cer skich oraz Rocz ni ku ofi cer skim re zerw, a tak że w pu bli ka cji Dzie się -
cio le cie In ten den tu ry Pol skiej Si ły Zbroj nej 1918–1929 (War sza wa 1929)23. Z ko lei w wy -
pad ku Mak sy mi lia na Lan daua brak wy ja śnie nia, o któ rej oso bie o tych per so na liach
mo wa we wspo mnie niach Tom zy. W kor pu sie ofi cer skim Le gio nów Pol skich by ło
bowiem dwóch ofi ce rów o tym sa mym imie niu i na zwi sku. Pierw szy to: Mak sy mi lian
Lan dau (1870–1927), ad wo kat, dzia łacz PPS, czło nek Związ ku Wal ki Czyn nej, pod ofi -
cer I Bry ga dy, 1 li sto pa da 1916 r. mia no wa ny cho rą żym ra chun ko wym, czło nek ko mi sji
praw nej wy ło nio nej z ko mi sji li kwi du ją cej Ka sę Ofi cer ską I Bry ga dy. O nim też jest mo -
wa w tek ście. Na to miast dru gi to: Mak sy mi lian Lan dau (1882–1940), wy bit ny ofi cer pol -
skiej ar ty le rii, od zna czo ny Vir tu ti Mi li ta ri za woj nę z bol sze wi ka mi, we wrze śniu 1939 r.
do wód ca ar ty le rii obro ny Lwo wa, za mor do wa ny przez NKWD w Char ko wie24. Wy mie -
nia jąc jesz cze in ne przy kła dy ze wspo mnień Tom zy, brak not do ty czą cych m.in. gen. Raj -
mun da Ba czyń skie go (epi zo dycz ne go do wód cy Le gio nów Pol skich w sierp niu
i wrze śniu 1914 r.), ppor. Ry szar da Gros se, por. Hen ry ka Ko cha now skie go (naj czę ściej
wy stę pu ją ce go we wspo mnie niach Tom zy, oprócz ich au to ra), chor. Ju lia na Kul skie go
(póź niej sze go kpt. WP, zna ne go dzia ła cza pił sud czy kow skie go, ko mi sa rycz ne go bur mi -
strza War sza wy), chor. Ma ria na Ocet kie wi cza (w WP ppłk. dypl., któ ry we wrze śniu 1939 r.
do wo dził 77. pp), ppor. Wła dy sła wa Kon dyc kie go „Tę czy”, kpt. Ka ro la Uda łow skie -
go – wy mie nio nych zresz tą bez po da nia imie nia. Da ne o tych oso bach moż na by ło ła two
usta lić, się ga jąc cho ciaż by do słow ni ka Wik to ra K. Cy ga na25.
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22 H. Tom za, Dzien nik le gio ni sty 1914–1915, red. na uk. P. Szlan ta, War sza wa 2008 (ta ki ty tuł znaj du -
je się na stro nie ty tu ło wej, na to miast na stro nach pierw szej i trze ciej wid nie je ty tuł Pa mięt nik le gio ni sty).

23 Dwa la ta po uka za niu się wspo mnień Tom zy bio gram Sta ni sła wa Fro mo wi cza zo stał opu bli ko wa -
ny w książ ce au to ra ni niej sze go ar ty ku łu. Zob. M. Ga łę zow ski, Na wzór Ber ka Jo se le wi cza. Żoł nie rze
i ofi ce ro wie po cho dze nia ży dow skie go w Le gio nach Pol skich, War sza wa 2010, s. 241–242.

24 Bio gram Mak sy mi lia na Lan daua (I) uka zał się w PSB. Z. Lan dau, Mak sy mi lian Lan dau [w:] Pol -
ski słow nik bio gra ficz ny, t. XVI, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1971, s. 463–464. Bio gram Mak sy mi lia -
na Lan daua (II) zob. K. Ba na szek, W.K. Ro man, Z. Sa wic ki, Ka wa le ro wie Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri
w mo gi łach ka tyń skich, War sza wa 2000, s. 172, a tak że W.K. Cy ga n, Ofi ce ro wie Le gio nów Pol skich
1914–1917. Słow nik bio gra ficz ny, t. III, War sza wa 2005. Bio gra my oby dwu ofi ce rów zna la zły się rów -
nież we wspo mnia nej pu bli ka cji M. Ga łę zow skie go, Na wzór Ber ka Jo se le wi cza..., s. 420–425. 

25 W.K. Cy gan, Ofi ce ro wie Le gio nów Pol skich..., t. I–V, War sza wa 2004–2007.



Z przy pi sów w zbio rze do ku men tów do ty czą cych in ter no wa nych w Ru mu nii Jó ze fa
Bec ka i mar szał ka Edwar da Śmi głe go -Ry dza26 nie do wie my się ni cze go o oso bach z naj -
bliż sze go oto cze nia by łe go Na czel ne go Wo dza WP w tym cza sie – ppłk. Ro mu al dzie
Naj sar ku, ks. płk. An to nim Za pa le czy też mjr. Je rzym Krzecz kow skim. Puł kow nik Zyg -
munt Wen da jest przed sta wio ny ja ko dzia łacz POW, zna ny po li tyk OZN, po seł na Sejm
RP V ka den cji, wi ce mar sza łek Sej mu RP i je den z głów nych or ga ni za to rów uciecz ki
Śmigłe go -Ry dza z Dra go sla ve le w Ru mu nii. No tę tę na le ży uznać za zde cy do wa nie mało
sa tys fak cjo nu ją cą, gdyż Wen da był przede wszyst kim ofi ce rem Le gio nów Pol skich, a jego
ro la w POW na pew no nie by ła tak zna czą ca, by o niej wspo mi nać kosz tem in for ma cji
o służ bie w Le gio nach. In for ma cja o tym, że był zna nym po li ty kiem OZN jest sta now -
czo zbyt ogól na, gdyż Wen da nie był jed nym z wie lu, ale zaj mo wał sta no wi sko sze fa
szta bu OZN i był naj bliż szym współ pra cow ni kiem marsz. Edwar da Śmi głe go -Ry dza.
Trud no mu też przy pi sy wać ro lę jed ne go z głów nych or ga ni za to rów uciecz ki, ja ko oso -
bie in ter no wa nej wraz z marsz. Śmi głym -Ry dzem i już cho ciaż by z te go po wo du ma ją -
cej bar dzo ogra ni czo ne ku te mu moż li wo ści. Tym or ga ni za to rem był przede wszyst kim
ppłk. Ro mu ald Naj sa rek, a naj waż niej sza ro la po opusz cze niu przez mar szał ka Dra go -
sla ve le przy pa dła Wen dzie27.

Po ru szo ne spra wy zwią za ne z kształ tem przy pi sów bio gra ficz nych w edy cji do ku -
men tów Ope ra cja „Sejm” 1944–1946 z po zo ru mo gą wy da wać się kwe stia mi ma ło istot -
ny mi. Zde cy do wa łem się jed nak zwró cić na nie uwa gę przede wszyst kim dla te go, że
przy pis bio gra ficz ny od nie sio ny do na zwi ska wy mie nio ne go w da nym do ku men cie ma
war tość po dwój ną. Oso ba wy stę pu ją ca w źró dle dzię ki po da niu pod sta wo wych da nych
nie tyl ko prze sta je być ano ni mo wa dla od bior cy, któ rym – przy po mnij my – w prze wa ża -
ją cej mie rze jest za wo do wy hi sto ryk, lecz tak że zo sta je umiesz czo na w od po wied nim
kon tek ście28. W wy pad ku re cen zo wa ne go to mu tym kon tek stem jest jej udział w ostat -
niej fa zie dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej pod zie mia pol skie go na Kre sach Po łu dnio wo -
-Wschod nich Rze czy po spo li tej. Na le ży szcze gól nie pod kre ślić wa lor po znaw czy ta kiej
in for ma cji, gdyż imię i na zwi sko wy mie nio ne w da nym do ku men cie (cza sem zresz tą za -
pi sa ne błęd nie), bez przy pi su w prze wa ża ją cej więk szo ści wy pad ków nie mó wi nic na -
wet ba da czo wi dzie jów naj now szych.

Ale jest jesz cze in ny cel po da wa nia moż li wie do kład nej in for ma cji bio gra ficz nej, nie
mniej w mo im prze ko na niu waż ny. Wy czer pu ją cy przy pis do ty czą cy oso by, któ ra nie
spra wo wa ła naj wyż szych funk cji pań stwo wych – po li tycz nych czy woj sko wych – jest
for mą upa mięt nie nia ta kiej oso by, któ ra prze waż nie nie do cze ka się od ręb nej mo no gra -
fii, a czę sto – rze tel ne go bio gra mu. Ja ki bo wiem od se tek lu dzi two rzą cych Pol skie Pań -
stwo Pod ziem ne jest opi sa ny w li te ra tu rze przed mio tu so lid nie, a więc z po da niem
po praw nych in for ma cji iden ty fi ku ją cych, da nych do ty czą cych wy kształ ce nia, pra cy
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26 W ru muń skiej pu łap ce. In ter no wa nie Jó ze fa Bec ka i Edwar da Śmi głe go -Ry dza w do ku men tach ru -
muń skich służb spe cjal nych, oprac. M. Kor nat, M. Mo rzyc ki -Mar kow ski, Gdańsk 2011.

27 Po za pra ca mi Ta de usza Du bic kie go i Mar ka Ga łę zow skie go, któ re opu bli ko wa no przed 2011 r.,
zob. na ten te mat ostat nio wy da ne: T. Du bic ki, Wiel ka uciecz ka mar szał ka Edwar da Śmi głe go -Ry dza
z Ru mu nii w re la cji ppłk. Ro mu al da Naj sar ka, Ra dom sko 2013; M. Ga łę zow ski, Prze ciw dwóm za bor -
com..., s. 100–103.

28 Wśród tych pod sta wo wych da nych wy mie nił bym po da nie in for ma cji do ty czą cych da nych iden ty -
fi ku ją cych, wy kształ ce nia, wy ko ny wa ne go za wo du, in for ma cji o dzia łal no ści po li tycz nej i spo łecz nej.



zawo do wej, szcze gó łów dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej, czę sto re pre sji, któ rych
w związ ku z tą dzia łal no ścią by li ofia ra mi? Nikt ta kiej sta ty sty ki do tych czas nie opra co -
wał, ale wąt pli we, by su mu jąc zna ne pu bli ka cje bio gra ficz ne, licz ba ta prze kro czy ła
10 tysię cy bio gra mów (co da je nam ja kieś dwa pro cent, przyj mu jąc za dol ną gra ni -
cę 500 ty się cy osób).

Pod su mo wu jąc po wyż sze uwa gi, chciał bym jesz cze raz pod kre ślić zna cze nie za miesz -
cza nia w opra co wa niach źró dło wych moż li wie wy czer pu ją cych przy pi sów bio gra ficz -
nych (ale rów nież rze czo wych i pro ble mo wych, o któ rych z bra ku miej sca nie
wspo mi na łem w tym ar ty ku le), by cy to wa ne prze ko na nie, że „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”, moż -
na by ło bez za strze żeń do tych opra co wań od nieść. Waż ne wy da je się rów nież pre cy zyj ne
okre śle nie we wstę pie do da nej edy cji za sad przy ję tych w opra co wa niu przy pi sów – ja -
kie in for ma cje au tor sta rał się za wrzeć w przy pi sie, a tak że za strze że nie, w ja kich sy tu -
acjach nie moż li we by ło po da nie in for ma cji zgod nej z przy ję ty mi re gu ła mi. W in nym
wy pad ku opra co wa nie bę dzie mia ło nie wiel ką war tość po znaw czą.

Na ko niec, ko rzy sta jąc z oka zji, chcia łem wy ra zić go rą ce po par cie po stu la tu ba daw -
cze go, sfor mu ło wa ne go przez prof. Grze go rza Ma zu ra, o ko niecz no ści opra co wa nia mo -
no gra fii do ty czą cej „koń ca AK na Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich”. Roz wi nął bym go
o ty le, że ko niecz no ścią jest opra co wa nie mo no gra fii nie tyl ko AK, ale w ogó le ostat nie -
go okre su ist nie nia Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go na tym ob sza rze pod dru gą oku pa -
cją so wiec ką, gdyż na tym eta pie trud no już w mo im prze ko na niu roz dzie lać struk tu ry
cy wil ne i woj sko we. Dru gim rów no le gle re ali zo wa nym po stu la tem po win no być spo rzą -
dza nie ba zy uczest ni ków kon spi ra cji pol skiej re pre sjo no wa nych przez So wie tów, a na -
stęp nie opra co wa nie po świę co ne go im słow ni ka bio gra ficz ne go. Nie mam wąt pli wo ści,
że to ostat nie na le ży trak to wać ja ko coś wię cej, niż je dy nie ko lej ny po stu lat ba daw czy.

Ma rek Ga łę zow ski
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Briest w 1939–1941 gg. Do ku mien ty i ma tie ria ły,

red. Jew gie nij Ro zen blat i in., Briest 2012, ss. 246

Pań stwo we Ar chi wum Ob wo du Brze skie go po sia da bar -
dzo bo ga ty za sób ar chi wal ny z tzw. okre su pol skie go
(1919–1939) na te mat ów cze sne go wo je wódz twa po le -

skie go, ale tak że te re nów przy le głych. Po nad 500 ze spo łów ar -
chi wal nych z tych lat li czy łącz nie pra wie pół mi lio na
jed no stek ar chi wal nych. Zo sta ły one do kład nie opi sa ne w in -
for ma to rze opu bli ko wa nym w 2010 r. w na kła dzie – nie ste -
ty – tyl ko 100 eg zem pla rzy1. Ar chi wa lia z te go okre su sta ły się
pod sta wą do wy da nia w 2009 r. wy bo ru do ku men tów i ma te -
ria łów (ra zem 187 po zy cji) do ty czą cych Brze ścia nad Bu giem
w okre sie mię dzy wo jen nym2.

Re cen zo wa ny tom jest kon ty nu acją tej ini cja ty wy wy daw -
ni czej au tor stwa po przed niej dy rek tor Ar chi wum Ob wo do we -
go, nie ży ją cej już, An ny Te re buń. Nie zmie nił się na to miast głów ny re dak tor (doc.
Jew gie nij Ro zen blat z uni wer sy te tu w Brze ściu, zna ny tak że w Pol sce z ba dań nad pro -
ble ma ty ką ży dow ską w XX w.) oraz więk szość au to rów. W zbio rze za miesz czo no 142
do ku men ty prze cho wy wa ne w Ar chi wum Ob wo do wym. War to do dać, że do PA OB tra -
fi ły tak że ak ta or ga ni za cji par tyj nych WKP(b)B z ob wo du, pod czas gdy np. w Grod nie
znaj du ją się one w osob nym ar chi wum (Pań stwo we Ar chi wum Or ga ni za cji Spo łecz nych).
Do ku men ty z lat 1939–1941 nie za cho wa ły się w ca ło ści. Znisz cze niu ule gły przede
wszyst kim ma te ria ły, któ re w mo men cie wy bu chu woj ny nie miec ko -so wiec kiej znaj do -
wa ły się jesz cze w róż nych urzę dach. W książ ce opu bli ko wa no głów nie ar chi wa lia róż -
nych in stan cji par tii ko mu ni stycz nej, a tak że ar ty ku ły z ga zet: ob wo do wej – „Za ria”
i re pu bli kań skiej – „So wiet ska ja Bie ło rus si ja”. Więk szość z nich uka za ła się dru kiem
po raz pierw szy. W po rów na niu z to mem po świę co nym okre so wi mię dzy wo jen ne mu,
w któ rym wszyst kie tek sty (w ory gi na le głów nie w ję zy ku pol skim) by ły tłu ma czo ne
na ro syj ski, tym ra zem nie zde cy do wa no się na prze kład. W ten spo sób po now nie otrzy -
ma li śmy wo lu min ro syj sko ję zycz ny z nie licz ny mi tek sta mi w ję zy ku bia ło ru skim (ar ty -
ku ły z ga ze ty „Za ria”).

Edy cja zo sta ła po dzie lo na na trzy roz dzia ły o zbli żo nej wiel ko ści: 1. Ży cie spo łecz -
no -po li tycz ne mia sta, 2. Eko no mi ka, go spo dar ka i urzą dze nia miej skie, 3. So cjal no -kul -
tu ral ny roz wój mia sta. Pod każ dym do ku men tem za miesz czo no przy pi sy tek sto we,
na to miast rze czo we – na zwa ne ko men ta rza mi – znaj du ją się do pie ro na koń cu książ ki.

Ca łość po prze dza wstęp doc. Sier gie ja Stru nie ca, w któ rym zo sta ła scha rak te ry zo wa -
na sy tu acja w Brze ściu od 17 wrze śnia 1939 r. do 22 czerw ca 1941 r. Zwra ca on uwa gę
na zmia ny lud no ścio we, któ re na stą pi ły w mie ście w tym okre sie. W paź dzier ni ku 1939 r.
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1 Go su dar stwien nyj ar chiw brie st skoj ob ła sti. Pu tie wo di tiel po fon dam 1919–1939, Briest 2010,
s. 129.

2 Briest w 1919–1939 gg. Do ku mien ty i ma tie ria ły, Briest 2009, s. 306. 



prze by wa ło w nim 10 tys. ucie ki nie rów z Pol ski cen tral nej, w po ło wie na stęp ne go mie -
sią ca po zo sta wa ło w nim jesz cze 4 tys. uchodź ców, któ rzy chcie li po wró cić do do mów
i ocze ki wa li na otwar cie gra ni cy z Niem ca mi. Do czerw ca 1941 r. przy by ło na to miast
do mia sta oko ło 8 tys. wo stocz ni ków, któ rzy zaj mo wa li klu czo we sta no wi ska w apa ra cie
pań stwo wym i par tyj nym. Od róż nia li się oni od miej sco wej lud no ści swo ją men tal no -
ścią i spo so bem ży cia. Z ko lei miesz kań cy Brze ścia nie zna li spe cy fi ki funk cjo no wa nia
w „szcze gól nych so wiec kich wa run kach”. Da lej Stru niec pi sze o trud no ściach apro wi -
za cyj nych (ce nach pań stwo wych i czar no ryn ko wych), zmia nach w szkol nic twie (głów -
nie struk tu ral nych, a nie np. w kwe stiach ję zy ko wych), sie ci bi blio tek (choć bez
od nie sie nia się do te go, co by ło wcze śniej), ży ciu kul tu ral nym i ochro nie zdro wia. Au tor
nie kie dy „pusz cza oko” do czy tel ni ków, gdyż in for mu jąc o dwu krot nym zwięk sze niu się
licz by łó żek szpi tal nych i le ka rzy, jed no cze śnie do da je, że za opa trze nie w sprzęt me dycz -
ny by ło na po zio mie 30 proc. w sto sun ku do po trzeb.

Naj ob szer niej szym tek stem w roz dzia le pierw szym, i ca łej książ ce, jest pro to kół
pierw szej brze skiej miej skiej kon fe ren cji par tyj nej zor ga ni zo wa nej w dniach 14–15 kwiet -
nia 1940 r. (dok. nr 11). I se kre tarz ko mi te tu ob wo do we go i miej skie go w swo im wy stą -
pie niu wska zy wał za rów no na suk ce sy, jak i trud no ści na po ty ka ne przez wła dze so wiec kie
w pierw szych mie sią cach rzą dów w mie ście, a czę ścio wo tak że w ob wo dzie brze skim.
In te re su ją ce są tu taj od nie sie nia do dwóch pierw szych de por ta cji miesz kań ców. Dzie sią -
te go lu te go 1940 r. z ob wo du wy wie zio no po nad ty siąc ro dzin osad ni ków i służ by le śnej,
któ rych se kre tarz Ni ko łaj Ki sie lew okre ślił ja ko „prze klę tych wro gów lu du”. Za zna czył
przy tym za an ga żo wa nie i ogrom ne po świę ce nie ak ty wu miej skie go, któ ry po ma gał
w prze pro wa dze niu tej ope ra cji, a tak że wy so ką ja kość „bol sze wic kiej kon spi ra cji”, po -
nie waż pań stwa za chod nie do wie dzia ły się o ope ra cji do pie ro po dwóch ty go dniach. Spo -
ro uwa gi po świę cił tak że dru giej de por ta cji, któ ra zo sta ła prze pro wa dzo na w przed dzień
ob rad. W ko men ta rzu do niej se kre tarz Ki sie lew stwier dził: „Czyst sze sta je się po wie -
trze w na szym po gra nicz nym mie ście, lżej jest żyć i pra co wać po ta kim oczysz cze niu
mia sta” (s. 33). Wspo mniał on tak że o za po cząt ko wa nej 9 kwiet nia ope ra cji wy sie dla nia
pro sty tu tek z Brze ścia – mia ło to ogra ni czyć roz prze strze nia nie się w mie ście cho rób we -
ne rycz nych oraz utrud nić pra cę ob ce mu wy wia do wi. Cie ka we są rów nież da ne do ty czą -
ce skła du na ro do wo ścio we go miej sco wej or ga ni za cji par tyj nej. We dług sta nu na
1 kwiet nia 1940 r. wśród 612 człon ków by ło: 303 Ro sjan, 188 Bia ło ru si nów, 74 Ży -
dów, 38 Ukra iń ców i 3 Po la ków. W spra woz da niu za miesz czo no jesz cze wie le in nych
da nych sta ty stycz nych, np. na te mat fre kwen cji wy bor czej (99,72 proc.) oraz od set ka gło -
su ją cych na blok ko mu ni stów i bez par tyj nych (98,85 proc.). Za pew ne wzglę dy po za me -
ry to rycz ne spo wo do wa ły, że za bra kło w tym miej scu przy pi su ko men tu ją ce go te da ne.

W roz dzia le dru gim znaj du ją się do ku men ty do ty czą ce ży cia go spo dar cze go mia sta:
od cen na po szcze gól ne ar ty ku ły, po przez kwe stie do ty czą ce za opa trze nia, po dat ków, róż -
nych za rzą dzeń re gu lu ją cych pra cę przed się biorstw ko mu nal nych, po plan roz wo ju Brze -
ścia na la ta 1940–1955.

W ostat nim na to miast są do ku men ty na te mat ochro ny zdro wia, szkol nic twa, kul tu ry
i spor tu. In te re su ją ce wnio ski moż na wy cią gnąć np. z re per tu aru pre zen to wa ne go przez
po szcze gól ne szko ły pod czas miej skiej olim pia dy ar ty stycz nej uczniów (5 stycz nia
1940 r.). Pra wie każ da z nich od śpie wa ła „Pieśń o Sta li nie” lub de kla mo wa ła wiersz „Sta -
lin”. Zu peł nie in ny pro gram przygotowały pla ców ki z pol skim ję zy kiem na ucza -
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nia – Śred nia Szko ła nr 21 za pre zen to wa ła „Se re na dę” Schu ber ta i „Ma rze nia” Cho pi na,
na to miast chór Niż szej Szko ły Śred niej nr 3 od śpie wał utwo ry: „Kra ko wiak”, „Deszcz”,
„Czte ry ko nie Jaś miał” (s. 173, 175).

Wy bór do ku men tów jest sto sun ko wo sta ran nie zre da go wa ny, choć zda rza ją się nie -
do cią gnię cia. Trud no np. zro zu mieć, dla cze go pi smo z Brze ścia in for mu ją ce wła dze re -
jo nu Klesz cze le o ko niecz no ści zgło sze nia dwóch osób na kurs ję zy ka he braj skie go, któ ry
miał być prze pro wa dzo ny w dniach 15–20 sierp nia 1940 r., jest da to wa ne na 20 sierp nia
(s. 184). Rów nież w przy pi sach zna leźć moż na pew ne nie ści sło ści. Ma ło praw do po dob -
ne jest, że by w 1937 r. w 200 klu bach spor to wych Mak ka bi by ło 150 tys. człon ków (przy -
pis 69, s. 213). Prze sa dą jest na zwa nie Obo zu Zjed no cze nia Na ro do we go or ga ni za cją
pra wi co wo na cjo na li stycz ną (przy pis 57, s. 212). Wąt pli we jest tak że, że roz staw szyn
na ko le jach so wiec kich wy no sił 1435 cen ty me trów (przy pis 56, s. 212), a zwy cięz ca bie -
gu na 1500 me trów uzy skał wy nik 3 mi nu ty i 6,8 se kun dy (s. 207).

Nie zwy kle przy dat ny jest za miesz czo ny w pu bli ka cji wy kaz skró tów. Wy ja śnia on
m.in. ma ło zna ne po ję cia, ta kie jak gor top, ob ło no, ob ło zo czy szir po trieb. Do edy cji za -
łą czo no ilu stra cje, przede wszyst kim fo to ko pie ogło szeń za miesz cza nych w ga ze cie „Za -
ria”. Jed no z nich jest w ję zy ku pol skim i in for mu je o go ścin nym wy stę pie pań stwo we go
te atru pol skie go. 

Na le ży ża ło wać, że książ kę wy dru ko wa no je dy nie w 150 eg zem pla rzach, w na kła -
dzie o po ło wę niż szym od po przed nie go to mu.

Jan Je rzy Mi lew ski
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Pol scy uchodź cy w Ru mu nii 1939–1947. 

Do ku men ty z Na ro do wych Ar chi wów Ru mu nii, t. 1–2,

oprac. zbiorowe, War sza wa–Bu ka reszt 2013, ss. 1575

Wpierw szej po ło wie 2013 r. w księ gar niach po ja wi ło
się dwu to mo we wy daw nic two Pol scy uchodź cy
w Ru mu nii 1939–1947. Do ku men ty z Na ro do wych

Ar chi wów Ru mu nii. Już je go ty tuł in for mu je czy tel ni ków, że
po ru sza ono bar dzo waż ną pro ble ma ty kę z hi sto rii Pol ski
w okre sie II woj ny świa to wej. Licz ba stron jest tak że im po nu -
ją ca, a do te go do cho dzą licz ne fo to gra fie i wy ka zy. To wszyst -
ko mó wi nam, że jest to pu bli ka cja nie ba ga tel na, nie by le ja kiej
ran gi. W skła dzie jej ko mi te tu re dak cyj ne go za sie dli hi sto ry -
cy pol scy i ru muń scy: dr Je rzy Bed na rek, dr Do rin Do brin cu
(do czerw ca 2012 r. dy rek tor Na ro do wych Ar chi wów Ru mu -
nii), dr Łu kasz Ka miń ski (pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej), śp. dr hab. Ja nusz Kur ty ka, dr Ra fał Leś kie wicz, Mar cin Ma jew ski, dr Ste ja rel
Ola ru, dr Ma rius Oprea. Gro no osób pra cu ją cych nad wy da niem te go dzie ła by ło zresz -
tą znacz nie więk sze i nie spo sób tu taj wszyst kich wy mie nić. Re pre zen to wa li oni dwie
in sty tu cje: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej oraz Na ro do we Ar chi wa Ru mu nii, dzię ki któ rym
pro jekt edy cji te go zbio ru do ku men tów zo stał zre ali zo wa ny. Wy daw nic two to in au gu ru -
je za ra zem no wą se rię wy daw ni czą IPN pt. „Do ku men ty z Na ro do wych Ar chi wów Ru -
mu nii”, któ ra ma obej mo wać do ku men ty ru muń skie do ty czą ce róż nych za gad nień
z za kre su sto sun ków pol sko -ru muń skich.

Po wy bu chu II woj ny świa to wej gra ni cę pol sko -ru muń ską prze kro czy ło po nad 100
ty s. uchodź ców cy wil nych i woj sko wych. Są to da ne sza cun ko we, po nie waż nie któ rzy
spo śród nich, ni gdzie się nie za trzy mu jąc i nie re je stru jąc, je cha li wprost do Kon stan cy,
gdzie wsia da li na stat ki, któ re z ko lei wy wo zi ły ich po za ob ręb Ru mu nii, a czę sto i Eu -
ro py. Tak że w na stęp nych mie sią cach wie lu z uchodź ców, zwłasz cza woj sko wi, pró bo -
wa li prze do stać się na Bli ski Wschód lub do Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii, aby wejść w skład
for mo wa nych tam pol skich od dzia łów. Bar dzo szyb ko po wsta ła sieć prze rzu to wa – opar -
ta w du żym stop niu na pol skich pla ców kach dy plo ma tycz nych – któ ra zaj mo wa ła się wy -
sył ką tych lu dzi do od dzia łów Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie. W więk szym stop niu
jej funk cjo no wa nie jest nam zna ne z li te ra tu ry pa mięt ni kar skiej (zo sta ło ono opi sa ne
przez tzw. tu ry stów Si kor skie go, któ rzy prze mie rza li w ten spo sób roz licz ne kra je eu ro -
pej skie) niż z opra co wań mo no gra ficz nych. Sieć prze rzu to wa mia ła ogrom ne roz mia ry;
pi szą cy te sło wa ze tknął się z ra por ta mi z Ju go sła wii, z któ rych wy ni ka ło, że w cią gu ro -
ku przez ten kraj prze rzu co no 30 tys. lu dzi do od dzia łów pol skich we Fran cji. Po dob nie
ty sią ce pol skich ofi ce rów i żoł nie rzy prze do sta ło się przez Ru mu nię do od dzia łów Pol -
skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie. 

Z ko lei ogrom na licz ba uchodź ców pol skich po zo sta ła w Ru mu nii i prze by wa ła tam
już do koń ca woj ny, nie bio rąc udzia łu w dzia ła niach zbrojnych. Był to ogrom ny pro -
blem, z któ rym mu sia ły zmie rzyć się wła dze ru muń skie, jak i o któ rym mu sia ły pa mię -A
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tać pol skie wła dze na ob czyź nie. Je go wy mia ry, np. spo łecz ne, po li tycz ne, kul tu ral ne,
oświa to we, świad czą o tym, że by ło to za gad nie nie wiel kiej wa gi, któ re win no zo stać
przy po mnia ne i opi sa ne szcze gó ło wo. Do ty czy ło ty się cy lu dzi rzu co nych przez woj nę
do ob ce go kra ju, w opie kę nad któ ry mi by ły za an ga żo wa ne dal sze set ki i ty sią ce oby wa -
te li pol skich i ru muń skich. Do brze więc się sta ło, że hi sto ry cy do dys po zy cji otrzy ma li 
ma ło do tej po ry zna ne do ku men ty do ty czą ce te go pro ble mu.

Jest to wy daw nic two dwu ję zycz ne, dzię ki cze mu do ku men ty mo gą być udo stęp nio -
ne więk szej gru pie za in te re so wa nych ni mi czy tel ni ków. Za rów no tek sty przed mo wy,
jak i za miesz czo nych do ku men tów są opu bli ko wa ne w ję zy kach ru muń skim i pol skim.
Pierw szy z nich jest ję zy kiem ory gi nal nym pra wie wszyst kich do ku men tów – zo sta ły
one bo wiem wy two rzo ne przez in sty tu cje ru muń skie, któ re zaj mo wa ły się, nie ja ko
„z urzę du”, pol ski mi uchodź ca mi w la tach II woj ny świa to wej. W wy daw nic twie za -
miesz czo ne zo sta ły 302 do ku men ty do ty czą ce po by tu pol skich uchodź ców cy wil nych
i woj sko wych na te re nie Ru mu nii w cza sie woj ny. Uka zu ją one sto su nek władz ru muń -
skich do te go pro ble mu, ak cję zbie ra nia fun du szy na po moc przy by łym Po la kom, re la -
cje mię dzy Po la ka mi i Ru mu na mi oraz wszel kie aspek ty ży cia Po la ków na te re nie
Ru mu nii: kul tu ral ne, oświa to we, spo łecz ne, po li tycz ne i in ne. Wśród opu bli ko wa nych
do ku men tów znaj du je my ad re so wa ne do władz ru muń skich no ty, okól ni ki, ko re spon den -
cję, spra woz da nia, in for ma cje, me mo ran da, spo rzą dza ne za rów no przez naj róż niej sze ru -
muń skie or ga ny wła dzy (cen tral ne i lo kal ne), jak i przez Po la ków. Wśród nich ma my
tak że imien ne wy ka zy uchodź ców, do ku men ty władz po li cyj nych zaj mu ją cych się ob -
ser wa cją Po la ków, a tak że ma te ria ły do ty czą ce osób, któ re po za koń cze niu woj ny po sta -
no wi ły na sta łe po zo stać w Ru mu nii i nie wra cać do Pol ski. Wresz cie na le ży wspo mnieć
o za miesz cze niu in te re su ją cych do ku men tów na te mat czo ło wych po sta ci pol skie go ży -
cia po li tycz ne go (m.in. pre zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go, mi ni stra spraw za gra nicz nych
Jó ze fa Bec ka), któ re w wy ni ku klę ski wrze śnio wej zna la zły się w Ru mu nii. Był to już
schy łek ich ak tyw no ści po li tycz nej i ka rie ry za wo do wej, ale na dal po zo sta wa li w ob rę -
bie ści słe go za in te re so wa nia ru muń skich władz. Do ku men ty te wy raź nie uka zu ją, jak
bar dzo zma la ła ich ro la po li tycz na. Na przy kład do ty czą kwe stii po sia da nia pi sto le tu
przez płk. Jó ze fa Bec ka, zba da nia go przez le ka rza woj sko we go itp. (s. 1035–1043). In -
nym cie ka wym wąt kiem jest spra wa współ pra cy Po la ków z ame ry kań ski mi i bry tyj ski -
mi służ ba mi wy wia dow czy mi (s. 1127–1128). Świad czy to, że Po la cy cią gle sta ra li się
być ak tyw ni w wal ce z Niem ca mi. Pe wien nie do syt na to miast bu dzi – choć na ten te mat
ist nie je już bo ga ta pol ska li te ra tu ra – brak do ku men tów na te mat ba zy prze rzu to wej „Bo -
lek” i współ pra cy wy wia dow czej. Zo sta ło to już opi sa ne przez Ta de usza Du bic kie go
(Kon spi ra cja pol ska w Ru mu nii 1939–1945, t. 1–2, War sza wa 2002, 2005), ale ob raz
kon spi ra cji pol skiej na pod sta wie do ku men tów ru muń skich służb spe cjal nych mo że być
bar dzo cie ka wy.

Trze ba tu taj przy to czyć sło wa ru muń skie go uczo ne go, Flo ri na An ghe la, za miesz czo -
ne na za koń cze nie przed mo wy te go dzie ła: „Kwe stia pol skich uchodź ców cy wil nych
i woj sko wych w Ru mu nii jest na dal otwar ta z po wo du mno go ści aspek tów, któ re bu dzą
kon tro wer sje (choć na pierw szy rzut oka wy da wa ło by się, że go ścin no ścią nad ro bio no
nie do cią gnię cia). Te mat ten wy ma ga, do obiek tyw nej dys ku sji, wy da nia jak naj więk szej
ilo ści źró deł ar chi wal nych (dy plo ma tycz nych, ad mi ni stra cyj nych, woj sko wych, eko no -
micz nych) – tych świa dectw i wspo mnień, któ re są jesz cze do stęp ne, i w koń cu stu diów
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nad przed mio tem, któ re obej mą pi śmien nic two ru muń skie i pol skie i któ re da dzą moż li -
wie naj po praw niej sze na uko wo wy ni ki” (s. CLVII).

Do ku men ty zo sta ły po prze dzo ne ob szer ną przed mo wą au tor stwa prof. Ta de usza Du -
bic kie go, wy bit ne go znaw cy pro ble ma ty ki ru muń skiej oraz dzie jów Po la ków w Ru mu -
nii w cza sie ostat niej woj ny. Historyk omówił tutaj losy polskich uchodźców w Ru mu nii.
Po wstę pie prof. Du bic kie go za miesz czo no przed mo wę ru muń skie go uczo ne go Flo ri na
An ghe la, któ ra oma wia po dob ne kwe stie. Znaj du je my tam do kład ne licz by pol skich
uchodź ców, wy ka zy miej sco wo ści, w któ rych prze by wa li, kim by li i jak by li po strze ga -
ni przez wła dze i spo łe czeń stwo ru muń skie. Za war te są tam też do dat ko we in for ma cje
na te mat co dzien ne go ży cia w obo zach, wy ży wie nia in ter no wa nych i in nych spra wach,
m.in. zwią za nych z wy dat ka mi oraz sze ro ko po ję tym ich utrzy ma niem. Dzię ki tym
materiałom ma my za ry so wa ny ob raz ży cia Po la ków w Ru mu nii aż do 1947 r. Ostat nie
wresz cie do ku men ty, z lat 1946–1947, do ty czą po staw Po la ków wo bec ów cze snych wy -
da rzeń w Pol sce i pro ble mu ich po wro tu do kra ju. Z ru muń skich do ku men tów wy ni ka
przy tym, że wie lu z nich nie mia ło ta kie go za mia ru, na sta wie ni wro go do za cho dzą cych
prze mian w Pol sce pla no wa li ra czej emi gra cję do Ame ry ki Po łu dnio wej lub Pa le sty ny
(zwłasz cza oso by na ro do wo ści ży dow skiej). 

Do ku men ty zo sta ły opa trzo ne nie zbęd ny mi przy pi sa mi. Po cząt ko wo z ze spo łów ar -
chi wal nych wy bra no oko ło 1500 do ku men tów, a na stęp nie spo śród nich wy se lek cjo no -
wa no dal szych 20 proc. – to zna czy 302 do ku men ty. Są to więc źródła wy bra ne spo śród
wie lu, ale nie spo sób opu bli ko wać wszyst kich.

Na za koń cze nie pa rę uwag do re flek sji. Po pierw sze, war to za sta no wić się, czy nie
na le ża ło by roz sze rzyć wy daw nic twa do ty czą ce go okre su II woj ny świa to wej o in ne za -
gad nie nia. Był to okres szcze gól nej bli sko ści obu na ro dów i tu taj wie le kwe stii (choć by
współ pra ca wy wia dow cza, kon tak ty dy plo ma tycz ne itd.) wręcz pro si się o uwzględ nie -
nie. Na stęp nie war to za sta no wić się nad pu bli ka cją do ku men tów z in nych okre sów,
a zwłasz cza do ty czą cych współ pra cy woj sko wej w okre sie mię dzy wo jen nym. Tak świet -
nie za po cząt ko wa ną ko ope ra cję ko niecz nie na le ży kon ty nu ować. Wresz cie war to roz sze -
rzyć po dob ną współ pra cę na in ne kra je, z któ ry mi kon tak ty w cza sie II woj ny świa to wej
by ły naj róż niej szej na tu ry. W pierw szym rzę dzie mam na my śli Wę gry, na któ rych te re -
nie tak że zna la zła się wie lo ty sięcz na gru pa uchodź ców cy wil nych i woj sko wych i gdzie
dzia ła ła ba za łącz no ści „Ro mek”, na stęp nie Ju go sła wię, gdzie Ser bo wie jesz cze
przed wybu chem II woj ny świa to wej za czę li wspie rać wal kę Po la ków z III Rze szą,
a także in ne kra je.

Grze gorz Ma zur



VI Po wszech ny Zjazd Ar chi wi stów Pol skich 

„Za trzy mać prze szłość, do go nić przy szłość”. 

Wro cław, 5–7 wrze śnia 2012 r.

Zgod nie z trzy dzie sto let nią tra dy cją Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów Pol skich
i Naczelna Dy rek cja Ar chi wów Pań stwo wych zor ga ni zo wa ły Po wszech ny Zjazd
Ar chi wi stów Pol skich, któ ry tym ra zem ob ra do wał we Wro cła wiu w dniach

5–7 wrze śnia 2012 r. W ha śle: „Za trzy mać prze szłość, do go nić przy szłość”, sta no wią -
cym myśl prze wod nią spo tka nia, za war to fi lo zo fię współ cze sne go ar chi wi sty – straż ni -
ka na ro do wej pa mię ci, wy ko rzy stu ją ce go w swojej pra cy naj no wo cze śniej sze na rzę dzia
in for ma tycz ne oraz tech no lo gie sto so wa ne w ce lu za bez pie cze nia za so bu ar chi wal ne go.
Na po trze by zjaz du, w któ rym wzię ło udział po nad sied miu set ar chi wi stów, hi sto ry ków,
za rząd ców do ku men ta cją oraz in for ma ty ków, udo stęp nio no po miesz cze nia Stu dium
Kształ ce nia Pod sta wo we go i Au lę Po li tech ni ki Wro cław skiej. Ran gę wy da rze nia i po ru -
sza nych za gad nień po twier dzi ła obec ność ge ne ral ne go in spek to ra ochro ny da nych oso -
bo wych dr. Woj cie cha Ra fa ła Wie wiór skie go, pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
dr. Łu ka sza Ka miń skie go oraz przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Narodo we go, Kan ce la rii Sej mu, Se na tu, Dol no ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go, Urzę -
du Mar szał kow skie go, a tak że Uni wer sy te tu Wro cław skie go i Po li tech ni ki Wro cław skiej.
W ob ra dach udział wzię li rów nież go ście z Au strii, Czech, Wę gier i Sło wa cji.

Za po wie dzią VI Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich by ła wy sta wa ple ne ro wa
na wro cław skim Sta rym Ryn ku w dniach 31 sierpnia – 14 września 2012 r. pt. „Ar chi -
wal ne też jest faj ne… Wro cław skie ar chi wa wczo raj i dziś”. W trak cie eks po zy cji swo je
zbio ry pre zen to wa ło dzie więć wro cław skich in sty tu cji ar chi wal nych, m.in. Ośro dek „Pa -
mięć i Przy szłość”, Ar chi wum Pań stwo we we Wro cła wiu, In sty tut Pa mię ci Na ro do wej,
Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne, Ar chi wum Bu dow la ne Wro cła wia oraz ar chi wa wro cław -
skich uczel ni pu blicz nych. Na oko ło czter dzie stu plan szach moż na by ło po dzi wiać pla -
ny ar chi tek to nicz ne obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej, wśród nich nie zre ali zo wa ny
pro jekt wie żow ca biu ro we go na pl. Po wstań ców War sza wy au tor stwa Ma xa Ber ga, szkic
sza le tu miej skie go z XIX w., pie czę cie, me da le, pla ka ty, le gi ty ma cje stu denc kie z po -
cząt ku wie ku oraz Księ gę Hen ry kow ską i zdję cia za byt ko wych śre dnio wiecz nych szaf
ar chi wal nych. Ta bli ce In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej przed sta wia ły ar chi wa lia ma ło zna -
ne, in te re su ją ce ze wzglę du na for mę, jak i treść. Wśród nich zna la zły się m.in. kar ty per -
so nal ne funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa PRL, uję te pod wspól nym ty tu łem
„Funk cjo na riusz w kło po cie”. Za miesz czo no na nich da ne o roz wią za niu sto sun ku pra -
cy, któ re uka za ły ów cze sne pro ble my ka dro we. Dziś nie któ re z nich mo gą wy da wać się
śmiesz ne bądź za ska ku ją ce, jak sprzą tacz ka „nie pew na po li tycz nie” lub war tow nik skom -
pro mi to wa ny ze wzglę du na przy na leż ność bra ta do świad ków Je ho wy. Ko lej ne plan sze
przed sta wia ły ulot ki, pla ka ty, ha sła, in dy wi du al ne for my sprze ci wu wo bec komu ni stycz -
nej in dok try na cji, do ku men ty ży cia spo łecz ne go od no szą ce się do hi sto rii naj now szej
Wro cła wia, w tym Po ma rań czo wej Al ter na ty wy, oraz ar chi wa lia z okre su II woj ny świa -
to wej i cza sów po wo jen nych uka zu ją ce ludz kie lo sy i for my repre sji, np. Sko ro widz więź -
niów obo zu Mau thau sen -Gu sen 1944–1945, zdję cia i do ku men ty podró ży re pa trian tów
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z Ru mu nii. Ce lem wy sta wy by ła pro mo cja ar chi wów ja ko in sty tu cji otwar tych dla spo -
łe czeń stwa. Eks po zy cja peł ni ła więc nie tyl ko funk cję edu ka cyj ną, lecz tak że in for mo -
wa ła, czym są ar chi wa i co się w nich znaj du je.

Po raz pierw szy w hi sto rii po wszech nych zjaz dów ar chi wal nych or ga ni za to rzy przy go -
to wa li bar dzo sze ro ką ofer tę przed zjaz do wą – w for mie dzie wię ciu warsz ta tów te ma tycz -
nych, sta no wią cych ele ment li fe long le ar ning, czy li kształ ce nia przez ca łe ży cie. Szko le nia
pro wa dzi li wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy naj waż niej szych ośrod ków w kra ju w kwe stiach
za bez pie cza nia do ku men ta cji, wy ka zów akt, pra wa ar chi wal ne go, di gi ta li za cji za so bu, za -
rzą dza nia ma te ria ła mi elek tro nicz ny mi, in for ma cji ar chi wal nej oraz ko mu ni ka cji spo łecz -
nej w ar chi wum. Warsz ta ty zor ga ni zo wa ne przez mię dzy na ro do we kon sor cjum ICA RUS
(In ter na tio nal Cen tre for Ar chi val Re se arch) pt.: „Sta nąć ra zem w ob li czu cy fry za cji” po -
sze rzy ły kon tak ty mię dzy na ro do we śro do wi ska ar chi wal ne go, a tak że uwi docz ni ły za an -
ga żo wa nie w re ali za cję wspól nych pro jek tów w za kre sie cy fry za cji. Spo tka nia od by ły się
w In sty tu cie Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu Wro cław skie go, Ar chi wum Pań stwo wym we
Wro cła wiu oraz w pra cow niach Stu dium Kształ ce nia Pod sta wo we go Po li tech ni ki Wroc -
ław skiej. Po świad cze niem no wo zdo by tych umie jęt no ści by ły wrę czo ne uczest ni kom cer -
ty fi ka ty Kra jo we go Cen trum Edu ka cji Ar chi wal nej Sto wa rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich.

W go dzi nach po prze dza ją cych roz po czę cie zjaz du uczest ni cy mie li też moż li wość
od wie dze nia i za po zna nia się z za so bem Ar chi wum Pań stwo we go we Wro cła wiu, Ar chi -
wum Uni wer sy te tu Wro cław skie go, Ar chi wum Bu dow la ne go Mia sta Wro cła wia oraz Od -
dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej we Wro cła wiu, któ re w tym dniu otwo rzy ły swo je
ma ga zy ny i pra cow nie. Wi zy ty te po twier dzi ły za sad ność upo wszech nia nia za so bu archi -
wal ne go rów nież w śro do wi sku ar chi wi stów, co sprzy ja wy mia nie spo strze żeń i do świad -
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Wystąpienie dr. hab. Władysława Stępniaka – naczelnego dyrektora archiwów
państwowych (fot. R. Bacmaga)



czeń oraz pro pa go wa niu stan dar dów ar chi wal nych. Nie zwy kle tra fio ną pro po zy cją oka -
za ła się wy ciecz ka z prze wod ni kiem miej skim po sto li cy Dol ne go Ślą ska tra są za ty tu ło -
wa ną „W ser cu mia sta”.

Przez ca ły okres trwa nia zjaz du wy da wa ny był „Ku rier Ar chi wal ny” – jed nod niów -
ka uła twia ją ca orien ta cję w bo ga tym pro gra mie zjaz du – za wie ra ją cy wy wia dy i re la cje
z wy da rzeń ma ją cych miej sce w je go trak cie. Szer szą in for ma cję o zjeź dzie ar chi wi stów
za pew ni li pa tro ni me dial ni: Te le wi zja Pol ska i Pol ska Agen cja Pra so wa.

In au gu ra cja VI Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów Pol skich na stą pi ła 5 wrześ -
nia 2012 r. o godz. 16.00 w Au li Po li tech ni ki Wro cław skiej. Głos za bra li or ga ni za to rzy
spo tka nia: pre zes Sto wa rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich prof. Ja ro sław Po ra zin ski, na -
czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych prof. Wła dy sław Stęp niak, pre zes Od dzia łu SAP
we Wro cła wiu dr Lu cy na Harc, a na stęp nie go ście ho no ro wi, w tym rek to rzy Uni wer sy -
te tu Wro cław skie go i Po li tech ni ki Wro cław skiej. Li sty oko licz no ścio we do ze bra nych
prze sła li: mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bog dan Zdro jew ski, mar sza łek
woje wódz twa dol no ślą skie go Ra fał Jur kow la niec, wo je wo da dol no ślą ski Ma rek Sko rup -
ka. Do Wro cła wia przy był rów nież ne stor pol skiej ar chi wi sty ki – prof. An drzej Tom czak,
któ ry wła śnie we wrze śniu ob cho dził ju bi le usz dzie więć dzie sią tych uro dzin. Z tej oka zji
zo sta ła mu wrę czo na księ ga pa miąt ko wa.

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia zjaz du na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych w po -
dzię ko wa niu za szcze gól ne osią gnię cia dla roz wo ju ar chi wów i ar chi wi sty ki wrę czył od -
zna kę ho no ro wą „Za Za słu gi dla Ar chi wi sty ki”. Uho no ro wa ni zo sta li: Eu ge niusz Bo ro dij,
Bar ba ra Brandt -Go lec ka, Lu cy na Harc, Ja ro sław Or szu lak, Agniesz ka Pa ją kow ska, Jaro -
sław Po ra zin ski, Ka zi mierz Schmidt oraz Te re sa Su le ja.
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Wystąpienie dr. Łukasza Kamińskiego – prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
(fot. R. Bacmaga)



Se sję ple nar ną otwo rzy ło wy stą pie nie prof. Wła dy sła wa Stęp nia ka za ty tu ło wa ne „Na -
ro do wy za sób ar chi wal ny w epo ce cy fro wej”. Na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych
pod kre ślał ro lę i zna cze nie ar chi wa liów w nie ustan nie zmie nia ją cym się ży ciu pu blicz -
nym, wska zy wał na wie le pro ble mów praw nych zwią za nych z za bez pie cza niem i udo -
stęp nia niem ma te ria łów wcho dzą cych w skład – przede wszyst kim – nie pań stwo we go
za so bu ar chi wal ne go, gdyż zbio ry ar chi wów pań stwo wych to je dy nie część na ro do we go
zbio ru ar chi wal ne go. Na czel ny dy rek tor od wo łał się do de kla ra cji Mię dzy na ro do wej
Rady Ar chi wów, ogło szo nej nie daw no w Bris ba ne (Au stra lia), któ ra po pie ra za sa dę wol -
ne go i po wszech ne go do stę pu do ar chi wa liów bez wzglę du na ich pro we nien cję. Ar chi -
wa pań stwo we oraz wła ści cie le zbio rów pry wat nych po win ni ze so bą współ pra co wać
na wa run kach part ner skich w kwe stii za bez pie cza nia i udo stęp nia nia nie pań stwo we go
za so bu ar chi wal ne go, acz kol wiek ochro na zbio rów nie pań stwo wych nie mo że na ru szać
pra wa wła sno ści pry wat nej. Wska zał rów nież na ogrom ną ro lę, ja ką ma do speł nie nia
Sto wa rzy sze nie Ar chi wi stów Pol skich i in ne po krew ne or ga ni za cje w ob sza rze dzia łal -
no ści ar chi wal nej, przede wszyst kim ba daw czej, wy daw ni czej i edu ka cyj nej.

Pro fe sor Ro ści sław Że re lik (dy rek tor In sty tu tu Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, kie row nik Ar chi wum Miej skie go we Wro cła wiu, czło nek Ko mi te tu Pro gra mo -
wo -Na uko we go VI Zjaz du) w re fe ra cie pt. „Ar chi wa w dzie jach Ślą ska. Za rys pro ble mu”
za ak cen to wał wy jąt ko we bo gac two wro cław skich i ślą skich zbio rów. O ich spe cy fi ce
i wie lo kul tu ro wym aspek cie de cy du je m.in. róż no rod ność ję zy ków, w któ rym zo sta ły
spo rzą dzo ne, ale tak że bo gac two tre ści uka zu ją cych skom pli ko wa ne dzie je Ślą ska.

Se sję ple nar ną za koń czy ło wy stą pie nie dr. Tho ma sa Aigne ra (ICA RUS, Wie deń) pt.
„Kom ple men tar ność i sy ner gia – za sa dy funk cjo no wa nia ar chi wów w erze cy fro wej”,
któ ry wska zy wał na ko niecz ność po dej mo wa nia dzia łań zmie rza ją cych w kie run ku di gi -
ta li za cji za so bu ar chi wal ne go. Pro ces ten po wi nien być opar ty na od po wied nich stan dar -
dach i pro wa dzić do nie od płat ne go udo stęp nia nia za so bów on -li ne.

Dru gie go dnia – od ra na do póź nych go dzin po po łu dnio wych – w trak cie dzie więt na -
stu pa ne li te ma tycz nych kil ku set ba da czy i prak ty ków de ba to wa ło nad naj waż niej szy mi
za gad nie nia mi współ cze snej ar chi wi sty ki, m.in. cy fry za cją do ku men tów, kształ ce niem
ar chi wi stów i pra wem ar chi wal nym. Zwró co no uwa gę, że od wie lu lat ist nie je ko niecz -
ność do ko na nia zmian w pol skim pra wie ar chi wal nym, któ re wy mu sza ją nie tyl ko prze -
mia ny ustro jo we, spo łecz ne i go spo dar cze, ja kie do ko na ły się po 1989 r., ale przede
wszyst kim cy wi li za cyj ne i kul tu ro we. Sta re prze pi sy nie za pew nia ją bo wiem wła ści wej
ochro ny osób i in sty tu cji, na te mat któ rych in for ma cje znaj du ją się w ma te ria łach ar chi -
wal nych. Nie zbęd ne jest rów nież opra co wa nie no wo cze sne go sys te mu in for ma cji ar chi -
wal nej. W kwe stii kształ ce nia ar chi wi stów nie odzow ne sta ło się przy go to wy wa nie
przy szłych pra cow ni ków do wy mo gów cy fro wej rze czy wi sto ści, co wy mu sza prze kształ -
ca nie sa mej ar chi wi sty ki w na ukę o cha rak te rze in ter dy scy pli nar nym.

Od ręb ny pa nel po świę co ny zo stał pro ble mom ar chi wów ko ściel nych i udo stęp nia niu
hi sto rycz ne go za so bu Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go. Zwró co no uwa gę na brak w tym
wzglę dzie jed no li tych za sad, któ re za le żą od od ręb ne go pra wa każ dej die ce zji. Pod su -
mo wa no stan opra co wa nia za so bu, pra ce in wen ta ry za cyj ne, a tak że omó wio no sto so wa -
ne for my po pu la ry za cji wie dzy o za so bie ar chi wów ko ściel nych i za kon nych. 

No wo ścią oka za ły się wy stą pie nia po świę co ne po wsta ją cym ar chi wom hi sto rii mó wio -
nej (oral hi sto ry). Zaj mu ją się one zbie ra niem re la cji świad ków wy da rzeń. Dzia łal ność
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w tym za kre sie pro wa dzą fun da cje i sto wa rzy sze nia, m.in. wro cław ski Ośro dek „Pa mięć
i Przy szłość”, Dom Spo tkań z Hi sto rią, Ośro dek „Kar ta”, Ośro dek „Bra ma Grodz ka – Te -
atr NN”, a tak że Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go, Ar chi wum Akt No wych i In sty tut Pa -
mię ci Na ro do wej. Gro ma dzą one na gra nia wspo mnień osób, któ re z wie lu po wo dów nie
są w sta nie spo rzą dzić opi su te go, co za chowa ło się w ich pa mię ci. Naj wię cej nie do god no -
ści przy po wsta niu no ta cji na strę cza niezwykle zło żo ny pro ces ich opra co wa nia, cho ciaż -
by w kon tek ście zmian tech no lo gicz nych. Po nad to są one za zwy czaj bar dzo dłu gie,
świad ko wie czę sto ma ją pro blem z umiej sco wie niem prze ży tych zda rzeń w cza sie, my lą
na zwi ska – dla te go ko niecz na jest ich we ry fi ka cja. W trak cie dys ku sji pod kreś lo no, że hi -
sto ria mó wio na sta no wi do sko na łe źró dło wie dzy dla hi sto ry ków, so cjo lo gów, an tro po lo -
gów kul tu ry, et no gra fów, ję zy ko znaw ców i psy cho lo gów. Moż na je z po wo dze niem
wy ko rzy sty wać w pro ce sie edu ka cyj nym. W trak cie pa ne lu sfor mu ło wa no po stu lat do ty -
czą cy po trze by na pi sa nia pod ręcz ni ka hi sto rii mó wio nej, któ ry oprócz wska zó wek me to -
dycz nych do ty czą cych re ali za cji na grań miał by na ce lu wy pra co wa nie stan dar dów ich
ar chi wi zo wa nia. Zo bo wią za nie opu bli ko wa nia te go ro dza ju skryp tu pod jął, w opar ciu
o współ pra cę z ar chi wi sta mi hi sto rii mó wio nej, In sty tut Pa mię ci Na ro do wej.

Wśród pa ne li, któ re cie szy ły się naj więk szym za in te re so wa niem, by ło spo tka nie po -
świę co ne oce nie do ku men ta cji. W je go trak cie wska za no trud no ści w wy bo rze ze współ -
cze snej pro duk cji do ku men ta cyj nej te go, co po sia da war tość hi sto rycz ną i mo że sta no wić
źró dło do ba dań nad prze szło ścią. Eks per ci za sta na wia li się m.in. nad kry te ria mi war to -
ścio wa nia do ku men tów, a tak że, czy uda je się ar chi wi stom od zwier cie dlić bie żą ce wy -
da rze nia i pro ce sy, jak np. po wo dzie, wstą pie nie do Unii Eu ro pej skiej lub Eu ro 2012.

Osob ne miej sce po świę co ne zo sta ło funk cjo no wa niu ar chi wów wy od ręb nio nych, któ -
re ma ją m.in. sejm, se nat, kan ce la rie pre zy den ta i pre mie ra, in sty tu cje pod le głe mi ni ster -
stwom spraw we wnętrz nych, spraw za gra nicz nych, obro ny na ro do wej, fi nan sów oraz
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej. Pod kre śla no uni ka to wość ich za so bu, wska zu jąc na pro ble -
my z do ku men ta cją nie jaw ną, zwłasz cza w kon tek ście za rzą dza nia do ku men ta cją elek -
tro nicz ną i two rze nia ar chi wów cy fro wych oraz ro li, ja ką peł nią te ar chi wa w sys te mie
bez pie czeń stwa pań stwa. Przed sta wi cie le za pro szo nych ar chi wów wy od ręb nio nych,
tj. Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go, Ar chi wum Pre zy den ta RP, Bi blio te ki Sej mo wej,
Ar chi wum Kan ce la rii Se na tu, Ar chi wum Stra ży Gra nicz nej i In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej, zi lu stro wa li naj waż niej sze swo je przed się wzię cia i do ko na nia na po lu na uko wym
oraz osią gnię cia w kwe stii di gi ta li za cji zbio rów. Ra fał Leś kie wicz z IPN zre la cjo no wał
pra ce zwią za ne z re ali za cją pro jek tu „Cy fro we Ar chi wum”, Ja nusz Ku li gow ski z APRP
omó wił za ło że nia przed się wzię cia „Ar chi wa prze ło mu 1989–1991”, Krzysz tof Ga wę da
i Ry szard Tech man z ASG za pre zen to wa li internetowe „Mu zeum Pol skich For ma cji
Granicz nych”, na to miast Ka ta rzy na Gór ny z CAW za po zna ła au dy to rium z Cen tral nym
Re po zy to rium Woj sko wym. W spo tka niu uczest ni czył rów nież prof. Wła dy sław Stęp -
niak. Uwa ża on, że na le ży po wstrzy mać po sze rza nie licz by ar chi wów wy od ręb nio nych,
po nie waż już dzi siaj jest ich ok. 3,5 tys., uwzględ nia jąc ko mór ki or ga ni za cyj ne zaj mu ją -
ce się obron no ścią. W opi nii na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych ko rzy sta nie
z ich za so bów nie jest ła twe, ist nie ją du że ogra ni cze nia, któ re po wo du ją nie uf ność użyt -
kow ni ków wo bec ar chi wów wy od ręb nio nych. Po trze by in for ma cyj ne spo łe czeństw i śro -
do wisk na uko wych, a tak że pro ces tech no lo gicz ny w za kre sie in for ma ty za cji
i ko mu ni ka cji spo łecz nej wy mu sza ją zmia ny w funk cjo no wa niu tych pla có wek, pro wa -
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dzą ce do ła twiej sze go do stę pu do gro ma dzo ne go za so bu. Dzia ła nia te skut ku ją zwięk -
sze niem przej rzy sto ści funk cjo no wa nia i wia ry god no ści ar chi wów wy od ręb nio nych.
Prof. Stęp niak de kla ro wał rów nież po sze rze nie współ pra cy ar chi wów pań stwo wych z ar -
chi wa mi wy od ręb nio ny mi. Na za koń cze nie sfor mu ło wa no po stu lat otwarcia się na śro -
do wi ska aka de mic kie i po dej mo wa nia wspól nych pro jek tów na uko wych. Współ pra ca ta
za owo cu je lep szym zro zu mie niem wza jem nych po trzeb i za sad no ści ist nie nia ar chi wów
wy od ręb nio nych.

Na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych po pro wa dził pa nel za ty tu ło wa ny „Sta re
ar chi wa – no we wy zwa nia”. W trak cie dys ku sji prof. Wła dy sław Stęp niak za uwa żył, że
roz wój ad mi ni stra cji elek tro nicz nej, m.in. w wo je wódz twach pod kar pac kim i pod la skim,
wpły nął na zmia nę sto sun ku urzęd ni ków do spo łe czeń stwa. Dzia ła nia ad mi ni stra cji wo -
bec nie go prze kształ ca ją się w dzia łal ność usłu go wą. W XXI stu le ciu, w okre sie po -
wszech ne go do stę pu do in for ma cji, po dob na zmia na do ty czy tak że pra cow ni ków
ar chi wów. Ar chi wi stów obo wią zu je wraż li wość na pro ble my pań stwa, na ro du i spo łe -
czeń stwa. Bez tej otwar tej po sta wy i głę bo kiej życz li wo ści wo bec każ de go czło wie ka,
któ ry tra fia do ar chi wum, nie jest moż li we wy peł nie nie w ca ło ści mi sji ar chi wi sty. W po -
rów na niu z in ny mi kra ja mi eu ro pej ski mi pol scy ar chi wi ści ma ją jed ne z naj trud niej szych
wa run ków pra cy, m.in. z po wo du ni skich płac.

Róż no rod ność i traf ność po ru sza nych za gad nień u wie lu uczest ni ków wy wo ły wa ła dy -
le ma ty zwią za ne z wy bo rem jed ne go spo śród kil ku rów nie in te re su ją cych pa ne li, któ re od -
by wa ły się w tym sa mym cza sie. Do strze gal na by ła chęć i du ża po trze ba wy mia ny wie dzy
i do świad czeń na wie lu po lach: ar chi wal nym, praw nym, in for ma tycz nym. Do sko na łym te -
go przy kła dem były wy kła dy, w trak cie któ rych pre zen to wa no no wo cze sne tech no lo gie
ochro ny da nych me to dą LiquiData. Uzu peł nie niem ich był prak tycz ny po kaz je dy nej
skutecz nej tech ni ki nisz cze nia in for ma cji za war tych na ma gne tycz nych no śni kach da nych,
np. dys kach twar dych, po przez ich che micz ne wy tra wie nie. Tech no lo gia ta do stęp na by ła
w Mo bil nym Cen trum Uty li za cji Da nych, czy li sa mo cho dzie -la bo ra to rium, któ ry przez cały
dzień moż na by ło oglą dać przed bu dyn kiem Stu dium Kształ ce nia Pod sta wo we go. 

Póź nym wie czo rem uczest ni cy oraz go ście VI Po wszech ne go Zjaz du Ar chi wi stów
Pol skich spo tka li się na uro czy stym ban kie cie zor ga ni zo wa nym we Wro cław skim Cen -
trum Kon gre so wym miesz czą cym się w kom plek sie Ha li Stu le cia.

Ostat nie go dnia zjaz du w go dzi nach po ran nych mia ły miej sce ob ra dy sek cji Sto wa rzy -
sze nia Ar chi wi stów Pol skich oraz in nych sto wa rzy szeń ar chi wal nych. Po ich za koń cze niu
na stą pi ła se sja ple nar na za my ka ją ca VI Po wszech ny Zjazd Ar chi wi stów Pol skich. Ja ko
pierw si mo de ra to rzy pa ne li te ma tycz nych omó wi li naj waż niej sze kwe stie po ru sza ne w trak -
cie dys ku sji. Z ko lei na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych prof. Wła dy sław Stęp niak
zgło sił po stu lat po wro tu do na ro do we go re je stru za so bu ar chi wal ne go, do któ re go po sia -
da ne przez sie bie ar chi wa lia mo gły by zgła szać nie tyl ko in sty tu cje pań stwo we, lecz tak że
oso by pry wat ne. Za po wie dział rów nież wy da nie w naj bliż szym pół ro czu ma te ria łów po -
kon fe ren cyj nych, w któ rych zo sta ną przed sta wio ne wszyst kie wąt ki po ru sza ne pod czas
spo tka nia. W je go oce nie pu bli ka cja ta po zwo li za rów no śro do wi sku ar chi wi stów, jak
i wszyst kim za in te re so wa nym po znać stan współ cze snej ar chi wi sty ki. Na za koń cze nie pod -
kre ślił, że zjazd przy czy nił się do in te gra cji śro do wi ska ar chi wi stów w Pol sce.

Jo an na Dar dziń ska
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Kon fe ren cja ar chi wal na „Po lo ni ca bli żej kra ju”.

War sza wa, 25 paź dzier ni ka 2012 r.

Tra dy cyj nie już z oka zji Świa to we go Dnia Dzie dzic twa Au dio wi zu al ne go (przy pa -
da ją ce go na 27 paź dzier ni ka) w Cen trum Edu ka cyj nym IPN im. prof. Ja nu sza
Kur ty ki w War sza wie od by ła się kon fe ren cja ar chi wal na po świę co na do ku men -

ta cji po za ak to wej. Or ga ni za to rem spo tka nia pn. „Po lo ni ca bli żej kra ju”, któ re wy jąt ko -
wo zo sta ło prze su nię te na 25 paź dzier ni ka, by ło Biu ro Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji
Do ku men tów IPN.

W wy ni ku znisz czeń wo jen nych i głę bo kich za wi ro wań po li tycz nych bez pow rot nie
prze pa dła część ma te ria łów ar chi wal nych, in ne ule gły roz pro sze niu po za gra ni ca mi kra -
ju i przez dłu gie la ta po zo sta wa ły nie do stęp ne, po dob nie jak do ku men ta cja pol skie go wy -
chodź stwa po li tycz ne go. Dzi siaj w róż nych in sty tu cjach po lo nij nych i za gra nicz nych
prze cho wy wa ne są do ku men ty czę sto bez cen ne dla hi sto rii Rzecz po spo li tej. Di gi ta li za -
cja tych zbio rów otwie ra no we per spek ty wy, przede wszyst kim opra co wa nia, wpro wa -
dze nia ich do elek tro nicz ne go sys te mu in for ma cji ar chi wal nej, a na stęp nie sto sun ko wo
szyb kie go i ła twe go udo stęp nie nia w cy fro wej for mie – tak że w kra ju. 

Przy by łych na kon fe ren cję uczest ni ków po wi ta li pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej dr Łu kasz Ka miń ski oraz prze wod ni czą cy Pol skie go Ko mi te tu do spraw UNE SCO
prof. An drzej Rot ter mund, któ ry obrady ob jął ho no ro wym pa tro na tem.

Na uko we spo tka nie po dzie lo ne by ło na trzy blo ki za gad nień. Pierw szy do ty czył praw -
no -ar chi wal nych aspek tów od zy ski wa nia ar chi wa liów pol skich oraz po zy ski wa nia do -
ku men tów po lo nij nych. Na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych prof. Wła dy sław
Stęp niak przed sta wił re fe rat „Pod sta wy praw ne pro ce su re sty tu cji i przej mo wa nia ar chi -
wa liów pol skich”. Pro f. UMK w To ru niu Wan da Kry sty na Ro man omó wi ła „Za sa dy
archi wal ne a roz pro sze nie pol skiej do ku men ta cji au dio wi zu al nej”.

Oba wy stą pie nia sku pi ły się na pro ble mach zwią za nych z dra ma tycz ny mi lo sa mi pol -
skich ar chi wa liów, za rów no w od nie sie niu do cen tral nych ar chi wów pań stwo wych, ar -
chi wów re gio nal nych, jak i zbio rów pry wat nych. Po cząt ków zja wi ska roz pro sze nia
ar chi wa liów pol skich do szu ki wać się mo że my w dzia łal no ści państw za bor czych pod ko -
niec XVIII i w XIX wie ku, a na wet wcze śniej – m.in. w po czy na niach na jeźdź ców w cza -
sie po to pu szwedz kie go. Ale praw dzi wą tra ge dią dla ar chi wi sty ki pol skiej by ły
wy da rze nia zwią za ne z II woj ną świa to wą. Licz by przy to czo ne na kon fe ren cji – cho ciaż -
by za gła da 92 proc. ar chi wa liów zgro ma dzo nych w ar chi wach sto łecz nych – świad czą
do bit nie, jak wiel kie stra ty Pol ska po nio sła i jak waż ne dla jej dzie dzic twa kul tu ro we go
jest od na le zie nie, ar chi wi za cja i za bez pie cze nie (cho ciaż by w po sta ci po zy ski wa nych
kopii cy fro wych) za cho wa nej jesz cze do ku men ta cji. Prof. Stęp niak omó wił stan praw ny
oraz dzia ła nia po dej mo wa ne przez stro nę pol ską w ce lu od zy ska nia ar chi wa liów za gra -
bio nych w cza sie wo jen i za bo rów. Przy bie ra ono for mę re win dy ka cji, win dy ka cji, repar -
ty cji, re ewa ku acji i re pa tria cji. Zwró cił uwa gę, że po wrót ar chi wa liów jest moż li wy
przede wszyst kim ja ko akt po li tycz ny, w wy ni ku de cy zji po dej mo wa nych na naj wyż -
szym szcze blu rzą do wym al bo par la men tar nym. Dla te go waż ną ro lę peł nią roz mo wy
i dwu stron ne po ro zu mie nia za in te re so wa nych stron.
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Z ko lei prof. Ro man od nio sła się do zja wi ska roz pro sze nia ar chi wa liów z ukształ to -
wa nych za so bów ar chi wal nych oraz do ku men ta cji nie zar chi wi zo wa nej prze cho wy wa nej
u jej twór ców. Przed sta wi ła pod sta wo we za sa dy ar chi wal ne: po sza no wa nia od ręb no ści
i or ga nicz nej struk tu ry ze spo łu ar chi wal ne go oraz po sza no wa nia związ ku do ku men ta cji
z te ry to rium, na któ rym po wsta ła i któ re go do ty czy – za sa dy pro we nien cji i per ty nen cji
te ry to rial nej. Obec nie, nie ra dząc so bie z pod no szo nym pro ble mem re sty tu cji ar chi wal -
nej, sfor mu ło wa no kon cep cję wspól ne go dzie dzic twa ar chi wal ne go, apro bo wa ną przez
UNE SCO. W za ło że niu gwa ran tu je ona nie ogra ni czo ny do stęp za in te re so wa nych stron
do do ku men ta cji. Moż na do dać, że jest ona szcze gól nie atrak cyj na w do bie di gi ta li za cji
i otwar cia do stę pu in ter ne to we go do za so bu. 

Do peł nie niem po ru sza nych kwe stii by ło wy stą pie nie dy rek tor Ar chi wum Na ro do we -
go w Kra ko wie dr Bar ba ry Ber skiej, któ ra przy bli ży ła za ło że nia pro gra mu za bez pie cza -
nia pol skie go dzie dzic twa ar chi wal ne go za gra ni cą o na zwie „Pol ska roz pro szo na”.
Po trze by na pew no są du że, a pro blem na ty le po waż ny, że Ra da Eu ro py i UNE SCO
w 1998 r. wspar ły dzia ła nia pol skie na po lu ar chi wi sty ki i po wo ła ły mię dzy na ro do wy
pro gram „Re con sti tu tion of the Me mo ry of Po land” („Od two rze nie pa mię ci Pol ski”).
Obec nie np. sys te ma tycz ną po mo cą ob ję tych jest oko ło 20 in sty tu cji po lo nij nych i daw -
nych wy chodź czych. Wie le z tych in sty tu cji – jak pod kre śli ła dr Ber ska – bo ry ka się
z pro ble ma mi fi nan so wy mi, lo ka lo wy mi, nie do stat kiem pra cow ni ków eta to wych, a tak -
że z utra tą za in te re so wa nia ni mi przez młod sze ge ne ra cje Po lo nii.

W czę ści dru giej uczest ni cy kon fe ren cji mie li oka zję za po znać się z do świad cze nia mi
in sty tu cji w po zy ski wa niu do ku men ta cji fo to gra ficz nej i fil mo wej. Kon rad Ślu sar ski
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z BUiAD IPN omó wił za sto so wa ne roz wią za nia pod czas two rze nia cy fro wych zbio rów fo -
to gra ficz nych, a na stęp nie ich uży wa nie w In sty tu cie. Po słu żył się przy kła dem re ali zo wa ne -
go od kil ku lat pro jek tu po zy ska nia do ar chi wum do ku men ta cji fo to gra ficz nej do ty czą cej
kam pa nii wrze śnio wej 1939 r. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej prowadzi bo wiem wie lo let ni pro -
jekt ar chi wal ny i ba daw czy, po zy sku jąc m.in. z Na tio nal Ar chi ves and Re cords Ad mi ni stra -
tion w Wa szyng to nie fo to gra fie nie miec kich kom pa nii pro pa gan do wych dzia ła ją cych
w 1939 r. na te re nie Pol ski, a także z Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial Museum zdjęcia z ob -
lę że nia War sza wy wy ko na ne przez ame ry kań skie go fil mow ca Julie na Bry ana. Po ja wi ła się
przy tym po trze ba po dzie le nia się na by ty mi do świad cze nia mi, gdyż po dob ne pro jek ty są co -
raz czę ściej re ali zo wa ne z suk ce sem i ko rzy ścią dla wszyst kich za in te re so wa nych stron.

Dy rek tor Fun da cji Kre sy–Sy be ria w Pol sce Ane ta Hof f mann przy bli ży ła pro ble my
z od naj dy wa niem i opra co wa niem fo to gra fii ilu stru ją cych lo sy Po la ków na Wscho dzie.
Na pew no ogrom ne za słu gi w dzie le za cho wa nia i do stę pu do ar chi wal ne go dzie dzic twa
pol skie go na Wscho dzie ma ją ofi cjal ne in sty tu cje. Trud no ści w kon tak tach Pol ski z Ro -
sją na tym po lu spo wo do wa ły wzrost zna cze nia kon tak tów o cha rak te rze in ter per so nal -
nym oraz dzia łań nie wiel kich in sty tu cji po za rzą do wych, takich jak wspo mnia na fun da cja.
Mo że to dzi wić, ale do nie daw na ła twiej by ło do trzeć do nie wiel kich ko lek cji fo to gra -
ficz nych ze zbio rów pry wat nych Kre so wian, któ rych lo sy rzu ci ły za mo rza, np. do Au -
stra lii lub No wej Ze lan dii, niż miesz ka ją cych obec nie za wschod nią gra ni cą.

W na stęp nym wy stą pie niu dy rek tor Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go dr Woj ciech
Woź niak po dzie lił się z uczest ni ka mi kon fe ren cji do świad cze nia mi swo jej in sty tu cji z po -
zy ski wa nia ko pii na grań Roz gło śni Pol skiej Ra dia Wol na Eu ro pa.
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W trze cim blo ku głos od da no przed sta wi cie lom in sty tu cji po lo nij nych. Re fe ra ty wy -
gło si li wi ce pre zes In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce dr Ma rek Zie liń ski i pre zes
Sto wa rzy sze nia „In sty tut Li te rac ki KUL TU RA” w Pa ry żu Woj ciech Si ko ra. Obaj pre le -
gen ci omó wi li zbio ry fo to gra ficz ne i au dio wi zu al ne, a tak że przed sta wi li wnio ski z do -
tych cza so wej współ pra cy z in sty tu cja mi ar chi wal ny mi w kra ju. Szcze gól nie in te re su ją ce
by ły frag men ty wy stą pień mó wią ce o obo pól nej ko rzy ści ta kiej ko ope ra cji. W tym przy -
pad ku war to pa mię tać, że In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce to jed na z waż niej -
szych in sty tu cji na ob czyź nie prze cho wu ją cych pol ską do ku men ta cję. Zbio ry tyl ko
ma te ria łów fo to gra ficz nych ob li cza się na po nad 20 000 jed no stek i są to zdję cia
od 1907 r. do współ cze sno ści. Waż nym ele men tem dzia łal no ści ar chi wal nej In sty tu tu jest
pro wa dzo na m.in. we współ pra cy z ar chi wa mi z Pol ski di gi ta li za cja zbio rów oraz umiesz -
cza nie ich na stro nie in ter ne to wej. 

Ob ra dy za koń czył pa nel dys ku syj ny, któ re go mo de ra to rem był dr hab. Ja cek Zyg -
munt Sa wic ki z BUiAD IPN.

Kon fe ren cja by ła zna ko mi tą oka zją do na wią za nia ro bo czych kon tak tów i wy mia ny
do świad czeń, a tak że za cie śnie nia do tych cza so wej współ pra cy. W ubie głych la tach
obrady od by wa ły się pod ha sła mi: „Fo to gra fia w no wo cze snym ar chi wum” (2009),
„Opra co wa nie fo to gra fii w do bie di gi ta li za cji” (2010), „Film i ar chi wum – pro ble my
opra co wa nia” (2011). 

Re wo lu cja in for ma tycz na ostat nich lat, miej sce i ro la In ter ne tu, a z nim ro sną ce ocze -
ki wa nia użyt kow ni ków wy mu sza ją cych na ar chi wach co raz szyb szy i bar dziej pre cy zyj -
ny do stęp do in for ma cji skła nia ją do szu ka nia no wo cze snych roz wią zań, któ re spro sta ją
tym wy ma ga niom. Di gi ta li za cja za so bu fo to gra ficz ne go i fil mo we go, umiesz cze nie go
w cy fro wych ba zach da nych i opi sa nie przy uży ciu spe cja li stycz ne go na rzę dzia (opro -
gra mo wa nia) two rzą – wy da je się – wa run ki po zwa la ją ce na pod ję cie te go wy zwa nia
przez ar chi wa. 

Uczest ni cy kon fe ren cji przy zna li, że spo tka nia w ta kiej for mie są wła ści wą plat for -
mą wy mia ny do świad czeń w za kre sie di gi ta li za cji, opra co wa nia, a tak że wy ko rzy sta nia
fo to gra ficz nych i fil mo wych zbio rów ar chi wal nych. Dzie le nie się po my sła mi i no wy mi
roz wią za nia mi, ale też wska zy wa nie na nie po wo dze nia jest naj lep szym spo so bem unik -
nię cia błę dów w przy szło ści i osią gnię cia suk ce su na tym po lu.

Ja cek Zygmunt Sa wic ki
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Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja 

„Współ pra ca NKWD/KGB ze służ ba mi bez pie czeń stwa

państw Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej 

w la tach 1945–1989”. 

Kra ków, 6–7 czerw ca 2013 r.

Wdniach 6–7 czerw ca 2013 r. od by ła się w Kra ko wie Mię dzy na ro do wa Kon fe -
ren cja Na uko wa za ty tu ło wa na „Współ pra ca NKWD/KGB ze służ ba mi bez -
pie czeń stwa państw Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej w la tach 1945–1989”.

By ło to już trze cie spo tka nie po świę co ne te mu za gad nie niu. Pierw sze mia ło miej sce
w Bra ty sła wie w 2007 r., a dru gie rok później w Pra dze.

Or ga ni za to ra mi kra kow skich ob rad by li: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sja Ści -
ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, In sty tut Ba da nia Re żi mów To ta li tar nych
(Re pu bli ka Cze ska), Biu ro Fe de ral ne go Peł no moc ni ka do spraw Do ku men tów Służb Bez -
pie czeń stwa by łej Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej (Niem cy) i In sty tut Pa mię ci
Na ro du (Sło wa cja). 

Wi ta jąc uczest ni ków, dr Łu kasz Ka miń ski wy ra ził na dzie ję, że nie jest to ostat nia kon -
fe ren cja z te go cy klu i że na ko lej nej po ja wią się rów nież hi sto ry cy i pra cow ni cy ar chi -
wów z Ro sji. Wpływ NKWD/KGB na kształ to wa nie i funk cjo no wa nie służb spe cjal nych
kra jów sa te lic kich jest fak tem, z któ rym trud no po le mi zo wać, to też obec ność ro syj skich
na ukow ców by ła by nie oce nio na. 

Re fe ren ci po cho dzi li nie tyl ko z kra jów eu ro pej skich. Szcze gól nie oso ba Ben ja mi na
Fi sche ra war ta jest przed sta wie nia. Przez pra wie 30 lat zaj mo wał się on ana li zą spraw
so wiec kich dla Uni ted Sta tes Cen tral In tel li gen ce Agen cy (CIA), a więc je go wie dza sta -
no wi wy pad ko wą teo rii i prak ty ki, co przy oma wia nych za gad nie niach ma nie ba ga tel ne
zna cze nie. Pra co wał tak że w Cen trum CIA Ba da nia Służb Wy wia dow czych. Je go mo no -
gra fia pt. Na koń cu zim nej woj ny. Wy wiad ame ry kań ski w Związ ku So wiec kim i Eu ro pie
Wschod niej 1989–1991 (At Cold War's End: US In tel li gen ce on the So viet Union and
Eastern Eu ro pe, 1989–1991) zo sta ła wy bra na do umiesz cze nia w tzw. kap su le cza su.
Na oma wia nej kon fe ren cji wy gło sił re fe rat pt. „Wspól no ta prze zna cze nia: so wiec ko -
-wschod nio nie miec ka współ pra ca wy wia dow cza w okre sie zim nej woj ny”. Służ by wy -
wia dow cze obu kra jów Fi scher okre ślił mia nem „pierw si po śród rów nych” w pak cie
war szaw skim. Re fe rent pod kre ślił, że współ pra ca służb za czę ła się jesz cze przed utwo -
rze niem NRD i Sta si. Pod czas jej oma wia nia po sił ko wał się da ny mi sta ty stycz ny mi.
Wska zał np., że Sta si do star cza ła KGB aż 80 proc. da nych wy wia dow czych, po ma ga ło
tak że w in wi gi lo wa niu NA TO. Otrzy my wa li oni bo wiem ko pie waż nych do ku men tów,
za nim do tar ły one do sa mych za in te re so wa nych. Mi mo licz nych suk ce sów na tym po lu
Sta si nie do cze ka ła się uzna nia Mo skwy. Do wo dem te go mo że być od mo wa po mo cy,
kie dy pod ko niec zim nej woj ny je den z twór ców Głów ne go Za rzą du Wy wia du Sta si po -
je chał po nią do Mo skwy.

Dwa re fe ra ty na te mat Po łą czo ne go Sys te mu Prze twa rza nia Da nych o Prze ciw ni ku
(SO UD) wy gło si li dr Fran ci szek Dą brow ski (BUiAD IPN) oraz dr Va le ri Kat zo unov
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(Bułga ria). Sys tem zo stał utwo rzo ny w 1977 r. na pod sta wie po ro zu mie nia mię dzy ZSRR,
Buł ga rią, Cze cho sło wa cją, Niem ca mi Wschod ni mi, Pol ską, Wę gra mi, Ku bą, Mon go lią
i Wiet na mem. Od po cząt ku za kła da no, że SO UD bę dzie funk cjo no wał ja ko elek tro nicz -
na ba za da nych w ję zy ku ro syj skim. Miał on być więc uży tecz ny przede wszyst kim dla
Ro sjan i tak w prak ty ce by ło. Nie wia do mo na to miast, co po roz pa dzie blo ku wschod -
nie go sta ło się z da ny mi ze bra ny mi w SO UD. Praw do po dob nie za si li ły one ba zy da nych
spad ko bier cy KGB, czy li FSB (Fe de ral na Służ ba Bez pie czeń stwa). In te re su ją cy re fe rat
wy gło sił rów nież Chri sto pher Neh ring o współ pra cy so wiec kich, buł gar skich i wschod -
nio nie miec kich służb bez pie czeń stwa pań stwo we go.

Cen ną czę ścią kon fe ren cji by ły dys ku sje pro wa dzo ne po każ dym pa ne lu. Po zwa la ły
one roz sze rzyć in te re su ją ce wąt ki, któ rych z bra ku cza su nie da ło się omó wić w re fe ra -
tach. Po pierw szym pa ne lu py ta nie do Chri sto phe ra Neh rin ga skie ro wał dr Łu kasz Ka -
miń ski w spra wie tzw. śla du buł gar skie go w za ma chu na Ja na Paw ła II. Wą tek ten w ogó le
nie zo stał po ru szo ny pod czas wy stą pie nia. Neh ring za sy gna li zo wał, że w spra wie za ma -
chu na Ja na Paw ła II buł gar skie służ by kon sul to wa ły się nie tyl ko z KGB, lecz tak że ze
Sta si, po nie waż współ pra ca ze wschod nio nie miec ki mi służ ba mi by ła o wie le sil niej sza
niż z pol ski mi. Sta si mia ło bo wiem kon tak ty w świe cie tu rec kim i uzy ski wa ne stamtąd
in for ma cje prze ka zy wa ła Buł ga rom. Waż ne py ta nie do dok to rów Dą brow skie go i Kat -
zo uno va za da ła też Mar ta Pa lo nek (OBUiAD IPN w Kra ko wie): „Na ile two rze nie sys -
te mu SO UD w schył ko wej erze do mi na cji so wiec kiej by ło pró bą wy bie gnię cia na przód
i uzy ska nia in for ma cji od kra jów sa te lic kich, któ re póź niej, po roz pa dzie ZSRR, by ło by
trud niej uzy skać?”. Na to py ta nie od po wie dział dr Fran ci szek Dą brow ski. We dług nie go
zbyt wcze śnie za war to po ro zu mie nie w spra wie SO UD, aby kto kol wiek mógł przy pusz -
czać, że Zwią zek Ra dziec ki ru nie, za tem nie mo gło być mo wy o „wy bie ga niu na przód”.
Nie mniej, gdy by za sta no wić się nad tym głę biej, to prze cież SO UD prze stał funk cjo no -
wać do pie ro w wy ni ku upad ku sys te mu ko mu ni stycz ne go w po szcze gól nych kra jach sa -
te lic kich. W okre sie je go funk cjo no wa nia KGB mu siał do strze gać ozna ki nad cho dzą ce go
upad ku. Czy wów czas nie mo gło mieć miej sce po zy ski wa nie co raz więk szej ilo ści da -
nych za nim sys tem ru nie? Mo że w ra mach ko lej nych kon fe ren cji ten wą tek zo sta nie roz -
sze rzo ny.

Z pa ne lu „Re la cje bi la te ral ne” szcze gól nie in te re su ją cy był re fe rat dr. Ar ka diu sza Sła -
bi ga (Aka de mia Po mor ska w Słup sku) pt. „Współ dzia ła nie SB i KGB w kwe stii roz pra -
co wy wa nia śro do wisk ukra iń skich w Pol sce i za gra ni cą po 1956 r.”. Te mat ten jest
nie zwy kle istot ny przede wszyst kim z uwa gi na trud ną hi sto rię, któ ra czę sto dzie li oba
na ro dy. Głów ny mi ce la mi współ pra cy KGB i SB by ły: roz li cze nie za szło ści wo jen nych,
ochro na ofi cjal nych or ga ni za cji ukra iń skich oraz za bez pie cze nie lud no ści w PRL i ZSRR
przed dzia łal no ścią ukra iń skich na cjo na li stów. KGB prze ciw ko Ukraińcom pro wa dzi ł
ope ra cję krypt. „Bu me rang” (jej pol ski od po wied nik no sił krypt. „Cen tra la”). Ma te ria ły
do ty czą ce współ pra cy SB z KGB ury wa ją się w 1973 r. Ostat nie spo tka nie do ty czą ce
współ pra cy SB z KGB w kwe stii ukra iń skiej mia ło miej sce jesz cze w grud niu 1988 r.
w Miń sku Ma zo wiec kim. Świad czy to o tym, że pro blem ukra iń skich na cjo na li stów po -
zo stał nie roz wią za ny i był waż ny za rów no dla pol skich, jak i so wiec kich służb spe cjal -
nych. 

Uzu peł nie niem i roz sze rze niem wy stą pie nia dr. Sła bi ga był wy gło szo ny na stęp ne go
dnia re fe rat dr Mag da le ny Sem czy szyn (OBEP IPN w Szcze ci nie). Wspo mnia ła ona
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bowiem o spra wach krypt. „Bu me rang” i „Cen tra la” (prze ciw ko mel ny kow com) oraz
zwró ci ła uwa gę na od dziel ne trak to wa nie przez bez pie kę mel ny kow ców i ban de row ców.
Prze ciw ko tym ostat nim skie ro wa na by ła ak cja krypt. „Ston ka”. Dok tor Sem czy szyn
omó wi ła rów nież in ne po la współ pra cy służb pol skich i so wiec kich, np. roz pra co wy wa -
nie nie miec kich śro do wisk re wi zjo ni stycz nych i za kła da nie wspól nych przed się wzięć
ma ją cych ośmie szać człon ków ziom kostw. W la tach sześć dzie sią tych pod ję to ak cję prze -
ciw ko Ra diu Wol na Eu ro pa. Ko lej nym kie run kiem dzia łań w tej de ka dzie by ła kom pro -
mi ta cja So bo ru Wa ty kań skie go II, a tak że roz bi cie struk tu ry świad ków Je ho wy. 

War t wspo mnie nia jest rów nież re fe rat dr. Bern da Scha efe ra „Mul ti la te ral ne kon fe -
ren cje służb bez pie czeń stwa państw Ukła du War szaw skie go w spra wie «ter ro ry zmu»
w Pra dze (1979) i War nie (1987)”, przede wszyst kim ze wzglę du na de fi ni cję ter ro ry zmu
w ro zu mie niu tych że służb. Otóż ich zda niem ter ro ryzm był ro sną cym za gro że niem na -
pły wa ją cym z Za cho du i wy ko rzy sty wa nym przez ka pi ta li stycz ne służ by spe cjal ne, by
stwo rzyć pro ble my w pań stwach so cja li stycz nych. Na le ża ło go, rzecz ja sna, od róż nić
od dzia łań re wo lu cyj nych, któ re zmie rza ją do uwol nie nia ucie mię żo nych na ro dów. Zda -
niem Scha efe ra nie my śla no o wy ko rzy sty wa niu ter ro ry zmu (w sen sie ogól nie przy ję -
tym) prze ciw ko Za cho do wi. W ja kim kol wiek kra ju de mo kra cji lu do wej nie by ło stra te gii,
któ ra wy ko rzy sty wa ła by le wi co we bo jów ki. Rów nież NRD ni gdy nie uży wa ła Frak cji
Czer wo nej Ar mii do regularnej dzia łal no ści w za chod nich Niem czech. Na to miast poje -
dyn cze przy pad ki mo gły się zda rzać.

Cie ka we spoj rze nie na „So li dar ność Wal czą cą” za pre zen to wa ła współ za ło ży ciel ka
In sty tu tu Gauc ka, ab sol went ka Uni wer sy te tu War szaw skie go (dok to rat na uni wer sy te cie
w Bonn), dr Han na La brenz We iss. Okre śli ła ona „So li dar ność Wal czą cą” ja ko Ar mię
Kra jo wą „So li dar no ści”. „So li dar no ścią Wal czą cą” Sta si in te re so wa ła się bez po śred nio,
czę sto bez in for mo wa nia pol skiej Służ by Bez pie czeń stwa. Or ga ni za cja, zda niem dr La -
brenz We iss, by ła głę bo ko za kon spi ro wa na i po zo sta wi ła po so bie bar dzo ma ło źró deł.
Co wię cej, sa ma nie po zwa la ła się in wi gi lo wać, za to mia ła wła snych agen tów w sze re -
gach SB. 

Kon fe ren cja by ła in te re su ją ca aż do ostat nich wy stą pień. War to by ło wy trwać cho -
ciaż by dla re fe ra tu prof. Jac ka Te bin ki (Uni wer sy tet Gdań ski), któ ry w bły sko tli wy spo -
sób omó wił kon fe ren cje w Jał cie i Pocz da mie ja ko nie rów ną grę służb spe cjal nych
bry tyj skich i ame ry kań skich z jed nej stro ny i so wiec kich z dru giej. Jed nak w pod su mo -
wa niu prof. Te bin ka przy znał, że roz gryw ki wy wia dów by ły tyl ko jed nym z ele men tów
kon fe ren cji i to nie naj waż niej szym. Istot niej sza by ła moż li wość opa no wa nia przez ZSRR
swo jej stre fy wpły wów oraz fakt, że ani Ame ry ka nie, ani Bry tyj czy cy nie mie li tam swo -
ich istot nych in te re sów. 

Wąt ków po ru szo nych na obradach by ło znacz nie wię cej. Szczę śli wie na kon fe ren cji
za po wie dzia no wy da nie dru kiem ma te ria łów po kon fe ren cyj nych za wie ra ją cych rów nież
za gad nie nia, któ rych nie uda ło się po ru szyć pod czas wy stą pień. War to tak że kon ty nu -
ować spo tka nia, al bo wiem nie wąt pli wie słu żą one po sze rze niu obec ne go sta nu wie dzy
na te mat ro li, dzia łal no ści i współ pra cy ko mu ni stycz nych służb spe cjal nych.

Prze my sław Na gel
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Wykaz skrótów archiwalnych

AAN – Archiwum Akt Nowych w Warszawie

AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku

AIPN By – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

AIPN Ki – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

AIPN Lu – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

AIPN Łd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

AIPN Po – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

AIPN Ra – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu

AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

AMON – Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej

APB – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

ASS – Archiwum Służby Sprawiedliwości

AW – Archiwum Wojskowe

AZ – Archiwum Zakładowe

BZNO – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

CAW – Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

DzU – Dziennik Ustaw

DzUrz. MS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości

IPN – Instytut Pamięci Narodowej 

SPP – Studium Polski Podziemnej w Londynie

WiH – Wojskowy Instytut Historyczny

WSG – Wojskowy Sąd Garnizonowy



Informacja o Autorach

dr Bar ba ra Ber ska, hi sto ryk, ar chi wi sta, dy rek tor Ar chi wum Na ro do we go w Kra -
ko wie, do 2012 r. za stęp ca na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych. Au tor ka m.in.
pu bli ka cji Kło po tli wy so jusz nik. Wpływ dy plo ma cji bry tyj skiej na sto sun ki pol sko -so wiec -
kie w la tach 1939–1943 (Kra ków 2005).

Jo an na Dar dziń ska (ur. 1975 r.), ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN we Wro cła -
wiu. Zaj mu je się dzia ła nia mi apa ra tu re pre sji wo bec twór ców kul tu ry i śro do wisk
młodzie żo wych w la tach 1980–1989. Współ au tor ka edy cji źró deł Wszy scy pro le ta riu sze
bądź cie pięk ni! Po ma rań czo wa Al ter na ty wa w do ku men tach apa ra tu re pre sji PRL 
(1987–1989) (Wro cław 2011).

dr Iwo na Drąg -Kor ga, hi sto ryk, dy rek tor wy ko naw czy In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie -
go w Ame ry ce. Au tor ka m.in. pu bli ka cji Pol ska Wal czy! Dzia łal ność Rzą du RP na
Uchodź stwie wo bec spo łe czeń stwa ame ry kań skie go 1939–1945 (War sza wa 2011).

dr Ma rek Ga łę zow ski (ur. 1972 r.), hi sto ryk, pra cow nik BEP IPN. Zaj mu je się bio -
gra fi sty ką uczest ni ków walk o nie pod le głość Pol ski. Au tor prac o kon spi ra cji pił sud czy -
kow skiej w cza sie II woj ny świa to wej i po jej za koń cze niu, m.in. Wier ni Pol sce. Lu dzie
kon spi ra cji pił sud czy kow skiej 1939–1947 (War sza wa 2005); Prze ciw dwóm za bor com.
Po li tycz na kon spi ra cja pił sud czy kow ska w kra ju w la tach 1939–1947 (War sza wa 2013).

dr Pa weł Głu szek (ur. 1973 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN w Po -
zna niu. Za ło ży ciel i pre zes To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk Hi sto rycz nych w Po zna niu.

To masz Kar piń ski (ur. 1985 r.), ar chi wi sta, dok to rant Za kła du Ar chi wi sty ki Uni wer -
sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, pra cow nik Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go
w Po zna niu.

dr Ta de usz Ko pyś (ur. 1967 r.), hi sto ryk, pra cow nik In sty tu tu Eu ro pe isty ki UJ. Spe -
cja li zu je się w dzie jach Eu ro py Środ ko wej w XIX i XX wie ku, za gad nie niach na ro do -
wo ścio wych i pro ble ma ty ce na cjo na li zmu w tym re gio nie. Au tor m.in. pu bli ka cji Oszkár
Jászi 1875–1957. Z dzie jów idei fe de ra cji w Eu ro pie Środ ko wej (Kra ków 2006).

dr Ma riusz Ma li now ski (ur. 1971 r.), hi sto ryk, w la tach 1995–1999 dok to rant w Pra -
cow ni Stu diów Bli skow schod nich In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu Łódz kie go. Je go za -
in te re so wa nia na uko we do ty czą hi sto rii śród ziem no mor skie go Za cho du.

dr An na Mar cin kie wicz -Kacz mar czyk (ur. 1970 r.), hi sto ryk, pra cow nik BUiAD
IPN w War sza wie. Zaj mu je się naj now szą hi sto rią Pol ski w za kre sie woj sko wo ści. Au -
tor ka m.in. pu bli ka cji: Ochot ni cza Le gia Ko biet 1918–1922 (War sza wa 2006); Re pa tria -
cja żoł nie rzy PSZ na Za cho dzie w roz mo wach TRJN z wła dza mi bry tyj ski mi (1945–1949).
Wy bór do ku men tów (War sza wa 2013).
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prof. dr hab. 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. Współ au tor m.in. ksią żek: Kon spi ra cja lwow ska 1939–1944: słow nik bio -
gra ficz ny (Ka to wi ce 1997); Kro ni ka 2350 dni woj ny i oku pa cji Lwo wa 1 IX 1939–5 II 1946
(Ka to wi ce 2007).

Ra fał Mi chal ski (ur. 1975 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN w Ka -
to wi cach. Zaj mu je się hi sto rią II woj ny świa to wej, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
zbrod ni ka tyń skiej.

dr Jan Je rzy Mi lew ski, hi sto ryk, pra cow nik OBEP IPN w Bia łym sto ku. Zaj mu je się
hi sto rią ziem pół noc no -wschod nich Pol ski w I po ł. XX w., re dak tor „Biu le ty nu Hi sto rii
Po gra ni cza”.

dr Prze my sław Na gel (ur. 1976), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN
w Kra ko wie. Zaj mu je się naj now szą hi sto rią Pol ski, szcze gól nie de por ta cja mi oby wa te li 
pol skich do ZSRR.

Mar ta Pa szek (ur. 1977 r.), hi sto ryk i praw nik. Pra cow nik OBL IPN w Ka to wi cach.
Zaj mu je się pro ble ma ty ką wy mia ru spra wie dli wo ści w Pol sce Lu do wej.

dr Se ba stian Pi lar ski (ur. 1977 r.), hi sto ryk, pra cow nik OBUiAD IPN w Ło dzi. Zaj -
mu je się za gad nie nia mi po li ty ki za gra nicz nej II Rze czy po spo li tej oraz pro ble ma ty ką prze -
mian po li tycz nych w Pol sce w la tach 1988–1990. Au tor m.in. pu bli ka cji Pol skie
ugru po wa nia po li tycz ne wo bec Cze cho sło wa cji 1938–1939 (War sza wa 2008), współ au -
tor edy cji źró deł, m.in. NSZZ „So li dar ność” w re gio nie łódz kim w do ku men tach Służ by
Bez pie czeń stwa 1980–1981 (War sza wa–Łódź 2010).

Jo an na Pi łat (ur. 1967 r.), fi lo log pol ski, ar chi wi sta, za stęp ca na czel ni ka OBL IPN
w Lu bli nie. Zaj mu je się za gad nie nia mi do ty czą cy mi za sad two rze nia i funk cjo no wa nia
środ ków ewi den cyj nych oraz ar chi wum cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa.

dr Pa tryk Ple skot (ur. 1980 r.), hi sto ryk, pra cow nik OBEP IPN w War sza wie. Zaj -
mu je się pol sko -fran cu ski mi sto sun ka mi na uko wy mi i po sta wą państw za chod nich wo -
bec opo zy cji w Pol sce. Au tor m.in. pu bli ka cji: In te lek tu al ni są sie dzi. Kon tak ty pol skich
hi sto ry ków ze śro do wi skiem An na les w la tach 1945–1989 (War sza wa 2009); Kło po tli wa
pan na „S”. Po sta wy po li tycz ne Za cho du wo bec „So li dar no ści” na tle sto sun ków z PRL
(1980–1989) (War sza wa 2013).

Ro bert Ra bie ga (ur. 1977 r.), hi sto ryk, pra cow nik OBUiAD IPN w Ło dzi. Zaj mu je
się z za gad nie nia mi an ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia nie pod le gło ścio we go oraz opo zy -
cją de mo kra tycz ną w la tach 1980–1989. Współ au tor edy cji źró deł: Stan wo jen ny w re -
gio nie łódz kim w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa (War sza wa–Łódź 2008) oraz NSZZ
„So li dar ność” w re gio nie łódz kim w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa 1980–1981
(War sza wa–Łódź 2011).

dr hab. Wan da Kry sty na Ro man (ur. 1957 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pro fe sor 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. Au tor ka

470



m.in. pu bli ka cji: Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we 1918–1998. Tra dy cje, hi sto ria i współ -
cze sność służ by ar chi wal nej Woj ska Pol skie go (To ruń 1997); Kon spi ra cja pol ska na Li -
twie i Wi leńsz czyź nie wrze sień 1939 – czer wiec 1941 (To ruń 2001).

Piotr Ry bar czyk (ur. 1980 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, pra cow nik De le ga tu ry IPN
w Byd gosz czy. Zaj mu je się hi sto rią naj now szą Ku jaw i Po mo rza. Re dak tor naukowy
m.in. pu bli ka cji Rok pierw szy. Po wsta nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pub -
licznego na Po mo rzu i Ku ja wach (lu ty –gru dzień 1945) (War sza wa–Byd goszcz–
–Gdańsk 2010); współ au tor pro jek tu wy daw ni cze go: Kry zys byd go ski 1981. Przy czy ny,
prze bieg, kon se kwen cje, t. 1–2 (Byd goszcz 2013).

dr hab. Ja cek Zyg munt Sa wic ki (ur. 1957 r.), hi sto ryk, pra cow nik BUiAD IPN
w War sza wie i pro fe sor KUL w Lu bli nie. Zaj mu je się hi sto rią II woj ny świa to wej i Ar -
mii Kra jo wej, za gad nie nia mi po li ty ki hi sto rycz nej oraz fo to gra fii hi sto rycz nej. Au tor
m.in. pu bli ka cji Bi twa o praw dę. Hi sto ria zma gań o pa mięć po wsta nia war szaw skie -
go 1944–1989 (War sza wa 2005); współ au tor al bu mu Ob lę że nie War sza wy w fo to gra fii
Ju lie na Bry ana (War sza wa 2010).

To masz Stem pow ski (ur. 1971 r.), hi sto ryk, pra cow nik 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. Współ au tor m.in. pu bli ka cji Pra wo w fil mie (War sza wa 2009); al bu mu
Oblę że nie War sza wy w fo to gra fii Ju lie na Bry ana (War sza wa 2010).

Zo fia Su lej – ar chi wi sta, pra cow nik dzia łu do ku men tów hi sto rycz nych Bi blio te ki
Wil lia ma Cul le na Uni wer sy te tu Wi twa ter srand (Wits Uni ver si ty) w Jo han nes bur gu.

Kon rad Wie sław Ślu sar ski (ur. 1976 r.), 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. Zaj mu je się fo to gra fią hi sto rycz ną i zbio -
ra mi fo to gra ficz ny mi daw nej Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi
Pol skie mu.

Ra fał Śro da (ur. 1975 r.), hi sto ryk, kie row nik Re fe ra tu In for ma cji i Spraw dzeń
OBUiAD w Kra ko wie. Zaj mu je się m.in. ewi den cją ope ra cyj ną cy wil nych or ga nów bez -
pie czeń stwa PRL.

Krzysz tof Tyl ski (ur. 1971 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN w Ło -
dzi. Współ au tor edy cji źró deł: Straj ki łódz kie w lu tym 1971 (War sza wa–Łódź 2008) oraz
NSZZ „So li dar ność” w Beł cha to wie w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa 1980–1989
(Beł cha tów 2010). 

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.

dr Ma rek Zie liń ski, che mik i in for ma tyk, wi ce pre zes In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go
w Ame ry ce, od po wie dzial ny za or ga ni za cję za ple cza in for ma tycz ne go oraz re ali za cję
pro gra mu di gi ta li za cji zbio rów ar chi wal nych In sty tu tu.
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SUMMARIES

Department Inspection Materials as an Object 

of Historical Research

The aim of this article is to present the research potential of the analysis of materials generated
by the Head Inspectorate of the Minister of Internal Affairs as a result of control of the units of the
ministry, comprising mainly the Voivodeship seats of the Citizen’s Militia (Milicja Obywatelska),
and later the Voivodeship Offices for Internal Affairs (WUSW) in the 1980s.

The dominant forms of inspections at the time were: comprehensive and holistic control of the
operation of the WUSW, and “interventional” inspections, sparked by allegations posed to high-
rank officers, e.g. by the department party organisations, or anonymously. After a brief presentation
of the technique of conducting inspections, the article discusses the value of the documents they
generated, mainly reports and minutes, which displayed a tendency to present reality in a distorted
way, for instance through stressing successes and failing to openly report failures. In this light,
what can be recognised as credible are the notes in minutes and reports containing information
about the shortcomings in the operational activity. The irregularities found by inspectors – as well
as their reactions – provided the basis for attempts at showing the way how the image of the activity
of the Security Service presented in the archive materials analysed by researchers fails to match
reality.

The Experience of the National Remembrance Institute 

in Creation and Use of Digital Photographic Collections as

Exemplified by the Documentation of the September Campaign 

in 1939

In 2007, the archive of the IPN embarked on digitising the photographic materials related to
the combats in September 1939. The long-term activities launched at the time offered valuable
experience and observations not only about the photographs themselves, but also the methods of
collecting and using the photos, as well as creating digital copy collections. It was determined
during the works that the section of the IPN archive which stored the majority of those photographs
was the collection acquired after the former Chief Commission for the Examination of Crimes
against the Polish Nation. The photographic material in question was largely created by the
Germans and depicts war activities from the aggressor’s point of view. A search for new
photographic materials was also conducted in the collections of other institutions, both at home
and abroad. As a result, two large collections of digital copies of photographs were acquired from
foreign archives. The first embraces extremely valuable photographs by Julien Bryan, while the
second comes from the National Archives and Records Administration (NARA) in College Park. At
the same time, efforts were launched to establish procedures that would make it possible to search
and acquire photographs available on the Internet, on the antiquarian market, or belonging to
private collections.
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The Principles of the Operational Records of the Security Service

Throughout the entire period of operation of the Security Service (SB), a significant basis of
the operational activity of its officers was the so-called operational record. It was the prime source
of information about a case or a person, and provided somewhat of a foundation to carry out further
operational activities. Already the sheer efforts to trace the history of a case in the record can
explain – in a simplified way, of course – the rules of circulation, ways of maintaining
documentation, as well as the role of particular documents in operational activities. Moreover, it
needs to be remembered that the establishment of the record and operational files responded to the
need to fully document the activities and undertakings of the Security Service.

The operational record enriches significantly the research resource base of a historian. All the
sections of the record complement each other very well – information on the record number,
recording unit and the archival number are repeated throughout all record functions, while personal
data can be found both on the card, and on in archival registers. It all bears testimony to the fact
that, given the division of operational records into several departments in the headquarters or a
Voivodeship section, falsifying or manipulating information, embraced in formal frames during the
operational activities, was extremely difficult.  

Outline of the Structure of the operational records 

of the Security Service in the Collection of the Lublin Branch 

of the Institute of National Remembrance

The archival materials of the civilian security organs of the People’s Poland transferred to the
Institute of National Remembrance had remained outside a broader academic circulation before
the Institute was founded. Even though the 1990s saw the opening of the first possibility for
researchers to examine some of the documents, they were made available in an extremely narrowed
scope. Therefore, it is a matter of key importance to recognise the structure of the above mentioned
archival materials and understand their specific character.

In this context, it needs to be stated that no broader research has been conducted so far on the
shape and the state of preservation of the operational records and the record assistance materials
of the Security Service in Lublin. They embrace the operational record of the Offices of Internal
Affairs of the former Voivodeships of Lublin, Biała Podlaska, Chełm, Siedlce and Zamość. The
present article is both an attempt to describe the structure of the files acquired by the IPN in Lublin
(their naming, layout and state of preservation), as well as to present the local specific character,
and the possibility to use the documentation for the needs of researchers. This is why – on the
margins of the core reflection – also some problems have been signalled that relate to the study of
the archive of the IPN by users of this type of sources.

Military Regional Court No. 3 in Poznań (1945–1949).

History of the Court and the Registry

The example of the Military Regional Court No. 3 in Poznań highlights the problems related to
the dispersion of military court registries between 1945 and 1955, and the process of archiving
them. The court and administrative-economic files have been preserved (apart from materials
generated in 1945) only to a fragmentary degree. The above mentioned documentation has not
been ultimately archived in one place and remains scattered until the present day, although now in
a single institution – the branch offices of provision and filing of documents of the Institute of
National Remembrance in Poznań and Warsaw.
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The present article marks an attempt at tracing not only the history of the documentation 
in question, but also the manner of operation of the office and the changes in its competences and
its jurisdiction. It is therefore somewhat of an introduction to the real inventory, whose study should
be accompanied by merging the files into a single archive body. The next step could come with
transferring the files from the archive of the Institute in Warsaw – according to the territorial
division – to the Branch of the Institute in Poznań, where the Military Regional Court No. 3 was
established and operated sixty-eight years ago.

General Characteristics of the Archives Related 

to the Polish Underground State stored at the Institute 

of National Remembrance

Files generated by the Polish Underground State are dispersed and remain to be found in
various institutions at home and abroad. After the war, part of them was transferred to the public
security organs. Their archives, apart from the documentation of the Head Command of the Home
Army from the years 1939 – 1945, comprised also the materials generated in relation to the soldiers
of the Home Army subject to repression after the war. The majority of those files, according to the
act of 18  December 1998 on the Institute of National Remembrance, were transferred to the
Institute from 1 December 2000 to 15 January 2001. However, there were also such materials 
that were acquired by the IPN via private persons. In total, according to cautious estimations, 
the IPN stores ca 100 000 archival units related to the Polish Underground State. Any more precise
data is virtually unavailable, since a vast part of the documentation of the Polish Underground
State was included in the files of operational cases pursued by the public security organs, and was
usually not mentioned in the available folder descriptions.

The Separate Collection of Photography of the Former Chief

Commission for the Examination of Crimes against 

the Polish Nation

The number of photographs stored in the archive if the Institute is estimated at more than 39
million, of which 3.5 million stored at the Office of Provision and Filing of Documents in Warsaw.
A separate collection of photographs of the former Chief Commission for the Examination of Crimes
against the Polish Nation contains 129 000 photographs, and forms merely a fraction of the entire
visual archive of the Institute of National Remembrance. So far, this collection has not been studied
in detail to determine its origins, archival characteristics and the functions which it was supposed
to perform. In the period of activity of the Commission, the only, however superficial, presentation
of questions related to the photographs came with the articles by Izabela Gass published in the
magazines “Fotografia” and “Archiwista”. Another attempt at a study was marked by fragments
of the research work by Tomasz Stempowski and Konrad Wiesław Ślusarski, devoted to the
photographic collections of the Institute, published in the second volume of “Przegląd Archiwalny
Instytutu Pamięci Narodowej”. The present text offers a general characterisation of this interesting
collection.
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Old Type Archival Registers of the Security Office and Security

Service in the Archive of the Cracow Branch of the Institute 

of National Remembrance

The article deals with various types of archival registers, and thereby the structure of files in
the 10th Division of the Voivodeship Office for Public Security in Cracow from ca 1955. Even though
most of the registers later ceased to be used, and the ways of marking particular types of files
changed after 1968, familiarity with them facilitates correct reading and interpretation of the notes
on the older record cards and file covers. The article describes individual registers according to
the following scheme: I – forensic files, II – miscellaneous operational materials until 1955, III –
withdrawn operational materials related to members and delegates of the Polish United Workers’
Party, IV – agent files, R – miscellaneous operational materials after 1955, Ag – agent recognition
files, O (or OB) – object and issue folders. Moreover, the text describes the practice of altering the
old file markings at the turn of the 1960s and 1970s according to new, centrally-established
principles.

Imprisonment of the Last Kronenberg. Unknown Kronenberg

Files in the Archive of the Bydgoszcz Representation 

of the Institute of National Remembrance

The last representative of the Kronenberg Family, Leopold Jan, was born on 14 February 1891
in Warsaw. Following the steps of his father, he acquired education in agriculture. During the First
World War, he joined the Imperial Russian Army as a volunteer, where he reached the lieutenant
degree. In 1916, he established contact with the Polish Committee in London and the Polish
National Committee in Paris. After the war, he swelled the ranks of the Polish First Corps in Russia
led by General Józef Dowbór-Muśnicki. In December 1918, he returned to Poland. He participated
in the Uprisings in Greater Poland and Silesia. In 1921, he was demobilised and settled down in
Wieniec, where – like his father – he happily bred horses and ran the estate. During the Second
World War, the Kronenberg Family lived in Warsaw. The defence of the city in September 1939
involved also Leopold Jan Kronenberg (in the function of a military messenger in the Civil
Commissariat of the Defence of Praga).

The files related to the activities of the Communist security services against the last male
representative of the Kronenberg Family in 1945, stored in the archive of the Representation of the
Institute of National Remembrance in Bydgoszcz, offer the possibility not only to verify and arrange
the existing information, but also enrich the present scope of knowledge about his history. The
documents in question are original and come from the period between 24 March (minutes of
Kronenberg’s body search) and 16 June 1945 (order of release from prison, statement of resignation
from anti-state activity). The documents provide an interesting source to investigate the mental
sphere of the representatives of the landed gentry elites in the People’s Republic of Poland.

Historic Sources Related to the Independent Self-Governing

Trade Union “Solidarity” in the archive of the Łódź Branch of

the Institute of National Remembrance

The archive of the Institute of National Remembrance in Łódź gathers files related to the
structures of the Independent Self-Governing Trade Union “Solidarity” from the Voivodeships of
Kalisz, Municipal Łódź, Piotrków, Sieradz and Skierniewice, officially established in 1975. What
strikes is the variety of the files of the Secret Service, which were discussed in the order
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corresponding to the principles of archiving the files of the Security Service in the division “C” of
the Ministry of Internal Affairs (I – files of personal information sources, II – files of operational
cases, III – files of preparatory proceedings, IV – acts of object-related cases). A valuable
supplement, especially given the vast extent of damage to the operational documentation, are the
administrative materials, as well as record assistance materials (operational files, registers and
archival records). Besides the documentation originating from the Security Service, the archive of
the Łódź branch of the Institute also embraces the documentation generated by courts and
prosecutor’s offices, as well as Misdemeanour Courts. Also important are the files of custodies and
prisons where people interned under the martial law were isolated, as well as private donations
and collections offered to the Institute.

The Project “Poland Dispersed. Programme for the Protection of

Polish Archival Heritage Abroad”

The project “Poland Dispersed” provides an umbrella for activities and initiatives aimed at
protecting Polish archival heritage abroad, undertaken by the Head Office of the State Archives
(NDAP) alongside its affiliated archives operating in the scope of activity of the Ministry of Culture
and National Heritage. The activities were launched already in the 1990s and have continued until
the present day with varied intensity and involvement. The present article deals with a number of
initiatives of the NDAP in its field of activity – featuring both the programmes launched many years
ago, and those initiated only recently.

Dispersal of Polish Audiovisual Documentation in the Context of

Archiving Principles

The complicated and stormy history of the Polish state – the partitions and the alien empires’
activity, as well as wars and shifting borders – left an imprint not only on the lives of the people,
but also on the operation of all offices and institutions. They also made themselves manifest in the
fate of the generated and stored documentation. Archives and their contents were no exception.
Essentially, these are the main reasons of the dispersal of the already arranged archival resources
and un-archived documentation, stored with its authors.

The aim of the article is to point at the basic relations between the present state of dispersal of
Polish audiovisual documentation and the archiving principles related to the respect to the entirety
of the archival bodies (resources) and/or their connection with the territory where they were created,
or to which they relate. The title of the article includes terms like “documentation dispersal” and
“audiovisual documentation”, which are to be considered strictly in the context of Polish history,
as well as the term “archiving principles”, derived from the development of the archive theory.
Every term receives a general explanation in order to manifest the complications relating to each
of them separately, and overlapping at the same time, in a situation of presenting only a single
fragment of the documentation. The article maintains a preliminary character and does not claim
to present a complete picture of the matter.

The Multimedia Collections of the Józef Piłsudski Institute of

America and their Digitisation

The Józef Piłsudski Institute of America is in possession of abundant archival resources: file
collections, photographs, maps, library, bank of voice and film records, as well as museum
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collections and gallery of Polish paintings. The paper discusses the photographic and multimedia
collections, both audio and audiovisual, stored on DVD, magnetic carriers and film stock of various
formats. The second part explains the process of digital conversion of the Institute’s resources: the
process of digitisation, applied meta-data standards, progress of works and plans for the future.
Moreover, the paper presents the measurements of the popularity of processed and secured archival
resources with users from Poland and other countries.

Archives and Historical Memory in Spain at the Turn of the 20th

and 21st Centuries 

The article pretends to make an evidence of a change concerning the way in which the Spanish
people experience their recent history, closely connected with the permanence and exploitation of
their archives.

Political discussions of the Spanish democratic transition brought into effect a historical
memory consensus. The author’s suggestion is that after a quarter of century, popularity of the
human rights and use of archival resources exposed it to an approval. As a consequence, it is being
stratified, changing its role in the social and political life of the nation.

Through the expression “repossession moment of Francoism” the author tries to suggest a
possible historical meaning of fairly recent events and phenomena.

Twenty Years of Democracy. Access to Archives in the Republic of

South Africa

Access to archives in the Republic of South Africa still poses a challenge. Even today, after
twenty years of democracy in the country, many people consider them problematic to access and
alien to an average citizen. The main topic of the paper is the availability of archives in the Republic,
as well as a review of events that unfolded after 1994 in the course of the democratic transition.
Limitations of access to archives were discussed with regard to the period before the first democratic
elections in 1994. At the time, the society was not regarded as users of archives, and many
institutions did not implement in any way the legal provisions related to archival resources. This is
followed by a report on the new legislation on the activity of archives, implemented after 1994. It
is a significant achievement in the field of provision of wide-ranging access to archives. Moreover,
the article makes an attempt at determining the role of some key South African educational
institutions in propagating archives, such as the Historical Documentation Faculty of the
Witwatersrand University in Johannesburg. Strategies are also presented that facilitate access to
archival resources, complete with examples of recent changes in the field, such as the use of the
Internet in making the resources available online, or digitisation of archival materials.

Log Register of the Military District Court in Katowice (1951–1952)

Military District Courts – established in every Voivodeship city by virtue of the organisational
order of the Minister of National Defence of 20 January 1946 – until their abolishment in 1955
were used by the Communist regime to fight political opponents.

A testimony to the activity of the courts comes with the files stored currently in the archives of
the Institute of National Remembrance. The resources of the Katowice Branch of the Institute
embrace a unique document presenting the work of the judges of the military “justice” in post-war
Poland – log register of the Military District Court in Katowice.
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The archival material covers the operation of the court as of November 1951 until December
1952. The study contains seventeen cases which the authors consider the most significant. Reference
numbers mentioned in the text have provided the basis to locate particular lawsuits and analyse
the verdicts of the Military District Court in Katowice.

The Catastrophe in Luboń in 1972

The article features a selection of documents from the case of the operational recognition, code
name “Luboń”, stored in the archive of the Poznań branch of the Institute of National
Remembrance. The sources reveal the reactions of the society of Greater Poland to the dramatic
situation in the aftermath of the catastrophe in the plant in Luboń on 22 February 1972, as well as
the campaign pursued by the Security Service to gather information about the opinions and
comments of the Voivodeship population related to the tragic event. The reasons of the catastrophe
were also investigated by the Voivodeship Prosecutor’s Office in Poznań. The undertaken
examinations revealed that the catastrophe had been caused by manifold acts of negligence and
shortcomings related to work and production security. The management of the plant was charged
with criminal liability. On 20 July 1973, the Voivodeship Court in Poznań found the director of the
plant, two deputy technical directors and the head of the dextrin facility guilty of the alleged crime.
The sentences read from 1.5 to 3 years of prison.

The Rise in the Activity of National Minorities in Poland

Following the October Transformations in 1956

The Second World War left the Polish territory with merely a handful of national minorities.
Initially, those communities betrayed only a limited social and cultural activity. Resettlements of
the Ukrainian and Lemko populations, displacements of the Germans from Poland were traumatic
events which built long-standing walls of resentment between the Polish authorities and the
minorities in the People’s  Republic of Poland.

The present article deals with the process of activation of the national minorities living in the
People’s Republic of Poland after 1956. Moreover, it presents the way in which the activity of
national minorities and threats stemming thereof were perceived. The most active national minority
groups in Poland after 1956 were the Ukrainians and the Lemkos. But the organisations of the
German population in Poland operated equally well. Even the scarce Slovakian minority in Spis
and Orava started to demand the possibility of learning their mother tongue and participating in
church services held in Slovak. Definitely the poorest organisation was displayed by the groups of
Lithuanians and Belarussians. The latter inhabited a consistent territory and avoided country-wide
dispersion, but they could not count on support from the West.

Poland in the Eyes of an Australian. The Memories of the

Australian Ambassador John Burgess from his Stay in Warsaw

between 1980 and 1984

Following the imposition of the martial law in Poland, Australia adopted the rather general
political stance developed in the frame of the NATO, which urged the Polish authorities to abolish
the martial law, resume dialogue with the society and the Church as well as release the interned
individuals. It also joined the diplomatic boycott of the authorities of the People’s Republic of
Poland and the strategy of discontinuation of financial loans. On 19 January 1982, the Prime
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Minister Malcolm Fraser stated that Australia would not go on doing “business as usual” with
Poland. In the course of time, the approach of the Australian administration softened, as was the
case with other Western countries.

Political guidelines from Canberra were implemented in Poland by the diplomatic
representation in Warsaw – relatively modest in comparison to the embassies of other Western
states. Yet, the presented excerpts from memories of the Ambassador John Burgess not only provide
a testimony of a Western politician who observed the developments in Polish politics in the decade
of “Solidarity”. It is also an insight of a person shaped in a different culture, for whom Poland was
as exotic as Australia was for the Polish. His words lend themselves to interpretation not only in
political but also sociological terms. The memories provide an interesting gloss to the question of
the perception of reality in the People’s Republic of Poland from the point of view of foreigners.



In for ma cja dla au to rów „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”

Re dak cja zwra ca się do wszyst kich au to rów nad sy ła ją cych tek sty do dru ku o sto so wa nie na stę pu ją cych
za sad:

1. Wszyst kie tek sty na le ży prze sy łać w po sta ci za pi su elek tro nicz ne go na ad res pocz to wy lub elek tro -
nicz ny Re dak cji.

2. Tekst po wi nien li czyć nie wię cej niż 60 tys. zna ków ty po gra ficz nych (ze spa cja mi).
3. Do tek stu na le ży do łą czyć: stresz cze nie o ob ję to ści do jed nej stro ny ma szy no pi su oraz not kę o au to -

rze, za wie ra ją cą: rok uro dze nia, za wód lub ty tuł na uko wy, miej sce pra cy, te ma ty kę za in te re so wań hi sto -
rycz nych, naj waż niej sze po zy cje w do rob ku na uko wym. 

4. Od sy ła cze do przy pi sów po win ny być umiesz czo ne w tek ście przed zna ka mi in ter punk cyj ny mi – krop -
ką koń czą cą zda nie (z wy jąt kiem gdy koń czy je skrót r. – rok lub po dob ny) lub prze cin kiem, śred ni kiem
we wnątrz zda nia (z wy jąt kiem, gdy mu szą być umiesz czo ne mię dzy sło wa mi, któ rych nie od dzie la znak in -
ter punk cyj ny).

5. Cy ta ty ze źró deł i li te ra tu ry przed mio tu po da je my w cu dzy sło wie, an ty kwą; ty tu ły prac na uko wych,
utwo rów li te rac kich, mu zycz nych, dra ma tycz nych, ob ra zów wy róż nia my kur sy wą; na zwy ustaw po da je my
bez cu dzy sło wu, an ty kwą; ty tu ły wy staw, kon fe ren cji, se sji na uko wych, kon kur sów po da je my w cu dzy sło -
wie, an ty kwą.

6. W bi blio gra fii i przy pi sach po wi nien być za cho wa ny na stę pu ją cy sche mat opi su:
a) przy pis ar chi wal ny: na zwa ar chi wum, po prze cin ku na zwa ze spo łu, sy gna tu ra, ewen tu al nie tom, tytuł

do ku men tu, da ta, kar ta,
b) dru ki zwar te: ini cjał imie nia, na zwi sko au to ra, po prze cin ku ty tuł (kur sy wa), po prze cin ku ewen tu al -

nie tom, po prze cin ku miej sce i rok wy da nia, po prze cin ku stro ny; po ty tu le pu bli ka cji za miesz czo nej w pra -
cy zbio ro wej pi sze my: [w:] i da lej ty tuł pra cy,

c) ar ty ku ły w cza so pi smach: ini cjał imie nia, na zwi sko au to ra, po prze cin ku ty tuł (kur sy wa), po prze -
cin ku ty tuł cza so pi sma w cu dzy sło wie, da lej – bez prze cin ka – rok wy da nia, po prze cin ku tom (ze szyt,
numer, część), po prze cin ku stro ny. W opi sach sto su je my cy fry arab skie,

d) sto su je my ozna cze nia: ibi dem, idem (eadem), pas sim, op. cit., loc. cit. (kur sy wa).
7. W tek stach za sad ni czych przyj mu je my ogól nie przy ję te skró ty (np., itp., m.in., rkps, mps, t., z., etc.),

a tak że z re gu ły: r. (rok) i w. (wiek).
8. W tek ście głów nym sto su je my za pis da ty: 3 lip ca 1969 r.; w przy pi sach na zwę mie się cy po da je my

cy frą rzym ską, gdy wy stę pu ją wraz z dniem i ro kiem (bez od dzie la ją cych je kro pek), w in nych przy pad -
kach słow nie.

9. Przy edy cji do ku men tów źró dło wych na le ży sto so wać na stę pu ją ce za sa dy:
a) na głó wek do ku men tu po wi nien skła dać się z da ty po wsta nia do ku men tu, miej sca po wsta nia do ku -

men tu oraz – po myśl ni ku – re ge stu do ku men tu (da ta po wsta nia do ku men tu ma na stę pu ją cy za pis: rok, mie -
siąc, dzień, a bra ku ją ce ele men ty da ty na le ży uzu peł nić w na wia sie kwa dra to wym),

b) przy pi sy tek sto we (ozna czo ne li te ra mi) po win ny od no sić się do for my (układ tek stu, do pi ski, prze -
kre śle nia, lek cje wąt pli we itp.) do ku men tu, a przy pi sy rze czo we (ozna czo ne cy fra mi) do je go me ry to rycz -
nej tre ści,

c) uwspół cze śnia my or to gra fię i in ter punk cję tek stu,
d) sto so wa ne w do ku men tach róż ne spo so by za pi su da ty ujed no li ca my do na stę pu ją cej for my:

12 VIII 1946, nie za mie nia my na licz bę rzym ską nazw mie się cy pi sa nych słow nie,
e) wszel kie wy róż nie nia w ory gi nal nym tek ście do ku men tu, do ko na ne przez je go twór cę (pod kre śle -

nia; WER SA LI KI; s p a c j o w a n i e) od da je my za po mo cą czcion ki wy tłusz czo nej,
f) na wia sy uko śne / / za mie nia my na na wia sy pół okrą głe ( ),
g) skró ty słow ni ko we po zo sta wia my bez roz wi nię cia,
h) skró ty nie kon wen cjo nal ne roz wi ja my w na wia sach kwa dra to wych an ty kwą,
i) to wa rzy szą ce na zwi skom ini cja ły imion roz wi ja my w na wia sach kwa dra to wych an ty kwą,
j) opusz cze nia po cho dzą ce od wy daw cy za zna cza my trze ma krop ka mi w na wia sie kwa dra to wym i opa -

tru je my przy pi sem tek sto wym, na przy kład: [...]a.
10. Re dak cja za strze ga so bie pra wo do zwra ca nia au to rom tek stów opra co wa nych bez uwzględ nie nia

po wyż szych za sad.
11. Re dak cja za strze ga so bie pra wo do do ko ny wa nia zmian i skró tów w po ro zu mie niu z au to rem.



nakład 600 egz.

Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.ipn.gov.pl
oraz do księgarni internetowej
www.ipn.poczytaj.pl

Przez ca ły okres ist nie nia Służ by Bez pie czeń stwa istot nym czyn ni -
kiem w pra cy ope ra cyj nej jej funk cjo na riu szy by ły dzia ła nia pro wa -
dzo ne w opar ciu o tzw. ewi den cję ope ra cyj ną. Była ona bo wiem
pierw szym źró dłem wie dzy o spra wie lub oso bie i sta no wi ła nie ja -
ko pod sta wę pra cy po zwa la ją cą na wy ko ny wa nie dal szych czyn no -
ści służ bo wych. Sa mo prze śle dze nie histo rii spra wy w środ kach
ewiden cyj nych mo że przy bli żyć – oczy wi ście w wiel kim uprosz -
cze niu – za sa dy jej obie gu, spo so by pro wa dze nia do ku men ta cji, jak
rów nież ro lę po szcze gól nych do ku men tów w dzia ła niach ope ra cyj -
nych. Trze ba też pa mię tać, że po wsta nie ewi den cji i ma te ria łów ope -
ra cyj nych zwią za ne by ło z peł nym udo ku men to wa niem czyn no ści
i przed się wzięć po dej mo wa nych przez SB.

Za sa dy funk cjo no wa nia ewi den cji ope ra cyj nej 
Służ by Bez pie czeń stwa (s. 77–99)

In sty tut Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce po wstał w 1943 r.
w Nowym Jor ku z ini cja ty wy wy bit nych Ame ry ka nów pol skie go
po cho dze nia i emi gran tów wo jen nych z Pol ski. W tym ro ku przy -
pa da 70. rocz ni ca po wo ła nia do ży cia obec nie jed nej z naj więk szych
pol skich in sty tu cji po za gra ni ca mi Rzecz ypo spo li tej. Na jej za so by
ar chi wal ne skła da ją się ko lek cje do ku men tów, fo to gra fie, zbiór kar -
to gra ficz ny, bi blio te ka, ma te ria ły au dio wi zu al ne i ko lek cja mu ze al -
na oraz ga le ria pol skich ob ra zów. Naj bar dziej zna ne są zbio ry do -
ku men tów pi sa nych i dru ko wa nych. Naj cen niej szą część sta no wią
ma te ria ły In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w War sza wie oraz Woj sko -
we go Biu ra Hi sto rycz ne go, ura to wa ne z pło ną cej War sza wy we
wrze śniu 1939 r. Zbio ry te sta no wią 20 proc. za so bu, resz ta to ma -

te ria ły in sty tu cji po lo nij nych i wy bit nych pol skich dy plo ma tów, woj sko wych, dzia ła czy po lo nij -
nych. Naj mniej zna ną czę ścią ar chi wum In sty tu tu są ko lek cje fo to gra fii i ma te ria łów au dio wi zu -
al nych – war to więc omó wić je sze rzej. 

Zbio ry mul ti me dial ne In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce i ich di gi ta li za cja (s. 317–326)

Na wet po dwu dzie stu la tach de mo kra cji wie lu jest zda nia, że ar chi -
wa w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki to in sty tu cje, do któ rych zwy -
kli oby wa te le ma ją trud ny do stęp. Czę sto po strze ga ne są ja ko cia ła
ob ce, od izo lo wa ne od spo łe czeń stwa. W Afry ce Po łu dnio wej kwe -
stia do stę pu do za so bów ar chi wal nych by ła za wsze do syć zło żo na
z ra cji uwa run ko wań po li tycz nych. W okre sie apar the idu ar chi wa
pod le ga ły peł nej kon tro li władz, pod po rząd ko wu ją cych ich funk cjo -
no wa nie swo im wła snym po trze bom. In sty tu cje rzą do we od no to wy -
wa ły każ dą dzia łal ność oby wa te li, kla sy fi ku jąc ich we dług ras, za -
trud nie nia, kul tu ry, sto wa rzy szeń, ru chów spo łecz nych, a na wet
spor tu. Wszyst kie te dzie dzi ny ży cia spo łecz ne go by ły mo ni to ro wa -
ne przez taj ną po li cję i in ne wy wia dow cze or ga ny pań stwo we. 

Dwa dzie ścia lat de mo kra cji. Do stęp do ar chi wów 
w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki (s. 341–356)


