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Fo no te ka archiwum IPN li czy obec nie 664 jed nost ki ar chi wal ne ma -
te ria łów dźwię ko wych za pi sa nych na róż nych ro dza jach no śni ków.
Z uwa gi na ak to twór ców dzie li my ją na dwie gru py: na gra nia po -
wsta łe w wy ni ku dzia łal no ści cy wil nych i woj sko wych or ga nów bez -
pie czeń stwa pań stwa i są dow nic twa oraz na te pocho dzą ce z da rów
pry wat nych. W artykule po da no przy kła dy na grań re pre zen tu ją cych
każ dą z grup, a na stęp nie omó wio no spe cy fi kę po wsta wa nia oraz
pro ce sy ar chi wo twór cze do ku men ta cji dźwię ko wej wy two rzo nej
przez pio ny tech ni ki ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa. Opi sa no
pa ra me try i pro ces di gi ta li za cji fo no te ki, któ ry ma na ce lu za bez pie -
cze nie na grań przed dal szą de gra da cją ich no śni ków, a tak że moż li -
wość do stę pu do cy fro wych na grań bez ko niecz no ści każ do ra zo we go od wo ły wa nia się do ana lo -
go wych od po wied ni ków.

Fo no te ka ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
i jej ar chi wi za cja z wy ko rzy sta niem pro gra mu ZEUS (s. 35–54)

Z bie giem lat dzia łal no ści Służ by Bez pie czeń stwa ilość in for ma cji
zgro ma dzo nych przy oka zji in wi gi la cji pol skie go spo łe czeń stwa,
po zy ska nych w du żej mie rze dro gą ope ra cyj ną, by ła tak du ża, że
zmu sza ła kie row nic two Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych do szu -
ka nia roz wią zań umoż li wia ją cych za pa no wa nie nad mi lio na mi da -
nych. Po sta no wio no wy ko rzy stać osią gnię cia po stę pu tech no lo gicz -
ne go, szcze gól nie w dzie dzi nie tech ni ki kom pu te ro wej. No win ki
elek tro nicz ne, zda niem sze fo stwa re sor tu spraw we wnętrz nych, po -
zwo li ły by na wpro wa dze nie do „ma szyn cy fro wych” wszel kich in -
for ma cji ewi den cyj nych do ty czą cych osób i spraw bę dą cych w za -
in te re so wa niu pio nów ope ra cyj nych SB i MO. Za kła da no, że oprócz
wy mier nych ko rzy ści, np. ogra ni cze nia licz by per so ne lu ob słu gu -

jące go wów czas sys tem kar to tecz ny, kom pu te ry za cja po zwo li tak że skró cić czas wy szu ki wa nia
da nych, umoż li wi szyb kie prze ka zy wa nie in for ma cji do wszyst kich upraw nio nych jed no stek
resortu i w znacz ny spo sób uła twi przy go to wy wa nie ana liz i sta ty styk.

Elek tro nicz ne ba zy da nych Służ by Bez pie czeń stwa (s. 55–70)

W lu tym 1977 r. na An tark ty ce roz po czę ła dzia łal ność sta cja po lar -
na PAN im. Hen ry ka Arc tow skie go. Wy da wa ło by się, że ba da nia
bio lo gicz ne nie po win ny być z punk tu wi dze nia „bez pie ki” przed -
mio tem wzmo żo ne go za in te re so wa nia, tym bar dziej że prze pro wa -
dza no je na dru gim koń cu świa ta. Nic bar dziej myl ne go. Pro gram
pol skich ba dań po lar nych od chwi li za ini cjo wa nia zo stał ob ję ty ope -
ra cyj ną opie ką SB. W sierp niu 1985 r. Wy dział III De par ta men -
tu III MSW zde cy do wał się na za ło że nie spra wy obiek to wej krypt.
„Po lar nik”, któ rą ob ję to sta cje po lar ne PAN na wy spie Kró la Je rze -
go i Spits ber ge nie. Dzia ła nia ope ra cyj ne SB moż na po dzie lić na dwa
eta py: nad zór nad przy go to wa nia mi do wy pra wy, a na stęp nie nad jej
pra wi dło wym prze bie giem. W pierw szym przy pad ku klu czo wym
za gad nie niem był wła ści wy do bór uczest ni ków eks pe dy cji, przede
wszyst kim pod wzglę dem po li tycz nym.

Służ ba Bez pie czeń stwa w kra inie śnie gu (s. 331–376)
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Ma ciej Me lon

Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej

Do mu Spo tkań z Hi sto rią

i Fun da cji Ośrod ka KAR TA

Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej Do mu Spo tkań z Hi sto rią i Fun da cji Ośrod ka KAR TA
to naj więk szy w Pol sce zbiór re la cji oral hi sto ry, w więk szo ści bio gra ficz nych,
do ty czą cych róż nych aspek tów ży cia spo łecz ne go w XX wie ku. Obec nie Ar chi -

wum li czy po nad 5300 na grań au dio oraz prze szło 100 na grań wi deo. Cho ciaż zo sta ło
ono for mal nie po wo ła ne do pie ro w 2006 r., za wie ra tak że na gra nia znacz nie star sze. 

W po niż szym ar ty ku le przy bli żo no hi sto rię Ar chi wum oraz scha rak te ry zo wa no je go
za sób.

Ar chi wum Wschod nie i Ar chi wum Opo zy cji

Na gra nia dźwię ko we, któ re póź niej zo sta ły włą czo ne do Ar chi wum Hi sto rii Mó wio -
nej, za czę ły być gro ma dzo ne już od koń ca 1987 r. Śro do wi sko „Kar ty” po wo ła ło wów -
czas „Ar chi wum Wschod nie”. Po cząt ko wo by ła to in sty tu cja spo łecz na, któ ra le gal ną
dzia łal ność roz po czę ła w 1990 r., po za re je stro wa niu Fun da cji Ar chi wum Wschod nie -
go. Ce lem tej ini cja ty wy, utrzy my wa nej ze skła dek i do ta cji otrzy my wa nych od pod -
ziem nych in sty tu cji na uko wych, by ło do ku men to wa nie lo sów oby wa te li pol skich
w ZSRR i pod oku pa cją so wiec ką oraz prze sie dleń po II woj nie świa to wej. Spe cjal ne
miej sce zaj mowały lo sy oby wa te li pol skich prze śla do wa nych przez wła dzę so wiec ką
w la tach 1939–1956 (roz strze la nych, de por to wa nych, in ter no wa nych, wię zio nych w ła -
grach, wcie lo nych do Ar mii Czer wo nej). Do dat ko wo, istot ne by ło spi sa nie re la cji uczest -
ni ków po wo jen ne go pod zie mia zbroj ne go w Pol sce, głów nie na Bia ło stoc czyź nie.
Ar chi wum Wschod nie by ło przed się wzię ciem dość roz bu do wa nym – po sia da ło od dzia -
ły te re no we w Pol sce, a tak że przed sta wi cie li za gra ni cą. Z 1228 re la cji po zy ska nych
przez Ar chi wum Wschod nie po stać dźwię ko wą ma 992. Pierw sze na gra nia zo sta ły zre -
ali zo wa ne jesz cze w 1987 r., ostat nie po ro ku 2000. Apo geum dzia łal no ści AW przy pa -
da na pierw szą po ło wę lat dzie więć dzie sią tych, kie dy po zy ska no naj wię cej re la cji.
Me to da prze pro wa dza nia na grań by ła dwu to ro wa: część po wsta ła na pod sta wie
szczegóło we go kwe stio na riu sza, in ne są za pi sem swo bod nych wy po wie dzi roz mów -
ców1. Wszyst kie nato miast po wsta ły w tech ni ce ana lo go wej (zde cy do wa na więk szość
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na ta śmach ma gne to fo no wych), acz kol wiek di gi ta li za cja na grań zo sta ła już za koń czo -
na. Obec nie Ar chi wum Wschod nie jest jed ną z naj więk szych ko lek cji w Ar chi wum
Histo rii Mó wio nej. 

Dru gą, chro no lo gicz nie naj star szą, ko lek cją w Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej jest
Archi wum Opo zy cji. Zo sta ło ono po wo ła ne przy Ośrod ku KAR TA w li sto pa dzie 1991 r.
(po cząt ko wo pod na zwą Ar chi wum Pe ere lu), ale moż na w nim zna leźć na gra nia jesz cze
star sze niż w Ar chi wum Wschod nim, gdyż po cho dzą ce z koń ca lat sie dem dzie sią tych.
Ar chi wum Opo zy cji mia ło za za da nie gro ma dzić i udo stęp niać źró dła opi su ją ce ży cie
spo łecz ne w Pol sce lat 1956–1989. W je go za sób wcho dzą przede wszyst kim ma te ria ły
dru ko wa ne, ale je go waż nym ele men tem są rów nież 752 na gra nia: wspo mnie nia, pod -
ziem ne wy daw nic twa dźwię ko we – au dy cje ra dio we, wy kła dy, kon fe ren cje pra so we, fe -
sti wa le, za pis straj ków. Z naj więk szych pod ko lek cji w Ar chi wum Opo zy cji war to
wy mie nić: kil ka dzie siąt na grań do ku men tu ją cych straj ki w 1980 r. i dzia łal ność NSZZ
„So li dar ność” w la tach 1980–1981, kil ka dzie siąt za pi sów ze sta nu wo jen ne go oraz licz -
ne na gra nia z okre su ob rad Okrą głe go Sto łu i wy bo rów w 1989 r. Za wie ra ono tak że po -
kaź ny zbiór za re je stro wa nych au dy cji z ofi cjal nych me diów, kon fe ren cji pra so wych oraz
kil ka wy wia dów z „eli tą” par tyj no -rzą do wą lat osiem dzie sią tych. Jak wi dać, jest to ko -
lek cja nie zwy kle róż no rod na, w któ rej re la cji kon kret nych osób jest sto sun ko wo nie wie -
le. To zde cy do wa nie wy róż nia Ar chi wum Opo zy cji na tle resz ty zbio rów Ar chi wum
Hi sto rii Mó wio nej. In ny niż w po zo sta łych przy pad kach był też spo sób po wsta nia tej ko -
lek cji. W więk szo ści skła da się ona z na grań za re je stro wa nych przez oso by pry wat ne
i na stęp nie, czę sto po wie lu la tach, prze ka za nych do Ar chi wum. Na gra nia, pier wot nie
za pi sa ne na ka se tach ma gne to fo no wych, zo sta ły już zdi gi ta li zo wa ne.

Wy wiad bio gra ficz ny

No wy im puls po ja wił się pod ko niec 2001 r., kie dy Ośro dek KAR TA otrzy mał za pro -
sze nie do udzia łu w mię dzy na ro do wym pro jek cie do ku men ta cyj nym „Mau thau sen
Survivors Do cu men ta tion Pro ject”. Je go ce lem by ło ze bra nie re la cji osób, któ re
w czasie II woj ny świa to wej by ły wię zio ne na te re nie Au strii w obo zach kon cen tra cyj -
nych sys te mu Mau thau sen -Gu sen. Pro jekt, re ali zo wa ny w la tach 2002–2003 w kil ku kra -
jach Eu ro py, w USA oraz Izra elu, przy niósł po nad 800 re la cji by łych więź niów. W Pol -
sce na gra no 164 re la cje. Na ich pod sta wie w 2010 r. zo sta ła opu bli ko wa na książ ka
Oca le ni z Mau thau sen2. W kon tek ście póź niej sze go roz wo ju Ar chi wum zna cze nie te go
pro jek tu jest trud ne do prze ce nie nia. Ja ko me to dę pro wa dze nia wy wia dów za sto so wa no
bio gra ficz ny wy wiad nar ra cyj ny, któ ry stał się od tąd pod sta wo wym sys te mem pra cy
w ko lej nych pro jek tach do ku men ta cyj nych i ba daw czych. War to więc w skró cie scha -
rak te ry zo wać to na rzę dzie. Wy wiad te go ro dza ju skła da się z dwóch czę ści. Pierw szą jest
swo bod na, nie prze ry wa na opo wieść roz mów cy na te mat ca łe go je go ży cia. Do pie ro
w dru giej czę ści wy wia du po ja wia ją się szcze gó ło we py ta nia, ale i one od wo łu ją się
do do świad czeń roz mów cy. Oso by prze pro wa dza ją ce wy wiad otrzy mu ją tyl ko ogól ne
wy tycz ne, bez dro bia zgo we go kwe stio na riu sza z py ta nia mi. Na stą pi ła więc zmia na
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sen, wy bór i oprac. K. Ma doń -Mit zner, War sza wa 2010.



perspek ty wy – za miast opo wie ści o wy da rze niach hi sto rycz nych, któ rych ktoś był uczest -
ni kiem lub świad kiem, otrzy mu je my peł ne kro ni ki ży cia kon kret nych osób. Nie dzie je
się to z uszczerb kiem dla wie dzy hi sto rycz nej – na gra nia po wsta ją bo wiem z re gu ły w ra -
mach pro jek tów te ma tycz nych, zwią za nych z wy da rze nia mi czy pro ce sa mi hi sto rycz ny -
mi, w któ rych uczest ni czy li na si bo ha te ro wie. Opo wia da ją więc tak że i o nich (np. o tym,
co prze ży li w Mau thau sen), jed nak że dzię ki bio gra ficz ne mu cha rak te ro wi na grań uzysku -
je my wię cej tre ści, któ re mo gą oka zać się in te re su ją ce dla przy szłych użyt kow ni ków
Archi wum, a za tem wy ko rzy sta ne po za pier wot nym kon tek stem, w któ rym po wsta ło
nagra nie.

Roz wa ża jąc cha rak ter na grań bio gra ficz nych za pi sa nych w pro jek cie „Mau thau sen
Su rvi vors Do cu men ta tion Pro ject”, Piotr Fi lip kow ski po rów nał dzie więć z nich z wy wia -
da mi prze pro wa dza ny mi z ty mi sa my mi oso ba mi od lat sześć dzie sią tych do 2004 r. przez
Pań stwo we Mu zeum Au schwitz -Bir ke nau. „Skła da ją cy swo je «oświad cze nia» by li więź -
nio wie Au schwitz de fi nio wa ni są (i sa mi sie bie tak de fi niu ją) ja ko in for ma to rzy, któ rych
za da niem jest przy wo łać i zre kon stru ować fak ty. Tak, jak by ich pa mięć by ła ta śmą wi -
deo, z za pi sa nym w prze szło ści fil mem (szcze gól nie w prze szło ści obo zo wej), i głów ny
pro blem le żał w tym, by ten film od na leźć, wy do być z ar chi wum pa mię ci i wier nie od -
two rzyć. Z ko lei wy wia dy na gra ne w ra mach «Mau thau sen Su rvi vors Do cu men ta tion
Pro ject» są bar dziej – cza sem zde cy do wa nie bar dziej – bio gra ficz ne, bo obej mu ją do -
świad cze nia przed - i po obo zo we, w tym przed - i po wo jen ne. Są bar dziej nar ra cyj ne, bar -
dziej zo rien to wa ne na do świad cze nia, a mniej na fak ty – co ozna cza, że w więk szym
stop niu obec ne są w nich emo cje, uczu cia, a tak że in ter pre ta cje i «fi lo zo fie» prze trwa nia
obo zu i ży cia w ogó le. Nic dziw ne go, sko ro obej mu ją tak że kon se kwen cje oca le nia – fi -
zycz ne, psy cho lo gicz ne, spo łecz ne”3. I choć „tym, co od ra zu zwra ca uwa gę, gdy po rów -
nu je się re la cję bio gra ficz ną na gra ną w ra mach «Mau thau sen Su rvi vors Do cu men ta tion
Pro ject» z «oświad cze niem» z Mu zeum Au schwitz -Bir ke nau zło żo nym przez tę sa mą
oso bę – by łe go więź nia obu obo zów – jest obec ność w obu źró dłach tych sa mych fak -
tów”4, to w przy pad ku na grań bio gra ficz nych fak to gra fia jest nie ro ze rwal nie zwią za na
z in ter pre ta cja mi i ob ja śnie nia mi.

W ko lej nych pro jek tach te ma tycz nych – bez po śred nio zwią za nych z II woj ną świa -
to wą – rów nież kon se kwent nie sto so wa no bio gra ficz ny wy wiad nar ra cyj ny. Zre ali zo wa -
ny w 2003 r. pro jekt „Ko bie ty wo bec to ta li ta ry zmu” przy niósł 40 na grań z ko bie ta mi,
któ re prze szły przez na zi stow skie obo zy kon cen tra cyj ne, so wiec kie ła gry oraz wię zie nia
sta li now skie w Pol sce. W la tach 2005–2006, w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu do -
ku men tu ją ce go lo sy więź niów i ro bot ni ków przy mu so wych „In ter na tio nal Sla ve and For -
ced La bo urers Do cu men ta tion Pro ject”, na gra no po nad 60 re la cji osób re pre sjo no wa nych
przez na zi stow skie Niem cy: więź niów obo zów kon cen tra cyj nych, obo zów pra cy i obo -
zów przej ścio wych, oso by, któ re prze szły przez nie miec kie aresz ty i wię zie nia, są dzo ne
w na zi stow skich pro ce sach, za mknię te w get tach, lu dzi de por to wa nych do Nie miec
i zmuszo nych do pra cy w prze my śle i rol nic twie na rzecz III Rze szy. W trze cim pro jek cie,
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3 P. Fi lip kow ski, O re la cjach by łych więź niów ka ce tów w kon tek ście cza su, miej sca i sy tu acji ich po -
wsta nia (al bo o po żyt kach z hi sto rii mó wio nej), „Wro cław ski Rocz nik Hi sto rii Mó wio nej” 2012, t. II,
s. 47.

4 Ibi dem, s. 48.



„Za po mnia ne obo zy na zi stow skie”, na prze ło mie lat 2006–2007 za re je stro wa no ponad
80 re la cji osób wię zio nych w nie obec nych w pa mię ci zbio ro wej obo zach prze sie dleń -
czych, obo zach dla ma ło let nich oraz po do bo zach – fi liach więk szych obo zów, obozach
śled czych czy obo zach pra cy.

Wraz z za an ga żo wa niem w „Mau thau sen Su rvi vors Do cu men ta tion Pro ject” na stą pi -
ła rów nież zmia na tech no lo gicz na. Ka se ty ustą pi ły miej sca mi ni dy skom, któ re do pie ro
ok. 2010 r. zo sta ły w peł ni za stą pio ne przez no śni ki cy fro we.

Po la cy na Wscho dzie

Wy mie nia jąc naj więk sze ko lek cje w Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej, na le ży wspo mnieć
o 1069 na gra niach po zy ska nych w la tach 2006–2012 nie tyl ko na Li twie, Ło twie, Bia ło -
ru si, Ukra inie, w Ro sji, Ka zach sta nie, Ru mu nii, lecz tak że w An glii i Szko cji – za tem
wszę dzie tam, gdzie miesz ka ją oby wa te le II RP, któ rzy z róż nych wzglę dów nie po wró -
ci li do Pol ski po 1945 r. W pro jek cie do ku men to wa no tak że lo sy osób, któ re uro dzi ły się
na wschod nich te re nach II Rze czy po spo li tej, a w cza sie woj ny zo sta ły de por to wa ne
do Ka zach sta nu lub na Sy be rię. Oczy wi ście do tar to do naj więk szych sku pisk Po la ków,
czy li do Wil na, Lwo wa i Lon dy nu, jed nak więk szość na grań po wsta ła w ma łych mia -
stecz kach i wsiach. Uda ło się rów nież tra fić do miejsc le żą cych w okre sie mię dzy wo jen -
nym po za gra ni ca mi II RP, w któ rych w tam tym cza sie ist nia ły – i wy stę pu ją na dal – du że
sku pi ska Po la ków. Wszyst kie te na gra nia ma ją bio gra ficz ny cha rak ter, a roz mów cy opo -
wia da ją o ca łym swo im ży ciu: dzie ciń stwie (z re gu ły w II RP), prze ży ciach wo jen nych,
a tak że o cza sach po wo jen nych, np. o co dzien no ści w Związ ku Ra dziec kim czy w Wiel -
kiej Bry ta nii. Pro jekt re ali zo wa no w róż nych miej scach i przez wie le lat, ale je go lo gi -
sty ka by ła z re gu ły po dob na – gru pa ba da czy wy jeż dża ła na kil ka dni, naj czę ściej
na ty dzień, do sku pi ska Po la ków, by na grać tam jak naj wię cej osób. Na miej scu nie oce -
nio ną po mo cą słu ży li przed sta wi cie le pol skich or ga ni za cji (np. Związ ku Po la ków), a czę -
sto rów nież księ ża. Na gra nia w więk szo ści nie są dłu gie, moż li we więc by ły spo tka nia
z dwie ma lub trze ma oso ba mi te go sa me go dnia. Ze wzglę du na licz bę re la cji oraz wie -
lo let ni cha rak ter dzia łań pro jekt „Po la cy na Wscho dzie” do cze kał się swo jej wi zy tów ki
– stro ny www.po la cy naw scho dzie.pl. Moż na się tam za po znać z bio gra ma mi oko ło po -
ło wy osób, do któ rych uda ło się do trzeć. Znaj du je się tam rów nież po kaź ny wy bór frag -
men tów re la cji, za rów no tek sto wych, jak i dźwię ko wych. Opi sa no tam też naj waż niej sze
miej sca zbie ra nia re la cji.

War to zwró cić uwa gę na jesz cze je den aspekt. Wie le na grań z tej ko lek cji po wsta ło
w ję zy ku, któ ry przez dzie się cio le cia funk cjo no wał z da la od głów ne go obie gu kul tu ry
pol skiej. Da le ko mu więc do li te rac kiej pol sz czy zny. Za re je stro wa no tak że re la cje
w językach ro syj skim, ukra iń skim i bia ło ru skim.

Ma łe oj czy zny

W zbio rach Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej znaj du ją się na gra nia z oso ba mi zwią za -
ny mi z ma ły mi oj czy zna mi: miesz kań ca mi gmi ny Or la, daw ny mi i obec ny mi miesz kań -
ca mi mia sta Krzyż (daw niej Kreuz), pol ski mi re emi gran ta mi z Bo śni. Kil ka pro jek tów
do ku men ta cyj nych by ło re ali zo wa nych na Ka szu bach, kil ka w Ma ło pol sce, je den
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– na Zaol ziu. Oczy wi ście są też na gra nia z oso ba mi zwią za ny mi z War sza wą. Łącz nie
jest to kilka set na grań. Z frag men ta mi kil ku dzie się ciu na grań z miesz kań ca mi Krzy ża
moż na się za po znać na stro nie www.kreuz -krzyz.pl.

Za po mnia ni świad ko wie XX wie ku

Po za na gra nia mi po wsta ją cy mi w ra mach kon kret nych pro jek tów (z re gu ły te ma tycz -
nych) Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej sta le zbie ra re la cje tzw. zwy kłych lu dzi, któ rych łą -
czy przy na leż ność do naj star szej ge ne ra cji, ale prócz te go ich lo sy są bar dzo róż no rod ne.
Ta kie na gra nia, po wsta ją ce ze zmien nym na tę że niem od po cząt ku for mal ne go ist nie nia
Ar chi wum, tra fia ją do ko lek cji „Za po mnia ni świad ko wie XX wie ku”. W tym wy jąt ko -
wo cen nym zbio rze do mi nu ją wie lo go dzin ne hi sto rie, czę sto wzbo ga co ne o do ku men ty
i zdję cia z ro dzin nych al bu mów. Ża den wą tek nie jest trak to wa ny prio ry te to wo, co do -
dat ko wo roz sze rza moż li wo ści ko rzy sta nia z tej ko lek cji.

Pu bli ka cje

Za re je stro wa ne re la cje czę sto są pod sta wą po wsta ją cych opra co wań. Oprócz wspo -
mnia nej już książ ki, wy da nej w 2010 r., Oca le ni z Mau thau sen znacz nie wcze śniej opu -
bli ko wa no ar ty ku ły w kwar tal ni ku „Kar ta”, pięć bro szur edu ka cyj nych zwią za nych
z au tor skim pro jek tem An ny Gru piń skiej „Pa mię ta nie Pe ere lu”, czte ry bro szu ry „Z Ar -
chi wum Hi sto rii Mó wio nej” (jed na na pod sta wie re la cji z Krzy ża, trzy wy ko rzy stu ją ce
re la cje war sza wia ków), książ kę Bun tow ni cy. Pol skie la ta 70. i 80.5 An ny Gru piń skiej
i Joan ny Waw rzy niak. Po wsta ły rów nież dwie opu bli ko wa ne pra ce dok tor skie: Hi sto ria
mó wio na i woj na. Do świad cze nie obo zu kon cen tra cyj ne go w per spek ty wie nar ra cji bio -
gra ficz nych6 Pio tra Fi lip kow skie go – stu dium bę dą ce ana li zą re la cji więź niów Mau thau -
sen, oraz Prze sie dle nia a pa mięć. Stu dium (nie)pa mię ci spo łecz nej na przy kła dzie
ukra iń skiej Ga li cji i pol skich „ziem od zy ska nych”7 An ny Wy le ga ły – opar ta czę ścio wo
na na gra niach zre ali zo wa nych przez nią w Krzy żu.

Vi su al Hi sto ry Ar chi ve

W Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej nie są udo stęp nia ne na gra nia zre ali zo wa ne przez
inne in sty tu cje zaj mu ją ce się oral hi sto ry – z jed nym, waż nym wy jąt kiem. Od kil ku lat
Ar chi wum ma do stęp do 52 000 bio gra ficz nych re la cji wi deo na gra nych w la tach
1994–1999 przez Su rvi vors for the Sho ah Vi su al Hi sto ry Fo un da tion. Obec nie ko lek cja
ta, na zy wa na naj czę ściej „Vi su al Hi sto ry Ar chi ve” lub „Ar chi wum Spiel ber ga”, na le ży
do Uni wer sy te tu Po łu dnio wej Ka li for nii (USC). Skła da ją się na nią re la cje osób, któ re
prze ży ły Ho lo caust. W tym ogrom nym zbio rze jest 1566 re la cji na gra nych po pol sku.
Jest on zna ko mi cie opra co wa ny, zo stał np. za opa trzo ny w in deks umoż li wia ją cy
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wie nar ra cji bio gra ficz nych, War sza wa 2010.
7 A. Wy le ga ła, Prze sie dle nia a pa mięć. Stu dium (nie)pa mię ci spo łecz nej na przy kła dzie ukra iń skiej

Ga li cji i pol skich „ziem od zy ska nych”, War sza wa 2014.



przeszuki wa nie na grań, który li czy 50 000 ha seł, a na gra nia są opi sa ne z do kład no ścią
co do mi nu ty. Ta ki szcze gó ło wy in deks ma za stą pić trans kryp cje, któ rych ce lo wo nie ro -
bio no. Za mie rze niem pra cow ni ków Ar chi wum by ło bo wiem to, by za każ dym ra zem ko -
rzy stać z za pi su wi deo – prze szu ki wa nie przez in deks ha seł od sy ła wprost do frag men tu
świa dec twa wi deo, a nie do je go tek sto wej re pre zen ta cji. Nie po sia da my ko pii te go zbio -
ru – każ dy użyt kow nik za ma wia in te re su ją ce go na gra nia, któ re mo że na stęp nie oglą dać
w sie dzi bie Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej.

Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej obec nie

Zbio ry Ar chi wum Hi sto rii Mó wio nej są róż no rod ne, ale skon so li do wa ne i ła two do -
stęp ne. Dom Spo tkań z Hi sto rią, któ ry jest in sty tu cją kul tu ry m.st. War sza wy, wziął na sie -
bie cię żar di gi ta li za cji ka set i mi ni dy sków oraz umiesz cze nia in for ma cji o na gra niach
na stro nie in ter ne to wej. By ły to dłu go trwa łe pro ce sy, któ re zo sta ły już za koń czo ne. Z za -
so bu Ar chi wum moż na obec nie ko rzy stać w czy tel ni Do mu. Moż na się też z nim za po -
znać on -li ne, od wie dza jąc stro nę www.au dio hi sto ria.pl. Znaj du ją się tam opi sy wszyst kich
pro jek tów, frag men ty wy bra nych re la cji oraz bio gra my na gra nych osób. Ar chi wum moż -
na prze szu ki wać za po mo cą słów klu czo wych. To wszyst ko nie ozna cza jed nak, że te raz
po zo sta ło już tyl ko ad mi ni stro wa nie za so bem. No śni ki cy fro we, ta kie jak dys ki twar de
w ser we rach, by wa ją za wod ne i trze ba nie ustan nie mo ni to ro wać ich stan. W związ ku
z tym po ja wia się pil na po trze ba spo rzą dze nia do dat ko wej ko pii za pa so wej Ar chi wum.
Zmie nia się rów nież cha rak ter na grań – obec nie re ali zo wa nych jest mniej pro jek tów do -
ku men ta cyj nych, a wię cej stric te ba daw czych z oso ba mi re la tyw nie mło dy mi, czę sto ca -
ły czas ak tyw ny mi za wo do wo. Roz wa ża ne są tak że kwe stie, w ja ki spo sób in te gro wać
te go ty pu ma te ria ły z po sia da ny mi już zbio ra mi i w ja ki spo sób je udo stęp niać, uwzględ -
nia jąc za in te re so wa nia użyt kow ni ków Ar chi wum i pry wat ność roz mów ców.
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Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk

Akta Zarządu II 

Sztabu Generalnego WP 

z lat 1944–1956

w zasobie archiwalnym

Instytutu Pamięci Narodowej

w Warszawie

Spe cy fi ka or ga nów bez pie czeń stwa PRL1 oraz cha rak ter wy ko ny wa nych za dań po -
wo do wa ły, że do ku men ty wy two rzo ne przez „bezpiekę” za wsze bu dzi ły du że
zainte re so wa nie wśród hi sto ry ków. Do koń ca lat dzie więć dzie sią tych ma te ria ły te

sta no wi ły jed nak ta jem ni cę pań stwo wą, a in for ma cje w nich za war te by ły do stęp ne je -
dy nie dla ogra ni czo nej licz by osób. Do pie ro na mo cy usta wy z dnia 18 grud nia 1998 r.
zo sta ły one prze ka za ne do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. 

Gro ma dzo no je zgod nie z Uchwa łą nr 9/00 Ko le gium IPN z dnia 24 sierp nia 2000 r.
w spra wie za sad i try bu przej mo wa nia do ku men tów ar chi wal nych przez IPN w la -
tach 2000–2003. Pierw sze ma te ria ły prze ka za ła Głów na Ko mi sja Ba da nia Zbrod ni prze -
ciw ko Na ro do wi Pol skie mu, a na stęp nie ar chi wa Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
i Ad mi ni stra cji oraz Woj sko wych Służb In for ma cyj nych. Od 2001 r. za czę to sys te ma -
tycz nie przej mo wać ma te ria ły z Głów ne go Ar chi wum Po li cji, Cen tral ne go Za rzą du Służ -
by Wię zien nej, Stra ży Gra nicz nej, Ko men dy Sto łecz nej Po li cji, Urzę du Ochro ny Pań stwa,
Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go oraz Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej SB z Cen trum
Szko le nia Po li cji w Le gio no wie. Za sad ni cza część za so bu ar chi wal ne go zo sta ła zgro ma -
dzo na do 2003 r. W czerw cu te go ro ku li czył on 77,8 kmb akt. W tym okre sie tra fi ła do In -
sty tu tu du ża licz ba ma te ria łów z ar chi wów UOP, WSI, jed no stek pod le głych MSWiA,
a tak że z ar chi wów są do wych i pro ku ra tur. Od po ło wy 2003 r. już tyl ko uzu peł nia no zgro -
ma dzo ny za sób, a wzrost licz by przyj mo wa nych ma te ria łów nie prze kra czał kil ku pro -
cent rocz nie2.
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stwo pol skie funk cjo no wa ło pod ofi cjal ną na zwą: „Rzecz po spo li ta Pol ska”. 

2 In for ma tor o za so bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej (stan na dzień 31 grud nia 2008
ro ku), red. J. Bed na rek, R. Leś kie wicz, War sza wa 2009, s. 14–16.



Gro ma dze niem tych akt i za rzą dza niem nimi zaj mu je się Biu ro Udo stęp nia nia
i Archiwi za cji Do ku men tów, w któ re go skład wcho dzą na stę pu ją ce wy dzia ły: In for ma -
cji i Spraw dzeń, Za rzą dza nia Za so bem Ar chi wal nym, Za so bów Cy fro wych, Udo stęp nia -
nia, Ob słu gi Bie żą cej oraz Sa mo dziel na Sek cja Ba dań Archiwalnych i Edy cji Źró deł.
Od dzia ło we biura oraz wy dzia ły udo stęp nia nia i ar chi wi za cji do ku men tów funk cjo nu ją
rów nież w struk tu rach te re no wych IPN, a więc w od dzia łach i de le ga tu rach. 

Więk szość za so bu ar chi wal ne go IPN sta no wią ak ta wy two rzo ne w la tach 1944–1990
w Re sor cie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go PKWN, Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go, Ko mi te cie do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz -
nych oraz w jed nost kach pod le głych tym or ga nom, a więc w Aka de mii Spraw We wnętrz -
nych, Zwia dzie Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, Za rzą dzie Głów nym Służ by We wnętrz nej
jed no stek woj sko wych MSW i pod le głych mu ko mór kach, a tak że w or ga nach woj sko -
wych: In for ma cji Woj sko wej, Woj sko wej Służ bie We wnętrz nej oraz Od dzia le, a po tem
Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go WP3. Obok wy mie nio nych w za so bie IPN znaj du je się
rów nież część do ku men ta cji wy two rzo nej przez służ by spe cjal ne III Rze szy i ZSRR, do -
ty czą cej zbrod ni po peł nio nych na lud no ści pol skiej. 

Cha rak ter tych akt jest bar dzo spe cy ficz ny, gdyż po wsta wa ły one w pań stwie nie de -
mo kra tycz nym, gdzie spo łe czeń stwo po zo sta wa ło pod ści słą kon tro lą władz, a za da niem
wy twa rza ją cych je or ga nów by ło zwal cza nie wszel kich prze ja wów opo ru oraz szcze gó -
ło wa in wi gi la cja oby wa te li. Z te go wzglę du za war te w nich wnio ski i opi nie na te mat
okre ślo nych osób czy zja wisk nie za wsze moż na uzna wać za wia ry god ne. War to za zna -
czyć, że naj wię cej sfin go wa nych fak tów i fał szy wych ocen za wie ra ją do ku men ty, któ re
po wsta ły w okre sach wzmo żo nych re pre sji, a więc bez po śred nio po woj nie czy w pierw -
szej po ło wie lat pięć dzie sią tych. Nie za leż nie od te go są one cen ny mi źró dła mi hi sto rycz -
ny mi, gdyż moż na na ich pod sta wie po znać me cha ni zmy funk cjo no wa nia or ga nów
bez pie czeń stwa, ich struk tu ry or ga ni za cyj ne, za kres za dań, a tak że po ziom wy kształ ce -
nia i men tal ność słu żą cych w nich funk cjo na riu szy. 

Ni niej szy ar ty kuł nie do ty czy jed nak ca łe go za so bu ar chi wal ne go IPN, ale akt wy -
two rzo nych przez Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go WP z lat 1944–19564. Nie zo sta ły one
do tych czas grun tow nie zba da ne, cho ciaż ko rzy sta ją z nich hi sto ry cy zaj mu ją cy się dzie -
ja mi wy wia du woj sko we go. Pu bli ka cji na ten te mat jest nie wie le, a te, któ re są, tyl ko
frag men ta rycz nie uka zu ją za war tość tych ar chi wa liów. Moż na tu taj wy mie nić ar ty kuł
An drze ja Pacz kow skie go Wy wiad Pol ski Lu do wej w 1948 r.5 oraz opra co wa ny przez nie -
go wy bór źró deł Wy wiad pol ski w ro ku 1949. Spra woz da nie z dzia łal no ści6, w któ rych
zo sta ły za miesz czo ne spra woz da nia z pra cy Za rzą du II. Po je dyn cze do ku men ty zwią -
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3 W 1952 r. zo sta ła prze pro wa dzo na re or ga ni za cja woj sko wych służb wy wia dow czych i zmie nio no
ich na zwę z „Od dział” na „Za rząd” II Szta bu Ge ne ral ne go WP. Au tor ka jed nak – wy mie nia jąc ak to twór -
cę – uży wa tyl ko na zwy Za rząd II, gdyż wszyst kie do ku men ty wy two rzo ne w Od dzia le II zo sta ły włą -
czo ne do ze spo łu ar chi wal ne go Za rzą du II.

4 W sierp niu 1944 r. zor ga ni zo wa no w Lu bli nie Sztab Głów ny WP, któ ry w lip cu na stęp ne go ro ku
zo stał prze for mo wa ny na etat po ko jo wy i prze mia no wa ny na Sztab Ge ne ral ny WP. J. Szo stak, Sztab
Gene ral ny Woj ska Pol skie go (1944–1980), „Myśl Woj sko wa” 1998, R. LXXX (LIV), s. 190.

5 A. Pacz kow ski, S. Łu ka sie wicz, Wy wiad Pol ski Lu do wej w 1948 r., „Apa rat Re pre sji w Pol sce
Ludo wej 1944–1989” 2011, nr 8–9, s. 471–530. 

6 Wy wiad pol ski w ro ku 1949. Spra woz da nie z dzia łal no ści, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 2009.



za ne z funk cjo no wa niem Za rzą du II moż na rów nież zna leźć w ar ty ku łach Paw ła
Piotrow skie go i Ewy Koj7. Wy mie nio ne pu bli ka cje pre zen tu ją jed nak tyl ko bar dzo wą -
ski wy ci nek hi sto rii pol skich służb wy wia dow czych.

Naj wię cej ma te ria łów Za rzą du II zo sta ło na to miast wy ko rzy sta nych w ob szer nej pra -
cy Sła wo mi ra Cenc kie wi cza Dłu gie ra mię Mo skwy. Wy wiad woj sko wy Pol ski Lu do -
wej 1943–19918. Jest to pu bli ka cja no wa, w któ rej po raz pierw szy w opar ciu o szer szą
ba zę źró dło wą sta ra no się od two rzyć dzie je woj sko wych służb wy wia dow czych. Au tor
nie wy ko rzy stał jed nak wszyst kich do stęp nych ma te ria łów, sku pia jąc się przede wszyst -
kim na omó wie niu po wią zań Za rzą du II z wła dza mi ra dziec ki mi oraz bar dziej kon tro -
wer syj nych pro ble mów z za kre su je go dzia łal no ści.

Bio rąc pod uwa gę po wyż sze pu bli ka cje, moż na stwier dzić, że wciąż bra ku je opra co -
wa nia opi su ją ce go dość istot ne aspek ty funk cjo no wa nia Za rzą du II, ta kie jak re kru ta cja
kadr, pro ces ich szko le nia i wy cho wa nia, a tak że spra wy zwią za ne z lo gi sty ką. 

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest więc szcze gó ło we scha rak te ry zo wa nie ar chi wa liów
pol skie go wy wia du woj sko we go oraz oce na ich przy dat no ści w od twa rza niu je go hi sto -
rii. Du ża licz ba oraz róż no rod ność akt Za rzą du II unie moż li wia jed nak wy czer pa nie te -
ma tu w jed nym ar ty ku le. Z te go wzglę du au tor ka ogra ni czy ła się do szcze gó ło we go
przed sta wie nia tyl ko tych ma te ria łów, któ re zo sta ły wy two rzo ne w la tach 1944–1956,
a więc w pierw szym okresie je go funk cjo no wa nia, kie dy two rzo no struk tu ry i do bie ra no
ob sa dę ka dro wą.

Po cząt ki wy wia du woj sko we go PRL się ga ją okre su II woj ny świa to wej. Jesz cze
w sierp niu 1944 r., a więc kil ka na ście dni po utwo rze niu PKWN, przy stą pio no do or ga -
ni zo wa nia Szta bu Głów ne go WP w Lu bli nie i w je go struk tu rach po wo ła no Od dział II
Roz po znaw czy (Wy wia dow czy). Od 13 wrze śnia te go ro ku sze fem te go od dzia łu był
płk Ni ko nor Go ło śnic ki, a or ga ni za cja wy glą da ła na stę pu ją co:

– szef Od dzia łu II Szta bu Głów ne go WP,
– za stęp ca sze fa Od dzia łu II Szta bu Głów ne go WP ds. roz po zna nia woj sko we go,
– za stęp ca sze fa Od dzia łu II Szta bu Głów ne go ds. wy wia du agen tu ral ne go,
– za stęp ca sze fa Od dzia łu II Szta bu Głów ne go WP ds. łącz no ści agen tu ral nej,
– Re fe rat (Wy dział) Roz po zna nia Woj sko we go,
– Re fe rat (Wy dział) Wy wia du Agen tu ral ne go,
– Re fe rat (Wy dział) Wy wia du Dy wer sji,
– Re fe rat (Wy dział) In for ma cyj ny,
– Re fe rat (Wy dział) Roz po zna nia Lot ni cze go,
– Re fe rat (Wy dział) Roz po zna nia Ra dio we go,
– Re fe rat (Wy dział) Tech ni ki Ope ra cyj nej,
– Re fe rat (Wy dział) Łącz no ści Oko licz no ścio wej (szy frów),
– Sek cja Śled cza,
– Sek cja Ma te ria ło wo -Tech nicz ne go Za opa trze nia,
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7 P. Pio trow ski, Uwa gi o funk cjo no wa niu i me to do lo gii pra cy ope ra cyj nej Za rzą du II Szta bu Ge ne -
ral ne go WP oraz Woj sko wej Służ by We wnętrz nej Jed no stek Woj sko wych MSW [w:] Oso bo we źró dła infor -
ma cji – za gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 401–519; E. Koj,
Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go WP (Sche mat funk cjo no wa nia w la tach 1981–1990) [w:] Oso bo we źró -
dła in for ma cji…, s. 391–399.

8 S. Cenc kie wicz, Dłu gie ra mię Mo skwy. Wy wiad woj sko wy Pol ski Lu do wej 1943–1991, Po znań 2011.



– Sek cja Per so nal na,
– Sek cja Fi nan so wa,
– Kan ce la ria Taj na,
– Ra dio wę zeł Po lo wy9.
W po cząt ko wym okre sie funk cjo no wa nia Od dzia łu II, jesz cze pod czas woj ny, ko or -

dy no wa no w nim pra cę ko mó rek wy wia dow czych dzia ła ją cych przy pol skich jed nost kach
fron to wych, któ re do star cza ły ma te ria ły do ty czą ce wojsk nie przy ja ciel skich. By ły to naj -
czę ściej pro to ko ły ba dań jeń ców, biu le ty ny wy wia dow cze czy ma py z sy tu acją bojo wą10.

W dniu 18 lip ca 1945 r., gdy Sztab Głów ny zo stał prze mia no wa ny na Sztab Ge ne ral -
ny, w je go struk tu rach po wo ła no Od dział II (Wy wia dow czy). Stan oso bo wy od dzia łu
w tym okre sie wy no sił 81 sta no wisk woj sko wych i 6 pra cow ni ków cy wil nych. We wrześ -
niu je go sze fem zo stał płk Grze gorz Do ma radz ki11, a na stęp nie – w grud niu te go
roku – płk Wa cław Ko mar12, któ ry peł nił tę funk cję do 1950 r.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych Od dział II Szta bu Ge ne ral ne go WP, po dob nie jak
i in ne or ga ny Lu do we go Woj ska Pol skie go, współ uczest ni czył w utrwa la niu wła dzy lu -
do wej, zaj mu jąc się zwal cza niem pod zie mia nie pod le gło ścio we go w kra ju. Oprócz te go
przy dzie la no mu rów nież za da nia wy wia dow cze, któ re po le ga ły na zbie ra niu i opra co -
wy wa niu in for ma cji do ty czą cych pol skiej emi gra cji po li tycz nej oraz państw za chod nich. 

Zdo by wa niem ma te ria łów wy wia dow czych zaj mo wa ły się wy dzia ły ope ra cyj -
ne – Roz po zna nia Woj sko we go i Wy wia du Agen tu ral ne go, na to miast ana li zo wa niem oraz
opra co wy wa niem danych – Wy dział In for ma cyj ny. W 1947 r. pion ope ra cyj ny zo stał roz -
bu do wa ny, a w je go skład wcho dzi ły: Wy dział II Wy wia dow czy (pań stwa ka pi ta li stycz -
ne), Wy dział III (Woj sko wych Spraw Za gra nicz nych), Wy dział VI (Tech ni ki Wy wia du)
oraz Wy dział X (Wy wiad Tech nicz ny)13.

Za kres dzia łal no ści Od dzia łu II miał obej mo wać za rów no ob sza ry pol skie, jak i te ry -
to ria państw ob cych. W pierw szych la tach po woj nie nie by ło jed nak jesz cze roz bu do -
wa nej sie ci agen tu ral nej za gra ni cą i dla te go waż nym źró dłem in for ma cji sta li się wszy scy
re pa trian ci po wra ca ją cy z państw za chod nich. Zgod nie z roz ka zem sze fa Szta bu Ge ne -
ral ne go WP z paź dzier ni ka 1945 r. sze fo wie szta bów DOK oraz sze fo wie funk cjo nu ją -
cych tam od dzia łów wy wia dow czych na wią za li kon takt z punk ta mi re pa tria cyj ny mi
w ce lu prze słu chi wa nia osób po wra ca ją cych z Za cho du. Naj więk szym za in te re so wa niem
Od dzia łu II cie szy ły się wów czas za gad nie nia do ty czą ce pol skiej emi gra cji po li tycz nej,
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9 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP, k. 5.
10 AIPN, 345/21, Pi smo do sze fa Od dzia łu Wy wia dow cze go 2. Ar mii Pol skiej, 20 VII 1945 r., b.p.
11 Płk Grze gorz Do ma radz ki był ofi ce rem Ar mii Czer wo nej od de le go wa nym do służ by w WP. 
12 Wa cław Ko mar (1909–1972), gen. bryg. WP. W okre sie mię dzy wo jen nym dzia łał m.in. w Ko mu -

ni stycz nej Mię dzy na ro dów ce Mło dzie ży. Na le żał do KPP, PPR i PZPR. W la tach 1936–1939 brał udział
w woj nie do mo wej w Hisz pa nii. W 1945 r. zo stał za stęp cą sze fa Pol skiej Mi sji Woj sko wej we Fran cji.
Pół ro ku póź niej po wró cił do kra ju i ob jął sta no wi sko sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go LWP. Jed -
no cze śnie, w 1947 r., peł nił funk cje na czel ni ka Wy dzia łu II Sa mo dziel ne go MBP oraz dy rek to ra De par -
ta men tu VII MBP. Ze sta no wisk tych od wo ła no go w 1950 r., a dwa la ta póź niej zo stał aresz to wa ny
i po zba wio ny wol no ści na dwa la ta. W 1956 r. wy zna czo no go na do wód cę Wojsk We wnętrz nych, a na -
stęp nie Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go. W la tach 1960–1968 peł nił funk cję dy rek to ra ge ne ral -
ne go MSW. Służ ba Bez pie czeń stwa w Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej w la tach 1944–1978, t. II, oprac.
J. Za baw ski, War sza wa 1978, s. 59.

13 AIPN, 252/83, Sym po zjum. Ob cho dy 40-le cia Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP (1983–1986).
Służ ba ope ra cyj na i jej roz wój w la tach 1944–1984, k. 5.



gen. Wła dy sła wa An der sa i in nych do wód ców PSZ, struk tur or ga ni za cyj nych II Kor pu -
su Pol skie go, a tak że sy tu acji po li tycz nej, woj sko wej i go spo dar czej państw ob cych14. 

Szer szy do stęp do in for ma cji wy wia dow czych na te mat państw za chod nich uzy ska -
no jed nak do pie ro wte dy, gdy za czę to two rzyć ofi cjal ne pol skie pla ców ki za gra ni cą.
W pierw szych la tach by ły to pol skie mi sje woj sko we, a po tem at ta cha ty. Ofi cjal nie mi -
sje woj sko we zaj mo wa ły się pro ble ma mi zwią za ny mi z re pa tria cją żoł nie rzy PSZ, a nie -
ofi cjal nie – za ich po śred nic twem zbie ra no ma te ria ły wy wia dow cze.

Od 1946 r. Od dział II był sys te ma tycz nie roz bu do wy wa ny. Na po cząt ku tego ro ku
włą czo no do nie go zre or ga ni zo wa ny Wy dział Woj sko wych Spraw Za gra nicz nych, któ ry
do tych czas był sa mo dziel ną ko mór ką pod po rząd ko wa ną bez po śred nio I wi ce mi ni stro wi
obro ny na ro do wej. Sze fem te go wy dzia łu zo stał kpt. Ro man Pasz kow ski15, a je go za stęp -
cą kpt. Je rzy Łyż wa16. Na stęp nie utwo rzo no ko lej ną, no wą ko mór kę – Sek cję Re win dy -
ka cji i Od szko do wań Wo jen nych, któ rej sze fem zo stał ppłk An to ni Du dziń ski. Sek cja ta
współ pra co wa ła z Biu rem Re win dy ka cji i Od szko do wań Wo jen nych przy Cen tral nym
Urzę dzie Pla no wa nia Ra dy Mi ni strów. Jej za da niem by ło pro wa dze nie spraw na te ry to -
rium Wę gier i Ru mu nii17.

Sys te ma tycz ne roz bu do wy wa nie struk tur Od dzia łu II spo wo do wa ło ko niecz ność jego
re for my. No wą or ga ni za cję wpro wa dzo no 1 paź dzier ni ka 1946 r.:

– szef Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go WP,
– za stęp ca sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go WP ds. wy wia du woj sko we go (roz -

po zna nia woj sko we go),
– za stęp ca sze fa Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go WP ds. wy wia du agen tu ral ne go,
– po moc nik sze fa ds. łącz no ści agen tu ral nej, szef Ra dio we go Wę zła Łącz no ści,
– Wy dział Wy wia du Woj sko we go (roz po zna nia woj sko we go),
– Wy dział Wy wia du Agen tu ral ne go,
– Wy dział Woj sko wych Spraw Za gra nicz nych,
– Wy dział In for ma cyj ny,
– Sek cja Re win dy ka cji i Od szko do wań Wo jen nych,
– Sek cja Tech nicz na,
– Sek cja Łącz no ści Oko licz no ścio wej,
– Sek cja Ad mi ni stra cyj no -Go spo dar cza,
– Dru kar nia,
– Ra dio wy Wę zeł Łącz no ści18.
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14 AIPN, 345/21, Roz kaz sze fa Szta bu Ge ne ral ne go WP do sze fa Szta bu DOK wszyst kich
wojsk, 13 X 1945 r., k. 67.

15 Ro man Pasz kow ski (1914–1998), gen. bro ni, pi lot WP. Brał udział w kam pa nii wrze śnio wej
1939 r., po tem był więź niem ofla gu. Po woj nie peł nił funk cję sze fa Wy dzia łu Woj sko wych Spraw Za -
gra nicz nych w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go WP. W la tach 1959–1962 był do wód cą I Kor pu su Obro -
ny Prze ciw lot ni czej Ob sza ru Kra ju, od 1967 r. do 1976 r. – do wód cą Wojsk Obro ny Po wietrz nej Kra ju,
a w la tach 1976–1980 – am ba sa do rem PRL w An go li. W la tach osiem dzie sią tych obej mo wał sta no wi -
sko wo je wo dy ka to wic kie go (1981–1985), a po tem był prze wod ni czą cym Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk
i Mę czeń stwa (1985–1990). Był rów nież po słem na Sejm PRL IX ka den cji z ra mie nia PZPR. J. Kró li -
kow ski, Ge ne ra ło wie i ad mi ra ło wie Woj ska Pol skie go 1943–1990, t. II, To ruń 2010, s. 425.

16 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP, k. 25.
17 Ibi dem, k. 28.
18 Ibi dem, k. 32.



Ko lej ne istot ne zmia ny w struk tu rze or ga ni za cyj nej mia ły miej sce w 1948 r., kie dy
na stą pi ło po łą cze nie wy wia dów woj sko we go i po li tycz ne go. Na pod sta wie de cy zji
KC PPR z 1 kwiet nia te go ro ku szef Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne go WP stał się jed no -
cześnie dy rek to rem De par ta men tu VII MBP. Po re or ga ni za cji utwo rzo no wspól ne dla obu
or ga nów ko mór ki po moc ni cze: Wy dział Go spo dar czy, Fi nan sów, Tech ni ki, Ra dio wę zeł
i Biu ro Szy frów. Za da nia ope ra cyj ne by ły jed nak re ali zo wa ne od ręb nie. W re zul ta cie
struk tu ra ta funk cjo no wa ła tyl ko przez dwa la ta, gdyż w kwiet niu 1950 r., zgod nie
z zarządze niem mi ni stra obro ny na ro do wej i mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go,
Oddział II i De par ta ment VII zo sta ły po now nie roz dzie lo ne19. 

Po 1948 r. wpro wa dzo no rów nież zmia ny do ty czą ce za sad two rze nia sie ci agen tu ral -
nej za gra ni cą, któ ra do tąd re pre zen to wa ła dość ni ski po ziom or ga ni za cyj ny, opie ra jąc
się je dy nie o ofi cjal ne pol skie pla ców ki. Za czę to więc roz bu do wy wać nie le gal ne struk -
tu ry wy wia dow cze, two rząc re zy den tu ry dzia ła ją ce pod przy kry ciem at ta cha tów. Zmniej -
szo no też licz bę i ści ślej spre cy zo wa no cha rak ter za dań przy dzie la nych po szcze gól nym
ko mór kom wy wia dow czym. 

Na stęp ną po waż ną re or ga ni za cję w woj sko wych służ bach wy wia dow czych prze pro -
wa dzo no w 1952 r. Zgod nie z Roz ka zem nr 0088/org. z 15 li sto pa da 1951 r. MON, któ -
ry obo wią zy wał od 6 grud nia te go ro ku, zmie nio no na zwę „Od dział II” na „Za rząd II”
oraz na zwy wy dzia łów I, II, IV i V na od dzia ły. Wy dział III zo stał prze mia no wa ny na Wy -
dział Ope ra cyj ny, a Se kre ta riat Sze fo stwa na Wy dział Ogól ny20.

No wa struk tu ra or ga ni za cyj na wy glą da ła na stę pu ją co:
– szef Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP,
– 3 za stęp ców sze fa Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP,
– 3 do rad ców sze fa Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP (od 28 mar ca 1952 r. – 2 do -

rad ców),
– Wy dział Po li tycz ny,
– Wy dział Ogól ny (ar chi wum, bi blio te ka i kar to te ka per so nal na),
– Od dział 1 Roz po zna nia Woj sko we go (2 wy dzia ły, kan ce la ria),
– Od dział 2 Wy wia du Agen tu ral ne go (6 wy dzia łów, la bo ra to rium fo to gra ficz ne, kan -

ce la ria),
– Od dział 3 In for ma cyj ny (7 wy dzia łów, biu ro ma szy no pi sa nia),
– Od dział 4 Tech ni ki Ope ra cyj nej (5 wy dzia łów, sek cja sprzę tu, dru kar nia, kan ce la ria),
– Wy dział Ope ra cyj ny (kie ro wa nie punk ta mi ope ra cyj ny mi nr 1 i 2),
– Wy dział At ta cha tów Woj sko wych,
– Wy dział Per so nal ny,
– Wy dział Łącz no ści Oko licz no ścio wej,
– Wy dział Fi nan sów,
– Sek cja Kon tro li Fi nan so wo -Go spo dar czej,
– Wy dział Ad mi ni stra cyj no -Go spo dar czy (2 sek cje),
– re zer wa per so nal na21.
W eta cie prze wi dy wa no 253 sta no wi ska, a w tym: gen. dyw. – 1, gen. bryg. – 4,

płk. – 20, ppłk. – 41, mjr. – 52, kpt. – 65, por. – 27, ppor. – 12 i pod ofi ce rów – 31.
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19 Ibi dem, k. 41.
20 AIPN, 001103/91, Roz kaz nr 018/org. MON, 5 XII 1951 r., k. 103.
21 AIPN, 0630/40, Kro ni ka Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP, k. 58–59.



W czerw cu 1955 r. wpro wa dzo no no wy etat Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP
nr 1/384, w któ rym pojawiło się sta no wi sko za stęp cy sze fa Za rzą du II ds. po li tycz nych,
peł nią ce go jed no cze śnie funk cję sze fa Wy dzia łu Po li tycz ne go. W sierp niu 1955 r. sta no -
wi sko to ob jął ppłk Sta ni sław Wię cek, któ ry peł nił je do paź dzier ni ka 1955 r. Po tem za -
stą pił go płk Sta ni sław Seg da, a na stęp nie – od 27 li sto pa da 1956 r. – płk Jó zef Mro zek22. 

Do po ło wy lat pięć dzie sią tych two rze nie struk tur or ga ni za cyj nych wy wia du woj sko -
we go zo sta ło w za sa dzie za koń czo ne. W okre sie tym kil ka krot nie re or ga ni zo wa no
Zarząd II, pre cy zo wa no za da nia po szcze gól nych ko mó rek i okre śla no za sięg ich dzia łal -
no ści, re kru to wa no oraz szko lo no ka dry, a tak że zaj mo wa no się pra cą wy wia dow czą.
Z te go wzglę du do ku men ta cja, któ ra zo sta ła wów czas wy two rzo na, jest bar dzo ob szer na
i zróż ni co wa na.

Ogó łem w BUiAD IPN w War sza wie znaj du je się ok. 3630 jed no stek ar chi wal nych
wy two rzo nych w la tach 1944–1956 w Od dzia le, a po tem Za rzą dzie II23. Zo sta ły one prze -
ka za ne na 54 spi sach zdaw czo -od bior czych, z któ rych każ dy za wie ra od kil ku do kil ku -
dzie się ciu po zy cji24.

Zgod nie z In struk cją ar chi wal ną Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP z 1966 r. do ku -
men ty te zo sta ły po dzie lo ne na ak ta ope ra cyj ne, ma te ria ły in for ma cyj ne, ak ta ogól ne
i ma te ria ły ko do wo -szy fro we25. Naj bar dziej róż no rod ne są ak ta ope ra cyj ne, do któ rych
za li czo no: tecz ki at ta cha tów, tecz ki re zy den tur, tecz ki za wie ra ją ce mel dun ki wy wia dow -
cze, tecz ki za wie ra ją ce cha rak te ry sty ki za dań wy wia dow czych, tecz ki per so nal ne pra -
cow ni ków woj sko wych i cy wil nych, tecz ki per so nal ne agen tów i in for ma to rów, tecz ki
pra cy agen tów i in for ma to rów, tecz ki obiek to we oraz tecz ki lo ka li kon spi ra cyj nych.
Znacz nie mniej zróż ni co wa ne są na to miast ma te ria ły in for ma cyj ne i ak ta ogól ne. Pierw -
sze z nich za wie ra ją opra co wa nia i pu bli ka cje do ty czą ce ar mii państw ob cych, cha rak te -
ry sty ki sy tu acji wy wia dow czej26 oraz pod ręcz ni ki; dru gie – roz ka zy i za rzą dze nia
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22 Ibi dem, k. 63, 65.
23 Po da na licz ba te czek Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP do ty czy tyl ko tych, na któ rych umiesz -

czo no da ty ich wy two rze nia. 
24 Na le żą do nich: IPN BU 001089, IPN BU 001103, IPN BU 001711, IPN BU 001719, IPN

BU 00228, IPN BU 00229, IPN BU 00233, IPN BU 00234, IPN BU 00240, IPN BU 00244, IPN
BU 00254, IPN BU 00265, IPN BU 00266, IPN BU 00267, IPN BU 00271, IPN BU 00273, IPN
BU 00304, IPN BU 00312, IPN BU 003165, IPN BU 003179, IPN BU 00322, IPN BU 00335, IPN
BU 00345, IPN BU 00389, IPN BU 00635, IPN BU 00733, IPN BU 02047, IPN BU 0302, IPN BU 0305,
IPN BU 0307, IPN BU 0309, IPN BU 0607, IPN BU 1032, IPN BU 1124, IPN BU 1529, IPN BU 323,
IPN BU 345, IPN BU 346, IPN BU 352, IPN BU 355, IPN BU 359, IPN BU 369, IPN BU 370, IPN
BU 371, IPN BU 373, IPN BU 381, IPN BU 384, IPN BU 385, IPN BU 389, IPN BU 391, IPN BU 396,
IPN BU 397, IPN BU 402, IPN BU 418, IPN BU 427, IPN BU 648, IPN BU 658, IPN BU PF 280, IPN
BU PF 299.

25 Naj wię cej do ku men tów szy fro wych moż na zna leźć w ar chi wa liach Za rzą du II z lat 1946–1950
(IPN BU 00304/324, IPN BU 00304/325, IPN BU 00304/309, IPN BU 00304/310, IPN BU 00304/311,
IPN BU 00304/312, IPN BU 00304/314, IPN BU 00304/315, IPN BU 00304/326, IPN BU 00304/330,
IPN BU 373/176, IPN BU 373/181, IPN BU 373/182, IPN BU 373/184, IPN BU 373/185, IPN
BU 373/186, IPN BU 373/188). Na le ży jed nak pod kre ślić, że in for ma cje w nich za war te są nie peł ne,
a więc ma ło przy dat ne w od twa rza niu hi sto rii woj sko wych służb wy wia dow czych, i z te go wzglę du nie
zo sta ły one sze rzej omó wio ne na ła mach ni niej sze go ar ty ku łu. 

26 W ma te ria łach in for ma cyj nych opi sa nych ja ko „sy tu acja wy wia dow cza” lub „cha rak te ry sty ka
sytuacji wy wia dow czej” są naj czę ściej za miesz czo ne da ne wy wia dow cze z za kre su róż nych dzie dzin
funk cjo no wa nia okre ślo nych państw. 



we wnętrz ne oraz ze wnętrz ne, rocz ne pla ny pra cy, pla ny szko leń, ma te ria ły fi nan so we,
ko re spon den cję, opi sy spraw kan ce la rii, a tak że dzien ni ki pism wcho dzą cych i wy cho -
dzą cych27.

Spo śród do ku men tów ope ra cyj nych naj bar dziej in te re su ją ce wy da ją się tecz ki at ta -
cha tów woj sko wych oraz tecz ki za wie ra ją ce ma te ria ły wy wia dow cze na te mat państw
za chod nich. Na ich pod sta wie moż na od two rzyć za kres za dań i dzia łal ność Za rzą -
du II do 1956 r. 

W pierw szych la tach po za koń cze niu woj ny, ze wzglę dów po li tycz nych, wła dze war -
szaw skie po ło ży ły szcze gól ny na cisk na zbie ra nie in for ma cji do ty czą cych emi gra cji pol -
skiej na Za cho dzie, a w szcze gól no ści Pol skich Sił Zbroj nych oraz przed sta wi cie li rzą du
RP w Lon dy nie. Naj wię cej wia do mo ści na ten te mat moż na więc zna leźć w tecz kach at -
ta cha tów pol skich w Wiel kiej Bry ta nii i we Wło szech, gdzie funk cjo no wa ły pol skie wła -
dze emi gra cyj ne oraz znaj do wa ły się naj więk sze sku pi ska żoł nie rzy PSZ. 

Du żą licz bę do ku men tów na te mat re pa tria cji od dzia łów pol skich z Wiel kiej Bry ta -
nii do kra ju moż na zna leźć w tecz kach At ta cha tu Pol skie go w Lon dy nie28. W pierw szych
dwóch j.a. są przede wszyst kim ma te ria ły Pol skiej Mi sji Woj sko wej w Lon dy nie, któ ra
pro wa dzi ła ne go cja cje w tej spra wie z wła dza mi bry tyj ski mi. Na pod sta wie za war tych
w niej roz ka zów, spra woz dań, mel dun ków i ra por tów moż na od two rzyć nie tyl ko prze -
bieg tych ne go cja cji, lecz tak że scha rak te ry zo wać po li ty kę Tym cza so we go Rzą du Jed -
no ści Na ro do wej oraz władz bry tyj skich wo bec PSZ. Oprócz te go są tam rów nież in ne
do ku men ty po zwa la ją ce usta lić peł ny za kres dzia łal no ści mi sji, ob sa dę per so nal ną, a tak -
że kosz ty utrzy ma nia za trud nio nych w niej pra cow ni ków i ich wy na gro dze nie. Ma te ria -
ły znaj du ją ce się w po zo sta łych tecz kach do ty czą in nych pro ble mów zwią za nych z PSZ,
są więc wśród nich ra por ty cha rak te ry zu ją ce na stro je pa nu ją ce w sze re gach PSZ, wa run -
ki by to we żoł nie rzy prze by wa ją cych w obo zach re pa tria cyj nych i do ku men ty zwią za ne
z or ga ni za cją Pol skie go Kor pu su Przy spo so bie nia i Roz miesz cze nia. 

Po dob ny cha rak ter do ku men ta cji po sia da ją tecz ki At ta cha tu Pol skie go w Rzy mie29.
Jest w nich jed nak tyl ko do ku men ta cja do ty czą ca II Kor pu su Pol skie go, a więc ob szer -
ne spra woz da nia uka zu ją ce je go or ga ni za cję oraz sy tu ację ma te rial ną i na stro je słu żą -
cych w nim żoł nie rzy, materiały na temat ewa ku acji II Kor pu su Pol skie go z Włoch
do Wiel kiej Bry ta nii, a tak że ak ta Pol skiej Mi sji Woj sko wej w Rzy mie. Część ma te ria -
łów do ty czy bez po śred nio gen. Władysława An der sa, któ ry był do wód cą II Kor pu su Pol -
skie go. Na le żą do nich wy cin ki pra so we, frag men ty udzie la nych przez nie go wy wia dów,
a tak że mel dun ki i do no sy agen tów.

Da ne per so nal ne żoł nie rzy PSZ moż na na to miast zna leźć w tecz kach za wie ra ją cych
ar ku sze ewi den cyj ne oraz ko pie ksią że czek woj sko wych i kar to te ki30. 
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27 Pierw szy po dział ma te ria łów ar chi wal nych Za rzą du II zo stał za miesz czo ny w In struk cji o po stę -
po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP z li sto pa da 1966 r.
AIPN, 00429/7, In struk cja o po stę po wa niu z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go
WP z 8 XI 1966 r., k. 5.

28 Zob. IPN BU 345/94, IPN BU 345/201, IPN BU 345/92, IPN BU 352/2, IPN BU 850/184, IPN
BU 850/188.

29 Zob. IPN BU 850/184, IPN BU 850/186, IPN BU 00733/183, IPN BU 00733/184, IPN
BU 00733/186, IPN BU 352/5, IPN BU 001103/16, IPN BU 00265/478, IPN BU 345/85.

30 Zob. IPN BU 352/163, IPN BU 352/164, IPN BU 352/165, IPN BU 352/166, IPN BU 352/167,
IPN BU 352/168, IPN BU 352/169, IPN BU 352/170, IPN BU 352/171, IPN BU 352/172, 



Oprócz żoł nie rzy PSZ w okre sie po wo jen nym do kra ju wra ca ły tak że oso by cy wil ne,
któ re pod czas woj ny z róż nych po wo dów zna la zły się w pań stwach za chod nich. Or ga ni -
za cją ich po wro tu zaj mo wa ły się mi sje woj sko we i re pa tria cyj ne, m.in. Pol ska Mi sja Woj -
sko wa w Ber li nie. In for ma cje zwią za ne z jej funk cjo no wa niem moż na zna leźć w tecz kach
IPN BU 373/30, IPN BU 373/32, IPN BU 373/34 i IPN BU 373/52.

Pod ko niec lat pięć dzie sią tych, kie dy za koń czo no już ak cję re pa tria cyj ną oraz zli kwi -
do wa no PSZ na Za cho dzie, czę ścio wo zmie nił się cha rak ter za dań przy dzie la nych do at -
ta cha tów. Sze fo stwo Od dzia łu II, mi mo że na dal by ło za in te re so wa ne emi gra cją pol ską
na Za cho dzie, za czę ło kłaść więk szy na cisk na zbie ra nie in for ma cji wy wia dow czych do -
ty czą cych państw za chod nich. Re ali za cję tych za dań uła twi ło two rze nie w tym okre sie
no wych at ta cha tów i roz bu do wy wa nie pod ich przy kry ciem nie le gal nych struk tur wy -
wia dow czych. 

Po wsta wa ły wów czas in te re su ją ce i bar dzo róż no rod ne do ku men ty. Nie wszyst kie
jed nak za cho wa ły się do cza sów obec nych. Spo śród tych, któ re zo sta ły prze ka za ne
do IPN, naj wię cej wy two rzo no w at ta cha tach w Lon dy nie31, Wa szyng to nie32, Sztok hol -
mie33 i Pa ry żu34. Znacz nie mniej po wsta ło na to miast w Rzy mie35 i Bruk se li36. Są to naj -
czę ściej ra por ty i mel dun ki wy wia dow cze na temat sy tu acji woj sko wej, po li tycz nej,
go spo dar czej i spo łecz nej w tych pań stwach, wy tycz ne do ty czą ce two rze nia tam re zy -
den tur, wy ka zy agen tów i ich do nie sie nia, roz li cze nia fi nan so we, a tak że spra wy or ga ni -
za cyj ne at ta cha tu, je go ob sa da per so nal na, ko re spon den cja z kra jem oraz przy sy ła ne
stam tąd roz ka zy i za da nia.

In for ma cje wy wia dow cze na te mat państw za chod nich moż na zna leźć rów nież
w osob nych tecz kach, któ re za wie ra ją mel dun ki wy wia dow cze do ty czą ce okre ślo ne go
pań stwa lub kil ku państw. Zo sta ły one opi sa ne w róż ny spo sób, np. tecz kę IPN BU
00229/4 na zwa no „ma te ria ły wy wia dow cze Włoch”, tecz kę IPN BU 00254/193 – „tecz -
ka ma te ria łów agen tu ral nych”, na to miast tecz ka IPN BU 00265/674 no si ty tuł „spra wy
ope ra cyj ne, sche ma ty, mel dun ki ope ra cyj ne”. Ma te ria ły znaj du ją ce się w tych j.a. ma ją
bar dzo zróż ni co wa ny cha rak ter, ale naj czę ściej do ty czą określonej dzie dzi ny ży cia w jed -
nym lub kil ku pań stwach. Na przy kład tecz ki IPN BU 00254/193 oraz IPN BU 00271/179
do ty czą Włoch i Fran cji. Pierw sza z nich za wie ra in for ma cje z za kre su ży cia go spo dar -
cze go, a więc obok opi su por tu w Ge nui moż na w niej zna leźć opra co wa nia „No wa
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IPN BU 352/173, IPN BU 352/174, IPN BU 352/176, IPN BU 352/177, IPN BU 00733/11, IPN
BU 00733/12, IPN BU 00733/13. 

31 Zob. IPN BU 00228/4, IPN BU 00267/161, IPN BU 00267/379, IPN BU 00267/567, IPN
BU 00265/22, IPN BU 00267/552, IPN BU 352/52, IPN BU 00267/380, IPN BU 00265/55, IPN
BU 00265/56, IPN BU 00267/554, IPN BU 00265/53, IPN BU 00267/570, IPN BU 00267/568, IPN
BU 00267/563, IPN BU 00267/371, IPN BU 00267/551. 

32 Zob. IPN BU 00228/7, IPN BU 00229/1, IPN BU 00267/176, IPN BU 00265/80, IPN
BU 00265/92, IPN BU 00265/93, IPN BU 00265/95, IPN BU 00265/91, IPN BU 352/181, IPN
BU 00265/94.

33 Zob. IPN BU 373/38, IPN BU 00265/254, IPN BU 352/258, IPN BU 00265/252, IPN BU 373/1,
IPN BU 00265/845, IPN BU 00265/846, IPN BU 00265/847, IPN BU 00265/848, IPN BU 00265/703,
IPN BU 00265/704, IPN BU 00265/701.

34 Zob. IPN BU 00254/70, IPN BU 00254/71, IPN BU 00271/197, IPN BU 00254/67, IPN
BU 352/119, IPN BU 00267/185, IPN BU 00254/69.

35 Zob. IPN BU 00265/624, IPN BU 00254/173, IPN BU 00265/379, IPN BU 00265/626.
36 Zob. IPN BU 001103/96, IPN BU 00228/6, IPN BU 00228/8.



polityka eko no micz na” oraz „Ry nek pra cy”, pro to kół umo wy han dlo wej wło sko -ju go -
sła wiań skiej, list at taché han dlo we go, a na wet krót ką no tat kę na te mat im por tu mącz ki
kar to fla nej. W dru giej na to miast są ma te ria ły wy wia dow cze do ty czą ce fran cu skich sił
zbroj nych. 

Znacz nie wię cej ar chi wa liów na te mat sił zbroj nych znaj du je się w tecz ce IPN
BU 00254/196 do ty czą cej Włoch. Wśród za war tych w niej do ku men tów moż na od na -
leźć opi sy lot nisk woj sko wych, da ne do ty czą ce po szcze gól nych jed no stek, cha rak te ry -
sty ki for ty fi ka cji obron nych, frag men ty ustaw i roz po rzą dzeń Mi ni ster stwa Spraw
Woj sko wych, stresz cze nia prze mó wień wyż szych urzęd ni ków pań stwo wych oraz ob szer -
ne mel dun ki ogól ne uwzględ nia ją ce pla ny roz wo ju wło skich sił lą do wych, po wietrz nych
i mor skich.

Cie ka we ma te ria ły wy wia dow cze za wie ra ją rów nież tecz ki IPN BU 00267/252 oraz
IPN BU 00267/345. W pierw szej z nich moż na zna leźć kil ka ob szer nych kon spek tów
na te mat Da nii, w któ rych scha rak te ry zo wa no sy tu ację ad mi ni stra cyj no -po li tycz ną, wy -
szcze gól nia jąc w niej sys tem kon tro li po li cyj nej, moż li wo ści po ru sza nia się w te re nie,
za trud nie nie i za rob ki, spo sób ży cia i oby cza je oby wa te li oraz wa run ki by to we i na stro -
je lud no ści, a tak że opi sa no por ty w Ko pen ha dze i Aar hus. Po nad to tecz ka za wie ra prze -
tłu ma czo ne wy cin ki z pra sy duń skiej na te mat waż niej szych wy da rzeń po li tycz nych
w kra ju i na świe cie. W dru giej tecz ce są na to miast mel dun ki, ra por ty i wy cin ki z ga zet
na te mat fran cu skich, bel gij skich i ho len der skich sił zbroj nych, a tak że in for ma to ry oraz
biu le ty ny woj sko we.

In for ma cje wy wia dow cze by ły zbie ra ne zgod nie z wy tycz ny mi prze sy ła ny mi z cen -
tra li Za rzą du II do at ta cha tów. Dla każ de go pań stwa za chod nie go opra co wy wa no osob -
ne za da nia, uwzględ nia jąc je go spe cy fi kę. By ły one włą cza ne do akt at ta cha tów lub
za kła da no dla nich osob ne tecz ki, któ re opi sy wa no w na stę pu ją cy spo sób: „za da nia wy -
wia dow cze dla Da nii” (IPN BU 00265/839, IPN BU 00265/838), „za da nia wy wia dow -
cze – spra wy go spo dar cze i woj sko we na te re nie Nie miec” (IPN BU 00733/295), „za da nia
dla re zy den tu ry Chlo ra” (IPN BU 00304/89), „za da nia wy wia dow cze dla agen tów
w Niem czech Za chod nich” (IPN BU 00267/122), „za da nia wy wia dow cze na te re nie Nie -
miec Za chod nich, USA, An glii, Włoch, Da nii i Nor we gii” (IPN BU 00267/427), „za da -
nia agen tu ral ne na te renie Bel gii i Fran cji” (IPN BU 00271/16), „za da nia wy wia dow cze,
in struk cje okre so we – An glia” (IPN BU 00265/50). 

Za kres za dań re ali zo wa nych na te re nie kra ju lub okre ślo nych państw ob cych za wie -
ra ją rów nież tecz ki lo ka li i punk tów kon spi ra cyj nych czy re zy den tur. Po za tym moż na
w nich rów nież zna leźć ko re spon den cję z cen tra lą, no tat ki służ bo we do ty czą ce agen tów,
wy ka zy kan dy da tów do pra cy nie le gal nej, roz ka zy wy jaz dów służ bo wych, pla ny pra cy
da nej pla ców ki i wy ka zy osób zna ją cych ją, a tak że mniej waż ne do ku men ty, ta kie jak
wy ka zy sprzę tu i wy po sa że nia, pro to ko ły zdaw czo -od bior cze, a na wet bo ny na pro duk -
ty spo żyw cze wy da wa ne pra cow ni kom. Te go ty pu do ku men ty znaj du ją się m.in. w tecz -
kach do ty czą cych lo ka li kon spi ra cyj nych: „Cu kier nia” (IPN BU 00265/379), „Wi la nów”
(IPN BU 00229/7), „Ocho ta” (IPN BU 00229/5) czy „Ciot ka” (IPN BU 00265/808). 

Za da nia opra co wy wa ne dla okre ślo ne go te re nu by ły po tem re ali zo wa ne przez dzia -
ła ją cych tam agen tów. Każ dy z nich otrzy my wał od ręb ne wy tycz ne i zgod nie z ni mi spo -
rzą dzał mel dun ki wy wia dow cze. War tość tych mel dun ków oce nia no nie tyl ko
pod wzglę dem ich wia ry god no ści, lecz tak że bra no pod uwa gę szcze gó ło wość po da wa -
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nych w nich da nych. Mel dun ki po szcze gól nych agen tów, ich oce ny oraz wy ka zy przy -
dzie la nych im za dań moż na zna leźć w tecz kach re zy den tu ry „Dru kar nia” w Lon dy nie37. 

Zda rza ły się przy pad ki, że agen ci współ pra co wa li z wy wia dem przez kil ka lat
i na pod sta wie ana li zy ma te ria łów znaj du ją cych się w ich tecz kach moż na za ob ser wo -
wać, jak zmie niał się cha rak ter przy dzie la nych im za dań. Te go ro dza ju ak ta za wie ra tecz -
ka IPN BU 00267/282 („Ma te ria ły agen tu ral ne «Dą bro wa»”), w któ rej znaj du ją się
in for ma cje do star cza ne tyl ko przez jed ne go agen ta po słu gu ją ce go się pseu do ni mem „Dą -
bro wa”. Współ pra co wał on z wy wia dem od 1946 r. do 1951 r. i dzia łał w Lon dy nie. Z te -
go wzglę du te ma ty ka je go pierw szych mel dun ków do ty czy przede wszyst kim emi gra cji
pol skiej. A więc są to no tat ki na te mat II Kor pu su Pol skie go i przed sta wi cie li władz RP
na emi gra cji czy spra woz da nia z roz mów z gen. Sta ni sła wem Ta ta rem. W póź niej szych
ma te ria łach moż na na to miast zna leźć spra woz da nia z prze bie gu kon fe ren cji dy plo ma -
tycz nych od by wa ją cych się w Lon dy nie, wy cin ki z pra sy bry tyj skiej, a tak że uwa gi zwią -
za ne z funk cjo no wa niem At ta cha tu Pol skie go w Lon dy nie. 

Mel dun ki spo rzą dza ne przez jed ne go agen ta za wie ra ją rów nież tecz ki pra cy, np. „P -29”
(IPN BU 00229/2), „P -54” (IPN BU 00229/2) czy „P -58” (IPN BU 002229/4) – dzia ła -
ją cych na te re nie Fran cji. Są to tecz ki z lat pięć dzie sią tych, więc moż na w nich zna leźć
przede wszyst kim ra por ty wy wia dow cze i opi nie na te mat sił zbroj nych, po li ty ki i go -
spo dar ki, ko re spon den cję z cen tra lą, a tak że mel dun ki na te mat in nych agen tów pra cu ją -
cych na tym te re nie.

Nie we wszyst kich j.a. znaj du ją się jed nak tak in te re su ją ce i róż no rod ne in for ma cje
wy wia dow cze. Znacz nie mniej war to ścio we pod tym wzglę dem są tecz ki pra cy agen tów,
któ rzy nie an ga żo wa li się w wy ko ny wa ne za da nia i po kil ku mie sią cach wy wiad mu siał
zre zy gno wać ze współ pra cy z ni mi. W wie lu ww. ak tach, np. w tecz kach pra cy agen tów
„Wan da” (IPN BU 00322/73), „Er win” (IPN BU 00265/806) czy „Pu ma” (IPN BU
00332/84), moż na zna leźć za le d wie kil ka krót kich na pi sa nych od ręcz nie mel dun ków.
Zawie ra ją one naj czę ściej da ne nie przed sta wia ją ce więk szej war to ści pod wzglę dem
wywia dow czym. Ne ga tyw na oce na tych ma te ria łów spo wo do wa ła praw do po dob nie,
że zre zy gno wa no ze współ pra cy z agen ta mi, któ rzy je spo rzą dzi li.

Zu peł nie in ny cha rak ter ma ją tecz ki per so nal ne agen tów, in for ma to rów i pra cow ni ków
Za rzą du II. Peł na do ku men ta cja do ty czą ca agen ta, któ rą na le ża ło prze cho wy wać w tecz ce
per so nal nej, skła da ła się z wnio sku o po zy ska nie, ra por tu z prze bie gu wer bun ku, de kla ra -
cji agen ta o współ pra cy, ży cio ry su, an kie ty per so nal nej, ra por tów z prze pro wa dzo nych roz -
mów, no ta tek służ bo wych na te mat spo tkań z agen tem, spi su zna jo mych, da nych ro dzi ny,
wy cią gów z Cen tral nej Kar to te ki MBP, cha rak te ry sty ki agen ta oraz ewen tu al nie wnio sku
o prze rwa nie z nim kon tak tu. Spo śród j.a. za wie ra ją cych peł ną do ku men ta cję agen tów war -
to wy mie nić tecz ki per so nal ne współ pra cow ni ków apa ra tu re pre sji: ps. „Ame ri go”
(IPN BU 00228/2/1), ps. „Max” (IPN BU 00228/2/5), ps. „La vi nio” (IPN BU 00228/2/10),
ps. „An drea” (IPN BU 00228/2/13) czy ps. „P -58” (IPN BU 00229/4/1).

Nie we wszyst kich tecz kach per so nal nych moż na jed nak zna leźć peł ną do ku men ta cję
agen tów. W wie lu z nich jest za le d wie kil ka do ku men tów, np. ak ta per so nal ne agen ta
ps. „Sam” (IPN BU 00265/61) za wie ra ją tyl ko je go ży cio rys, kil ka ra por tów z prze pro -
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wa dzo nych roz mów oraz no tat ki służ bo we, a w tecz ce per so nal nej agen ta ps. „B -96” (IPN
BU 00304/210) jest je dy nie je go cha rak te ry sty ka i trzy krót kie no tat ki in for ma cyj ne. 

Tecz ki per so nal ne in for ma to rów za wie ra ły zwy kle po dob ne do ku men ty. Są więc
w nich rów nież wnio ski o zwer bo wa nie, an kie ty per so nal ne, ży cio ry sy, ra por ty z prze -
pro wa dzo nych roz mów, ich cha rak te ry sty ki oraz de kla ra cje in for ma to rów o współ pra cy.
Oprócz te go w ich tecz kach prze cho wy wa no tak że pla ny prze wi dzia nych dla nich szko -
leń. Te go ty pu do ku men ty moż na m.in. zna leźć w tecz kach per so nal nych in for ma to rów
ps. „Alo sza” (IPN BU 00271/252) oraz ps. „Lot nik” (IPN BU 00267/385). 

Ma te ria ły na te mat póź niej szych agen tów i in for ma to rów moż na też zna leźć w ak -
tach ope ra cyj nych do ty czą cych kan dy da tów, gdyż woj sko we służ by wy wia dow cze za -
nim przy stą pi ły do ich zwer bo wa nia, zbie ra ły o nich wszyst kie moż li we in for ma cje. By ły
to zwy kle: kwe stio na riu sze per so nal ne, ży cio ry sy, ra por ty z prze pro wa dzo nych roz mów,
wy ka zy kan dy da tów na agen tów i in for ma to rów oraz ich cha rak te ry sty ki, proś by do MBP
o szcze gó ło we spraw dze nie kan dy da tów oraz od po wie dzi na nie38. 

Szcze gó ło we in for ma cje zbie ra no nie tyl ko o agen tach i in for ma to rach Za rzą du II,
lecz tak że o za trud nio nych tam pra cow ni kach woj sko wych i cy wil nych. W tecz kach pra -
cow ni ków woj sko wych moż na zna leźć ży cio rys z uwzględ nie niem prze bie gu służ by, cha -
rak te ry sty ki, oce ny pra cy oraz in ne waż ne in for ma cje. 

W ak tach per so nal nych te le fo nist ki za trud nio nej w Za rzą dzie II (IPN BU 001089/120),
w których znaj du je się peł na do ku men ta cja, moż na na to miast zna leźć: ze szyt ewi den cyj -
ny, an kie tę spe cjal ną, ży cio rys, zo bo wią za nie do za cho wa nia ta jem ni cy służ bo wej, cha -
rak te ry sty kę, kar tę ewi den cyj ną, a tak że za py ta nie skie ro wa ne do MBP, czy po sia da
ma te ria ły kom pro mi tu ją ce do ty czą ce pra cow ni cy oraz naj bliż szych człon ków jej ro dzi -
ny. Po mi mo że nie we wszyst kich tecz kach oso bo wych znaj du je się peł na do ku men ta cja
pra cow ni ków cy wil nych, to każ da z nich za zwy czaj za wie ra da ne ewi den cyj ne, ży cio rys
i an kie tę spe cjal ną uwzględ nia ją cą kon tak ty z oso ba mi za miesz ku ją cy mi w pań stwach
ob cych, do tych cza so wą dzia łal ność za wo do wą, po li tycz ną oraz szcze gó ło we in for ma cje
o człon kach ro dzi ny.

Spo śród wszyst kich omó wio nych wy żej akt ope ra cyj nych naj bar dziej war to ścio we
wy da ją się tecz ki at ta cha tów oraz te, któ re za wie ra ją ma te ria ły wy wia dow cze na te mat
państw za chod nich. Ana li zu jąc na ich pod sta wie za da nia wy wia du, nie trud no za uwa żyć,
że za le ża ły one od wie lu czyn ni ków, m.in. od sy tu acji we wnętrz nej w kra ju, je go po ło -
że nia na are nie mię dzy na ro do wej, po li ty ki władz war szaw skich, a tak że roz wo ju or ga ni -
za cyj ne go Za rzą du II. Z te go wzglę du na prze strze ni lat 1944–1956 moż na za uwa żyć
znacz ne róż ni ce po mię dzy ich za kre sem i cha rak te rem. 

Znacz nie mniej przy dat ne w od twa rza niu za kre su za dań i dzia łal no ści Za rzą du II wy -
da ją się na to miast tecz ki per so nal ne. Są w nich jed nak rów nież cen ne ma te ria ły, w opar -
ciu o któ re moż na scha rak te ry zo wać za trud nio ne tam ka dry, ich po cho dze nie spo łecz ne,
po ziom wy kształ ce nia, a tak że wa run ki by to we. Te sa me in for ma cje moż na uzy skać na te -
mat agen tów i in for ma to rów z ich te czek per so nal nych, któ re po zwa la ją rów nież okre -
ślić, ja kie oso by by ły naj chęt niej po zy ski wa ne do współ pra cy i w ja ki spo sób od by wał
się ich wer bu nek. 
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Oprócz akt ope ra cyj nych in te re su ją cym źró dłem hi sto rycz nym są rów nież do ku men -
ty in for ma cyj ne. By ły one opra co wy wa ne na pod sta wie mel dun ków wy wia dow czych,
cha rak te ry styk sy tu acji wy wia dow czej i do nie sień agen tów. Na le żą do nich róż ne go
rodza ju pod ręcz ni ki, in struk cje, in for ma to ry, re gu la mi ny, al bu my oraz in ne ma te ria ły
infor ma cyj ne, któ re by ły naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne pod czas szko leń pro wa dzo nych
w Za rzą dzie II. Ich du żą za le tą jest to, że każ da tecz ka zo sta ła do kład nie opi sa na, a więc
wia do mo, ja kie go ro dza ju ak ta się w niej znaj du ją i cze go do ty czą.

Ogra ni czo ny za sięg dzia łal no ści oraz nie wiel ki za kres za dań pol skie go wy wia du woj -
sko we go w pierw szych la tach je go funk cjo no wa nia spo wo do wał, że do 1950 r. po wsta -
ło bar dzo nie wie le akt o cha rak te rze in for ma cyj nym. Jed ny mi z pierw szych te go ro dza ju
ma te ria łów by ły roz pra wa na uko wa Wła dy sła wa Śliw ki oma wia ją ca kwe stie eko no micz -
ne w Eu ro pie Za chod niej (IPN BU 345/117), opra co wa nie do ty czą ce or ga ni za cji Pol -
skich Sił Zbroj nych i Ma ry nar ki Wo jen nej (IPN BU 00733/222) i opi sy po wo dzi w Pol sce
(IPN BU 345/31), któ re zo sta ły wy two rzo ne w 1946 r. W la tach 1946–1950 po wsta ła na -
to miast tecz ka IPN BU 345/124 za wie ra ją ca cha rak te ry sty ki or ga ni za cji wy wia dow czych
na te re nie An glii, USA i Fran cji, od dzia łów PSZ na Za cho dzie, a tak że dzia łal no ści
polskiej emi gra cji. Spo śród wy mie nio nych ma te ria łów w za sa dzie tyl ko ostat nie mia ły
więk szą war tość wy wia dow czą, gdyż za wie ra ły cenne in for ma cje do ty czą ce za rów no
państw za chod nich, jak i prze by wa ją cych w nich Po la ków.

Spe cja li za cja za dań oraz roz sze rze nie za się gu dzia łal no ści Za rzą du II w la tach 1950–1956
spo wo do wa ły ko niecz ność or ga ni zo wa nia więk szej licz by szko leń woj sko wych i spe cja -
li stycz nych, któ rych pro wa dze nie wy ma ga ło od po wied nich po mo cy na uko wych, a więc
pod ręcz ni ków, skryp tów oraz róż ne go ro dza ju biu le ty nów i in for ma to rów. Z te go wzglę -
du w tym okre sie za czę to two rzyć znacz nie wię cej in te re su ją cych i róż no rod nych ma te -
ria łów in for ma cyj nych. 

Pierw sze za cho wa ne pro gra my szko leń po cho dzą z 1950–1951 i znaj du ją się w tecz -
kach IPN BU 345/238 („Pro gram szko le nia re zer wi stów”) i IPN BU 00267/10 („Pro gram
na ucza nia na kur sie spe cjal nym Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP”). Od 1951 r.
do 1954 r. opra co wa no rów nież na stę pu ją ce skryp ty i in for ma to ry: „Si ły zbroj ne Bel gii”
(IPN BU 373/91), „Si ły mor skie Fran cji” (IPN BU 373/92), „Bom bar do wa nie z wy ko -
rzy sta niem ra da ru” (IPN BU 384/2), „Opis geo gra ficz ny wy spy Born holm” (IPN BU
384/1), „Al bum lot nisk Szwe cji” (IPN BU 00733/106), „Ka ta log lot nisk Wiel kiej Bry ta -
nii” (IPN BU 00733/103), „Al bum lot nisk Nie miec Za chod nich” (IPN BU 00733/108),
„In for ma tor zwia dow czy USA” (IPN BU 00733/104), „Sy tu acja wy wia dow cza Nie miec
Za chod nich” (IPN BU 402/322), „Lot nic two ame ry kań skie w woj nie ko re ań skiej” (IPN
BU 00733/110) oraz „Woj ska in ży nie ryj ne sił lą do wych USA” (IPN BU 00733/111). 

In te re su ją ce wia do mo ści za wie ra skrypt za ty tu ło wa ny „Sy tu acja wy wia dow cza Nie -
miec Za chod nich” (IPN BU 402/322), gdzie obok pro ble mów do ty czą cych sił zbroj nych
czy go spo dar ki moż na zna leźć war to ścio we in for ma cje na te mat kon tro li po li cyj nej w tym
pań stwie, moż li wo ści za mel do wa nia się tam i za trud nie nia, spo so bu ży cia oraz wa run ków
by to wych lud no ści. Ta ki sam cha rak ter ma te ria łów, ale zwią za nych z Wiel ką Bry ta nią, znaj -
du je się w tecz kach: IPN BU 00229/2, IPN BU 00228/5, IPN BU 00229/6, IPN BU 00228/8,
IPN BU 00229/8 oraz IPN BU 00229/5, w któ rych uwzględ nio no rów nież spe cy fi kę oby -
cza jów bry tyj skich oraz opi sa no spo sób ko rzy sta nia z usług urzę dów, banków, pocz ty, ko -
mu ni ka cji, ho te li, re stau ra cji i miejsc roz ryw ko wych ta kich jak ki na, te atry oraz mu zea.
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W la tach 1955–1956, kie dy dzia łal ność szko le nio wa w Za rzą dzie II roz wi ja ła się już
w sze ro kim za kre sie, za czę to opra co wy wać jesz cze bar dziej zróż ni co wa ne ma te ria ły. Po -
wsta wa ły wów czas pod ręcz ni ki za wie ra ją ce przede wszyst kim in for ma cje nie zbęd ne
w pra cy ope ra cyj nej. Za wie ra ły one wia do mo ści z za kre su roz po zna nia woj sko we go, po -
zy ski wa nia agen tu ry i współ pra cy z nią. Spo śród cie kaw szych na le ży wy mie nić: „Roz -
po zna nie w gó rach” (IPN BU 1032/36, IPN BU 1032/37), „Roz po zna nie w mie ście” (IPN
BU 1032/38), „Roz po zna nie zi mą” (IPN BU 1032/40), „Roz po zna nie z for so wa niem rze -
ki” (IPN BU 1124/10), „Wer bu nek agen ta, cz. 1” (IPN BU 402/66), „Wer bu nek agen ta,
cz. 2” (IPN BU 402/74), „Pra ca z agen tem” (IPN BU 402/73), „Ze rwa nie, za mro że nie
i wzno wie nie pra cy z agen tem” (IPN BU 402/7), „Le ga li za cja nie le gal ne go wy wia dow -
cy” (IPN BU 402/6), „Or ga ni za cja prze rzu tu” (IPN BU 402/5), „Zdo by wa nie wia do mo -
ści z po zy cji le gal nej i nie le gal nej” (IPN BU 402/4), „Za sad ni cze wy ma ga nia sta wia ne
pra cow ni kom wy wia du agen tu ral ne go” (IPN BU 402/3), „Za da nia dla agen tu ry” (IPN
BU 00228/6), „Za po bie ga nie i lo ka li za cja wsyp w wy wia dzie agen tu ral nym” (IPN BU
402/8), „Plan wy ko rzy sta nia agen tu ry w ope ra cji za czep nej fron tu cen tral ne go” (IPN BU
00228/2), „Plan za bez pie cze nia agen tu ral ne go ope ra cji za czep nej fron tu nad mor skie go”
(IPN BU 00228/3), „Me to dy pra cy kontr wy wia du woj sko we go” (IPN BU 00228/1).

Oprócz pod ręcz ni ków na dal opra co wy wa no skryp ty, in for ma to ry i biu le ty ny oma -
wia ją ce sy tu ację woj sko wo -po li tycz ną państw za chod nich. Moż na wśród nich wy mie nić
skryp ty: „Ra dio lo ka to ry woj sko we Sta nów Zjed no czo nych, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji,
Szwe cji i Szwaj ca rii” (IPN BU 373/102); „Woj ska che micz ne Sta nów Zjed no czo nych.
Or ga ni za cja, sprzęt i za sa dy uży cia” (IPN BU 373/103); „Or ga ni za cja łącz no ści w związ -
kach ope ra cyj nych i tak tycz nych sił lą do wych Sta nów Zjed no czo nych” (IPN BU
373/105); „Bel gia. Opis geo gra ficz no -woj sko wy” (IPN BU 384/9); „Ho lan dia. Opis geo -
gra ficz no -woj sko wy” (IPN BU 384/7); „Da nia. Opis geo gra ficz no -woj sko wy” (IPN
BU 384/24); in for ma to ry: „In for ma tor o wło skich si łach zbroj nych” (IPN BU 00733/109);
„In for ma tor o woj sko wych ba zach mor skich i por tach Fran cji na Oce anie Atlan tyc kim”
(IPN BU 384/31, IPN BU 384/32); „In for ma tor o ba zach Ma ry nar ki Wo jen nej i por tach
po łu dnio wej Szwe cji” (IPN BU 384/29, IPN BU 384/30); „In for ma tor o por tach mor -
skich Nie miec Za chod nich. Plan por tów” (IPN BU 384/27, IPN BU 384/28); „Woj ska
pan cer ne Fran cji” (IPN BU 0309/106); biu le ty ny: „Biu le tyn roz po znaw czy nr 4/48. Si ły
zbroj ne Fran cji, Bel gii, Włoch i Szwaj ca rii” (IPN BU 0309/109); „Biu le tyn roz po znaw -
czy nr 1/81 i 5/85. Si ły zbroj ne Sta nów Zjed no czo nych (wy ciąg)” (IPN BU 0309/107,
IPN BU 0309/110); „Biu le tyn roz po znaw czy nr 2/82 i 6/86. Niem cy Za chod nie i pań -
stwa skan dy naw skie na dzień 1 wrze śnia 1955 r.” (IPN BU 0309/108, IPN BU 0309/111);
„Biu le tyn in for ma cyj ny nr 1. Si ły zbroj ne Fran cji i Szwaj ca rii. Nie któ re za gad nie nia or -
ga ni za cji wojsk, tak ty ki i uzbro je nia” (IPN BU 0309/102); „Biu le tyn in for ma cyj ny nr 2.
Niem cy Za chod nie i pań stwa skan dy naw skie” (IPN BU 0309/103); „Biu le tyn in for ma -
cyj ny nr 3. Si ły zbroj ne Wiel kiej Bry ta nii. Or ga ni za cja wojsk, wy szko le nie bo jo we, nowa
tech ni ka, uzbro je nie” (IPN BU 0309/104).

War to za zna czyć, że ma te ria ły in for ma cyj ne na te mat państw za chod nich by ły opra -
co wy wa ne nie tyl ko na pod sta wie mel dun ków i ra por tów ope ra cyj nych, lecz tak że
w opar ciu o fa cho wą li te ra tu rę ob co ję zycz ną. Naj czę ściej wy ko rzy sty wa no in for ma cje
z ar ty ku łów i pod ręcz ni ków o te ma ty ce woj sko wej, m.in. z ame ry kań skie go „Mi li ta ry
Re view”, czy ma te ria łów pu bli ko wa nych w bry tyj skim Roy al Uni ted Se rvi ces In sti tu te.
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Nie któ re in struk cje, re gu la mi ny, ar ty ku ły, roz dzia ły z pod ręcz ni ków, a na wet ca łe pod -
ręcz ni ki tłu ma czo no i wy ko rzy sty wa no ja ko ma te ria ły szko le nio we. Do bar dziej in te re -
su ją cych te go ty pu ar chi wa liów na le żą prze tłu ma czo ne z ję zy ka an giel skie go: „Tak ty ka
woj ny ato mo wej” (IPN BU 384/23); „In struk cja dla żoł nie rzy o obro nie przed na pa dem
che micz nym, bak te rio lo gicz nym i pro mie nio twór czym” (IPN BU 384/14); „Woj na ato -
mo wa a ope ra cje po wietrz no -de san to we” (IPN BU 373/114); „Dok try na lot ni cza. Dzia -
ła nia lot nic twa w za bez pie cze niu mor skich ope ra cji de san to wych. In struk cja Sił
Po wietrz nych Sta nów Zjed no czo nych” (IPN BU 373/108), na to miast z ję zy ka fran cu -
skie go: „Tym cza so wa in struk cja o bro niach spe cjal nych. Uży cie i obro na” (IPN
BU 384/10, IPN BU 384/11); „Tym cza so wa in struk cja o czę ścio wej dez ak ty wa cji” (IPN
BU 384/12, IPN BU 384/13). Część skryp tów, pod ręcz ni ków, in struk cji czy re gu la mi -
nów by ła do stęp na rów nież w ję zy ku an giel skim, np. re gu la mi ny: „AFM 36-5. Ap po int -
ment of of fi cers in the Uni ted Sta tes Air For ce or as the re se rves of the Air For ce” (IPN
BU 391/392), „AFM 50-18. Bom bing and gun ne ry ran ges” (IPN BU 391/400) czy
„AFM 51-40. Air na vi ga tion” (IPN BU 391/410).

Bio rąc pod uwa gę wy mie nio ne wy żej po zy cje, moż na stwier dzić, że za wie ra ły one
naj wię cej da nych wy wia dow czych na te mat sił zbroj nych państw za chod nich, a przede
wszyst kim Sta nów Zjed no czo nych. Z oczy wi stych po wo dów szcze gól nym za in te re so -
wa niem Za rzą du II cie szy ły się opra co wa nia do ty czą ce ich po ten cja łu mi li tar ne go oraz
moż li wo ści obron nych. 

Zu peł nie od mien ny cha rak ter ma ją na to miast ar chi wa lia znaj du ją ce się w tecz kach
IPN BU 658/4, IPN BU 345/230 i IPN BU 658/6, gdyż są tam ma te ria ły do kro ni ki Za -
rzą du II po cho dzą ce z lat 1949–1950. W pierw szej z nich zgro ma dzo no wspo mnie nia
pra cow ni ków, per so ne lu oraz pa cjen tów Szpi ta la Po lo we go nr 250 w Dziw no wie, na to -
miast w dwóch po zo sta łych – wspo mnie nia i re la cje pra cow ni ków oraz żoł nie rzy Jed -
nost ki Woj sko wej 1904. Ma te ria ły do kro ni ki by ły zbie ra ne ze wszyst kich ko mó rek
Od dzia łu, a po tem Za rzą du II przez wie le lat i na ich pod sta wie w 1983 r. opra co wa no
Kro ni kę Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP (IPN BU 0630/40).

Opi sa ne wy żej ak ta in for ma cyj ne, po dob nie jak ope ra cyj ne, mo gą być przy dat ne
w od twa rza niu za kre su za dań oraz dzia łal no ści Za rzą du II na prze strze ni lat 1944–1956.
Na pod sta wie pod ręcz ni ków i róż ne go ro dza ju ma te ria łów szko le nio wych moż na rów -
nież oce nić umie jęt no ści i wie dzę opra co wu ją cych je osób, a tak że za sięg pro gra mo wy
oraz po ziom me ry to rycz ny or ga ni zo wa nych tam kur sów. In te re su ją ca wy da je się rów -
nież kro ni ka Za rzą du II, gdyż zo sta ła w niej omó wio na nie tyl ko dzia łal ność woj sko wych
służb wy wia dow czych, lecz tak że ich roz wój or ga ni za cyj ny. Na le ży jed nak za zna czyć,
że po wsta ła ona do pie ro na po cząt ku lat osiem dzie sią tych i w opar ciu o wspo mnie nia,
któ rych nie moż na uzna wać za wia ry god ne źró dło hi sto rycz ne. Z te go wzglę du za war te
w niej wia do mo ści po win no się we ry fi ko wać na pod sta wie akt ope ra cyj nych i ogól nych.

Ak ta ogól ne to przede wszyst kim nor ma ty wy we wnętrz ne uka zu ją ce funk cjo no wa -
nie po szcze gól nych ko mó rek or ga ni za cyj nych Za rzą du II. W ich skład wcho dzą więc
mate ria ły zwią za ne z or ga ni za cją oraz pro wa dze niem szko leń woj sko wych i spe cja li -
stycz nych, za rzą dze nia dys cy pli nar ne, roz ka zy per so nal ne i oko licz no ścio we, a tak że
rozka zy i wy tycz ne do ty czą ce za bez pie cze nia lo gi stycz ne go od dzia łu. Wszyst kie te do -
ku men ty zo sta ły roz pro szo ne w tecz kach opi sa nych: „Roz ka zy, za rzą dze nia, in struk cje”
lub „Roz ka zy per so nal ne”. W wie lu z nich oprócz ma te ria łów szko le nio wych i za rzą dzeń
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dys cy pli nar nych moż na więc zna leźć roz ka zy per so nal ne i oko licz no ścio we oraz in struk -
cje ar chi wal ne. Zda rza ją się tak że przy pad ki, że wśród do ku men tów do ty czą cych Za rzą -
du II znaj du ją się po je dyn cze za rzą dze nia zwią za ne z funk cjo no wa niem in nych jed no stek
WP. Po nad to w wie lu tecz kach moż na zna leźć te sa me do ku men ty, gdyż by ły one czę sto
wy da wa ne w kil ku lub kil ku na stu eg zem pla rzach.

Pierw sze za rzą dze nia zwią za ne z or ga ni za cją oraz pro wa dze niem szko leń woj sko -
wych i spe cja li stycz nych są w tecz kach z lat 1944–194739, acz kol wiek naj wię cej te go ty -
pu ma te ria łów po wsta wa ło od po cząt ku lat pięć dzie sią tych40. Na le ża ły do nich roz ka zy
po wo łu ją ce kur sy szko le nio we, pro gra my i pla ny za jęć, wy ka zy uczest ni ków, na zwi ska
wy kła dow ców, ter mi ny i wy ni ki eg za mi nów oraz spra woz da nia z prze bie gu kur sów.

Obok za rzą dzeń i roz ka zów zwią za nych ze szko le nia mi w wy mie nio nych wy żej tecz -
kach znaj du ją się rów nież wy tycz ne do ty czą ce pro wa dze nia dzia łal no ści po li tycz no -wy -
cho waw czej w Za rzą dzie II, czy li za rzą dze nia o or ga ni za cji wy kła dów lub po ga da nek
o tre ściach pro pa gan do wych.

Spe cy fi ka za dań wy wia dow czych ob li go wa ła wła dze Za rzą du II do utrzy my wa nia
ścisłej dys cy pli ny wśród pod le głych im pra cow ni ków woj sko wych i cy wil nych. Wy ma -
ga no więc od nich, aby kon tro lo wa li swo je za cho wa nie za rów no w pra cy, jak i po za nią.
W tym ce lu wy da wa no od po wied nie za rzą dze nia i in struk cje, któ re znaj du ją się za rów no
w pierw szych tecz kach Za rzą du II po cho dzą cych z po ło wy lat czter dzie stych41, jak
i w tych, któ re zo sta ły wy two rzo ne póź niej – w la tach pięć dzie sią tych42. Na le ży przy tym
za zna czyć, że w tecz kach z lat 1944–1945 do mi nu ją roz ka zy zwią za ne z de zer cją żoł nie -
rzy, któ ra sta no wi ła pod ko niec woj ny po waż ny pro blem. W tecz kach z lat póź niej szych
są przede wszyst kim za rzą dze nia i in struk cje zo bo wią zu ją ce do ści słe go prze strze ga nia
ta jem ni cy woj sko wej, dys cy pli ny pra cy, a tak że okre so we oce ny pra cow ni ków.

Oso by za trud nio ne w Od dzia le II nie za wsze jed nak sto so wa ły się do wy da wa nych za -
rzą dzeń. Świad czą o tym ka ry i na po mnie nia, któ re moż na zna leźć w roz ka zach per so nal -
nych43. Jed nym z naj czę ściej po peł nia nych wy kro czeń by ło nie prze strze ga nie za sad
ochro ny ta jem ni cy służ bo wej i pań stwo wej, co zda rza ło się nie tyl ko w pra cy, lecz tak że
w trak cie pry wat nych spo tkań. Po nad to pra cow ni cy spóź nia li się, sa mo wol nie prze dłu ża li
so bie urlo py al bo w sta nie upo je nia al ko ho lo we go wy ko ny wa li obo wiąz ki służ bo we.
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39 Zob. IPN BU 345/10, IPN BU 345/13, IPN BU 345/21, IPN BU 345/38, IPN BU 345/63, IPN
BU 352/210.

40 Zob. IPN BU 001103/56, IPN BU 001103/61, IPN BU 001103/62, IPN BU 001103/64, IPN
BU 001103/69, IPN BU 001103/71, IPN BU 001103/72, IPN BU 00267/36, IPN BU 00267/39, IPN
BU 00733/63, IPN BU 001089/11, IPN BU 00267/188, IPN BU 001103/91, IPN BU 00733/24, IPN
BU 00265/231, IPN BU 00265/235.

41 Zob. IPN BU 345/1, IPN BU 345/10, IPN BU 345/13, IPN BU 345/27, IPN BU 369/193, IPN
BU 345/216, IPN BU 345/45, IPN BU 352/209, IPN BU 352/210.

42 Zob. IPN BU 001103/61, IPN BU 001103/62, IPN BU 001103/64, IPN BU 001103/66, IPN
BU 001103/69, IPN BU 001103/71, IPN BU 00267/39, IPN BU 00267/443, IPN BU 00267/188, IPN
BU 001103/83, IPN BU 001103/91, IPN BU 00733/24, IPN BU 00733/26, IPN BU 00267/430, IPN
BU 00265/231, IPN BU 00265/235, IPN BU 00267/454, IPN BU 00267/434.

43 Zob. IPN BU 352/135, IPN BU 352/143, IPN BU 369/193, IPN BU 352/209, IPN BU 345/63,
IPN BU 352/238, IPN BU 352/210, IPN BU 001103/66, IPN BU 00267/63, IPN BU 00267/64, IPN
BU 00267/442, IPN BU 00267/443, IPN BU 00267/441, IPN BU 00267/444, IPN BU 00733/28, IPN
BU 00267/437, IPN BU 00267/438, IPN BU 00267/439, IPN BU 00267/429, IPN BU 00267/430, IPN
BU 00267/432, IPN BU 00267/431.



Oprócz kar i na po mnień w roz ka zach per so nal nych są rów nież in for ma cje o awan -
sach, prze nie sie niach na in ne sta no wi ska, na gro dach i urlo pach pra cow ni ków, a tak że ob -
sa da per so nal na Za rzą du II. Na przy kład tecz ka IPN BU 00267/445 za wie ra peł ną ob sa dę
per so nal ną z lat 1946–1950, a tecz ka IPN BU 00267/433 – z 1954 r. 

Tecz ki roz ka zów per so nal nych: IPN BU 352/209, IPN BU 001103/66, IPN BU
00267/439, IPN BU 00267/430, IPN BU 00267/434 za wie ra ją tak że du żą licz bę roz ka -
zów oko licz no ścio wych, któ re by ły wy da wa ne z oka zji waż niej szych rocz nic pań stwo -
wych. W in nych tecz kach, np. IPN BU 345/13 i IPN BU 00267/39, jest ich znacz nie
mniej. 

Za bez pie cze nie lo gi stycz ne po szcze gól nych ko mó rek Za rzą du II uka zu ją na to miast
za rzą dze nia i roz ka zy zwią za ne z uzbro je niem, wy po sa że niem, umun du ro wa niem,
a także do ku men ty fi nan so we44. Do pierw szych z nich na le żą za rzą dze nia do ty czą ce prze -
cho wy wa nia i kon ser wa cji bro ni czy roz ka zy na ka zu ją ce prze pro wa dza nie jej obo wiąz -
ko wych prze glą dów. Wy po sa że nie od dzia łów moż na po znać dzię ki znaj du ją cym się
w tecz kach róż no rod nym in struk cjom ob słu gi sprzę tu tech nicz ne go, a tak że prze glą da -
jąc wy ka zy tego sprzę tu lub pro to ko ły je go kon tro li. Czę ści umun du ro wa nia, któ re obo -
wią zy wa ły ofi ce rów i sze re go wych Za rzą du II, by ły wy mie nia ne za rów no w dzien ni kach
roz ka zów MON, jak i w roz ka zach we wnętrz nych, ta kich jak wy ka zy lub cen ni ki czę ści
mun du ro wych.

Wśród do ku men tów fi nan so wych moż na na to miast zna leźć li sty płac pra cow ni ków
woj sko wych i cy wil nych, wy ka zy osób po bie ra ją cych oko licz no ścio we do dat ki fi nan so -
we oraz tych, któ re uzy ski wa ły czę ścio wy zwrot kosz tów utrzy ma nia miesz kań służ bo -
wych, wy ka zy wy dat ków, za rzą dze nia i in struk cje do ty czą ce za sad przy zna wa nia
do dat ków fi nan so wych ofi ce rom wy wia du i ich ro dzi nom czy spo so bów roz li cza nia się
z at ta cha ta mi woj sko wy mi.

Ma te ria ły zwią za ne z za bez pie cza niem oraz prze cho wy wa niem akt, a więc in struk -
cje ar chi wal ne, wy tycz ne do ty czą ce pro wa dze nia kar to te ki per so nal nej, a tak że wszyst -
kie pro to ko ły kon tro li do ku men ta cji taj nej i jaw nej za wie ra ją na to miast tecz ki: IPN
BU 345/27, IPN BU 00733/60, IPN BU 00304/148, IPN BU 00304/8, IPN BU 00265/501,
IPN BU 001103/73, IPN BU 001103/64, IPN BU 001103/9145.

War to rów nież za zna czyć, że wśród akt ogól nych moż na zna leźć do ku men ty o zu peł -
nie in nym cha rak te rze. Na przy kład w tecz ce IPN BU 369/193 jest za rzą dze nie okre śla -
ją ce za sa dy utrzy my wa nia kon tak tów żoł nie rzy WP z lud no ścią nie miec ką, a w tecz ce
IPN BU 352/146 roz ka zy do ty czą ce zwal cza nia ban dy ty zmu na zie miach pol skich. Po -
nad to zda rza ły się przy pad ki, że do akt ogól nych by ły wkła da ne do ku men ty ope ra cyj ne,
a więc w tecz ce IPN BU 345/216 są ra por ty do ty czą ce roz miesz cze nia pól mi no wych
w ZSRR, Cze cho sło wa cji i na Wę grzech oraz do nie sie nia o po li ty ce państw za chod nich;
w tecz ce IPN BU 345/38 – mel dun ki na te mat od dzia łów PSZ w Wiel kiej Bry ta nii oraz
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44 Zob. IPN BU 345/13, IPN BU 345/78, IPN BU 345/27, IPN BU 345/216, IPN BU 352/146, IPN
BU 345/45, IPN BU 345/63, IPN BU 00265/501, IPN BU 001103/73 (1947–1951), IPN BU 352/210,
IPN BU 001103/62, IPN BU 001103/69, IPN BU 001103/71, IPN BU 00267/188, IPN BU 001103/83,
IPN BU 001103/91, IPN BU 00265/235, IPN BU 00271/85, IPN BU 001103/265.

45 Sze rzej na ten te mat zob. A. Mar cin kie wicz, Spo sób ar chi wi zo wa nia i prze cho wy wa nia do ku men -
ta cji w Za rzą dzie II Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci
Naro do wej” 2010, t. 3, s. 9–50. 



ra port do ty czą cy or ga ni za cji ar mii bry tyj skiej; w tecz kach IPN BU 345/43 i IPN BU
00265/10 – do nie sie nia i mel dun ki na te mat sy tu acji po li tycz no -woj sko wej w państwach
za chod nich oraz pi sma i ra por ty o two rze niu agen tu ry w Sta nach Zjed no czo nych. Po mi -
mo że licz ba akt ope ra cyj nych w tecz kach ma te ria łów ogól nych jest nie wiel ka, moż na
na ich pod sta wie uzy skać cen ne in for ma cje z za kre su dzia łal no ści wy wia du woj sko we go.

W opar ciu o ma te ria ły ogól ne moż na na to miast omó wić struk tu ry wy wia du, pro ces
szko le nia oraz wy cho wa nia za trud nio nych tam pra cow ni ków cy wil nych i woj sko wych,
po ziom ich zdy scy pli no wa nia oraz za bez pie cze nie lo gi stycz ne po szcze gól nych ko mó rek
or ga ni za cyj nych. Oprócz pro ce su szko le nia w opar ciu o zwią za ne z nim ma te ria ły moż -
na scha rak te ry zo wać rów nież in ne pro ble my, np. po zna nie te ma ty ki kur sów woj sko wych
i spe cja li stycz nych, licz by go dzin na nie prze zna czo nych, a przede wszyst kim wy ni ków
eg za mi nów po zwa la oce nić po ziom in te lek tu al ny uczęsz cza ją cych na szko le nia ofi ce rów
i pod ofi ce rów. 

Naj wię cej cie ka wych in for ma cji na te mat kadr Za rzą du II za wie ra ją jed nak roz ka zy
per so nal ne oraz do ku men ta cja fi nan so wa. Licz ba i wy so kość na gród przy zna wa nych pra -
cow ni kom woj sko wym i cy wil nym oraz li sty płac czy za sa dy przy zna wa nia im do dat -
ków fi nan so wych umoż li wia ją usta le nie ich mie sięcz nych za rob ków. Ze sta wie nie ich
z ce na mi po szcze gól nych ar ty ku łów obo wią zu ją cy mi w Pol sce te go okre su po zwo li ło by
okre ślić stan dard ich ży cia, któ ry nie wąt pli wie był znacz nie wyż szy niż po ziom ży cia
prze cięt ne go oby wa te la. Osob ny i rów nież bar dzo in te re su ją cy pro blem sta no wi do ku -
men ta cja fi nan so wa uka zu ją ca wy so kość fun du szu ope ra cyj ne go oraz za wie ra ją ca wy -
ka zy wy dat ków w Za rzą dzie II.

Ro dza je oraz za war tość opi sa nych wy żej ar chi wa liów świad czą o tym, że opra co wa -
nie sze ro kiej mo no gra fii na temat Za rzą du II, któ ra bę dzie uwzględ nia ła róż ne pro ble my
z za kre su je go funk cjo no wa nia, jest moż li we, a na wet ko niecz ne. Rze tel ne omó wie nie
dzie jów wy wia du woj sko we go, a przede wszyst kim obiek tyw na oce na je go dzia łal no ści
nie tyl ko wy peł ni ły by znacz ną lu kę w dzie dzi nie ba dań nad hi sto rią służb spe cjal nych
w PRL, lecz tak że po zwo li ły by wy ja śnić wie le mi tów i ste reo ty pów zwią za nych z tą
tema ty ką, któ re do dziś funk cjo nu ją w na szym spo łe czeń stwie.
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Radosław Morawski, Maciej Tański

Fonoteka archiwum

Instytutu Pamięci Narodowej
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z wykorzystaniem programu

ZEUS

Fo no te ka Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN skła da się z 6641

jed no stek ar chi wal nych. Jest to licz ba przy bli żo na i nie peł na, po nie waż ca ły czas
od naj dy wa ne są w ma te ria łach ak to wych no śni ki, a za sób uzu peł nia ny jest no wy -

mi ko lek cja mi z ze wnątrz. Ze wzglę du na ak to twór ców fo no te kę z za so bu IPN mo że my
po dzie lić na dwie pod sta wo we gru py: 1) na gra nia po wsta łe w wy ni ku dzia łań cy wil nych
i woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa oraz cy wil nych i woj sko wych or ga nów
są dow nic twa, 2) na gra nia po cho dzą ce z da rów i ko lek cji pry wat nych.

Pierw szą, naj bar dziej licz ną gru pę two rzą na gra nia bę dą ce spu ści zną po MO i SB.
Do dat ko wo za wie ra ona sła biej roz po zna ne ma te ria ły wy two rzo ne w wy ni ku dzia łal no -
ści WSW, Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP, Zwia du WOP i woj sko wych or ga nów spra -
wie dli wo ści (np. za pis roz pra wy z 1980 r. War szaw skie go Są du Woj sko we go prze ciw ko
Ali cji We so łow skiej, oskar żo nej o współ pra cę z wy wia dem USA2).

Naj więk szą gru pą do ku men tów wy two rzo ną przez MSW są na gra nia pro ce so wo -śled -
cze (np. SOR krypt. „Sha non” z 1975 r., do ty czą ca pod ło że nia bom by w sa mo lo cie PLL
LOT3) oraz zwią za ne z pra cą wy wia dow czą (np. prze mó wie nie Zbi gnie wa Brze ziń skie -
go pt. „Kry zys ko mu ni zmu”, wy gło szo ne 3 IV 1989 r. w Wied niu4). Ma te ria ły te za wie -
ra ją mel dun ki taj nych współ pra cow ni ków (np. spo tka nia z TW ps. „Er go” do ty czą ce ra dia
Deut sche Wel le i kontr wy wia du państw za chod nich5). Do za so bu IPN prze ka za ne zo sta -
ły rów nież na gra nia z kon fe ren cji i od praw sze fo stwa MSW (np. od pra wy rocz ne ka dry
z lat 1972–19776). Po je dyn cze eg zem pla rze sta no wią re je stra cje dźwię ko we po cho dzą ce
z pod słu chów (np. na gra nie roz mo wy te le fo nicz nej w spra wie prze stęp czej dzia łal no ści
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1 Ob li cze nia wła sne au to rów.
2 AIPN, 02269/1, t. 4–6.
3 AIPN, 0224/847, t. 3–5.
4 AIPN, 02011/1117.
5 AIPN, 00738/159, t. 1–13.
6 AIPN, PF 139/166.



Biu ra Ko or dy na cyj ne go NSZZ „So li dar ność” za Gra ni cą z sie dzi bą w Bruk se li7) i do ku -
men ta cje ope ra cyj ne (np. na gra nie roz mo wy w spra wie ko rup cji wśród mi li cjan tów,
dotyczą ce nie le gal nej pro duk cji i sprze da ży al ko ho lu8). Osob ną czę ścią są na gra nia prze -
chwy co ne na po czcie, za wie ra ją ce nie wła ści we tre ści lub ad re so wa ne do kon kret nych
osób (np. ta śma z pro gra mem nie miec kiej te le wi zji na te mat kul tu ry i hi sto rii Za ko pa ne -
go9), no śni ki prze ję te w de po zyt w trak cie ofi cjal nych prze szu kań, z za re je stro wa ny mi
spo tka nia mi, wy stą pie nia mi lub wy po wie dzia mi osób bę dą cych w ob sza rze za in te re so -
wań SB (np. ta śma za kwe stio no wa na przez Wy dział IV KW MO w Byd gosz czy w sie -
dzi bie NSZZ „So li dar ność” w Byd gosz czy, z na gra niem po sie dzeń pre zy dium NSZZ
„So li dar ność” w 1981 r.10).

Dru gą gru pę re pre zen tu ją wspo mnie nia kom ba tan tów z II woj ny świa to wej (np. dar
Mar ka Ta de usza No wa kow skie go za wie ra ją cy roz mo wy z kom ba tan ta mi11) czy dzia ła -
czy opo zy cyj nych, na gra nia „dru gie go obie gu” (np. mszy za oj czy znę prze ka za ne przez
Ar chi wum Pro win cji Wiel ko pol sko -Ma zo wiec kiej To wa rzy stwa Je zu so we go12) oraz
rejestra cje krót ko fa lo we z czę sto tli wo ści mi li cyj nych (np. roz mo wy mi li cjan tów przez
ra dio w cza sie zajść ulicz nych w War sza wie w la tach osiem dzie sią tych udo stęp nio ne
Insty tu to wi przez Je rze go Rze pec kie go13).

Więk szość ma te ria łów dźwię ko wych wy two rzo na przez or ga ny bez pie czeń stwa pań -
stwa, któ ra oca la ła i znaj du je się w za so bie IPN, cha rak te ry zu je się spe cy ficz ną tre ścią
oraz ce cha mi for mal ny mi, na co wpływ ma fakt, że po wsta ły przede wszyst kim w wy ni -
ku pra cy ope ra cyj nej apa ra tu re pre sji14, względ nie mia ły cha rak ter szko le nio wy bądź
spra woz daw czy. In sta la cją, eks plo ata cją, le ga li za cją i pro jek to wa niem urzą dzeń do re je -
stra cji dźwię ko wej prze zna czo nych do in wi gi la cji osób zaj mo wa ły się pio ny tech ni ki
ope ra cyj nej MO i SB. Struk tu ra tych pio nów ewo lu owa ła. Po cząt ko wo tech ni ką ope ra -
cyj ną zaj mo wa ły się de par ta men ty II (od 1945 r.) i IX (w 1954 r.), a na stęp nie In sty tut
Tech ni ki Ope ra cyj nej (la ta 1954–1956). W li sto pa dzie 1956 r. po wsta ło sa mo dziel ne Biu -
ro „T” MSW, od 15 czerw ca 1971 r. funk cjo nu ją ce ja ko De par ta ment Tech ni ki. Na po -
cząt ku lat osiem dzie sią tych li czył on już pięt na ście wy dzia łów i miał swo je od po wied ni ki
przy ko men dach wo je wódz kich15. Na prze strze ni lat po szcze gól ne ko mór ki ku po wa ły
lub bu do wa ły wła sne spe cja li stycz ne urzą dze nia do na gry wa nia dźwię ku. Z cza sem by -
ły one wy co fy wa ne z użyt ku i za stę po wa ne no wy mi, a no śni ki po zo sta wa ły ja ko za łącz -
ni ki do akt. Po dob nie jak w przy pad ku do ku men ta cji fil mo wej zle ce nia na wy ko na nie
re je stra cji dźwię ko wej re ali zo wa ne by ły w spo sób jaw ny lub taj ny z za cho wa niem za sad
kon spi ra cji. W spo sób jaw ny na gry wa ne by ły roz pra wy są do we, prze słu cha nia, ofi cjal -
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7 AIPN, 514/21, t. 59.
8 AIPN, 032/8, t. 2.
9 AIPN, 0332/13, t. 2.

10 AIPN, 514/4, t. 68/13.
11 AIPN, 1119/39, t. 1–8.
12 AIPN, 2606/1–6.
13 AIPN, 2565/1.
14 W ra mach okre śle nia apa ra tu bez pie czeń stwa roz róż nia my: 1. Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -

go Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go (21 VII 1944 r. – 31 XII 1944 r.), 2. Mi ni ster stwo Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go (1 I 1945 r. – 6 XII 1954 r.), 3. Ko mi tet do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
(7 XII 1954 r. – 27 XI 1956 r.), 4. Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych (28 XI 1956 r. – 9 V 1990 r.).

15 R. Ciu pa, M. Ko ma niec ka, Szpie gow ski ar se nał bez pie ki, Ka to wi ce–Kra ków 2011, s. 11.



ne wy stą pie nia. Do te go ce lu two rzo no dla funk cjo na riu szy od po wied nią le gen dę, czy li
przy kryw kę dzia łań pod płasz czem ofi cjal nych in sty tu cji, ra dia lub agen cji pra so wych.
Do ku men ta cja po zy ski wa na w spo sób taj ny by ła trak to wa na ja ko źró dło uzu peł nia ją ce
do da nej spra wy. Jej ce lem by ło do star cze nie in for ma cji, a spo sób wej ścia w jej po sia da -
nie miał po zo stać uta j niony. Mia ła ona for mę pod słu chów po miesz czeń (PP), te le fo nicz -
ne go (PT) bądź te le gra ficz ne go (PTG). In struk cje do ty czą ce tech ni ki ope ra cyj nej z lat
sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych wska zy wa ły na dzie się cio dnio wy okres prze cho -
wy wa nia na grań z pod słu chów po miesz czeń i pię cio dnio wy z pod słu chów te le fo nicz -
nych. Po upły wie te go okre su by ły one ka so wa ne, cza sem no śnik prze ka zy wa no
do po wtór ne go na gra nia lub nisz czo no je jesz cze w De par ta men cie Tech ni ki16. Oca la łe
nośni ki no szą śla dy wie lo krot nych na grań na tej sa mej ta śmie. Zgod nie z in struk cja mi
treść na grań, któ re sta no wi ły do ku men ta cję pier wot ną, by ła spi sy wa na w for mie no ta tek
lub stresz czeń. Jej źró dło by ło utaj nia ne, a po wsta ła w ten spo sób do ku men ta cja pa pie -
ro wa, okre śla na ja ko wtór na, tra fia ła do wy dzia łów ope ra cyj nych, a w na stęp nej ko lej -
no ści by ła włą cza na do akt spra wy17. Do ku men ta cja pio nów tech nicz nych rzad ko by ła
prze ka zy wa na do ar chi wum, po nie waż z re gu ły ak ta o cza sie prze cho wy wa nia do pię ciu
lat (a ta ka ka te go ria ar chi wal na naj czę ściej by ła im przy zna wa na) znaj do wa ły się w jed -
no st ce, któ ra je wy two rzy ła, i tam by ły nisz czo ne. Je że li już do ku men ta cja dźwię ko wa
tam tra fi ła, to w cza sie prze glą du akt przez pra cow ni ków Biu ra „C” by ła ona wy łą cza na
bez umiesz cza nia w pro to ko łach znisz czeń ozna czeń, ja kie go ty pu są to ma te ria ły. Często
je dy nym śla dem po niej jest za ma za na li te ra „T” w spi sie tre ści na tecz ce18.

Opi sy wa ne wy żej ma te ria ły dźwię ko we zo sta ły za re je stro wa ne na róż nych ro dza jach
nośników i przy uży ciu od mien nych form za pi su. Tra fi ły one do IPN przede wszyst kim
na nośni kach ma gne tycz nych, w for mie ama tor skich taśm do ma gne to fo nów szpu lo wych
o szero ko ści 1/4 ca la, ka set ma gne to fo no wych pro du cen tów kra jo wych i za gra nicz nych, jak
też pro fe sjo nal nych taśm do ma gne to fo nów stu dyj nych. W zbio rze ma te ria łów dźwię ko wych
znaj du ją się rów nież 4 pły ty gra mo fo no we, oko ło 150 szpul do dru to fo nu, po je dyn cze szpu le
do ma gne to fo nów Na gra SN oraz 4 ka se ty ma gne to fo no we fir my Grun dig z ta śmą 1/4 ca la. 

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

Ma jąc świa do mość po wyż szych pro ble mów, w 2006 r. w ar chi wum IPN pod ję to de cy -
zję prze pro wa dze nia dłu go fa lo we go pro ce su di gi ta li za cji i opra co wa nia po sia da nych zbio -
rów au dio wi zu al nych, w tym dźwię ko wych. Kie ro wa no się na stę pu ją cy mi prze słan ka mi: 

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

2. Bra kiem lub szcząt ko wo ścią prze sta rza łych po mo cy ewi den cyj nych, ta kich jak kar -
ty i księ gi in wen ta rzo we, unie moż li wia ją cych roz po zna nie i za rzą dza nie ca łym zbio rem
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16 Ibi dem, s. 199.
17 Ibi dem.
18 Ibi dem, s. 200.



au dio wi zu al nym oraz wy mu sza ją cych ko niecz ność opra co wa nia nie zbęd nych po mo cy
ar chi wal nych;

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

Po cząt ko wo na no śni ki cy fro we prze gry wa no nie mal wy łącz nie te ma te ria ły, któ re
zo sta ły skie ro wa ne do udo stęp nie nia. Co wię cej, w wy ni ku tych dzia łań otrzy ma no
zróżni co wa ne for ma ty cy fro we, od po wia da ją ce ra czej po trze bom wnio sko daw cy, a nie
za wsze zgod ne ze stan dar da mi przy ję ty mi obec nie przy wy ko ny wa niu cy fro wych ko pii
za bez pie cza ją cych. Do bór ma te ria łów do di gi ta li za cji miał za tem dla ar chi wum cha rak -
ter przy pad ko wy, po dyk to wa ny za in te re so wa nia mi wnio sko daw ców ko rzy sta ją cych
z zaso bu IPN. W ce lu ujed no li ce nia pro ce su di gi ta li za cji w In sty tu cie opra co wa no i wpro -
wa dzo no nie zbęd ne wy tycz ne dla po szcze gól nych ro dza jów no śni ków oraz wdro żo no
od po wied nie roz wią za nia in for ma tycz ne do ich ar chi wi za cji.

Przed roz po czę ciem pro ce su di gi ta li za cji na le ża ło za dbać o za bez pie cze nie tech nicz -
ne no śni ków. W trak cie prac kon ser wa tor skich zo sta ły na pra wio ne uszko dze nia me cha -
nicz ne oraz ubyt ki taśm ma gne tycz nych. Wy mie nio no uszko dzo ne szpu le i ka se ty.
Po za koń cze niu pro ce su kon ser wa cji wy ko na no prze gląd ma te ria łów za pi sa nych na noś -
ni kach ma gne tycz nych. Cy fry za cji nie pod da no wszyst kich znaj du ją cych się w za so bie
no śni ków, a je dy nie eg zem pla rze za wie ra ją ce naj le piej za cho wa ną i naj peł niej szą wer sję
da ne go na gra nia. Do pusz czo no moż li wość re kon struk cji za pi su z kil ku ko pii po sia da ne -
go ma te ria łu. 

Pro ble mem di gi ta li za cji (a na wet pier wot ne go od słu chu) by ła i jest rów nież tech ni ka
re je stra cji prze ja wia ją ca się w róż nych pręd ko ściach za pi su, prze ste ro wa niach lub ni skiej
war to ści wła ści we go sy gna łu do szu mu no śni ka lub oto cze nia oraz pro ble my tech nicz ne
ze sprzę tem w trak cie na gra nia.

Roz wią za nia wpro wa dzo ne w IPN uwa run ko wa ne by ły dą że niem do jak naj szyb sze -
go za koń cze nia di gi ta li za cji przy jed no cze snym za cho wa niu moż li wie naj wyż szych stan -
dar dów tech nicz nych na grań. Przy ję to tak że za sa dę, że ana lo go we no śni ki dźwię ko we
ko pio wa ne są w bez strat nym for ma cie WA VE, z prób ko wa niem 96 kHz i w roz dziel czo -
ści 24 bi tów. Pa ra me try te zo sta ły do sto so wa ne do stan dar dów obo wią zu ją cych w ar chi -
wum Pol skie go Ra dia. Plik o ta kich pa ra me trach na gra nia za pew nia od po wied nio du żą
ilość in for ma cji w przy pad ku po trze by od re stau ro wa nia cy fro wej ko pii19.

Uzy ska ne w ten spo sób pli ki wzor co we są prze no szo ne do sys te mu pa mię ci ma so -
wej. Każ dy plik wzor co wy jest od zwier cie dle niem ca ło ści za pi su znaj du ją ce go się na da -
nym no śni ku i mo że za wie rać jed no, kil ka lub tyl ko część na gra nia. Dla ce lów
sys te ma ty zu ją cych sto so wa ne po ję cia, po sił ku jąc się Za rzą dze niem nr 27 na czel ne go dy -
rek to ra ar chi wów pań stwo wych z dnia 10 sierp nia 1972 r. w spra wie opra co wa nia na -
grań w ar chi wach pań stwo wych20, w ar chi wum IPN stwo rzo no de fi ni cje „za pi su”
i „na gra nia”. Przy ję to, że przez „za pis” na le ży ro zu mieć ca ły za re je stro wa ny na no śni ku
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19 Do 31 III 2014 r. w ar chi wum IPN w War sza wie zdi gi ta li zo wa no na gra nia po cho dzą ce z 475 nośni -
ków.

20 Za rzą dze nie nr 27 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z dnia 10 sierp nia 1972 r. w spra -
wie opra co wa nia na grań w ar chi wach pań stwo wych [w:] Zbiór prze pi sów ar chi wal nych wy da nych przez
na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych w la tach 1952–2000, wy bór i oprac. M. Ta ra ka now ska,
E. Ro sow ska, War sza wa 2001, s. 387–395.



ma te riał dźwię ko wy, na to miast „na gra niem” jest re je stra cja dźwię ko wa sta no wią ca pew -
ną ca łość ze wzglę du na in ten cje twór ców, te mat, czas i miej sce wy ko na nia. Na pod sta -
wie ko pii ro bo czych za pi sów od twa rza ne są po szcze gól ne na gra nia, któ re sta no wią
od dziel ne po zy cje ka ta lo go we.

W na stęp nej ko lej no ści za prio ry tet uzna no zna le zie nie od po wied nie go pro gra mu
kom pu te ro we go do opra co wa nia po sia da ne go zbio ru au dio wi zu al ne go, umoż li wia ją ce -
go po łą cze nie me ta da nych z upo rząd ko wa nym za so bem in for ma cyj nym. Opty mal nym
roz wią za niem oka za ło się przy sto so wa nie do te go ce lu pro gra mu ZEUS, wy ko rzy sty wa -
ne go w IPN do ar chi wi za cji i opra co wy wa nia fo to gra fii oraz ma te ria łów fil mo wych21.
Wy bór te go pro gra mu po zwa la na two rze nie wspól nych ele men tów opi so wych, ta kich
jak ba zy ha seł rze czo wych, miejsc, osób, oraz za cho wa nie struk tu ral nej jed no ści po dzia -
łu me ry to rycz ne go opi sy wa nych ma te ria łów na gru py i pod gru py te ma tycz ne. 

W wy ni ku współ pra cy ar chi wi stów IPN oraz in for ma ty ków z fir my Ksi Sp. z o.o.
stwo rzo no nie zbęd ną mo dy fi ka cję do pro gra mu ZEUS. Po wstał no wy mo duł do opra co -
wy wa nia ma te ria łów dźwię ko wych.

Za dba no, aby for mu larz opi su jed nost ko we go sto so wa ny w pro gra mie ZEUS był
zgod ny z obo wią zu ją cym mię dzy na ro do wym stan dar dem opi su ar chi wal ne go ISAD(G)22,
a ujed no li co ne blo ki słów klu czo wych do ty czą cych ak to twór ców, na któ rych opar te jest
wy szu ki wa nie w sys te mie, zga dza ły się z wy ma ga nia mi mię dzy na ro do we go stan dar du
ar chi wal nych ha seł wzor co wych ISA AR(CPF)23. Sys tem ar chi wi za cji ma te ria łów dźwię -
ko wych skła da się ze sta no wisk kom pu te ro wych z za in sta lo wa nym pro gra mem ZEUS
oraz sta no wisk do pro wa dze nia kwe rend z do stę pem do prze glą dar ki za so bu, po łą czo -
nych sie cią in tra ne to wą z ser we rem za rzą dza ją cym wspól ną ba zą da nych Sy ba se Ada -
pti ve SQL Any whe re 9. Ser wer au to ma tycz nie wy ko nu je ko pie bez pie czeń stwa,
na pod sta wie któ rych w ra zie awa rii moż na od two rzyć utra co ne da ne. Wszyst kie in for -
ma cje wpro wa dza ne do ba zy są od ra zu wi docz ne na po zo sta łych sta no wi skach po łą czo -
nych w sie ci. Ze wzglę dów bez pie czeń stwa do stęp użyt kow ni ków do ba zy re ali zo wa ny
jest przez in dy wi du al ny lo gin i ha sło, upraw nia ją ce do ko rzy sta nia tyl ko z przy zna nych,
nie zbęd nych w pra cy funk cji.

Ba za da nych mo du łu dźwię ko we go pro gra mu ZEUS za wie ra je dy nie mi nia tur ki
w for ma cie MP3. Dzię ki te mu prze glą da nie za war to ści tych pli ków nie sta no wi więk -
sze go ob cią że nia dla in fra struk tu ry sie cio wej. 

In ter fejs gra ficz ny pro gra mu ZEUS opar ty jest na ko lej no otwie ra nych oknach i sze -
re gu za kła dek te ma tycz nych gru pu ją cych ko lej ne po la opi so we. Wie le pól za wie ra in -
dek sy, któ re są uzu peł nia ne przy uży ciu wcze śniej stwo rzo nej li sty, bez ko niecz no ści
każ do ra zo we go wpi sy wa nia ha seł, co uła twia i przy śpie sza pra cę.
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21 O za sto so wa niu sys te mu ZEUS w opra co wa niu ma te ria łów fo to gra ficz nych i au dio wi zu al nych
w IPN 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 oraz M. Tań ski, R. Mo raw ski, Opra co wy wa nie ma te ria łów au dio wi zu al nych z za so bu In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2012, t. 5, s. 75–84.

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

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



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

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

W związ ku z tym, że wspo mnia ne wy żej Za rzą dze nie nr 27 po wsta ło po nad czter -
dzie ści lat te mu i nie za wie ra prze pi sów do ty czą cych po stę po wa nia z ma te ria ła mi zdi gi -
ta li zo wa ny mi, pod czas two rze nia wy tycz nych do opra co wa nia ma te ria łów dźwię ko wych
w IPN po sił ko wa no się rów nież pro jek tem wska zó wek me to dycz nych Na czel nej Dy rek -
cji Ar chi wów Pań stwo wych z 5 ma ja 2008 r., od no szą cych się do za sad opra co wa nia do -
ku men tów fo nicz nych w ar chi wach pań stwo wych24, oraz nie któ ry mi roz wią za nia mi
przy ję ty mi w IPN dla in wen ta ry za cji i opra co wa nia ma te ria łów zdję cio wych i fil mo wych.

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

Pierw szym ele men tem sy gna tu ry na gra nia jest li te ro we ozna cze nie ar chi wum IPN,
w któ rym prze cho wy wa ne są zbio ry. Na stęp ny mi czę ścia mi są ozna cze nia licz bo we gru -
py i pod gru py te ma tycz nej, czwar tą część sy gna tu ry sta no wi ko lej ny nu mer te ma tu. Je -
że li za wie ra on wie le na grań, po ja wia się pią ty ele ment sy gna tu ry, po rząd ku ją cy
nu me rycz nie ko lej ne na gra nia w da nym te ma cie.

Na po trze by opra co wa nia do ku men ta cji au dio wi zu al nej przy ję ta zo sta ła w IPN de fi -
ni cja „te ma tu”25: „Jed no lub wie le na grań po łą czo nych ze so bą ele men tem chro no lo gicz -
nym, tj. wy ko na nych w tym sa mym lub zbli żo nym cza sie, lub po łą czo nych lo gicz nie,
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24 Zob. http://www.ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/fi le/pdf/fo nicz ne.pdf (do stęp 29 VIII 2014 r.).
25 De fi ni cja te ma tu jest zmo dy fi ko wa ną de fi ni cją te ma tu zdję cia, sfor mu ło wa ną we Wska zów kach

me to dycz nych do ty czą cych za sad opra co wa nia fo to gra fii w ar chi wach pań stwo wych. 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.: „Jed na lub wie le fo -
to gra fii po łą czo nych ze so bą ele men tem chro no lo gicz nym, tj. wy ko na nych w tym sa mym lub zbli żo nym
cza sie, i po łą czo nych lo gicz nie, gdy utrwa lo ny na nich ob raz przed sta wia okre ślo ne wy da rze nie, zja wi -
sko, oso bę lub przed miot”.



gdy utrwa lo na za ich po mo cą treść przed sta wia okre ślo ne wy da rze nie, zja wi sko, oso bę
lub przed miot”.

Przy po rząd ko wa nie da ne go te ma tu do na gra nia mo że za le żeć od wie lu czyn ni ków,
ta kich jak: opis no śni ka, wy twór ca, oko licz no ści, w któ rych na gra nie zo sta ło wy ko na ne,
je go prze zna cze nie itp. Jest to szcze gól nie waż ne w przy pad ku na grań wy two rzo nych
przez apa rat bez pie czeń stwa. Na przy kład, kie dy w na gra niu jest mo wa o nie zi den ty fi -
ko wa nym le sie, przy po rząd ko wa ne ono zo sta nie do gru py „Kra jo braz, zwie rzę ta, ro śli -
ny”, pod gru py „Ob sza ry le śne”. Na to miast je że li zo sta ło ono wy ko na ne w spe cy ficz nych
wa run kach w cza sie pod słu chu te le fo nicz ne go, tra fi do gru py „Na gra nia są do we i śled -
cze”, pod gru py „Na gra nia z pod słu chów te le fo nicz nych”. Po dział na gru py i pod gru py
nie ogra ni cza wy ni ków prze pro wa dza nych w sys te mie kwe rend, gdyż wy szu ki wa nie od -
by wa się na po zio mie te ma tów, opi sów i in dek sów. Dzię ki te mu nie ma oba wy, że ina -
czej za kwa li fi ko wa ne te ma tycz nie na gra nie zo sta nie po mi nię te w trak cie wy szu ki wa nia
za da nych kry te riów opi so wych i ha sło wych.

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

W ar chi wum IPN znaj du ją się rów nież ma te ria ły, któ re zo sta ły włą czo ne do za so bu
ja ko od dziel ne zbio ry. Są to ma te ria ły dźwię ko we wy dzie lo ne przez ak to twór cę, słu żą ce
do ce lów szko le nio wych, in for ma cyj nych lub pro pa gan do wych. Ja ko przy kład mo że tu
słu żyć na gra nie z roz mów funk cjo na riu szy przez ra dio w cza sie wy da rzeń Grud nia ’70
w Gdań sku26. Do ku men ty te za wie ra ją w czę ści na gra nia z prac ope ra cyj nych, lecz nie
ma ją bez po śred nie go po wią za nia z żad ną do ku men ta cją ak to wą.

Roz pro sze nie no śni ków mo że spo wo do wać po ja wie nie się wie lu ko pii tych sa mych
na grań. Wy mu si ło to zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na no śnik na gra nia, przy no szą cy do -
dat ko we in for ma cje o po wsta niu i póź niej szym funk cjo no wa niu za war tej na nim tre ści.
Roz wią za nie za sto so wa ne w kom pu te ro wym sys te mie ar chi wi za cji ZEUS umoż li wia
przy po rząd ko wa nie do jed ne go re kor du wie lu róż nych no śni ków. Raz opi sa ne na gra nie
mo że po sia dać do wol ną licz bę ko pii na no śni kach o róż nych sy gna tu rach, rów nież tych
od na le zio nych w póź niej szym cza sie. Po zwa la ją na to osob ne po la do opi su no śni ków,
za rów no fi zycz nych, jak i cy fro wych. 

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

Dzię ki za kład ce za wie ra ją cej in deks nazw wła snych ist nie je moż li wość uzu peł nie nia
oraz do pre cy zo wa nia opi su o cha rak te ry stycz ne i in dy wi du al ne na zwy. Umoż li wia to
łatwiej sze od na le zie nie na gra nia dzię ki pre cy zyj ne mu za py ta niu. Przy opi sie miejsc,
insty tu cji, or ga ni za cji czy przed się biorstw sto su je się ofi cjal ne na zew nic two. Ana lo gicz -
nie do in dek sów oso bo we go i geo gra ficz ne go ba za nazw wła snych uzu peł nia na jest
na bie żą co przez wpro wa dza ją cych do sys te mu. 

In deks ha seł za wie ra kil ka dzie siąt bar dzo ogól nych ter mi nów stwa rza ją cych do dat -
ko we moż li wo ści przy opi sy wa niu na gra nia. 

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

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

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

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

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

W za kład ce „No śni ki” umiesz cza ne są wia do mo ści o fi zycz nych ro dza jach no śni ków
za rów no z ca łym na gra niem, jak i je dy nie je go czę ścią. In for ma cje po da wa ne są w trzech
blo kach. Pierw szy za wie ra in for ma cje na nie sio ne na no śni ku, czy li: sy gna tu rę ar chi wal -
ną, na zwę ak to twór cy, sy gna tu rę ak to twór cy, na zwę prze ka zu ją ce go, sy gna tu rę prze ka -
zu ją ce go, sta re sy gna tu ry, ty tuł na nie sio ny na no śni ku, uwa gi, w któ rych umiesz czo ne są
in ne opi sy na nie sio ne na no śni ku i je go opa ko wa niu. Dru gi blok sta no wi spe cy fi ka cję
tech nicz ną no śni ka. Po da wa ny jest tu taj ro dzaj no śni ka, je go wiel kość, pro du cent, to po -
gra fia w ma ga zy nie, sta tus no śni ka, a tak że za miesz czo ne są uwa gi do ty czą ce sta nu je -
go za cho wa nia. W trze cim na to miast opi sa ne są wła ści wo ści za war te go na nim za pi su,
czy li czas na gra nia, szyb kość prze su wu ta śmy, for ma ty za pi su dźwię ku, ro dzaj na gra nia
oraz uwa gi, w któ rych w przy pad ku, gdy no śnik za wie ra tyl ko część na gra nia, po da ne są
nu me ry za pi sa nych na nim se kwen cji.

Za kład ka „Plik” za wie ra wy kaz i opis tech nicz ny pli ków, ja kie z tym na gra niem
posiada ar chi wum. Dzię ki te mu wia do mo, ja kie pa ra me try ko pii mo że otrzy mać wnio -
sko daw ca. 

Obec na prak ty ka opra co wy wa nia na grań uwi docz ni ła wie le pro ble mów zwią za nych
ze spo rzą dza niem pra wi dło we go i uży tecz ne go opi su. W przy pad ku do ku men ta cji „bez -
pie ki” bar dzo po waż nym utrud nie niem wy stę pu ją cym pod czas opra co wy wa nia ma te -
ria łów fo nicz nych jest zu peł nie po mi nię ty lub nie peł ny opis spo rzą dzo ny przez
funk cjo na riu szy. No śni ki opi sa ne są prze waż nie cy fra mi, li te ra mi, po je dyn czy mi wy ra -
za mi lub da ta mi. Bra ku je na to miast kart in for ma cyj nych. Na gra nia po zba wio ne są wstę -
pu z in for ma cją o oso bach mó wią cych, da cie i miej scu wy ko na nia za pi su. Wy jąt kiem
są eks per ty zy, jaw nie na gry wa ne prze słu cha nia, re je stra cje roz praw są do wych lub ofi -
cjal nych spo tkań. W przy pad ku roz sy pu iden ty fi ka cja osób i zda rzeń jest bar dzo utrud -
nio na, a cza sem wręcz nie moż li wa. Dla du żej czę ści ma te ria łów nie za cho wa ły się
po mo ce ewi den cyj ne lub wy stę pu ją one szcząt ko wo. In for ma cje za war te w oca la łej
doku men ta cji są spraw dza ne pod wzglę dem me ry to rycz nym w li te ra tu rze przed mio tu
i In ter ne cie. W mia rę moż li wo ści opis jest uzu peł nia ny i po głę bia ny dzię ki usta le niu do -
kład nych in for ma cji o wy stę pu ją cych oso bach, da tach dzien nych, na zwach itp. Pra ce te
są cza so chłon ne, ale na le ży pod kre ślić, że to wła śnie te da ne w pre cy zyj ny spo sób po -
zwo lą od szu kać in te re su ją ce na gra nia, co zde cy do wa nie uła twi i przy śpie szy pro ces udo -
stęp nia nia.

W po rów na niu do do ku men ta cji ak to wej i zdję cio wej w ar chi wum IPN za cho wa ło się
sto sun ko wo nie wie le dźwię ko wych jed no stek ar chi wal nych. Nie mniej są one cen nym
źródłem wie dzy na te mat ów cze snych zda rzeń, po zio mu in wi gi la cji, spo so bu dzia ła nia
i za kre su za in te re so wań apa ra tu re pre sji, czy wresz cie emo cji to wa rzy szą cych za re je stro -
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wa nym wy po wie dziom. Do dat ko wo no śni ki wy stę pu ją ce w za so bie sta no wią świa dec two
roz wo ju tech ni ki i ska li jej wy ko rzy sta nia przez or ga ny bez pie czeń stwa na prze strze ni ko -
lej nych lat. Na gra nia dźwię ko we są na bie żą co di gi ta li zo wa ne, co za bez pie cza no śni ki
przed fi zycz ną de gra da cją zwią za ną z ich użyt ko wa niem. Zastosowanie pro gra mu ZEUS
w pro ce sie opra co wa nia do ku men ta cji fo nicz nej po wo du je two rze nie się elek tro nicz ne go
ka ta lo gu na grań łą czą ce go ce chy róż nych po mo cy ar chi wal nych. Wglą dów ki dźwię ko we,
fil mo we i fo to gra ficz ne wraz z opi sem gro ma dzo ne są w jed nym miej scu na ser we rze.
Przez ich sy gna tu ry moż li we jest szyb kie do tar cie do ko pii za bez pie cza ją cych na ma cie -
rzy dys ko wej. Sys tem po zwa la na peł ne za rzą dza nie cy fro wym zbio rem i in for ma cją
całości ma te ria łów dźwię ko wych i zdję cio wych zgro ma dzo nych w In sty tu cie.
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Szpule Tesafilm 104 do magnetofonu zapisującego dźwięk na stalowych żyłkach
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Profesjonalna taśma szpulowa do magnetofonów studyjnych

Nośniki materiałów dźwiękowych
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Szpula z oryginalnym pudełkiem do magnetofonu zapisującego
dźwięk na stalowych żyłkach firmy Tesafilm 104
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Microkaseta Sony MC-60 BM

Taśma marki Stilon do magnetofonu szpulowego
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Opakowanie taśmy Emitape do magnetofonu szpulowego
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Taśmy do magnetofonu Nagra SN
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Oryginalne pudełko na 6 rolek ze stalowymi żyłkami Tesafilm 104
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Kasety magnetofonowe Stilon Gorzów (C-60 i C-90)
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Kaseta Sony FX 90
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Program ZEUS – okno „Opis treści tematu”, zawierające spis nagrań w temacie

Program ZEUS – okno „Dodawanie/Edycja nagrania” z otwartą zakładką „Opis”
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Program ZEUS – okno „Dodawanie/Edycja nagrania” z otwartą zakładką
„Sekwencje”, w polu środkowym widoczny opis wybranej sekwencji

Program ZEUS – okno „Dodawanie/Edycja nagrania” z otwartą zakładką
„Nośniki”, po środku widoczne otwarte pole „Informacja o nośniku”



Mariusz Kwaśniak

Elektroniczne bazy danych

Służby Bezpieczeństwa

Zbie giem lat dzia łal no ści Służ by Bez pie czeń stwa ilość in for ma cji zgro ma dzo nych
przy oka zji in wi gi la cji pol skie go spo łe czeń stwa, po zy ska nych w du żej mie rze dro -
gą ope ra cyj ną przez funk cjo na riu szy SB, by ła tak du ża, że zmu sza ła kie row nic -

two Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych do szu ka nia roz wią zań umoż li wia ją cych
za pa no wa nie nad mi lio na mi da nych. Po sta no wio no wy ko rzy stać osią gnię cia po stę pu
tech no lo gicz ne go, szcze gól nie w dzie dzi nie tech ni ki kom pu te ro wej. No win ki elek tro -
nicz ne, zda niem sze fo stwa re sor tu spraw we wnętrz nych, po zwo li ły by na wpro wa dze nie
do „ma szyn cy fro wych” wszel kich in for ma cji ewi den cyj nych do ty czą cych osób i spraw
bę dą cych w za in te re so wa niu pio nów ope ra cyj nych SB i MO. Za kła da no, że oprócz wy -
mier nych ko rzy ści, np. ogra ni cze nia licz by per so ne lu ob słu gu ją ce go wów czas sys tem
kar to tecz ny, kom pu te ry za cja po zwo li na skró ce nie cza su wy szu ki wa nia da nych, umoż li -
wi szyb kie prze ka zy wa nie in for ma cji do wszyst kich upraw nio nych jed no stek re sor tu
i w znacz ny spo sób uła twi przy go to wy wa nie ana liz i sta ty styk.

Krót ka hi sto ria in for ma ty ki w MSW

Za po czą tek in for ma ty ki w MSW moż na uznać 1 paź dzier ni ka 1965 r., w któ rym
na po trze by Biu ra „C”, zaj mu ją ce go się pro wa dze niem ewi den cji ope ra cyj nej i ar chi wum
re sor to we go, po wo ła no trzy oso bo wą gru pę ma ją cą za jąć się kwe stią au to ma ty za cji kar -
to tek1. Gru pa ta, roz bu do wa na w póź niej szym cza sie do sied miu osób, pod prze wod nic -
twem An to nie go Bos sow skie go (póź niej sze go dłu go let nie go dy rek to ra pio nu in for ma ty ki
w MSW) po ukoń cze niu spe cja li stycz nych szko leń, m.in. trzy mie sięcz ne go kur su w In -
sty tu cie Ma szyn Ma te ma tycz nych PAN, przy go to wa ła Wstęp ny pro jekt elek tro nicz ne go
prze twa rza nia in for ma cji w MSW. Do ku ment ten po ak cep ta cji kie row nic twa re sor tu stał
się pod sta wą dzia łań zmie rza ją cych do utwo rze nia pierw szej w MSW ko mór ki or ga ni -
za cyj nej o cha rak te rze czy sto in for ma tycz nym.

Wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych gen. bryg. Fran ci szek Szlach cic 15 stycz nia 1969 r.
po wo łał do ży cia Ośro dek Elek tro nicz ne go Prze twa rza nia In for ma cji przy Za kła dzie
Tech ni ki Spe cjal nej MSW2. Kie row ni kiem ośrod ka zo stał wspo mnia ny ppłk A. Bos sow ski.
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1 AIPN, 0361/5, No tat ka służ bo wa w spra wie prac pro wa dzo nych w związ ku z za sto so wa niem kom -
pu te ra w sys te mie ewi den cji Biu ra „C” MSW, 14 XI 1972 r., k. 169.

2 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 we wnętrz nych, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, t. 3, s. 80.



Do za dań no wo po wsta łej ko mór ki or ga ni za cyj nej na le ża ło pro wa dze nie wszyst kich prac
zwią za nych z elek tro nicz nym prze twa rza niem in for ma cji w re sor cie spraw we wnętrz -
nych. Struk tu ra or ga ni za cyj na ośrod ka skła da ła się z trzech wy dzia łów3: 

I. Wy dzia łu Tech ni ki (nad zór tech nicz ny, prze glą dy i kon ser wa cja ma szyn i urzą dzeń
OEPI);

II. Wy dzia łu Sys te mów i Pro gra mo wa nia (opra co wy wa nie i uru cha mia nie sys te mów
prze twa rza nia in for ma cji);

III. Wy dzia łu Pla no wa nia i Ko or dy na cji (opra co wy wa nie kon cep cji i pla nów roz wo -
ju elek tro nicz ne go prze twa rza nia da nych w MSW);

– Sek cji Ogól nej (prze strze ga nie dys cy pli ny pra cy, pro wa dze nie spraw per so nal nych pra -
cow ni ków, se kre ta ria tu i kan ce la rii jaw nej i taj nej ośrod ka). Ogó łem ośro dek li czył 60 etatów,
lecz ze wzglę du na brak spe cja li stów na ryn ku pra cy jesz cze w po ło wie 1970 r. 20 sta no -
wisk nie by ło ob sa dzo nych. W stycz niu 1970 r. w OEPI za in sta lo wa no ZAM -41, pierw szy
pol ski kom pu ter do prze twa rza nia da nych, za pro jek to wa ny w IMM PAN w War sza wie4.
Fakt ten przy spie szył pra ce nad opra co wy wa niem pierw szych sys te mów in for ma tycz nych. 

W tym cza sie za ini cjo wa no pra ce na sys te mem SPD -2, któ ry miał uła twić kon tro lę
ru chu gra nicz ne go cu dzo ziem ców z kra jów ka pi ta li stycz nych5. Roz po czę to tak że przy -
go to wy wa nie Po wszech ne go Elek tro nicz ne go Sys te mu Ewi den cji Lud no ści (PE SEL).
Przy stą pio no do wstęp ne go pro jek to wa nia apli ka cji EPIW (Elek tro nicz ne Prze twa rza nie
In for ma cji Wy wia dow czych), wspo ma ga ją cej pra ce De par ta men tu I MSW. Pod ję to się
rów nież au to ma ty za cji Cen tral nej Re gi stra tu ry Dak ty lo sko pij nej. We współ pra cy z De -
par ta men tem Fi nan so wym MSW stwo rzo no sys tem „Li sta Płac”, któ ry au to ma tycz nie
ge ne ro wał da ne do ty czą ce wy na gro dzeń funk cjo na riu szy i pra cow ni ków na eta tach woj -
sko wych w cen tra li MSW, w KS MO i Nad wi ślań skich Jed nost kach MSW6. W kwiet -
niu 1970 r. za rzą dze niem prze wod ni czą ce go Ra dy Na uko wo -Tech nicz nej przy Mi ni strze
SW po wo ła no Ze spół ds. Au to ma ty za cji Kar to tek Oso bo wych re sor tu spraw we wnętrz -
nych, czym za ini cjo wa no pra ce nad Zin te gro wa nym Sys te mem Kar to tek Ope ra cyj nych,
trwa ją ce nie ustan nie do upad ku ko mu ni zmu w Pol sce7.

Ośro dek Elek tro nicz ne go Prze twa rza nia In for ma cji za rzą dze niem mi ni stra spraw we -
wnętrz nych prze mia no wa no 15 ma ja 1971 r. na Ośro dek In for ma ty ki MSW8. Do za dań
no wej ko mór ki, li czą cej już 77 eta tów, na le ża ło ko or dy no wa nie, pro jek to wa nie, pla no -
wa nie i eks plo ata cja sys te mów in for ma cyj nych w ska li ca łe go re sor tu9. Mo dy fi ka cji
uległa struk tu ra or ga ni za cyj na, któ ra przed sta wia ła się na stę pu ją co:
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3 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 66–67.
4 AIPN, 0361/6, Nie któ re uzu peł nia ją ce in for ma cje do spra woz da nia z kon tro li sta nu za awan so wa -

nia prac nad wpro wa dze niem w re sor cie spraw we wnętrz nych in for ma ty ki, b.d., k. 166.
5 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed -

no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], 1986 r., k. 35.
6 AIPN, 0361/3, Uzgod nie nie stron współ dzia ła ją cych w zauto ma ty zo wa nym sys te mie „Li sta Pła c”,

18 VII 1970 r., k. 80–82.
7 AIPN, 0361/5, No tat ka służ bo wa dot. dzia łal no ści ze spo łu ds. au to ma ty za cji kar to tek oso bo wych

re sor tu spraw we wnętrz nych, 11 IX 1971 r., k. 164.
8 AIPN, 0361/11, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 047/org. mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 28 V

1971 r., k. 113.
9 Ibi dem, Etat nr 020/1 Ośrod ka In for ma ty ki Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, 15 V 1971 r.,

k. 109–112.



I. Ze spół Pro jek tan tów Sys te mów i Pro gra mi stów (wpro wa dza nie no wych sys te mów
i nad zór nad ni mi);

II. Wy dział Tech ni ki (nad zór tech nicz ny, prze glą dy i kon ser wa cja urzą dzeń);
III. Sek cja Przy go to wa nia Da nych (prze no sze nie na no śni ki in for ma cji wej ścio wych,

ko do wa nie da nych, spraw dza nie kart i taśm per fo ro wa nych);
IV. Sek cja Ogól na (or ga ni za cja prac kan ce la ryj nych i utrzy my wa nie dys cy pli ny pra cy). 

Kon ty nu ując działania roz po czę te za cza sów OEPI, pod ję to prace nad bu do wą no -
wych apli ka cji, ta kich jak Cen tral ny Bank Nie sfor ma li zo wa nej In for ma cji Ope ra cyj nej
(CBIO), któ ry miał się stać re po zy to rium in for ma cji kry mi nal nej, i Cen tral ny Re jestr
Osób (CRO), z któ re go po zy ski wa no by in for ma cje, czy da na oso ba fi gu ru je w ewi den -
cji SB10. Po wsta nie Ośrod ka In for ma ty ki zbie gło się w cza sie z po wo ła niem do ży cia
Zarzą dze niem nr 81/71 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 22 ma ja 1971 r. Ze spo łu
ds. In for ma ty ki11. Jak po waż nie trak to wa no kwe stię in for ma ty za cji w re sor cie naj le piej
po ka zu je skład per so nal ny te go ze spo łu, w któ rym oprócz prze wod ni czą ce go gen. Mi ro -
sła wa Mi lew skie go, wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych, zna leź li się przed sta wi cie le
wszyst kich ko mó rek ope ra cyj nych mi ni ster stwa na cze le z gen. Ada mem Krzysz to por -
skim, za stęp cą dy rek to ra De par ta men tu I (wy wiad), i gen. Wła dy sła wem Cia sto niem, za -
stęp cą dy rek to ra De par ta men tu III (zwal cza nie dzia łal no ści an ty pań stwo wej). Od tej
chwi li pion in for ma ty ki MSW ofi cjal nie pod le gał bez po śred nio gen. Mi lew skie mu.

Ośro dek In for ma ty ki MSW 6 mar ca 1973 r. prze mia no wa no na Biu ro In for ma ty ki
MSW, za cho wu jąc do tych cza so wy za kres za dań12. Stan eta to wy wzrósł na to miast do
86 sta no wisk. Struk tu ra or ga ni za cyj na po więk szy ła się o pię cio oso bo wą Sa mo dziel ną
Sek cję Ochro ny Da nych, któ rej za da niem by ło zwięk sze nie bez pie czeń stwa w za kre sie
eks plo ata cji sys te mów i nad zór nad pra wi dło wym prze cho wy wa niem zbio rów. W li sto -
pa dzie 1973 r. za 1760 tys. dol. za ku pio no od ame ry kań sko -fran cu skiej fir my Ho ney -
well -Bull kom pu ter H -6030 wraz z to wa rzy szą cy mi urzą dze nia mi13. Kom pu ter ten,
cha rak te ry zu ją cy się du żą nie za wod no ścią, wspar ty sprzę tem pro duk cji kra jów blo ku
wschod nie go był przez nie mal że dwa dzie się cio le cia pod sta wą dzia łal no ści pio nu in for -
ma tycz ne go MSW14.

Re sor to wi spe cja li ści od elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji nie ogra ni cza li się
tyl ko do czer pa nia z do świad czeń swo ich ko le gów po fa chu z kra jów ko mu ni stycz nych.
W IPN wśród ma te ria łów wy two rzo nych przez Biu ro In for ma ty ki MSW znaj du je się do -
ku men ta cja świad czą ca o ko rzy sta niu z roz wią zań sto so wa nych tak że w kra jach Eu ro py
Za chod niej. Mo wa tu o opra co wa niach „Kształ ce nie ka dry kie row ni czej w za kre sie
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10 AIPN, 0361/7, Kon cep cja za sto so wań in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych, paź dzier -
nik 1971 r., k. 185–203.

11 AIPN, 0361/2, Har mo no gram prac Ze spo łu ds. In for ma ty ki w MSW, 8 VII 1971 r., k. 77–87.
12 AIPN, 0361/11, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 024/org. mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia

6 III 1973 r., k. 128.
13 AIPN, 0361/6, Spra woz da nie z kon tro li sta nu za awan so wa nia prac nad wpro wa dze niem w re sor -

cie spraw we wnętrz nych elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji, 11 III 1975 r., k. 147.
14 W IPN nie od na le zio no do tych czas ma te ria łów oma wia ją cych, w ja ki spo sób po zy ski wa no opro -

gra mo wa nie nie zbęd ne do two rze nia baz da nych. Naj praw do po dob niej jed nak re sor to wi in for ma ty cy dla
każ dej ba zy two rzy li od ręb ny pro gram, któ ry funk cjo no wał w sys te mach ope ra cyj nych wła ści wych
dla ob słu gi wa nych kom pu te rów.



informa ty ki we Fran cji”15 i „Prze wi dy wa nia do ty czą ce roz wo ju i sto so wa nia elek tro nicz -
nych ma szyn ob li cze nio wych przez or ga ni za cje rzą do we Wiel kiej Bry ta nii w cią gu naj -
bliż szych 10 lat” z 1970 r.16

Biu ro In for ma ty ki 1 kwiet nia 1980 r. włą czo no do Biu ra „C”, w któ rym utwo rzo no
na stę pu ją ce ko mór ki: 

– Wy dział IX (opra co wy wa nie pro jek tów sys te mów in for ma tycz nych i ich opro gra -
mo wa nia);

– Wy dział X (prze no sze nie da nych z do ku men tów źró dło wych na no śni ki elek tro -
nicz ne i eks plo ata cja sprzę tu);

– Wy dział XI (kon ser wa cja bie żą ca i pla no wa nie roz wo ju ba zy tech no lo gicz nej)17.
W po ło wie lat osiem dzie sią tych do dat ko wo po wstał Wy dział XI A, któ ry od po wia -

dał za go spo dar kę sprzę tem kom pu te ro wym w re sor cie spraw we wnętrz nych. Ogó łem
licz ba eta tów re ali zu ją cych za da nia in for ma tycz ne zwięk szy ła się do 135. 

W tym cza sie za ry so wał się po dział na in for ma ty kę ogól no pań stwo wą i we wnątrz re -
sor to wą. Pierw sza, obej mu ją ca swo im za kre sem in for ma cje sta ty stycz ne do ty czą ce ży -
cia spo łecz no -go spo dar cze go w Pol sce, re ali zo wa na by ła przez po wsta ły w 1981 r.
De par ta ment PE SEL. Dru ga, znaj du ją ca swo je za sto so wa nie w wy peł nia niu pod sta wo -
wych funk cji SB (in wi gi la cji spo łe czeń stwa, roz po zna wa nia i zwal cza nia za gro żeń – rze -
czy wi stych i wy ima gi no wa nych), kon ty nu owa na by ła w Biu rze „C”. W ko mór ce tej
w mar cu 1987 r. opra co wa no Kon cep cję roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz -
nych na la ta 1987–200018. W do ku men cie tym oprócz mniej lub bar dziej nie re al nych wi -
zu ali za cji wy ko rzy sta nia tech no lo gii cy fro wej w bie żą cej pra cy „bez pie ki” po ja wi ły się
in for ma cje o „uwa run ko wa niach sprzę to wych”, ja kie mu szą być za pew nio ne, by pla ny
te się po wio dły. Wy ni ka ło z nich, że za ple cze ma szy no we re sor to wej in for ma ty ki znaj -
do wa ło się w ka ta stro fal nym sta nie. Re stryk cje CO COM19 sku tecz nie unie moż li wia ły
na by cie no wo cze snych tech no lo gii w kra jach ka pi ta li stycz nych, a na ich nie le gal ne po -
zy ska nie bra ko wa ło fun du szy. W wy ni ku te go w dal szym cią gu eks plo ata cja nie mal że
wszyst kich sys te mów opar ta by ła na kom pu te rze fir my Ho ney well -Bull. Urzą dze nie
to – tech no lo gicz nie już prze sta rza łe – w kra jach Eu ro py Za chod niej zo sta ło wy co fa ne
z użyt ko wa nia w 1980 r. Sza co wa no, że ze wzglę du na wiek i brak czę ści za mien nych
utrzy ma nie kom pu te ra w spraw no ści tech nicz nej bę dzie moż li we jesz cze tyl ko przez
okres 2–3 lat. Po zo sta łe urzą dze nia wy pro du ko wa ne w kra jach de mo kra cji lu do wej nie
speł nia ły wy ma gań przede wszyst kim w za kre sie mo cy ob li cze nio wej i prze pu sto wo ści
ka na łów. Pró ba prze nie sie nia ob słu gi czę ści sys te mów na wy pro du ko wa ny w Związ ku
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15 AIPN, 0361/2, Kształ ce nie ka dry kie row ni czej w za kre sie in for ma ty ki we Fran cji, 14 X 1971 r.,
k. 31–38.

16 Ibi dem, Prze wi dy wa nia dot. roz wo ju i sto so wa nia elek tro nicz nych ma szyn ob li cze nio wych przez
or ga ni za cje rzą do we w Wiel kiej Bry ta nii w cią gu naj bliż szych 10 lat, 1970 r., k. 101–132.

17 AIPN, 01435/21, Opra co wa nie re sor to we na te mat hi sto rii Biu ra „C”, b.d., k. 69–71.
18 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja roz wo ju in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych na la ta

1987–2000, ma rzec 1987 r., k. 54–96.
19 Ko mi tet Ko or dy na cyj ny Wie lo stron nej Kon tro li Eks por tu (CO COM, Co or di na ting Com mit tee

for Mul ti la te ral Export Con trols) – or ga ni za cja sku pia ją ca 17 państw, w tym: USA, Ja po nię, Au stra lię
i kraje za chod nio eu ro pej skie, któ rej za da niem by ło nie do pusz cze nie do uzy ska nia przez któ ry kol wiek
z kra jów tzw. blo ku wschod nie go za awan so wa nej tech no lo gii mo gą cej po słu żyć np. roz wo jo wi tech ni -
ki woj sko wej.



Ra dziec kim kom pu ter R -61 za koń czy ła się kom plet nym nie po wo dze niem. Eks plo ata cja
te go urzą dze nia wy ka za ła, że okres prze sto jów z po wo du awa rii był rów ny 40 proc. cza -
su pra cy kom pu te ra. Wie lo go dzin ne usu wa nie uste rek an ga żo wa ło do dat ko wo kil ku oso -
bo wą gru pę spe cja li stów. Wnio ski koń co we „kon cep cji roz wo ju” jed no znacz nie
wska zy wa ły na ko niecz ność za ku pie nia no we go sprzę tu w Sta nach Zjed no czo nych lub
kra jach Eu ro py Za chod niej. W prze ciw nym ra zie su ge ro wa no, że z po cząt kiem lat dzie -
więć dzie sią tych nie bę dzie moż li we ko rzy sta nie z ist nie ją cych już sys te mów, nie wspo -
mi na jąc już o wdra ża niu no wych.

Ja kie sys te my eks plo ato wa ła „bez pie ka”?

Sys te my prze twa rza nia in for ma cji pro jek to wa ne przez re sor to wych pro gra mi stów
w la tach sie dem dzie sią tych za czę to wdra żać w na stęp nej de ka dzie. Sza cu je się, że w dru -
giej po ło wie lat osiem dzie sią tych w Biu rze „C” re ali zo wa no 27 sys te mów prze twa rza -
nia in for ma cji20. Naj waż niej sze z nich to: 

KA DRA – re je stro wa no w nim pra cow ni ków re sor tu spraw we wnętrz nych, eks plo -
ato wa ny od 1977 r. przez De par ta ment Kadr MSW. W 1986 r. za wie rał ok. 140 tys. za pi -
sów do ty czą cych funk cjo na riu szy SB i MO oraz 70 tys. re kor dów ar chi wal nych21.

SPD -2 – uru cho mio ny w 1972 r., pierw szy roz le gły te ry to rial nie sys tem w MSW, ewi -
den cjo nu ją cy po byt w Pol sce Lu do wej cu dzo ziem ców z kra jów ka pi ta li stycz nych
i właści cie li pasz por tów kon su lar nych. Po wstał na sku tek de cy zji po li tycz nych, ta kich
jak otwar cie gra nicy z NRD i wpro wa dze nie ru chu bez wi zo we go z Au strią. W 1986 r.
za wie rał 60 tys. ak tu al nych za pi sów i 10 mln ar chi wal nych22. 

EPIW – sys tem Elek tro nicz ne go Prze twa rza nia In for ma cji Wy wia dow czych, któ ry
miał nie tyl ko gro ma dzić in for ma cje po zy ski wa ne przez De par ta ment I MSW, lecz tak -
że ko ja rzyć ze so bą zbież ne fak ty, oce niać je i kon tro lo wać ich obieg23.

ESPIN – sys tem in for ma cji kontr wy wia dow czej słu żą cy do re je stra cji spraw i osób
na po trze by dzia łań ope ra cyj nych po dej mo wa nych przez De par ta ment II MSW24.

ZSKO – Zin te gro wa ny Sys tem Kar to tek Ope ra cyj nych, do ce lo wo mia ły się w nim
ku mu lo wać da ne po zy ska ne z kar to tek i ist nie ją cych już sys te mów in for ma cyj nych re -
sor tów spraw we wnętrz nych i obro ny na ro do wej. Wsku tek cze go po szcze gól ne służ by
SB, MO, WOP, WSW i Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go WP mia ły by moż li wość po zy ski -
wa nia in te re su ją cych ich in for ma cji z jed ne go sys te mu. Pra ce nad ZSKO trwa ły do koń -
ca ko mu ni zmu w Pol sce25.

EZOP IV – Au to ma tycz ny Sys tem Ewi den cji Za in te re so wań Ope ra cyj nych, za wie rał
in for ma cje o cha rak te rze ana li tycz no -sta ty stycz nym do ty czą ce kle ru rzym sko ka to lic kie go,
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20 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 81.
21 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed -

no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], 1986 r., k. 37.
22 Ibi dem, k. 35.
23 AIPN, 0361/1, Te zy do dys ku sji nad pro ble mem przy go to wa nia eks pe ry men tu EPIW, 5 VII 1973 r.,

k. 47–50.
24 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed -

no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], 1986 r., k. 34.
25 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 85.



pa ra fii i obiek tów sa kral nych, a tak że osób świec kich za trud nio nych w Ko ście le. Da ne
per so nal ne do ty czy ły m.in. sta nu cy wil ne go, wy kształ ce nia, wy ko ny wa ne go za wo du,
ryso pi su, za in te re so wań, po glą dów i na ło gów26.

PE SEL – Po wszech ny Elek tro nicz ny Sys tem Ewi den cji Lud no ści, za wie rał da ne osób
prze by wa ją cych sta le na te ry to rium Pol ski, za mel do wa nych na po byt sta ły lub cza so wy
trwa ją cy po nad trzy mie sią ce, a tak że osób ubie ga ją cych się o wy da nie do wo du oso bi -
ste go lub pasz por tu27.

MA GI STER – po przed nik sys te mu PE SEL, opra co wa ny w la tach 1973–1974. Znaj -
do wa ły się w nim in for ma cje o wszyst kich Po la kach z wyż szym wy kształ ce niem – prze -
bieg ka rie ry za wo do wej i na uko wej, a tak że ad res za miesz ka nia28. Ofi cjal nie sys tem miał
słu żyć do pro wa dze nia po li ty ki ka dro wej, ale „bez pie ka” uży wa ła go do in wi gi la cji in te -
li gen cji. Na po cząt ku li czył 633 tys. za pi sów – za si li ły go in for ma cje na de sła ne z 60 tys.
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26 AIPN, 0361/6, Spra woz da nie z kon tro li sta nu za awan so wa nia prac nad wpro wa dze niem w re sor -
cie spraw we wnętrz nych elek tro nicz ne go prze twa rza nia in for ma cji, 11 III 1975 r., k. 154.

27 AIPN, 1585/10971, Stan za awan so wa nia sys te mu PE SEL i plan je go re ali za cji na la ta 1986–1990
oraz wy ni ka ją ce stąd wnio ski, li sto pad 1985 r., k. 4–6.

28 AIPN, 2499/179, Za ło że nia pod sys te mu „Ma gi ster” w sys te mie PE SEL, paź dzier nik 1973 r.,
k. 3–9.
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za kła dów pra cy i 90 wyż szych uczel ni. Już na po cząt ku lat osiem dzie sią tych wpi sa nych
by ło do nie go po nad 800 tys. osób29.

SERP – Sys tem Ewi den cji Ru chu Pasz por to we go, pod sys tem in for ma tycz ny Cen tral -
ne go Ban ku Da nych sys te mu PE SEL, eks plo ato wa ny od 1981 r., do ty czą cy ewi den cji
spraw pasz por to wych i ru chu gra nicz ne go. In for ma cje do sys te mu po zy ski wa no
w momen cie skła da nia wnio sków pasz por to wych i z punk tów kon tro li w chwili prze kra -
cza nia gra ni cy30.

SE STA – Sys tem Ewi den cji Ska za nych i Tym cza so wo Aresz to wa nych, pod sys tem in -
for ma tycz ny Cen tral ne go Ban ku Da nych sys te mu PE SEL. Po wstał na pod sta wie po ro -
zu mie nia mię dzy Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz nych a Mi ni ster stwem Spra wie dli wo ści
z 1983 r. Za si la no go da ny mi z Cen tral ne go Re je stru Ska za nych i Kar to te ki Ska za nych
i Tym cza so wo Aresz to wa nych, co skra ca ło czas ocze ki wa nia na za py ta nia o ka ral ność31.

EO -13A – ba za da nych osób in ter no wa nych wy ko rzy sty wa na od czerw ca 1982 r. Na -
zwa sys te mu po cho dzi od sym bo lu kar ty, któ rą re je stro wa no w kar to te ce ogól no in for ma -
cyj nej pro wa dzo ne śledz twa oraz fakt in ter no wa nia pod czas sta nu wo jen ne go. Ba za
za wie ra ła da ne per so nal ne i so cjo me trycz ne, ta kie jak: płeć, wiek, po cho dze nie spo łecz -
ne, in for ma cje o prze szło ści po li tycz nej, oraz da ne na te mat funk cjo na riu sza i jed nost ki
ope ra cyj nej SB zgła sza ją cej po trze bę in ter no wa nia. W póź niej szym cza sie ba zę tę na -
zwa no sys te mem JO DŁA, osta tecz nie zo sta ła włą czo na do Cen tral ne go Re je stru Osób
i Spraw. 

ESE ZO – Elek tro nicz ny Sys tem Ewi den cji Za dań Ope ra cyj nych, słu żył do re ali za cji
ana liz fak tów i zda rzeń po zo sta ją cych w za in te re so wa niu de par ta men tów re sor tu spraw
we wnętrz nych: III (zwal cza nie dzia łal no ści an ty pań stwo wej), IV (zwal cza nie dzia łal no -
ści Ko ścio ła ka to lic kie go i in nych związ ków wy zna nio wych), V (ochro na prze my słu)
i VI (za bez pie cze nie sek to ra go spo dar ki żyw no ścio wej, le śnic twa i prze my słu drzew ne -
go, ochro ny śro do wi ska i za so bów na tu ral nych)32.

CRO – Cen tral ny Re jestr Osób, miał udzie lać od po wie dzi na py ta nia, czy da na oso -
ba fi gu ru je w kar to te kach SB oraz w ja kim cha rak te rze, kto ją re je stro wał i czy ist nie ją
do ty czą ce jej ma te ria ły ar chi wal ne33.

CROS – Cen tral ny Re jestr Osób i Spraw (na stęp ca CRO), two rzo ny na prze ło mie lat
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych elek tro nicz ny bank da nych, za wie ra ją cy in for ma -
cje o re je stra cji wszyst kich osób i spraw ope ra cyj nych SB i MO. CROS wraz z sys te ma -
mi za gad nie nio wy mi po szcze gól nych pio nów ope ra cyj nych miał po zwa lać na szyb sze
i bar dziej spraw ne dzia ła nia wy mie rzo ne w da ne śro do wi sko bądź oso bę. Do ce lo wo da -
ne z CROS mia ły być prze ję te przez Zin te gro wa ny Sys tem Kar to tek Ope ra cyj nych34.
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29 AIPN, 1510/5926, M. Adam czyk, S. Wi kło, M. Za or ska, „In for ma ty ka w re sor cie spraw we wnętrz -
nych”, pra ca dy plo mo wa, Le gio no wo 1989 r., k. 97–99.

30 AIPN, 1585/10971, Stan za awan so wa nia sys te mu PE SEL i plan je go re ali za cji na la ta 1986–1990
oraz wy ni ka ją ce stąd wnio ski, li sto pad 1985 r., k. 7–8.

31 Ibi dem.
32 AIPN, 0365/91, t. 2, Kon cep cja wdra ża nia in for ma ty ki wspo ma ga ją cej dzia ła nia ope ra cyj ne jed -

no stek re sor tu spraw we wnętrz nych [pro jekt], 1986 r., k. 34.
33 AIPN, 0361/7, Kon cep cja za sto so wań in for ma ty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych, paź dzier -

nik 1971 r., k. 3–9.
34 T. Ru zi kow ski, op. cit., s. 83.



Ja kim sprzę tem dys po no wa no? 

ZAM -41 – pierw szy pol ski kom pu ter do prze twa rza nia da nych, za pro jek to wa ny
w IMM PAN w War sza wie, gdzie wy pro du ko wa no 16 ta kich ma szyn. Za in sta lo wa ny
w MSW w 1970 r. Wy po sa żo ny był w szyb kie pa mię ci fer ry to we i bęb no we oraz pa mię -
ci na ta śmach ma gne tycz nych. Te ostat nie by ły dość po wol ne, lecz mo gły słu żyć do prze -
cho wy wa nia bar dzo du żej ilo ści da nych. Po nad to, kom pu ter ZAM -41 mógł wy ko ny wać
kil ka nie za leż nych za dań jed no cze śnie35.

H -6030 – fir my Ho ney well -Bull, za in sta lo wa ny w 1973 r., miał pa mięć ope ra cyj ną
wiel ko ści 1 MB oraz ma so wą 1200 MB. Umoż li wiał współ pra cę z 32 do dat ko wy mi urzą -
dze nia mi uła twia ją cy mi do stęp do je go za so bów36. 

G -118 – pro duk cji wło skiej, za in sta lo wa ny w 1973 r., miał pa mięć ope ra cyj ną wiel -
ko ści 20 KB oraz ma so wą 30 KB. Ob słu gi wał czyt ni ki ta śmy pa pie ro wej da le ko pi so wej37.

Me ra 9150 – pro duk cji pol skiej, w Biu rze „C” za in sta lo wa no dwa ta kie urzą dze nia
w 1979 r. i 1984 r., mia ły po 32 KB pa mię ci ope ra cyj nej oraz 10 MB ma so wej. Mo gły
z nim współ pra co wać 32 sta no wi ska mo ni to ro we (sto so wa ne ja ko re je stra to ry da nych
sys te mów eks plo ato wa nych w ww. ma szy nach)38.

R -32 – pro duk cji pol skiej, za in sta lo wa ny w 1980 r., miał 2 MB pa mię ci ope ra cyj nej
oraz 1600 MB ma so wej. Umoż li wiał pod łą cze nie do 128 urzą dzeń koń co wych (punk ty
kon tro li gra nicz nej, ewi den cji kry mi nal no -roz po znaw czej SUSW, w Biu rze Kry mi nal -
nym KG MO)39. 

R -11 – pro duk cji wę gier skiej, włą czo ny do prac w 1980 r., miał 1 MB pa mię ci ope -
ra cyj nej oraz 300 MB ma so wej. Umoż li wiał pod łą cze nie 16 urzą dzeń (wy ko rzy sty wa ny
w Cen tral nej Kar to te ce Rze czy Utra co nych)40.

Me ra 100 – pro duk cji pol skiej, eks plo ato wa ny w MSW od 1981 r., dys po no wał
32 KB pa mię ci ope ra cyj nej. Po sia dał czte ry na pę dy dys ków ela stycz nych ośmio ca lo -
wych oraz moż li wość współ pra cy z urzą dze nia mi zdal ny mi se rii RIAD (ob słu gi wał
ruch gra niczny)41.

R -61 – pro duk cji ra dziec kiej, dzia łał od 1985 r. w cen tra li MSW, pla no wa no za stą pić
nim wy słu żo ny kom pu ter ame ry kań ski Ho ney well -Bull, miał 8 MB pa mię ci ope ra cyj nej
oraz 1200 MB pa mię ci ma so wej. Do łą czo ny pro ce sor umoż li wiał pod łą cze nie 64 koń -
co wych urzą dzeń kom pu te ro wych42.

IBM PC XT/AT – Biu ro „C” dys po no wa ło trze ma ze sta wa mi, mia ły one 640 KB
pamię ci ope ra cyj nej oraz od po wied nio 30,2 × 20,2 × 20 MB pa mię ci ma so wej. Mo gły
dzia łać ja ko zdal ne urzą dze nie, słu ży ły do roz po zna wa nia opro gra mo wa nia pod sta -
wowego43.
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35 AIPN, 0361/6, Nie któ re uzu peł nia ją ce in for ma cje do spra woz da nia z kon tro li sta nu za awan so wa -
nia prac nad wpro wa dze niem w re sor cie spraw we wnętrz nych in for ma ty ki, b.d., k. 166.

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

37 Ibi dem, k. 39.
38 Ibi dem.
39 Ibi dem.
40 Ibi dem.
41 Ibi dem.
42 Ibi dem, k. 38.
43 Ibi dem, k. 40.



SIE MENS 4004 – eks plo ato wa ny w De par ta men cie PE SEL MSW. Miał 1 MB pa -
mię ci ope ra cyj nej oraz 3 × 55 MB pa mię ci ma so wej. Ogó łem do ob słu gi Po wszech ne go
Elek tro nicz ne go Sys te mu Ewi den cji Lud no ści i je go pod sys te mów te ma tycz nych wy ko -
rzy sty wa no czte ry kom pu te ry tej fir my, oprócz SIE MENS 4004 by ły to SIE MENS 7755
oraz dwa urzą dze nia SIE MENS 774844.

Po wyż sze kom pu te ry w Biu rze ,,C” ob słu gi wa ło w 1986 r. 34 pro gra mi stów z Wy dzia -
łu IX, 73-oso bo wa ob słu ga tech nicz na z Wy dzia łu X i 32 kon ser wa to rów z Wy dzia łu XI. 

Nie ste ty, do chwi li obec nej nie wia do mo, co sta ło się z ba za mi da nych po wsta ły mi
w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych. Czy zo sta ły znisz czo ne w chwi li upad ku ko mu -
ni zmu w Pol sce, tak jak du ża część ma te ria łów ak to wych wy two rzo nych przez SB? Czy
do ko na ły te go służ by ochro ny pań stwa wol nej Pol ski? Spo śród wszyst kich baz „bez pie -
ki” do za so bu ogól ne go IPN po zy ska no tyl ko dwie wer sje Zin te gro wa ne go Sys te mu Kar -
to tek Ope ra cyj nych obej mu ją ce za pi sy z 1988 r. i 1990 r., obie zresz tą wy bra ko wa ne.
Nie po we to wa ną stra tą dla hi sto ry ków i ba da czy dzie jów cy wil nych or ga nów re pre sji Pol -
ski Lu do wej jest utra ta sys te mów ob słu gu ją cych pio ny ope ra cyj ne SB, w szcze gól no ści
EPIW – wy ko rzy sty wa ny przez De par ta ment I, i ESPIN, któ rym po sił ko wał się De par -
ta ment II MSW. Na dzie ję bu dzi na to miast im ple men ta cja in for ma cji zde po no wa nych
na ma gne tycz nych no śni kach da nych, któ re znaj du ją się w wy od ręb nio nym taj nym zbio -
rze, o któ rym mo wa w art. 39 usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. 
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44 AIPN, 1585/10971, Stan za awan so wa nia sys te mu PE SEL i plan je go re ali za cji na la ta 1986–1990
oraz wy ni ka ją ce stąd wnio ski, li sto pad 1985 r., k. 26.

Taśmy magnetyczne wykorzystywane w Zintegrowanym Systemie Kartotek
Operacyjnych (fot. Paweł Zielony)



W wy mie nio nym zbio rze znaj du je się mia no wi cie 655 ta kich nie ty po wych no śni ków,
okre śla nych przez spe cja li stów z Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go ja ko pół ca lo -
we, dzie wię cio ścież ko we ta śmy szpu lo we. Za pi sy na nie sio ne na spi sach zdaw czo -odbior -
czych, za któ ry mi ma te ria ły te tra fi ły do za so bu In sty tu tu, po zwa la ją wie rzyć, że oprócz
po zy ska ne go już wcze śniej ZSKO na ta śmach prze cho wy wa ne są tak że in ne sys te my ba -
zo da no we SB, m.in. ESPIN, EZOP, EO -13A, CROS lub KA DRA. Ana li za wspo mnia -
nych po mo cy ewi den cyj nych po ka zu je, że w przy pad ku 137 taśm opis ich do ty czą cy jest
tak da le ce enig ma tycz ny, że nie po zwa la na usta le nie cha rak te ru prze cho wy wa nych tam
da nych. To zaś da je na dzie ję, że znaj du ją się na nich in ne sys te my eks plo ato wa ne w resor -
cie spraw we wnętrz nych, do któ rych ani ar chi wi ści z IPN, ani hi sto ry cy spo za In sty tu tu
do tych czas do stę pu nie mie li. 

Dla cze go na le ży im ple men to wać?

Pierw szym po wo dem jest war tość hi sto rycz na za pi sa nych da nych. W opi nii kie row -
nic twa BUiAD IPN in for ma cje umiesz czo ne na ta śmach szpu lo wych mo gą mieć ko lo -
sal ne zna cze nie dla ba da czy naj now szej hi sto rii na sze go kra ju. Ich od czy ta nie po zwo li -
ło by na szcze gó ło we od two rze nie me cha ni zmów dzia ła nia SB i ska li in wi gi la cji pol skie go
spo łe czeń stwa. Nie ste ty, to „cy fro we dzie dzic two” ze wzglę du na szyb kość sta rze nia się
urzą dzeń i opro gra mo wa nia, za po mo cą któ re go by ło wy two rzo ne, za gro żo ne jest obec -
nie cał ko wi tą utra tą uni ka to wych da nych. 

In sty tut już w 2008 r. roz po czął sta ra nia ma ją ce na ce lu sko pio wa nie in for ma cji za -
war tych na tych no śni kach na współ cze sne urzą dze nia ma ga zy nu ją ce da ne cy fro we. Pod -
sta wo wym pro ble mem unie moż li wia ją cym w za sa dzie ja ką kol wiek pra cę nad ty mi
ma te ria ła mi jest za strze że nie do stę pu do nich na ło żo ne przez sze fa ABW. Wie lo krot ne
proś by kie ro wa ne do ABW o je go uchy le nie spo tka ły się z od mo wą. Głów nym ar gu men -
tem był brak moż li wo ści tech nicz nych od czy tu i sko pio wa nia taśm, a co się z tym wią -
że, nie moż ność do ko na nia ana li zy umiesz czo nych na nich za pi sów. 

Na su ge stie, aby pra ce nad im ple men ta cją da nych po wie rzyć fir mie ze wnętrz nej,
świad czą cej już po dob ne usłu gi, ABW wska za ła na ko niecz ność po sia da nia przez ewen -
tu al ne go wy ko naw cę świa dec twa bez pie czeń stwa prze my sło we go pierw sze go stop nia,
po twier dza ją ce go je go zdol ność do za pew nie nia ochro ny in for ma cji nie jaw nych ozna -
czo nych klau zu lą „Ści śle taj ne”, oraz dys po no wa nia przez pra cow ni ków wy ko naw cy po -
świad cze nia mi bez pie czeń stwa upo waż nia ją cy mi ich do do stę pu do in for ma cji
nie jaw nych ozna czo nych ww. klau zu lą. Speł nie nie po wyż szych wa run ków dla fir my ze -
wnętrz nej by ło by nie la da wy zwa niem i wią za ło by się ze zwięk sze niem i tak już nie ma -
łych kosz tów usłu gi (pod czas wstęp nych usta leń z fir mą, któ ra dys po no wa ła sprzę tem
umoż li wia ją cym prze ko pio wa nie da nych, usta lo no, że ce na prze gra nia jed nej ta śmy oscy -
lo wa ła by wo kół 1000 PLN, koszt ca łej ope ra cji wy niósł by za tem 655 000 PLN!). Do -
dat ko we wy dat ki wią za ły by się z ko niecz no ścią za cho wa nia ry go rów usta wy o ochro nie
in for ma cji nie jaw nych i speł nie niem wa run ków, w ja kich od by ło by się prze twa rza nie da -
nych, np. zwią za nych z za gwa ran to wa niem od po wied nie go za si la nia czy za mon to wa -
niem kli ma ty za cji ob ni ża ją cej tem pe ra tu rę w po miesz cze niu.

Po nie waż koszt wy na ję cia fir my ze wnętrz nej prze ra stał moż li wo ści fi nan so we In sty -
tu tu, po sta no wio no po zy skać od po wied nią ba zę sprzę to wą po zwa la ją cą na prze gra nie
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danych. Gdy by uda ło się wy po ży czyć lub za ku pić od po wied nie urzą dze nia, pra ce ma ją -
ce na ce lu im ple men ta cję da nych mo gli by wy ko nać pra cow ni cy Biu ra In for ma ty ki IPN
pod nad zo rem funk cjo na riu szy ABW. Roz wią za nie to nie dość, że du żo tań sze, po -
zwoliłoby na omi nię cie wszel kich ob ostrzeń do ty czą cych po stę po wa nia z ma te ria ła mi
zgro madzo ny mi w zbio rze za strze żo nym. Pi sma z proś bą o uży cze nie urzą dzeń mo gą -
cych wspo móc na sze dłu go let nie sta ra nia wy sła no m.in. do Cen tral ne go La bo ra to rium
Kry mi na li sty ki Ko men dy Głów nej Po li cji, Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej, In sty tu tu
Eks per tyz Są do wych, Po li tech ni ki War szaw skiej.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że więk szość kom pu te rów uży wa nych przez SB by ła wy pro -
du ko wa na w kra jach so cja li stycz nych, skie ro wa no do ABW proś bę o na wią za nie kon -
tak tów ze służ ba mi spe cjal ny mi kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej w ce lu usta le nia,
czy są one w po sia da niu urzą dzeń po zwa la ją cych na od two rze nie da nych z in te re su ją -
cych nas no śni ków. Nie ste ty, na sze ape le nie przy nio sły efek tu, a w więk szo ści przy pad -
ków nie do cze ka ły się na wet żad nej od po wie dzi.

Dru gim po wo dem, któ ry de ter mi nu je dzia ła nia IPN zwią za ne z od two rze niem
danych z nie ty po wych no śni ków, jest treść art. 52 usta wy o na ro do wym za so bie ar chi -
wal nym i ar chi wach. Prze wi du je on od po wie dzial ność kar ną w wy mia rze do 3 lat
pozbawie nia wol no ści dla osób, któ re po sia da ją szcze gól ny obo wią zek ochro ny ma te -
ria łów ar chi wal nych, a po mi mo te go do pro wa dza ją do ich znisz cze nia lub uszko dze nia.
W przy pad ku nie umyśl ne go dzia ła nia spraw ca pod le ga grzyw nie lub ka rze ogra ni cze -
nia wol no ści.

Prze ka za ne do IPN ta śmy ma gne tycz ne są naj czę ściej zbu do wa ne z ma gne tycz nej
war stwy tlen ku chro mu, że la za lub alu mi nium po łą czo nej sub stan cją przy lep ną z no śni -
kiem po lie stro wym. Przy lep ne pod ło że, od któ re go w du żej mie rze za le ży dłu gość ży cia
ta kiej ta śmy, to sub stan cja po dat na na ze psu cie przez hy dro li zę i utle nia nie. Wy twa rza no
je naj czę ściej z po li me rów ży wi cy, po li ure ta nów i si li ko nów. Skład ni ki spo iwa do bie ra -
ne by ły we dług re cep tur wy twór cy no śni ków da nych, dla któ re go waż niej sza by ła szyb -
kość dzia ła nia i prze twa rza nia ście żek taśm niż ich dłu go wiecz ność. Po nie waż in for ma cje
na ta śmie za pi sa ne są w for mie na ma gne ty zo wa nych czą ste czek, ja ki kol wiek uszczer -
bek lub znie kształ ce nie ma gne tycz nych tlen ków po wo du je stra tę da nych45. Opty mal ny -
mi wa run ka mi prze cho wy wa nia taśm jest tem pe ra tu ra ok. 18°C, przy wil got no ści
po wie trza 40 proc. Wyż sza tem pe ra tu ra i wil got ność mo że spo wo do wać hy dro li zę po li -
me rów i ini cjo wać prze rwa nie po łą czeń ich czą ste czek46. Po miesz cze nie, w któ rym prze -
cho wu je się no śni ki ma gne tycz ne, po win no być zbli żo ne wa run ka mi do „czy stej sa li”,
a po wie trze w nim nie ustan nie fil tro wa ne. Każ dą rol kę na le ży za mknąć w od dziel nym
po jem ni ku, umiesz czo nym z ko lei w wo recz ku po li ety le no wym, co za po bie ga ulat nia -
niu się spo iwa. Ta śmy po win ny być prze cho wy wa ne w po zy cji pio no wej z pod par ciem
w cen tral nej czę ści szpu li, aby unik nąć na ci sku na kra wę dzie. Spe cja li ści z za kre su kon -
ser wa cji ma te ria łów au dio wi zu al nych i no śni ków in for ma tycz nych za le ca ją sys te ma tycz -
ne (co 3–5 lat) kon tro lo wa nie ja ko ści za pi su. W przy pad ku stwier dze nia je go po gor sze nia
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45 Za sa dy po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi. Ochro na za so bu ar chi wal ne go, wy bór
i oprac. M. Bo row ski, A. Czaj ka, A. Mi chaś, War sza wa 2006, s. 76–79.

46 M. Brzo zow ska -Ja błoń ska, Róż ne środ ki za pi su in for ma cji – wy ma ga nia do ty czą ce prze cho wy -
wa nia i użyt ko wa nia, „Ze szy ty Kon ser wa tor skie” 1991, nr 9, s. 53–56.



się, da ne na le ża ło by prze ko pio wać na wy so kiej ja ko ści ta śmy po lie stro we w bie żą cym,
naj czę ściej uży wa nym for ma cie. Ko pie użyt ko we po win no się wy ko ny wać cy klicz nie,
aby nie sta rza ły się jed no cze śnie47. Gdy no śni ki znaj du ją się w do brym sta nie, dzia ła nia
te mo gą ogra ni czyć się do prze wi nię cia w obie stro ny, na le ży jed nak pa mię tać o prze wi -
nię ciu ta śmy do koń ca. Sza cu je się, że ta śma ma gne tycz na star sza niż piętnaście lat
wyma ga szcze gól nie tro skli wej uwa gi, a ta śma po nad dwu dzie sto let nia po trze bu je pro -
fe sjo nal nej opie ki kon ser wa to ra.

Wie lo let nie sta ra nia pra cow ni ków In sty tu tu ma ją ce na ce lu ura to wa nie da nych cy fro -
wych wy two rzo nych przez „bez pie kę” są swo istym ali bi chro nią cym IPN przed sank cja -
mi kar ny mi prze wi dzia ny mi w art. 52 wspo mnia nej usta wy. Nie ste ty, spe cy fi ka zbio ru
wy od ręb nio ne go nie po zwa la na za sto so wa nie pro fi lak ty ki pre wen cyj nej za po bie ga ją cej
nisz cze niu taśm. Świa do mość nie uchron ne go prze mi ja nia trwa ło ści in te re su ją cych nas
no śni ków po łą czo na z bez sil no ścią i nie mo cą prze ciw dzia ła nia te mu fak to wi po wo du je
roz go ry cze nie ar chi wi stów In sty tu tu, ale i de ter mi nu je ich tak że do po dej mo wa nia dal -
szych dzia łań. 

Wy ni kiem ostat nich sta rań pra cow ni ków IPN jest od na le zie nie na ryn ku ame ry kań -
skim i po zy ska nie je sie nią 2012 r. urzą dze nia HP 88780, któ re we dług za pew nień przed -

Mariusz Kwaśniak
A

R
C

H
I
W

U
M

 I
 Z

A
S
Ó

B

66

Fotografia z filmu Budowa bazy PESEL (AIPN PF, 2361/132)

47 J. Gro chow ski, Za pis cy fro wy. Trwa łość i do stęp ność, „No tes Kon ser wa tor ski” 2004, t. VIII, s. 20–46.



sta wi cie la pro du cen ta fir my Haw lett Pac kard mo że być po moc ne przy od twa rza niu treści
z taśm. 

Zgod nie z za pi sa mi Usta wy z dnia 5 sierp nia 2010 r. o ochro nie in for ma cji nie jaw -
nych im ple men ta cja da nych, któ rych treść mo że być ob ję ta klau zu lą taj no ści, musi być
po prze dzo na opra co wa niem do ku men ta cji bez pie czeń stwa sys te mu te le in for ma tycz ne -
go, skła da ją cej się z da nych do ty czą cych dwóch za gad nień:

1. Opi su szcze gól nych wy ma gań bez pie czeń stwa sys te mu te le in for ma tycz ne go,
w któ rym mu si się zna leźć omó wie nie spo so bów za rzą dza nia bez pie czeń stwem sys te -
mu, za sto so wa nych za bez pie czeń, w tym za bez pie cze nia do ce lo we go miej sca pra cy i stref
ochron nych, oraz me tod ochro ny fi zycz nej sa mych no śni ków.

2. Opi su pro ce dur bez piecz nej eks plo ata cji, w któ rym okre śla się tryb po stę po wa nia
w spra wach zwią za nych z bez pie czeń stwem in for ma cji nie jaw nych prze twa rza nych
w sys te mie oraz za kres od po wie dzial no ści je go użyt kow ni ków i pra cow ni ków ma ją cych
do nie go do stęp.

Na tym eta pie znaj du ją się ak tu al nie pra ce pro wa dzo ne w IPN. Po wypełnieniu
niezbędnych pro ce dur i wy ma gań do ku men ta cja zo sta nie prze sła na do ABW ce lem osta -
tecz nej ak cep ta cji. W mo men cie jej uzy ska nia bę dzie moż li we prze ko pio wa nie da nych
z taśm ma gne tycz nych na współ cze sne no śni ki da nych. Moż na ocze ki wać, że wy ni ki
tych prac bę dą na ty le in te re su ją ce, że zaciekawią sze ro kie gro no ba da czy po wo jen nej
hi sto rii Pol ski i to nie tyl ko tych zaj mu ją cych się dzie ja mi cy wil nych i woj sko wych or -
ga nów bez pie czeń stwa pań stwa z lat 1944–1990.
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Przydział zadań dla zespołu projektantów systemów i programistów Biura
Informatyki MSW na 1974 r. (AIPN, 0361/6)
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Notatka służbowa ze spotkania przedstawicieli RCI PESEL i Biura Informatyki
MSW 19 VI 1975 r. (AIPN, 0361/5)
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Parametry techniczne sprzętu komputerowego eksploatowanego w Biurze „C” 
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych (AIPN, 0365/91, t. 2)
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Schemat powiązań systemów informatycznych resortu w 1987 r. (AIPN, 0365/91)



Switłana Laskowska

Zasady ewidencji operacyjnej

„elementu politycznie

niepewnego” w sowieckich

organach WUCzK–GPU–OGPU

w latach 1918–1934*

Jed ny mi z atry bu tów pań stwa, istot ny mi ele men ta mi je go wpły wu na spo łe czeń stwo,
są sto ją ce na stra ży pra wa or ga ny kar ne, w tym tak że or ga ny bez pie czeń stwa pań -
stwo we go. W sfe rze zwal cza nia prze stęp czo ści wy stę pu ją one ja ko swo je go ro dza -

ju li de rzy po li ty ki pań stwo wej. Dla or ga nów chro nią cych pra wo i pro wa dzą cych dzia ła nia
ope ra cyj no -śled cze nie od łącz ne są spe cjal ne me to dy oraz środ ki po zy ski wa nia in for ma -
cji. Wśród tych środ ków istot ną ro lę od gry wa ją ewi den cje ope ra cyj ne, bez pro wa dze nia
któ rych pra ca ope ra cyj no -śled cza wy da je się nie moż li wa. W od róż nie niu od re je stra cji
pań stwo wych ce lem ewi den cji ope ra cyj nych jest zgro ma dze nie, usys te ma ty zo wa nie
і ana li za da nych na te mat or ga ni za cji lub po szcze gól nych osób w ce lu re ali za cji dzia łań
pre wen cyj nych po prze dza ją cych prze stęp stwo. W od nie sie niu do kon kret nych osób spra -
wy ewi den cji ope ra cyj nej za zwy czaj pro wa dzo ne są przy wy stą pie niu pod staw o cha rak -
te rze kry mi nal nym. Ob ję cie ewi den cją ope ra cyj ną nie po win no za le żeć od oby wa tel stwa,
na ro do wo ści, po cho dze nia spo łecz ne go, sta nu ma jąt ko we go, przy na leż no ści do okre ślo -
nych par tii po li tycz nych czy or ga ni za cji spo łecz nych, sto sun ku do re li gii itd. Tym cza -
sem w prak ty ce prze pi sy te nie za wsze by ły sto so wa ne.

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest okre śle nie miej sca ewi den cji ope ra cyj nych (nie jaw nych)
so wiec kich służb spe cjal nych wśród in nych ewi den cji pań stwo wych (jaw nych) і re je stra cji
lud no ści, ich ro li w sys te mie za rzą dza nia pań stwo we go w pierw szym dzie się cio le ciu je go
funk cjo no wa nia, a tak że wpły wu po li ty ki pań stwo wej na ich for mo wa nie і wy ko rzy sta nie.
Przy czy ni się to do peł niej sze go wy ja śnie nia me cha ni zmów ma ni pu la cji przez pań stwo za -
rów no ca łym spo łe czeń stwem, jak i je go po szcze gól ny mi war stwa mi.

Pro blem ba da nia pań stwo wych ewi den cji і re je stra cji lud no ści w ostat nim cza sie
zwra ca znacz ną uwa gę ba da czy. We dług Ser hi ja Bi ło ki nia dzię ki me to dom ewi den cji,
spo rzą dza nia an kiet, pasz por ty za cji oraz spi sów lud no ści stwo rzo no kom plek so wy sys -
tem za rzą dza nia, któ ry zaj mo wał okre ślo ne miej sce w pań stwo wej po li ty ce ma so we go
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ter ro ru1. Kwe stię sys te mu pasz por to we go w ZSRS ja ko ele men tu reglamentacji lud no ści
i ujaw nia nia osób, któ re mo gły by sta no wić nie bez pie czeń stwo dla ist nie ją ce go re żi mu,
omó wio no w ar ty ku le Ta ma ry Wa si liw nej Wronś kiej oraz Sta ni sła wa Kul czyć kie go2.
Wymienieni badacze wspo mina li tak że o ewi den cjach ope ra cyj nych, przy czym w nie -
do sta tecz nym stop niu opi sano za sa dy i pro ces ich two rze nia.

Pro blem ewi den cji ope ra cyj nych or ga nów GPU USRS pod nie sio no w mo no gra fii
Woło dy my ra Ta ra so wy cza Okip niukа3. Au tor roz pa tru je dzia ła nia so wiec kich służb
specjal nych we dług re je stra cji tyl ko dwóch ka te go rii lud no ści, któ re pod le ga ły obo wiąz -
ko wej ewi den cji ope ra cyj nej, tzw. pro wo ka to rów (by łych pra cow ni ków kar nych or ga -
nów wła dzy i ukra iń skich nie so wiec kich rzą dów) oraz bia łych ofi ce rów. 

Z ko lei ana li zu jąc in for ma cyj no -ana li tycz ne dzia ła nia służb spe cjal nych w la tach dwu -
dzie stych, któ rych za da niem by ło ujaw nie nie і za re je stro wa nie tzw. ne ga tyw nych prze -
ja wów w ży ciu po li tycz nym і eko no micz nym kra ju, Ro man Ju ri jo wycz Pod kur w swo ich
ar ty ku łach pod jął rów nież pro blem ewi den cji „ele men tu po li tycz nie nie pew ne go”4.

Po nad to w Wydzielonym Ar chi wum Pań stwo wym Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny
zgro ma dzo ne zo sta ły ory gi na ły wy da nych dru kiem w la tach dwu dzie stych ХХ w. ksiąg
ewi den cyj nych osób, któ re znaj do wa ły się w głów nej ewi den cji or ga nów GPU USRS
by łych bia łych ofi ce rów5, daw nych człon ków par tii le wi co wych: anar chi stów, mien sze -
wi ków, ese row ców6 itd. Ewi den cje te pro wa dzo ne by ły przez Od dział Ewi den cyj no-Sta -
ty stycz ny GPU USRS і zo sta ły opu bli ko wa ne w ce lu ich roz po wszech nie nia wśród
miej sco wych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go. Za rów no te ma te ria ły, jak i wie le
in nych, nie li cząc prze dru ku wy da nych ewi den cji bia łych ofi ce rów z przed mo wą Ja ro -
sła wa Tin czen ki7, nie zo sta ły jesz cze zba da ne przez na ukow ców. 

Pierw sze so wiec kie ewi den cje pań stwo we by ły zwią za ne z dzia ła nia mi mo bi li za cyj -
ny mi okre su wo jen ne go ko mu ni zmu i mo bi li za cją w sze re gi Ro bot ni czo-Chłop skiej
Armii Czer wo nej (RKKA8). Spo rzą dza no je głów nie na pod sta wie „cech za wo do wych”. 

O two rze niu pierw szych ewi den cji ope ra cyj nych so wiec kich służb spe cjal nych de cy -
do wa ły nie przy czy ny o cha rak te rze kry mi nal nym, lecz po cho dze nie spo łecz ne osób,
które re je stro wa no ja ko „ele ment po li tycz nie nie pew ny”. Re je stra cjom w or ga nach bez -
pie czeń stwa pań stwo we go pod le ga ły ka te go rie osób, któ re po ten cjal nie mo gły sta no wić
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1 S. Bi ło kiń, Ma so wyj te ror jak za sib der żaw no ho upraw lin n ja w SRSR (1917–1941 rr.). Dze re ło -
znaw cze do sli dżen n ja, t. 1, Ky jiw 1999, s. 448; idem, Sys te ma ob li kiw an ke tu wan n ja j pa spor ty za ci ji na -
se len n ja jak in for ma cij na osno wa der żaw no ji po li ty ky ma so wo ho te ro ru, cza sty na 1 [w:] idem, Ma te ria ły
Wseu kra jinś ko ji kon fe ren ci ji sum no ji pa mia ti we ły ko ho te ro ru 1937 ro ku „Zło czyn bez ka ry” 3–4 ły sto -
pa da 1997 ro ku, Ky jiw 1998, s. 42–73.

2 T.W. Wronś ka, S.W. Kul czyć kyj, Ra dianś ka pa sport na sys te ma, „Ukra jinś kyj Isto rycz nyj Żur -
nał” 1993, nr 3, s. 33–43; 1993, nr 4, s. 3–15. 

3 W.T. Okip niuk, Der żaw ne po li tycz ne upraw lin n ja USRR (1922–1934): isto ry ko -ju ry dycz nyj ana -
liz, Ky jiw 2002, s. 290.

4 R.J. Pod kur, In for ma cij no -ana li tycz na ro bo ta jak odyn z na priam kiw di jal no sti spec służb w 20–30-ch
ro kach, „Z ar chi wiw WUCzK–GPU–NKWD–KGB” 1998, nr 1/2 (6/7), s. 342–356.

5 Ha łu ze wyj der żaw nyj ar chiw Służ by Bez pe ky Ukra ji ny (da lej: HDA SBU), f. 13, spr. 1031, 1032,
1033.

6 Ibi dem, f. 9, spr. 1-mr, 140-mr.
7 Kni ga ucze ta lic so sto jaw szich na oso bom ucze tie byw szich ofi cie row w or ga nach GPU Ukra iny

w 4 tt., przed mo wa J. Tin czen ko, Char ków, t. 1, 2011; t. 2–4, 2012.
8 Ra bo cze -Kre sti jan ska ja Kra sna ja Ar mi ja.



nie bez pie czeń stwo dla ist nie ją ce go re żi mu po li tycz ne go. Za gro że nia te mo gły mieć róż -
ny cha rak ter w za leż no ści od po li ty ki, któ rą pro wa dzi ła rzą dzą ca par tia. Jed nym z ich
źró deł by ły ide olo gicz ne wy obra że nia eli ty bol sze wic kiej na te mat nie bez pie czeństw czy -
ha ją cych na wła dzę ze stro ny okre ślo nych warstw lud no ści.

Od sa me go po cząt ku do wy zna cza nia ta kich ka te go rii lud no ści czę sto wy ko rzy sty -
wa no ter mi ny: „wróg na ro du”, „kontr re wo lu cjo ni sta” itd. W pro jek cie pla nu prac WCzK
na rok 1921 spo ty ka my po ję cie „so wiec ko pew ny”. Ana lo gicz nie w tym cza sie po ja wia
się też ter min „po li tycz nie nie pew ny”. W spra woz da niu z dzia łal no ści Ki jow skie go Gu -
ber nial ne go Od dzia łu GPU za rok 1923 przy kwe stiach do ty czą cych ewi den cji uży wa no
już okre śleń „ele ment szko dli wy” (kie dy cho dzi o ewi den cję Od dzia łu Eko no micz ne go
GPU) oraz „nie pew ni” (gdy mo wa o dzia ła niach Wy dzia łu Re je stra cyj no -Sta ty stycz -
nego)9. War to przy po mnieć, iż wsku tek re wo lu cji paź dzier ni ko wej na wet w mia stach,
gdzie nie wy stę po wa no zbroj nie prze ciw ko bol sze wi kom, aresz to wa ni zo sta li mi li cjan -
ci, urzęd ni cy car skiej ad mi ni stra cji і Rzą du Tym cza so we go, ofi ce ro wie, „sa bo ta ży ści”,
„spe ku lan ci” itd. 

Pierw sze ewi den cje oraz re je stra cje nie wie le przy po mi na ły kla sycz ne ewi den cje ope -
ra cyj ne, któ re cha ra kte ry stycz ne by ły dla or ga nów zaj mu ją cych się dzia ła nia mi ope ra -
cyj no-śled czy mi. Ist nia ły ku te mu za rów no obiek tyw ne, jak і su biek tyw ne przy czy ny. 

Po pierw sze, więk szość ów cze snych kie row ni ków WCzK, jak і je go prze wod ni czą -
cy Fe liks Dzier żyń ski, nie od ra zu do szła do prze ko na nia o ko niecz no ści wy ko rzy sty wa -
nia w dzia ła niach no wo utwo rzo nych ko mi sji nad zwy czaj nych tra dy cyj nych me tod
ope ra cyj no-śled czych, z któ rych ak tyw nie ko rzy sta ła car ska żan dar me ria w wal ce z par -
tia mi le wi co wy mi. Tyl ko pod czas Pierw szej Wszech ro syj skiej Kon fe ren cji Ko mi sji Nad -
zwy czaj nych w czerw cu 1918 r., roz pa tru jąc pro blem zwal cza nia spe ku la cji, przy ję to
re zo lu cję, że każ da me to da wal ki, któ ra by ła by nie od po wied nia dla so cja li stów, mo że
być wy ko rzy sta na.

Wła śnie w 1918 r. w pod od działа ch WCzK po ja wi ły się pierw sze pró by zor ga ni zo -
wa nia re je stra cji „an ty so wiec kie go ele men tu kontr re wo lu cyj ne go”. Roz ka zem WCzK
nr 65, wy da nym la tem 1918 r. i pod pi sa nym „za prze wod ni czą ce go ko mi sji” Pe ter sa przez
W. Fo minа oraz na czel ni ka szta bu kor pu su wojsk przy WCzK K. Wo ło bu je wa, w ra mach
kam pa nii roz bro je nia lud no ści we wsiach oraz ujezd nych mia stach prze ka zy wa no miej -
sco wym or ga nom wy tycz ne „zło że nia szcze gó ło wych wy ka zów wszyst kich wiej skich
ku ła ków, wziąw szy ich na ewi den cję”10. Być mo że te lub po dob ne wy ka zy by ły pier wo -
wzo ra mi ewi den cji ope ra cyj nych so wiec kich służb spe cjal nych.

Po dru gie, w oko licz no ściach woj ny і przy czę stych zmia nach rzą dów, zwłasz cza
na Ukra inie, trud no by ło ure gu lo wać dzia ła nia agen tu ral ne na do sta tecz nym po zio mie,
tym bar dziej że przeważająca liczba lud no ści cią gle ocze ki wa ła ko lej nej zmia ny wła dzy. 

Po trze cie, pierw si cze ki ści – w więk szo ści daw ni ro bot ni cy і chło pi, а bar dzo czę sto
tak że ele ment mar gi ne su – by li po zba wie ni moż li wo ści na by cia nie zbęd nych umie jęt no -
ści i zro zu mie nia spe cy fi ki pra cy. Nie rzad ko pierwsze wy ka zy two rzo ne by ły na pod sta -
wie oso bi stych uprze dzeń, wy rów ny wa nia ra chun ków itd.
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Po czwar te, ewi den cją so wiec kich służb spe cjal nych obej mo wa no głów nie oso by ze
wzglę du na ich nie lo jal ność po li tycz ną wo bec no we go ła du, а ba za spo łecz na nie za do -
wo lo nych by ła nad zwy czaj sze ro ka. Co do isto ty, w pierw szych la tach cze ki ści і ko mu -
ni ści czę sto sta wia li prze ciw ko so bie і stwo rzo ne mu przez nich re żi mo wi ca ły na ród
i w efek cie też „kla so wo bli ski ele ment”.

Czer wo ny ter ror ja ko po li ty ka pań stwa, ogło szo ny w de kre tach z 3 і 5 wrze śnia
1918 r., uwzględ niał wy ko rzy sta nie me tod bez po śred nie go roz strzy gnię cia: ma so we
aresz ty, prze szu ki wa nia, ob ła wy, roz strze li wa nia itd. Po ja wi ła się wów czas in sty tu cja
tzw. zakład ni ków (w tym ce lu stwo rzo no ich per so nal ne wy ka zy). Świad czą o tym przede
wszyst kim te le gra my bol sze wic kich przy wód ców Wło dzi mie rza Le ninа і Fe lik sa Dzier -
żyń skie go, któ re by ły kie ro wa ne do miej sco wych or ga nów CzK і ko mi te tów par tyj nych,
z żą da niem pod ję cia „środ ków pro fi lak tycz nych” w ce lu uprze dze nia prób wy stą pień.
Wśród tych dzia łań, jak wy ja śniał Dzier żyń ski, naj bar dziej sku tecz ne miało być „bra nie
zakład ni ków spo śród bur żu azji, wy cho dząc z wy ka zów uło żo nych [...] dla ścią gnię cia
kon try bu cji po ło żo nej na bur żu azję”11.

Za tem na prze łom la ta i je sie ni 1918 r. przy pa da po czą tek or ga ni za cji pierw szych so -
wiec kich re je stra cji „ele men tów wro gich wła dzy so wiec kiej”. Wy ka zy skła da ły się
z przed sta wi cie li bur żu azji, nie za leż nie od ich sto sun ku do no wej wła dzy oraz jej po li ty -
ki. M. Ła cys, mó wiąc o isto cie czer wo ne go ter ro ru, za zna czał w ar ty ku le opu bli ko wa -
nym 1 li sto pa da 1918 r. w cza so pi śmie „Kra snyj Tier ror”: „My nie wal czy my prze ciw ko
po szcze gól nym oso bom, my nisz czy my bur żu azję ja ko kla sę [...]. Nie szu kaj cie w spra -
wie oskar żo nych do wo dów te go, [czy] po wstał on prze ciw ko Ra dzie [z] bro nią, czy sło -
wem. Przede wszyst kim wy po win ni ście go spy tać, do ja kiej kla sy na le ży, ja kie go jest
po cho dze nia, ja kie jest je go wy kształ ce nie і je go za wód. Te py ta nia po win ny de cy do wać
o lo sie oskar żo ne go”12.

Pierw sze go grud nia 1918 r. zo sta ła za twier dzo na in struk cja miej sco wych ko mi sji nad -
zwy czaj nych. W pa ra gra fie 16 wśród obo wiąz ków ko mi sji po wia to wych wy zna cza no
ob ser wa cję miej sco wej bur żu azji, usta no wie nie nad zo ru nad „nie pew ny mi ele men ta mi
kontr re wo lu cyj ny mi, kur ku ła mi, spe ku lan ta mi oraz in ny mi wro ga mi wła dzy so wiec kiej”.
W do ku men cie nie cho dzi ło o obo wiąz ko wą ewi den cję wska za nych grup, cho ciaż w pa -
ra gra fie do ty czą cym kan ce la rii, w spi sie do ku men tów, okre ślo no księ gi re je stra cyj ne,
któ re mia ły być pro wa dzo ne przez taj no -ope ra cyj ne jed nost ki gu ber nial nych ko mi sji
nadzwy czaj nych13.

Na Ukra inie już 3 grud nia 1918 r. de kre tem Tym cza so we go Ro bot ni czo-Chłop skie -
go Rzą du Ukra iny zo sta ła utwo rzo na Wszech u kra iń ska Ko mi sja Nad zwy czaj na
(WUCzK). Kie run ki jej dzia łań nie wie le róż ni ły się od WCzK. Pod sta wo we me to dy jej
prac kształ to wa ne by ły w za leż no ści od da nej sy tu acji oraz nad cho dzą cych z cen tra li
dyrek tyw.

Bez po śred nie wy tycz ne do ty czą ce ko niecz no ści pro wa dze nia re je stra cji zo sta ły prze -
ka za ne w De kre cie Rad nar ko mu RFSRS z 23 wrze śnia 1919 r. o obo wiąz ko wej re je stra cji
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by łych wła ści cie li ziem skich, ka pi ta li stów oraz osób, któ re zaj mo wa ły od po wie dzial ne
sta no wi ska w ustro jach car skim oraz bur żu azyj nym. Przy czy ny ta kich dzia łań ze stro ny
rzą du tłu ma czo no pró bą „by łych wy zy ski wa czy, któ rzy po zo sta li w gra ni cach Ro sji So -
wiec kiej, […] po mo cy De ni ki no wi, Ju de ni czo wi oraz in nym car skim ge ne ra łom” od no -
wie nia „wła dzy zie mian і ka pi ta li stów” dro gą „za ję cia fa bryk і za kła dów na le żą cych
do pra cow ni ków”. Jed no cze śnie w do ku men cie pod kre śla no, że „daw ni zie mia nie
pod przy kryw ką so wiec kich pra cow ni ków prze ni ka ją do so wiec kich go spo darstw” і pod -
bu rza ją „miej sco wych chło pów prze ciw ko wła dzy so wiec kiej”, a „ka dec cy wła ści cie le
do mów, ba ro no wie і daw ni ksią żę ta urzą dza ją za miesz ki w sa mym cen trum Ro sji Sowiec -
kiej”14. Jak wi dzi my, w do ku men cie nie przed sta wio no kon kret nych przy kła dów or ga ni -
za cji kontr re wo lu cyj nych skie ro wa nych prze ciw ko ist nie ją ce mu re żi mo wi, ale zosta ły
za to wska za ne praw do po dob ne za gro że nia. 

Kwe stie re je stra cji na le ża ły do Lu do we go Ko mi sa ria tu Spraw We wnętrz nych, któ ry
do dat ko wo 26 wrze śnia 1919 r. wy dał de cy zję (in struk cję) na te mat po rząd ku re je stra cji
osób wska za nych w De kre cie Ra dy Ko mi sa rzy Lu do wych (SNK) RFSRS z 23 wrześ -
nia 1919 r.15 W od róż nie niu od de kre tu w in struk cji do kład nie okre ślo no, ko go na le ży
reje stro wać. Mie li to być po sia da cze grun tów, wła ści cie le przed się biorstw, prze wod ni -
czą cy і człon ko wie spół ek ak cyj nych z wy raź ne okre ślo ną wy so ko ścią do cho dów, licz -
bą ro bot ni ków lub are ałem zie mi. 

Każ dy, kto zo stał ob ję ty ewi den cją, mu siał zło żyć szcze gó ło we ze zna nia na te mat
człon ków ro dzi ny. Po da wa no w nich da ne bio gra ficz ne, daw ne і obec ne za ję cie oraz ad -
res. Przy czym za człon ków ro dzin uwa ża no nie tyl ko ro dzi ców, mał żon ków, ro dzo ne
i adoptowane dzie ci, lecz tak że bra ci i sio stry. Na wet w przy pad kach, gdy ro dzi ce za -
miesz ki wa li od dziel nie, wy ma ga ne by ło udzie le nie peł nych in for ma cji na ich te mat zgod -
nie ze wska za nym wy żej sche ma tem.

Bio rąc pod uwa gę zna cze nie po dob nej ak cji, jak rów nież fakt, że od mar ca 1919 r.
F. Dzier żyń ski zo stał prze wod ni czą cym WCzK, jed no cze śnie peł niąc też funk cję ko mi -
sa rza lu do we go spraw we wnętrz nych, w te re nie czę sto kwestie re je stra cji prze ka zy wa no
ko mi sjom nad zwy czaj nym. W Cyr ku la rzu WCzK z 17 grud nia 1919 r. wy ja śnio no miej -
sco wym pod od dzia łom, ko go spo śród lud no ści, a tak że dla cze go, na le ża ło brać ja ko za -
kład ni ków: „Dla każ de go wiej skie go na uczy cie la, le śni ka, mły na rza czy drob ne go
han dla rza, czy też jesz cze i Ży da, prze ciw nik nie po wsta nie і ni cze go nie da. Oni bar -
dziej ce nią […] wy so ko po sta wio ne, sza no wa ne oso by, wiel kich zie mian, fa bry kan tów,
zna nych ro bot ni ków, na ukow ców, ro dzi ny szla chec kie”16. W Cyr ku la rzu WCzK nie mal
do słow nie wy li cza no ka te go rie lud no ści, któ re na le ża ło ob jąć ewi den cją zgod nie z de -
kre tem SNK RFSRS.

Cho ciaż w tym pi śmie WCzK do ma ga ła się tyl ko za re je stro wa nia „ca łej bur żu azyj -
nej lud no ści, któ ra mo że po słu żyć ja ko za kład nik”, і nie cho dzi ło o ewi den cje ope ra cyj -
ne, moż na przy pusz czać, że te imien ne wy ka zy, któ re two rzo ne by ły w terenie
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ze wska za nych wy żej ka te go rii lud no ści, sta ły się pier wo wzo ra mi re je stra cji „an ty so -
wiec kie go ele men tu”, któ re sze ro ko wy ko rzy sty wa ne by ły w ko lej nych la tach. 

Re gu ły, na pod sta wie któ rych nie win nych lu dzi kwa li fi ko wa no ja ko po ten cjal nie nie -
bez piecz nych, zo sta ły spi sa ne tak że w in nych do ku men tach nor ma tyw nych or ga nów
repre sji. In struk cja Od dzia łu Praw ne go WCzK RFSRS (1919 r.) wska zy wa ła na ko niecz -
ność dzia łań pre wen cyj nych wo bec po ten cjal nych prze stęp ców: „Na szym za da niem jest
od dzia ły wa nie mo ral ne, któ re tym sa mym po prze dza po wta rza nie się prze stępstw, któ re
już zo sta ły po peł nio ne. Nie po trze ba nam do wo dów wi ny prze ciw ko wy zy ski wa czo wi
czy kontr re wo lu cjo ni ście. Wy star czy okre śle nie je go za bez pie cze nia spo łecz ne go lub fi -
zjo no mii po li tycz nej, że by za sto so wać wo bec nie go dzia ła nia ad mi ni stra cyj ne ja ko kla -
so we go wro ga pro le ta ria tu i ko mu ni zmu”17.

W la tach 1919–1920 wy ka zy bur żu azji wy ko rzy sty wa ne by ły również przez gu ber -
nial ne ko mi te ty woj sko we. Za kła da no, że okre ślo ne ka te go rie lud no ści zo sta ną zmo bi li -
zo wa ne і na tej pod sta wie stwo rzy się tzw. straż tyl ną al bo włą czy się je do spe cjal nych
ba ta lio nów ro bot ni czych18. Na Ukra inie ewi den cja bur żu azji prze bie ga ła sła bo, zwłasz -
cza nie za do wa la ją co przed sta wia ła się ta do ty czą ca wiej skiej bur żu azji. Po wo dem by ła
nie chęć chło pów do prze ka zy wa nia wy ma ga nych in for ma cji, któ rzy czę sto od po wia da li:
„U nas bur żu jów nie ma”19.

Re je stra cji pod le ga ły też wszyst kie an ty so wiec kie, szpie gow skie i in ne wro gie ele -
men ty. W tym okre sie ewi den cje od po wied nich ka te go rii lud no ści pro wa dzo ne by ły od -
dziel nie przez każ dy cen tral ny za rząd ope ra cyj ny lub od dział, a tak że przez miej sco we
ko mi sje nad zwy czaj ne. І cho ciaż jesz cze 1 wrze śnia 1918 r. w struk tu rze WCzK utwo -
rzo no Od dział Re je stra cyj ny (Re je stra cyj no-In for ma cyj ny) z za da niem scen tra li zo wa nia
ewi den cji ope ra cyj nych, któ re już w tym cza sie utwo rzo ne by ły w miej sco wych ko mi -
sjach nad zwy czaj nych20, to jed no li te wy mo gi WCzK do ty czą ce po dob nych re je stra cji nie
ist nia ły. 

Jed no cze śnie pod ję to pierw sze pró by stwo rze nia jed nej ba zy z da ny mi wszyst kich
osób za re je stro wa nych ja ko „ele ment po li tycz nie nie pew ny”. We wspo mnia nej już wy -
żej in struk cji NKWD z 26 wrze śnia 1919 r. wska zy wa no, że wszyst kie oso by, któ re pod -
le ga ły re je stra cji zgod nie z de kre tem SNK RFSRS z 23 wrze śnia 1919 r., po win ny by ły
zło żyć wnio sek w dwóch eg zem pla rzach. Je den z nich po zo sta wał w miej sco wych ko -
mi te tach wy ko naw czych, dru gi – pocz tą lub ku rie rem kie ro wa no do Lu do we go Ko mi sa -
ria tu Spraw We wnętrz nych. Do dat ko wo wy kaz za re je stro wa nych prze ka zy wa no gu ber -
nial ne mu ko mi te to wi wy ko naw cze mu21.

Oprócz przed sta wi cie li bur żu azji pew ne za gro że nie dla ist nie ją ce go re żi mu po li tycz -
ne go mo gli sta no wić ofi ce ro wie car skiej ar mii, któ rzy skła da li przy się gę na wier ność sta -
re go ustro ju po li tycz ne go. Re je stra cja da nej ka te go rii osób wy róż nia ła się więk szym
po rząd kiem і cen tra li za cją.
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Wsku tek sta rań Troc kie go ob ra no kurs na ma so we włą cza nie ofi ce rów car skiej ar mii
w sze re gi Ar mii Czer wo nej. Ich udział wśród apa ra tu ad mi ni stra cyj no -do wód cze go Ro -
bot ni czo -Chłop skiej Ar mii Czer wo nej wzrósł w okre sie Woj ny Oj czyź nia nej do 76 proc.22

Po przez dzia łal ność ofi ce rów tzw. sta rej ge ne ra cji ob ser wo wa no cho ciaż by Za rząd Kon -
tro li Woj sko wej (utwo rzo ny w stycz niu 1918 r. przy Szta bie Ope ra cyj nym Nar ko ma tu
spraw woj sko wych) oraz je go miej sco we or ga ny23.

Wraz z wpro wa dze niem in sty tu cji za kład ni ków na prze strze ni la ta i je sie ni 1918 r.
ewi den cją ob ję to nie tyl ko ofi ce rów, któ rzy prze szli na służ bę do no wej wła dzy, lecz tak -
że wszyst kich by łych ofi ce rów car skiej ar mii oraz ich ro dzi ny. W przy pad kach zdra dy
przez ofi ce rów Ar mii Czer wo nej i przej ścia na stro nę wro gów ich bli scy krew ni au to ma -
tycz nie sta wa li się za kład ni ka mi. 

Rów no le gle z Biu rem Woj sko wym w spra wę nad zo ru nad ofi ce ra mi pró bo wa no za -
an ga żo wać rów nież or ga ny bez pie czeń stwa pań stwo we go. Ko mu ni stycz na frak cja Pierw -
szej Wszech ro syj skiej Kon fe ren cji WCzK jesz cze w czerw cu 1918 r. przy ję ła
roz po rzą dze nie „wzię cia na ewi den cję oraz usta no wie nia ob ser wa cji ge ne ra łów i ofi ce -
rów”24. Jed nak że ko mi sje nad zwy czaj ne ds. ewi den cji woj sko wych za czę ły dzia łać do -
pie ro pod ko niec 1918 r. Dzie wią te go grud nia 1918 r. przy WCzK utwo rzo no Od dział
Woj sko wy, w któ re go struk tu rze Biu ro Woj sko wo -Re je stra cyj ne re je stro wa ło kie row ni -
czy skład Ro bot ni czo -Chłop skiej Ar mii Czer wo nej. Ewi den cji pod le ga li wszy scy do wód -
cy nie za leż nie od ich po cho dze nia spo łecz ne go, przy na leż no ści par tyj nej i dzia łal no ści
w prze szło ści. Utwo rze nie od dzia łów woj sko wych z ana lo gicz ny mi funk cja mi za le ca no
wszyst kim gu ber nial nym ko mi sjom nad zwy czaj nym25.

Kon tro la wo jen na Nar ko ma tu spraw woj sko wych oraz Od dział Woj sko wy WCzK zo -
sta ły po łą czo ne 1 stycz nia 1919 r. w Od dział Spe cjal ny WCzK26. Wraz z je go po wsta -
niem w spe cjal nych od dzia łach fron to wych і jed nost kach woj sko wych za czę to po świę cać
jesz cze więk szą uwa gę na two rze nie ewi den cji ope ra cyj nych. Ta kie za po bie gaw cze dla
re żi mu dzia ła nia by ły istot ne, gdyż pod ko niec 1918 r. i na po cząt ku 1919 r. wraz ze
wzrostem ru chu od dzia łów bia łych zwięk szy ła się licz ba przy pad ków prze cho dze nia
ofice rów w sze re gi wal czą cych prze ciw ko RKKA. Tyl ko w cią gu pierw szych dwóch mie -
się cy 1919 r. z 500 ofi ce rów skła du do wód cze go 3. Ar mii za re je stro wa no 100 przy pad -
ków zdra dy, w tym 50 do ty czy ło przej ścia na stro nę prze ciw ni ków27.

Na po cząt ku lat dwu dzie stych w sze re gach Ar mii Czer wo nej by ło po nad 100 tys.
dawnych ofi ce rów, ge ne ra łów і dzia ła czy woj sko wych. Co trze ci do wód ca RKKA był
woj sko wym spe cja li stą sta rej ar mii28. Daw ni bia li ofi ce ro wie, któ rzy pozostawali w służ -
bie w RKKA, znaj do wa li się w ewi den cji wy dzia łów re je stra cyj nych od po wied nich od -
dzia łów spe cjal nych jed no stek woj sko wych, a ci, któ rzy słu ży li w Biu rze Lu do we go

Zasady ewidencji operacyjnej „elementu politycznie niepewnego”...
A

K
T

O
Z

N
A

W
S
T

W
O

77

22 Riew wo jen so wiet Rie spu bli ki (6 sien tia bria 1918 g. – 28 aw gu sta 1923 g.), Mo skwa 1991, s. 28. 
23 A.A. Zda no wicz, Kak Ł.D. Troc kij i Riew wo jen so wiet Rie spu bli ki „po tie ria li” kontr ra zwied ku,

„Wo jen no -Isto ri cze skij Żur nał” 1996, nr 3, s. 65.
24 W. Łe onow, op. cit.
25 Ob ra zo wa ni je i die ja tiel nost’ miest nych czrie zwy czaj nych ko mis sij 1917–1921 gg. [w:] Sb. Do ku -

mien tow i ma tie ria łow, Мoskwa 1961, s. 334–336.
26 A. Ko ku rin, N. Pie trow, WCzK (1917–1922)…, s. 106.
27 Stie no gram ma za sie da nij wo jen noj siek cii VIII s’ez da RKP(b) 20 i 21 mar ta 1919 go da, „Izwie -

sti ja CK KPSS” 1989, nr 9, s. 148.
28 A.M. Ple cha now, WCzK–OGPU w go dy no woj eko no mi cze skoj po li ti ki. 1921–1928, Мoskwa 2006, s. 86.



Ko mi sa ria tu Dróg Ko le jo wych (NKPS29) – w ewi den cjach or ga nów trans por to wych GPU
(ОGPU). Wy ka zy wszyst kich in nych bia łych ofi ce rów znaj do wa ły się w ewi den cyj nych
jed nost kach re je stra cyj no -sta ty stycz nych gu ber nial nych ko mi sji nad zwy czaj nych,
od 1922 r. – w Od dzia le Cen tral nej Re je stra tu ry (WCR) GPU USRS. W tym przy pad ku
ba zy da nych mia ły być do stęp ne dla wszyst kich pod od dzia łów od dzia łów spe cjal -
nych – z moż li wo ścią wy mia ny ww. szcze gó ło wych in for ma cji.

Re je stra cja pro wa dzo na by ła na pod sta wie ma te ria łów: a) agen tu ral nych (do nie sie -
nia agen tów, roz pra co wa nia agen tu ral ne), b) śled czych (pro to ko ły, de cy zje, za koń czo ne
spra wy śled cze), c) po szu ki waw czych (wy ka zy za re je stro wa nych osób, da ne na te mat
po szu ki wań itd.) oraz d) in for ma cyj nych (spra woz da nia, do no sy od in for ma to rów, ma te -
ria ły z re gu lar nie uka zu ją cej się pra sy itd.).

W la tach dwu dzie stych ХХ w. ОGPU wy da ło kil ka cyr ku la rzy re gu lu ją cych ewi den -
cję ofi ce rów sta rej ge ne ra cji. Przy czym cho dzi ło nie tyl ko o by łych ofi ce rów car skiej
ar mii oraz bia łych ofi ce rów, któ rzy wy stą pi li prze ciw ko rzą do wi bol sze wic kie mu.
Ewiden cją obej mo wa ni by li tak że ofi ce ro wie ar mii państw pro kla mo wa nych na te ry to -
rium Ukra iny w okre sie od 1917 do 1921 r., tzn. ar mii Ukra iń skiej Re pu bli ki Lu do wej
(1918–1921) oraz Het ma na tu Paw ła Sko ro padś kie go. W 1931 r. da ne or ga nów GPU
USRS na te mat ewi den cji ofi ce rów zo sta ły spo rzą dzo ne w po sta ci ksiąg al fa be tycz nych
(czte ry księ gi), któ re wy dru ko wa no w wy daw nic twie GPU oraz ro ze sła no w te ren. Kie -
dy na te ry to rium kon tro lo wa nym przez miej sco we or ga ny GPU po ja wia ły się no we oso -
by, któ re nie zo sta ły ze wi den cjo no wa ne w tych księ gach, wy ma ga ne by ło po zy ska nie
w Za rzą dzie Taj no-Ope ra cyj nym GPU USRS ma te ria łów na te oso by w ce lu ob ję cia ich
ewi den cją і wpro wa dze nia zmian do ist nie ją cych wy ka zów30.

W księ gach ewi den cyj nych wska zy wa no: 1) na zwi sko, imię oraz otcze stwo, rok
і miej sce uro dze nia; 2) ostat nia ran ga w car skiej ar mii; 3) na zwa ar mii, w któ rej słu żył
po oba le niu je dy no władz twa, oraz ostat nia ran ga w tej ar mii (je śli słu żył); 4) da ta ob ję -
cia ewi den cją ope ra cyj ną oraz na zwa or ga nu bez pie czeń stwa pań stwo we go, przez któ ry
zo stał ob ję ty ewi den cją; 5) da ta zdję cia z ewi den cji (w ra zie śmier ci) oraz na zwa or ga -
nu, któ ry zdjął z ewi den cji; 6) ostat nie miej sce służ by lub pra cy (z uwzględ nieniem in -
sty tu cji cy wil nych); 7) ad res za miesz ka nia31.

Za tem od sa me go po cząt ku swo je go ist nie nia wła dza pań stwo wa prowadziła re je stra -
cję tych ka te go rii osób, któ re mia ły pew ną uprzy wi le jo wa ną po zy cję w po przed nich ustro -
jach (je dy no władz twie oraz Rzą dzie Tym cza so wym), po czym zo sta ły od su nię te
od wła dzy wsku tek re wo lu cji, і z te go po wo du teo re tycz nie uwa ża ne by ły za nie bez piecz -
ne. Ta kie dzia ła nia tłu ma czo no ce la mi re wo lu cyj ny mi. Jed no cze śnie re żim, nie do wie -
rza jąc swo im po ten cjal nym po li tycz nym kon ku ren tom, daw nym so jusz ni kom w wal ce
prze ciw ko je dy no władz twu, po sta no wił ich rów nież wziąć pod swo ją kon tro lę.

Na prze ło mie zi my i wio sny 1918 r. po ło że nie spo łecz no-eko no micz ne Ro sji So wiec -
kiej ule gło po gor sze niu. Ze wzglę du na nie sku tecz ność kon tro li ro bot ni ków zmniej szy -
ła się pro duk cja prze my sło wa i wzro sło bez ro bo cie. Po ja wi ły się też za kłó ce nia
w trans por cie, a na wsi wpro wa dzo no re stryk cyj ne ogra ni cze nia apro wi za cyj ne. Wy ni -
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kiem te go sta ły się an ty bol sze wic kie wy stą pie nia ro bot ni ków oraz po wsta nia chłop skie.
Rów no le gle wzra stał au to ry tet par tii ese row skiej і mien sze wic kiej, któ re wy stą pi ły
z kryty ką po li ty ki eko no micz nej bol sze wi ków. Takа sy tu acja nie mo gła nie nie po ko ić
rzą dzą cej eli ty. Do strze ga jąc w nich re al ne go kon ku ren ta po li tycz ne go, ob ra no kurs na od -
izo lo wa nie nie któ rych par tii od spo łe czeń stwa. 

W kwiet niu 1918 r. ko mi sje nad zwy czaj ne roz po czę ły ma so we aresz to wa nia і roz -
bro je nia anar chi stów32, a mie siąc póź niej Rad nar kom RFSRS wy jął spod pra wa kie row -
ni czy skład ka de tów33, а mien sze wi ków34 і ese row ców35 okre ślił „wro ga mi na ro du”.
W czerw cu WCIK RFSRS oskar żył umiar ko wa nych so cja li stów o or ga ni za cję wal ki
zbroj nej prze ciw ko wła dzy so wiec kiej, a tak że przy jął de kret o wy da le niu z rad ro bot ni -
czych, woj sko wych і chłop skich de pu to wa nych mien sze wi ków і ese row ców.

Punk tem kul mi na cyj nym ta kiej po li ty ki by ło utwo rze nie 24 lu te go 1919 r. (roz po rzą -
dze niem Ko le gium WCzK) w struk tu rze WCzK Od dzia łu Taj ne go, któ ry miał się zaj mo -
wać wy kry wa niem, nad zo rem i tłu mie niem dzia łal no ści par tii an ty so wiec kich,
du cho wień stwa і sek ciar stwa36.

Wio sną 1919 r. po li tycz ne po ło że nie wła dzy so wiec kiej sta ło się kry tycz ne. Wią za ło
się to z ów cze sną ofen sy wą Koł cza ka37, De ni ki na38, wal ką z Dy rek to ria tem39. Sy tu ację
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32 Anar chi ści nie by li usa tys fak cjo no wa ni wy ni kiem re wo lu cji paź dzier ni ko wej w Im pe rium Ro syj -
skim. W ich prze ko na niu przej ście od ka pi ta li zmu do ko mu ni zmu, a na stęp nie do ich odmiany pań stwa
powin no od być się w cią gu kil ku dni w ra mach spo łecz ne go „wy bu chu”. We dług nich re wo lu cja lu to wa
do pro wa dzi ła do li kwi da cji „sa mo władz twa”, a paź dzier ni ko wa – do li kwi da cji Rzą du Tym cza so we go,
czy li wła dzy bur żu azji, trze cia re wo lu cja wła dzę so wiec ką mia ła za stą pić rzą da mi ro bot ni ków і tym sa -
mym znisz czyć pań stwo w ogó le. Wy cho dząc z te go za ło że nia, wy su nię to ha sło „trze ciej re wo lu cji”.

33 Ka de ci – człon ko wie Par tii Kon sty tu cyj no -De mo kra tycz nej, jed nej z głów nych par tii Im pe rium
Ro syj skie go od 1905 r. do 1917 r. Głów ny mi za ło że nia mi jej pro gra mu by ło: utwo rze nie mo nar chii kon -
sty tu cyj no -de mo kra tycz nej, ogło sze nie swo bód de mo kra tycz nych, wy dzie le nie ma jąt ków ziem skich
pod wy kup, roz wią za nie „kwe stii pra cy” na pra wie rów no ści (przy wód cy: P. Mi lu kow, A. Szyngarow).
Po pie ra li udział Ro sji w I woj nie świa to wej. Zaj mo wa li głów ne miej sce w pierw szym skła dzie Rzą du
Tym cza so we go.

34 Mien sze wi cy – przed sta wi cie le Ro syj skiej So cjal de mo kra tycz nej Par tii Ro bot ni czej (mien sze wi -
ków), któ ra po wsta ła w 1903 r. w wy ni ku roz pa du RSDRP na dwie frak cje – bol sze wi ków i mien sze wi -
ków. Róż ni ły ich kwe stie or ga ni za cyj ne zwią za ne z bu do wą par tii, stra te gii i tak ty ki.

35 Ese row cy – człon ko wie Par tii So cja li stów -Re wo lu cjo ni stów, naj więk szej i naj bar dziej wpły wo -
wej par tii po li tycz nej w Im pe rium Ro syj skim, utwo rzo nej na ba zie or ga ni za cji na ro do wych, zwo len ni -
ków so cja li zmu de mo kra tycz ne go, ozna cza ją ce go de mo kra cję go spo dar czą i po li tycz ną, któ ra prze ja wia ła
się przez przed sta wi ciel stwo zor ga ni zo wa nych pra cow ni ków (związ ków za wo do wych), or ga ni za cji kon -
su menc kich (ko ope ra ty wy) itd. Uwa ża li, że so cja lizm zo sta nie zbu do wa ny przede wszyst kim w go spo -
dar stwie wiej skim na dro dze tzw. so cja li za cji zie mi (li kwi da cja pry wat nej wła sno ści, prze ka za nie zie mi
do ogól no na ro do wej wła sno ści z za ka zem jej wy ku pu i sprze da ży).

36 A. Ko ku rin, N. Pie trow, WCzK (1917–1922)…, s. 106.
37 Alek sandr Wa si lije wicz Koł czak (1874–1920) – ro syj ski dzia łacz woj sko wo -po li tycz ny; ad mi rał,

oce ano log; uczest nik wie lu na uko wo -ba daw czych eks pe dy cji po lar nych. Wal czył w woj nie ro syj sko -
-japoń skiej; w cza sie I woj ny świa to wej do wód ca dy wi zji Flo ty Bał tyc kiej (1915–1916), w la tach
1916–1917 do wód ca Flo ty Czar no mor skiej, w 1917 r. wspie rał Rząd Tym cza so wy; w la tach 1918–1920
pod czas Woj ny Oj czyź nia nej kie ro wał an ty bol sze wic kim ru chem bia łych na wscho dzie. Naj więk szy
wpływ organizowany przez nie go ruch osią gnął wio sną 1919 r. Pod kon tro lą Koł cza ka znaj do wała się
ca ła Sy beria, a w kwiet niu woj ska pod je go do wódz twem do szły do Woł gi. W wy ni ku kontr ofen sy wy
Ar mii Czer wo nej po niósł klę skę, 7 II 1920 r. zo stał schwy ta ny, a na stęp nie roz strze la ny.

38 An ton Iwa no wicz De ni kin (1872–1947) – ro syj ski dzia łacz po li tycz ny, woj sko wy i spo łecz ny;
pisarz, pa mięt ni karz; uczest nik woj ny ro syj sko -ja poń skiej oraz I woj ny świa to wej. W cza sie Woj ny 



kom pli ko wa ły ma so we wy stą pie nia chło pów. W ich tłu mie niu re żim wy ko rzy sty wał nie
tyl ko ko mi sje nad zwy czaj ne i służ by pa ra mi li tar ne, lecz tak że mi li cję, re gu lar ne od dzia -
ły Ar mii Czer wo nej i jed nost ki szcze gól ne go prze zna cze nia. Do ma so wych ru chów chło -
pów do łą cza ły się de mon stra cje і straj ki ro bot ni ków. Przy wód ca mi po wstań chłop skich
zwy kle by li ese row cy, wy stą pień ro bot ni czych – mien sze wi cy. 

KC RKP(b) 25 mar ca 1919 r., usta no wiw szy kon tro lę nad umiar ko wa ny mi so cja li -
sta mi, do ma gał się wzmoc nie nia wal ki z ele men ta mi kontr re wo lu cyj ny mi. W mar cu
1919 r. Dzier żyń ski ogło sił, że „od tąd WCzK nie bę dzie ro bić róż ni cy mię dzy bia ło gwar -
dzi sta mi Kra sno wa i bia ło gwar dzi sta mi z obo zu so cja li stycz ne go”, a tak że, że „aresz to -
wa ni ese row cy і mien sze wi cy bę dą trak to wa ni jak za kład ni cy, a ich los bę dzie za le żeć
od po li tycz ne go za cho wa nia ich par tii”40.

W no wych po li tycz nych wa run kach і względ nie spo koj ne go roz wo ju re je stra cja nie -
pew nych z punk tu wi dze nia re żi mu po li tycz ne go grup by ła kon ty nu owa na, a na wet wy -
su nę ła się na pierw sze miej sce.

W roz ka zie WCzK z 8 stycz nia 1921 r. Fe liks Dzier żyń ski wy raź nie sfor mu ło wał
nową li nię stra te gicz ną w pra cach apa ra tów cze ki stow skich, pod sta wą któ rej miał się stać
efek tyw ny sys tem in for ma cyj ny – „gi gan tycz na pra ca in for ma cyj na […] po win na wystę -
po wać na pierw szym pla nie”. Mó wiąc o kar nej po li ty ce ko mi sji nad zwy czaj nych w no -
wych wa run kach, pod kre ślał, że „wszy scy po dej rza ni, któ rzy mo gą wziąć udział
w ak tyw nej pra cy, ofi ce ro wie bez par tyj ni, oso by ze skrzy dła pra wi co wo-ese row skie go,
mach now skie go czy in ni mu szą się zna leźć w ewi den cji, wy ja śnie ni, spraw dze ni”41.

W pi śmie do Wia cze sła wa Mien żyn skie go42 wsku tek wzmoc nie nia wal ki prze ciw ko
pra wi co wym ese row com Dzier żyń ski w kwiet niu 1921 r. pro po no wał „za ło żyć kar ty
na wszyst kie oso by (na zwi sko, imię oraz otcze stwo), któ re wy mie nio no w pro to ko łach
oraz ko re spon den cji KC Par tii So cja li stów-Re wo lu cjo ni stów (PSR), z za zna cze niem, co
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Ojczyź nia nej (1918–1920) kie ro wał an ty bol sze wic kim ru chem bia łych na po łu dniu, głów no do wo dzą cy
Ar mii Ochot ni czej, od stycz nia 1919 r. głów no do wo dzą cy Sił Zbroj nych Po łu dnia Ro sji (Ar mia Ochot -
ni cza, Ar mie Doń skie i ko zac ka Kau ka ska, Ar mia Tur kie stań ska, Flo ta Czar no mor ska). Zwo len nik mo -
nar chii kon sty tu cyj nej, swo bód po li tycz nych, pra wo daw stwa i po rząd ku. Nie uzna wał ogło szo nych
re pu blik ko zac kich. W 1919 r. ar mia pod je go do wódz twem za ję ła więk szą część te ry to rium Ukra iny.
W po li ty ce ze wnętrz nej wspie rał pań stwa en ten ty. Od 1920 r. na emi gra cji we Fran cji, a od 1945 r.
w USA.

39 Dy rek to riat – naj wyż szy or gan wła dzy pań stwo wej Ukra iny od 14 XII 1918 r. do 10 XI 1920 r.
Utwo rzo ny 14 XI 1918 r. w Bia łej Cer kwi na Ki jowsz czyź nie w ce lu przy go to wa nia po wsta nia an ty het -
mań skie go. Ob jąw szy wła dzę w Ki jo wie, 16 XII tr. ogło sił od no wie nie Ukra iń skiej Re pu bli ki Lu do wej.

40 W. Łe onow, op. cit.
41 Na kaz F. Dzer żynś ko ho „Pro ka ral nu po li ty ku or ha niw CzK, „Z ar chi wiw WUCzK–GPU–NKWD–

–KGB” 1995, nr 1/2, s. 87.
42 Wia cze sław Ru dol fo wicz Mien żyn skij (1874–1934) – so wiec ki dzia łacz par tyj ny; w cza sie re -

wo lu cji paź dzier ni ko wej czło nek Pio tro grodz kie go Ko mi te tu Woj sko wo -Re wo lu cyj ne go, przed sta wi -
ciel ko mi te tu w Ban ku Pań stwo wym. Przy je go udzia le od by ła się na cjo na li za cja ban ków i wal ka
z sa bo ta żem pra cow ni ków pań stwo wych. W 1919 r. kie ro wał Ro bot ni czo -Chłop ską In spek cją USRS.
Od wrześ nia 1919 r. spe cjal ny peł no moc nik Od dzia łu Spe cjal ne go i czło nek Ko le gium WCzK;
od lipca 1920 r. do lip ca 1922 r. na czel nik Od dzia łu Spe cjal ne go WCzK, na ba zie któ re go w stycz -
niu 1921 r. utwo rzo no Za rząd Taj no -Ope ra cyj ny (w je go skład wcho dzi ły od dzia ły: In for ma cyj ny, Taj -
ny, Ope ra cyj ny i ds. Cu dzo ziem ców – wy wiad ze wnętrz ny). Od 1923 r. za stęp ca prze wod ni czą ce go,
a od 1926 r. prze wod ni czą cy OGPU ZSRS. W 1927 r. pod czas XV Zjaz du WKP(b) wy bra ny człon -
kiem KC WKP(b).



o nich się mó wi і z ja kie go po wo du”. By ło to nie zbęd ne po to, aby „wie dzieć, kto z nich
sie dzi, ko go trze ba szu kać itd.”43

W la tach 1919–1921 okre so wo pro wa dzo ne by ły aresz towania przed sta wi cie li par tii
le wi co wych, nie go dzą cych się z po li ty ką bol sze wi ków na wsi. Rów no le gle roz po czę ła
się re je stra cja wszyst kich człon ków le wi co wych par tii an ty bol sze wic kich. Od po wied nio
do Roz ka zu WCzK nr 150 bez względ nej re je stra cji pod le ga li ujaw nie ni w tym cza sie
dzia ła cze an ty so wiec kich drob no bur żu azyj nych par tii і or ga ni za cji (ese row cy, mien sze -
wi cy, bun dow cy, na ro do wi so cja li ści, sy jo ni ści, anar chi ści).

W spra woz da niu do ty czą cym śro do wisk po li tycz nych w po wie cie ta gan rodz kim
z 15 czerw ca 1920 r. prze wod ni czą cy miej sco wej ko mi sji nad zwy czaj nej za wia da miał
o pew nej licz bie wzię tych na ewi den cję przed sta wi cie li par tii po li tycz nych: mak sy ma li -
stów, anar chi stów, mien sze wi ków, pra wicowych so cja li stów -re wo lu cjo ni stów і sy jo ni -
stów44. W ra por tach przed sta wi cie li miej sco wych ko mi sji nad zwy czaj nych za rok 1921
cho dzi ło o ob ję cie ewi den cją człon ków Ukra iń skiej Ko mu ni stycz nej Par tii (uka pi stów)45.

W 1921 r. wy dru ko wa no „Gu ber nial ny wy kaz człon ków par tii an ty so wiec kich, któ -
re zna la zły się w or ga nach ewi den cyj nych WCzK”. W księ dze, oprócz na zwi ska, imie -
nia oraz otcze stwa, wska zy wa no wiek oso by, wa run ki so cjal ne (okre śla no ma ją tek
znaj du ją cy się we wła sno ści), wy kształ ce nie, miej sce służ by i po sa dy w so wiec kich in -
sty tu cjach, sta tus i sta no wi sko, któ re zaj mu je w par tii, oraz wpływ na in nych człon ków
par tii (or ga ni za tor, sze re go wy, agi ta tor itd.), czas wstą pie nia do par tii, czy jest ak tyw -
nym, czy pa syw nym człon kiem par tii46.

Oso by, któ re zni ka ły z po la wi dze nia or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go, szyb -
ko obej mo wa no po szu ki wa niem. W tym ce lu Od dział Cen tral nej Re je stra tu ry Za rzą du
Taj no-Ope ra cyj ne go ОGPU ZSRS spo rzą dził kil ka „ksiąg na oso by” po szu ki wa ne przez
or ga ny ОGPU. Tra fia li do nich by li człon ko wie par tii: pra wi co wi ese row cy, le wi co wi
ese row cy, anar chi ści oraz mien sze wi cy. Wy da ne dru kiem księ gi ro ze sła no w teren w celu
po szu ki wa nia wska za nych osób47. 

Rok 1921 cha rak te ry zo wał się nie tyl ko ogło sze niem No wej Eko no micz nej Po li ty ki
і wal ką z par tia mi le wi co wy mi, lecz tak że we wnątrz po li tycz ną ry wa li za cją wśród bol -
sze wi ków, któ ra prze ja wia ła się m.in. w for mie oży wio nych dys ku sji par tyj nych. Prze -
stra sze ni „opo zy cją ro bot ni czą” przy wód cy RKP(b) roz po czę li we ry fi ka cję w swoim
ugrupowaniu, w któ rą ak tyw nie za an ga żo wa ły się ko mi sje nad zwy czaj ne. Wsku tek
czystek w la tach 1921–1922 z sze re gów par tii wy klu czo no 160 tys. człon ków. Do te go
na le ży do dać ko mu ni stów, któ rzy wy szli z niej z wła snej wo li, po cząw szy jesz cze
od poło wy 1920 r. Przy czy ny swo je go odej ścia tłu ma czy li po wo da mi ro dzin ny mi, cho -
ro ba mi, wy czer pu ją cą pra cą, któ rą na kła da no na wszyst kich człon ków par tii bez wy jąt -
ku. Wśród nich by li i ta cy, któ rzy w sze re gach RKP(b) po ja wi li się przy pad ko wo, nie
z prze ko nań ide olo gicz nych, lecz w po szu ki wa niu oso bi stych ko rzy ści i ochro ny partyjnej
nie zbęd nej w tych zło żo nych po li tycz nie і eko no micz nie wa run kach.
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43 A.M. Ple cha now, op. cit., s. 557.
44 CDA HOU, f. 1, op. 20, spr. 166, k. 97–98.
45 Ibidem, spr. 425, k. 27.
46 HDA SBU, f. 9, spr. 140 mr.
47 Ibidem, spr. 1 mr.



Wszyst kie oso by, któ re opu ści ły sze re gi par tii bol sze wic kiej z wła snej wo li al bo wsku -
tek czy stek par tyj nych, we dług przy wód ców par tii rów nież mo gły sta no wić za gro że nie
dla ich wła dzy і re żi mu, а więc okre śla ne by ły ja ko po ten cjal ni wro go wie.

Mo że to tłu ma czyć przy czy ny de cy zji Biu ra Po li tycz ne go KC RKP(b) z 14 paź dzier -
ni ka 1921 r. o tym, że wszyst kie oso by usu nię te z par tii po win ny znaj do wać się w ewi -
den cji or ga nów WCzK48. Usu nię cie z po dob nej ewi den cji wy ma ga ło spe cjal ne go
po zwo le nia. Sta wa ło się pra wi dło wo ścią przy roz pa try wa niu per so nal nych spraw ko mu -
ni stów wysyłanie na nich za py tań do miej sco wych pod od dzia łów WCzK. W na stęp nej
ko lej no ści miej sco we ko mi te ty par tyj ne mia ły przed sta wiać cze ki stom wszyst kie ma te -
ria ły na te mat tych osób, а tak że in for mo wać o na stro jach wśród ko mu ni stów, dzia ła -
niach par tyj nych, kom so mol skich ko mó rek itd. 

Do wszyst kich gu ber nial nych ko mi te tów par tyj nych Ukra iny, jak rów nież WUCzK,
ro ze sła no cyr ku larz pod pi sa ny przez se kre ta rza KC KP(b)U D. Łe be da. Kon tro lę nad by -
ły mi jed no par tyj nia ka mi tłu ma czo no fak tem, że „nie tyl ko od cho dzą od re wo lu cji, ale
sta ją się ak tyw ny mi wro ga mi par tii і ru chu ro bot ni cze go”. Wszyst ko to wzmoc nio no tym,
że „cie szy li się pew nym wpły wem wśród bez par tyj nych mas”49. Jak wi dzi my, żad nych
kon kret nych fak tów dzia łal no ści kontr re wo lu cyj nej, któ re by słu ży ły za pod sta wę
do wcią gnię cia ich na ewi den cje ope ra cyj ne or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go, nie
po da no.

Mo że my przy pusz czać, że wśród człon ków RKP(b), któ rzy do bro wol nie opu ści li jej
sze re gi lub zo sta li usu nię ci wsku tek czyst ki, by ły oso by nie zga dza ją ce się z ge ne ral ną li -
nią par tii. W 1921 r. w Ra do my ślu, w gu ber ni ki jow skiej, za re je stro wa no utwo rze nie or -
ga ni za cji, któ ra na z wa ła się No wą Ro bot ni czą Par tią Ukra iny. Wy klu cze ni człon ko wie
par tii czę sto łą czy li się w trój ki50.

W ce lu ewi den cjo no wa nia osób, któ re opu ści ły sze re gi RKP(b), miej sco wym or ga -
nom par tyj nym pro po no wa no, aby wy peł nia ły na nich for mu larz nr 19 (na tych, kto od -
szedł z wła snej wo li) і for mu larz nr 20 (nа tych, ko go wy klu czo no z par tii). Oba nie wie le
róż ni ły się od sie bie. Obo wiąz ko we by ło po da nie: „1) numeru p/p; 2) na zwi ska, imienia
oraz otcze stwa; 3) nu me ru le gi ty ma cji par tyj nej; 4) przy czy ny re zy gna cji; 5) roku uro -
dze nia; 6) za wo du i głównego zajęcia do 1917 r.; 7) po ło że nia spo łecz nego; 8) wy kształ -
ce nia; 9) czasu wstą pie nia do RKP (rok і mie siąc); 10) czy na le żał do in nych par tii (je śli
od po wiedź była po zy tyw na: do ja kich і kie dy); 11) ostat niej pra cy, któ rą wy ko ny wał;
12) czasu odej ścia; 13) z któ rej or ga ni za cji”. Na te mat osób, któ re usu nię to z par tii, do -
dat ko wo po da wa no in for ma cję o pod sta wach wy klu cze nia, nr pro to ko łu і z ja kiej or ga -
ni za cji zo sta li usu nię ci51.

Wszy scy prze by wa li pod ści słym nad zo rem Od dzia łu Taj ne go WUCzK і je go miej -
sco wych or ga nów. Ewi den cja by łych człon ków par tii rzą dzą cej wcho dzi ła w kom pe ten -
cje służb spe cjal nych tak że w na stęp nych la tach. Na przy kład, na pod sta wie Roz ka zu
ОGPU nr 00313 z 9 wrze śnia 1933 r. w or ga nach ОGPU za ło żo no ewi den cję oso bo wą
wszyst kich wy klu czo nych z WKP(b) wsku tek par tyj nej czyst ki52.
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48 W. Łe onow, op. cit.
49 CDA HOU, f. 1, op. 20, spr. 404, k. 95.
50 Ibi dem.
51 Ibi dem, spr. 1091, k. 117.
52 A. Ko ku rin, N. Pie trow, OGPU (1929–1934), „Swo bod na ja Mysl” 1998, nr 8, s. 108.



Do współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwo we go w spra wie ujaw nie nia „ele -
men tu po li tycz nie nie pew ne go”, w tym і wśród by łych jed no par tyj nia ków, w oma wia -
nym okre sie oraz w la tach na stęp nych sze ro ko wy ko rzy sty wa no za an ga żo wa nie człon ków
par tii. Ukra iń skie kie row nic two par tyj ne uwa ża ło, że miej sco we or ga ny par tyj ne, zwłasz -
cza w po wia tach, le piej niż or ga ny GPU są za zna jo mio ne z te ma tem ele men tu an ty so -
wiec kie go і dla te go mia ły po móc służ bom spe cjal nym go ujaw nić і „wziąć na ewi den cję”
wszyst kie kontr re wo lu cyj ne ugru po wa nia53.

W 1921 r. roz pa try wa no kwe stie do ty czą ce ob ję cia ewi den cją ope ra cyj ną tak że
і fachow ców. W od nie sie niu do róż nych ka te go rii spe cja li stów od 1918 r. wdra ża na była
po li ty ka pań stwa po le ga ją ca na ich obo wiąz ko wej re je stra cji w od po wied nich in sty tu -
cjach pań stwo wych. Pro wa dzo na by ła ona w ra mach ogól nych obo wiąz ków pra cow ni -
czych. Z przej ściem do No wej Eko no micz nej Po li ty ki і zmia ną obo wiąz ków zawodowych
za czę to ewi den cjo no wać w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa spe cja li stów і urzęd ni ków
„sta rej ge ne ra cji”.

We dług taj nych służb część in ży nie rów, któ rzy prze by wa li do cza su na cjo na li za cji
przed się biorstw prze my sło wych na służ bie ka pi ta li stycz nych związ ków nie miec kich lub
an giel skich, а na stęp nie zna leź li za trud nie nie w za kła dach so wiec kich, da lej utrzy my wa li
kon tak ty z by ły mi za rząd ca mi na cjo na li zo wa nych przed się biorstw. Z te go też po wo du
re je stra cji pod le ga li wszy scy in ży nie ro wie oraz dy rek to rzy, któ rzy do mo men tu na cjo -
na li za cji pra co wa li w przed się bior stwach na le żą cych do ka pi ta łu za gra nicz ne go.

Z te go punk tu wi dze nia, w wa run kach po ten cjal nych za gro żeń, któ re do strze ga ły so -
wiec kie służ by, in ży nie ro wie і urzęd ni cy mo gli sta no wić nie bez pie czeń stwo dla ko mu -
ni stycz ne go ustro ju.

Mo wa jest o tym m.in. w pi śmie Fe lik sa Dzier żyń skie go do Sier gie ja Ura ło wa (Ki -
sla ko wa)54 z 6 kwiet nia 1921 r. Z je go tre ści wy ni ka, że sam Ura łow zаp roponował re je -
stro wa nie w WCzK wszyst kich od po wie dzial nych urzęd ni ków so wiec kich, „aby wal czyć
z prze ni ka ją cy mi oszu sta mi”. Biu ro Or ga ni za cyj ne RKP(b) zgo dzi ło się z tą pro po zy cją
і po le ci ło mu w cią gu trzech dni spo rzą dzić pro jekt de kre tu w ce lu roz pa trze nia go przez
Rad nar kom w imie niu WCzK. Dzier żyń ski za pro po no wał pro wa dze nie spraw wszyst -
kich urzęd ni ków, „roz po czy na jąc od kie ru ją cych od dzia ła mi, wszel kich peł no moc ni ków”
itd. Ten po mysł su ge ro wał omó wić z Wy dzia łem Re je stra cyj nym or ga nów WCzK, а tak -
że „zo bo wią zać wszyst kie or ga ny są do we do prze sy ła nia […] ko pii swo ich de cy zji і na -
ka zów w sprawаch do ty czą cych so wiec kich urzęd ni ków”55.

Wspo mnia ne wy żej pi smo jest in te re su ją ce rów nież z punk tu wi dze nia związ ków
mię dzy so wiec ki mi or ga na mi wła dzy і służ ba mi spe cjal ny mi. Zwy kle roz ka zy or ga nów
bez pie czeń stwa pań stwo we go do ty czą ce roz po czę cia ewi den cjo no wa nia okre ślo nych
kate go rii lud no ści chro no lo gicz nie szły za de kre ta mi і de cy zja mi rzą du w tej spra wie.
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53 CDA HOU, f. 1, op. 20, spr. 1091, k. 99.
54 Sier giej Gie ra si mo wicz Ura łow właśc. Ki sla kow (1893–1969) – so wiec ki dzia łacz spo łecz no -po -

li tycz ny, uczest nik re wo lu cji lu to wej i paź dzier ni ko wej. Od 1918 r. do 1920 r. na kie row ni czych sta no -
wi skach w WCzK (od mar ca 1919 r. czło nek Ko le gium WCzK); od 1920 r. do 1941 r. na kie row ni czych
sta no wi skach w WRNH i na stęp nie in nych Nar ko ma tach. Uczest nik Wiel kiej Woj ny Oj czyź nia nej;
od 1945 r. do 1953 r. pra cow nik Miej skie go Ob wo do we go Ko mi te tu Ko mu ni stycz nej Par tii BSRS;
od 1953 r. na eme ry tu rze.

55 A.M. Ple cha now, op. cit., s. 556.



W tym przy pad ku to WCzK wy stą pi ło z ini cja tywą po wsta nia ta kie go de kre tu. Rzecz
w tym, że or ga ny bez pie czeń stwa pań stwo we go przed po ja wie niem się po dob nej de cy -
zji do ko ny wa ły już re je stra cji „wszyst kich so wiec kich urzęd ni ków” і wer bo wa ły in for -
ma to rów. Ro bio no to w ce lu „uzdro wie nia і na pra wie nia pra cy so wiec kich in sty tu cji”
oraz ujaw nie nia „nie god ne go ele men tu”56. Już na po cząt ku 1921 r. pod od dział Od dzia łu
In for ma cyj no-In struk tor skie go ukra iń skie go zarzą du NKWD w jed nym ze swo ich spra -
woz dań za wia da miał o „prze re je stro wa niu so wiec kich urzęd ni ków і czyst kach w in sty -
tu cjach z kontr re wo lu cyj ne go ele men tu” w Iziu mie, gu ber ni char kow skiej57.

Tym sa mym już na po cząt ku lat dwu dzie stych służ by spe cjal ne nie tyl ko wpro wa dza -
ły w ży cie po li ty kę pań stwa і po słusz nie ją wy ko ny wa ły. W kwe stiach do ty czą cych praw -
do po dob nych za gro żeń і (od po wied nio) kon kret nych osób mia ły one moż li wość
wpły wa nia na for mo wa nie tej po li ty ki.

Ura łow, opra co wu jąc pro jekt de kre tu do ty czą ce go or ga ni za cji ewi den cji і re je stra cji
w or ga nach WCzK urzęd ni ków in sty tu cji ko ope ra cyj nych і spo łecz nych, or ga ni za cji
і przed się biorstw, wy ko nał par tyj ne zo bo wią za nie. Po dob ne ewi den cje tłu ma czo no
koniecz no ścią „wal ki z ele men ta mi kry mi nal ny mi, któ re zaj mu ją się kra dzie żą, ła pów -
kar stwem, spe ku la cją itd.” Wo bec wy żej wy mie nio nych osób sto so wa no po dwój ną
kontro lę: 1) we wszyst kich in sty tu cjach wpro wa dzo no „sys tem spraw oso bi stych”,
2) w miej sco wych ko mi sjach nad zwy czaj nych stwo rzo no al fa be tycz ny ka ta log kart ko -
wy і spe cjal ną kar to te kę na od po wie dzial nych urzęd ni ków. Wszyst kie oso by, któ re wy -
ty po wa no do da nej ewi den cji, spraw dza no pod ką tem: а) wcze śniej szych wy ro ków,
b) re je stra cji w ko mi sjach nad zwy czaj nych, c) da nych z an kie ty od po wied nie go pra cow -
ni ka. Na pod sta wie spraw dzeń wy dzie lo no czte ry ka te go rie urzęd ni ków (tzw. gru py „A”,
„B”, „C”, „D”), któ rzy mo gli zo stać po zba wie ni pra wa zaj mo wa nia okre ślo nych sta no -
wisk w da nym okre sie58.

Pod sta wo we idee Ura łowа zo sta ły przy ję te i w skła dzie cen tral ne go apa ra tu WCzK
і je go te ry to rial nych or ga nów utwo rzo no służ bę re je stra cyj ną, któ ra spra wo wa ła kon tro -
lę nad apa ra tem pań stwo wym wszyst kich so wiec kich in sty tu cji і przed się biorstw.

WCzK 17 lip ca 1921 r. wy da ła spe cjal ną in struk cję, na pod sta wie któ rej miej sco wym
or ga nom na ka za no ujaw nia nie „naj drob niej szych wa hań na stro jów wśród róż nych warstw
lud no ści”, а tak że zbie ra nie „wszel kich in for ma cji na te mat skła du so wiec kich in sty tu -
cji, fa bryk, jed no stek woj sko wych”59. Tym sa mym podczas czer wo ne go ter ro ru głów ny
cel ewi den cji okre ślo nych ka te go rii osób przede wszyst kim po le gał na stwo rze niu imien -
nych wy ka zów za kład ni ków. Stop nio wo zwięk sza ła się licz ba róż nych grup lud no ści,
któ re mia ły pod le gać obo wiąz ko wej re je stra cji w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwo we -
go. Oprócz przed sta wi cie li warstw bur żu azyj nych, ofi ce rów, spe cja li stów, re je stra cjom
za czę li pod le gać tak że daw ni to wa rzy sze w wal ce re wo lu cyj nej – człon ko wie par tii
lewico wych. Fa la re pre sji ob ję ła róż ne war stwy lud no ści, w tym też „kla so wo bli ski
element” – ro bot ni ków, a na wet ko mu ni stów z so wiec kiej eli ty. Da ne na te mat po cho -
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56 CDA HOU, f. 1, op. 20, spr. 166, k. 100v.
57 Ibidem, spr. 652, k. 3.
58 A.M. Ple cha now, op. cit., s. 291–292.
59 Ł.P. Ras ska zow, Ka ra tiel ny je or ga ny w pro cies sie for my ro wa ni ja i funk cio niro wan n ija ad mi ni -

stra tyw no -ko mand noj si stie my w So wiet skom go su dar stwie (1917–1941 g.g.), Ufa 1994, s. 67.



dze nia spo łecz ne go czy przy na leż no ści par tyj nej po zy ski wa no przy uży ciu jaw nych
(otwar tych) i nie jaw nych (cha rak te ry stycz nych dla służb spe cjal nych) spo so bów. 

WCzK 30 czerw ca 1921 r. przed jej miej sco wy mi or ga na mi po sta wi ła za da nie nie
tyl ko ure gu lo wa nia dzia łań, lecz tak że roz bu dze nia świa do mo ści w fa bry kach, spół dziel -
niach, ko ope ra tyw ach, go spo dar stwach le śnych, eks pe dy cjach kar nych, wsiach itd.60

W 1921 r. w struk tu rze Za rzą du Taj no-Ope ra cyj ne go WCzK za czę ły dzia łać wy dzia -
ły re je stra cyj no -sta ty stycz ne61, na któ re na ło żo no obowiązek pro wa dze nia ewi den cji
opera cyj nej ma te ria łów pod od dzia łów apa ra tu cen tral ne go WCzK. 

W te re nie ewi den cję ope ra cyj ną pro wa dzi ły wy dzia ły re je stra cyj no -sta ty stycz ne, któ -
re wcho dzi ły w skład jed no stek taj no -ope ra cyj nych gu ber nial nych ko mi sji nad zwy czaj -
nych. Sys tem kon tro li po li tycz nej ko mi sji nad zwy czaj nych do spraw lud no ści, któ re go
pod sta wy wpro wa dzo no w cza sie Woj ny Oj czyź nia nej, w okre sie po ko ju na bie rał za tem
jesz cze więk sze go roz ma chu. Przy czym, nie pa trząc na dzia ła nia or ga ni za cyj ne, w or -
ga nach bez pie czeń stwa pań stwo we go jesz cze nie ist nia ła jed na scen tra li zo wa na ewi den -
cja, nie okre ślo no tak że wspól nych kry te riów wy bo ru osób do ob ję cia re je stra cją oraz
form pro wa dze nia ewi den cji ope ra cyj nych.

Zre or ga ni zo wa na w GPU (1922 r.) służ ba spe cjal na kon ty nu owa ła pro wa dze nie ewi -
den cji ope ra cyj nych „nie pew ne go po li tycz nie ele men tu”. W „Po ło że niu do ty czą cym
Państwo we go Za rzą du Po li tycz ne go” z 6 lu te go 1922 r. re je stra cje zo sta ły na zwa ne jed -
nym ze środ ków do re ali za cji za dań na ło żo nych na or ga ny bez pie czeń stwa pań stwo we -
go. Wy ko rzy sty wa ne by ły one rów no le gle z in ny mi, cha rak te ry stycz ny mi dla tych służb,
spo so ba mi po zy skiwa nia in for ma cji: do cho dze niem, ob ser wa cją, aresz tem, ana li zą
poprzed nich śledztw itd. 

W GPU re je stro wa no oso by, któ re zo sta ły oskar żo ne al bo były po dej rza ne o po peł -
nie nie prze stępstw. Od dziel nie re je stro wa no „nie nor mal ne prze ja wy ży cia RFSRS w celu
wska za nia ich przy czyn oraz na stępstw”62.

Re je stra cji w or ga nach GPU pod le ga ły oso by, któ re wcze śniej by ły ska za ne al bo
podej rze wa ne o po peł nie nie prze stęp stwa, po li tycz nie nie pew ny per so nel ad mi ni stra cyj -
ny і kie row ni czy w pań stwo wych in sty tu cjach czy przed się bior stwach prze my sło wych,
а tak że oso by ze śro do wi ska do wód cze go і ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze go Ar mii
Czerwo nej63.

Ko le gium GPU 10 mar ca 1922 r. wy da ło roz kaz o bie żą cych spra wach і za da niach
or ga nów GPU w wal ce z kontr re wo lu cją, w któ rym nakazało wzmoc nie nie dzia łań opera -
cyj nych w spra wach: ujaw nie nia pra cu ją cych w trans por cie, przed się biorstwаch i in sty -
tu cjach ese row ców, ka de tów і mo nar chi stów, wy kry cia or ga ni za cji ese row skich oraz
usta no wie nia kon tro li nad cu dzo ziem ca mi, któ rzy prze by wa li na te ry to rium kra ju64.
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Zatem wszy scy cu dzo ziem cy, któ rzy znaj do wa li się w ZSRS, tak że pod le ga li ob ję ciu
ewi den cją ope ra cyj ną w or ga nach GPU.

Wraz z No wą Eko no micz ną Po li ty ką, któ ra do pusz cza ła ele men ty ka pi ta li stycz ne
do go spo dar ki pań stwa, z punk tu wi dze nia dzia łal no ści służb spe cjal nych ro dzi ły się ko -
lej ne za gro że nia dla pań stwa, przede wszyst kim w sfe rze eko no micz nej. W no wych wa -
run kach roz sze rzy ła się so cjal na ba za bur żu azji. Jej przed sta wi cie le za wszel ką ce nę
do ma ga li się wyj ścia po za gra ni ce usta no wio nych przez pra wo norm. Ko rzy sta jąc z nie -
doj rza ło ści so wiec kie go apa ra tu go spo dar cze go, bra ku do świad cze nia, а przede wszyst -
kim pew ne go eko no micz ne go „prze sko ku”, kie dy jed ne ak ty nor ma tyw no -praw ne
ko li do wa ły z in ny mi, po ja wi ło się wie le osób, któ re chcia ły wy ko rzy stać da ną sy tu ację.
Roz wój wol ne go han dlu do pro wa dził do zwięk sze nia ży wio łu drob no bur żu azyj ne go
і spe ku la cji, od da nia w dzier ża wę przed się biorstw, a tak że do roz wo ju ła pów kar stwa,
sprze nie wie rzeń oraz in nych prze stępstw i wy kro czeń go spo dar czych. Wraz z tym zmia -
nie ule gła nie tyl ko eko no micz na, ale i kar na po li ty ka pań stwa so wiec kie go. Kie row nic -
two par tyj no-pań stwo we wy co fa ło się z po li ty ki czer wo ne go ter ro ru w naj bar dziej
skraj nych je go prze ja wach, po zo sta wia jąc jed nak służ bom spe cjal nym nie ogra ni czo ne
moż li wo ści dzia łania.

W dniu 22 wrze śnia 1922 r. do miej sco wych or ga nów GPU ro ze sła no roz po rzą dze -
nie z na ka zem skła da nia taj nych wy ka zów wszyst kich przed sta wi cie li no wej kla sy ka pi -
ta li stów – nep manów, tj. przed się bior ców, po śred ni ków, han dlow ców itd. Każ de go, kto
pod le gał re je stra cji, dzie lo no na ka te go rie:

1. Człon ko wie і klien ci gieł dy in we sty cyj nej (za rów no le gal nej, jak і nie le gal nej),
tzn. han dla rze wa lu ty, zło ta, pla ty ny, kosz tow no ści, а tak że oso by, któ re przy czy nia ły się
do ich wy wie zie nia za gra ni cę, wła ści cie le oraz współ wła ści cie le pry wat nych in sty tu cji
kre dy to wych, li chwia rze.

2. Człon ko wie і klien ci gieł dy to wa ro wej, hur tow ni cy, wła ści cie le lub współ wła ści -
cie le wiel kich za kła dów han dlo wych. Oni rów nież dzie li li się na gru py w za leż no ści
od ro dza ju han dlu: ma nu fak tu rzy ści, tzw. do staw cy chle ba (chli bo fu raż ny ky), wła ści cie -
le skle pów spo żyw czych oraz in ni.

3. Wiel cy pry wat ni prze my słow cy – przed się bior cy, dzier żaw cy, wła ści cie le przed -
się biorstw prze my sło wych. Ta ka te go ria dzie li ła się na gru py we dług ga łę zi prze my słu:
me ta lur gii, bu do wy ma szyn itp.65

Na każ dą ze wska za nych wy żej osób pro wa dzo no tzw. spra wę li te ro wą. Skła da ła się
ona z an kie ty z py ta nia mi: „1. Na zwi sko, imię, otcze stwo; 2. Ad res; 3. Miej sco wy czy
przy jezd ny, skąd przy je chał і kie dy; 4. Ja ki po sia dał ka pi tał, kie dy і czym zaj mo wał się
do re wo lu cji; 5. Ja ki ka pi tał po sia da obec nie; 6. Z cze go skła da się je go ka pi tał (pie nią -
dze, ma ją tek ru cho my, przed się biorstwа, przed mio ty war to ścio we); 7. Ja kie po sia da
przed się biorstwа, ich ad res; 8. Gdzie gro ma dzi pie nią dze, przed mio ty war to ścio we (w do -
mu, w ban kach, ja kich: ro syj skich czy za gra nicz nych); 9. W ja ki spo sób na był ka pi tał;
10. Czy ko rzy sta z kre dy tów, po sia da po życz ki, dłu gi”66.

Da ne zbie ra ne by ły nie jaw nie od ofi cjal nych or ga nów go spo dar czych, а tak że z wy -
ko rzy sta niem taj nej agen tu ry oraz in for ma to rów. Re je stro wa no і nad zo ro wa no wszyst kie
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le gal ne і nie le gal ne klu by, sa lo ny gier, do my spo tkań, więk sze ka ba re ty, noc ne ka wiar -
nie itd., w nich ujaw nia no і ewi den cjo no wa no wszyst kie oso by, któ re wy da wa ły znacz -
ne su my na hu lan ki, grę w kar ty itd. Co mie siąc do EKU GPU kie ro wa ne by ły da ne
o naj waż niej szych oso bach, któ re re je stro wa no, і dro gą agen tu ral ną spraw dza no, skąd te
oso by mia ły tak du że pie nią dze.

Są dzo no, że oso by, któ re bez od po wied nich oszczęd no ści we szły do eko no micz ne go
ży cia kra ju, mo gły zdo być ka pi tał nie tyl ko dzię ki oby ciu to wa rzy skie mu, wy ko rzy stu -
jąc ko niunk tu rę ryn ko wą, lecz tak że wsku tek roz ma itych prze stępstw i wy kro czeń go -
spo dar czych: roz kra da nia skar bu pań stwa, prze kup stwa, ła pów kar stwa, uchy leń
od po dat ków itp. W za sa dzie apa rat par tyj no -pań stwo wy trak to wał NEP ja ko wro gie zja -
wi sko, a nep manów utoż sa miał ze wszyst ki mi ne ga ty wa mi tej po li ty ki, z te go też po wo -
du zo sta li oni uoso bie niem praw do po dob nych za gro żeń – „wro giem we wnętrz nym”.
We dług da nych sta ty stycz nych z 1923 r. w Charkowie spośród 1844 kupców dzia łal ność
han dlo wą po wpro wa dze niu NEP, bez uprzed niej prak ty ki, pro wa dzi ło 71,3 proc., а ich
dro ga ży cio wa w pew nej mie rze by ła zwią za na z dzia łal no ścią prze stęp czą. Na przy kład
zna ny nep ma n Char ko wa B. Maj zner roz po czy nał swo ją dzia łal ność ja ko spe ku lant wa -
lu tą. Ze braw szy ka pi tał po cząt ko wy, za in we sto wał w pro duk cję: otwo rzył za kład wy twa -
rza ją cy ka pe lu sze, któ re tak że z suk ce sem sprze da wał. In ny zna ny przed się bior ca,
A.P. Pod ko paj, był wie lo krot nie aresz to wa ny, przede wszyst kim za spe ku la cję, і na wet
od by wał z te go po wo du ka rę67. W po ło wie lat dwu dzie stych nie by ło żad ne go wiel kie go
nep mana, któ re go by nie po cią gnię to do od po wie dzial no ści kar nej za kra dzież czy ła -
pów karstwо. Tym sa mym oso by te ja ko „ele ment eko no micz nie i po li tycz nie nie pew ny”
tra fia ły do re je strów eko no micz nych pod od dzia łów or ga nów GPU.

Wy cho dząc ze struk tu ry or ga ni za cyj nej і za dań funk cjo no wa nia Od dzia łu Taj ne go
Za rzą du Taj no-Ope ra cyj ne go w 1923 r., moż na wnio sko wać, któ re ka te go rie osób pod -
le ga ły re je stra cji (wcią ga no je na ewi den cję ope ra cyj ną) w da nych od dzia łach. Od dział
dzie lił się na stęp nie na wy dzia ły zaj mu ją ce się m.in.: 1) anar chi sta mi; 2) mien sze wi ka -
mi; 3) pra wi co wy mi ese row ca mi; 4) ka de ta mi, mo nar chi sta mi, czar no so cien ny mi, by ły -
mi żan dar ma mi; 5) le wi co wy mi ese row ca mi; 6) du chow ny mi; 7) in ny mi po li tycz ny mi
par tia mi, któ re nie we szły do kom pe ten cji wy dzia łów 1–5; 8) ugru po wa nia mi ży dow ski -
mi; 9) an ty so wiec ki mi ele men ta mi w trans por cie; 10) an ty so wiec ki mi ele men ta mi w sfe -
rze li te ra tu ry, pra sy і te atrów; 11) an ty so wiec ki mi ele men ta mi na uczel niach68.
W struk tu rze od dzia łu 16 mar ca 1928 r. utwo rzo no do dat ko wo wy dział do wal ki z opo -
zy cją troc ki stow ską69. Od dział pro wa dził nie za leż ną ewi den cję і wy da wał ze sta wie nia
re je stra cyj ne ewi den cji spe cjal nych.

„W ce lu od po wied nie go za ini cjo wa nia kie row nic twa pra cą apa ra tów re je stra cyj nej
służ by or ga nów GPU” Roz ka zem nr 25 Za rzą du Spraw (US) GPU RFSRS z 30 mar ca
1922 r. Wy dział Re je stra cyj no-Sta ty stycz ny Od dzia łu Ope ra cyj ne go przekształcono
w Od dział Cen tral nej Re je stra tu ry (WCR) w skła dzie Za rzą du Taj no-Ope ra cyj ne go.
Rozka zem nr 78 US GPU z 6 czerw ca wpro wa dzo no no wy stan eta to wy WCR, któ ry
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liczył 93 oso by; na cze le od dzia łu stał А.M. Sza nyn70. Od dział po dzie lo no na pod od dzia -
ły: Biu ro Sta ty sty ki, Wy dział Re je stra cyj ny, Biu ro Po szu ki wań, Biu ro Re je stra tu ry Za -
gra nicz nej, Wy dział Ewi den cjo no wa nia, Biu ro In for ma cji, Prze cho wal nia Ba ga żu,
Cen tral na Kar to te ka, Cen tral ne Ar chi wum.

Du że zna cze nie w spra wie na pra wy scen tra li zo wa nych ewi den cji ope ra cyj nych w sys -
te mie or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go mia ło Roz po rzą dze nie o re je stra cyj nej służ -
bie w or ga nach GPU, któ re przy ję to 24 ma ja 1922 r.

Kon ty nu owa no pro ces udo sko na le nia cha rak te ry stycz nych dla służb spe cjal nych ewi -
den cji. Na WCR na ło żo no za da nia w kwe stiach: 1) opra co wa nia ujed no li co nych za sad
ewi den cyj nych we wszyst kich miej sco wych apa ra tach re je stra cyj nych, 2) kie ro wa nia ich
pra cą, 3) ewi den cji da nych per so nal nych do ty czą cych osób oskar żo nych lub po dej rze -
wa nych o po peł nie nie prze stęp stwa, 4) ujaw nie nia do dat ko wych ma te ria łów kom pro mi -
tu ją cych na oso by, któ re wy stę po wa ły w spra wach agen tu ral nych.

Ko mór ki re je stra cyj ne w or ga nach GPU w te re nie zaj mo wa ły się: 1) ewi den cją spraw
śled czych і ar chi wal nych, 2) ewi den cjo no wa niem aresz to wa nych, 3) re je stra cją і ewi -
den cjo no wa niem „ele men tu po li tycz nie nie pew ne go”, а tak że: 4) osób po dej rze wa nych
o szpie go stwo i in ne prze stęp stwa, 5) by łych bia łych ofi ce rów, 6) gro ma dze niem oraz
sys te ma ty zo wa niem da nych do ty czą cych osób po szu ki wa nych przez or ga ny ОGPU71.

Re je stra cjom w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwo we go pod le ga ły też oso by, któ re
po wró ci ły z za gra ni cy do oj czy zny. Ich pierw sza gru pa zo sta ła przy ję ta pod ko niec 1920 r.
w No wo ro syj sku z przy by łe go z Tur cji pa row ca „Reşid Pa sha”. Póź niej po wrót jeń ców
wo jen nych і in ter no wa nych od by wał się w ra mach dwu stron nych umów po ko jo wych
oraz w spra wie re pa tria cji. W pro ces re pa tria cji na tych miast za an ga żo wa no or ga ny
WCzK-GPU. Do ich obo wiąz ków na le ża ło wska za nie osób „pew nych” i „po li tycz nie
nie bez piecz nych”. 

W po ło wie kwiet nia 1921 r. or ga nom NKWD za zgo dą WCzK prze ka za no roz po rzą -
dze nie do ty czą ce or ga ni za cji punk tów kwa ran tan ny po li tycz nej. Ich funk cjo no wa nie po -
sta no wio no po łą czyć z dzia łal no ścią ewi den cji і re je stra cji Cen tre wa ka, Nar ko ma tu
trans por tu і urzę dów cel nych, Nar ko ma tu han dlu ze wnętrz ne go (Zow nisz torh). NKWD
і WCzK przed sta wi ły pro po zy cje, któ re sta no wi ły pod sta wę wy da nia de cy zji Ra dy Pra -
cy і Obro ny (RPO) RFSRS o utwo rze niu „sys te mu po li tycz nej kwa ran tan ny wszyst kich
kon tyn gen tów, któ re wjeż dża ją do Ro sji і Ukra iny” (przy ję ta 9 ma ja 1921 r.).

W sierp niu 1923 r. opu bli ko wa no In struk cję dotyczącą punktów kon tro l no-prze pust -
ko wych i kwa ran tan ny gu ber nial nych і ob wo do wych od dzia łów GPU w celu przy ję cia,
od pra wy, ewi den cji i re je stra cji osób, któ re po wró ci ły z za gra ni cy w wy ni ku amne stii
albo z roz po rzą dze nia SNK. Ce lem tych ewi den cji by ło ujaw nie nie wśród nich praw do -
po dob nych agen tów ob cych wy wia dów, szpie gów itd.72

Waż ne in for ma cje na te mat wy zna cza nia róż nych ka te go rii osób і spraw, któ re zna -
la zły się w ewi den cjach służb spe cjal nych, za wie ra ją spra woz da nia sta ty stycz ne or ga -
nów GPU USRS za rok 192973. W te re nie każ dy ope ra cyj ny pod od dział pro wa dził wła sną
ewi den cję „ele men tu po li tycz nie nie pew ne go” zgod nie z kie run kiem swo jej pra cy.
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Z zesta wień sta ty stycz nych wy ni ka, że ewi den cja „ele men tu po li tycz nie nie pew ne go”
by ła prowadzona we dług li nii: Od dzia łu Taj ne go, Od dzia łu Kontr wy wia dow cze go, Za -
rzą du Eko no micz ne go, Za rzą du Ad mi ni stra cyj no-Ope ra cyj ne go, Od dzia łu Kon tro li Po -
li tycz nej, Wy dzia łu Spe cjal ne go, Za rzą du Ochro ny Po gra nicz nej, а tak że komórki ds.
trans por tu і Ukra iń skie go Okrę gu Woj sko we go (UWO) – da ne na ich te mat po da wa ne
by ły od dziel nie. Pod sta wę kla sy fi ka cji osób, któ re re je stro wa no, sta no wi ły od mien ne
kwe stie. Na przy kład w ra mach li nii Od dzia łu Taj ne go Za rzą du Taj no-Ope ra cyj ne go
(SOU) „wcią gnię ciu” na ewi den cję pod le ga li ujaw nie ni w tym cza sie człon ko wie an ty -
so wiec kich drob no bur żu azyj nych par tii і or ga ni za cji (ese row cy, mien sze wi cy, bun dow -
cy, na ro do wi so cja li ści, sy jo ni ści, anar chi ści, borotbiści), usu nię ci al bo ci, któ rzy
do bro wol nie opu ści li sze re gi RKP(b), by li: ofi ce ro wie, wła ści cie le przed się biorstw, po -
sia da cze grun tów, prze wod ni czą cy і człon ko wie to wa rzystw ak cjo na riu szy itd. Wszy scy
nie pew ni po li tycz nie by li ka ta lo go wa ni we dług 13 tzw. za bar wień. Za tem w ewi den cjach
znaj do wa ły się oso by na pod sta wie przy na leż no ści par tyj nej czy też po ło że nia spo łecz -
ne go, cho ciaż też z ozna cze niem „by li”. 

W Za rzą dzie Eko no micz nym ewi den cjo no wa no oso by na pod sta wie po dej rze nia czy
też pró by po peł nie nia róż nych ro dza jów prze stępstw, np. kontr re wo lu cji eko no micz nej
lub prze stępstw służ bo wych, we dług spe cjal nej kwa li fi ka cji. Łącz nie wy zna czo no ich
sześć. Wie dząc, któ re ka te go rie lud no ści pod le ga ły obo wiąz ko wej re je stra cji w or ga nach
bez pie czeń stwa pań stwo we go, moż na przy pusz czać, kto tym sa mym był wpisywany
do ewi den cji ja ko ele ment eko no micz nie i po li tycz nie nie pew ny.

W przy pad ku Od dzia łu Kontr wy wia dow cze go oso by, któ re od no to wywa no w ewi -
den cji, gru po wa no we dług po li tycz nych prze ko nań (ukra iń ska kontr re wo lu cja, bia ła
kontr re wo lu cja), po cho dze nia spo łecz ne go (chłop ska kontr re wo lu cja), cech na ro do wo -
ści (szpie go stwo pol skie, ru muń skie, in ne, ko lo nie cu dzo ziem skie), ro dza ju prze stępstw
(dy wer sje, przej ścia gra nic, ban dy tyzm po li tycz ny itd.). 

Łącz nie w spra woz da niach było 38 ka te go rii al bo cech, na pod sta wie któ rych
w operacyj nych ewi den cjach zna la zły się oso by uzna ne za ele ment po li tycz nie nie pew ny:
mien sze wi cy, anar chi ści, le wi co wi so cja li ści -re wo lu cjo ni ści, pra wi co wi so cja li ści -re wo -
lu cjo ni ści, le wi co wi sy jo ni ści, pra wi co wi sy jo ni ści, EKRP і EKRSM, ka de ci, dasz nia cy,
troc ki ści і de cy ści, du cho wień stwo і sek ciar stwo, by ła car ska ad mi ni stra cja, by li zie mia -
nie, pro wo ka to rzy, ukra iń ska kontr re wo lu cja, ukra iń ska spo łecz ność kontr re wo lu cyj na,
bia ła kontr re wo lu cja, ro syj ska spo łecz ność kontr re wo lu cyj na, chłop ska kontr re wo lu cja,
szpie go stwo pol skie, szpie go stwo ru muń skie, szpie go stwo róż ne, ko lo nie cu dzo ziem skie,
dy wer sja, ban dy tyzm po li tycz ny, ban dy tyzm kry mi nal ny, przej ście gra ni cy, eko no micz na
kontr re wo lu cja, awa rie, prze stęp stwa służ bo wo-wy kro cze nio we, spe ku la cja і ażio taż, fał -
sze rze pie nię dzy, spe ku la cja wa lu tą, kon tra ban da, prze stęp stwa woj sko we, kra dzież mie -
nia pań stwo we go, na ru sze nie re gu la mi nu pro wa dze nia mo bi li za cji itd.74

Wszyst kie oso by, któ re zna la zły się w ewi den cji, dzie li ły się na dwie ka te go rie: ak -
tyw ni (al bo ak tyw) і pa syw ni. Do ak ty wu tra fia ły oso by, któ re z per spek ty wy służb spe -
cjal nych po strze ga no ja ko spo łecz nie nie bez piecz ne, mia no wi cie prze ja wia ły jaw ną
wro gość wo bec ist nie ją ce go re żi mu po li tycz ne go. W rzeczywistości więk szość z tych,
któ rych ob ję to ewi den cją, nie przed sta wia ła otwar tej nie chę ci do wła dzy so wiec kiej. Mało
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te go, na wet sze fo wie or ga nów GPU USRS uwa ża li, że nie sta no wią oni nie bez pie czeń -
stwa dla pań stwa. „An ty so wiec ki ele ment po zo sta wio ny sa me mu so bie za zwy czaj żad -
nej or ga ni za cji nie stwa rza i nie wy stę pu je ak tyw nie prze ciw ko wła dzy so wiec kiej,
а ogra ni cza się tyl ko do wzbu rze nia, і z cza sem na wet go dzi się z ist nie ją cym sta -
nem” – pod kre ślał w mar cu 1925 r. na wszech u kra iń skiej na ra dzie ro bot ni ków kontr wy -
wia dow czych od dzia łów po moc nik na czel ni ka KRW J.F. Kry weć75.

Pa syw ność osób uzna nych za niezainteresowanych an ty so wiec ką dzia łal no ścią nie
sta ła się dla nich gwa ran cją zdję cia z ewi den cji ope ra cyj nych. 

Po li ty ka spo łecz nej ko lek ty wi za cji go spo darstw wiej skich, któ ra roz po czę ła się
pod ko niec lat dwu dzie stych, dla or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go ozna cza ła ujaw -
nie nie kontr re wo lu cyj ne go ele men tu na wsi, któ ry sprze ci wiał się przy mu so we mu tworze -
niu koł cho zów. Po dej rza ni sta wa li się chło pi okre śla ni ja ko „kur ku li” i „pod kur kul ni cy”
oraz wszy scy nie za do wo le ni z po li ty ki eko no micz nej re żi mu.

Nа po cząt ku lat trzy dzie stych w ce lu poprawienia pracy or ga nów bez pie czeń stwa
państwo we go przeprowadzono re or ga ni za cję pod od dzia łów ope ra cyj nych. Od po wied nio
do de cy zji Ko le gium ОGPU z 4 grud nia 1930 r. wy da no Roz kaz ОGPU nr 117/os. z 10 lu -
te go 1932 r., zgod nie z któ rym WCR zo stał przekształcony w Od dział Ewi den cyj no-Sta ty -
stycz ny (OSW). W je go struk tu rze dzia ła ły: 1. Wy dział (ewi den cja); 2. Wy dział (są do wy);
3. Wy dział (ope ra cyj no -in for ma cyj ny), 4. Wy dział (sta ty stycz ny); 5. Wy dział (ar chi wum).
Od czerw ca 1932 r. utwo rzo no do dat ko wo 6. Wy dział (kon tro li są do wo -śled czej).

Waż ną dla or ga ni za cji ewi den cji ope ra cyj nych osób po li tycz nie nie pew nych była
Instruk cja w spra wie ewi den cji i roz pra co wa nia agen tu ral ne go an ty so wiec kich і kontr -
re wo lu cyj nych ele men tów we dług li nii Od dzia łu Taj no-Po li tycz ne go z 1931 r. Obiek ty
ewi den cji ope ra cyj nych po rów na no z po przed ni mi ewi den cja mi i do da no „uczest ni ków
ku łac ko -po wstań czych і ku łac ko -ter ro ry stycz nych kontr re wo lu cyj nych or ga ni za cji і ugru -
po wań, а tak że wiej skich ter ro ry stów -je dy na ków, an ty so wiec ki і kontr re wo lu cyj ny ele -
ment w in dy wi du al nym і so cja li stycz nym sek to rze wsi”. Ewi den cji rów nież pod le ga li
kur ku li – za rów no ci, któ rzy by li już ze sła ni lub prze sie dle ni, jak i ci, któ rych „nie roz -
ku ła czo no”76. Dzię ki in struk cji za częto sto so wać ujed no li co ne formy spraw ewi den cji
ope ra cyj nej: spra wa agen tu ral na, sprawа-for mu larz і kar ta ewi den cyj na.

Wszyst kie ka te go rie osób, któ re pod le ga ły ewi den cji oraz roz pra co wa niu ja ko „an ty -
so wiec ki ele ment kontr re wo lu cyj ny”, we dług li nii Od dzia łu Taj no-Po li tycz ne go po dzie -
lo no na dwie ka te go rie ozna czo ne li te ra mi: „A” (głów na ewi den cja) i „B” (po przed nia
po moc ni cza ewi den cja).

W ewi den cji pod li te rą „A” zna la zły się oso by, któ re prowadziły ak tyw ną an ty so wiec -
ką dzia łal no ść (wg po przed niej kla sy fi ka cji – ak tyw). Na po szcze gól ne oso by („je dy na -
ków”) pro wa dzo no spra wy -for mu la rze; na par tie, or ga ni za cje, ugru po wa nia – spra wy
agen tu ral ne.

W ewi den cji pod li te rą „B” znaj do wa ły się oso by, o których dane na temat ich kontr -
re wo lu cyj nej dzia łal no ści po ja wi ły się po raz pierw szy і wy ma ga ły do dat ko we go spraw -
dze nia і potwier dze nia. Za kła da no na nich kar ty, na któ rych za zna cza no ich dzia ła nia
kontr re wo lu cyj ne. In for ma cje na ten te mat uzy ski wa no dro gą agen tu ral ną. W cza sie
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spraw dza nia ze bra nych da nych kar ty te znaj do wa ły się w ro bo czych spra wach taj nych
współ pra cow ni ków, od któ rych po cho dzi ła in for ma cja. Je śli dzia łal no ść kontr re wo lu -
cyj na zo sta ła po twier dzo na, sprawdzane osoby prze no szo no do głów ne go wy ka zu
pod lite rę „A”.

Ro bot ni cy, bie do ta, śred nia cy і koł choź ni cy widniejący w ewi den cji pod li te rą „B”,
któ rzy w cią gu ro ku nie prze ja wi li antysowieckiej dzia łal no ści, zdej mo wa ni by li z ewi -
den cji ope ra cyj nych. W in struk cji wy mie nio no też in ne przy czy ny usunięcia z ewi den cji
ope ra cyj nych „po li tycz nie nie pew ne go ele men tu”: w przy pad ku ich zwer bo wa nia przez
or ga ny bez pie czeń stwa pań stwo we go, peł ne go za prze cze nia in for ma cjom na te mat ich
dzia łal no ści kontr re wo lu cyj nej, któ re sta ły się przy czy ną ob ję cia ewi den cją, skazania,
śmier ci, cięż kiej for my in wa lidz twa і sta łe go prze by wa nia w placówkach leczniczych. 

Po dob ne ewi den cje pro wa dzo ne by ły przez wszyst kie miej sco we or ga ny bez pie czeń -
stwa pań stwo we go według li nii pra cy. Oso by, któ re ob ję to przez służ by spe cjal ne ewi -
den cją ope ra cyj ną, sta le znaj do wa ły się pod obse rwa cją or ga nów bez pie czeń stwa
pań stwo we go, ich lo jal ność okre so wo spraw dza no za po mo cą me tod agen tu ral nych. Bez
po zwo le nia or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go nie mogli pod jąć pra cy, wy je chać
za gra ni cę, zmie nić na zwi ska itd.

Wsku tek pro wa dze nia róż nych pań stwo wych kam pa nii, np. wal ka z awa ria mi na ko -
lei, kam pa nie do star cza nia żyw no ści, re ali za cja de cy zji ple num KC RKP(b), póź niej
WKP(b), w spra wie ży we go in wen ta rza, oso by po li tycz nie nie pew ne w pierw szej ko lej -
no ści mo gły być od su nię te od okre ślo nych (na wet ma ło od po wie dzial nych) sta no wisk
w wy zna czo nych przed się biorstwаch. 

Pod czas spraw dza nia w czerw cu 1920 r. sta nu oso bo we go skła dów ar ty le ryj skich
z dy na mi tem oraz skła dów z two rzy wem ła two pal nym, któ re znaj do wa ły się na te ry to -
rium Ukra iny і na le ża ły do Urzę du Woj sko we go і Mor skie go, ko mi sje zło żo ne z przed -
sta wi cie li okrę go wych woj sko wych ko mend mo bi li za cyj nych, ko mi sji gu ber nial nych
RKP(b) oraz gu ber nial nych ko mi sji nad zwy czaj nych wszyst kich „nie pew nych” za kwa -
li fi ko wa ły do trzech ka te go rii.

Oso by, któ re przy pi sa no do pierw szej ka te go rii, okre śla no: „ja ko Po lak; ja ko szko -
dli wy ro bot nik; oskar żo ny; ja ko syn mo skiew skie go bur żu ja; ja ko spe ku lant bur żu azyj -
ny і leń, któ ry uchy la się od mo bi li za cji pra cy; ja ko anar chi sta -syn dy ka li sta; ja ko
kontr re wo lu cjo ni sta ze śro do wi ska du chow nych, któ ry miesz kał w gu ber ni czar no mor -
skiej z de ni ki now ca mi; ja ko bia ły; ja ko kontr re wo lu cjo ni sta і bur żuj – spe cja li sta tech -
nicz ny; ja ko lu do wy so cja li sta; ja ko oso ba, któ ra słu ży ła w pań stwo wej ochro nie; ja ko
ofi cer, któ ry uciekł z czer wo nej mo bi li za cji al bo słu żył u De ni ki na; ja ko de zer ter z 1919 r.
od czer wo nej mo bi li za cji; ja ko oso ba, któ ra po da je w an kie tach sprzecz ne in for ma cje
na swój te mat і po zo sta ła w Char ko wie przy De ni ki nie; ja ko sa bo ta ży sta, awan tur nik
і szan ta ży sta; ja ko le wi co wy ese ro wiec; ja ko pra wi co wy es dek; ja ko sa bo ta ży sta і pi jak,
ja ko by ły wła ści ciel fer my”.

Do dru giej ka te go rii tra fia li pra cow ni cy na pod sta wie na stę pu ją cych cech: „ja ko ko -
mu ni sta, któ ry był w CzK za nie zło że nie spra woz daw czo ści; ja ko nie zdol ny do sys te ma -
tycz nej ostroż nej pra cy; ja ko leń; ja ko ka rie ro wicz; ja ko nie zna ny ze spraw ar ty le ryj skich;
ja ko oso ba nie okre ślo na”77.

Zasady ewidencji operacyjnej „elementu politycznie niepewnego”...
A

K
T

O
Z

N
A

W
S
T

W
O

91

77 CDA HOU, f. 1, op. 20, spr. 326, k. 10v, 60.



W kwiet niu 1929 r., w efek cie wcze śniej szej tzw. spra wy szach tyń skiej78, ple num
KC WKP(b) przy ję ło roz po rzą dze nie o spraw dze niu spe cjal ne go skła du prze my słu
і trans por tu. 

Nie kie dy oba wa przed za ję ciem określonych sta no wisk przez „ele ment po li tycz nie
niepew ny” przyj mo wa ła po ziom ab sur du. Na przy kład w Cyr ku la rzu GPU USRS
z 27 czerw ca 1934 r. z po wo du pro wa dze nia kam pa nii zbior czej od miej sco wych or ga nów
wy ma ga no: „W ce lach pro fi lak ty ki w krót kim ter mi nie spraw dzić skład osób, któ re bli sko
sty ka ją się z uro dza jem (ma ga zy nie rów, księ go wych, wa go wych, stró żów, ła do wa czy, fur -
ma nów, przyj mu ją cych, oso by pra cu ją ce przy młoc kar niach i in[nych]), ujaw niw szy i zwol -
niw szy z tych prac ca ły kla so wo wro gi, po li tycz nie nie pew ny i kry mi nal ny ele ment”79.

Nie mal jed no cze śnie (li piec 1934 r.) od by ła się tzw. kam pa nia ży we go in wen ta rza,
w ra mach któ rej wy ma ga no „po waż nej kon tro li skła du ro bot ni ków ob słu gu ją cych go -
spo dar stwa ho dow la ne, któ rzy pod ję li dzia ła nia pro wa dzą ce do ujaw nie nia wro gich kla -
so wo і nie pew nych po li tycz nie osób”80. Od czerw ca do sierp nia 1934 r. przy pa da ły
kam pa nie w spra wach: wal ki z awa ria mi i chu li gań stwem na ko lei, kra dzie żą mer czu -
ka81, za kłó ce nia mi obo wią zu ją cych cen de ta licz nych w han dlu, spraw dze niа osób, któ re
zaj mo wa ły woj sko we po sa dy itd.82 Wsku tek wszyst kich tych kam pa nii miej sco we or ga -
ny bez pie czeń stwa pań stwo we go mia ły zwe ry fi ko wać po dej rza ne oso by i w efek cie usu -
nąć je z pra cy.

Po dob ne kam pa nie, pro wa dzo ne w spo sób cią gły, obej mo wa ły róż ne ga łę zie go spo -
dar ki і apa rat pań stwo wy. Oczy wi ste jest za tem, że w ta kich oko licz no ściach umiesz cze -
nie w ewi den cji ope ra cyj nej wy ma ga ło wy szu ka nia je dy nie od po wied nie go pre tek stu.

Pod su mo wu jąc, do ewi den cji ope ra cyj nych w so wiec kich or ga nach bez pie czeń stwa
pań stwo we go od sa me go po cząt ku ich ist nie nia tra fia ły oso by nie z przy czyn o cha rak -
te rze kry mi nal nym, аle z po wo du praw do po do bień stwa od rzu ce nia no we go re żi mu po -
li tycz ne go. Z punk tu wi dze nia przy wód ców bol sze wic kich ta kie oso by sta no wi ły
po ten cjal ne nie bez pie czeń stwo dla pań stwa. Przy wy zna cza niu osób nie pew nych po li -
tycz nie wła dza wy cho dzi ła przede wszyst kim od in for ma cji na te mat po cho dze nia spo -
łecz ne go, po zy cji za wo do wej oraz przy na leż no ści par tyj nej da nych osób.

Bio rąc pod uwa gę fakt, że przy two rze niu po dob nych ewi den cji dość istot ny był ele -
ment su biek ty wi zmu, na któ ry bez po śred nio wpły wa ła pań stwo wa po li ty ka kry mi nal na,
w po le wi dze nia służb spe cjal nych tra fia li nie tyl ko przy wód cy czy ak tyw ni dzia ła cze
daw nych par tii po li tycz nych, bia łych ru chów i na ro do wych rzą dów lub cha ry zma tycz ne
oso by z in nych sfer dzia łal no ści so cja li stycz nej, lecz tak że czę sto obiek ta mi kon tro li ze
stro ny or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go sta wa li się (wsku tek tych czy in nych
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78 Pierw szy pro ces po ka zo wy 53 in ży nie rów i tech ni ków sta rej, przed re wo lu cyj nej ge ne ra cji pra -
cow ni ków (w spra wie prze cho dził 1 tys. osób), któ rzy by li oskar że ni o eko no micz ną kontr re wo lu cję
na ko rzyść za gra nicz nych służb spe cjal nych oraz szkod nic two (nisz cze nie sprzę tu, po wo do wa nie awa -
rii i nie szczę śli wych wy pad ków), miał miej sce w 1921 r. Wszy scy oskar że ni pra co wa li w przed się bior -
stwach w okrę gu szach tyń skim Don ba su, stąd na zwa – „spra wa szach tyń ska”.

79 HDA SBU, f. 9, spr. 667, k. 207v.
80 Ibi dem, k. 209.
81 Mer czuk – po da tek wy li cza ny na ko rzyść wła ści cie la mły na, ja ko za pła ta za prze miał; od 1930 r.

za pła ta za zmie le nie zbo ża w kru py.
82 HDA SBU, f. 9, spr. 667, k. 205–206, 210, 214–215.



okolicz no ści) prze cięt ni oby wa te le, na wet z „kla so wo bli skich warstw”. Je śli do dać, że
w 1920 r. za czę to ewi den cjo no wać oso by, któ re po dej rze wa no o po peł nie nie re al nych
prze stępstw kry mi nal nych, to tym sa mym utwo rzo no wszech ogar nia ją cy sys tem kon tro li
nad róż ny mi war stwa mi spo łecz ny mi. Po zwa la ło to wła dzy utrzy my wać w ry zach ca ły
na ród i sku tecz nie nim ma ni pu lo wać.

Zasady ewidencji operacyjnej „elementu politycznie niepewnego”...
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Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie





Waldemar Mikulski

Ewidencja imienna członków

Polskiej Partii Robotniczej

zachowana po Ministerstwie

Bezpieczeństwa Publicznego

Przed mio tem ana li zy jest nie da to wa ny do ku ment: Człon ko wie PPR w Re sor cie Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go PKWN i MBP. Ewi den cja imien na nr 1–942 z da ny mi
per so nal ny mi, prze cho wy wa ny w jed no st ce ar chi wal nej o sy gna tu rze IPN

BU 1572/3712. Skła da ją się na nią dwa ze szy ty for ma tu A5, umiesz czo ne w tek tu ro wej
sznu ro wa nej tecz ce, z na nie sio nym na niej ołów kiem ty tu łem: Człon ko wie PPR w Re -
sor cie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go PKWN i MBP […] B.d. Nad nim znaj du je się na pis
MBP PPR, spo rzą dzo ny wiel ki mi li te ra mi i wy ko na ny ciem nym środ kiem kry ją cym.
Pod ty tu łem czar nym ma za kiem zo sta ła na nie sio na ak tu al na sy gna tu ra, po ni żej ołów -
kiem prze kre ślo no po przed nią sy gna tu rę: AIPN MBP 3712, któ rą na nie sio no po dob nym
środ kiem kry ją cym. Pod spodem znaj du je się skre ślo na licz ba 2741, pod nią w na wia sie
(na nie sio nym jasnym środ kiem kry ją cym) wpi sa no ołów kiem, a na stęp nie prze kre ślo -
no: 41/39. 

Pierw szy ze szyt umiesz czo no w sza rych okład kach i nie bie skim dłu go pi sem za ty tu -
ło wa no: Ewi den cja czł. PPR od 1–340; 340 wzię to w na nie sio ny ołów kiem na wias, obok,
tak że ołów kiem, na pi sa no 339. Po wy żej ty tu łu znaj du je się stem pel o tre ści: 7, wy ko na -
ny nie bie skim tu szem, obok stem plem na nie sio no: 000002. Ze szyt za wie ra 23 kar ty, nu -
me ra cję wy ko na no ołów kiem, pa pier jest gład ki, bez wi docz nych fi li gra nów, ca łość
prze sznu ro wa no. Treść za pi sów znaj du je się na kar tach 1v–23.

Dru gi ze szyt, z brą zo wą okład ką, za ty tu ło wa no: Ewi den cja czł. PPR od 340–942
(nanie sio no dłu go pi sem za pew ne przez tę sa mą oso bę). Po wy żej ty tu łu umiesz czo no
stem pel o tre ści: 5, wy ko na ny fio le to wym tu szem, po ni żej ty tu łu znaj du ją się stem ple
o tre ści: 000001 i 000009. Ze szyt obej mu je kar ty po nu me ro wa ne ołów kiem od 1 do 46.
Pa pier w krat kę nie za wie ra zna ków wod nych i prze sznu ro wa nia. Treść za pi sów znaj du -
je się na kar tach 1v–46. 

W obu ze szy tach umiesz czo no ta be lę za wie ra ją cą na stę pu ją ce ru bry ki:
– Licz ba po rząd ko wa,
– Na zwi sko, imię i imię oj ca (po tem bez imie nia oj ca, cza sem ru bry ka nie ma ty tu łu),
– Da ta uro dze nia,
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– Po cho dze nie spo łecz ne,
– Na ro do wość,
– Wy kształ ce nie,
– Da ta wstą pie nia do PPR,
– Przez ja ki ko mi tet zo stał przy ję ty do PPR,
– Przy na leż ność do: KPP, KZMP, WKP(b), WLKSM (Wszech związ ko wy Le ni now -

ski Ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży – z ros. W.M.),
– Ja kie funk cje par tyj ne peł nił,
– Czy sie dział w wię zie niu i ile lat,
– Do ja kich in nych par tii na le żał,
– Ka ry par tyj ne,
– Do ja kiej ko mór ki par tyj nej na le ży,
– Uwa gi.
Ta be le wraz z opi sa mi ru bryk i nu me ra cją na nie sio ne są od ręcz nie, tak że ru bry ki wy -

peł nio no czy tel nym pi smem od ręcz nym. W obu ze szy tach za sto so wa no nu me ra cję cią głą.
Do ku ment zo stał spo rzą dzo ny praw do po dob nie przez jed ną oso bę, cho ciaż po zy -

cje 395–405 i 470–476 na nie sio no in nym charakterem pisma. 

Da to wa nie

Pierw szą kwe stią wy ma ga ją cą wy ja śnie nia jest spre cy zo wa nie cza su po wsta nia do -
ku men tu. Z ty tu łu, któ ry za pew ne nada no pod czas ar chi wi za cji, moż na wnio sko wać, że
spis człon ków PPR roz po czę to jesz cze w okre sie dzia ła nia RBP PKWN. Za tem ewi den -
cja za czę ła by po wsta wać nie dłu go po 22 lip ca 1944 r., da tę koń co wą po wsta nia do ku -
men tu wy zna cza li kwi da cja PPR, czy li gru dzień 1948 r. Z ca łą pew no ścią sze re gi
człon ków PPR ro sły nie prze rwa nie w Re sor cie, a na stęp nie Mi ni ster stwie Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go, dla te go też da ta koń co wa wy da je się bez spor na. Jed no cze śnie przy ję -
cie za po czą tek po wsta wa nia spi su okre su tuż po po wsta niu RBP PKWN jest ma ło
pre cy zyj ne. War to po ku sić się o do kład niej sze da to wa nie po cząt ków ana li zo wa ne go do -
ku men tu. 

Z ma te ria łów po zo sta łych po Ko mi te cie Par tyj nym PPR w MBP wy ni ka, że „or ga -
niza cja par tyj na PPR MBP ist nie je od 23 X 1944 r. [sic!]”1. Jed nak na dal sze prze su nię -
cie da to wa nia po zwa la lek tu ra sa me go spi su człon ków. Szcze gól nie po moc ne są tu
ru bry ki: Da ta wstą pie nia do PPR, Przez ja ki ko mi tet zo stał przy ję ty do PPR, Do ja kiej
ko mór ki par tyj nej na le ży, oraz ostat nia, czy li Uwa gi. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je
pierw sze 118 po zy cji ewi den cji2, któ re są pi sa ne jed ną rę ką, rów nież śro dek kry ją cy jest
ten sam. Wpi sy te wy glą da ją, jak by zo sta ły na nie sio ne w tym samym cza sie, na stęp ne,
mi mo że wy ko na ne tożsamym cha rak te rem pi sma, wy ka zu ją już pew ne od mien no ści,
choć by bar wa środ ka kry ją ce go3. Jed nak o wie le waż niej szy jest spo sób za pi su tych po -
zy cji w przed ostat niej ru bry ce, czy li Do ja kiej ko mór ki par tyj nej na le ży (cho dzi tu taj
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1 Skła da ła się ona wów czas z 17 osób. Ko mi tet Par tyj ny two rzy ło 5 osób: Mi ko łaj Ore chwa, se kre -
tarz Ro man Rom kow ski, Le on Aj zen, Mi chał Ta bo ry ski, Teo dor Du da. Zob. AIPN, 1572/3715, Ze bra -
nie ogól ne or ga ni za cji par tyj nej PPR w MBP 5 X 1945 r. Pro to kół i uchwa ła, k. 1.

2 AIPN, 1572/3712, k. 1v–9. 
3 Po zy cje 123–125 wy ko na ne zo sta ły za po mo cą ja sno nie bie skie go atra men tu. Zob. ibi dem, k. 9v–10.



o ko mór kę par tyj ną w jed no st ce or ga ni za cyj nej MBP). Pierw sze 118 wpi sów skła da się
z dłuż szych i krót szych se kwen cji za wie ra ją cych funk cjo na riu szy da nej jed nost ki, do po -
zy cji 118 na zwa no wej jed nost ki jest pod kre śla na na czer wo no.

Spis na po zy cji nr 1 otwie ra Sta ni sław Rad kie wicz4, co cie ka we w przed ostat niej ru -
bry ce znaj du je się wpis czer wo nym atra men tem „se kre ta riat”, a tuż pod nim zanotowano
„II De part.5”. Naj pew niej ozna cza to, że w cią gu po zy cji od 1 do 15 za miesz czo no funk -
cjo na riu szy obu tych ko mó rek6, acz kol wiek nie opu bli ko wa nie w Biu le ty nie In for ma cji
Pu blicz nej IPN prze bie gu służ by jesz cze wie lu funk cjo na riu szy MBP nie po zwa la na jed -
no znacz ne roz strzy gnię cie tej kwe stii. Upraw do po dob nia ją to przy pusz cze nie za pi sy
w po zy cjach 4 i 5, są to ko lej no: Bo ni fa cy Obie dziń ski i An na Ma da liń ska7. Nie mniej
cie ka wym przy pad kiem jest oso ba Ire ny Ja chi mo wicz z nie od le głej po zy cji nr 98. W tym
przy pad ku war to przy to czyć tak że treść za pi sów in nych ru bryk. Da ta wstą pie nia do PPR
to 1945 r., ja ko przyj mu ją cy wpi sa no Ko mi tet MBP, w ostat niej ru bry ce, czy li w Uwa -
gach, za no to wa no: „Prze nie sio na do Szcze ci na”9. Opu bli ko wa nie w BIP IPN prze bie gu
służ by tej funk cjo na riusz ki po zwa la na uści śle nie da to wa nia. W MBP zo sta ła za trud nio -
na 7 lu te go 1945 r. ja ko eks pe dy tor, na stęp nie kon tro ler i kie row nik Eks pe dy cji Pocz ty
Spe cjal nej. Sta no wi sko to obej mo wa ła do 10 wrze śnia tr., po czym skie ro wa no ją na prze -
szko le nie do Cen trum Szko le nia MBP w Ło dzi. Na stęp nie od 21 grud nia 1945 r. do mar -
ca 1946 r. peł ni ła służ bę w WUBP w Ko sza li nie, od 15 mar ca 1946 r. do 31 sierp nia
1948 r. by ła w WUBP w Szcze ci nie10. Za pew ne I. Ja chi mo wicz w spi sie umiesz czo no
po 7 lu tym 1945 r., a przed mar cem 1946 r. 

W dal szej czę ści spi su roz pa try wa ne są po zy cje 1–118. Po ja wia ją się rów nież in ne
ele men ty umoż li wia ją ce do kład niej sze okre śle nie da ty do ku men tu. W ru bry ce Da ta wstą -
pie nia pierw sze do kład ne da ty człon ko stwa w par tii za czy na ją się do pie ro od po zy cji
nr 23 i do po zy cji 32 włącz nie są to funk cjo na riu sze De par ta men tu Wię zień i Obo zów
MBP11. W tym wła śnie cią gu po ja wia się da ta wstą pie nia do par tii dnia 19 czerw ca
1945 r.12 Cie ka we, że w dal szej czę ści aż do po zy cji 118 nie po ja wia się da ta póź niej sza.
Za tem po cząt ków ana li zo wa ne go do ku men tu na le ży upa try wać naj wcze śniej po
19 czerw ca 1945 r. W roz pa try wa nej se kwen cji 118 po zy cji znaj du ją się na zwi ska funk -
cjo na riu szy zwią za nych z RBP PKWN, naj lep szym przy kła dem są człon ko wie Ko mi te -
tu Par tyj ne go RBP: Mi ko łaj Ore chwa, Le on Aj zen, Mi chał Ta bo ry ski, Teo dor Du da
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4 Kie row nik Re sor tu BP PKWN od 22 VII do 31 XII 1944 r., na stęp nie mi ni ster bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go od 1 I 1945 r. do 9 XII 1954 r. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 14 III 2014 r.). 

5 AIPN, 1572/3712, k. 1v–2.
6 Od po zy cji 16 do 22 w przed ostat niej ru bry ce wpi sa no: „Dep. II”. Zob. ibi dem, k. 2v–3.
7 Ibi dem, k. 1v–2. Bo ni fa cy Obie dziń ski w MBP od 27 III 1945 r., star szy ar chi wi sta Wy dzia łu I De -

par ta men tu II MBP, od 16 I 1946 r. w dys po zy cji kie row ni ka WUBP w Ko sza li nie, a od 30 VII tr.
w WUBP w Szcze ci nie. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 14 III 2014 r.). An na Ma da liń ska w RBP
od 22 IX 1944 r., kie row nik kan ce la rii, na stęp nie od 28 XII 1944 r. do 21 II 1947 r. p.o. kie row nik se kre -
ta ria tu RBP, po tem MBP. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 14 III 2014 r.). 

8 AIPN, 1572/3712, k. 1v–2. 
9 Loc. cit. Wpis do ko na ny in nym środ kiem kry ją cym.

10 Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (dostęp 14 III 2014 r.). 
11 AIPN, 1572/3712, k. 2v–4. Da lej da ty dzien ne i mie sięcz ne po ja wia ją się bar dzo czę sto, acz kol -

wiek nie kie dy są też tyl ko da ty rocz ne. 
12 Ibi dem, k. 3v–4, po z. 32. Ry szard Sta cho wicz w tym dniu zo stał przy ję ty przez KM PPR w Prusz -

ko wie, nieo pu bli ko wa ny w BIP IPN. 



i se kre tarz Ro man Rom kow ski13. Ca ła piąt ka zna la zła się w ewi den cji: Du da – poz. 24,
Aj zen – 48, Ore chwa – 72, Ta bo ry ski – 96, je dy nie Rom kow ski z po zy cją 149 zna lazł
się po za ana li zo wa ną se kwen cją. Róż ne są tak że ko mi te ty przyj mu ją ce po wyż szą piąt -
kę, mia no wi cie Du da wstą pił do PPR w RBP14, Aj zen w Ko mi te cie Mo skiew skim15, da -
ta i miej sce przy ję cia Ore chwy nie zo sta ły po da ne16, Ta bo ry skie go do PPR tak że przy jął
Ko mi tet RBP17, cza su i miej sca wstą pie nia do par tii Rom kow skie go źró dło nie po da je18. 

Pod su mo wu jąc, wy pa da stwier dzić, że two rze nie spi su roz po czę to naj wcze śniej w po -
ło wie 1945 r. (po 19 czerw ca).

PPR ist nia ła do grud nia 1948 r. i w tym mniej wię cej okre sie do ku ment po wi nien się
koń czyć. Lek tu ra dal szej czę ści oby dwu ze szy tów, szcze gól nie ru bry ki po da ją cej da tę
wstą pie nia do PPR, nie po zwa la jed nak na ta kie stwier dze nie. Pierw szy ze szyt ewi den cji,
za koń czo ny po zy cją 339, ja ko naj póź niej szą da tę wstą pie nia po da je 6 wrześ nia 1945 r.19,
w dal szej czę ści, czy li od po zy cji 340 do 942, naj póź niej szą da tą jest li sto pad 1946 r.20

Wo bec te go moż na przy jąć, że do ku ment za my ka się da ta mi czer wiec al bo po ło -
wa 1945 r. – li sto pad 1946 r., po wsta je py ta nie o dal szą część spi su, a za tem o je go kom -
plet ność.

Kom plet ność i li czeb ność 

Wy ja śnie nie tych dwóch kwe stii wy da je się rów nie istot ne jak da to wa nie. Kom -
plet ność ewi den cji ma ogrom ne zna cze nie w ba da niach nad cen tra lą re sor tu, po ja wia -
ją się tam prze cież prócz na zwisk mi ni stra, wi ce mi ni strów i dy rek to rów de par ta men -
tów rów nież na zwi ska sze re go wych pra cow ni ków Re sor tu i Mi ni ster stwa BP21 czy
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13 Zob. przy pis nr 1.
14 Mia ło to miej sce 30 XI 1944 r. Zob. AIPN, 1572/3712, k. 2v. Teo dor Du da w RBP od 28 X 1944 r.,

naj pierw ofi cer ds. zle ceń spe cjal nych, od 1 XI tr. kie row nik Wy dzia łu Wię zień i Obo zów, na stęp nie
dyrek tor De par ta men tu Wię zień i Obo zów MBP, od 15 X 1945 r. do 30 I 1946 r. za stęp ca kie row ni ka
De par ta men tu III MBP. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (dostęp 18 III 2014 r.). 

15 Wstą pił w ma ju 1944 r. Zob. AIPN, 1572/3712, k. 4v, nie opu bli ko wa ny w BIP IPN. 
16 Ibi dem, k. 5v. Mi ko łaj Ore chwa w RBP od 1 VIII 1944 r., kie row nik Wy dzia łu Per so nal ne go, na -

stęp nie dy rek tor Biu ra Per so nal ne go i de par ta men tów: Kadr MBP oraz Kadr i Szko le nia KdsBP
do 10 I 1956 r. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 18 III 2014 r.).

17 Mia ło to miej sce w 1944 r. Zob. AIPN, 1572/3712, k. 7v. Mi chał Ta bo ry ski w RBP od 2 X 1944 r.,
od 15 I 1946 r. za stęp ca kie row ni ka i kie row nik Wy dzia łu Cen zu ry i Wy dzia łu Cen zu ry Wo jen nej MBP,
na stęp nie dy rek tor Biu ra „B” MBP. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (dostęp 18 III 2014 r.). 

18 AIPN, 1572/3712, k. 10v. Ro man Rom kow ski w RBP od 1 VIII 1944 r., na stęp nie w MBP
do 28 XI 1954 r., kie row nik Departamentu Kontr wy wia du RBP, De par ta men tu I MBP, wi ce mi ni ster
od 10 I 1949 r. do 28 XI 1954 r. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (dostęp 18 III 2014 r.).

19 AIPN, 1572/3712, k. 22v–23, pod po z. 325 za pi sa no Jó ze fa Bo row skie go z De par ta men tu Wię -
zień i Obo zów MBP, nie opu bli ko wa ny w BIP IPN. 

20 Ibi dem, k. 30v–31, poz. 726, wpi sa ny pod tym nu me rem Edward Kwo ka z De par ta men tu Ochro -
ny Rzą du nie zo stał opu bli ko wa ny w BIP IPN. War to w tym miej scu nad mie nić, że zda rza ją się tak że
wpi sy bez da ty wstą pie nia do PPR, przy kła dem jest choć by ciąg po zy cji 421–432, w któ rym tyl ko
w poz. 430 – odnotowano tutaj Teo fi lę Re ich z Głów ne go Urzę du Cen zu ry (nie opu bli ko wa na w BIP
IPN) – po da no da tę wstą pie nia 20 IX 1945 r. Zob. ibi dem k. 8v–9.

21 Przy kła dem są wpi sy z po z. 712 (Sze wa Ni sen baum z przed szko la MBP) oraz ciąg po z. 520–526
(pra cow ni cy ra dio wę zła). Zob. ibi dem, k. 16v–17, 29v–30. Żad na z tych osób nie zo sta ła opu bli ko wa na
w BIP IPN. 



człon ków par tii. Zgod nie z ty tu łem do ku ment po wi nien za wie rać 942 po zy cje, a zatem
ty lu człon ków PPR (kwe stia rze czy wi stej li czeb no ści spi su bę dzie omó wio na da lej).
Ła two prze ko nać się o kom plet no ści spi su, ze sta wia jąc go z in for ma cja mi na te mat
li czeb no ści or ga ni za cji par tyj nej MBP. Pro to kół ze bra nia or ga ni za cji par tyj nej z paź -
dzier ni ka 1945 r. mó wi o 394 człon kach PPR22. Wy bra no wte dy rów nież Ko mi tet
Partyj ny PPR MBP, li czą cy 15 człon ków i 5 za stęp ców23. Z tych 20 osób w spi sie
braku je je dy nie za stęp cy człon ka ko mi te tu Le ona Gan gla24. Ana li zo wa na li sta od zwier -
cie dla, jak się wy da je, stan oso bo wy or ga ni za cji w tym cza sie. Na stęp ne in for ma cje
do ty czą ce li czeb no ści or ga ni za cji par tyj nej MBP po cho dzą z 1947 r. W dniach
26 i 27 kwiet nia tr. od by ła się kon fe ren cja or ga ni za cji par tyj nej PPR przy MBP. W tym
okre sie tam tej sza or ga ni za cja li czy ła 1608 człon ków25. Do ko na no wów czas rów nież
wy bo ru no we go ko mi te tu, któ ry tym ra zem li czył 19 człon ków26, z cze go w spi sie nie
zna la zło się 9 osób27. To zda je się po twier dzać usta lo ny pod czas da to wa nia stan
ewiden cji człon ków na ko niec (li sto pad) 1946 r. W koń cu 1948 r., ostat nie go w dzia -
łal no ści PPR, mi ni ste rial na or ga ni za cja li czy ła 3112 człon ków i 159 kan dy da tów28.
Do wo dy na nie kom plet ność ana li zo wa ne go do ku men tu zna leźć moż na w sa mym
spisie człon ków. Już po zy cja nr 217 w ru bry ce Uwa gi ma wpis: „patrz 1275”29, następ -
na ad no ta cja od sy ła ją ca do nu me ru spo za spi su zna lazła się w Uwa gach przy po zy cji
nr 450. No tat ka ta jest cie ka wa z jesz cze jed ne go po wo du, in for mu je bo wiem
o dwukrot nym wpi sa niu tej sa mej oso by30. Ta kich du ble tów w obu ze szy tach ewi den -
cji jest 1831.

W tym miej scu pa da py ta nie o fak tycz ną licz bę człon ków uję tych w spi sie. Zgod nie
z in for ma cją po da ną w ty tu le j.a. w do ku men cie po win ny być umiesz czo ne 942 oso by.
Jed nak że z po wo du błę du w nu me ra cji fak tycz nie jest ich o 29 mniej32, czy li 913. Liczbę
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22 AIPN, 1572/3715, Ze bra nie ogól ne or ga ni za cji par tyj nej PPR w MBP 5 X 1945 r. Pro to kół i uchwa -
ła, k. 1.

23 By li to m.in.: Rad kie wicz, Rom kow ski, Ta bo ry ski. Zob. ibi dem, k. 4. 
24 Le on Gan gel w MBP od 5 V 1945 r., od 5 V do 22 IX 1945 r. or dy na tor Szpi ta la MBP, na stęp nie

za stęp ca sze fa, szef i dy rek tor Sze fo stwa Służ by Zdro wia i De par ta men tu Służ by Zdro wia MBP
do 10 II 1954 r. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 21 III 2014 r.).

25 AIPN, 1572/3716, Ko mi tet PPR przy MBP – dzia łal ność eg ze ku ty wy, spra woz da nia, k. 5. Co cie -
ka we, nie ma tam in for ma cji o sta nie li czeb nym kan dy da tów. 

26 AIPN, 1572/3714, Kon fe ren cja or ga ni za cji par tyj nej PPR w MBP w 1947 r., k. 15. 
27 Spo śród funk cjo na riu szy nie uję tych w spi sie war to wy mie nić choć by Mi cha ła Drze wiec kie go,

w MBP od 21 VIII 1946 r., m.in. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu V MBP, dy rek tor Biu -
ra „B” MSW od 28 XI 1956 r. do 20 I 1964 r., http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 21 III 2014 r.). Wart
wzmian ki jest tak że Wła dy sław Do mi nik, w RBP od 8 VIII 1944 r., m.in. tym cza so wy kie row ni k Sek -
cji 7 RBP w Lu bli nie, w li sto pa dzie 1944 r. wszedł w skład War szaw skiej Gru py Ope ra cyj nej RBP,
w MBP od 15 I 1946 r., kie row nik Wy dzia łu VII De par ta men tu III, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu
Ochro ny Rzą du MBP (1949–1955). Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 21 III 2014 r.).

28 AIPN, 1572/3844, Spra woz da nie z prze pro wa dzo nej przez Ko mi sję Re wi zyj ną Ko mi te tu Dziel ni -
cowego PZPR War sza wa -Śród mie ście kon tro li le gi ty ma cji by łych człon ków i kan dy da tów PPR i PPS
z 14 XII 1949 r., k. 1–1v. 

29 AIPN, 1572/3712, k. 15v–16, oso ba nie opu bli ko wa na w BIP IPN. 
30 Ostat nia ru bry ka od sy ła do poz. 1102. Zob. AIPN, 1572/3712, k. 10v–11. 
31 Ob li cze nia wła sne au to ra na pod sta wie AIPN, 1572/3712. 
32 Po mył ka po wsta ła wsku tek od czy ta nia prze pra wio nej licz by 640 ja ko 670, stąd w spi sie po mi nię -

to nu me ry 641–670. Zob. ibi dem, k. 25v–26v. 



tę na le ży po mniej szyć jesz cze o 18 du ble tów, co da je 895 osób. Uwzględ nia jąc da ne
z koń ca 1948 r., mó wią ce o 3112 człon kach PPR w MBP, do ku ment za wie ra oko ło
29 proc. sta nu człon ków or ga ni za cji.

Uwa gi i ad no ta cje

Ana li zie war to rów nież pod dać za pi ski za rów no z ostat niej ru bry ki, jak i na nie sio ne
ko lo ro wym ołów kiem w in nych miej scach. Ad no ta cje po czy nio ne w ru bry ce Uwa gi są
naj czę ściej krót kie i in for mu ją o prze nie sie niu w te ren, zwol nie niu z or ga nów bez pie -
czeń stwa, zmia nie jed nost ki33 czy skie ro wa niu do pra cy w in nym re sor cie34. Nie któ re in -
for mu ją tak że o zdu blo wa niu za pi su. 

Po za ty mi naj czę ściej spo ty ka ny mi adnotacjami moż na od na leźć i in ne, m.in.: „Tecz -
ka per so nal na w Wydz[ia le] Pers[onal nym] KC PPR”35 czy „X 44 do wyzw[ole nia] czło -
nek Gru py Spe cjaln[ej] tow. Ol gi (AL)”36. Osob ną in te re su ją cą gru pę sta no wią za pi ski
zwią za ne z za gi nię cia mi i zgo na mi. W ana li zo wa nej j.a. jest ich sześć. W trzech przy -
pad kach po ja wia ją się da ty śmier ci, tyl ko jed na jest peł na37. Cie ka wy, bo jed nost ko wy,
jest wpis w ostat niej ru bry ce po zy cji nr 480: „Za gi nął pod czas urlo pu”38. 

O wie le bar dziej zaj mu ją ce są jed nak ad no ta cje na nie sio ne w in nych niż uwa gi miej -
scach spi su; są one al bo pod kre ślo ne, al bo wy ko na ne ja skra woró żo wym ołów kiem. W ca -
łym spi sie ta kich ad no ta cji jest 12, przy wszyst kich po da no da ty. Te krót kie not ki
in for mu ją o prze sła niu akt par tyj nych wpi sa ne go to wa rzy sza do in nych in stan cji par tyj -
nych. Naj czę ściej, bo sześć ra zy, przekazano teczki do KC PZPR, naj wcze śniej prze sła -
no ak ta Mar ce le go Re icha (29 paź dzier ni ka 1949 r.), naj póź niej Sta ni sła wa Mał ka
– 19 grud nia tr.39 Ak ta ko lej nych dwóch osób prze sła no do Ko mi te tu War szaw skie go w li -
sto pa dzie i grud niu 1949 r.40, w tej gru pie cie kaw szy jest wpis z 20 li sto pa da, gdzie po -
ja wia się stwier dze nie: „Wy klu czo ny”. Bar dzo praw do po dob ne, że ak ta par tyj ne tych
i sze ściu po przed nich osób wy sła no do nad rzęd nych in stan cji w związ ku z to czą cy mi się
po stę po wa nia mi dys cy pli nar ny mi, z któ rych o jed nym wia do mo z pew no ścią, że za koń -
czy ło się wy klu cze niem z par tii. 
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33 W uwa gach do poz. 36 wid nie je za pis „MO”. Zob. ibi dem, k. 4.
34 Cie ka we są za pi sy w ro dza ju: „Wy je cha ła do Fran cji” (poz. 2) al bo „Zwol nio na do MSZ” (poz. 99).

Zob. ibi dem, k. 2, 8.
35 Ibi dem, k. 3, poz. 26. Wpi sa ny pod nią Teo dor Dy tiuk nie zo stał opu bli ko wa ny w BIP IPN. 
36 Ibi dem, k. 11, poz. 449, oso ba nieo pu bli ko wa na w BIP IPN. 
37 Ibi dem, k. 18–19, 28, 39, 44, poz. 535 – „zgi nął śmier cią wa lecz nych dn. [ ] lu te go 1946 r.”,

poz. 549 – „zgi nął w lip cu [19]46 r.”, poz. 690 – „zmar ła 9 XI 1949 r.”, poz. 844 – „po peł nił sa mo bój -
stwo”, poz. 907 – „zmarł”, nie opu bli ko wa ni w BIP IPN.

38 Ibi dem, k. 13, oso ba nie opu bli ko wa na w BIP IPN. 
39 Ibi dem, k. 16, 18. Mar ce li Re ich – poz. 224, Sta ni sław Ma łek – poz. 534. Mar ce li Re ich w RBP

od 10 XI 1944 r., cen zor, na stęp nie od 25 I 1945 r. cen zor -tłu macz w MBP, od kwiet nia 1946 r.
do 31 I 1950 r. w Wy dzia le II Sa mo dziel nym, na stęp nie w De par ta men cie VII MBP (wy wiad), w tym
cza sie za stęp ca i p.o. kon sul RP w Lon dy nie. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 27 III 2014 r.).
Sta ni sław Ma łek w BIP IPN nie  został opu bli ko wa ny. Ko lej ne czte ry oso by z tej gru py rów nież nie zo -
sta ły jesz cze opu bli ko wa ne w BIP IPN, są to poz. 430, Teo fi la Re ich – ak ta prze sła no 21 XI 1949 r.,
poz. 536, Lu dwik Kar bow ski – ak ta prze sła no 21 XI tr., poz. 561, Zdzi sław Szpar kow ski – ak ta prze sła -
no 21 XI tr., poz. 638, Wła dy sław Pa bich -Ol szew ski – akta prze sła no 12 XI tr. Zob. ibi dem, k. 9, 18,
19v–20, 26. 



Wy stę pu ją tak że dwa przy pad ki prze sła nia ma te ria łów par tyj nych do KM PZPR
w Łodzi w 1950 r.41 W obu przy pad kach stwier dzo no, że funk cjo na riusz: „Nie pra cu je”
– za pew ne w or ga nach bez pie czeń stwa.

W jed nym przy pad ku ak ta ode sła no do Ko mi te tu Miej skie go w Kra ko wie42. 
Ostat ni ana li zo wa ny przy pa dek jest od mien ny, ak ta mia no wi cie prze sła no do Głów -

ne go Za rzą du In for ma cji43, za pew ne dla tam tej szej or ga ni za cji par tyj nej w ślad za prze -
cho dzą cym funk cjo na riu szem. 

Z lek tu ry tych ad no ta cji moż na wy wnio sko wać, że po za koń cze niu dzia łal no ści Pol -
skiej Par tii Ro bot ni czej ze spi su ko rzy sta no jesz cze co naj mniej przez pół to ra ro ku. Do -
dat ko wo czę ste ko rzy sta nie ze spi su człon ków po twier dza ją cha rak te ry stycz ne
za bru dze nia wi docz ne w dol nych ro gach kart obu ze szy tów, po wsta łe w wy ni ku ich prze -
glą da nia. 

Pod su mo wa nie

Jed nost ka ar chi wal na o sy gna tu rze AIPN, 1572/3712 za wie ra część czy sto pi so wej
ewi den cji człon ków PPR po wsta łej mię dzy po ło wą 1945 r. a koń cem 1946 r., co od po -
wia da oko ło jed nej trze ciej (29 proc.) ich sta nu oso bo we go. Tak da le ka nie kom plet ność
spi su wy klu cza je go przy dat ność ja ko ma te ria łu w ba da niach nad MBP i or ga ni za cja mi
ma so wy mi na je go te re nie. Jed nak że nic nie stoi na prze szko dzie, aby wy ko rzy sty wać to
źró dło po moc ni czo przy ba da niach nad kon kret ny mi oso ba mi za trud nio ny mi
w RBP/MBP, do dat ko wo po moc ny mo że być Ka ta log pra cow ni ków, funk cjo na riu szy,
żoł nie rzy or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa pu bli ko wa ny przez Biu ro Lu stra cyj ne IPN.
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40 Ibi dem, k. 44, poz. 907, Bo le sław Mu cha – ak ta prze sła no 10 XII, poz. 909, Gu staw Krzyś -
pień – z da tą 20 XI, nie opu bli ko wa ni w BIP IPN. 

41 Ibi dem, k. 33, 46, poz. 751, Jan Sta cho wiak – ak ta prze sła no 14 VI, poz. 938, Le on Ant czak – ak -
ta prze sła no 14 III, nie opu bli ko wa ni w BIP IPN.

42 Ibi dem, k. 17, poz. 524, Ha li na Ogrodz ka – ak ta prze sła no 12 VI 1950 r., z ad no ta cją w Uwa gach:
„Zwol nio na 24 IV [19]50”, nie opu bli ko wa na w BIP IPN. 

43 Ibi dem, k. 26, poz. 640, Je rzy An to niak – ak ta prze sła no 7 X 1949 r., nie opu bli ko wa ny w BIP IPN.
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Początek ewidencji członków PPR

Pozycje 470–476 pisane inną ręką

AIPN

AIPN



Ewidencja imienna członków Polskiej Partii Robotniczej...
A

K
T

O
Z

N
A

W
S
T

W
O

103

Pozycja 640 spisu błędnie odczytana jako 670

Koniec ewidencji członków PPR

AIPN

AIPN





Anna Olesińska

„Charakterystyki” organizacji

niepodległościowych

wytworzone przez Wydział „C”

KW MO/WUSW w Białymstoku

w latach 1972–1990

„Cha rak te ry sty ki” or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych, zwa ne też „fak to gra fia mi”
lub „fak to lo gia mi”, są opra co wa nia mi we wnątrz re sor to wy mi. Sta no wią one
szczegól ną ka te go rię akt zgro ma dzo nych w ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro -

do wej ze wzglę du na fakt, że ma ją cha rak ter do ku men tów wtór nych. Pra ce te by ły spo -
rzą dza ne przez funk cjo na riu szy Biu ra/wy dzia łów „C” w la tach sie dem dzie sią tych i osiem -
dzie sią tych XX wie ku. Pi sa no je w opar ciu o zgro ma dzo ne w re sor to wych ar chi wach ak ta
ope ra cyj ne i ad mi ni stra cyj ne Urzę du Bez pie czeń stwa. Ce lem owych wy daw nictw by ło
poka za nie ge ne zy, ob sa dy per so nal nej, struk tur, dzia łal no ści oraz pro ce su roz pra co wa nia
i me tod li kwi da cji kon spi ra cyj nych or ga ni za cji, od dzia łów par ty zanc kich, a tak że Pol skie -
go Stron nic twa Lu do we go, Stron nic twa Pra cy i Stron nic twa Na ro do we go1. 

Ra my chro no lo gicz ne te ma tu wy zna cza okres opra co wy wa nia „cha rak te ry styk” przez
Wy dział „C” KW MO/WUSW w Bia łym sto ku. Spo rzą dza ne tu „fak to lo gie” do ty czy ły
dzia łal no ści or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych pro wa dzo nej w la tach 1941–1956 na te re -
nie ów cze sne go wo je wódz twa bia ło stoc kie go. Po re for mie ad mi ni stra cyj nej z 1975 r.
z do tych cza so we go wo je wódz twa bia ło stoc kie go wy od ręb nio no dwa no we: łom żyń skie
i su wal skie. Wy dzia ły „C” za czę ły funk cjo no wać we wszyst kich no wo po wsta łych stoli -
cach wo je wództw. Jed nak że ma te ria ły wy two rzo ne przez struk tu ry or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa w la tach 1944–1975 po zo sta ły w ar chi wum re sor tu spraw we wnętrz nych
w Bia łym sto ku. Dla te go „cha rak te ry sty ki” w re gio nie przy go to wy wa no tyl ko w Wy dzia -
le „C” KW MO/WUSW w Bia łym sto ku.

Opra co wy wa nie „cha rak te ry styk nie le gal nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych”
w Wy dzia le II Biu ra „C” MSW i wy dzia łach „C” KW MO/WUSW wy ni ka ło z za kre su
pra cy dla pio nu ar chi wal ne go apa ra tu bez pie czeń stwa wy zna czo ne go przez Za rzą dze nie
nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 10 ma ja 1974 r. wraz ze zmia na mi
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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. 54–55.



wprowa dzo ny mi przez Za rzą dze nie nr 030/79 z dnia 2 lip ca 1979 r. Za kres pra cy ar chi -
wum ope ra cyj ne go okre śla ła do dat ko wo in struk cja bę dą ca za łącz ni kiem do Za rzą dze nia
nr 034/74. In struk cja ta m.in. na ka zy wa ła pro wa dze nie pro ble mo wych prac ana li tycz -
nych na pod sta wie po sia da nych za so bów ar chi wal nych2.

Pierw sze wzmian ki o pla no wa nej ak cji opra co wy wa nia „fak to lo gii” po ja wi ły się
jednak już w pi śmie dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. Ja na Za baw skie go z 16 mar ca
1972 r., ro ze sła nym do wszyst kich pod le głych mu te re no wych jed no stek, w któ rym
wska zy wał ko niecz ność „ze bra nia (usta le nia) fak tów o dzia łal no ści wro gich sił w Pol -
sce Lu do wej i prze ciw dzia ła nia im Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej
w latach 1944–1970”. Wska zy wa ł tu na fakt, że opra co wa nia do ty czą ce dzia łal no ści
MO i SB były nie peł ne i nie przed sta wia ły ca ło kształ tu ak tyw no ści tych or ga nów. Bazą
źró dło wą do two rze nia opra co wań mia ły być ak ta spraw, spra woz da nia i mel dun ki pio -
nów SB i MO prze cho wy wa ne w ar chi wach wy dzia łów „C”. Ja ko za łącz ni ki do pi sma
zo sta ły ro ze sła ne dru ki po moc ni cze z wy mie nio ny mi za gad nie nia mi, co do któ rych nale -
ża ło ze brać infor ma cje: 

1. „Ze sta wie nia licz bo we dot. wro giej dzia łal no ści w PRL.
2. Ze sta wie nia licz bo we aresz to wa nych osób przez SB.
3. Ze sta wie nia licz bo we dot. zdo by tej i od zy ska nej bro ni przez SB.
4. Ze sta wie nia licz bo we po szu ki wa nych osób przez SB.
5. Ze sta wie nia licz bo we dot. wro gich wy stą pień kle ru rzym sko ka to lic kie go.
6. Sche mat do opra co wa nia hi sto rii nie le gal nych or ga ni za cji po lit[ycz nych] lub ban -

dy zbroj nej.
7. Kwe stio na riusz oso bo wy.
8. Kar ta na po moc ni ka nie le gal nej or ga ni za cji – ban dy.
9. Kar ta na czyn prze stęp czy”3.
Ta ki spo sób opra co wa nia za gad nień miał za pew nić jed no li ty prze bieg prac we wszyst -

kich wy dzia łach „C”. Każ da „cha rak te ry sty ka” by ła więc two rzo na w opar ciu o opi sa ny
po ni żej sche mat.

Pierw szą część opra co wa nia sta no wi ła tzw. cha rak te ry sty ka or ga ni za cji – ban dy. W tej
czę ści umiesz cza no da ne do ty czą ce na zwy, prze ko nań ide olo gicz nych, po wią zań or ga ni -
za cyj nych, po da wa no czas i miej sce po wsta nia gru py oraz da tę pod ję cia dzia łal no ści. Na -
stęp nie opi sy wa no struk tu rę or ga ni za cyj ną od dzia łu. Tu taj po le ca no umiesz cza nie da nych
kie row nic twa gru py wraz z ich krót ki mi ży cio ry sa mi. Opi sy wa no po dział we wnętrz ny or -
ga ni za cji, po da wa no licz bę jej czyn nych człon ków oraz licz bę współ pra cow ni ków „udzie -
la ją cych po mo cy w za opa trze niu, prze cho wy wa niu człon ków band, in for mu ją cych ban dy
o gro żą cym im nie bez pie czeń stwie”. Da lej umiesz cza no da ne o po cho dze niu spo łecz nym
człon ków i współ pra cow ni ków, okre śla no za sięg te ry to rial ny dzia ła nia or ga ni za cji.

Ko lej na część opi su funk cjo no wa nia or ga ni za cji za wie ra ła in for ma cje o za kre sie wy -
po sa że nia jej w broń i sprzęt, np. środ ki trans por tu, łącz no ści, ma szy ny do pi sa nia itp.,
a tak że w środ ki fi nan so we i źró dła ich po zy ski wa nia. 

Koń co wy frag ment „cha rak te ry sty ki” za wie rał da ne o dzia łal no ści grup nie pod le gło -
ścio wych. W pierw szej ko lej no ści opi sy wa no czy ny prze stęp cze, na pa dy na in sty tu cje
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2 AIPN, 01435/21, Hi sto ria Biu ra „C”, oprac. W. Kop czuk, War sza wa 1984, k. 38.
3 AIPN Bi, 065/292, In struk cje i wy tycz ne dot. opra co wań fak to lo gicz nych, k. 2–2v.



i oso by pry wat ne. Na stęp nie wy mie nia no oso by za bi te przez or ga ni za cje. Po da wa no tu
licz bę ofiar z po dzia łem na funk cjo na riu szy UB, MO, OR MO, żoł nie rzy KBW, WP, Ar -
mii Czer wo nej oraz dzia ła czy par tyj nych, pań stwo wych i lud ność cy wil ną. Wy mie nia no
stra ty ma te rial ne z okre śle niem ich war to ści w zło tych. Okre śla no też za kres dzia łal no -
ści pro pa gan do wej or ga ni za cji, a więc opi sy wa no ulot ki, wie ce, wy daw nic twa. 

Dru ga część cha rak te ry sty ki za wie ra ła opis tzw. prze ciw dzia ła nia or ga nów bez pie -
czeń stwa. In for mo wa no tu taj, jak prze bie gał pro ces roz pra co wa nia or ga ni za cji. Po da wa -
no da ne do ty czą ce jed no stek ope ra cyj nych bio rą cych udział w przed się wzię ciu wraz
z licz bą funk cjo na riu szy, okre śla no da tę wszczę cia do cho dze nia i da tę za koń cze nia spra -
wy, licz bę i spo sób wy ko rzy sta nia taj nych współ pra cow ni ków. Da lej okre śla no spo sób
in wi gi la cji po szcze gól nych człon ków od dzia łów. Wy od ręb nia no na stę pu ją ce za gad nie -
nia: „li kwi da cje w wy ni ku przed się wzięć śled czo -ope ra cyj nych” – sku pia no się na licz -
bie człon ków aresz to wa nych, ska za nych przez są dy, licz bie aresz to wa nych i ska za nych
współ pra cow ni ków or ga ni za cji; „li kwi da cje w wy ni ku ak cji zbroj nych” – w tym miej -
scu po da wa no stan sił jed no stek re sor tu, po sia da nej bro ni i środ ków trans por tu, a tak że
okre śla no stra ty wła sne i stra ty prze ciw ni ka w lu dziach i sprzę cie. Opi sy wa no rów nież
„li kwi da cje w wy ni ku dzia łal no ści po li tycz nej”, czy li licz bę osób ujaw nio nych w wy ni -
ku amne stii, przez prze pro wa dza ne roz mo wy, a tak że wy mie nia no in ne przy czy ny za -
prze sta nia dzia łal no ści. Na koń cu oma wia no trud no ści, na ja kie na po tka no przy
roz pra co wy wa niu i li kwi da cji or ga ni za cji4.

In te gral ną czę ścią każ dej „cha rak te ry sty ki” by ły kar ty na czy ny prze stęp cze. Kar tę
ta ką, we dług za le ceń, wy peł nia no na „jed no ra zo wy za ist nia ły fakt wro giej lub prze stęp -
czej dzia łal no ści do ko na ny przez człon ków nie le gal nej or ga ni za cji lub ban dy, względ nie
przez oso by nie zor ga ni zo wa ne”. Kar ta za wie ra ła na stę pu ją ce da ne:

1. Spraw cy czy nu.
2. Ro dzaj czy nu.
3. Opi sy czy nu.
Do każ de go z wy żej wy mie nio nych punk tów po da wa no szcze gó ło we wy tycz ne.

Przy spraw cach wy mie nia no na zwi ska, imio na i pseu do ni my. Gdy nie zna no per so na liów,
wpi sy wa no: nie zna ni spraw cy. Do czy nu prze stęp cze go „bez pie ka” za li cza ła np.: zabój -
stwo, na pad ter ro ry stycz ny, ra bun ko wy lub ter ro ry stycz no -ra bun ko wy, wro gą pro pa gan dę
pi sa ną i ust ną, dy wer sję po li tycz ną, sa bo taż go spo dar czy, de zer cję z SB, MO, WP, nie le -
gal ne prze kro cze nie gra ni cy i nie le gal ne po sia da nie bro ni. W opi sie czy nu za miesz cza no
da ne na te mat cza su, miej sca i przed mio tu do ko na ne go prze stęp stwa oraz po da wa no wy -
so kość strat ma te rial nych i da ne osób po szko do wa nych. Wy peł nia no tak że kar ty na usi ło -
wa nie do ko na nia czy nu prze stęp cze go. Wy pi sy wa no je tyl ko wte dy, gdy do prze stęp stwa
nie do szło w wy ni ku in ter wen cji władz bez pie czeń stwa lub cy wil nych miesz kań ców5. 

Uzu peł nie niem opi su każ dej z or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych by ły kwe stio na riu -
sze oso bo we na człon ka -po moc ni ka nie le gal nej or ga ni za cji – ban dy. Tu taj rów nież obo -
wią zy wał for mu larz, w któ rym po da wa no da ne per so nal ne, po cho dze nie spo łecz ne,
wy kształ ce nie, za wód, obec ne miej sce za miesz ka nia i pra cy człon ka or ga ni za cji. Oprócz
in for ma cji iden ty fi ku ją cych da ną oso bę po da wa no też da ne do ty czą ce dzia łal no ści
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4 AIPN Bi, 019/149, Wy tycz ne do opra co wań pod zie mia, k. 1–2.
5 Ibi dem, k. 7–9.
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Okładka teczki zawierającej kwestionariusze osobowe 
członków oddziału Kazimierza Kamieńskiego (AIPN Bi, 019/1/2)



„Charakterystyki” organizacji niepodległościowych...
A

K
T

O
Z

N
A

W
S
T

W
O

109

Wypełniony druk kwestionariusza osobowego dotyczącego 
Kazimierza Kamieńskiego (AIPN Bi, 019/1/2)
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w czasie oku pa cji, przy na leż no ści par tyj nej lub „ob li cza po li tycz ne go”, a tak że pre cy zo -
wa no, z ja kich ma te ria łów ar chi wal nych ko rzy sta no przy wy peł nia niu kwe stio na riu sza6.

W ce lu uspraw nie nia prac ko mó rek ana li tycz nych uczo no, jak zor ga ni zo wać pra wi dło -
wy i jed no li ty we wszyst kich wy dzia łach warsz tat pra cy. W tym ce lu w Biu rze „C” MSW
od by wa ły się spo tka nia na czel ni ków wy dzia łów „C”. Przed mio tem jed ne go ze spo tkań
23 ma ja 1978 r. by ło omó wie nie sta nu pra cy w ze spo łach ana li tycz nych wy dzia łów „C”.
Na tym ze bra niu dy rek tor Biu ra „C” płk Jan Za baw ski i na czel nik Wy dzia łu II Biu ra „C”
płk Zdzi sław Bil ski oma wia li spo sób two rze nia opra co wań. Po ja wi ły się wów czas za le ce -
nia, aby „w opra co wa niach band i or ga ni za cji trzy mać się ści śle sche ma tu, wczy ty wać się
wszech stron nie w ma te ria ły. Do ku men ty i dzia łal ność mie rzyć […] z punk tu wi dze nia tam -
te go okre su, a nie dzi siej sze go. Nie po mi nąć żad ne go człon ka, po moc ni ka i czy nu”. Zwra -
ca no tak że uwa gę na to, aby wy czu lić pra cow ni ków na uży wa nie pra wi dło wej,
w ro zu mie niu or ga nów bez pie czeń stwa, ter mi no lo gii i nie okre ślać „band re ak cyj nych” ja -
ko od dzia ły le śne czy od dzia ły par ty zanc kie. Pod czas na ra dy za rzu ca no oso bom pi szą cym
„fak to lo gie”, że zbyt du żo or ga ni za cji kwa li fi ku ją ja ko „ban dy wy łącz nie ra bun ko we, a ta -
kich band w za sa dzie nie by ło. Ban dy te nie na pa da ły na człon ków, ro dzi ny i obiek ty re ak -
cji, PSL, ku ła ków itp., lecz na obiek ty i lu dzi no we go ustro ju, funk cjo na riu szy UB, MO,
OR MO, czł[on ków] PPR, dzia ła czy le wi co wych i po stę po wych”. Pra cow ni kom opra co -
wu ją cym „cha rak te ry sty ki” nie le gal nych or ga ni za cji na ka zy wa no rów nież ba zo wa nie wy -
łącz nie na fak tach i da nych za war tych w ma te ria łach ar chi wal nych oraz uni ka nie
„oso bi stych ocen, ko men ta rzy, od czuć i wstę pów hi sto rycz no -po li tycz nych”7.

W trak cie oma wia ne go spo tka nia ja ko za łącz nik roz da no „wnio ski i pro po zy cje” od -
no śnie do sto so wa nia pra wi dło we go i jed no li te go warsz ta tu pra cy w ze spo łach opra co wu -
ją cych „cha rak te ry sty ki”. Za le ca no sto so wa nie kart gro ma dze nia da nych dla po szcze gól -
nych za gad nień, czy li tzw. fi szek, a tak że przy pi sów, anek sów i in dek sów8. Anek sy
w opra co wa niach mia ły za wie rać np. ży cio ry sy do wód ców or ga ni za cji lub więk sze cy ta ty
z do ku men tów. W ce lu ła twiej sze go ko rzy sta nia z „fak to lo gii” za le ca no przy go to wy wa nie
in dek sów rze czo wych i oso bo wych. Pro po no wa no tak że, aby w ra mach szko le nia za wo -
do we go pra cow ni ków po głę biać „ogól ną wie dzę hi sto rycz ną i zna jo mość po li tycz ne go
i zbroj ne go pod zie mia w la tach 1944–1970”. Pod kre śla no po trze bę za zna cze nia ro li apa ra -
tu bez pie czeń stwa w zwal cza niu „wro gie go pod zie mia”. Chcia no po ka zać wy róż nia ją cych
się funk cjo na riu szy, me to dy pra cy ope ra cyj nej or ga nów bez pie czeń stwa, tak aby da ne te
na stęp nie mo gły sta no wić pod sta wę do opra co wa nia hi sto rii re sor tu9.

Biu ro „C” MSW nad zo ro wa ło i kon tro lo wa ło stan wy ko na nych za dań w ze spo łach
opra co wu ją cych dzia łal ność or ga ni za cji pod ziem nych. W za kre sie pra cy Wy dzia łu II Biu -
ra „C” z 5 lu te go 1983 r. zo stał wy szcze gól nio ny punkt mó wią cy o tym, że do obo wiąz -
ków wy dzia łu na le ża ło m.in. „udzie la nie po mo cy wy dzia łom «C» KW MO i spra wo wa nie
nad ni mi nad zo ru me ry to rycz ne go w za kre sie prac ana li tycz nych, ar chi wal no -ewi den -
cyj nych, mi kro fil mo wych”. Za zna czo no jed no cze śnie, że do za dań ze spo łu opra co wań
ana li tycz nych Wy dzia łu II Biu ra „C” na le ża ło do ko ny wa nie re cen zji opra co wań nad sy -
ła nych z wy dzia łów10. Z uwa gi na po wyż sze wszyst kie skoń czo ne pra ce by ły wy sy ła ne

6 Ibi dem, k. 10.
7 AIPN Bi, 065/292, In struk cje i wy tycz ne dot. opra co wań fak to lo gicz nych, k. 9.
8 Ibi dem.
9 Ibi dem, k. 10.
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do Wy dzia łu II Biu ra „C”, gdzie pod le ga ły spraw dze niu i oce nie przez funk cjo na riu szy.
Za twier dzo ne i po pra wio ne „cha rak te ry sty ki” wy ko ny wa no w dwóch lub trzech eg zem -
pla rzach. Pierw szy z nich za wsze był wy sy ła ny do Wy dzia łu II Biu ra „C”. Po zo sta łe zaś
prze ka zy wa no do Wy dzia łu „C” wła ści we go ze wzglę du na miej sce opra co wa nia, gdzie
włą cza no je do za so bu ar chi wal ne go11. 

Wy dział II Biu ra „C” zaj mo wał się tak że spo rzą dza niem tzw. mo no gra fii sca le nio -
wych w opar ciu o opra co wa nia te ma tycz ne nad sy ła ne z jed no stek te re no wych i wła sną
ba zę źró dło wą. Dzię ki te mu, że „cha rak te ry sty ki” by ły opra co wy wa ne we dług jed no li -
te go sche ma tu, ist nia ła moż li wość zsu mo wa nia da nych z ca łe go kra ju. Wszyst kie „cha -
rak te ry sty ki” nad sy ła ne z wy dzia łów „C” KW MO by ły uzu peł nia ne (przed sca le niem)
in for ma cja mi z ma te ria łów znaj du ją cych się w Biu rze „C” oraz gru po wa ne chro no lo -
gicz nie i te ma tycz nie w za kre sie „wła ści we go za bar wie nia po li tycz ne go, struk tu ry or ga -
ni za cyj nej, wy po sa że nia, dzia łal no ści i prze ciw dzia ła nia or ga nów SB”12. 

Wy two rzo ne w tej for mie ma te ria ły wy ko rzy sty wa no do ce lów ope ra cyj nych, na uko -
wo -ba daw czych i pro pa gan do wych (al bu my rocz ni co we, kro ni ki, wy sta wy)13. In for ma -
cja mi za war ty mi w „cha rak te ry sty kach” po słu gi wa no się rów nież przy two rze niu
in for ma to rów o nie le gal nych an ty pań stwo wych or ga ni za cjach. W 1989 r. uka zał się „In -
for ma tor o ugru po wa niach opo zy cyj nych dzia ła ją cych w Pol sce w la tach 1976–1986”14.
Do 1984 r. w opar ciu o opra co wa nia do ty czą ce nie le gal nych or ga ni za cji przy go to wa no
po nad 160 pu bli ka cji do ty czą cych tej te ma ty ki15.

„Cha rak te ry sty ki” po słu ży ły rów nież ja ko ma te riał wyj ścio wy do spo rzą dze nia prac
na te mat hi sto rii re sor tu. Dla te go wy tycz ne do ty czą ce spo so bu opi sy wa nia po szcze gól -
nych za gad nień wy raź nie wska zy wa ły na ko niecz ność pod kre śle nia „po świę ce nia i ofiar -
no ści funk cjo na riu szy” w wal ce z pod zie miem oraz me tod pra cy or ga nów bez pie czeń -
stwa16. Na pod sta wie „faktologii” pro wa dzo no tak że ewi den cje oso bo wą i za gad nie nio wą
do ty czą cą pod zie mia nie pod le gło ścio we go oraz pod ję tych przez apa rat SB i MO dzia łań
prze ciw ko nie mu17.

Ba zą źró dło wą do opra co wań re sor to wych by ły wszel kie ma te ria ły zgro ma dzo ne
w ar chi wach wy dzia łów „C”. W każ dej cha rak te ry sty ce po czę ści za wie ra ją cej rys hi sto -
rycz ny or ga ni za cji za miesz cza no wy kaz ma te ria łów ar chi wal nych wy ko rzy sta nych przy
jej two rze niu. Pod sta wą by ły ak ta woj sko wych są dów re jo no wych oraz wy two rzo ne przez
urzę dy bez pie czeń stwa ak ta kon tro l no -śled cze, roz pra co wa nia agen tu ral ne gru po we
lub do ty czą ce po je dyn czych osób, spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia, ope ra cyj nej

10 AIPN, 01541/3, Za rzą dze nia i wy tycz ne dot. po rząd ko wa nia i fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal -
nej, k. 215.

11 AIPN Bi, 019/158, Spi sy nr 1 i 2 opra co wań Wy dzia łu „C” band ter ro ry stycz no -ra bun ko wych i nie -
le gal nych or ga ni za cji, k. 1–17.

12 AIPN, 01541/3, Za rzą dze nia i wy tycz ne dot. po rząd ko wa nia i fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal -
nej, k. 148–152.

13 AIPN, 01435/21, Hi sto ria Biu ra „C”, oprac. W. Kop czuk, War sza wa 1984, k. 40.
14 AIPN Bi, 0062/338, In for ma tor o ugru po wa niach opo zy cyj nych dzia ła ją cych w Pol sce w la tach

1976–1986, War sza wa 1989.
15 AIPN, 01435/21, Hi sto ria Biu ra „C”, oprac. W. Kop czuk, War sza wa 1984, k. 40.
16 AIPN Bi, 065/292, In struk cje i wy tycz ne dot. opra co wań fak to lo gicz nych, k. 38.
17 AIPN, 01541/3, Za rzą dze nia i wy tycz ne dot. po rząd ko wa nia i fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal -

nej, k. 216.
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Okładka teczki zawierającej karty na czyny przestępcze do Charakterystyki nr 1:
Armia Krajowa / Armia Krajowa Obywatelska / Wolność i Niezawisłość 

pod dowództwem Kazimierza Kamieńskiego (AIPN Bi, 019/1/3)
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Wypełniony formularz karty na czyn przestępczy odnoszący się do „napadu” 
na patrol MO 15 III 1945 r. (AIPN Bi, 019/1/3)



obser wa cji, kwe stio na riu sze ewi den cyj ne, ak ta oso bo wych źró deł in for ma cji. W opra co -
wa niach wy ko rzy sty wa no tak że ory gi nal ne roz ka zy, ra por ty i mel dun ki or ga ni za cji nie -
pod le gło ścio wych. Ko rzy sta no rów nież ze spra woz dań po szcze gól nych ko mó rek MO
i UB, z te czek oso bo wych funk cjo na riu szy bio rą cych udział w li kwi da cji pod zie mia oraz
da nych z kar to te ki za gad nie nio wej, któ ra umoż li wia ła au to rom do tar cie do moż li wie naj -
więk szej ilo ści ma te ria łów zwią za nych z da nym te ma tem.

Ana li za tak wie lu ar chi wa liów wy ma ga ła du że go na kła du pra cy. W związ ku z tym
za le ca no wy zna cza nie do te go ce lu spe cjal nej gru py funk cjo na riu szy18. Licz ba osób
zatrud nio nych w wy dzia łach „C” KW MO/WUSW by ła nie wy star cza ją ca, że by po do łać
no wym, cza so chłon nym za da niom. Dla te go przy opra co wy wa niu „cha rak te ry styk” po -
sił ko wa no się eme ry to wa ny mi funk cjo na riu sza mi. Od 1974 r. do 1990 r. w Wy dzia le „C”
w Bia łym sto ku do dat ko wo (na pół eta tu) za trud nio nych by ło sied miu by łych pra cow ni -
ków KW MO/WUSW19. Ostat nia ta ka gru pa zo sta ła zwol nio na 30 kwiet nia 1990 r.
z powo du li kwi da cji sta no wisk pra cy20. Ogó łem w Wy dzia le „C” w Bia łym sto ku na prze -
strze ni lat 1974–1990 „fak to lo gie” opra co wy wa ło dzie więt na stu funk cjo na riu szy. W tej
licz bie by ło dwu na stu funk cjo na riu szy re zer wy i sied miu eta to wych pra cow ni ków. Funk -
cjo na riu sza mi re zer wy by ły oso by z wie lo let nim sta żem pra cy w re sor cie. Wie le z tych
osób służ bę roz po czy na ło jesz cze w la tach czter dzie stych XX wie ku i bra ło czyn ny udział
w zwal cza niu pod zie mia nie pod le gło ścio we go21. Przed eme ry tu rą sze ściu z nich spra wo -
wa ło funk cje kie row ni cze, dwóch pra co wa ło w Wy dzia le „C” KW MO, a dwóch ko lej -
nych słu ży ło wcze śniej w MO22. 

Na za trud nia nie eme ry to wa nych funk cjo na riu szy ze zwo le nie wy da wał mi ni ster spraw
we wnętrz nych, na to miast licz ba eta tów by ła roz dzie la na na po szcze gól ne wy dzia ły
w Biu rze „C” w War sza wie. Ogó łem w Bia łym sto ku eme ry to wa ni funk cjo na riu sze spo -
rzą dzi li 75 „cha rak te ry styk” or ga ni za cji, czy li więk szość z ogó łu przygotowanych. 

Opra co wa nia na te mat pod zie mia mia ły po cząt ko wo do ty czyć okre su 1944–1970.
Póź niej jed nak da ty skraj ne prze su wa no na ko lej ne la ta. W pi śmie z 2 lip ca 1986 r. na -
czel nik Wy dzia łu II Biu ra „C” płk Z. Bil ski po in for mo wał na czel ni ka Wy dzia łu „C”
w Bia łym sto ku o przy stą pie niu do prac nad wy da niem no we go, uzu peł nio ne go i po sze -
rzo ne go „In for ma to ra o nie le gal nych or ga ni za cjach i ban dach zbroj nych dzia ła ją cych
w Pol sce Lu do wej w la tach 1944–1975”23. Do te go mo men tu pra cow ni kom pio nu ar chi -
wal ne go w Bia łym sto ku uda ło się przy go to wać opra co wa nia or ga ni za cji nie pod le gło -
ścio wych dzia ła ją cych je dy nie do 1957 r. Dla po rów na nia w Wy dzia le „C” WUSW
w Olsz ty nie opra co wa no „cha rak te ry sty ki” do ty czą ce grup zwią za nych z ru chem so li -
dar no ścio wym, dzia ła ją cych na wet do 1986 r.24
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18 AIPN Bi, 065/292, In struk cje i wy tycz ne dot. opra co wań fak to lo gicz nych, k. 2.
19 AIPN Bi, 019/151, Fak to lo gia, k. 23.
20 AIPN Bi, 98/1948, Ak ta oso bo we Wła dy sła wa Kra sow skie go, s. Am bro że go.
21 AIPN Bi, 98/2011, Ak ta oso bo we Mi ko ła ja Bo row skie go, s. Alek san dra; AIPN Bi, 98/2011, Ak ta

oso bo we Wło dzi mie rza Biel skie go, s. Ni czy po ra; AIPN Bi, 98/1815, Ak ta oso bo we Eu ge niu sza Nar kie -
wi cza, s. An drze ja; AIPN Bi, 98/1979, Ak ta oso bo we Teo do ra Na za ru ka, s. An drze ja.

22 AIPN Bi, 102/4593, Ak ta oso bo we Edwar da Łu cza ka, s. Sta ni sła wa; AIPN Bi, 102/4203, Ak ta
oso bo we Eu ge niu sza Bart nic kie go, s. Ja na. 

23 AIPN Bi, 019/151, Fak to lo gia, k. 17.
24 AIPN Bi, 065/198, Kon spi ra cyj na gru pa, tzw. olsz tyń ska, by łe go NSZZ „So li dar ność”; AIPN

Bi, 065/193, Cha rak te ry sty ka nr 165 or ga ni za cji pn. „Fe de ra cja Mło dzie ży Wal czą cej”.



W za so bie ar chi wal nym IPN w Bia łym sto ku znaj du ją się 93 „cha rak te ry sty ki or ga ni -
za cji nie pod le gło ścio wych” wraz z kar ta mi na czy ny prze stęp cze i kwe stio na riu sza mi
oso bo wy mi człon ków or ga ni za cji. Łącz nie zbiór ten li czy 359 j.a. i 5,6 mb. Tecz ki z czę -
ścią za wie ra ją cą omó wie nie dzia łal no ści or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych po sia da ją do -
ku men ty pi sa ne ma szy no wo. Na jed nost ki gro ma dzą ce kwe stio na riu sze oso bo we
człon ków or ga ni za cji i kar ty na czy ny prze stęp cze skła da ją się od ręcz nie wy peł nio ne for -
mu la rze. Ob ję tość j.a. jest zróż ni co wa na. Za wie ra ją one od kil ku do kil ku set stron. Ogól -
ny stan za cho wa nia tych ma te ria łów moż na oce nić ja ko do bry.

Nu me ry „cha rak te ry styk” nie od po wia da ją cza so wi ich na pi sa nia. Naj wyż szym nu me -
rem cha rak te ry sty ki, któ ra znaj du je się w za so bie Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku, jest 98.
Bra ku je na to miast, w ca ło ści lub czę ści, cha rak te ry styk o nu me rach: 84, 86, 90, 94 i 96.

Z „Wy ka zu opra co wa nych band ter ro ry stycz no -ra bun ko wych i nie le gal nych or ga ni -
za cji dzia ła ją cych po wy zwo le niu na te re nie woj. bia ło stoc kie go” wy ni ka, że „cha rak te -
ry sty ka” o nu me rze 84 mia ła do ty czyć Ar mii Kra jo wej Ob wód Mia sto Bia ły stok25,
w „cha rak te ry sty ce” o nu me rze 86 pla no wa no opi sać or ga ni za cję Wol ność i Nie za wi -
słość z Bia łe go sto ku, a „cha rak te ry sty ka” nu mer 90 mia ła do ty czyć or ga ni za cji Wol ność
i Nie za wi słość Ob wód Wy so kie Ma zo wiec kie26. 

Do „cha rak te ry sty ki” o nu me rze 94 do ty czą cej or ga ni za cji Wol ność i Nie za wi słość
Ob wód Łom ża27, a tak że do „cha rak te ry sty ki” or ga ni za cji Wol ność i Nie za wi słość Obwód
Za mbrów28 spo rzą dzo no kwe stio na riu sze oso bo we, kar ty na czy ny prze stęp cze or ga ni -
za cji, kar ty czy nów na broń oraz od ręcz nie wy ko na ne, nie po gru po wa ne te ma tycz nie ma -
te ria ły, któ re mia ły po słu żyć do peł ne go opra co wa nia tych „cha rak te ry styk”.

Opie ra jąc się na wy ni kach ba dań za war tych w Atla sie pol skie go pod zie mia nie pod leg -
ło ścio we go 1944–1956, or ga ni za cje opi sa ne przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu „C”
KW MO/WUSW w Bia łym sto ku moż na po dzie lić na: mło dzie żo we, pod po rząd ko wa ne
AK -DSZ -WiN, na ro do we, od dzia ły bez afi lia cji i in ne29.

W 28 „cha rak te ry sty kach” opi sa no 34 or ga ni za cje mło dzie żo we (zob. aneks nr 1). W Atla -
sie pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go… wy mie nia się je dy nie 32 ta kie gru py. Roz bież -
ność ta wy ni ka z fak tu, że au to rzy pu bli ka cji nie za li czy li do nie pod le gło ścio wych mło dzie żo wej
or ga ni za cji Je rzy Hert man oraz Or ga ni za cji do Wal ki z Komu ni zmem. Ogó łem do nie pod le gło -
ścio wych grup mło dzie żo wych w wo je wódz twie bia ło stoc kim na le ża ło 298 osób. 

W po rów na niu do resz ty kra ju w wo je wódz twie bia ło stoc kim po wsta ło sto sun ko wo
ma ło ta kich or ga ni za cji – przed 1948 r. dzia ła ły na tym te re nie za le d wie trzy. Wy ni ka ło
to praw do po dob nie z fak tu, że mło dzież z te go re gio nu mia ła moż li wość wstą pie nia
do pręż nie jesz cze dzia ła ją cej kon spi ra cji osób do ro słych, zwią za nej ze Zrze sze niem
„WiN” czy pod zie miem na ro do wym30. Or ga ni za cje mło dzie żo we by ły two rzo ne ja ko for -
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25 AIPN Bi, 019/159, Spis nie le gal nych or ga ni za cji, k. 12.
26 AIPN Bi, 019/151, Fak to lo gia, k. 34.
27 AIPN Bi, 019/155, Ma te ria ły do opra co wa nia cha rak te ry sty ki nie le gal nej or ga ni za cji WiN Ob wo -

du Łom ża.
28 AIPN Bi, 019/157, Ma te ria ły do opra co wa nia cha rak te ry sty ki nie le gal nej or ga ni za cji WiN Ob wo -

du Za mbrów.
29 S. Po le szak, R. Wnuk, Od dzia ły zbroj ne pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go i or ga ni za cje

mło dzie żo we – pró ba uję cia sta ty stycz ne go [w:] Atlas pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go
1944–1956, red. R. Wnuk, War sza wa–Lu blin 2007, s. LVII.

30 Ibi dem, s. LIX.



ma pro te stu prze ciw ko wła dzy lu do wej, zwłasz cza po 1948 r., kie dy to apa rat par tyj ny
ob jął kon tro lą prak tycz nie ca łą sfe rę ży cia mło dzie ży. Do pó ki ist niał plu ra lizm or ga ni -
za cyj ny wy bie ra no róż ne sto wa rzy sze nia. Zwy kle był to Zwią zek Har cer stwa Pol skie go
lub sto wa rzy sze nia zwią za ne z Ko ścio łem ka to lic kim, np. So dali  cja Ma riań ska. We dług
funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa twór cy or ga ni za cji kon spi ra cyj nych re kru to wa li
się wła śnie z tych śro do wisk31. Po pod po rząd ko wa niu har cer stwa Związ ko wi Mło dzie ży
Pol skiej i za wie sze niu w 1949 r. dzia łal no ści or ga ni za cji ka to lic kich przez epi sko pat mło -
dzi lu dzie stra ci li wszel kie al ter na ty wy dzia ła nia po za ko mu ni stycz ny mi mło dzie żów ka -
mi32. W tym cza sie na stą pi ło ma so we po wsta wa nie kon spi ra cyj nych grup i or ga ni za cji
mło dzie żo wych. 

Za or ga ni za cję nie pod le gło ścio wą funk cjo na riu sze SB uwa ża li zrze sze nie co naj mniej
trzech osób33. Or ga ni za cja mło dzie żo wa zaś sta no wi ła gru pę osób w prze dzia le wie ko -
wym po mię dzy szes na stym a dwu dzie stym czwar tym ro kiem ży cia, czy li oso by po mię -
dzy ukoń cze niem szko ły pod sta wo wej a ukoń cze niem szko ły wyż szej. We dług Atla su
pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go… or ga ni za cje te mia ły róż ny cha rak ter. W za -
leż no ści od pro wa dzo nej dzia łal no ści i spo so bu zrze sza nia się moż na wśród nich wy róż -
nić: uczniow skie, któ rych człon ka mi by li ucznio wie z jed nej lub kil ku szkół w da nej
miej sco wo ści; dy wer syj ne; pro pa gan do we; po zasz kol ne; woj sko we, któ re opie ra ły swo -
ją struk tu rę na wzo rach woj sko wych; har cer skie; for ma cyj ne – kła dą ce na cisk na for mo -
wa nie cha rak te rów swych człon ków, i sa mo kształ ce nio we – zgłę bia ją ce wy co fa ne
z pro gra mów szkol nych te ma ty z hi sto rii i li te ra tu ry34.

Przy na leż ność do mło dzie żo wych or ga ni za cji kon spi ra cyj nych by ła trak to wa na przez
wła dze ja ko za gra ża ją ca ist nie niu pań stwa i kwa li fi ko wa no ją ja ko prze stęp stwo po li -
tycz ne. Z te go wzglę du mło dzi lu dzie są dze ni by li przed są da mi woj sko wy mi. W tym
cza sie obo wią zy wa ło bowiem pra wo wo jen ne35. W spra wach tych za pa da ły róż ne wy ro -
ki. W wo je wódz twie bia ło stoc kim wśród osób na le żą cych do nie pod le gło ścio wych grup
mło dzie żo wych jed na oso ba zo sta ła ska za na na ka rę śmier ci36, a w sto sun ku do kil ku
innych za sto so wa no ła god ny śro dek za po bie gaw czy, czy li prze pro wa dze nie roz mów pro -
fi lak tycz no -ostrze gaw czych37.

Waż ną częścią oma wia ne go zbio ru „fak to lo gii” są opra co wa nia do ty czą ce pod ziem -
nych, nie pod le gło ścio wych or ga ni za cji woj sko wych. Wśród nich licz ną gru pę sta no wią
ma te ria ły do ty czą ce AK i struk tur z nią zwią za nych. 
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31 M. Wierz bic ki, Mło dzie żo we or ga ni za cje i śro do wi ska kon spi ra cyj ne w Pol sce 1944–1956 – roz -
wa ża nia wstęp ne [w:] Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we na tle kon spi ra cji an ty ko mu ni stycz nej w Eu -
ro pie Środ ko wo -Wschod niej w la tach 1944–1956, red. S. Po le szak, War sza wa–Lu blin 2008, s. 259.

32 J. Wo ło szyn, Mło dzie żo we or ga ni za cje i śro do wi ska kon spi ra cyj ne w Pol sce 1944–1956 (ko re fe -
rat) [w:] Pol skie pod zie mie nie pod le gło ścio we na tle kon spi ra cji…, s. 277.

33 AIPN Bi, 065/292, In struk cje i wy tycz ne dot. opra co wań fak to lo gicz nych, k. 24.
34 A. Ja czyń ska, K. Ka ła muc ki, No ta edy tor ska [w:] Atlas pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we -

go…, s. LXXXII.
35 J. Wo ło szyn, Chro nić i kon tro lo wać. UB wo bec śro do wisk i or ga ni za cji kon spi ra cyj nych mło dzie -

ży na Lu belsz czyź nie (1944–1956), War sza wa 2007, s. 630.
36 AIPN Bi, 019/29/1, Cha rak te ry sty ka nr 75 ter ro ry stycz no -ra bun ko wej ban dy Hi po li ta Roż now -

skie go, oprac. S. Ni ki ciuk, Bia ły stok 1982. 
37 AIPN Bi, 019/76/1, Cha rak te ry sty ka nr 54 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Je rzy Hert -

man”, oprac. J. Bu kow ski, Bia ły stok 1979, k. 5.



Bia ło stoc ki Okręg AK obej mo wał te ry to rium przed wo jen ne go wo je wódz twa bia ło -
stoc kie go, ob wo dy zaś w okrę gu po kry wa ły się – z ma ły mi od stęp stwa mi – z te ry to ria -
mi przed wo jen nych po wia tów. Po mię dzy okrę giem a ob wo da mi w 1942 r. utwo rzo no
struk tu rę po śred nią – in spek to ra ty. Osta tecz nie ukształ to wa ny Bia ło stoc ki Okręg AK
w okre sie oku pa cji nie miec kiej skła dał się z sze ściu in spek to ra tów i czter na stu ob wo -
dów38. Przed ak cją „Bu rza” li czył 33 tys. człon ków. Po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej li -
czeb ność okrę gu znacz nie się zmniej szy ła ze wzglę du na re pre sje, ja kie spo tka ły żoł nie rzy
AK ze stro ny NKWD i UB. Ma so we aresz to wa nia i wy wóz ki w głąb ZSRR, a tak że
opusz cze nie od je sie ni 1944 r. do wio sny 1945 r. sze re gów AK przez znacz ną część żoł -
nie rzy NOW i NZW, spo wo do wa ły, że wio sną 1945 r. Bia ło stoc ki Okręg AK li czył już
tyl ko ok. 27 tys. człon ków39. Roz ka zem ko men dan ta głów ne go AK gen. Le opol da Oku -
lic kie go z 19 stycz nia 1945 r. or ga ni za cja zo sta ła roz wią za na. Do wód ca Bia ło stoc kie go
Okrę gu AK ppłk Wła dy sław Li niar ski pod jął jed nak de cy zję o kon ty nu owa niu dzia łal -
no ści nie pod le gło ścio wej or ga ni za cji pod no wą na zwą „Ar mia Kra jo wa Oby wa te li”.
W czerw cu 1945 r. pod po rząd ko wał się DSZ. Po ukon sty tu owa niu się Tym cza so we go
Rzą du Jed no ści Na ro do wej w czerw cu 1945 r. i uzna niu go przez pań stwa za chod nie
Rząd RP na Uchodź stwie stra cił man dat do dzia ła nia na are nie mię dzy na ro do wej.
W związ ku z tym do wód cy DSZ do szli do wnio sku, że utrzy ma nie struk tur or ga ni za cji
pod ziem nej w tej sy tu acji stra ci ło sens. W sierp niu 1945 r. DSZ zo sta ła roz wią za na. Jed -
nak naj bliż si współ pra cow ni cy ko men dan ta DSZ płk. Ja na Rze pec kie go przy go to wa li
pro jekt no wej or ga ni za cji – Ruch Opo ru bez Woj ny i Dy wer sji „Wol ność i Nie za wi słość”.
Zo sta ła ona utwo rzo na 2 wrze śnia 1945 r. w War sza wie. Zrze sze nie „WiN” mia ło repre -
zen to wać cy wil no -po li tycz ny mo del kon spi ra cji. Prze ję ło ono po DSZ struk tu rę, sieć
łącz no ści i fi nan se oraz znio sło zu peł nie no men kla tu rę woj sko wą. Jed nak roz for mo wa -
nie po zo sta łych po AK struk tur woj sko wych na po tka ło na opór człon ków or ga ni za cji.
W wie lu miej scach w kra ju WiN mia ło cha rak ter związ ku zbroj ne go i pro wa dzi ło dzia -
łal ność par ty zanc ką. Po sfał szo wa nych wy bo rach par la men tar nych, któ re od by ły się w lu -
tym 1947 r., kon ty nu owa nie wal ki zbroj nej tra ci ło sens. W dniu 22 lu te go 1947 r. wła dze
ogło si ły amne stię dla człon ków pod zie mia. Sza cu je się, że sko rzy sta ło z niej po nad
90 proc. człon ków WiN. Ko men dant Okrę gu WiN Bia ły stok w kwiet niu 1947 r. ujaw nił
swój sztab, a tak że ujaw ni ły się do wódz twa in spek to ra tów i ob wo dów. Struk tu ry okrę -
go we WiN na Bia ło stoc czyź nie prze sta ły ist nieć. Jed nak że jesz cze do 1957 r. dzia ła ły
wy wo dzą ce się z WiN pa tro le par ty zanc kie40. W ar chi wum IPN w Bia łym sto ku za cho -
wa ły się 24 „cha rak te ry sty ki” od dzia łów Ar mii Kra jo wej oraz or ga ni za cji nie pod le gło -
ścio wych wy wo dzą cych się z jej struk tur (zob. aneks nr 2).

W wo je wódz twie bia ło stoc kim oprócz Ar mii Kra jo wej i struk tur wy wo dzą cych się
z niej dzia ła ły tak że or ga ni za cje pod ziem ne zwią za ne z obo zem na ro do wym. Naj więk -
sze z nich sta no wi ły Na ro do wa Or ga ni za cja Woj sko wa i Na ro do we Si ły Zbroj ne, któ re
na stęp nie po łą czy ły się i utwo rzyły Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we. 
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38 K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, Bia ło stoc ki Okręg AK -AKO VII 1944–VIII 1945, War sza wa 1997,
s. 17–18.

39 P. Ła piń ski, Struk tu ry te ry to rial ne or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych VII 1944 – IX 1945 [w:] Atlas
pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go…, s. 70–72.

40 Ibi dem, s. 72.



Okręg Bia ły stok NOW zo stał utwo rzo ny je sie nią 1941 r., a w 1943 r. li czył on po nad
8 tys. żoł nie rzy. Je sie nią 1943 r. mia ło na stą pić po łą cze nie NOW z AK, co spo wo do wa ło
odej ście wie lu człon ków NOW do struk tur NSZ. Jed nak pod po rząd ko wa nie się Okrę gu
Bia ły stok NOW ko men dan to wi Bia ło stoc kie go Okrę gu AK by ło tyl ko teo re tycz ne. Bia -
ło stoc ka NOW za cho wa ła swo ją od ręb ność i sa mo dziel ność or ga ni za cyj ną41. 

W koń cu 1942 r. w wo je wódz twie bia ło stoc kim zor ga ni zo wa ny zo stał XIII Okręg NSZ.
Po wstał on w wy ni ku po łą cze nia or ga ni za cji kon spi ra cyj nych obo zu na ro do we go: Związ -
ku Jasz czur cze go i Kon fe de ra cji Zbroj nej. W po ło wie 1944 r. okręg li czył ok. 6 tys. żoł nie -
rzy. W wy ni ku roz mów sca le nio wych po mię dzy NOW i NSZ utwo rzo no wspól ną ko men dę,
na cze le któ rej sta nął ko men dant Okrę gu Bia ły stok NOW kpt. Mie czy sław Gry gor ce wicz.
Po je go aresz to wa niu przez NKWD we wrze śniu 1944 r. funk cję ko men dan ta ob jął szef
Okrę gu NSZ kpt. Ro man Ja strzęb ski. Je sie nią 1944 r. pod jął on per trak ta cje sca le nio we
pomię dzy NSZ i AK. Spo tka ło się to ze sprze ci wem du żej czę ści człon ków or ga ni za cji.
W tym cza sie, wy do staw szy się z rąk NKWD, po wró cił kpt. Gry gor ce wicz. Za czę ły się
spo ry kom pe ten cyj ne, co spo wo do wa ło roz kład wspól nej dzia łal no ści NOW i NSZ42.

Po uciecz ce z nie wo li ko men dant Okrę gu Bia ły stok NOW kpt. Gry gor ce wicz roz po -
czął two rze nie or ga ni za cji sku pia ją cej dzia ła czy pod zie mia obo zu na ro do we go. W kwiet -
niu 1945 r. na ba zie or ga ni za cji NOW, NSZ i czę ści żoł nie rzy AK utwo rzo na zo sta ła
Ko men da Okrę gu NZW Bia ły stok krypt. „Chro bry”43. W po cząt ko wym okre sie funk cjo -
no wa nia li czy ła ona ok. 10 tys. człon ków. Sta łe re pre sje UB, a tak że amne stia ogło szo na
w 1947 r. wpły nę ły na zmniej sze nie li czeb no ści or ga ni za cji do nie mal po ło wy sta nu.
Po śmier ci ko lej ne go ko men dan ta okrę gu ppłk. Wła dy sła wa Żwań skie go w lip cu 1948 r.
struk tu ry okrę gu prze sta ły funk cjo no wać. Po dej mo wa no jesz cze pró by sca le nia po zo sta -
łych struk tur NZW, ale koń czy ły się one nie po wo dze niem. Ostat nie gru py par ty zanc kie
wy wo dzą ce się z NZW zo sta ły roz bi te w la tach 1950–195344. W Wy dzia le „C” KW
MO/WUSW w Bia łym sto ku opra co wa no 24 „cha rak te ry sty ki” or ga ni za cji pod ziem nych
zwią za nych z ru chem na ro do wym (zob. aneks nr 3).

War to rów nież wspo mnieć, że w zbio rze „fak to lo gii” prze cho wy wa nym w bia ło stoc -
kim od dzia le IPN za cho wa ło się dzie więć prac o cha rak te rze mo no gra ficz nym, do ty czą -
cych od dzia łów i ugru po wań, któ re nie wy ka zy wa ły związ ku z żad ną z wy mie nio nych
ka te go rii or ga ni za cji, ale ich dzia łal ność mia ła cha rak ter nie pod le gło ścio wy (zob. aneks
nr 4), oraz osiem „cha rak te ry styk” od no szą cych się do grup, któ re nie prze ja wia ły żad -
nej dzia łal no ści opo zy cyj nej ani dą żeń nie pod le gło ścio wych (zob. aneks nr 5).

W oma wia nej se rii akt cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa zna la zły się
również opra co wa nia nie od no szą ce się do opi sa nych po wy żej typów or ga ni za cji45.
Zamiesz czo no w niej tak że ma te ria ły ewi den cyj ne zgro ma dzo ne do przygotowanych
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41 Ibi dem, s. 74.
42 Ibi dem.
43 J. Ku łak, Po wsta nie i dzia łal ność Ko men dy Okrę gu NZW Bia ły stok w la tach 1945–1949 [w:] Pod -

zie mie nie pod le gło ścio we w wo je wódz twie bia ło stoc kim w la tach 1944–1956, red. T. Da ni lec ki, War sza -
wa 2004, s. 30. 

44 P. Ła piń ski, op. cit., s. 80.
45 AIPN Bi, 019/89, Czy ny prze stęp cze do ko na ne przez nie zna nych spraw ców; AIPN Bi, 019/146,

Nie le gal ne or ga ni za cje i ban dy z pow. Gi życ ko, Pisz, Wę go rze wo; AIPN Bi, 019/147, Ewi den cja ujawnio -
nych; AIPN Bi, 019/148, Sko ro widz ele men tu by łe go pod zie mia; AIPN Bi, 019/153, Na pa dy i ope ra cje
z 1948 r. z Wy so kie go Ma zo wiec kie go.



„cha rak te ry styk” i we wnętrz ne pro ce du ry do ty czą ce funk cjo no wa nia Wy dzia łu „C”
KW MO/WUSW w Bia łym sto ku, w tym m.in. wy tycz ne do spo rzą dza nia mo no gra fii
oddzia łów nie pod le gło ścio wych, ko re spon den cja z Biu rem „C” MSW w War sza wie oraz
spi sy spo rzą dzo nych „fak to lo gii”46.

Trud no jest jed no znacz nie oce nić war tość ba daw czą opi sy wa ne go ma te ria łu. Ze
wzglę du na fakt, że ta ka te go ria akt ma cha rak ter wtór ny, mu szą być one pod da ne szcze -
gól nej kry ty ce hi sto rycz nej. Z dru giej stro ny trze ba jed nak pa mię tać, że ze wzglę du
na wy bra ko wa nie i znisz cze nie wie lu do ku men tów ope ra cyj nych wy ko rzy sta nych do spo -
rzą dze nia „fak to lo gii”, nie któ re z tych opra co wań są obec nie je dy nym ma te ria łem źró -
dło wym do opi su nie któ rych wy da rzeń.

„Cha rak te ry sty ki” or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych za li cza ne są do opra co wań re sor -
to wych prze zna czo nych pier wot nie je dy nie do użyt ku we wnętrz ne go. W od nie sie niu
do dzia łań ze stro ny UB na le ży pa mię tać, że „fak to lo gie” mia ły na ce lu przede wszyst -
kim po ka za nie za sług re sor tu bez pie czeń stwa w bu do wie PRL. Cho ciaż w opra co wa -
niach moż na zna leźć omó wie nia me tod ope ra cyj nych, wy ko rzy sta nia agen tu ry i za so bów
ludz kich uży tych do roz pra co wa nia or ga ni za cji, zwy kle są to opi sy ak cji za koń czo nych
po wo dze niem. Trud no ści czy po raż ki w roz pra co wa niu od dzia łów nie pod le gło ścio wych
są po da wa ne czę sto w spo sób ogól ny, bez kon kret nych przy kła dów. Nie moż na więc za -
po mi nać o ten den cyj no ści au to rów „cha rak te ry styk”. 

W opi sach or ga ni za cji opo zy cyj nych po ja wia ją się tak że licz ne prze kła ma nia i nie -
ści sło ści. Do ty czą one nie tyl ko praw dzi wych ce lów dzia łal no ści pod zie mia nie pod leg -
ło ścio we go, lecz tak że je go struk tur, skła du oso bo we go, li czeb no ści i akcji przez nie
po dej mo wa nych47. Po rów nu jąc wia do mo ści znaj du ją ce się w ma te ria łach ope ra cyj nych
or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa, spra woz da niach czy ak tach są do wych z „cha rak te ry -
sty ka mi”, wi dać, że część ma te ria łu zo sta ła po mi nię ta. Jed nak syn te tycz nie uję te opi sy
ak tyw no ści od dzia łów par ty zanc kich i prze ciw dzia łań pod ję tych przez struk tu ry UB dają
moż li wość ogól ne go spoj rze nia na ca łość do ku men ta cji do ty czą cej da ne go za gad nie nia.

Osob ną spra wą, na któ rą na le ży zwró cić uwa gę przy ko rzy sta niu z „cha rak te ry styk”,
jest ję zyk uży wa ny przez funk cjo na riu szy „bez pie ki”. W pu bli ka cjach re sor to wych po -
słu gi wa no się żar go nem obej mu ją cym spe cy ficz ne na zew nic two nie któ rych zja wisk
i prze ja wów dzia łal no ści opo zy cyj nej. 

Po mi mo nie ści sło ści i ten den cyj no ści au to rów przy do bo rze ma te ria łu źró dło we go
na pod sta wie „fak to lo gii” moż na od two rzyć ogól ny za rys dzia łal no ści po wo jen nych or -
ga ni za cji nie pod le gło ścio wych. Do świad cze nia ba daw cze wska zu ją tak że na du żą wia -
ry god ność tych do ku men tów w za kre sie in for ma cji od no szą cych się do dzia łań
po dej mo wa nych przez apa rat bez pie czeń stwa. Za cho wu jąc więc ostroż ność przy wy ko -
rzy sty wa niu in for ma cji za war tych w „cha rak te ry sty kach”, na le ży stwier dzić, że mo gą
one sta no wić pod sta wę źró dło wą, swo isty punkt wyj ścia do zgłę bia nia pro ble ma ty ki pol -
skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go. Trzeba jed nak za zna czyć, że do kom plek so we -
go zba da nia te go za gad nie nia nie zbęd ne jest wy ko rzy sta nie pier wot nych akt re sor tu oraz
do ku men ta cji wy two rzo nej przez sa me or ga ni za cje.
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46 AIPN Bi, 019/149, Wy tycz ne do opra co wań pod zie mia; AIPN Bi, 019/151, Fak to lo gia; AIPN
Bi, 019/158, Spi sy nr 1 i 2 opra co wań band ter ro ry stycz no -ra bun ko wych i nie le gal nych or ga ni za cji
Wydzia łu „C”; AIPN Bi, 019/159, Spis nie le gal nych or ga ni za cji.

47 F. Mu siał, op. cit., s. 54–55.



Aneks nr 1. Wy kaz „cha rak te ry styk” or ga ni za cji mło dzie żo wych prze cho wy wa -
nych w za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku

1. Pol ska Or ga ni za cja Pod ziem na – or ga ni za cja dy wer syj na dzia ła ją ca w la tach
1951–1952 w Bia łym sto ku1.

2. Zgru po wa nie Mło dych Par ty zan tów – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca
od mar ca do paź dzier ni ka 1952 r. w Szczu czy nie2.

3. Zo rza – Ju trzen ka – or ga ni za cja pro pa gan do wa ist niejąca od stycz nia do lu te go
1953 r. w Je dwab nem3.

4. Har cer ska Gru pa Po grom ców Ko mu ni zmu – or ga ni za cja o cha rak te rze har cer -
skim i dy wer syj nym, dzia ła ją ca od paź dzier ni ka 1949 r. do ma ja 1950 r. w Su wał kach.
Od mar ca 1950 r. wy stę po wa ła pod na zwą Kon spi ra cyj na Or ga ni za cja Mło dzie żo wa4. 

5. Wia rus – or ga ni za cja o cha rak te rze pro pa gan do wym, dzia ła ją ca od lu te go 1951 r.
w Czar nej Wsi Ko ściel nej5.

6. Bia łe Or ły – or ga ni za cja pro pa gan do wa i dy wer syj na po wsta ła li sto pa dzie 1951 r.
po po łą cze niu się z or ga ni za cją Wia rus, dzia ła ła do grud nia 1953 r. w Bia łym sto ku6.

7. Bra cia Ato my – or ga ni za cja sa mo kształ ce nio wa dzia ła ją ca od koń ca 1946 r. do po -
ło wy 1950 r. w Łom ży7. 

8. Pol ska Ar mia Po wstań cza/Pol skie Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we – or ga ni za -
cja dy wer syj na i pro pa gan do wa dzia ła ją ca od wio sny 1947 r. do koń ca 1950 r. w Łom ży8. 

9. Taj ny Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca
od kwiet nia 1950 r. do lip ca 1951 r. w Szczu czy nie9.

10. Pol scy Bo jow ni cy So cja li zmu – or ga ni za cja o cha rak te rze pro pa gan do wym i dy -
wer syj nym, utwo rzo na je sie nią 1948 r., dzia ła ją ca do ma ja 1950 r. w Sie mia ty czach10.

11. Wol ny Orzeł Pol ski – or ga ni za cja pro pa gan do wa utwo rzo na w czerw cu 1953 r.,
dzia ła ją ca do ma ja 1954 r. w Go nią dzu11.
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1 AIPN Bi, 019/29/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 75 ter ro ry stycz no -ra bun ko wej ban dy Hi po li ta Roż now -
skie go, oprac. S. Ni ki ciuk, Bia ły stok 1982.

2 AIPN Bi, 019/49, Cha rak te ry sty ka nr 5 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Zgru -
po wa nie Mło dych Par ty zan tów”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1977. 

3 AIPN Bi, 019/50, Cha rak te ry sty ka nr 7 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Zo -
rza – Ju trzen ka”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1977.

4 AIPN Bi, 019/51, AIPN Bi, 019/139, Cha rak te ry sty ka nr 16 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej
pn. „Har cer ska Gru pa Po grom ców Ko mu ni zmu”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1975.

5 AIPN Bi, 019/53/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 18 or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Bia łe Or ły/Wia rus”,
oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1976.

6 Ibi dem.
7 AIPN Bi, 019/54, Cha rak te ry sty ka nr 19 re ak cyj nych or ga ni za cji pn: „Bra cia Ato my”, „Pol ska Ar -

mia Po wstań cza”, „Pol skie Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1977.
8 Ibi dem.
9 AIPN Bi, 019/55/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 21 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej

pn. „Taj ny Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1977.
10 AIPN Bi, 019/57/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 23 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej

pn. „Pol scy Bo jow ni cy So cja li zmu”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1977.
11 AIPN Bi, 019/58/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 25 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej

pn. „Wol ny Orzeł Pol ski”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1977.



12. Wol ność i Nie za wi słość – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca od kwiet nia
do czerw ca 1949 r. w Ła pach12.

13. Pol ska Mło dzież Zbroj na – or ga ni za cja o cha rak te rze dy wer syj nym dzia ła ją ca
od kwiet nia 1947 r. do ma ja 1950 r. w Bia łym sto ku13.

14. Sze re gi Mło dzie żo we – or ga ni za cja o cha rak te rze woj sko wym dzia ła ją ca od lu -
te go 1948 r. do stycz nia 1949 r. w Kny szy nie14.

15. Pol skie Ko ło Bez stron nych – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca od paź dzier -
ni ka 1949 r. do czerw ca 1950 r. w Eł ku15.

16. Pusz czyk – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca od mar ca do lip ca 1949 r. w Haj -
nów ce16.

17. Bia ły Sztan dar – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca od po ło wy 1948 r.
do czerw ca 1950 r. w Bia łym sto ku. We szła w skład Chrze ści jań sko -De mo kra tycz ne go
Ru chu Pod ziem ne go17.

18. Pol ska Or ga ni za cja Wal ki o Wol ność i Nie pod le głość – or ga ni za cja pro pa gan do -
wa dzia ła ją ca od czerw ca 1949 r. do czerw ca 1950 r., kie dy po łą czy ła się z or ga ni za cją
Bia ły Sztan dar i utwo rzyła Chrze ści jań sko-De mo kra tycz ny Ruch Pod ziem ny18.

19. Chrze ści jań sko -De mo kra tycz ny Ruch Pod ziem ny – or ga ni za cja pro pa gan do wa
dzia ła ją ca od czerw ca do wrze śnia 1950 r. w Bia łym sto ku19.

20. Mło dy Las – or ga ni za cja dy wer syj na dzia ła ją ca od je sie ni 1949 r. do stycz nia
1952 r. w pow. bia ło stoc kim20.

21. Ma ło ka li brow cy -21 – or ga ni za cja pro pa gan do wa i dy wer syj na dzia ła ją ca od paź -
dzier ni ka 1952 r. do kwiet nia 1953 r. w Bia łym sto ku21.

22. To wa rzy stwo Przy ja ciół Li te ra tu ry – Mło de Du chy – or ga ni za cja o cha rak te rze sa -
mo kształ ce nio wym, dzia ła ją ca od paź dzier ni ka 1950 r. do ma ja 1951 r. w Dro hi czy nie22.

23. Ko mi tet Wol no ści Na ro du Pol skie go – Mło de Or ły – or ga ni za cja pro pa gan do wa
dzia ła ją ca od lu te go 1950 r. do li sto pa da 1952 r. w Sie mia ty czach23.
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12 AIPN Bi, 019/59/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 26 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej
pn. „Wol ność i Nie za wi słość”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1977.

13 AIPN Bi, 019/60/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 27 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej
pn. „Pol ska Mło dzież Zbroj na”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1977. 

14 AIPN Bi, 019/61/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 28 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Sze re gi
Mło dzie żo we”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1977.

15 AIPN Bi, 019/62/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 29 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej o za -
bar wie niu kle ry kal nym pn. „Pol skie Ko ło Bez stron nych – PKB”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1978.

16 AIPN Bi, 019/63/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 30 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Pusz czyk”,
oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1977.

17 AIPN Bi, 019/64/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 31 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Chrze ści jań -
sko -De mo kra tycz ny Ruch Pod ziem ny” wraz z ma te ria ła mi po moc ni czy mi, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1977.

18 Ibi dem.
19 Ibi dem.
20 AIPN Bi, 019/65/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 32 nie le gal nej or ga ni za cji, ban dy mło dzie żo wej, wy stę -

pu ją cej pn. „Mło dy Las”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1977.
21 AIPN Bi, 019/66/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 33 nie le gal nej kontr re wo lu cyj nej or ga ni za cji mło dzie -

żo wej pn. „Ma ło ka li brow cy -21”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1977.
22 AIPN Bi, 019/67/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 35 nie le gal nych or ga ni za cji mło dzie żo wych pn.: „To -

wa rzy stwo Przy ja ciół Li te ra tu ry – Mło de Du chy”, „Pod ziem na Or ga ni za cja Mło dzie żo wa – Ko mi tet
Wol no ści Na ro du Pol skie go”, „Mło de Or ły”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1978.

23 Ibi dem.
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24. Wia ra – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca od lu te go do mar ca 1950 r. w Go -
nią dzu24.

25. Ar mia Wy zwo le nia Pol ski – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca od grud nia
1950 r. do lu te go 1951 r. w Eł ku25.

26. Taj na Or ga ni za cja So ko łów Pa trio tów Pol skich – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia -
ła ją ca od kwiet nia 1950 r. do ma ja 1951 r. w Biel sku Pod la skim26.

27. Mar way – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca od kwiet nia 1949 r. do mar -
ca 1950 r. w Bia łym sto ku27.

28. Or ga ni za cja do Wal ki z Ko mu ni zmem – or ga ni za cja mia ła ce le nie pod le gło ścio -
we, ale nie prze ja wia ła dzia łal no ści, ist nia ła od kwiet nia 1953 r. do kwiet nia 1955 r.
w Kny szy nie, pow. Moń ki, i Czar nej Wsi, pow. Gra je wo28.

29. Je zus – Mło dzie żo wa Ar mia Wol no ści – or ga ni za cja dy wer syj na i pro pa gan do wa
dzia ła ją ca od kwiet nia do grud nia 1949 r. w Su wał kach. W grud niu 1949 r. przy ję ła na -
zwę Mło dzie żo wa Ar mia Wol no ści2 9.

30. Taj na Or ga ni za cja Wy wia du – or ga ni za cja dy wer syj na dzia ła ją ca od ma ja do paź -
dzier ni ka 1952 r. w Goł da pi30.

31. Je rzy Hert man – or ga ni za cja po wsta ła we wrze śniu 1953 r., ist nia ła do stycz -
nia 1954 r. w Cho rosz czy. Nie prze ja wia ła dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej31.

32. Mło dzi Pa trio ci Pol scy – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca od stycz nia
do kwiet nia 1954 r. w Łom ży32.

33. Kon spi ra cyj na Or ga ni za cja Wol ność – or ga ni za cja pro pa gan do wa dzia ła ją ca
od kwiet nia do lip ca 1952 r. w pow. au gu stow skim33.

34. Taj na Or ga ni za cja Mło dzie żo wa Wol ność i Nie pod le głość – or ga ni za cja dy wer -
syj na dzia ła ją ca od li sto pa da 1949 r. do ma ja 1950 r. w Su wał kach34.

24 AIPN Bi, 019/68/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 36 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Wia ra”,
oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1978.

25 AIPN Bi, 019/69, AIPN Bi, 019/140, Cha rak te ry sty ka nr 37 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej
pn. „Ar mia Wy zwo le nia Pol ski”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1978. 

26 AIPN Bi, 019/70/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 38 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Taj na Or -
ga ni za cja So ko łów Pa trio tów Pol skich”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1978.

27 AIPN Bi, 019/71/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 39 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Mar way”,
oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1978.

28 AIPN Bi, 019/72/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 44 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Or ga ni -
za cja do Wal ki z Ko mu ni zmem”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1978.

29 AIPN Bi, 019/73, AIPN Bi, 019/141, Cha rak te ry sty ka nr 44 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej
pn. „Je zus – Mło dzie żo wa Ar mia Wol no ści” wraz z ma te ria ła mi uzu peł nia ją cy mi, oprac. E. Łu czak,
Biały stok 1978.

30 AIPN Bi, 019/74, AIPN Bi, 019/142, Cha rak te ry sty ka nr 45 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej
pn. „Taj na Or ga ni za cja Wy wia du” wraz z ma te ria ła mi po moc ni czy mi, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1978.

31 AIPN Bi, 019/76/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 54 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Je rzy Hert -
man”, oprac. J. Bu kow ski, Bia ły stok 1979.

32 AIPN Bi, 019/77/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 58 nie le gal nej or ga ni za cji mło dzie żo wej pn. „Mło dzi
Pa trio ci Pol scy”, oprac. O. Rut kow ska, Bia ły stok 1979.

33 AIPN Bi, 019/84, AIPN Bi, 019/144, Cha rak te ry sty ka nr 65 nie le gal nej re ak cyj nej or ga ni za cji
pn. „Kon spi ra cyj na Or ga ni za cja Wol ność”, oprac. O. Rut kow ska, Bia ły stok 1979. 

34 AIPN Bi, 019/101, AIPN Bi, 019/145, Cha rak te ry sty ka nr 89 nie le gal nej or ga ni za cji „Taj na Or ga -
ni za cja Mło dzie żo wa WiN” w Su wał kach, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1984.
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Aneks nr 2. Wy kaz „cha rak te ry styk” od dzia łów Ar mii Kra jo wej oraz or ga ni za -
cji nie pod le gło ścio wych wy wo dzą cych się od jej struk tur, prze cho wy wa nych w za -
so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku

1. Od dział „Hu za ra” – dzia łał od stycz nia 1945 r. do li sto pa da 1952 r. w pow. Wy -
so kie Ma zo wiec kie1. 

2. Od dział „Bruz dy”–„Ry by” – dzia łał od sierp nia 1949 r. do mar ca 1957 r. w pow.
Łom ża i Gra je wo2.

3. Od dział „Bla de go”–„Po rę by” – dzia łał od czerw ca 1949 r. do kwiet nia 1952 r.
w pow. Su wał ki3. 

4. Od dział „Li sa” – dzia łał od kwiet nia 1952 r. do paź dzier ni ka 1954 r. w pow. Au -
gu stów i So kół ka4.

5. Od dział „Dzię cio ła”–„Szczy gła” – dzia łał od li sto pa da 1948 r. do stycz nia 1950 r.
w pow. Bia ły stok5.

6. Od dział „To por ka” – dzia łał od kwiet nia 1950 r. do sierp nia 1952 r. w pow. Bia -
ły stok i So kół ka6.

7. V Bry ga da Wi leń ska Ar mii Kra jo wej – Eks te ry to rial ny Okręg Wi leń ski AK7.
8. VI Par ty zanc ka Bry ga da Wi leń ska – Eks te ry to rial ny Okręg Wi leń ski AK8.
9. Od dział „Sasz ki”–„Si ła cza” – dzia łał od po ło wy 1947 r. do ma ja 1956 r. w pow.:

Bia ły stok, Au gu stów i So kół ka9.
10. Wol ność i Nie za wi słość Ob wód Za mbrów – kar ty czy nów na broń, kar ty na czy -

ny prze stęp cze oraz kwe stio na riu sze oso bo we człon ków or ga ni za cji10.

1 AIPN Bi, 019/1/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 1 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Hu za ra”, oprac.
E. Bart nic ki, H. Smal kow ski, Bia ły stok 1978.

2 AIPN Bi, 019/4/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 9 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Bruz dy”–„Ry by”,
oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1976.

3 AIPN Bi, 019/5/1, Dzia łal ność ban dy „Bla de go” w la tach 1949–1954 oraz jej li kwi da cja przez or -
ga na Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, oprac. J. Diu pe ro, War sza wa 1981; AIPN Bi, 019/5/2–3, AIPN
Bi, 019/135, Cha rak te ry sty ka nr 10 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Bla de go”–„Po rę by”, oprac. E. Łu -
czak, Bia ły stok 1976.

4 AIPN Bi, 019/6/1–2, AIPN Bi, 019/136, Cha rak te ry sty ka nr 11 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej
„Li sa” wraz z ma te ria ła mi po moc ni czy mi, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1976. 

5 AIPN Bi, 019/10/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 20 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Dzię cio -
ła”–„Szczy gła”, oprac. W. Biel ski, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1976.

6 AIPN Bi, 019/13/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 43 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „To por ka”, oprac.
J. Ko strze wa, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1975.

7 AIPN Bi, 019/22/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 41 ter ro ry stycz nej or ga ni za cji zbroj nej pn. „V Bry ga da
Wi leń ska AK” pod do wódz twem „Łu pasz ki”, oprac. E. Bart nic ki, H. Smal kow ski, Bia ły stok 1979.

8 AIPN Bi, 019/24/1–3, AIPN Bi, 019/25/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 2 ter ro ry stycz nej or ga ni za cji zbroj -
nej pn. „VI Par ty zanc ka Bry ga da Wi leń ska” wraz z ma te ria ła mi po moc ni czy mi, oprac. J. Ha łaj, Bia ły -
stok 1980. 

9 AIPN Bi, 019/27/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 74 ban dy zbroj nej „Sasz ki”–„Si ła cza”, oprac. J. Ha łaj,
Bia ły stok 1981.

10 AIPN Bi, 019/36, Kar ty na czy ny prze stęp cze do Cha rak te ry sty ki nr 96 WiN Ob wód Za mbrów;
AIPN Bi, 019/38, Kar ty czy nów na broń WiN Ob wód Za mbrów; AIPN Bi, 019/40, Kar ty na czy ny prze -
stęp cze WiN Ob wo du Za mbrów; AIPN Bi, 019/41, AIPN Bi, 019/42, AIPN Bi, 019/43, Kwe stio na riu -
sze oso bo we człon ków WIN Ob wo du Za mbrów; AIPN Bi, 019/157, Ma te ria ły do opra co wa nia
cha rak te ry sty ki nie le gal nej or ga ni za cji WiN Ob wo du Za mbrów.



11. Wol ność i Nie za wi słość Ob wód Łom ża – kar ty czy nów na broń, kar ty na czy ny
prze stęp cze oraz kwe stio na riu sze oso bo we człon ków or ga ni za cji11.

12. Ar mia Kra jo wa Oby wa tel ska -Wol ność i Nie za wi słość Ob wód So kół ka – kwe stio -
na riu sze oso bo we człon ków or ga ni za cji12.

13. Ar mia Kra jo wa krypt. „8” na pow. Gra je wo13.
14. Wol ność i Nie za wi słość Ko men da Ob wo du, krypt. „8”, pow. Gra je wo14. 
15. Ar mia Kra jo wa Ko men da Ob wo du Bia ły stok15.
16. Wol ność i Nie za wi słość Ko men da Ob wo du Bia ły stok16.
17. Ar mia Kra jo wa Oby wa tel ska Ko men da Ob wo du na pow. Au gu stów17.
18. Ar mia Kra jo wa Oby wa tel ska Ko men da Ob wo du Su wał ki1 8.
19. Ar mia Kra jo wa Ob wód Za mbrów krypt. „29 Ja błoń–Ce cy lia”19.
20. Ar mia Kra jo wa Ob wód Łom ża krypt. „5”, „33”, „Sia no”20.
21. Wol ność i Nie za wi słość Ob wód Su wał ki–Au gu stów krypt. „Fe li cja”, „Fio łek”,

„Fa la is”, „Fi lo me na”, „61”, „56”21.
22. Ar mia Kra jo wa Oby wa tel ska na pow. Bielsk Pod la ski22.
23. Wol ność i Nie za wi słość Ob wód Bielsk Pod la ski23.

11 AIPN Bi, 019/37, Kar ty czy nów na broń WiN Ob wód Łom ża; AIPN Bi, 019/39, Kar ty na czy ny
prze stęp cze WiN Ob wód Łom ża; AIPN Bi, 019/44, AIPN Bi, 019/45, AIPN Bi, 019/46, Kwe stio na riu -
sze oso bo we WiN Ob wód Łom ża.

12 AIPN Bi, 019/47/1–2, Kwe stio na riu sze oso bo we na człon ków AK, AKO -WiN Ob wo du So kół ka.
13 AIPN Bi, 019/94/1–4, Cha rak te ry sty ka nr 66 nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Ar mia Kra jo wa” w pow.

Gra je wo, oprac. W. Kra sow ski, E. Łu czak, Bia ły stok 1980; AIPN Bi, 019/95, Kwe stio na riu sze oso bo we
do Cha rak te ry sty ki nr 66.

14 AIPN Bi, 019/96/1–5, Cha rak te ry sty ka nr 69 nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Wol ność i Nie za wi słość
Ko men dy Ob wo du”, krypt. „8”, na pow. Gra je wo, oprac. W. Kra sow ski, E. Łu czak, Bia ły stok 1981;
AIPN Bi, 019/97, Kwe stio na riu sze oso bo we do Cha rak te ry sty ki nr 69.

15 AIPN Bi, 019/103/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 68 nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Ko men da Ob wo du Ar -
mii Kra jo wej” na pow. Bia ły stok, woj. bia ło stoc kie, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1984; AIPN
Bi, 019/104/1–3, AIPN Bi, 019/105/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 68, kwe stio na riu sze oso bo we. 

16 AIPN Bi, 019/107/1–2, AIPN Bi, 019/108/1–4, AIPN Bi, 019/109/1–5, AIPN Bi, 019/110, Cha -
rak te ry sty ka nr 87, kwe stio na riu sze oso bo we, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1984.

17 AIPN Bi, 019/116/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 92 nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Ar mia Kra jo wa Oby -
wa tel ska Ko men da Ob wo du” na pow. Au gu stów, woj. bia ło stoc kie, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1987.

18 AIPN Bi, 019/117/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 97 nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Ar mia Kra jo wa Oby -
wa tel ska Ko men da Ob wo do wa Su wał ki”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1988.

19 AIPN Bi, 019/120/1–3, AIPN Bi, 019/156, Cha rak te ry sty ka nr 95 nie le gal nej or ga ni za cji AK Ob -
wo du Za mbrow skie go krypt. „29 Ja błoń–Ce cy lia” pow. łom żyń skie go, oprac. W. Biel ski, M. Bo row ski,
Bia ły stok 1988; AIPN Bi, 019/121/1–2, Kwe stio na riu sze pseu do ni mo we do Cha rak te ry sty ki nr 95. 

20 AIPN Bi, 019/122/1–4, AIPN Bi, 019/123/1–3, Kwe stio na riu sze oso bo we do Cha rak te ry sty ki nr 93
AK Ob wo du Łom ża; AIPN Bi, 019/124/1–4, Kar ty na czyn prze stęp czy do Cha rak te ry sty ki nr 93 AK
Ob wo du Łom ża. 

21 AIPN Bi, 019/125/1–4, Cha rak te ry sty ka nr 98 nie le gal nej or ga ni za cji Wol ność i Nie za wi słość Ob -
wo du Su wal skie go – Au gu stow skie go, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1989; AIPN Bi, 019/126/1–3,
Kwe stio na riu sze oso bo we do Cha rak te ry sty ki nr 92 i 98.

22 AIPN Bi, 019/127/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 77 or ga ni za cji Ar mia Kra jo wa -Ar mia Kra jo wa Oby -
wa tel ska na pow. Bielsk Pod la ski, oprac. W. Kra sow ski, E. Łu czak, Bia ły stok 1989.

23 AIPN Bi, 019/128/1–4, Kwe stio na riu sze oso bo we człon ków nie le gal nej or ga ni za cji AK -AKO,
WiN Ko men da Ob wo du Bielsk Pod la ski, oprac. W. Kra sow ski, E. Łu czak, Bia ły stok 1988–1989.
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24. Ar mia Kra jo wa Ob wód Łom ża, krypt. „5”, „Dąb”, „Lew”, „1”, „Bu ra ki -27”,
na pow. Wy so kie Ma zo wiec kie24.

24 AIPN Bi, 019/129/1–5, AIPN Bi, 019/130/1–4, AIPN Bi, 019/131/1–4, AIPN Bi, 019/132/1–4,
AIPN Bi, 019/133/1–4, AIPN Bi, 019/134/1–7, AIPN Bi, 019/154, Cha rak te ry sty ka nr 91 nie le gal nej
orga ni za cji pn. „Ar mia Kra jo wa”, krypt. „5”, „Dąb”, „Lew”, „1”, „Bu ra ki -27”, dzia ła ją ca na pow. Wy -
so kie Ma zo wiec kie, woj. Bia ły stok, wraz z ma te ria ła mi po moc ni czy mi, oprac. A. Iwa no wiec, Bia ły -
stok 1989. 
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Okładka Charakterystyki nr 41 dotyczącej V Brygady Wileńskiej AK 
pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (AIPN Bi, 019/22/1)



Aneks nr 3. Wy kaz „cha rak te ry styk” or ga ni za cji pod ziem nych zwią za nych
z ruchem na ro do wym, prze cho wy wa nych w za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN
w Bia łym sto ku

1. Od dział „No cy” – dzia łał od lip ca 1947 r. do sierp nia 1951 r. w pow. Łom ża,
w Wy so kiem Ma zo wiec kiem1.

2. Od dział „Ro ga”–„Czar ne go” – dzia łał od czerw ca 1947 r. do kwiet nia 1952 r.
w pow.: Kol no, Ostro łę ka i Pisz2.

3. Od dział „Wia ru sa” – dzia łał od ma ja 1947 r. do 1952 r. w pow. Łom ża i Bia ły -
stok3.

4. Od dział „Dzi ka” – dzia łał od li sto pa da 1949 r. do po ło wy sierp nia 1950 r. w pow.:
Łom ża, Kol no, Gra je wo, Pisz, Bia ły stok4.

5. Od dział „Głusz ca” – dzia łał od sierp nia 1950 r. do wrze śnia 1953 r. w pow. Bielsk
Pod la ski i Sie mia ty cze5. 

6. Od dział „So sny” – dzia łał od wio sny 1950 r. do sierp nia 1950 r. w pow. Łom ża
i Bia ły stok6.

7. II Bry ga da Wi leń ska NZW – dzia ła ła w pow.: Bielsk Pod la ski, Bia ły stok i Wy so -
kie Ma zo wiec kie7.

8. Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we Ko men da Po wia tu krypt. „Ma zur” na pow.
Wy so kie Ma zo wiec kie – dzia ła ło w pow. Wy so kie Ma zo wiec kie i Łom ża8.

9. Od dział „Gry fa” – dzia łał od ma ja 1947 r. do sierp nia 1948 r. w pow. Wy so kie
Ma zo wiec kie, gm. Ty ko cin, i pow. Bia ły stok, gm. Barsz cze wo i Cho roszcz9.

10. Na ro do wa Or ga ni za cja Woj sko wa krypt. „Łu kasz” – dzia ła ła w pow. Łom ża1 0. 

1 AIPN Bi, 019/2/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 3 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „No cy”, oprac. W. Cy -
uń czyk, Bia ły stok 1978.

2 AIPN Bi, 019/3/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 9 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Ro ga”–„Czar ne go”,
oprac. E. Bart nic ki, H. Smal kow ski, Bia ły stok 1976.

3 AIPN Bi, 019/7/1–4, Cha rak te ry sty ka nr 13 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Wia ru sa”, oprac.
J. Ha łaj, Bia ły stok 1976.

4 AIPN Bi, 019/19/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 63 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Dzi ka”, oprac.
J. Ko strze wa, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1975. 

5 AIPN Bi, 019/20/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 64 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Głusz ca”, oprac.
E. Bart nic ki, H. Smal kow ski, Bia ły stok 1976. 

6 AIPN Bi, 019/21/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 73 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „So sny”, oprac.
W. Biel ski, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1976.

7 AIPN Bi, 019/30/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 71 zbroj ne go od dzia łu PAS nie le gal nej or ga ni za cji NZW
Ko men dy Okrę gu krypt. „Chro bry” woj. bia ło stoc kie go pn. „III Bry ga da Wi leń ska NZW”, pod do wódz -
twem Ro mu al da Raj sa ps. „Bu ry”, oprac. W. Biel ski, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1982; AIPN Bi, 019/31,
Kwe stio na riu sze oso bo we do Cha rak te ry sty ki nr 71.

8 AIPN Bi, 019/34/1, AIPN Bi, 019/34/4–6, Cha rak te ry sty ka nr 67 – Ko men da Po wia to wa Na ro do -
we go Zjed no cze nia Woj sko we go krypt. „Ma zur” na pow. Wy so kie Ma zo wiec kie, oprac. E. Bart nic ki,
A. Iwa no wiec, Bia ły stok 1982; AIPN Bi, 019/35, Czy ny prze stęp cze NZW krypt. „Ma zur”, oprac.
E. Bart nic ki, H. Smal kow ski, Bia ły stok 1980–1982.

9 AIPN Bi, 019/34/2–3, Cha rak te ry sty ka nr 67 ban dy ra bun ko wej ps. „Gryf” Ko men dy Po wia to wej
NZW krypt. „Ma zur”, oprac. E. Bart nic ki, Bia ły stok 1982.

10 AIPN Bi, 019/75/1–4, Cha rak te ry sty ka nr 48 – Ko men da Po wia to wa Na ro do wej Or ga ni za cji Woj -
sko wej krypt. „Łu kasz” na pow. łom żyń ski, oprac. W. Biel ski, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1978.

126

A
K

T
O

Z
N

A
W

S
T

W
O

Anna Olesińska



11. Na ro do we Si ły Zbroj ne krypt. „XIII/9” – dzia ła ły w pow. Łom ża1 1.
12. Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we krypt. „Or kan” na pow. Gra je wo – dzia ła ło

w pow.: Gra je wo, Ełk i Pisz12.
13. Na ro do we Si ły Zbroj ne krypt. „XIII/10” na pow. Gra je wo – dzia ła ły w pow. Gra -

je wo13.
14. Na ro do we Si ły Zbroj ne krypt. „XIII/7” na pow. Bia ły stok – dzia ła ły w pow. Bia -

ły stok, gm. Su raż, Za wy ki, Juch no wiec, Cho roszcz, Barsz cze wo, Do brzy nie wo, Ob rub -
ni ki, Kryp no14.

15. Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we krypt. „Bał tyk” na pow. Bia ły stok – dzia ła ło
w pow. Bia ły stok, gm.: Su raż, Za wy ki, Juch no wiec, Cho roszcz, Trzcian ne, Barsz cze wo,
Do brzy nie wo, Kryp no, Ob rub ni ki15.

16. Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we krypt. „Za po ro że–Ła ba–Pod ha le” na pow.
Łom ża – dzia ła ło w pow.: Łom ża, Ostrów Ma zo wiec ka i Ostro łę ka16 – kwe stio na riu sze
oso bo we człon ków or ga ni za cji.

17. Na ro do wa Or ga ni za cja Woj sko wa krypt. „To masz” na pow. Wy so kie Ma zo wiec -
kie – dzia ła ła w pow. Wy so kie Ma zo wiec kie i Łom ża17.

18. Na ro do we Si ły Zbroj ne Ko men da Okrę gu krypt. „XIII” – dzia ła ły w pow.: Bielsk
Pod la ski, Woł ko wysk, Grod no, Su wał ki, Au gu stów, So kół ka, Bia ły stok, Wy so kie Ma zo -
wiec kie, Łom ża, Gra je wo1 8.

19. Na ro do wa Or ga ni za cja Woj sko wa Ko men da Okrę gu krypt. „Cy ryl” – dzia ła ła
w pow.: Bielsk Pod la ski, Woł ko wysk, Grod no, So kół ka, Bia ły stok, Wy so kie Ma zo wiec -
kie, Łom ża19.

11 AIPN Bi, 019/79/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 12 nie le gal nej re ak cyj nej or ga ni za cji Na ro do we Si ły
Zbroj ne krypt. „XII/9” pow. łom żyń skie go, oprac. W. Biel ski, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1979.

12 AIPN Bi, 019/80/1–2, AIPN Bi, 019/81/1–4, Cha rak te ry sty ka nr 40 nie le gal nej re ak cyj nej or ga ni -
za cji Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we krypt. „Or kan” na pow. Gra je wo, oprac. W. Kra sow ski, E. Łu -
czak, Bia ły stok 1979.

13 AIPN Bi, 019/82, AIPN Bi, 019/83/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 53 nie le gal nej re ak cyj nej or ga ni za cji
Na ro do we Si ły Zbroj ne krypt. „XIII/10” na pow. gra jew ski, oprac. W. Kra sow ski, E. Łu czak, Bia ły -
stok 1979.

14 AIPN Bi, 019/85/1–2, AIPN Bi, 019/86, Cha rak te ry sty ka nr 55 nie le gal nej re ak cyj nej or ga ni za cji
Na ro do we Si ły Zbroj ne krypt. „XIII/7” na pow. Bia ły stok, oprac. W. Cy uń czyk, E. Nar kie wicz, Bia ły -
stok 1979.

15 AIPN Bi, 019/87/1–4, AIPN Bi, 019/88, Cha rak te ry sty ka nie le gal nej re ak cyj nej or ga ni za cji pn.
„Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we” krypt. „Bał tyk” na pow. Bia ły stok wraz z ma te ria ła mi po moc ni -
czy mi, oprac. W. Cy uń czyk, E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1979.

16 AIPN Bi, 019/90/1–3, AIPN Bi, 019/91/1–4, AIPN Bi, 019/92/1–6, AIPN Bi, 019/152, Cha rak te -
ry sty ka nr 50 nie le gal nej re ak cyj nej or ga ni za cji Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we krypt. „Za po ro że–
–Ła ba–Pod ha le” na pow. Łom ża, oprac. W. Biel ski, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1980. 

17 AIPN Bi, 019/98/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 85 – Na ro do wa Or ga ni za cja Woj sko wa krypt. „To masz”,
oprac. E. Bart nic ki, A. Iwa no wiec, Bia ły stok 1983. 

18 AIPN Bi, 019/99/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 81 – Ko men da Okrę gu Na ro do wych Sił Zbroj nych
krypt. „XIII”, oprac. W. Biel ski, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1983; AIPN Bi, 019/100, Kwe stio na riu sze oso -
bo we do Cha rak te ry sty ki nr 81.

19 AIPN Bi, 019/102/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 80 – Ko men da Okrę gu Na ro do wej Or ga ni za cji Woj -
sko wej krypt. „Cy ryl”, oprac. W. Biel ski, A. Pań kow ski, Bia ły stok 1984.
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20. Na ro do we Si ły Zbroj ne krypt. „XIII/8” na pow. Wy so kie Ma zo wiec kie – dzia ła -
ły w pow. Wy so kie Ma zo wiec kie i Ostrów Ma zo wiec ka20.

21. Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we Ko men da Okrę gu krypt. „Chro bry”,
„XV” – dzia ła ło w pow.: Bielsk Pod la ski, Bia ły stok, Gra je wo, Łom ża, So kół ka, Wy so -
kie Ma zo wiec kie, Ostrów Ma zo wiec ka, Ostro łę ka21.

22. Na ro do we Si ły Zbroj ne Ko men da Po wia tu krypt. „XIII/6” na pow. So kół ka – dzia -
ła ły w pow. So kół ka22. Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we Ko men da Po wia tu krypt. „So -
kół” – dzia ła ło w pow. So kół ka23.

23. Na ro do we Si ły Zbroj ne Ko men da Po wia tu krypt. „XIII//1”, „X/1”, „Żubr” na pow.
Bielsk Pod la ski24.

24. Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we Ko men da Po wia tu krypt. „Bu rza” na pow.
Bielsk Pod la ski2 5.

20 AIPN Bi, 019/106/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 82 Ko men dy Po wia to wej NSZ krypt. „XIII/8” na pow.
Wy so kie Ma zo wiec kie, oprac. E. Bart nic ki, A. Iwa no wiec, Bia ły stok 1984. 

21 AIPN Bi, 019/111/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 82 Ko men dy Okrę gu NZW krypt. „Chro bry”, „XV”,
oprac. W. Biel ski, M. Bo row ski, Bia ły stok 1985.

22 AIPN Bi, 019/112/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 61 nie le gal nej or ga ni za cji Na ro do we Si ły Zbroj ne
Komen da Po wia tu krypt. „XIII/6” na pow. so kól ski, oprac. J. Bu kow ski, Bia ły stok 1980; AIPN Bi,
019/113/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 61 – kwe stio na riu sze oso bo we i kar ty na czy ny prze stęp cze.

23 AIPN Bi, 019/114/1–4, Cha rak te ry sty ka nr 62 – kwe stio na riu sze oso bo we i kar ty na czy ny prze -
stęp cze, oprac. J. Bu kow ski, Bia ły stok 1979–1981.

24 AIPN Bi, 019/115/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 56 nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Na ro do we Si ły Zbroj -
ne” krypt. „XIII/1”, „X/1” „Żubr” w pow. Bielsk Pod la ski, oprac. W. Kra sow ski, Bia ły stok 1987.

25 AIPN Bi, 019/118/1–4, Cha rak te ry sty ka nr 57 nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Na ro do we Zjed no cze -
nie Woj sko we” krypt. „Bu rza” na pow. Bielsk Pod la ski, woj. bia ło stoc kie, oprac. W. Kra sow ski, Bia ły -
stok 1988; AIPN Bi, 019/119, Kwe stio na riu sze oso bo we do Cha rak te ry sty ki nr 57.
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Aneks nr 4. Wy kaz „cha rak te ry styk” od dzia łów i ugru po wań, któ re nie wy ka -
zy wa ły związ ku z żad ną z wy mie nio nych w anek sach 1–3 ka te go rii or ga ni za cji,
ale ich dzia łal ność mia ła cha rak ter nie pod le gło ścio wy, prze cho wy wa nych w za so bie
archi wal nym Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku

1. Pol ska Ar mia Wy zwo leń cza – or ga ni za cja o cha rak te rze zbroj nym dzia ła ła od lip -
ca 1949 r. do sierp nia 1954 r. w pow. Gra je wo i mie ście Ełk1. 

2. Od dział ps. „Mi chał ko” – dzia łał od kwiet nia 1947 r. do 1950 r. w pow. bia ło stoc -
kim i so kól skim2.

3. Or ga ni za cja „Pod Lwem” – cha rak ter pro pa gan do wy, dzia ła ła od czerw ca 1948 r.
do wrze śnia 1949 r. w pow. ełc kim3.

4. Na ro do wy Zwią zek Pa trio tów Pol skich – dzia łał od lu te go 1954 r. do wrze śnia
1955 r. w pow. so kól skim4.

5. Or ga ni za cja „Wal ka z Ko mu ni zmem” – dzia ła ła od ma ja do paź dzier ni ka 1952 r.
w gm.: Wosz cze le, Or la, Ju cha i Klu sy, pow. Ełk5.

6. Od dział „Or -Ota” – dzia łał od po cząt ku 1946 r. do czerw ca 1946 r. w pow.: Szczu -
czyn, Ełk i Au gu stów6.

7. Od dział „Ja skół ki” – dzia łał od je sie ni 1947 r. do czerw ca 1950 r. w pow. Bielsk
Pod la ski7.

8. Od dział „Pio ru na” – dzia łał od kwiet nia 1945 r. do sierp nia 1952 r. w pow. au gu -
stow skim8.

9. De mo kra tycz ny Zwią zek Wal ki o Nie pod le głość – dzia łał od wrze śnia 1951 r. do lu -
te go 1952 r. w pow.: Au gu stów, Ełk, Gra je wo, Olsz tyn i Pisz9.

1 AIPN Bi, 019/56/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 22 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji „Pol ska Ar mia
Wyzwo leń cza”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok 1977.

2 AIPN Bi, 019/28/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 76 ter ro ry stycz no -ra bun ko wej ban dy ps. „Mi chał ko”,
oprac. J. Ha łaj, Bia ły stok 1981.

3 AIPN Bi, 019/78, AIPN Bi, 019/143, Cha rak te ry sty ka nr 60 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji
pn. „Pod Lwem”, oprac. O. Rut kow ska, Bia ły stok 1979. 

4 AIPN Bi, 019/93/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 72 re ak cyj nej or ga ni za cji pn. „Na ro do wy Zwią zek
Patriotów Pol skich”, oprac. J. Ha łaj, Bia ły stok 1980.

5 AIPN Bi, 019/48/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 4 re ak cyj nej nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Wal ka z Ko -
mu ni zmem”, oprac. E. Łu czak, Bia ły stok1977. 

6 AIPN Bi, 019/15/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 49 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej pod do wódz twem
„Or -Ota”, oprac. W. Kra sow ski, E. Łu czak, Bia ły stok 1979.

7 AIPN Bi, 019/11/1–3, Cha rak te ry sty ka nr 24 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej pn. „Ja skół ki”,
oprac. E. Bart nic ki, H. Smal kow ski, Bia ły stok 1975.

8 AIPN Bi, 019/8, AIPN Bi, 019/137, Cha rak te ry sty ka nr 14 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej
pn. „Pio ru na”–„Ga bry sia”–„Lo ta”, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1976.

9 AIPN Bi, 019/52/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 17 re ak cyj nej or ga ni za cji pn. „DZWoN”, oprac. L. Bor -
suk, G. Sie re da, Bia ły stok 1976.



Aneks nr 5. Wy kaz „cha rak te ry styk” od no szą cych się do grup, któ re nie prze ja -
wia ły żad nej dzia łal no ści opo zy cyj nej ani dą żeń nie pod le gło ścio wych, prze cho wy -
wa nych w za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku

1. Gru pa Ada ma Jaw dzem sa – dzia ła ła od sierp nia 1951 r. do li sto pa da 1951 r. w pow.
au gu stow skim i olec kim1. 

2. Gru pa Ze no na So ko ła – dzia ła ła od mar ca 1950 r. do koń ca czerw ca 1950 r. w gm.:
Barsz cze wo i Cho roszcz, pow. Bia ły stok2. 

3. Gru pa Sta ni sła wa Ko ryt kow skie go – dzia ła ła od li sto pa da 1952 r. do lu te go 1953 r.
w gm. Przy tu py, pow. Łom ża3.

4. Gru pa Ada ma Bo brow skie go – dzia ła ła od mar ca 1947 r. do lu te go 1948 r. we
wsiach: Ba ciecz ki, Za wa dy, Ga jow ni ki, Rusz cza ny, Cza pli no i Barsz cze wo, pow. Bia ły -
stok4.

5. Gru pa Eu ge niu sza Mo czul skie go ps. „Maj gien” – dzia ła ła od czerw ca do paź dzier -
ni ka 1946 r. w gm. Cie cha no wiec, Gro dzisk i Brańsk, pow. Bielsk Pod la ski5.

6. Gru pa „Tysz ki”–„Łu ba ka” – dzia ła ła od sierp nia 1949 r. do kwiet nia 1955 r. w pow.
Wy so kie Ma zo wiec kie i Za mbrów6.

7. Gru pa „Cy ga na” – dzia ła ła od kwiet nia 1955 r. do 1956 r. w pow. Wy so kie Ma zo -
wiec kie oraz gm. Płon ka, pow. Ła py, i pow. Za mbrów7.

8. Gru pa ra bun ko wa Bo ja ra, Pa rzon ki – dzia ła ła od czerw ca 1949 r. do czerw ca 1950 r.
w pow. Bielsk Pod la ski, w gm. Dro hi czyn i Śle dzia nów8.

1 AIPN Bi, 019/14, AIPN Bi, 019/138, Cha rak te ry sty ka nr 46 nie le gal nej or ga ni za cji ter ro ry stycz no -
-ra bun ko wej Jaw dzem sa, Sa wic kie go i in nych, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1978.

2 AIPN Bi, 019/16/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 51 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej pod do wódz twem
Ze no na So ko ła, oprac. W. Cy uń czyk, E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1979.

3 AIPN Bi, 019/17/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 52 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej pod do wódz twem
Sta ni sła wa Ko ryt kow skie go, oprac. J. Bu kow ski, Bia ły stok 1979.

4 AIPN Bi, 019/18/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 59 ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej pod do wódz twem
Ada ma Bo brow skie go, oprac. O. Rut kow ska, Bia ły stok 1979.

5 AIPN Bi, 019/26/1–4, Cha rak te ry sty ka nr 70 ban dy ra bun ko wej Eu ge niu sza Mo czul skie go
ps. „Maj gien” i in nych, oprac. E. Bart nic ki, H. Smal kow ski, Bia ły stok 1980.

6 AIPN Bi, 019/32/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 79 ter ro ry stycz no -ra bun ko wej ban dy „Tysz ki”–„Łu ba -
ka”, oprac. J. Ha łaj, Bia ły stok 1982.

7 AIPN Bi, 019/33/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 83 ter ro ry stycz no -ra bun ko wej ban dy „Cy ga na”, oprac.
J. Ha łaj, Bia ły stok 1982. Jan Za lew ski ps. „Cy gan” w la tach 1946–1948 był żoł nie rzem NZW w od dzia -
le „Sta lo we go” za co zo stał ska za ny przez WSR w Bia łym sto ku na ka rę 12 lat po zba wie nia wol no ści.
W 1954 r. zo stał wa run ko wo zwol nio ny z wię zie nia. W 1955 r. po wró cił do ro dzin nej miej sco wo ści.
Z do stęp nych do ku men tów nie wy ni ka, aby pod ję ta od 1955 r. dzia łal ność mia ła cha rak ter dą żeń nie -
pod le gło ścio wych. 

8 AIPN Bi, 019/12/1–2, Cha rak te ry sty ka nr 34 ban dyc kiej gru py ra bun ko wej Bo ja ra, Pa rzon ki, Tar -
no grodz kie go i in nych, oprac. E. Nar kie wicz, Bia ły stok 1978.
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„Charakterystyki” organizacji niepodległościowych...

Strona tytułowa Charakterystyki nr 41 dotyczącej V Brygady Wileńskiej AK 
pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (AIPN Bi, 019/22/1)
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Anna Olesińska

Pierwsza strona Charakterystyki nr 41 dotyczącej V Brygady Wileńskiej AK 
pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” (AIPN Bi, 019/22/1)



Jolanta Brzozowska

Charakterystyka akt

operacyjnych o sygnaturze

archiwalnej „II”

wytworzonych przez 

Wydział III KW MO/WUSW 

w Suwałkach w latach 1975–1989

Whi sto rii PRL la ta 1975–1990 sta no wią ko lej ny etap kształ to wa nia się opo zy -
cji de mo kra tycz nej, a tym sa mym wzmo żo nej pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez -
pie czeń stwa. Par tia po sta wi ła przed re sor tem za da nie kon tro lo wa nia nie mal

wszyst kich aspek tów ży cia po li tycz ne go, spo łecz ne go i go spo dar cze go kra ju. Funk cjo -
na riu sze, wy ko rzy stu jąc wszel kie do stęp ne środ ki i me to dy, sta ra li się lo ka li zo wać i neu -
tra li zo wać każ de wy stą pie nie wo bec ów cze sne go sys te mu wła dzy ko mu ni stycz nej.
Re zul ta ty oraz me cha ni zmy dzia łań służb spe cjal nych PRL znaj du ją swo je od zwier cie -
dle nie w zróż ni co wa nych ma te ria łach ope ra cyj nych, ak tu al nie zgro ma dzo nych w za so -
bie ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. 

W ni niej szym ar ty ku le scha rak te ry zo wa no jed ną z ka te go rii do ku men tów pro we -
nien cji re sor to wej, do któ rych na le żą kwe stio na riu sze ewi den cyj ne, spra wy ope ra cyj -
ne go spraw dze nia oraz spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia wy two rzo ne i zgro ma dzo ne
przez Wy dział III KW MO, a na stęp nie WUSW w Su wał kach i je go jed nost ki te re no -
we. Po wyż sza do ku men ta cja znaj du je się w za so bie OBUiAD IPN w Bia łym sto ku. Sy -
gna tu ra ar chi wal na akt po wyż szych spraw ozna czo na zo sta ła przez wy twór cę rzym ską
licz bą II1. 
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1 Zło żo ne do ar chi wum re sor tu SW spra wy ope ra cyj ne re je stro wa no w in wen ta rzu ar chi wal nym
(dzien ni ku ar chi wal nym). Licz ba po rząd ko wa in wen ta rza, pod któ rą umiesz cza no ak ta, ła ma na przez
sym bol da ne go ro dza ju akt sta wa ła się sy gna tu rą ar chi wal ną. W 1968 r. spra wom ope ra cyj ne go roz pra -
co wa nia, kwe stio na riu szom ewi den cyj nym oraz spra wom ope ra cyj ne go spraw dze nia nada no sym bol II;
sym bol I otrzy ma ły ak ta taj nych współ pra cow ni ków (kan dy da ci na TW), lo ka le kon tak to we (LK), miesz -
ka nia konspiracyjne (MK) i skrzyn ki kon tak to we (SK) SB; sym bol III – spra wy śled cze i do cho dze nio -
we, tecz ki nad zor cze i kon tro l no -śled cze SB, IV – spra wy obiek to we i za gad nie nio we SB. Sze rzej
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 ja ko źródła
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. 272–278.



Za kres chro no lo gicz ny te ma tu obej mu je la ta 1975–1989. Wy zna cza ją go da ty funk cjo -
no wa nia i wy twa rza nia do ku men ta cji przez ak to twór cę. Po wsta nie KW MO w Su wał kach
i jej od po wied ni ków w te re nie zwią za ne by ło z wej ściem w ży cie usta wy z dnia
28 maja 1975 r. o no wym po dzia le ad mi ni stra cyj nym kra ju2. W jej wy ni ku z do tych cza so -
we go wo je wódz twa bia ło stoc kie go wy od ręb nio no dwa no we: łom żyń skie i su wal skie. To
wła śnie ob szar wo je wódz twa su wal skie go sta no wi za sięg te ry to rial ny ni niej szej pra cy3. 

Rów no le głe zmia ny na stą pi ły rów nież w struk tu rze MSW. Obok KW MO w Bia łym -
sto ku po wsta ła KW MO w Su wał kach, któ rej na zwa na pod sta wie Usta wy z dnia 14 lip -
ca 1983 r. o Urzę dzie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i za kre sie dzia ła nia pod le głych mu
or ga nów zo sta ła z mie nio na na WUSW w Su wał kach. W tym sa mym ro ku dzia łal ność
pod ję ły re jo no we urzę dy spraw we wnętrz nych w Au gu sto wie, Eł ku, Gi życ ku, Goł da pi,
Olec ku, Pi szu, Su wał kach i Wę go rze wie4. 

W ra mach KW MO, a na stęp nie WUSW funk cjo no wał Wy dział III, któ re go od po wied -
ni kiem w cen tra li był De par ta ment III MSW. Wspo mnia na jed nost ka zaj mo wa ła się zwal -
cza niem sze ro ko po ję tej dzia łal no ści an ty pań stwo wej. Pro wa dzi ła dzia ła nia ope ra cyj ne
w śro do wi skach kul tu ry, na uki, szkol nic twa i mniej szo ści na ro do wych, od po wia da ła za za -
bez pie cze nie ope ra cyj ne go spo dar ki. Na si le nie się dzia łal no ści opo zy cyj nej w kra ju sta ło
się źró dłem ko lej nych zmian za rów no or ga ni za cyj nych, jak i kom pe ten cyj nych Wy dzia -
łu III. W stycz niu 1979 r. za da nia w za kre sie „ochro ny” go spo dar ki prze jął no wo po wsta -
ły Wy dział III A (prze mia no wa ny w grud niu 1981 r. na Wy dział V). Na pod sta wie
za rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych z 24 sierp nia 1989 r. roz wią za no Wy dział III,
a na je go ba zie po wstał no wy Wy dział Ochro ny Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa5.
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2 Usta wa z dnia 28 V 1975 r. o dwu stop nio wym po dzia le ad mi ni stra cji pań stwa oraz o zmia nie usta -
wy o ra dach na ro do wych (DzU, 1975, nr 16, poz. 91).

3 W skład wo je wódz twa su wal skie go we szły zli kwi do wa ne w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej kra -
ju po wia ty: au gu stow ski, ełc ki, goł dap ski, olec ki, sej neń ski, su wal ski oraz część dą brow skie go z do tych -
cza so we go wo je wódz twa bia ło stoc kie go, a tak że gi życ ki, pi ski, wę go rzew ski i część mrą gow skie go
(mia sto i gmi na Mi ko łaj ki) – z wo je wódz twa olsz tyń skie go. Po ło żo ne w pół noc no -wschod niej czę ści
kra ju gra ni czy ło z wo je wódz twa mi, m.in.: olsz tyń skim, ostro łęc kim i bia ło stoc kim, a od pół no cy i wscho -
du z ZSRR. Na te re nie wo je wódz twa znaj do wa ło się 14 miast, w tym naj więk szymi były: Ełk – 32 tys.
miesz kań ców, Su wał ki – 30 tys., Au gu stów i Gi życ ko po 20 tys., a tak że Bia ła Pi ska, Goł dap, Mi ko łaj -
ki, Olec ko, Orzysz, Pisz, Ru cia ne -Ni da, Ryn, Sej ny i Wę go rze wo. Pod wzglę dem wiel ko ści wo je wódz -
two zaj mo wa ło dru gie miej sce w kra ju (po olsz tyń skim) – miesz cząc się na ob sza rze po nad 10,5 tys.
ki lo me trów kwa dra to wych. Lud ność li czy ła 482 tys. miesz kań ców. Zob. Su wał ki mia sto nad Czar ną
Hań czą, red. J. Kop ciał, Su wał ki 2005, s. 675.

4 W wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej roz wią za niu ule gły wszyst kie ko men dy po wia to we wraz
z funk cjo nu ją cy mi przy nich re fe ra ta mi SB, któ rych za da nia od tej po ry skon cen tro wa no na po zio mie
wo je wództw i mi ni sterstw. W miej sce zli kwi do wa nych jed no stek po wo ła no ko men dy miej skie MO, ko -
men dy dziel ni co we, ko mi sa ria ty i po ste run ki MO. Zmia ny or ga ni za cyj ne prze pro wa dzo no do 31 V 1975 r.
Ko men dą Wo je wódz ką kie ro wał ko men dant wo je wódz ki MO oraz je go za stęp cy: dwóch naj waż niej -
szych od po wia da ło za pio ny SB (I za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go ds. SB) i MO (I za stęp ca ko -
men dan ta wo je wódz kie go ds. MO). Po re for mie z 1983 r. prze kształ ce niom ule gły nie tyl ko na zwy
jed no stek te re no wych, lecz tak że na zwy sta no wisk w WUSW, m.in. ko men dan ta wo je wódz kie go za stą -
pił szef wo je wódz kie go urzę du, za stęp cę ko men dan ta wo je wódz kie go ds. SB za stą pił za stęp ca sze fa wo -
je wódz kie go urzę du ds. SB. Zob. 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. 41–42, 47–48, 285–286; 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. 56–57.

5 P. Pio trow ski, op. cit., s. 65–74, 99–100, 102; Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. III, s. 44–45,
281–282. Szcze gó ło wy za kres pra cy Wy dzia łu III KW MO w 1979 r. zob. AIPN Bi, 360/11, Za rzą dze nie 



SB osta tecz nie zo sta ła roz wią za na na mo cy Usta wy z dnia 6 kwiet nia 1990 r. o Urzę dzie
Ochro ny Pań stwa6.

Funk cjo no wa nie pio nu III KW MO/WUSW w Su wał kach w oma wia nym okre sie
w znacz nym stop niu uwa run ko wa ne by ło bie żą cą sy tu acją na da nym te re nie, co od zwier -
cie dla ły co rocz ne pla ny dzia łal no ści wspo mnia nej ko mór ki or ga ni za cyj nej7. Pod sta wę
ukie run ko wa nia pra cy sta no wi ły za rzą dze nia i wy tycz ne mi ni stra spraw we wnętrz nych
oraz dy rek to ra De par ta men tu III MSW, a tak że spra woz da nia i oce ny za gro że nia ope ra -
cyj ne go na te re nie wo je wódz twa. 

Nad zór nad dzia ła nia mi ope ra cyj ny mi funk cjo na riu szy pio nu III spra wo wali z ra mie -
nia kie row nic twa za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go/za stęp ca sze fa WUSW ds. SB
oraz na czel nik wy dzia łu. Do obo wiąz ków na czel ni ka na le ża ło nie tyl ko pla no wa nie prac
pod le głej mu ko mór ki or ga ni za cyj nej, lecz tak że an ga żo wa nie się w czyn no ści zwią za -
ne z dzia łal no ścią ope ra cyj ną na da nym te re nie. Wy ra ża ło się to m.in. w po zy ski wa niu
cen niej szych oso bo wych źró deł in for ma cji i udzia le w spo tka niach kon tro l nych z TW.
Po nad to od po wia dał on za spra wy ka dro we, stan dys cy pli ny oraz szko le nia po li tycz ne
pra cow ni ków wy dzia łu. Po dej mo wał de cy zje w spra wie roz po czę cia lub za koń cze nia
czyn no ści zwią za nych z pro wa dze niem po szcze gól nych ka te go rii spraw ope ra cyj nych,
ana li zo wał przy czy ny i skut ki po wsta łych za gro żeń, nad zo ro wał wy ko na nie za dań oraz
za twier dzał do ku men ty przy go to wa ne przez pod le głych mu pra cow ni ków8. W la tach
1975–1989 w KW MO/WUSW w Su wał kach funk cję na czel ni ka ko lej no peł ni li: Ge dy -
min Zim nic ki (1 czerw ca 1975 r. – 1 grud nia 1986 r.) oraz Lu dwik Wal de mar Pa ce wicz
(1 grud nia 1986 r. – 1 li sto pa da 1989 r.)9.

Pod czas nie obec no ści na czel ni ka obo wiąz ki przej mo wał je go za stęp ca. Za kres czyn -
no ści na sta no wi sku za stęp cy na czel ni ka obej mo wał m.in.: za bez pie cze nie pra wi dło we -
go roz wo ju pra cy z oso bo wy mi źró dła mi in for ma cji, udział w spo tka niach kon tro l nych
i roz mo wach po zy ska nio wych oraz w waż niej szych przed się wzię ciach wy dzia łu. Po nad -
to był on od po wie dzial ny za wy ko ny wa nie za dań ope ra cyj nych w pod le głych mu sek -
cjach, za bez pie czał pra wi dło wy obieg do ku men tów oraz okre ślał spo sób ich wy ko rzy -
sta nia10. W KW MO/WUSW w Su wał kach funk cję tę spra wo wa li ko lej no: Wło dzi mierz
Prysz czep ko (1 czerw ca 1975 r. – 31 sierp nia 1976 r.), Jan Der lu kie wicz (1 wrze śnia 1976 r.
– 1 lip ca 1978 r.), Zyg munt Trza skul ski (1 wrze śnia 1978 r. – 1 lip ca 1979 r.), Wal de mar
Lu dwik Pa ce wicz (16 sierp nia 1982 r. – 1 grud nia 1986 r.) oraz Je rzy Moj siusz ko (1 grud -
nia 1986 r. – 1 li sto pa da 1989 r.)11.
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nr 0040/79 ko men dan ta wo je wódz kie go MO w Su wał kach z dnia 6 IX 1979 r. w spra wie za kre su dzia -
ła nia Wy dzia łu III KW MO w Su wał kach, k. 177–178 (da lej: AIPN Bi, 360/11, Za rzą dze nie nr 0040/79).

6 DzU, 1990, nr 30, poz. 180.
7 AIPN Bi, 039/384, Pla ny pra cy Wy dzia łu III WUSW w Su wał kach. Ana li zy za gro żeń i oce ny sta -

nu bez pie czeń stwa woj. su wal skie go, la ta 1976–1988.
8 AIPN Bi, 360/11, Za rzą dze nie nr 0040/79, k. 181; AIPN Bi, 360/17, Za rzą dze nie nr 005/85 sze fa

WUSW w Su wał kach z dnia 25 I 1985 r. w spra wie za kre su dzia ła nia Wy dzia łu III WUSW w Su wał -
kach, k. 21–22 (da lej: AIPN Bi, 360/17, Za rzą dze nie nr 005/85); AIPN Bi, 360/20, Za rzą dze nie
nr 0013/88 sze fa WUSW w Su wał kach z dnia 6 VI 1988 r. w spra wie za kre su dzia ła nia Wy dzia -
łu III WUSW w Su wał kach, k. 94–95 (da lej: AIPN Bi, 360/20, Za rzą dze nie nr 0013/88).

9 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. III, s. 281.
10 AIPN Bi, 360/17, Za rzą dze nie nr 005/85, k. 22; AIPN Bi, 360/20, Za rzą dze nie nr 0013/88, k. 95–96.
11 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce…, t. III, s. 281–282.



Kie row nic two Wy dzia łu III KW MO/WUSW nad zo ro wa ło tak że pra cę funk cjo na riu -
szy pio nu w jed nost kach te re no wych urzę du. Prze ja wia ło się to głów nie we wspól nej
reali za cji nie któ rych dzia łań ope ra cyj nych, udzie la niu wy tycz nych oraz wy mia nie in for -
ma cji od oso bo wych źró deł. In for ma cje uzy ska ne przez pra cow ni ków pio nu III RUSW,
po ak cep ta cji sze fa lub je go za stęp cy, prze ka zy wa ne by ły do na czel ni ka Wy dzia łu III
WUSW, któ ry po do ko na niu od po wied niej se lek cji do star czał uzy ska ne da ne do Wy dzia -
łu I De par ta men tu III MSW12. 

Bez po śred nie roz po zna nie ope ra cyj ne pro wa dzi li po szcze gól ni re fe ren ci wy dzia łu.
W in te re su ją cym nas okre sie ra my po stę po wa nia pra cow ni ków SB w bie żą cych dzia ła -
niach wy zna cza ły in struk cje z 1970 r. oraz 1989 r., któ re okre śla ły pod sta wo we ce le, środ ki,
me to dy i for my pra cy ope ra cyj nej13. We dług Za rzą dze nia nr 006/70 z dnia 1 lu te go 1970 r.
obo wiąz kiem funk cjo na riu szy SB by ło ujaw nia nie, za po bie ga nie i zwal cza nie opo zy cyj -
nej dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko in te re som wła dzy ko mu ni stycz nej. 

Pod sta wo wym środ kiem pra cy by ła sieć oso bo wych źró deł in for ma cji: taj nych współ -
pra cow ni ków, kon tak tów ope ra cyj nych, kon tak tów służ bo wych, kon sul tan tów czy też
dys po nen tów lo ka li kon tak to wych. In for ma cje o za gro że niach uzy ski wa no tak że dzię ki
taj nym prze szu ka niom, pod słu chom po ko jo wym i te le fo nicz nym, per lu stra cji ko re spon -
den cji. W pro wa dzo nych spra wach ja ko me to dy ope ra cyj ne sto so wa no: ana li zy, spraw -
dze nia, roz pra co wa nia, kom bi na cje ope ra cyj ne, pro wa dzo no roz mo wy pro fi lak tycz no -
-ostrze gaw cze, prze słu cha nia oraz dzia ła nia dez in te gru ją ce wo bec osób na le żą cych
do śro do wisk bę dą cych w opo zy cji do wła dzy ko mu ni stycz nej14. Wszel kie czyn no ści
funk cjo na riu sze do ku men to wa li w ak tach spraw ope ra cyj nych. 

Sku tecz ność dzia łań ope ra cyj nych funk cjo na riu szy nie tyl ko za le ża ła od szyb ko ści
po zy ski wa nych in for ma cji, lecz tak że od od po wied nie go ich prze twa rza nia, prze ka zy -
wa nia i gro ma dze nia w struk tu rze or ga ni za cyj nej re sor tu MSW. Nie zwy kle waż ną ro lę
od gry wał roz bu do wa ny sys tem ewi den cji ope ra cyj nej, m.in. w for mie kar to tek, dzien ni -
ków ko re spon den cyj nych, re je stra cyj nych i ar chi wal nych. Po le gał on na ob li ga to ryj nym
re je stro wa niu osób i spraw bę dą cych w za in te re so wa niu or ga nów bez pie czeń stwa15.
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12 AIPN Sz, 0012/373/64, Za rzą dze nie nr 0033/85 dy rek to ra De par ta men tu III MSW z dnia
23 V 1985 r. w spra wie za sad pra cy in for ma cyj nej w pio nie III MSW, k. 38v (da lej: AIPN Sz,
0012/373/64, Za rzą dze nie nr 0033/85).

13 Za rzą dze nie nr 006/70 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 1 II 1970 r. w spra wie pra cy ope ra -
cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych [w:] In struk cje pra cy ope ra cyj nej apa ra tu
bez pie czeń stwa 1945–1989, red. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 121–139; Za rzą dze nie nr 00102/89
mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 9 XII 1989 r. w spra wie za sad dzia łal no ści ope ra cyj nej Służ by Bez -
pie czeń stwa [w:] ibi dem, s. 140–158.

14 Sze rzej na ten te mat zob. 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, s. 87 i nn.

15 Sze rzej na te mat za sad po stę po wa nia z do ku men ta cją ak to wą na po zio mie kan ce la rii i ar chi wum
or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa oraz pro ce dur ewi den cjo no wa nia akt zob. Z. Krup ska, Za rzą dza nie
do ku men ta cją ak to wą w na czel nych or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa i po rząd ku pu blicz ne go w la -
tach 1944–1990 [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. 115–129; A. Woj ciu lik, Obieg do ku men -
tów oraz ich ar chi wi za cja w UBP wo je wódz twa bia ło stoc kie go w la tach 1944–1956 (za rys pro ble mu)
[w:] ibi dem, s. 129–136; A. Chmie lew ska, Ak ta Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
w Bia łym sto ku w za so bie bia ło stoc kie go od dzia łu 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:] Opra co wa nie i kon ser wa cja za so bu ar chi wal ne go. Ma te ria ły 



Umoż li wia ło to sku tecz ne roz po zna nie wszel kiej dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko
wła dzy ko mu ni stycz nej oraz szyb kie i kom plek so we od szu ka nie ma te ria łów do ty czą cych
za gad nień in te re su ją cych funk cjo na riu szy służb spe cjal nych. 

W związ ku z po wyż szym, od chwi li roz po czę cia spra wy aż do mo men tu jej zar chi wi zo -
wa nia za cho dzi ła ko niecz ność wy ko na nia przez funk cjo na riu sza wie lu czyn no ści, któ re osta -
tecz nie skła da ły się na wie lo eta po wy pro ces po wsta wa nia akt ope ra cyj nych, re gu lo wa ny
licz ny mi za rzą dze nia mi re sor to wy mi. Kan ce la rie apa ra tu bez pie czeń stwa funk cjo no wa ły
w opar ciu o sys tem dzien ni ko wy, któ ry po le gał na re je stro wa niu za rów no każ de go pi sma
wpły wa ją ce go, jak i wy cho dzą ce go z urzę du16. Na tym eta pie każ da spra wa (w tym ope ra -
cyj na) otrzy my wa ła swój nu mer kan ce la ryj ny umiesz cza ny w dzien ni kach kan ce la ryj nych
(lub po daw czych). W la tach 1975–1990, a więc w okre sie funk cjo no wa nia KW MO/WUSW
w Su wał kach, obo wią zy wa ła in struk cja kan ce la ryj na z 7 lu te go 1975 r., któ ra oma wia ła za -
sa dy po stę po wa nia z do ku men ta mi jaw ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych17.

W oma wia nym okre sie za sad ni czym nor ma ty wem, któ rym na le ża ło kie ro wać się
przy re je stra cji osób i spraw w pio nie ar chi wal nym (pio nie „C”) MSW, by ło Za rzą dze -
nie nr 079/72 z dnia 2 sierp nia 1972 r., obo wią zu ją ce do koń ca ist nie nia SB18. W ce lu
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z kon fe ren cji ar chi wal nej w bia ło stoc kim od dzia le IPN. Bia ło wie ża 2003 r., red. E. Kor ne luk, Bia ły -
stok 2005; 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; eadem, Glo sa w spra wie akt ope ra cyj nych w pra cy hi sto ry ka, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u”
2005, nr 23, s. 215–227; eadem, 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…, s. 281–301; 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”…,
s. 149–166; M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne..., s. 263–280; eadem, 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...,
s. 231–262; 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. I, red. B. Gro nek, War sza wa 2005, s. 17–21; 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…, s. 221–230; 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. 147–168; K. Tyl ski, Za sa dy funk cjo no wa nia
ewi den cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2013,
t. 6, s. 77–99; J. Pi łat, Za rys struk tu ry ewi den cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w za so bie Od dzia -
łu IPN w Lu bli nie, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2013, t. 6, s. 101–134.

16 Jak po da je Z. Krup ska, na czel ne or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa nie za sto so wa ły się do uchwa ły
Ra dy Mi ni strów z 1931 r. o sto so wa niu bez dzien ni ko we go sys te mu kan ce la ryj ne go. Zob. Z. Krup ska,
op. cit., s. 115.

17 AIPN Bi, 061/6/2, Za rzą dze nie nr 9/75 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 5 II 1975 r. w spra wie
za sad pra cy kan ce la ryj nej w re sor cie spraw we wnętrz nych (da lej: AIPN Bi, 061/6/2, Za rzą dze nie nr 9/75).
W oma wia nym okre sie obo wią zy wa ły na stę pu ją ce nor ma ty wy re gu lu ją ce spra wy ochro ny oraz obie gu do -
ku men tów nie jaw nych: AIPN Łd, 0050/77/7, Za rzą dze nie nr 08/75 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 5 II 1975 r. w spra wie ochro ny ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej w re sor cie spraw we wnętrz nych
(da lej: AIPN Łd, 0050/77/7, Za rzą dze nie nr 08/75); AIPN Bi, 0044/324/14, Za rzą dze nie nr 60/83 mi ni stra
spraw we wnętrz nych z dnia 29 VI 1983 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad i spo so bu po stę po wa nia z wia -
do mo ścia mi sta no wią cy mi ta jem ni cę pań stwo wą i służ bo wą (da lej: AIPN Bi, 0044/324/14, Za rzą dze nie
nr 60/83); AIPN Bi, 0044/324/13, Za rzą dze nie nr 26/87 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 21 IV 1987 r.
w spra wie szcze gó ło wych za sad i spo so bu po stę po wa nia w re sor cie spraw we wnętrz nych z wia do mo ścia -
mi sta no wią cy mi ta jem ni cę pań stwo wą i służ bo wą (da lej: AIPN Bi, 0044/324/13, Za rzą dze nie nr 26/87).

18 AIPN Bi, 0044/267, Za rzą dze nie nr 079/72 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 2 VIII 1972 r.
w spra wie re je stra cji przez jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa osób i spraw oraz spraw dza nia i udzie la nia 
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zapo bie że nia du blo wa nia się czyn no ści ope ra cyj nych prze pi sy wpro wa dza ły obo wią zek
każ do ra zo we go spraw dza nia w kar to te kach Biu ra (Wy dzia łu/Sek cji) „C” oso by bę dą cej
w za in te re so wa niu służb. We ry fi ka cji tej do ko ny wa no kar tą E -15 (lub Mkr -1), któ rą wraz
z wy ni ka mi spraw dzeń włą cza no do akt. Po za twier dze niu przez prze ło żo ne go wnio sku
o za ło że nie spra wy ope ra cyj nej na le ża ło nie zwłocz nie za re je stro wać ją w Wy dzia le/Sek -
cji „C”, wy peł nia jąc kar tę EO -4/72. Na stęp nie pra cow nik te go wy dzia łu re je stro wał osoby
i spra wy w dzien ni ku re je stra cyj nym. Nu mer po rząd ko wy dzien ni ka, pod któ rym do ko -
na no wpi su, sta wał się nu me rem re je stra cyj nym (ewi den cyj nym) spra wy. Na no szo ny on
był na kar tę re je stra cyj ną oraz ob wo lu tę tecz ki, któ rą wy da wa no pra cow ni ko wi jed nost -
ki or ga ni za cyj nej wnio sku ją cej o re je stra cję. Wszel kie zmia ny do ty czą ce spraw ope ra -
cyj nych i osób zgła sza ne by ły przez pra cow ni ków ope ra cyj nych do pio nu ar chi wal ne go
przez wy peł nie nie kar ty E -16 (lub Mkr -3). Do dat ko wo po za re je stro wa niu oso by w dzien -
ni ku re je stra cyj nym wy pi sy wa no kar tę E -14 (lub Mkr -2), po czym umiesz cza no ją w kar -
to te ce ogól no in for ma cyj nej19.

Za koń czo ne spra wy ope ra cyj ne po rząd ko wa no i skła da no do ar chi wum, gdzie re je -
stro wa no je w in wen ta rzu ar chi wal nym (dzien ni ku ar chi wal nym)20. Na stęp nie pra cow -
nik pio nu „C” zo bo wią za ny był opra co wać ją pod wzglę dem me ry to rycz nym,
wy peł nia jąc wie le kart te ma tycz nych, z któ rych po wsta wa ły sko ro wi dze za gad nie nio we.
Na tym eta pie prac do j.a. do łą 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 dokumencie tym umiesz -
cza no krót kie stresz cze nie spra wy21. Fakt znisz cze nia te czek od no to wy wa no w pro to ko le
bra ko wa nia, któ re go nu mer do dat ko wo wpi sy wa no w in wen ta rzu ar chi wal nym.

W tym mo men cie na le ży za zna czyć, że da ne za war te w jed nost kach ar chi wal nych
oraz po mo cach ewi den cyj nych wy two rzo nych przez SB wza jem nie się uzu peł nia ją.
W pro ce sie ba daw czym ma to szcze gól nie istot ne zna cze nie, zwłasz cza w przy pad ku,

in for ma cji (da lej: AIPN Bi, 0044/267, Za rzą dze nie nr 079/72). Pion ar chi wal ny w okre sie dzia łal no ści
apa ra tu bez pie czeń stwa prze cho dził licz ne re or ga ni za cje. W 1960 r. Biu ro Ewi den cji Ope ra cyj nej prze -
mia no wa no na Biu ro „C”, w 1965 r. włą czo no do nie go Cen tral ne Ar chi wum MSW. Od te go mo men tu
w jed nym pio nie (zwa nym pio nem „C” MSW) skon cen tro wa no do ku men ta cję kar to tecz ną oraz ak ta za -
koń czo nych spraw. Sze rzej na te mat struk tu ry i kom pe ten cji pio nu „C” zob. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol -
sce…, t. III, s. 34–35, 283; P. Pio trow ski, op. cit., s. 85–87; P. Mil cza now ski, op. cit., s. 221–229.

19 AIPN Bi, 0044/267, Za rzą dze nie nr 079/72, k. 8; AIPN Bi, 066/766, Wy tycz ne dy rek to ra Biu -
ra „C” z dnia 18 XI 1972 r. w spra wie pro wa dze nia re je stra cji, ewi den cji i opra co wań ana li tycz nych oraz
spraw dza nia i udzie la nia in for ma cji, k. 15/8v (da lej: AIPN Bi, 066/766, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C”).
Sze rzej na ten te mat zob. M. Ko ma niec ka, Dzien ni ki ko re spon den cyj ne…, s. 266–272; eadem, Or ga ni -
za cja i funk cjo no wa nie kar to tek…, s. 254; E. Za jąc, Ak ta ope ra cyj ne…, s. 351.

20 W in te re su ją cym nas okre sie za sa dy po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi re gu lo wa ły za rzą -
dze nia wy da ne w la tach 1974, 1979 oraz 1985. Nor mo wa ły one za gad nie nia zwią za ne z przej mo wa niem,
ewi den cjo no wa niem, opra co wa niem, bra ko wa niem, udo stęp nia niem, mi kro fil mo wa niem, kon ser wa cją
oraz prze cho wy wa niem akt. AIPN, 01258/151, Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 10 V 1974 r. 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 (da -
lej: AIPN, 01258/151, Za rzą dze nie nr 034/74); ibidem, Za rzą dze nie nr 030/79 mi ni stra spraw we wnętrz -
nych z dnia 2 VII 1979 r. zmie nia ją ce za rzą dze nie 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 (da lej: AIPN, 01258/151, Za rzą dze nie nr 030/79); AIPN
Bi, 0044/324/6, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 8 VII 1985 r. 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 (da lej: AIPN Bi, 0044/324/6, Za rzą -
dze nie nr 049/85).

21 E. Za jąc, Ak ta ope ra cyj ne…, s. 359.
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gdy do ku men ta cja ak to wa jest wy bra ko wa na. Czę sto za pi sy ewi den cyj ne są je dy nym śla -
dem za ło że nia da nej spra wy. Po zna nie za sad do ku men to wa nia i ewi den cjo no wa nia spraw
ope ra cyj nych po zwa la za tem na pra wi dło wą ana li zę ma te ria łu źró dło we go.

Oma wia ne w ni niej szej pra cy ak ta ope ra cyj ne wy two rzo ne przez Wy dział III
KW MO/WUSW w Su wał kach i je go jed nost ki te re no we znaj du ją się w zbio rze okre ślo -
nym ja ko ak ta ope ra cyj ne o sy gna tu rze II. W bia ło stoc kim za so bie ar chi wal nym IPN
ozna czo ne zo sta ły sy gna tu rami IPN Bi 06/ oraz IPN Bi 036/. Oprócz ar chi wa liów wy -
two rzo nych przez ba da ną jed nost kę or ga ni za cyj ną w zbio rze tym znaj du je się tak że do -
ku men ta cja wy dzia łów: II, IIIA, IV, V, VI, Wy dzia łu Pasz por to we go oraz Wy dzia łu „B”22.
Ca łość zbio ru sta no wi 785 jed no stek ak to wych. W wy ni ku kwe ren dy ar chi wal nej
wyselek cjo no wa no 252 jed nost ki ilu stru ją ce dzia ła nia ope ra cyj ne Wy dzia łu III
KW MO/WUSW w Su wał kach i je go od po wied ni ków w te re nie (sta no wi to 32 proc.
całego zbio ru). Z da nych prze ka za nych z Re fe ra tu Ewi den cji OBUiAD IPN wy ni ka, że
do ar chi wum WUSW w Su wał kach zło żo no 321 spraw o sy gna tu rze II wy two rzo nych
przez pion III, a za tem za cho wa ło się oko ło 78,5 proc. do ku men ta cji.

De fi niu jąc po szcze gól ne spra wy ope ra cyj ne o sy gna tu rze ar chi wal nej II, na le ży od -
wo łać się do wspo mnia ne go już Za rzą dze nia nr 006/70 z dnia 1 lu te go 1970 r. Zgod nie
z po wyż szym ak tem nor ma tyw nym spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia roz po czy na no,
gdy SB uzy ska ła nie po twier dzo ną in for ma cję o przy go to wa niu lub pro wa dze niu wro giej
dzia łal no ści przez da ną oso bę lub gru pę osób. Na le ża ło za tem spraw dzić wia ry god ność
in for ma cji oraz czy ujaw nio ne prze stęp stwo by ło przy pad ko we, czy też sta no wi ło na -
stęp stwo wro gie go i ce lo we go dzia ła nia. De cy zję o roz po czę ciu lub za koń cze niu spra wy
po dej mo wał na czel nik wy dzia łu w da nym de par ta men cie, a na szcze blu wo je wódz -
kim – na czel nik wy dzia łu. W przy pad ku po twier dze nia po dej rzeń spra wę prze kształ ca -
no w spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia23.

Kwe stio na riusz ewi den cyj ny za kła da no na oso by, któ re ze wzglę du na swo ją prze -
szłość lub obec ną po sta wę po win ny znaj do wać się pod sta łą lub okre so wą kon tro lą, gdyż
w okre ślo nych wa run kach mo gły by sta no wić za gro że nie dla sys te mu. Ta for ma pra cy
ope ra cyj nej mia ła więc za za da nie z wy prze dze niem wy kryć ewen tu al ne za mie rze nia po -
ten cjal ne go prze ciw ni ka. De cy zję o jej roz po czę ciu lub za koń cze niu po dej mo wał
na wnio sek funk cjo na riu sza na czel nik wy dzia łu – za rów no w de par ta men cie, jak
i na szcze blu wo je wódz kim. Gdy po twier dzo no in for ma cję o pro wa dze niu wro giej

22 Wy dział II zaj mo wał się za bez pie cze niem kontr wy wia dow czym; Wy dział IIIA ochra niał ope ra -
cyj nie go spo dar kę, w grud niu 1981 r. prze mia no wa ny zo stał na Wy dział V; Wy dział IV in te re so wał się
ope ra cyj nie Ko ścio łem ka to lic kim oraz in ny mi wy zna nia mi, za bez pie czał sek tor rol no -spo żyw czy go -
spo dar ki; od 1985 r. za da nia ope ra cyj nej ochro ny go spo dar ki żyw no ścio wej, rol nej i le śnej prze jął no wo
utwo rzo ny Wy dział VI; Wy dział „B” od po wia dał za ob ser wa cję ze wnętrz ną. Sze rzej zob. Apa rat bez -
pie czeń stwa w Pol sce…, t. III, s. 43–48.

23 Za rzą dze nie nr 006/70…, s. 135–136; AIPN Bi, 0044/324/1, R. Mier czań ski, S. No wa kow ski,
D. Orze chow ski, Z. We so łow ski, „Omó wie nie in struk cji o pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa re -
sor tu spraw we wnętrz nych (po moc ni czy ma te riał do szko le nia)”, War sza wa 1970, s. 88–90; F. Mu siał,
op. cit., s. 242–244. W in struk cji z 1989 r. zmie ni ły się w sto sun ku do po przed nich za pi sy do ty czą ce po -
wo dów wszczę cia spra wy spraw dze nia ope ra cyj ne go (SSO). Wszczy na no ją w sy tu acji praw do po dob -
ne go za gro że nia „in te re sów po li tycz nych, go spo dar czych lub bez pie czeń stwa pań stwa”, a tak że
„ze wzglę du na waż ne po trze by ope ra cyj ne”. Zob. Za rzą dze nie nr 00102/89 mi ni stra spraw we wnętrz -
nych..., s. 152.
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działal no ści przez fi gu ran ta, na le ża ło dą żyć do ogra ni cze nia moż li wo ści je go dzia ła nia,
np. po przez prze pro wa dze nie roz mo wy ostrze gaw czej. W tym przy pad ku na stę po wa ło
za koń cze nie pro wa dze nia kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go, a wszczy na no spra wę ope ra -
cyj ne go roz pra co wa nia24.

Zgod nie z in struk cją z 1970 r. spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia za kła da no, gdy
„da na oso ba (gru pa osób) przy go to wu je lub pro wa dzi wro gą dzia łal ność i za cho dzi po -
trze ba roz po zna nia form, me tod, kie run ku i za kre su dzia łal no ści prze stęp czej oraz uzy -
ska nia do wo dów tej dzia łal no ści”25. Istot nym ele men tem tej ka te go rii spra wy by ło
wy ko rzy sta nie wszel kich me tod oraz do stęp nych środ ków pra cy ope ra cyj nej, a więc by -
ła naj bar dziej roz bu do wa ną jej for mą. Zgro ma dzo ne ma te ria ły mo gły być wy ko rzy sta ne
w ewen tu al nym pro ce sie kar nym. Ran gę spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia pod no sił
fakt, że wnio sek o jej roz po czę cie za twier dzał na szcze blu cen tral nym MSW dy rek tor
de par ta men tu, a na re gio nal nym za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO/szef WUSW
ds. SB26.

Z ana li zy za war to ści j.a. wy ni ka, że do ku men ta cja wy two rzo na przez pion III SB
speł nia pod sta wo we kry te ria ty po wych akt ope ra cyj nych. Za war tość po szy tów wszyst -
kich ka te go rii spraw pro wa dzo nych przez Wy dział III KW MO/WUSW w Su wał kach
jest nie mal jed na ko wa. Każ dy do ku ment ma roz miesz czo ne w okre ślo nym ukła dzie cha -
rak te ry stycz ne i ści śle sfor ma li zo wa ne ele men ty.

W więk szo ści przy pad ków układ akt jest dwu czę ścio wy. W czę ści pierw szej jed nost -
ka po sia da spis za war to ści, czy li li stę znaj du ją cych się w niej do ku men tów. Umoż li wia
to zba da nie, ja ka par tia ma te ria łu ar chi wal ne go zo sta ła wy bra ko wa na w ob rę bie jed nost -
ki. Ana li za akt wy ka za ła, że do ku men ty w po szcze gól nych tecz kach uło żo ne zo sta ły
zgod nie ze spi sa mi za war to ści, prze waż nie chro no lo gicz nie. W dal szej ko lej no ści w tecz -
ce mo że my zna leźć kar tę kon tro l ną za wie ra ją cą wy kaz osób, któ re za po zna ły się z za -
war to ścią j.a., wy kaz wy ko rzy sta nych oso bo wych źró deł in for ma cji oraz spis kon tak tów
fi gu ran ta.

Po nad to do ku men ta cja za wie ra za twier dzo ny przez prze ło żo ne go wnio sek o wszczę -
cie spra wy oraz kwe stio na riusz oso by roz pra co wy wa nej lub spraw dza nej. Kwe stio na -
riusz ma po stać go to we go do wy peł nie nia for mu la rza, w któ rym szcze gó ło wo
iden ty fi ko wa no: per so na lia fi gu ran ta, na ro do wość, oby wa tel stwo, ry so pis, wy kształ ce -
nie, za wód, in for ma cje o od by ciu służ by woj sko wej, miej sca pra cy, ad re sy za miesz ka -
nia, miej sce pra cy współ mał żon ka, da ne do ty czą ce bliż szej ro dzi ny za miesz ka łej w kra ju
i za gra ni cą, dzia łal ność fi gu ran ta w or ga ni za cjach po li tycz nych, spo łecz nych, kul tu ral -
nych i re li gij nych. Po nad to od no to wy wa no wy jaz dy za gra nicz ne, zna jo mość ję zy ków

24 Za rzą dze nie nr 006/70…, s. 136–137; AIPN Bi, 0044/324/1, R. Mier czań ski, S. No wa kow ski,
D. Orze chow ski, Z. We so łow ski, „Omó wie nie in struk cji o pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa re -
sor tu spraw we wnętrz nych (po moc ni czy ma te riał do szko le nia)”, War sza wa 1970, s. 100–101; F. Mu -
siał, op. cit., s. 249–250. W 1989 r. w miej sce KE wpro wa dzo no spra wę pro fi lak ty ki ope ra cyj nej.
Za kła da no ją na oso by, któ re wy ma ga ły „sta łej lub okre so wej kon tro li al bo ochro ny w ce lu za po bie że -
nia ewentualnym działaniom zagrażającym in te re som po li tycz nym, go spo dar czym lub bez pie czeń stwu
pań stwa”. Zob. Za rzą dze nie nr 00102/89 mi ni stra spraw we wnętrz nych…, s. 153.

25 Za rzą dze nie nr 006/70…, s. 136.
26 AIPN Bi, 0044/324/1, R. Mier czań ski, S. No wa kow ski, D. Orze chow ski, Z. We so łow ski, „Omó -

wie nie in struk cji o pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych (po moc ni -
czy ma te riał do szko le nia)”, War sza wa 1970, s. 90–94; F. Mu siał, op. cit., s. 244–248.
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ob cych, za in te re so wa nia, ce chy oso bo wo ści, stan ma jąt ko wy, na gro dy i od zna cze nia. Ce -
lem oma wia nej an kie ty by ło wszech stron ne spraw dze nie prze szło ści fi gu ran ta. Cha rak -
te ry sty ka do star cza ła tak że in for ma cji, czy oso ba in wi gi lo wa na by ła w prze szło ści
roz pra co wy wa na lub zwer bo wa na do współ pra cy z SB.

Jed nost ki ar chi wal ne za wie ra ją tak że stresz cze nia spraw i pla ny ope ra cyj ne, w któ -
rych mo że my zna leźć ana li zy sy tu acji ope ra cyj nej, cel i kie run ki pra cy, pla no wa ne do wy -
ko rzy sta nia środ ki, for my, me to dy, oce ny efek tyw no ści do tych cza so wych dzia łań oraz
ter mi ny wy ko na nia po szcze gól nych przed się wzięć. W pla nach umiesz czo ne są tak że in -
for ma cje do ty czą ce za kre su współ dzia ła nia wy dzia łu z in ny mi jed nost ka mi i in sty tu cja -
mi po za re sor to wy mi. Ko lej ny mi do ku men ta mi są wnio ski o za koń cze nie oraz zło że nie
spra wy do ar chi wum, któ re za wie ra ją wia do mo ści na te mat przy czyn jej za mknię cia.

Wszel kie uży tecz ne in for ma cje uzy ska ne dro gą ope ra cyj ną do ku men to wa ne by ły
przez funk cjo na riu szy w for mie mel dun ków prze ka zy wa nych do De par ta men tu III27.
Znaj du je my je w każ dej j.a. nie za leż nie od ro dza ju pro wa dzo nej spra wy. Zgod nie z in -
struk cją do ty czą cą za sad pra cy in for ma cyj nej pio nu III z dnia 23 ma ja 1985 r. funk cjo -
no wa ły dwie ka te go rie uzy ska nych in for ma cji. Ja ko pierw szą wy mie nia no in for ma cję
sys te mo wą. Za li cza no do niej mel dun ki o za ło że niu spra wy, w któ rych zna leźć moż na
wia do mo ści o fak tach bę dą cych po wo dem pro wa dze nia do ku men ta cji oraz uzu peł nie nia
do mel dun ków, któ re po sia da ją da ne w za kre sie no wych usta leń, pla no wa nych i zre ali -
zo wa nych dzia łań, ich efek tów czy też spo so bu za koń cze nia spra wy. W oma wia nych ak -
tach są to naj czę ściej mel dun ki. Do ka te go rii in for ma cji sys te mo wej in struk cja za li cza
tak że mel du nek sy gnal ny, któ ry za wie rał istot ne – z punk tu wi dze nia SB – wstęp ne dane
uzy ska ne w ra mach spraw obiek to wych, nie da ją ce jed nak pod staw do za ło że nia od ręb -
nej spra wy ope ra cyj nej28.

Dru gą ka te go rię wia do mo ści prze ka zy wa nych do De par ta men tu III sta no wi ły in for ma -
cje po za sys te mo we. Do tej gru py na le ża ły m.in. in for ma cje sy tu acyj ne, któ re ma ją po stać
do ku men tów za wie ra ją cych da ne do ty czą ce opi nii spo łecz nych, na stro jów i komen ta rzy
o ak tu al nych wy da rze niach spo łecz no -po li tycz nych i go spo dar czych kra ju (np. pod wyż ki
cen, wy bo ry, ob cho dy rocz ni c wy da rzeń gru dnio wych 1970 r., re ak cje na wpro wa dze nie
sta nu wo jen ne go). Do tej ka te go rii in struk cja za li cza tak że in for ma cje pro ble mo we.
Są to do ku men ty do ty czą ce dzia łal no ści oso by (gru py osób) czy śro do wi ska bę dą ce go w za -
in te re so wa niu SB, a tak że oce ny sta nu bez pie czeń stwa na pod le głym te re nie29.

Część pierw sza mel dun ku ope ra cyj ne go naj czę ściej ma po stać go to wej, dru ko wa nej
ta be li, za wie ra ją cej ru bry ki do wy peł nie nia. Wy szcze gól nia ona na stę pu ją ce in for ma cje:
iden ty fi ka tor mel dun ku, nadaw cę, da tę, nu mer re je stra cyj ny spra wy w Wy dzia le/Biu -
rze „C”, da ne oso bo we in spek to ra ope ra cyj ne go, da ne do ty czą ce za gad nie nia, obiek tu,
re sor tu czy śro do wi ska, któ re go spra wa do ty czy. Na stęp nie wy mie nia ka te go rię źró dła,
któ re prze ka za ło in for ma cję ope ra cyj ną. Ko lej nym ele men tem tej czę ści mel dun ku, waż -
nym z punk tu wi dze nia hi sto ry ka, jest oce na wia ry god no ści źró dła i in for ma cji przez SB.
Pi sa no np. „źró dło sta łe, wia ry god ne, przy pad ko we” bądź „do raź ne”, in for ma cja
„potwier dzo na, nie po twier dzo na”, „wia ry god na”. W ru bry ce znaj du ją się tak że da ne

27 AIPN Sz, 0012/373/64, Za rzą dze nie nr 003/85, k. 37–38.
28 Ibi dem.
29 Ibi dem, k. 37v.
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dotyczą ce za sto so wa nych form, środ ków oraz me tod w pra cy ope ra cyj nej. Ko lej ny mi
ele men ta mi są: spo sób wy ko rzy sta nia mel dun ku oraz za koń cze nia spra wy, a tak że na -
zwi sko i imię oraz nu mer oso by (osób) re je stro wa nej w Wy dzia le (Biu rze) „C” do da ne -
go „za gro że nia”.

Część dru gą mel dun ku ope ra cyj ne go sta no wi roz bu do wa ny opis słow ny wia do mo ści
znaj du ją cych się w czę ści pierw szej. Ten ele ment do ku men tu za wie rał zwię złą in for ma -
cję o „wro gim fak cie” czy dzia łal no ści fi gu ran ta. W tre ści mel dun ków po da wa no przy -
czy ny, roz mia ry i skut ki opi sy wa nych zja wisk oraz wska zy wa no oso by od po wie dzial ne
za zda rze nie. Zgod nie z for mal ny mi wy mo ga mi za war ty mi w in struk cji do ku ment za -
wie rał sto pień, na zwi sko, imię i pod pis in spek to ra spo rzą dza ją ce go in for ma cję oraz ak -
cep ta cję (pie częć i pod pis) na czel ni ka wy dzia łu III, sze fa lub za stęp cy sze fa WUSW bądź
sze fa jed nost ki te re no wej pod le ga ją cej WUSW30.

Część dru ga j.a. za wie ra do ku men ta cję cha rak te ry zu ją cą dzia łal ność oso by in wi gi lo -
wa nej. Zgod nie z for mal ny mi wy mo ga mi do ku men ta cję zgro ma dzo ną w to ku dzia łań
ope ra cyj nych sta no wią m.in. wy cią gi z do no sów OZI lub ory gi na ły no ta tek z uzy ska -
nych od TW in for ma cji ust nych, ra por ty i ko mu ni ka ty z ob ser wa cji Biu ra (Wy dzia łu) „B”,
ana li zy in wi gi lo wa nej ko re spon den cji, wy ni ki eks per tyz, opi nie bie głych lub spe cja li -
stów do ty czą ce okre ślo ne go zja wi ska. W ak tach kom ple to wa no rów nież ko re spon den -
cję z in ny mi jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi SB oraz wy ni ki spraw dzeń w kar to te kach
i re je strach Biu ra (Wy dzia łu) „C”. Do ku men ta cja za wie ra tak że no tat ki służ bo we funk -
cjo na riu szy z prze pro wa dzo nych roz mów ope ra cyj nych z ewen tu al ny mi świad ka mi czy -
nu uzna ne go przez SB za wro gi, zo bo wią za nia do za cho wa nia w ści słej ta jem ni cy fak tu
roz mo wy i jej tre ści, no tat ki służ bo we z prze pro wa dzo nych roz mów ostrze gaw czych
z figu ran ta mi spra wy, pro to ko ły prze szu ka nia, np. po miesz czeń miesz kal nych osób po -
dej rza nych. Zda rza ją się na wet skon fi sko wa ne pu bli ka cje dru gie go obie gu. Po za do ku -
men ta cją ak to wą w j.a. mo że my zna leźć tak że do ku men ta cję ob ra zo wą. Skła da ją się
na nią, np.: fo to gra fie fi gu ran tów, do wo dy rze czo we w for mie ulo tek wy ko na nych róż ną
tech ni ką dru ku, zdję cia na pi sów an ty pań stwo wych umiesz czo nych na ścia nach bu dyn -
ków, pla ny za sa dzek ope ra cyj nych, szki ce lub pla ny miejsc za miesz ka nia fi gu ran tów. 

Na po cząt ku lub na koń cu każ dej jed nost ki umiesz czo na jest No tat ka in for ma cyj na
z opra co wa nia pod wzglę dem ewi den cyj no -ope ra cyj nym i ar chi wal nym akt spra wy. Wy -
szcze gól nio ne są w niej ro dza je kart, któ re zo sta ły wy pi sa ne na oso by prze cho dzą ce
w spra wie, krót kie stresz cze nie spra wy, na któ re skła da ły się ta kie in for ma cje jak: ro dzaj
spra wy ope ra cyj nej, da ty pro wa dze nia spra wy, jed nost ka or ga ni za cyj na, któ ra pro wa dzi -
ła spra wę. 

W trak cie prac po rząd ko wych prze pro wa dzo nych w OBUiAD w Bia łym sto ku stwier -
dzo no śla dy bra ko wa nia do ku men ta cji w ob rę bie j.a. zło żo nych przez funk cjo na riu szy
SB do ar chi wum. Za le d wie w kil ku na stu jed nost kach od no to wa no przy pad ki, w któ rych
spi sy za war to ści nie od zwier cie dla ły sta nu fak tycz ne go31. Ta ki stan za cho wa nia do ku -
men ta cji do brze po ka zu je spo sób po dej mo wa nia de cy zji, pla no wa nie oraz re ali za cję okre -
ślo nych za dań w pro wa dzo nej spra wie. Bra ko wa no rów nież ca łe tecz ki spraw.

30 AIPN Bi, 0062/91, A. Pe płoń ski, „Pra ca ope ra cyj na De par ta men tu III MSW”, War sza wa 1985,
s. 8–10.

31 AIPN Bi, 06/256, SOS krypt. „Mo sty”; AIPN Bi, 06/719/1–2, KE krypt. „Kla ra”.
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Przy kła dem te go ty pu dzia łań jest m.in. SOR krypt. „Kres” do ty czą ca dzia łal no ści
Regional nej Ko mi sji Wy ko naw czej NSZZ „S” Re gio nu Po je zie rze. Kon tro lą ope ra cyj ną
ob ję to 95 osób, wy ko rzy sta no 66 TW, do ko na no 25 prze szu kań, prze pro wa dzo no 2 kom -
bi na cje ope ra cyj ne. Po mi mo że spra wę w 1988 r. uzna wa no za prio ry te to wą, do ku men -
ta cja ope ra cyj na nie zo sta ła za cho wa na32.

Wy gląd ze wnętrz ny akt ope ra cyj nych o daw nej sy gna tu rze II wy two rzo nych przez
KW MO/WUSW w Su wał kach jest nie mal jed na ko wy. Ba da ną do ku men ta cję sta no wią
po szy ty for ma tu A4. Zde cy do wa na więk szość akt po sia da cha rak te ry stycz ną dla te go ty -
pu spraw mięk ką ob wo lu tę ko lo ru nie bie skie go lub zie lo ne go. Część jed no stek ar chi wal -
nych zo sta ła do dat ko wo za bez pie czo na przed uszko dze niem sztyw ną, sza rą okład ką
tek tu ro wą. 

Na ob wo lu cie akt umiesz czo ne są na stę pu ją ce in for ma cje: na zwa jed nost ki or ga ni za -
cyj nej, któ ra wy two rzy ła ak ta, sy gna tu ra kan ce la ryj na, ozna cze nie taj no ści do ku men ta -
cji, na pis in for mu ją cy o ka te go rii spra wy oraz jej kryp to nim, licz ba to mów, nu mer
ewi den cyj ny, pod któ rym spra wa zo sta ła za re je stro wa na w dzien ni ku re je stra cyj nym, nu -
mer ar chi wal ny, pod któ rym spra wa zo sta ła za re je stro wa na w in wen ta rzu ar chi wal nym,
ka te go ria akt okre śla ją ca czas prze cho wy wa nia do ku men ta cji w ar chi wum, rok bra ko -
wa nia ma te ria łów, da ty skraj ne pro wa dze nia spra wy oraz ak tu al na sy gna tu ra akt nada na
w bia ło stoc kim od dzia le IPN. Ob ję tość po szcze gól nych jed no stek ar chi wal nych mie ści
się w gra ni cach od 1 do 3 cen ty me trów. Więk szość spraw skom ple to wa na jest w jed nym
to mie akt. Zda rza ją się tak że jed nost ki dwu - lub na wet trzy to mo we. 

Ana li za za rów no struk tu ry we wnętrz nej, jak i ze wnętrz nej ar chi wa liów po zwa la
stwier dzić, że do ku men to wa nie czyn no ści ope ra cyj nych od by wa ło się we dług za sad za -
war tych w in struk cjach kan ce la ryj nych lub in struk cjach obie gu in for ma cji.

Oma wia ne w ni niej szej pra cy ak ta ope ra cyj ne zgro ma dzo ne w za so bie ar chi wal nym
bia ło stoc kie go od dzia łu IPN sta no wią nie zwy kle zróż ni co wa ny pod wzglę dem me ry to -
rycz nym ma te riał źró dło wy. Za cho wa ną do ku men ta cję na le ży po dzie lić na ka te go rie,
których te ma ty ka po kry wa się z za da nia mi wy ko ny wa ny mi przez pion III MSW w la -
tach 1975–1989. Wśród spraw ope ra cyj nych zde cy do wa nie prze wa ża ją ma te ria ły o cha -
rak te rze po li tycz nym wy two rzo ne w wy ni ku in wi gi la cji miesz kań ców wo je wódz twa
su wal skie go, któ rych po dej rze wa no o ne ga tyw ny sto su nek do wła dzy ko mu ni stycz nej.
Sta no wią one oko ło 67 proc. za cho wa nej do ku men ta cji. Dru ga gru pa do ty czy za gad nień
sze ro ko po ję tej ochro ny go spo dar ki na ro do wej.

Wy twa rza nie akt ope ra cyj nych o cha rak te rze po li tycz nym w ba da nym za kre sie chro -
no lo gicz nym na le ża ło by po dzie lić na dwa eta py, któ rych da tą gra nicz ną jest po wsta nie
w 1980 r. NSZZ „So li dar ność”. Z ba dań To ma sza Da ni lec kie go i Mar ci na Zwol skie go
wy ni ka, że w po ło wie lat sie dem dzie sią tych XX w. w wo je wódz twie su wal skim nie wy -
kształ ci ły się sfor ma li zo wa ne struk tu ry opo zy cyj ne. Wszel kie wy stą pie nia mia ły cha rak -
ter in dy wi du al ny i od no si ły się prze waż nie do złej sy tu acji go spo dar czej kra ju lub
na wią zy wa ły do wy da rzeń czerw co wych 1976 r. Dzia łal ność an ty sys te mo wą pro wa dzi -
ły nie licz ne oso by, któ re mia ły kon takt z człon ka mi po wsta łe go w 1976 r. KOR lub też

32 Spra wę pro wa dzo no od 1 IV 1986 r. do 19 VIII 1989 r. Ma te ria ły 28 VIII 1989 r. prze ka za no do ar -
chi wum. Po wyż szą in for ma cję uzy ska no z Re fe ra tu Ewi den cji OBUiAD w Bia łym sto ku – od po wiedź
na za py ta nie BUBi III–5515–2(6)/10; AIPN Bi, 0044/312, Pro to kół kon tro li kom plek so wej pra cy Wy -
dzia łu III WUSW w Su wał kach, 22 IX 1988 r., k. 57.
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utwo rzo ne go w 1977 r. ROPCiO. Dzię ki te mu an ga żo wa ły się w kol por taż nie za leż nych
wy daw nictw sy gno wa nych przez te or ga ni za cje33. Wy da rze nia sierp nio we 1980 r. zak ty -
wi zo wa ły roz pro szo ne śro do wi ska opo zy cyj ne w wo je wódz twie. W wy ni ku sca le nia
dwóch kon ku ru ją cych ze so bą Mię dzy za kła do wych Ko mi te tów Za ło ży ciel skich w Gi -
życ ku i Su wał kach po wstał w lu tym 1981 r. MKZ NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie -
rze34. Lo kal ni dzia ła cze opo zy cji de cy zję o zjed no cze niu za ak cep to wa li do pie ro
w kwiet niu 1981 r. Zda niem funk cjo na riu szy SB to oso by za an ga żo wa ne w dzia łal ność
nie za leż nych związ ków za wo do wych ak ty wi zo wa ły po li tycz nie miesz kań ców wo je wódz -
twa i to pod tym ką tem po 1980 r. opra co wy wa no syl wet ki fi gu ran tów35.

W oma wia nym okre sie wy od ręb nio no gru pę ma te ria łów okre śla nych w żar go nie funk -
cjo na riu szy mia nem „wro giej pro pa gan dy”. Za cho wa ne do ku men ty uka zu ją dzia ła nia
ope ra cyj ne po dej mo wa ne wo bec zwy kłych oby wa te li w ce lu ujaw nie nia au to rów pasz -
kwi li i nie po chleb nych ko men ta rzy w sto sun ku do bie żą cej po li ty ki par tii i rzą du, a także
wszel kich prze ja wów ak tyw no ści opo zy cyj nej w wo je wódz twie36. Ak ta ope ra cyj ne ilu -
stru ją przy pad ki ujaw nia nia au to rów ano ni mów i li stów z po gróż ka mi do dzia ła czy par -
tyj nych37. Za cho wa ły się tak że j.a., któ re ob ra zu ją nie uf ny sto su nek SB do osób
utrzy mu ją cych kon tak ty ko re spon den cyj ne ze śro do wi ska mi emi gra cyj ny mi w kra jach
ka pi ta li stycz nych, Ra diem Wol na Eu ro pa czy pa ry ską „Kul tu rą”. Fi gu ran tom za rzu ca no,
że są źró dłem pro za chod nich po glą dów i ne ga tyw nych wy po wie dzi do ty czą cych ak tu al -
nej sy tu acji w PRL38. 

Re sort sta rał się zneu tra li zo wać za ist nia łe za gro że nia i prze ciw dzia łać roz po wszech -
nia niu pro pa gan dy na szer sze krę gi spo łe czeń stwa. Pod czas kwe ren dy ar chi wal nej zwró -
co no szcze gól ną uwa gę na bo ga tą do ku men ta cję ak to wą (48 j.a.), któ ra od no si się
do te ma ty ki kol por ta żu ulo tek i wy daw nictw dru gie go obie gu na te re nie wo je wódz twa.
Dzia łal ność ta by ła jed ną z form opo ru lo kal nej spo łecz no ści prze ciw ko po li ty ce pro wa -
dzo nej przez wła dze ko mu ni stycz ne. Ar chi wa lia ilu stru ją przy pad ki ope ra cyj ne go roz -
pra co wa nia osób uczest ni czą cych w do star cza niu ulo tek, nie le gal nej pra sy i ksią żek

33 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [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, War sza wa 2010, s. 111; T. Da ni lec ki,
M. Zwol ski, Opo zy cja przed sierp nio wa (1975–1980) w wo je wódz twie bia ło stoc kim, łom żyń skim i su -
wal skim [w:] Opo zy cja 1975–1980, red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra (ma szy no pis).

34 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”…, s. 122–124.
35 SB w sto sun ku do opo zy cji pro wa dzi ła wie le spraw obiek to wych. Po po wsta niu NSZZ „S” dzia -

łal ność SB po sze rzy ła się o in wi gi la cję struk tur związ ku. Roz po zna niem ob ję to tak że MKZ w Gi życ ku
i Su wał kach. Sze rzej zob. J. Scha bień ski, In wi gi la cja NSZZ „So li dar ność” w wo je wódz twie su wal skim
w pierw szym okre sie dzia łal no ści – spo so by, ce le, dzia ła nia, kol por taż in for ma cji, „Rocz nik Au gu stow -
sko -Su wal ski” 2008, t. 8, s. 121–130; M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ
„So li dar ność”…, s. 115, 119.

36 AIPN Bi, 06/19; AIPN Bi, 06/34; AIPN Bi, 06/46; AIPN Bi, 06/66; AIPN Bi, 06/68; AIPN
Bi, 06/85; AIPN Bi, 06/88; AIPN Bi, 06/95; AIPN Bi, 06/108; AIPN Bi, 06/109; AIPN Bi, 06/115; AIPN
Bi, 06/116; AIPN Bi, 06/125; AIPN Bi, 06/133; AIPN Bi, 06/136; AIPN Bi, 06/137; AIPN Bi, 06/141;
AIPN Bi, 06/147; AIPN Bi, 06/151; AIPN Bi, 06/158; AIPN Bi, 06/164; AIPN Bi, 06/174; AIPN
Bi, 06/189; AIPN Bi, 06/196; AIPN Bi, 06/243; AIPN Bi, 06/264; AIPN Bi, 06/272; AIPN Bi, 06/275;
AIPN Bi, 06/288; AIPN Bi, 06/304; AIPN Bi, 06/310/1–2; AIPN Bi, 06/322; AIPN Bi, 06/403; AIPN
Bi, 06/487; AIPN Bi, 06/492; AIPN Bi, 06/583; AIPN Bi, 06/658; AIPN Bi, 036/1.

37 AIPN Bi, 06/66; AIPN Bi, 06/95; AIPN Bi, 06/196; AIPN Bi, 06/304; AIPN Bi, 06/322; AIPN
Bi, 06/487.

38 AIPN Bi, 06/46; AIPN Bi, 06/147; AIPN Bi, 06/151; AIPN Bi, 06/158; AIPN Bi, 06/253. 



Charakterystyka akt operacyjnych o sygnaturze archiwalnej „II”...
A

K
T

O
Z

N
A

W
S
T

W
O

145

na te ren wo je wódz twa su wal skie go z War sza wy, Gdań ska oraz in nych ośrod ków sku pia -
ją cych dzia ła czy opo zy cyj nych ze śro do wisk zwią za nych z KOR, ROPCiO czy też SKS.
Ulot ki za wie ra ły oświad cze nia wspo mnia nych wy żej or ga ni za cji, tre ści na wią zu ją ce
do wy da rzeń gru dnio wych 1970 r., przed sta wia ły wa run ki po by tu in ter no wa nych
w ośrod kach od osob nie nia, kry ty ko wa ły za sad ność wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go, za -
wie ra ły apele o za pa le nie świe czek w dniu 13 każ de go mie sią ca, wy ra ża ły wia rę, że „So -
li dar ność” wal czy i zwy cię ży39. Dru ki ulot ne wzy wa ły do boj ko tu or ga ni zo wa ne go przez
wła dze po cho du pierw szo ma jo we go i wy bo rów do rad na ro do wych, szka lo wa ły or ga ny
po rząd ko we, na wo ły wa ły do uczcze nia rocz ni cy wy da rzeń Grud nia ’70, ne go wa ły wpro -
wa dzo ne przez rząd re for my go spo dar cze40. Naj wię cej za cho wa nych j.a. sta no wią spra -
wy do ty czą ce roz rzu ca nia ulo tek przez nie znanych spraw ców.

Ko lej na gru pa ar chi wa liów do ty czą ca kol por ta żu pro pa gan dy w for mie na pi sów
na ścia nach bu dyn ków pu blicz nych zo sta ła uję ta w dzie wię ciu jed nost kach ak to wych.
Zde cy do wa na więk szość, bo aż osiem spraw, do ku men tu je dzia ła nia ope ra cyj ne pro wa -
dzo ne w la tach osiem dzie sią tych41. Przed sta wio ne w nich an ty pań stwo we ha sła by ły re -
ak cją śro do wisk so li dar no ścio wych na wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go i aresz to wa nia
opo zy cjo ni stów42. Na pi sy wzy wa ły tak że do boj ko tu ma ją ce go się od być w 1987 r. re fe -
ren dum w związ ku z pla no wa ny mi re for ma mi go spo dar czy mi. Za cho wa ły się ar chi wa -
lia, w któ rych SB od no to wu je przy pad ki pi sa nia „wro gich tre ści” na ścia nach bu dyn ków
w Su wał kach, Au gu sto wie, Eł ku, Goł da pi, Pi szu, Ru cia nem -Ni dzie oraz Gry ga łach. Od -
na le zio no tyl ko jed no po stę po wa nie do ty czą ce umiesz cze nia „nie pra wo myśl nych” ha seł
(„Wol no ści i mię sa” oraz „Ka tyń po mści my”) przed 1980 r. – po ja wi ły się w 1979 r. w Gi -
życ ku43.

Lek tu ra ba da nej do ku men ta cji po zwo li ła na wy od ręb nie nie gru py spraw (29 j.a.) do -
ty czą cych in wi gi la cji śro do wisk oświa to wych i uczniow skich. Funk cjo na riu sze SB skru -
pu lat nie od no to wy wa li każ dą pró bę po wo ła nia związ ków sku pia ją cych mło dzież szkół
śred nich, któ ra rów nież an ga żo wa ła się w wy da wa nie wła snych pism lub kol por taż ulo -
tek oraz or ga ni zowanie ma ni fe sta cji pa trio tycz nych w rocz ni ce świąt nie uzna wa nych przez

39 Struk tu ry pod ziem nej „So li dar no ści” w Pol sce pół noc no -wschod niej w okre sie sta nu wo jen ne go
by ły sła bo roz wi nię te, dla te go sprze ciw sta ra no się wy ra żać w mniej otwar ty spo sób. Naj wię cej osób
w re gio nie in ter no wa no w wo je wódz twie su wal skim – 93, w tym 12 ko biet. W ośrod kach od osob nie nia
prze by wa ła pra wie po ło wa człon ków Za rzą du Re gio nu Po je zie rze NSZZ „S”. Zob. T. Da ni lec ki,
M. Zwol ski, Pod la sie i Su walsz czy zna [w:] Stan wo jen ny w Pol sce 1981–1983, red. A. Du dek, War sza -
wa 2003, s. 434–448.

40 AIPN Bi, 06/77; AIPN Bi, 06/124; AIPN Bi, 06/126; AIPN Bi, 06/135; AIPN Bi, 06/140; AIPN
Bi, 06/154; AIPN Bi, 06/162; AIPN Bi, 06/178; AIPN Bi, 06/179; AIPN Bi, 06/208; AIPN Bi, 06/238;
AIPN Bi, 06/271; AIPN Bi, 06/279; AIPN Bi, 06/283; AIPN Bi, 06/289; AIPN Bi, 06/293; AIPN
Bi, 06/294; AIPN Bi, 06/295; AIPN Bi, 06/297; AIPN Bi, 06/303; AIPN Bi, 06/308; AIPN Bi, 06/309;
AIPN Bi, 06/314/1–2; AIPN Bi, 06/320; AIPN Bi, 06/368; AIPN Bi, 06/370; AIPN Bi, 06/393; AIPN
Bi, 06/423; AIPN Bi, 06/435; AIPN Bi, 06/436; AIPN Bi, 06/437; AIPN Bi, 06/440; AIPN Bi, 06/445;
AIPN Bi, 06/455; AIPN Bi, 06/456; AIPN Bi, 06/485; AIPN Bi, 06/486; AIPN Bi, 06/495; AIPN
Bi, 06/497; AIPN Bi, 06/525; AIPN Bi, 06/527, AIPN Bi, 06/542; AIPN Bi, 06/648; AIPN Bi, 06/671;
AIPN Bi, 06/682; AIPN Bi, 06/684; AIPN Bi, 06/704; AIPN Bi, 06/731.

41 AIPN Bi, 06/244; AIPN Bi, 06/276; AIPN Bi, 06/307; AIPN Bi, 06/317; AIPN Bi, 06/402; AIPN
Bi, 06/526; AIPN Bi, 06/537; AIPN Bi, 06/656.

42 Sze rzej na ten te mat zob. M. Zwol ski, Re pre sje władz wo bec NSZZ „So li dar ność” Re gio nu „Po -
je zie rze” w sta nie wo jen nym, „Rocz nik Au gu stow sko -Su wal ski” 2006, t. 6, s. 50–51.

43 AIPN Bi, 06/163, SOS krypt. „Ma larz”.
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wła dze ko mu ni stycz ne44. Zda niem SB mło dzi lu dzie czę sto in spi ro wa ni by li przez na uczy -
cie li sym pa ty zu ją cych z NSZZ „S”. Mo de lo wym przy kła dem jest spra wa krypt. „Ku rier”,
do ty czą ca in wi gi la cji gru py uczniów z Su wałk re da gu ją cych nie za leż ne pi smo „Ła wa”,
w któ rym umiesz cza no ar ty ku ły kry ty ku ją ce lo kal ne wła dze oraz od kła mu ją ce hi sto rię.
Wy dział III KW MO w Su wał kach, roz po czy na jąc w 1980 r. SOR, usta lił po nad to, że mło -
dzież kol por to wa ła pi smo nie tyl ko we wła snej szko le, lecz tak że w in nych pla ców kach
oświa to wych na te re nie Su wałk, oraz że or ga ni zo wa ła wie ce w rocz ni ce 11 li sto pa da,
3 maja oraz 17 wrze śnia, w czasie których skła da ła pod po mni kiem Uła nów Gro chow -
skich w Su wał kach wień ce z na pi sem „Oświę cim – Ka tyń – Da chau – Wor ku ta. Mło dzi
Po la cy 17 IX 1981”45.

Szcze gól ny na cisk pion III kładł na od stęp stwa ide olo gicz ne wśród na uczy cie li. Ja ko
kształ tu ją cy świa to po gląd wy cho waw cy mło dzie ży nie mo gli so bie po zwo lić na kry ty kę
ustro ju46. Z prze ana li zo wa ne go za so bu ak to we go wy ni ka, że funk cjo na riu sze SB na tych -
miast re ago wa li i prze pro wa dza li roz mo wy ostrze gaw cze. Spo sób dzia ła nia re sor tu mo -
że my za uwa żyć w spra wie krypt. „Kry tyk”. Wszczę to ją w wy ni ku pro pa go wa nia przez
na uczy cie la z Ze spo łu Szkół Za wo do wych w Su wał kach „wro gich po glą dów skie ro wa -
nych prze ciw ko li nii po li tycz nej par tii i rzą du. Za rzu cał człon kom par tii i oso bom spra -
wu ją cym wła dzę nie uczci wość i do rob kie wi czo stwo. Ne go wał współ pra cę ze Związ kiem
Ra dziec kim. Glo ry fi ko wał ustrój ka pi ta li stycz ny oraz po li ty kę USA w sto sun ku do Pol -
ski i ca łe go obo zu so cja li stycz ne go”47. W roz mo wach pro fi lak tycz no -ostrze gaw czych
z fi gu ran tem SB zwró ci ła uwa gę na kon se kwen cje, któ re gro zi ły mu w wy pad ku kon ty -
nu owa nia tej dzia łal no ści. Po dzie się ciu mie sią cach kon tro li spra wę za koń czo no z po -
wo du za nie cha nia przez ob ser wo wa ne go wy gła sza nia wro gich po glą dów.

W dzia ła niach re sor tu wszyst kie wy mie nio ne wy żej gru py akt po 1980 r. zy ska ły
wspól ny mia now nik, ja kim by ła dzia łal ność NSZZ „So li dar ność”. Zda niem funk cjo na -
riu szy SB człon ko wie opo zy cyj ne go związ ku nie tyl ko an ga żo wa li się w kol por taż „wro -
giej pro pa gan dy”, lecz tak że by li in spi ra to ra mi i or ga ni za to ra mi straj ków po dej mo wa nych
w re gio nie. Za cho wa ne ak ta po ka zu ją, że szcze gól nie po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne -
go i de le ga li za cji „So li dar no ści” od no to wy wa no pró by re ak ty wa cji struk tur związ ku w za -
kła dach pra cy i or ga ni zo wa nie taj nych spo tkań by łych człon ków i sym pa ty ków. Spra wy
ope ra cyj ne za kła da no oso bom osten ta cyj nie ob cho dzą cym rocz ni ce wy da rzeń pa trio tycz -
nych. SB usi ło wa ła wzmóc nad zór nad oso ba mi kon tak tu ją cy mi się z dzia ła cza mi spo za

44 AIPN Bi, 06/154; AIPN Bi, 06/253; AIPN Bi, 06/281/1–3; AIPN Bi, 06/319; AIPN Bi, 06/321;
AIPN Bi, 06/395; AIPN Bi, 06/483; AIPN Bi, 06/495; AIPN Bi, 06/651; AIPN Bi, 06/671; AIPN
Bi, 06/731. Sze rzej zob. J. Scha bień ski, K. Sy cho wicz, Ma rze nia o or le w ko ro nie. Na uczy cie le i mło -
dzież Pol ski pół noc no -wschod niej wo bec wła dzy w la tach 1980–1986, Bia ły stok 2004, s. 21.

45 AIPN Bi, 06/281/3, Mel du nek ope ra cyj ny, 17 VIII 1982 r., k. 11–11a. Sze rzej na te mat „Ła wy”
zob. J. Scha bień ski, „Ła wa” – nie za leż ne pi smo mło dzie ży su wal skiej 1980–1981, „Rocz nik Au gu stow -
sko -Su wal ski” 2005, t. 5, s. 163–170; M. Zwol ski, Ła wa [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści. Opo zy cja
w PRL 1976–1989, t. I, War sza wa 2010, s. 255–256.

46 AIPN Bi, 06/165; AIPN Bi, 06/247; AIPN Bi, 06/254; AIPN Bi, 06/274/1–2; AIPN Bi, 06/288;
AIPN Bi, 06/290; AIPN Bi, 06/300; AIPN Bi, 06/329; AIPN Bi, 06/400; AIPN Bi, 06/458; AIPN
Bi, 06/492; AIPN Bi, 06/493; AIPN Bi, 06/586; AIPN Bi, 06/596; AIPN Bi, 06/693; AIPN Bi, 06/720.

47 AIPN Bi, 06/596, Mel du nek o za koń cze niu spra wy nr 39/87, 23 III 1987 r., k. 19–19v. 
48 AIPN Bi, 06/256; AIPN Bi, 06/258; AIPN Bi, 06/290; AIPN Bi, 06/300; AIPN Bi, 06/329;

AIPN Bi, 06/341; AIPN Bi, 06/386; AIPN Bi, 06/398; AIPN Bi, 06/476; AIPN Bi, 06/493; AIPN Bi,
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re gio nu48. Przy kła dem akt z te go okre su jest spra wa krypt. „Bu ry”, za ło żo na w 1987 r.
Fi gu rant pro wa dził ak tyw ną dzia łal ność ja ko czło nek „So li dar no ści” w la tach 1980–1981,
był prze wod ni czą cym związ ku pra cow ni ków oświa ty, uczest ni czył w po sie dze niach
NSZZ „S” Re gio nu Po je zie rze. W 1987 r. w wy ni ku pra cy ope ra cyj nej SB usta li ła, że
wzno wił pra cę na rzecz za kon spi ro wa nych struk tur związ ku. Od był wie le spo tkań
z byłymi dzia ła cza mi „So li dar no ści”, pod czas któ rych otrzy mał do roz kol por to wa nia eg -
zem pla rze nie le gal ne go cza so pi sma „Kres”. Do dat ko wo ob cią ża ła go kon spi ra cyj na dzia -
łal ność w NSZ, za co w 1945 r. zo stał ska za ny na pięć lat wię zie nia. Po nad to,
za ne ga tyw ny sto su nek do ustro ju PRL w la tach 1970–1974 SB pro wa dzi ła wo bec nie go
kwe stio na riusz ewi den cyj ny49. 

Przez ca ły okres ist nie nia PRL or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa pro wa dzi ły nad zór
nad mniej szo ścia mi na ro do wy mi na te re nie kra ju. Spo łe czeń stwo wo je wódz twa su wal -
skie go by ło zróż ni co wa ne pod wzglę dem na ro do wo ścio wym. Re gion ten oprócz lud no -
ści pol skiej za miesz ki wa ły mniej szo ści: ukra iń ska – li czą ca oko ło 12 tys. osób,
i li tew ska – li czą ca oko ło 10 tys. osób50. Wśród do ku men ta cji wy two rzo nej przez
pion III od na le zio no nie wiel ką gru pę akt od no szą cych się do te ma ty ki roz pra co wa nia fi -
gu ran tów z wy żej wy mie nio nych śro do wisk. W za so bie od no to wa no 17 spraw do ty czą -
cych mniej szo ści li tew skiej51, na to miast 6 j.a. obej mu je mniej szość ukra iń ską52.
Za cho wa ne ma te ria ły uka zu ją dzia ła nia ope ra cyj ne zmie rza ją ce do kon tro li pu bli ka cji
do ty czą cych kwe stii na ro do wo ścio wej Li twi nów i Ukra iń ców. Udo ku men to wa ne są przy -
pad ki kol por ta żu li te ra tu ry i wy daw nictw uzna wa nych przez SB za na cjo na li stycz ne. Ar -
chi wa lia ob ra zu ją pra cę ope ra cyj ną po dej mo wa ną w sto sun ku do osób utrzy mu ją cych
kon tak ty z by ły mi człon ka mi OUN i UPA. SB zwra ca ła bacz ną uwa gę na wszel kie dą że -
nia do za cho wa nia od ręb no ści na ro do wo ścio wej, np. kul ty wo wa nia ję zy ka i tra dy cji.
Funk cjo na riu sze pro wa dzi li roz po zna nia do ty czą ce kon tak tów z na cjo na li stycz ny mi
ośrod ka mi emi gra cyj ny mi na Za cho dzie, któ re czę sto udzie la ły po mo cy fi nan so wej sto -
wa rzy sze niom i mło dzie ży po cho dzą cej ze śro do wisk mniej szo ścio wych. Cie ka wym
przy kła dem jest KE krypt. „Zi ta”. Pro fi lak tycz ną kon tro lą ob ję to fi gu rant kę, któ ra la -
tem 1979 r. uczest ni czy ła w Świa to wym Kon gre sie Mło dzie ży Li tew skiej w RFN, gdzie
na wią za ła kon tak ty z głów ny mi dzia ła cza mi Świa to we go Związ ku Mło dzie ży. SB usta -
li ła, że po za koń cze niu kon gre su utrzy my wa ła ona na te re nie Puń ska kon tak ty z uczest -
ni ka mi tej im pre zy. Ce lem za ło żo nej spra wy by ło roz po zna nie cha rak te ru tych spo tkań
i za mie rzeń fi gu rant ki od no śnie do dal szych jej kon tak tów z ośrod ka mi na cjo na li stycz -

06/559; AIPN Bi, 06/584; AIPN Bi, 06/586; AIPN Bi, 06/588; AIPN Bi, 06/607; AIPN Bi, 06/698; AIPN
Bi, 06/707; AIPN Bi, 06/712; AIPN Bi, 06/716; AIPN Bi, 06/719/1–2.

49 AIPN Bi, 06/716, Mel du nek koń co wy nr 230/89, 23 VIII 1989 r., k. 31–33.
50 Lud ność ukra iń ska, któ ra zo sta ła prze sie dlo na z Rze szowsz czy zny i Lu belsz czy zny w ra mach ak -

cji „Wi sła”, za miesz ki wa ła gmi ny: Wę go rze wo, Bu dry, Kru klan ki, Ba nie Ma zur skie, Po zez drze. Lud -
ność na ro do wo ści li tew skiej miesz ka ła w pół noc no -wschod niej czę ści wo je wódz twa, w gmi nach: Puńsk,
Szy plisz ki, Sej ny, Gi by. Zob. Wo je wódz two su wal skie. Prze szłość, te raź niej szość, per spek ty wy, red.
J. Kop ciał, Su wał ki 1995, s. 177.

51 AIPN Bi, 06/1; AIPN Bi, 06/55; AIPN Bi, 06/79/1–2; AIPN Bi, 06/139; AIPN Bi, 06/142; AIPN
Bi, 06/143; AIPN Bi, 06/167; AIPN Bi, 06/171; AIPN Bi, 06/176; AIPN Bi, 06/246; AIPN Bi, 06/291;
AIPN Bi, 06/312; AIPN Bi, 06/382; AIPN Bi, 06/411; AIPN Bi, 06/545; AIPN Bi, 06/557; AIPN Bi; 06/713.

52 AIPN Bi, 06/33; AIPN Bi, 06/118; AIPN Bi, 06/130; AIPN Bi, 06/197; AIPN Bi, 06/632;
AIPN Bi, 06/714.
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ny mi na Za cho dzie. Kon tro la ope ra cyj na, w któ rej prze pro wa dzo no per lu stra cję ko re -
spon den cji oraz wy ko rzy sta no czte rech TW, za koń czy ła się w mar cu 1981 r. Ko bie ta
z oba wy przed nie przy jem no ścia mi ze stro ny SB nie an ga żo wa ła się w dal szą dzia łal -
ność o cha rak te rze po li tycz nym53.

W bia ło stoc kim za so bie od na le zio no do dat ko wo je den KE, któ ry do ty czył dzia łal no -
ści pro nie miec kiej w wo je wódz twie su wal skim. Za ło żo no go w ce lu udo ku men to wa nia
wro gich wy po wie dzi fi gu ran ta skie ro wa nych prze ciw ko na ro do wi pol skie mu54. Na tra -
fio no rów nież na ak ta, któ re świad czą o in wi gi la cji oso by utrzy mu ją cej kon tak ty z „ośrod -
ka mi na cjo na li stycz ny mi” na Bia ło ru si55.

W krę gu za in te re so wa nia apa ra tu re pre sji znaj do wa ły się tak że oso by za an ga żo wa ne
w dzia łal ność nie pod le gło ścio wą okre su wo jen ne go i po wo jen ne go. Szcze gól ną uwa gę
po świę ca no by łym żoł nie rzom AK. Oso by te na le ża ły do śro do wisk na zy wa nych przez
funk cjo na riu szy re sor tu „tra dy cyj ny mi”56. Po zwo li ło to na wy od ręb nie nie spo śród zróż -
ni co wa nej te ma tycz nie do ku men ta cji nie wiel kiej gru py akt ilu stru ją cej dzia ła nia ope ra -
cyj ne su wal skiej „bez pie ki” wo bec by łych żoł nie rzy pod zie mia. Pod czas kwe ren dy
od no to wa no pięć jed no stek ar chi wal nych do ty czą cych te go za gad nie nia57.

We dług ogól nej oce ny na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Su wał kach na te re nie wo -
je wódz twa „śro do wi ska tra dy cyj ne” nie po dej mo wa ły dzia łań o cha rak te rze an ty pań -
stwo wym58. Bar dzo zróż ni co wa ne za an ga żo wa nie w tej kwe stii wy ka zy wa no tak że
w in nych re gio nach kra ju. Ja nusz Mar sza lec tłu ma czy to m.in. do tkli wy mi re pre sja mi
apa ra tu bez pie czeń stwa wo bec żoł nie rzy Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go po 1945 r.59

Na to miast To masz Da ni lec ki i Mar cin Zwol ski pod kre śla ją, iż szcze gól nie w wo je wódz -
twie su wal skim sil na by ła pa mięć o li kwi da cji pod zie mia nie pod le gło ścio we go w obławie
au gu stow skiej w lip cu 1945 r.60 Za cho wa ne spra wy ope ra cyj ne ilu stru ją wszel kie przy -
pad ki ewen tu al nych prób in te gra cji kom ba tan tów wo kół idei utrwa la nia hi sto rii i eto su
Pol ski Wal czą cej. Nie po kój SB bu dzi ły dzia ła nia zmie rza ją ce do bu do wy po mni ków, od -
sła nia nia ta blic pa miąt ko wych i or ga ni zo wa nia mszy ku czci po le głych żoł nie rzy kon -
spi ra cji nie pod le gło ścio wej. Kon tro li pod le ga ły oso by zaj mu ją ce się pi sa niem
pa mięt ni ków i prac na uko wych glo ry fi ku ją cych AK. Dzia łal ność śro do wisk po akow skich
roz po zna wa no tak że pod ką tem ewen tu al nych po wią zań z gru pa mi opo zy cyj ny mi wo je -
wódz twa su wal skie go. Cie ka wym przy kła dem za cho wa nej spra wy z koń ca lat sie dem -
dzie sią tych jest kwe stio na riusz ewi den cyj ny, w któ rym za po bie gaw czą ochro ną ob ję to

53 AIPN Bi, 06/246, Mel du nek ope ra cyj ny, 23 III 1981 r., k. 28–29.
54 AIPN Bi, 06/39, KE krypt. „Re wi zjo ni sta”.
55 AIPN Bi, 06/249, SOS krypt. „Łącz nik”.
56 Jak po da je J. Mar sza lec, do gru py tej za li cza no: funk cjo na riu szy II Rze czy po spo li tej, pra cow ni -

ków De le ga tu ry Rzą du na Kraj, uczest ni ków kon spi ra cji woj sko wej i po li tycz nej okre su wo jen ne go i po -
wo jen ne go oraz człon ków mło dzie żo wych or ga ni za cji an ty ko mu ni stycz nych dzia ła ją cych do 1956 r.
Zob. J. Mar sza lec, Na „spo tka nie” lu dziom z AK. Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec śro do wisk akow skich
po 1956 ro ku na Wy brze żu Gdań skim, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2005, nr 1, s. 272.

57 AIPN Bi, 06/67; AIPN Bi, 06/131; AIPN Bi, 06/172; AIPN Bi, 06/241; AIPN Bi, 06/266.
58 AIPN Bi, 039/384, Ana li za za gro żeń i oce na sy tu acji bez pie czeń stwa woj. su wal skie go w pio -

nie III za rok 1987, 22 XII 1987 r., k. 12.
59 Zda niem J. Mar szal ca za le ża ło to tak że od stop nia zin te gro wa nia by łych żoł nie rzy kon spi ra cji

zbroj nej w da nym re gio nie. Sze rzej na te mat in wi gi la cji śro do wisk wi leń skich na Wy brze żu Gdań skim
zob. J. Mar sza lec, op. cit., s. 271–316.

60 T. Da ni lec ki, M. Zwol ski, op. cit.
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by łe go żoł nie rza AK z uwa gi na fakt, że dzię ki swo jej dzia łal ności wpły wał „na świa do -
mość spo łecz ną po przez or ga ni zo wa nie im prez na wią zu ją cych do za ło żeń ide owych i tra -
dy cji Pol ski bur żu azyj nej”61. Nie po kój SB wzbu dzi ły m.in. kon tak ty fi gu ran ta z by łym
ko men dan tem Bia ło stoc kie go Okrę gu AK Wła dy sła wem Li niar skim oraz udział w uro -
czy sto ści od sło nię cia ta bli cy pa miąt ko wej po świę co nej żoł nie rzom kon spi ra cji zbroj nej.
W ce lu roz po zna nia za mie rzeń fi gu ran ta wy ko rzy sta no ośmiu TW62. Zda niem SB
na zmia nę po sta wy męż czy zny wpły nę ło „od dzia ły wa nie wy ko rzy sta nych w spra wie oso -
bo wych źró deł in for ma cji w kie run ku ob ni że nia je go au to ry te tu w śro do wi sku, w któ -
rym prze by wał”, oraz „po dej mo wa nie dzia łań neu tra li zu ją cych je go za mia ry po przez
czyn ni ki po li tycz ne i ad mi ni stra cyj ne”63.

W la tach sie dem dzie sią tych jed nym z istot nych kie run ków pra cy ope ra cyj nej Wy -
dzia łu III by ła ochro na go spo dar ki na ro do wej przed wro gą i szko dli wą dzia łal no ścią.
W OBUiAD w Bia łym sto ku za cho wa ła się licz na gru pa akt do ty czą ca nad użyć oraz
wszel kich fak tów nie go spo dar no ści do ko na nych przez pra cow ni ków za kła dów znaj du -
ją cych się w sfe rze za in te re so wa nia Wy dzia łu III KW MO/WUSW w Su wał kach. Wo je -
wódz two su wal skie na le ża ło do re gio nu sła bo uprze my sło wio ne go. Ze wzglę du na rol -
ni czy cha rak ter tych te re nów wio dą cą ro lę w go spo dar ce od gry wał prze mysł
rol no -spo żyw czy, drzew no -pa pier ni czy i mi ne ral ny64. Z ana li zy akt ad mi ni stra cyj nych
Wydzia łu III wy ni ka, że w la tach sie dem dzie sią tych naj waż niej szy mi obiek ta mi go spo -
dar czy mi w wo je wódz twie ob ję ty mi ope ra cyj ną ochro ną by ły: Za kła dy Mię sne w Eł ku,
Za kła dy Osprzę tu Ka blo we go A -26 w Eł ku, Za kła dy Sprzę tu Elek tro grzej ne go „Pre dom–
–Fa rel” w Wil ka sach, Przed się bior stwo Pań stwo we Wy twór nia Pod kła dów Stru no be to -
no wych „Kol bet” w Su wał kach, Za kła dy Prze my słu Odzie żo we go „War mia” w Su wał -
kach, Wy twór nia Che micz na w Prost kach, wę zeł PKP w Eł ku65. Za sta na wia ją cy jest fakt,
iż za cho wa ło się je dy nie sześć spraw do ty czą cych nie pra wi dło wo ści w przed się bior -
stwach uzna wa nych przez SB pod wzglę dem ope ra cyj nym za stra te gicz ne66.

Ab so lut ną więk szość sta no wi na to miast do ku men ta cja od no szą ca się do „zja wisk szko -
dli wych” wy stę pu ją cych w mniej szych za kła dach wo je wódz twa. Do gru py tej na le żą przy -
pad ki od zwier cie dla ją ce kon flik ty o pod ło żu so cjal nym po mię dzy za ło gą a kie row nic twem.
Od no to wa no 12 spraw, w któ rych po wo dem nie za do wo le nia pra cow ni ków by ły prze waż -
nie: nie ter mi no we lub błęd nie na li cza ne za rob ki, nie spra wie dli wy roz dział pre mii i awan -
sów, wpro wa dza nie za wy żo nych norm pro duk cyj nych i po gar sza ją ce się wa run ki
so cjal no -by to we w za kła dzie67. Przy kła dem mo że być SOS krypt. „Trzy nast ka” pro wa dzo -
na w la tach 1977–1978. Przy czy ną nie za do wo le nia za ło gi Cen tra li Na sien nej w Su wał kach

61 AIPN Bi, 06/241, Mel du nek ope ra cyj ny, 20 XI 1978 r., k. 271–275.
62 Ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne Wy dzia łu III po da ją, że w 1982 r. do kon tro li „śro do wisk tra dy cyj nych”

wy ko rzy stywa no już tyl ko dwóch TW. Zob. AIPN Bi, 039/384, Ana li za sy tu acji i oce na sta nu bez pie -
czeń stwa wo je wódz twa za 1982 r., 30 XII 1982 r., k. 116.

63 AIPN Bi, 06/241, Mel du nek ope ra cyj ny, 20 XI 1978 r., k. 275.
64 Wo je wódz two su wal skie…, s. 190–193.
65 AIPN Bi, 039/384, Plan pod sta wo wych dzia łań ope ra cyj nych Wy dzia łu III KW MO w Su wał kach

na 1976 r., 13 X 1975 r., k. 199–200.
66 AIPN Bi, 06/38; AIPN Bi, 06/48; AIPN Bi, 06/56; AIPN Bi, 06/98; AIPN Bi, 06/99; AIPN Bi, 06/153.
67 AIPN Bi, 06/50; AIPN Bi, 06/54; AIPN Bi, 06/127; AIPN Bi, 06/128; AIPN Bi, 06/145; AIPN

Bi, 06/152; AIPN Bi, 06/156; AIPN Bi, 06/157; AIPN Bi, 06/372; AIPN Bi, 06/414; AIPN Bi, 06/448;
AIPN Bi, 06/612.
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by ło za ni że nie kwo ty 13 pen sji. Ce lem dzia łań ope ra cyj nych mia ło być nie do pusz cze nie
do prze sto jów w pra cy oraz usta le nie ini cja to rów pi sa nia ewen tu al nych skarg i pe ty cji68.

Ko lej ną gru pę spraw o pod ło żu go spo dar czym sta no wią po stę po wa nia, w któ rych
oso bo we źró dła in for ma cji mel do wa ły o mar no tra wie niu środ ków pro duk cji, nie dba łym
re ali zo wa niu in we sty cji lub nie efek tyw nym za rzą dza niu w za kła dach pra cy. Zda niem
władz wy mie nio ne nie pra wi dło wo ści na le ża ło li kwi do wać, gdyż przy czy nia ły się
do spad ku wy daj no ści przed się biorstw. Za cho wa ło się 21 jed no stek ak to wych cha rak te -
ry zu ją cych to za gad nie nie69. 

Funk cjo na riu sze SB przy każ dej po waż niej szej awa rii tech nicz nej lub po ża rze usi ło -
wa li wy kryć ewen tu al nych sa bo ta ży stów. Dzia ła nia „bez pie ki” moż na ana li zo wać na pod -
sta wie 16 spraw ope ra cyj nych70. W więk szo ści przy pad ków do mnie ma ny sa bo taż
oka zy wał się czy nem chu li gań skim lub za nie dba niem obo wiąz ków przez pra cow ni ka. 

Sze ro kie spec trum za in te re so wań su wal skiej SB mo że ob ra zo wać do ku men ta cja ak to -
wa, któ rej nie moż na za kwa li fi ko wać do żad nej z wy żej wy mie nio nych grup. Re sort zaj mo -
wał się spra wa mi od fał szerstw do ku men ta cji, nie le gal nym pro du ko wa niem i po sia da niem
bro ni, de wa sta cją bu dyn ków, koń cząc na za tru ciu po kar mo wym w sto łów ce do mu po mo cy
spo łecz nej71. Od na le zio no 11 jed no stek ak to wych do ty czą cych po wyż szych za gad nień. 

Po ana li zie akt moż na wnio sko wać, że głów nym za da niem funk cjo na riu szy by ło usta -
le nie, czy wy kry ta w za kła dzie nie pra wi dło wość to wy nik wro giej dzia łal no ści o pod ło żu
po li tycz nym. W dru giej ko lej no ści usta la no rze czy wi ste przy czy ny za ist nia łe go pro ble mu.
Spra wy stric te kry mi nal ne prze ka zy wa no do Wy dzia łu Prze stępstw Go spo dar czych, Wy -
dzia łu Śled cze go lub in for mo wa no od po wied nie wła dze ad mi ni stra cyj ne wo je wódz twa. 

Ko lej na gru pa akt (18 j.a.) od no si się do za gad nie nia zwią za ne go z roz pra co wa niem
śro do wi ska służ by zdro wia na te re nie wo je wódz twa su wal skie go72. Za cho wa ne ma te ria -
ły ar chi wal ne do ty czą przy pad ków ła pów kar stwa, na ru sza nia ety ki le kar skiej, nie le gal -
nej dys try bu cji le ków. Od no to wy wa no wszel kie ne ga tyw ne ko men ta rze na te mat
nie ure gu lo wa nych pro ble mów pła co wych, co zda niem SB przy czy nia ło się do wzro stu
ko rup cji. Tak że i w tym śro do wi sku pro fi lak tycz nie kon tro lo wa no oso by po pie ra ją ce
dzia łal ność opo zy cji an ty sys te mo wej. Przy kła dem te go ty pu dzia łań jest SOS krypt. „Tu -
ry sta” za ło żo na w mar cu 1983 r. na le ka rza z ełc kie go ośrod ka zdro wia, któ ry ja ko by ły
ak tyw ny dzia łacz NSZZ „So li dar ność” ne ga tyw nie oce niał ak tu al ną sy tu ację w kra ju.
Jego wro gi sto su nek do ustro ju po li tycz ne go PRL miał zda niem SB ne ga tyw ny wpływ
na śro do wi sko le kar skie. W wy ni ku czyn no ści ope ra cyj nych, za koń czo nych w mar cu

68 AIPN Bi, 06/127, Mel du nek ope ra cyj ny, 8 XII 1977 r., k. 6–6v.
69 AIPN Bi, 06/4; AIPN Bi, 06/10; AIPN Bi, 06/15; AIPN Bi, 06/36; AIPN Bi, 06/40; AIPN Bi, 06/41;

AIPN Bi, 06/52; AIPN Bi, 06/57; AIPN Bi, 06/86; AIPN Bi, 06/89; AIPN Bi, 06/94; AIPN Bi, 06/107;
AIPN Bi, 06/112; AIPN Bi, 06/114; AIPN Bi, 06/132; AIPN Bi, 06/134; AIPN Bi, 06/155;
AIPN Bi, 06/477; AIPN Bi, 06/479; AIPN Bi, 06/572; AIPN Bi, 06/691.

70 AIPN Bi, 06/3; AIPN Bi, 06/11; AIPN Bi, 06/14; AIPN Bi, 06/47; AIPN Bi, 06/69; AIPN Bi, 06/74;
AIPN Bi, 06/75; AIPN Bi, 06/93; AIPN Bi, 06/113; AIPN Bi, 06/117; AIPN Bi, 06/122; AIPN Bi, 06/123;
AIPN Bi, 06/129; AIPN Bi, 06/138; AIPN Bi, 06/185; AIPN Bi, 06/484.

71 AIPN Bi, 06/3; AIPN Bi, 06/81; AIPN Bi, 06/175; AIPN Bi, 06/292; AIPN Bi, 06/480; AIPN
Bi, 06/489; AIPN Bi, 06/532; AIPN Bi, 06/543; AIPN Bi, 06/629; AIPN Bi, 06/647; AIPN Bi, 06/661.

72 AIPN Bi, 06/296; AIPN Bi, 06/318; AIPN Bi, 06/334; AIPN Bi, 06/357; AIPN Bi, 06/373;
AIPN Bi, 06/374; AIPN Bi, 06/377; AIPN Bi, 06/433; AIPN Bi, 06/441; AIPN Bi, 06/449; AIPN
Bi, 06/459; AIPN Bi, 06/471; AIPN Bi, 06/565; AIPN Bi, 06/615; AIPN Bi, 06/620; AIPN Bi, 06/644;
AIPN Bi, 06/706; AIPN Bi, 036/2.
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1984 r., prze pro wa dzo no z fi gu ran tem roz mo wę pro fi lak tycz no -ostrze gaw czą oraz wnie -
sio no za strze że nie na je go wy jaz dy za gra nicz ne73. 

Scha rak te ry zo wa ny w ni niej szym ar ty ku le ma te riał ar chi wal ny do ty czy tyl ko nie któ -
rych prze ja wów dzia łal no ści służb spe cjal nych PRL w za kre sie omó wio nych po wy żej
za gad nień. Róż no rod ność te ma tycz na spraw ope ra cyj nych po ka zu je jed nak, że każ dy
oby wa tel mógł czuć nad so bą ku ra te lę SB. Wszel kie prze ja wy nie za do wo le nia trak to wa -
ne by ły ja ko atak skie ro wa ny prze ciw ko wła dzy, któ ry SB kon se kwent nie neu tra li zo wa -
ła. Oce nia jąc wia ry god ność do ku men ta cji ope ra cyj nej, mu si my pa mię tać, że od zwier cie -
dla ona je dy nie stan wie dzy funk cjo na riu szy na te mat da ne go zja wi ska. Mo że za tem
za wie rać nie ści sło ści i nie pre cy zyj ne da ne do ty czą ce ba da nych fak tów. Dla te go na le ży
bez względ nie kon fron to wać in for ma cje z in ny mi ro dza ja mi źró deł. 

Oma wia na do ku men ta cja ope ra cyj na da je moż li wość ana li zo wa nia po szcze gól nych
przy pad ków ak tyw no ści SB wo bec kon kret nych osób wy wo dzą cych się ze śro do wisk
i grup spo łecz nych bę dą cych w krę gu za in te re so wa nia „bez pie ki”. Ob ra zu je spo so by zdo -
by wa nia in for ma cji oraz środ ki i me to dy sto so wa ne w in wi gi la cji wo bec tych miesz kań -
ców re gio nu, któ rych dzia łal ność uzna no za wro gą. Po nad to ma te ria ły ope ra cyj ne
po zwa la ją na iden ty fi ka cję funk cjo na riu szy za an ga żo wa nych w spra wę, prze ło żo nych
za twier dza ją cych i kon tro lu ją cych dzia ła nia ope ra cyj ne oraz pseu do ni mów in for ma to -
rów bio rą cych udział w in wi gi la cji. W ak tach od naj du je my per so na lia osób, któ re czę sto
nie świa do mie przy czy ni ły się do roz pra co wa nia fi gu ran ta. Pod da ne kry ty ce na uko wej
in for ma cje umoż li wia ją re gio na li stom zre kon stru owa nie ak tyw no ści lo kal nej spo łecz no -
ści w tzw. opo zy cji przed sierp nio wej w po ło wie lat sie dem dzie sią tych ubie głe go wie ku,
a w dal szej ko lej no ści funk cjo no wa nie struk tur NSZZ „S” na te re nie wo je wódz twa. Ar -
chi wa lia są tak że cen nym ma te ria łem źró dło wym do opra co wa nia bio gra mów człon ków
opo zy cji de mo kra tycz nej z oma wia ne go te re nu. Sta no wią też waż ne źró dło, w opar ciu
o któ re moż na prze śle dzić na stro je spo łecz ne miesz kań ców wo je wódz twa. Ob ra zu ją for -
my opo ru dzia ła czy opo zy cji, a tak że zwy kłych oby wa te li w sto sun ku do ów cze snej po -
li ty ki pro wa dzo nej przez wła dze ko mu ni stycz ne. 

Do dat ko wo ma te ria ły mo gą stać się ba zą źró dło wą do ba dań nad hi sto rią go spo dar -
czą re gio nu. Na przy kład gru pa akt do ty czą cych nie go spo dar no ści w za kła dach pra cy
nie wąt pli wie wzbo ga ca wie dzę współ cze sne go hi sto ry ka na te mat zja wisk, któ re zda -
niem SB dez or ga ni zo wa ły go spo dar kę PRL w wo je wódz twie su wal skim. Ak ta ujaw nia -
ją cha rak ter kon tak tów ope ra cyj nych funk cjo na riu szy re sor tu z kie row nic twem
i pra cow ni ka mi za kła dów znaj du ją cych się w za in te re so wa niu pio nu III KW MO/WUSW
w Su wał kach. Do ku men ta cja uka zu je tak że, ja ki był sto pień ak tyw no ści po li tycz nej za -
łóg przed się biorstw ochra nia nych ope ra cyj nie przez SB. 

Scha rak te ry zo wa ne w ni niej szym ar ty ku le ak ta ope ra cyj ne sta no wią za tem nie zwy -
kle cen ną ba zę źró dło wą do po zna nia hi sto rii naj now szej re gio nu pół noc no -wschod niej
Pol ski, a w szcze gól no ści dzia łań ope ra cyj nych SB wo bec miesz kań ców wo je wódz twa
su wal skie go wro go usto sun ko wa nych do ów cze sne go sys te mu.

73 AIPN Bi, 06/373, Mel du nek ope ra cyj ny, 21 III 1984 r., k. 15–15v. Po dob ny cha rak ter mia ła SOS
krypt. „Szczur”, któ rej fi gu rant, le karz z ełc kie go ośrod ka zdro wia, w la tach osiem dzie sią tych „pro wa -
dził dzia łal ność skie ro wa ną prze ciw ko li nii po li tycz nej par tii”. Zob. AIPN Bi, 06/318, Mel du nek ope ra -
cyj ny, 25 VI 1983 r., k. 15–16.
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Mel du nek ope ra cyj ny do SOR kryp t. ,,Ulot ka” 
pro wa dzo nej przez Wydział III KW MO w Su wał kach (AIPN Bi, 06/314, t. 1) 
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Wnio sek o wszczę cie SOR kryp t. ,,Ulot ka” pro wa dzo nej przez Wy dział III KW MO
w Su wał kach (AIPN Bi, 06/314, t. 1)
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Plan przedsięwzięć operacyjnych do SOR kryp t. ,,Ni da” pro wa dzo nej 
przez RUSW w Pi szu (AIPN Bi, 06/526)
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Wniosek o zakończenie SOR krypt. ,,Nida” prowadzonej przez RUSW w Piszu
(AIPN Bi, 06/526)



Izabela Kuna

Sprawa obiektowa „Parlament”.

Dokumentacja 

kontroli operacyjnej

wyborów do sejmu

kontraktowego

w województwie suwalskim

Wo je wódz two su wal skie, utwo rzo ne ja ko jed no z 49 no wych wo je wództw w wy -
ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej z 1975 r., mia ło przede wszyst kim cha rak ter rol -
ni czy. Je go sto pień zur ba ni zo wa nia i uprze my sło wie nia był nie znacz ny. Ob szar

ten od zna czał się sła bo zor ga ni zo wa nym śro do wi skiem ro bot ni czym, dla te go też ru chy
opo zy cyj ne na tym te re nie prak tycz nie nie ist nia ły do po ło wy lat sie dem dzie sią tych1. 

Zor ga ni zo wa no tu taj dwa mię dzy za kła do we ko mi te ty za ło ży ciel skie NSZZ „So li dar -
ność” Re gio nu Ma zu ry. W paź dzier ni ku 1980 r. po wstał MKZ w Gi życ ku (z prze wod ni -
czą cym Wie sła wem Ko lan kie wi czem2), mie siąc póź niej za ło żo no MKZ w Su wał kach
(z prze wod ni czą cym Ta de uszem Ty len dą3). Od po cząt ku oba MKZ kon cen tro wa ły swo ją
dzia łal ność na róż nych płasz czy znach, gi życ ki po świę cił się in ter wen cjom, na to miast
suwal ski za jął się głów nie kon flik tem mię dzy wła dza mi wo je wódz twa a człon ka mi
„Solidar no ści” do ty czą cym no wo wznie sio ne go gma chu Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR4.
Funk cjo no wa nie w jed nym wo je wódz twie dwóch kon ku ru ją cych ze so bą cen tral
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1 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [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, War sza wa 2010, s. 111.

2 Wie sław Ko lan kie wicz (ur. 1947 r. w Bisz tyn ku, zm. 2003 r. w Lon dy nie), dzia łacz opo zy cji; od 1980 r.
w „So li dar no ści”, kol por ter pod ziem nej pra sy i ulo tek, współ za ło ży ciel re ak ty wo wa ne go w 1986 r. pod -
ziem ne go pi sma „Kres”, w la tach 1987–1989 czło nek „So li dar no ści Wal czą cej”, w 1988 r. aresz to wa ny,
po zdy mi sjo no wa niu TZR w lip cu 1989 r. wy stą pił z „So li dar no ści”. Zob. M. Zwol ski, Wie sław Ko lan kie -
wicz [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści. Opo zy cja w PRL 1976–1989, t. I, War sza wa 2010, s. 200. 

3 Ta de usz Ty len da (ur. 1937 r. w Su wał kach, zm. 2008 r. w Łom ży), dzia łacz opo zy cji; od 1980 r.
w „So li dar no ści”, in ter no wa ny 13 XII 1981 r., zwol nio ny w ma ju 1982 r., od 1986 r. w re dak cji pod -
ziem ne go pi sma „Kres”, od kwiet nia do lip ca 1989 r. czło nek TZR „So li dar ność”. Zob. M. Zwol ski,
Tade usz Wa cław Ty len da [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści..., t. I, s. 462.

4 Przed sta wi cie le MKZ w Su wał kach żą da li prze ka za nia go na in ne ce le spo łecz ne. Zob. Su wał ki
i wo je wódz two su wal skie (1975–1989). Wy bór źró deł, oprac. J. Scha bień ski, Su wał ki 2010, s. 21–22;
M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 115–118.



związkowych istot nie utrud nia ło bu do wa nie sil nej or ga ni za cji, któ rą sca lo no do pie ro
w kwiet niu 1981 r. i utwo rzo no MKZ Re gio nu Po je zie rze z tym cza so wą sie dzi bą w Gi -
życ ku5. Pod ko niec 1981 r. „So li dar ność” Re gio nu Po je zie rze na dal nie by ła or ga ni za cją
jed no li tą. Od po cząt ku trwał w niej kon flikt po mię dzy dzia ła cza mi z czę ści za chod niej
wo je wódz twa (Gi życ ko, Ełk, Wę go rze wo) a związ kow ca mi z Su wałk. War to za zna czyć,
że po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go w wo je wódz twie su wal skim in ter no wa no 93 dzia -
ła czy, a za tem zde cy do wa nie wię cej niż w wo je wódz twach bia ło stoc kim (58) i łom żyń -
skim (26)6. Dłu go trwa łe skłó ce nie śro do wi ska so li dar no ścio we go oraz licz ne aresz to wa -
nia po ogło sze niu sta nu wo jen ne go spo wo do wa ły dez in te gra cję pod ziem ne go śro do wi ska
opo zy cyj ne go, któ re na dłu gi okres ogra ni czy ło się głów nie do uczest nic twa we mszach
w in ten cji in ter no wa nych, na bo żeń stwach rocz ni co wych i pa trio tycz nych7. Pod ko -
niec 1985 r. w Goł da pi zo sta ła za ło żo na taj na Re gio nal na Ko mi sja Wy ko naw cza NSZZ
„So li dar ność” Re gio nu Po je zie rze8, m.in. przez Mo ni kę Bo row ską9, Wie sła wa Ko lan kie -
wi cza i Ta de usza Ty len dę. W ten spo sób wy od ręb ni ły się dwie opo zy cyj ne gru py: su wal -
ska i goł dap ska, któ re na prze ło mie lat 1988–1989 zin ten sy fi ko wa ły swo ją dzia łal ność.
To tak że okres na ra sta nia wy raź ne go kon flik tu mię dzy ty mi dwo ma śro do wi ska mi.
W stycz niu 1989 r. po wo ła no Mię dzy za kła do wą Ko mi sję Or ga ni za cyj ną „So li dar ność”
w Su wał kach. W ko lej nych mie sią cach MKO po wsta wa ły w Eł ku, Gi życ ku, Goł da pi, Au -
gu sto wie, Olec ku i Ru cia nem -Ni dzie10. Jed no cze śnie ak ty wi zo wa ło się śro do wi sko „So -
li dar no ści” Rol ni ków In dy wi du al nych pod prze wod nic twem Zdzi sła wa Wa si lew skie go11.

Prze łom w re la cjach wła dza–spo łe czeń stwo przy nio sły ob ra dy Okrą głe go Sto łu trwa ją -
ce od 6 lu te go do 5 kwiet nia 1989 r. Za pew ni ły one po now ną le ga li za cję „So li dar no ści”,
utwo rze nie Urzę du Pre zy den ta wy po sa żo ne go w sze ro kie kom pe ten cje oraz okre śli ły spo -
sób prze pro wa dze nia wy bo rów par la men tar nych. Na mo cy tych usta leń opo zy cja mogła zdo -
być w sej mie 35 proc. man da tów. Po zo sta łe 65 proc. zo sta ło za gwa ran to wa ne dla człon ków
PZPR, ZSL, SD oraz trzech pro rzą do wych or ga ni za cji ka to lic kich (Sto wa rzy sze nie Pax,
Unia Chrze ści jań sko -Spo łecz na, Pol ski Zwią zek Ka to lic ko -Spo łecz ny). Spo śród tych man -
da tów wy od ręb nio no 35, któ re prze zna czo no dla kan dy da tów z li sty kra jo wej. Umiesz czo -
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5 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 119–122.
6 K. Sy cho wicz, NSZZ „So li dar ność” Re gion Bia ły stok [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 45; idem,

NSZZ „So li dar ność” w wo je wódz twie łom żyń skim – po wsta nie i dzia łal ność [w:] Opo zy cja de mo kra -
tycz na w PRL w la tach 1976–1981, red. W. Po lak, J. Ku fel, P. Ru chlew ski, Gdańsk 2012, s. 430. 

7 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 143, 147.
8 Ibi dem, s. 149–150.
9 Mo ni ka Ur szu la Bo row ska -Ko lan kie wicz (ur. 1948 r. w Stu dzian kach k. Bia łe go sto ku), dzia łacz ka

opo zy cyj na; w la tach 1971–1975 in spek tor w WSS Spo łem w Bia łym sto ku, w la tach 1975–1978 in spek -
tor w PIH w Bia łym sto ku, w la tach 1978–1985 spe cja list ka ds. kul tu ral no -oświa to wych w Ro minc kim
Kom bi na cie Rol nym w Goł da pi; od 1980 r. w „So li dar no ści”, or ga ni za tor ka i prze wod ni czą ca KZ w RKR
w Goł da pi, od sierp nia 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Po je zie rze, do 1989 r. kol por ter ka pra sy pod -
ziem nej, w la tach 1983–1989 in wi gi lo wa na, prze słu chi wa na i ska zy wa na przez ko le gium ds. wy kro czeń;
od 1987 r. w „So li dar no ści Wal czą cej”, od lu te go 1989 r. prze wod ni czą ca MKO „So li dar ność” w Goł da -
pi, od kwiet nia 1989 r. prze wod ni czą ca TZR Po je zie rze, w ma ju 1989 r. otrzy ma ła peł no moc nic two L. Wa -
łę sy do od bu do wy struk tur „So li dar no ści” w woj. su wal skim; or ga ni za tor ka sprze ci wu wo bec na rzu ce nia
re gio no wi przez KO kan dy da tur do sej mu kon trak to we go; w lip cu 1989 r. wy stą pi ła z „So li dar no ści”.
Zob. M. Zwol ski, Mo ni ka Ur szu la Bo row ska [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści..., t. I, s. 61.

10 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 151–155.
11 Zdzi sław Wa si lew ski (ur. 1948 r. w Au gu sto wie), inż. rol nik; prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar -

ność” RI w Au gu sto wie. 



no na niej naj waż niej sze na zwi ska ko ali cji rzą do wej, m.in.: Mie czy sła wa Ra kow skie go, Cze -
sła wa Kisz cza ka, Sta ni sła wa Cio ska i Sta ni sła wa Ka nię12. Do dat ko wo ko ali cja mo gła po -
przeć kan dy da tów for mal nie bez par tyj nych. Po nie waż ustalo ny pod czas ob rad Okrą głe go
Sto łu po dział man da tów do ty czył tyl ko wy bo rów do sej mu X ka den cji, wy bo ry czerw co we
prze szły do hi sto rii ja ko wy bo ry do sej mu kon trak to we go. Na stęp ne wy bo ry par la men tar ne
mia ły być już w peł ni wol ne i de mo kra tycz ne. W wy ni ku po wyż szych po ro zu mień
sejm IX ka den cji 7 kwiet nia 1989 r. uchwa lił no we or dy na cje wy bor cze do dwu izbo we go
par la men tu (przy wró co no izbę wyż szą – se nat). Ter min gło so wa nia wy zna czo no na
4 i 18 czerw ca. Wy bo ry do se na tu mia ły być na to miast w peł ni de mo kra tycz ne. 100 se na to -
rów mia ło być wy bra nych w 47 okrę gach wy bor czych dwu man da to wych. Wy jąt kiem by ły
wo je wódz twa war szaw skie i ka to wic kie, któ re otrzy ma ły po trzy man da ty13.

Już w pierw szej po ło wie kwiet nia w ca łym kra ju za czę ły po wsta wać re gio nal ne ko -
mi te ty oby wa tel skie za kła da ne m.in. przez przed sta wi cie li „So li dar no ści”, „So li dar no -
ści” RI i KIK. Su wal scy dzia ła cze 10 kwiet nia 1989 r. po wo ła li Za ło ży ciel ski Wo je wódz -
ki Ko mi tet Oby wa tel ski przy Prze wod ni czą cym NSZZ „So li dar ność” Le chu Wa łę sie
w Su wał kach z prze wod ni czą cym An drze jem Wi dliń skim na cze le14. Sześć dni póź niej
goł dap ska RKW zor ga ni zo wa ła w Su wał kach Wo je wódz ki Zjazd De le ga tów, pod czas
któ re go RKW prze kształ co no w Tym cza so wy Za rząd Re gio nu Po je zie rze NSZZ „So li -
dar ność” z prze wod ni czą cą Mo ni ką Bo row ską -Ko lan kie wicz. Za ło że nie WKO „So li dar -
ność” bez przed sta wi cie li RKW z Goł da pi, a z dru giej stro ny zor ga ni zo wa nie WZD bez
udzia łu człon ków WKO da ło po czą tek otwar te mu kon flik to wi i sku tecz nie unie moż li wi -
ło po dej mo wa nie wspól nych przed się wzięć15. Sy tu ację do dat ko wo za ostrzył spór na tle
wy bo ru kan dy da tów do par la men tu po pie ra nych przez KO „So li dar ność”. Przed sta wi cie -
le TZR chcie li, aby by li ni mi wy łącz nie re pre zen tan ci re gio nu, na to miast WKO „Solidar -
ność” po sta no wił wy sta wić do wy bo rów oso by zna ne, ale spo za wo je wódz twa – Bro ni -
sła wa Ge rem ka16 i An drze ja Waj dę17. Po mi mo pro te stów TZR usta lo no, że kandyda ta mi
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12 A. Du dek, Rok 1989 w Pol sce. Źró dła prze ło mu i punk ty zwrot ne, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej” 2009, nr 5–6, s. 89; R. Ter lec ki, Miecz i tar cza ko mu ni zmu. Hi sto ria apa ra tu bez pie czeń stwa
w Pol sce 1944–1990, Kra ków 2007, s. 331.

13 Zob. Ko niec pew nej epo ki. Wy bo ry par la men tar ne 1989 r. w wo je wódz twie szcze ciń skim w do ku -
men tach, wy bór i oprac. A. Ku baj, War sza wa–Szcze cin 2010, s. 40–41; 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. XL; Wy bo ry ’89 w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej w do ku men tach SB, wy bór i oprac. J. Bo ro wiec,
War sza wa–Rze szów 2009, s. 23; Wy bo ry par la men tar ne w 1989 r. w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej,
red. M. Gli wa, M. Krzysz to fiń ski, Rze szów 2011, s. 9–10. 

14 Zob. pierw szą stro nę ga ze ty wy da wa nej przez Wo je wódz ki Ko mi tet Oby wa tel ski NSZZ „So li dar -
ność” w Su wał kach przed wy bo ra mi 4 VI 1989 r. w: Su wał ki i wo je wódz two su wal skie (1975–1989).
Wy bór źró deł, oprac. J. Scha bień ski, Su wał ki 2010, s. 206–207.

15 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 156.
16 Bro ni sław Ge re mek (ur. 1932 r. w War sza wie, zm. 2008 r. w Lubieniu), po li tyk; mi ni ster spraw za -

gra nicz nych w la tach 1997–2000; od 1981 r. prze wod ni czą cy Ko mi sji Pro gra mo wej, w grud niu 1981 r.
in ter no wa ny, zwol nio ny w grud niu 1982 r., od 1983 r. do rad ca TKK „So li dar ność” i L. Wa łę sy, w 1989 r.
uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu; w la tach 1989–1991 po seł X ka den cji, od 2004 r. do śmier ci po seł do Par -
la men tu Eu ro pej skie go; na wie cach przed wy bor czych po da wa no, iż oj czym B. Ge rem ka był po woj nie
sta ro stą w Pi szu, co mia ło być pew ne go ro dza ju uza sad nie niem je go związ ku z re gio nem su wal skim. Zob.
A. Bo row ski, M. Łąt kow ska, Bro ni sław Ge re mek [w:] En cy klo pe dia So li dar no ści..., t. I, s. 122–123.

17 An drzej Waj da (ur. 1926 r. w Su wał kach), re ży ser fil mo wy i te atral ny, współ twór ca pol skiej szko -
ły fil mo wej; w la tach 1989–1991 se na tor I ka den cji z li sty KO „So li dar ność”. Zob. ar ty kuł Dla cze go 
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do sej mu kon trak to we go bę dą: Bro ni sław Ge re mek i Je rzy Piet kie wicz18, a do se na tu
Andrzej Waj da i Sta ni sław Ber na to wicz19. War to za uwa żyć, że za rów no Tym cza so wy Za -
rząd Re gio nu, jak i współ dzia ła ją cy z nim dzia ła cze z Fe de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej
kry ty ko wa li spo sób na rzu ce nia kan dy da tur i na wo ły wa li do boj ko tu wy bo rów20. Ma jo -
wa kam pa nia wy bor cza oraz spo ry w śro do wi sku skłó co nej opo zy cji przebiega ły w cie -
niu straj ków, z któ rych naj więk szy wy buchł 12 ma ja w Wo je wódz kim Przed się bior stwie
Prze my słu Mię sne go w Eł ku przy po par ciu Mo ni ki Bo row skiej -Ko lan kie wicz. Pro te stu
te go nie po par li otwar cie kan dy da ci do par la men tu, oba wia jąc się za pew ne ne ga tyw ne -
go wpły wu na wy nik wy bo rów21. 

Z in for ma cji prze sy ła nych do MSW w War sza wie wy ni ka, że za rów no wła dze, jak
i „bez pie ka” by ły prze ko na ne o nie kon fron ta cyj nym prze bie gu kam pa nii wy bor czej. Po -
nad to wy ni ki usta leń ope ra cyj nych po zwo li ły służ bom na wy su nię cie wnio sków, że opo -
zy cja roz pocz nie pro wa dze nie kam pa nii do pie ro na dwa ty go dnie przed wy bo ra mi.
Tym cza sem wszy scy kan dy da ci KO „So li dar ność”, jesz cze przed ofi cjal nym zgło sze -
niem, 3 ma ja spo tka li się z wy bor ca mi na mi tin gach zor ga ni zo wa nych w Smol ni kach
i Su wał kach22. Dzię ki ak tyw no ści kie row nictw po szcze gól nych MKO kan dy da ci stro ny
opo zy cyj nej ze bra li zde cy do wa ną więk szość pod pi sów (w gra ni cach 14–16 tys.), pod -
czas gdy kan dy da ci stro ny ko ali cyj nej od 3 do 4 tys. Osta tecz nie w wo je wódz twie su -
wal skim zgło szo no 23 kan dy da tów na po słów i 15 na se na to rów23.

Bio rąc pod uwa gę bez pre ce den so wy cha rak ter zbli ża ją ce go się wy da rze nia, SB mu -
sia ła za dbać o wła ści wą ochro nę ope ra cyj ną kam pa nii wy bor czej. Za kres i prze bieg kon -
tro li ope ra cyj nej pro ce su wy bor cze go na Su walsz czyź nie moż na prze śle dzić na pod sta wie
do ku men tów spo rzą dzo nych w ra mach SO krypt. „Par la ment” (ozna czo nej sy gna tu rą
IPN Bi 01/75, nr rej. SU -6618/89), któ rej ak ta znaj du ją się w za so bie ar chi wal nym
OBUiAD w Bia łym sto ku. „Par la ment” to jed na z wie lu po dob nych spraw obiek to wych
za kła da nych przez wy dzia ły III WUSW, ma ją cych na ce lu kon tro lo wa nie wszel kich
przed się wzięć i spraw zwią za nych z czerw co wy mi wy bo ra mi, np. w opol skim WUSW

Ge re mek i Waj da? Wo je wódz kie go Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność” „Do bro Wspól ne” opu bli -
ko wa ny w „Ga ze cie Wy bor czej”, wy ja śnia ją cy przy czy ny umiesz cze nia na li stach wy bor czych KO NSZZ
„So li dar ność” przy L. Wa łę sie osób spo za re gio nu w: Su wał ki i wo je wódz two..., s. 208–209.

18 Je rzy Piet kie wicz (ur. 1947 r. w Eł ku), na uczy ciel hi sto rii w Szko le Pod sta wo wej nr 5 w Eł ku,
wcze śniej funk cjo na riusz SB; w la tach osiem dzie sią tych roz pra co wy wa ny przez or ga ny bez pie czeń stwa
w ra mach KE krypt. „Ce zar”; w la tach 1989–1991 po seł X ka den cji. AIPN Bi, 06/720; za pi sy ewi den -
cyj ne.

19 Sta ni sław Ber na to wicz (ur. 1910 r. w Za bo rzu, zm. 2005 r. w Giżycku), ich tio log, prof. SGGW
w War sza wie; w 1989 r. pra co wał ja ko in spek tor w Wy dzia le Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Wo je wódz -
kie go w Su wał kach, czło nek ZSL; w la tach 1989–1991 se na tor I ka den cji z li sty KO „So li dar ność”;
w wy bo rach pre zy denc kich z 19 VII 1989 r. od dał głos na gen. W. Ja ru zel skie go, co wy wo ła ło kon tro -
wer sje wśród człon ków WKO „So li dar ność” w Su wał kach.

20 Zob. druk ulot ny Pol skiej Par tii Nie pod le gło ścio wej Okręg Olsz tyń ski i Fe de ra cji Mło dzie ży
Walczą cej War mii i Ma zur roz po wszech nia ny w Su wał kach 2 VI 1989 r. w: Su wał ki i wo je wódz two...,
s. 210–211.

21 M. Zwol ski, NSZZ „So li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 157.
22 AIPN Bi, 01/75, t. 3, In for ma cja o sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej wo je wódz twa su wal skie go

przed Kra jo wą Kon fe ren cją De le ga tów PZPR, 27 IV 1989 r., k. 19; ibi dem, t. 1, Cha rak te ry sty ka SO
krypt. „Par la ment”, 16 VIII 1989 r., k. 6. 

23 Ka len darz wy bor czy za kła dał przyj mo wa nie zgło szeń kan dy da tów do pół no cy 10 V 1989 r. Zob.
AIPN Bi, 01/75, t. 1, Mel du nek sy gnal ny nr 120/89, 11 V 1989 r., k. 91–92.A
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spra wie nada no krypt. „Czer wiec 89”, w Ka to wi cach – „Urna–89”, w Prze my ślu – „Cra -
tos”, w Rze szo wie – „Wy bo ry ’89”, w Sie ra dzu – „Se na tor”, na to miast w Szcze ci -
nie – „Bar wa V”24. W za so bie bia ło stoc kie go od dzia łu IPN po dob na spra wa (oprócz
su wal skiej) za cho wa ła się je dy nie dla by łe go wo je wódz twa olsz tyń skie go – krypt. „Wy -
bo ry ’89”25. 

Ce lem wszczę tej 4 ma ja 1989 r. SO krypt. „Par la ment” by ło m.in. za pew nie nie do -
pły wu in for ma cji o na stro jach, opi niach i ko men ta rzach zwią za nych z wy bo ra mi, roz -
pra co wa nie kan dy da tów na po słów i se na to rów oraz za pew nie nie ope ra cyj nej ochro ny
nad prze bie giem spo tkań przed wy bor czych z kan dy da ta mi. Dzia ła nia pod ję te w ra mach
tej spra wy mia ły za pew nić bie żą cy do pływ in for ma cji o pra cach ko mi sji wy bor czych
i wy ni kach gło so wań. Sta ra no się tak że o sys te ma tycz ne do star cza nie da nych o sy tu acji
spo łecz no -po li tycz nej i eko no micz nej kie row nic twu re sor tu i wła dzom par tyj nym wo je -
wódz twa26. 

Ob szer na SO krypt. „Par la ment” (pro wa dzo na do 19 sierp nia 1989 r.) do ty czą ca jed -
ne go z naj waż niej szych wy da rzeń po li tycz nych w 1989 r. wy da je się in te re su ją ca tym
bar dziej, że w za so bie bia ło stoc kie go od dzia łu IPN ma te ria ły do dzie jów „So li dar no ści”
i in nych ru chów opo zy cyj nych lat osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku są w znacz nym
stop niu wy bra ko wa ne. Po nad to dwaj głów ni kan dy da ci KO „So li dar ność” do par la men -
tu – Bro ni sław Ge re mek i An drzej Waj da – na le że li do czo ło wych po sta ci póź niej szej
sce ny po li tycz nej i kul tu ral nej. Waż ne miej sce w spo tka niach przed wy bor czych tych kan -
dy da tów zaj mo wa ły Gi by i zwią za na z ni mi spra wa osób za gi nio nych w ob ła wie au gu -
stow skiej w lip cu 1945 r.27 Kwe stia ta cie szy ła się szcze gól nym za in te re so wa niem
su wal skiej „bez pie ki” oraz cen tra li MSW w War sza wie. 

24 Zob. Z. Be re szyń ski, Służ ba Bez pie czeń stwa i po cząt ki trans for ma cji po li tycz nej w wo je wódz twie
opol skim [w:] Upa dek sys te mu ko mu ni stycz ne go na Gór nym Ślą sku. Wo kół prze mian 1989 ro ku w wo je -
wódz twie ka to wic kim i opol skim, Ka to wi ce 2010, s. 107–108; A. Dziu ba, Kam pa nia wy bor cza i wy bo ry
w wo je wódz twie ka to wic kim [w:] Upa dek sys te mu ko mu ni stycz ne go na Gór nym Ślą sku..., s. 288–289;
Wnio sek w spra wie wszczę cia SO krypt. „Cra tos” w wo je wódz twie prze my skim, 19 IV 1989 r. [w:] Wy -
bo ry ’89 w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej..., s. 140–141; Wnio sek w spra wie wszczę cia za bez pie cze nia
ope ra cyj ne go wy bo rów do Sej mu i Se na tu PRL w wo je wódz twie rze szow skim, 30 III 1989 r. [w:] Wy bo -
ry ’89 w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej..., s. 190–191. Wię cej o SO krypt. „Cra tos” pro wa dzo nej przez
Wy dział III SB WUSW w Prze my ślu zob. A. Bro ży niak, Wy bo ry w 1989 r. w wo je wódz twie prze my skim
w świe tle za cho wa nych akt SB [w:] Wy bo ry par la men tar ne w 1989 r. w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej,
red. M. Gli wa, M. Krzysz to fiń ski, Rze szów 2011, s. 83–109; Plan wy ko naw czy do SO krypt. „Se na tor”
w wo je wódz twie sie radz kim, 7 V 1989 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian..., s. 236–239; Mel -
du nek sy gnal ny nr 241/89 [w:] Ko niec pew nej..., s. 108–110. 

25 Za cho wa ne za pi sy w po mo cach ewi den cyj nych wska zu ją, że 8 V 1989 r. Wy dział III WUSW
w Bia łym sto ku wszczął SO krypt. „Ko mi tet – 89” (ma te ria ły znisz czo no), na to miast Wy dział III WUSW
w Łom ży 26 IV 1989 r. za ło żył SO krypt. „Se na tor” (ma te ria ły nie za cho wa ły się).

26 AIPN Bi, 01/75, t. 1, Wnio sek o wszczę cie SO krypt. „Par la ment”, 4 V 1989 r., k. 5; ibi dem, Ana -
li za sy tu acji ope ra cyj nej i plan przed się wzięć w SO krypt. „Par la ment”, 17 V 1989 r., k. 31–34.

27 Ob ła wa au gu stow ska – so wiec ka ope ra cja woj sko wa prze pro wa dzo na w lip cu 1945 r., ma ją ca
na ce lu roz bi cie i li kwi da cję od dzia łów pod zie mia nie pod le gło ścio we go i an ty ko mu ni stycz ne go dzia ła -
ją ce go na te re nie Pusz czy Au gu stow skiej i jej oko lic. W jej wy ni ku aresz to wa no ok. 2000 osób, z któ -
rych ok. 600 zgi nę ło w nie wy ja śnio nych do dziś oko licz no ściach. W la tach osiem dzie sią tych ubie głe go
wie ku po dej rze wa no, że cia ła za mor do wa nych są po cho wa ne w zbio ro wych mo gi łach zlo ka li zo wa nych
w le sie k. Gib, jed nak eks hu ma cje z 1987 i 1989 r. udo wod ni ły, że znaj du ją się tam je dy nie szcząt ki
żołnie rzy nie miec kich. W okre sie Pol ski Lu do wej te mat ten był prze mil cza ny przez ów cze sną wła dzę.
Zob. in for ma cję Oby wa tel skie go Ko mi te tu Po szu ki wań Miesz kań ców Su walsz czy zny Za gi nio nych 
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Ak tom spraw obiek to wych wy twór ca nada wał sy gna tu rę ar chi wal ną IV, wo bec cze -
go po wyż sza spra wa otrzy ma ła sy gna tu rę: IV -74. Okład kę ozna czo no klau zu lą taj ne spe -
cjal ne go zna cze nia (z do pi sa nym od ręcz nie ozna cze niem – „0”). Wszyst kie to my zo sta ły
tak że opa trzo ne do pi skiem „E”, co kwa li fi ko wa ło je do ewa ku acji w cza sie za gro że nia
bez pie czeń stwa pań stwa lub woj ny. War to pod kre ślić, że tom I za wie ra 204 kar ty,
tom II – 260 kart, na to miast tom III – 81 kart. Naj bar dziej re pre zen ta tyw ny dla ni niej szej
spra wy obiek to wej jest tom I, któ ry – jak na ka zy wa ła teo ria i prak ty ka pra cy ope ra cyj -
nej – skła da się z czte rech czę ści i wła śnie w nim znaj du je się naj wię cej ma te ria łów o cha -
rak te rze ope ra cyj nym28. Ana li zu jąc spi sy za war to ści, moż na stwier dzić, że pierw sze trzy
czę ści I to mu wy da ją się być kom plet ne. Na to miast licz ne bra ki kart znaj du ją się w czę -
ści czwar tej. Stwier dzo no brak m.in.: ter mi na rza spo tkań kan dy da tów opo zy cji, no tat ki
służ bo wej, pi sma z MSW, cha rak te ry sty ki Toma sza Ro mań czu ka, pi sma do Wy dzia łu V
De par ta men tu VI MSW29, pi sma do pod se kre ta rza sta nu w MSW, an kie ty Tere sy Woź -
niak, an kie ty T. Ro mań czu ka. Tom II SO krypt. „Par la ment” za wie ra uchwa ły gmin nych
rad na ro do wych w spra wie po wo ła nia ob wo do wych ko mi sji wy bor czych oraz ich skład
oso bo wy, a tak że trzy eg zem pla rze ulo tek KO „So li dar ność”. Tom III oma wia nej spra -
wy róż ni się od po zo sta łych ty tu łem tecz ki: „Pod tecz ka spr[awy] ob[iek to wej] «Par la -
ment», nr ewid. 6618, iden ty fi ka tor 5405” oraz za pi sem w prze glą dzie akt, któ ry wska zu je
na to, że by ła to tecz ka Szta bu WUSW w Su wał kach po wo ła ne go 10 kwiet nia 1989 r.
(praw do po dob nie póź niej włą czo na do SO krypt. „Par la ment”, co po twier dza wcze śniej -
sza da ta na okład ce tecz ki: „20 kwiet nia 1989 r.”). Ana li zu jąc prze gląd akt to mu III,
można za uwa żyć, że wy kre ślo no z nie go oko ło dzie się ciu do ku men tów, któ re prze kwa -
li fi ko wa no, od ręcz nie do pi su jąc sym bol „BC” (do tej ka te go rii za li cza no do ku men ta cję
po moc ni czą ma ją cą krót ko trwa łe zna cze nie prak tycz ne, np. książ ki do rę czeń, ze szy ty
ewi den cji ma te ria łów itp.)30, w nie któ rych przy pad kach jed no cze śnie sku tecz nie za ma -
zu jąc ty tu ły nisz czo nych pism. W to ku tych czyn no ści z oma wia nej tecz ki wy łą czo no
oko ło 44 kart, wśród któ rych by ły m.in.: pi sma prze wod nie do na czel ni ka Wy dzia -
łu IV De par ta men tu III MSW, pi smo prze wod nie do dy rek to ra Biu ra Stu diów SB MSW,
pi smo do dy rek to ra Biu ra Stu diów SB MSW, no tat ka do ty czą ca An drze ja Waj dy31.

Spe cjal ny sztab po wo ła ny w kwiet niu 1989 r. do za bez pie cze nia ope ra cyj ne go wy -
bo rów do sej mu kon trak to we go i se na tu skła dał się z pię ciu ze spo łów, któ ry mi kie ro wa li
kie row ni cy – na czel ni cy po szcze gól nych wy dzia łów su wal skie go WUSW. Głów nym za -
da niem, ja kie po sta wio no przed szta bem, by ła „or ga ni za cja i ko or dy na cja dzia łań sił
i środ ków bez pie czeń stwa WUSW i je go jed no stek te re no wych – re jo no wych urzę dów

w lip cu 1945 r. za miesz czo ną w pod ziem nym pi śmie „Kres” nr 8 z 1987 r. w: Su wał ki i wo je wódz two...,
s. 190–193; A. Ma cie jow ska, Prze rwa ne ży cio ry sy. Ob ła wa au gu stow ska – li piec 1945 r., Bia ły stok 2010;
Ob ła wa au gu stow ska – li piec 1945 r. Wy bór źró deł, red. J.J. Mi lew ski, A. Py żew ska, Bia ły -
stok 2010; M. Zwol ski, Ob ła wa au gu stow ska [w:] En cy klo pe dia „bia łych plam”, t. 20, red. E. Gi gi le -
wicz, Ra dom 2006, s. 65–68.

28 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, s. 258–259.

29 De par ta ment VI MSW – de par ta ment po wo ła ny do ży cia w li sto pa dzie 1984 r. – ostat ni w hi sto -
rii służb bez pie czeń stwa PRL, od po wia dał za ochro nę rol nic twa i le śnic twa.

30 Zob. AIPN Bi, 0044/324/6, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 8 VII 1985 r.
w spra wie po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, k. 11.

31 AIPN Bi, 01/75, t. 3, Prze gląd akt, k. 1–3.



spraw we wnętrz nych”32. Mia ło to za pew nić bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny
w czasie przy go to wań do zbli ża ją cych się ob cho dów świąt 1 i 3 Ma ja, trwa nia Kra jo wej
Kon fe ren cji De le ga tów PZPR oraz prze bie gu kam pa nii wy bor czej. 

Naj wię cej szcze gó ło wych in for ma cji od no śnie do kam pa nii wy bor czej by ło prze ka -
zy wa nych przez Wy dział III WUSW w Su wał kach w dzien nych mel dun kach sy gnal nych,
któ re wy sy ła no do Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW w War sza wie. Pi smo gen. Hen ry -
ka Dan kow skie go z 24 mar ca 1989 r. na ka zy wa ło spo rzą dza nie re gu lar nych mel dun ków
dzien nych za wie ra ją cych cha rak te ry sty ki kan dy da tów oraz in for mo wa nie o wszel kich
dzia ła niach i tak ty ce wy bor czej ob ra nej przez stro nę opo zy cyj ną33. War to pod kre ślić, że
już od 13 ma ja kan dy da ci KO „So li dar ność” pro wa dzi li bar dzo ak tyw ne spo tka nia z wy -
bor ca mi, nie omi ja jąc miej sco wo ści ta kich jak Au gu stów, Olec ko, Stu dzie nicz na, Sej ny,
Smol ni ki, Ełk, Szta bin, Lipsk czy Ba nie Ma zur skie. Mi tin gi przed wy bor cze by ły or ga -
ni zo wa ne m.in. w za kła dach pra cy, ko ścio łach (po za koń cze niu na bo żeństw), szko łach
i miej skich do mach kul tu ry.

Do kład ne opi sy dzia łań kan dy da tów za wie ra ją tak że pi sma spo rzą dza ne przez funk -
cjo na riu szy WUSW lub RUSW, któ rzy „za bez pie cza li” spo tka nia przed wy bor cze kan -
dy da tów34. W dzien nych mel dun kach sy gnal nych i no tat kach służ bo wych pre zen to wa no
syl wet ki przed sta wi cie li do par la men tu, re ak cje i na stro je wy bor ców, fre kwen cję w cza -
sie spo tkań oraz przy ta cza no od po wie dzi kan dy da tów na za da wa ne im py ta nia. W De -
par ta men cie III MSW opra co wa no przy kła do wy ze staw py tań, któ ry miał po sta wić
kan dy da tów w kło po tli wej sy tu acji, a tak że po znać ich opi nie od no śnie do in te re su ją cych
SB te ma tów. We dług nie któ rych ba da czy świad czy to o pró bach kontr ata ku „bez pie ki”
wobec co raz bar dziej ofen syw nych dzia łań opo zy cji35. Pod czas wie ców za rzu ca no B. Ge -
rem ko wi, „że zo stał przy wie zio ny w tecz ce” i „nie po sia da wła sne go pro gra mu wy bor -
cze go”, py ta no go o przy czy ny kan dy do wa nia po za ro dzin nym wo je wódz twem oraz
sto su nek do re je stra cji NZS. Szcze gól ne miej sce w dys ku sjach zaj mo wa ły tzw. trud ne
kwe stie do ty czą ce m.in. sto sun ku kan dy da tów opo zy cji do re sor tów si ło wych, PZPR, ka -
ry śmier ci i abor cji. Rów nie czę sto wy bor cy py ta li B. Ge rem ka o to, czy „So li dar ność”
ma swo je go kan dy da ta na pre zy den ta. Mia ło to na ce lu wy son do wa nie, czy stro na opo -
zy cyj na nie chce przy pad kiem zgło sić swo je go kan dy da ta. J. Piet kie wi cza py ta no z ko -
lei – ja ko na uczy cie la – o zda nie na te mat pry wa ty za cji szkol nic twa i do rob ku Pol ski
przez ostat nie 45 lat. A. Waj dzie za da wa no py ta nia o je go pro ble my zwią za ne z re ali za -
cją fil mu o Ka ty niu oraz je go współ pra cę z fil mow ca mi z blo ku wschod nie go. Kan dy dat
na se na to ra Sta ni sław Ber na to wicz w swo ich krót kich wy stą pie niach po ru szał głów nie
pro ble my zwią za ne z ochro ną śro do wi ska w wo je wódz twie36.

32 AIPN Bi, 360/21, De cy zja nr 06/89 sze fa WUSW w Su wał kach, 10 IV 1989 r., k. 35–36.
33 AIPN Bi, 077/3/1/d, Szy fro gram gen. bryg. H. Dan kow skie go, 24 III 1989 r., b.p. 
34 Funk cjo na riu szom SB nie za wsze uda wa ło się za cho wy wać ano ni mo wość. Zdzi sław Wa si lew ski wie -

lo krot nie „po zdra wiał” pra cow ni ków ope ra cyj nych SB, któ rzy na gry wa li spo tka nia, ży cząc im „czy tel nych
taśm”. Zob. AIPN Bi, 01/75, t. 1, Pi smo za stęp cy ds. SB RUSW w Au gu sto wie, 26 V 1989 r., k. 202–205.

35 Zob. Ze staw przy kła do wych py tań do kan dy da tów Ko mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność” opra -
co wa ny w De par ta men cie III MSW, 16 V 1989 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze mian...,
s. 258–259; A. Czy żew ski, „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” 2008, nr 2, s. 243–259. 

36 AIPN Bi, 01/75, t. 1, Cha rak te ry sty ka SO krypt. „Par la ment”, 16 VIII 1989 r., k. 6–23. 
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„Bez pie ka” sta ra ła się tak że o wy ko na nie od po wied niej do ku men ta cji fo to gra ficz nej
spo tkań przed wy bor czych kan dy da tów37. Zda rza ły się jed nak sy tu acje, któ re zmu sza ły
de le go wa nych funk cjo na riu szy do re zy gna cji z wy ko rzy sta nia tech nicz nych środ ków ob -
ser wa cji w oba wie przed de kon spi ra cją. Ta kie zda rze nie mia ło miej sce 29 ma ja pod czas
wi zy ty B. Ge rem ka i A. Waj dy w Gi bach, gdzie od stą pio no od fo to gra fo wa nia, po nie -
waż spo tka nie od by wa ło się w wą skim gro nie osób. Nie prze szko dzi ło to jed nak funk -
cjo na riu szom au gu stow skie go RUSW w spo rzą dze niu szcze gó ło we go mel dun ku
z prze bie gu spo tka nia, z uwzględ nie niem nu me rów re je stra cyj nych obec nych po jaz dów
oraz iden ty fi ka cji oko licz nych miesz kań ców przy by łych na wiec38. 

W cen trum za in te re so wa nia „bez pie ki” by ły oso by kan dy du ją ce do par la men tu. Szy -
fro gra my Wy dzia łu III WUSW w Su wał kach prze ka zy wa ne do po szcze gól nych RUSW
na ka zu ją pil ne nad sy ła nie „wszech stron nych cha rak te ry styk ope ra cyj nych” kan dy da tów
na par la men ta rzy stów nie tyl ko ze stro ny opo zy cyj no -so li dar no ścio wej, lecz tak że ko -
ali cyj no -rzą do wej. Spo rzą dza nie pod le głym służ bom cha rak te ry styk kan dy da tów stro -
ny ko ali cyj nej, któ rych „wpi sa nie na li sty kan dy da tów i po da nie do wia do mo ści
wy bor ców mo że bu dzić za strze że nia, m.in. te go ro dza ju, że nie ma ją szans wy bo ru, nie
po sia da ją au to ry te tu w śro do wi sku, umiesz cze nie ich na li ście wy bor czej mo że wy wo -
łać róż ne go ro dza ju re per ku sje lub są do nich in ne go ro dza ju za strze że nia”, po le -
cił 2 maja 1989 r. za stęp ca sze fa SB MSW gen. Cze sław Wie jak39. W ce lu ze bra nia
ma te ria łów kom pro mi tu ją cych do ko ny wa no „spraw dzeń” wszyst kich kan dy da tów
w zbio rach kar to tecz nych wy dzia łów „C”40. Po wyż sze wy tycz ne mia ły na ce lu ochro nę
ko mi te tów wy bor czych ko ali cji rzą do wej przed wcią gnię ciem na li stę nie od po wied nich
kan dy da tów.

Naj czę ściej sto so wa ną i naj sku tecz niej szą for mą pra cy ope ra cyj nej by ło wy ko rzy sty -
wa nie oso bo wych źró deł in for ma cji. Po twier dza to ana li za i plan przed się wzięć w SO
krypt. „Par la ment”, za wie ra ją cy za pis, że Wy dział III WUSW w Su wał kach do ope ra cyj -
ne go za bez pie cze nia ak cji wy bor czej miał wy ko rzy sty wać wszyst kie OZI, tak że te po -
zo sta ją ce na sta nie in nych wy dzia łów ope ra cyj nych SB i pio nu MO41. Do za bez pie cze nia
ope ra cyj ne go w ra mach SO krypt. „Par la ment” wy ko rzy sta no 12 TW wy wo dzą cych się
z róż nych śro do wisk. Dzię ki te mu „bez pie ka” mo gła kon tro lo wać na stro je pa nu ją ce
w przeded niu wy bo rów wśród miesz kań ców na ro do wo ści ukra iń skiej i li tew skiej. Wy -
ko rzy sty wa no tak że in ne źró dła in for ma cji: kon tak ty ope ra cyj ne i kon tak ty służ bo we.
Do no sy po zwo li ły okre ślić sto su nek su wal skich le ka rzy, ro bot ni ków oraz człon ków SD
do wy bra nych kan dy da tów oraz uzu peł nić ich cha rak te ry sty ki. SB wy ko rzy sta ła rów nież
swo ich in for ma to rów za trud nio nych m.in. w Urzę dzie Wo je wódz kim w Suwałkach,
Stowa rzy sze niu Pax oraz uczen ni cę li ceum ogól no kształ cą ce go w Puń sku.

37 W do ku men ta cji SO krypt. „Par la ment” nie za cho wa ły się fo to gra fie.
38 AIPN Bi, 01/75, t. 3, Pi smo in spek to ra RUSW w Au gu sto wie do na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW

w Su wał kach, 30 V 1989 r., k. 73–77; ibi dem, Szy fro gram WUSW w Su wał kach do sze fa SB gen. bryg.
H. Dan kow skie go, 2 VI 1989 r., k. 82–83.

39 AIPN Bi, 077/3/2, Szy fro gram gen. bryg. Cze sła wa Wie ja ka, 2 V 1989 r., b.p.
40 AIPN Bi, 01/75, t. 1, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Su wał kach, 15 V 1989 r.,

k. 115. 
41 Ibi dem, Ana li za sy tu acji ope ra cyj nej i plan przed się wzięć w SO krypt. „Par la ment”, 17 V 1989 r.,

k. 33.



Pi sma przy cho dzą ce w ko lej nych dniach z MSW za wie ra ły dal sze po le ce nia dzia -
łań, któ re mia ły na ce lu zdys kre dy to wa nie opo zy cji. Szy fro gram z 26 ma ja 1989 r. wy -
sła ny przez gen. H. Dan kow skie go do sze fów WUSW na ka zy wał w try bie pil nym
przesyła nie do gru py ope ra cyj no -szta bo wej sze fa SB ma te ria łów pro pa gan do wych
KO „So li dar ność”, po zo sta łych ugru po wań opo zy cyj nych oraz osób bez par tyj nych kan -
dy du ją cych w wy bo rach, któ re za wie ra ły by tre ści nie zgod ne z obo wią zu ją cym pra wem,
mia ły by cha rak ter kon fron ta cyj ny lub wy kra cza ły by po za za sa dy usta lo ne pod czas ob -
rad Okrą głe go Sto łu. Zgro ma dzo ne ma te ria ły w for mie pla ka tów czy ulo tek mia ły być
nad sy ła ne do MSW w ce lu wy ko rzy sta nia ich w ak cji po li tycz no -pro pa gan do wej42.
W odpo wie dzi na ten szy fro gram su wal ska „bez pie ka” wy sła ła do sze fa SB MSW ulot -
ki sy gno wa ne przez Trój miej ski Od dział „So li dar no ści Wal czą cej”, któ re od na le zio no
w Su wał kach. Mia ły one for mę li stu goń cze go, w któ rym po szu ki wa no „zbrod nia rza
wo jen ne go” gen. W. Ja ru zel skie go43. W po dob nym try bie 27 ma ja 1989 r. gen. H. Dan -
kow ski po le cił sze fom WUSW gro ma dze nie wszel kich in for ma cji od no śnie do za kłó -
ceń po rząd ku pu blicz ne go (burd ulicz nych, w któ rych udział bra ły by ra dy kal ne
or ga ni za cje mło dzie żo we). Ma te ria ły fil mo we z lo kal nych ośrod ków te le wi zyj nych mia -
ły być prze ka zy wa ne spo łe czeń stwu po przez te le wi zję, przede wszyst kim w głów nych
wy da niach „Dzien ni ka Te le wi zyj ne go”44. 

Ak tyw ność or ga nów bez pie czeń stwa na si la ła się wraz ze zbli ża ją cym się ter mi nem
wy bo rów. Z dniem 3 czerw ca szef WUSW w Su wał kach wpro wa dził stan pod wyż szo nej
go to wo ści we wszyst kich pod le głych mu ko mór kach i jed nost kach or ga ni za cyj nych, któ -
ry trwał do 5 czerw ca. Po nad to od 24 ma ja do 4 czerw ca 1989 r. od de le go wa no 6 funk -
cjo na riu szy z WUSW do dys po zy cji sze fa RUSW w Su wał kach. Po zwo li ło to m.in.
na wpro wa dze nie ca ło do bo wych dy żu rów grup ope ra cyj no -do cho dze nio wych oraz sko -
sza ro wa nie od dzia łów ZO MO45. Szcze gól ne za sa dy pra cy in for ma cyj nej wpro wa dzo no
w dniu pierw szej i dru giej tu ry wy bo rów, kie dy to wszyst kie wy dzia ły WUSW i RUSW
mia ły prze ka zy wać do sta no wi ska ana li tycz no -spra woz daw cze go in for ma cje co do ak -
tu al ne go sta nu bez pie czeń stwa. Sys te ma tycz ne wia do mo ści prze ka zy wa ne te le fo nicz nie
mia ły opi sy wać roz po czę cie gło so wa nia, cha rak te ry stycz ne in cy den ty oraz sza cun ko wą
fre kwen cję wy bor czą46. War to tu za zna czyć, że WKO „So li dar ność” tak że zor ga ni zo wał
spraw ną ko mu ni ka cję in for ma cyj ną z po szcze gól nych okrę gów wy bor czych. Pierw sze
nie ofi cjal ne wy ni ki gło so wań spły wa ły do WKO na bie żą co po przez nie za leż ną łącz ność
te le fo nicz ną oraz wy zna czo nych w tym ce lu ku rie rów47.

W dniu 4 czerw ca przy po par ciu 59,14 proc. oby wa te li upraw nio nych do gło so wa nia
w wo je wódz twie su wal skim man da ty uzy ska li je dy nie kan dy da ci WKO „So li dar ność”.
Jed no znacz ne zwy cię stwo stro ny opo zy cyj nej w ca łym kra ju oraz po raż ka li sty kra jo wej

42 Ibi dem, t. 3, Szy fro gram gen. bryg. Hen ry ka Dan kow skie go, 26 V 1989 r., k. 63.
43 Ibi dem, Szy fro gram za stęp cy sze fa ds. SB WUSW w Su wał kach, 2 VI 1989 r., k. 78.
44 Ibi dem, Szy fro gram gen. bryg. Hen ry ka Dan kow skie go, 27 V 1989 r., k. 57.
45 Zob. AIPN Bi, 360/21, De cy zja nr 022/89 sze fa WUSW w Su wał kach, 1 VI 1989 r., k. 98–99;

AIPN Bi, 01/75, t. 3, Plan or ga ni za cyj ny udzia łu funk cjo na riu szy WUSW w służ bach w dys po zy cji szefa
RUSW w Su wał kach, 24 V 1989 r., k. 51.

46 AIPN Bi, 01/75, t. 3, Szy fro gram sze fa WUSW w Su wał kach, 1 VI 1989 r., k. 72; ibi dem, Szy fro -
gram za stęp cy sze fa ds. SB WUSW w Su wał kach, 15 VI 1989 r., k. 92.

47 Ibi dem, t. 1, Mel du nek sy gnal ny nr 157/89, 2 VI 1989 r., k. 198–199; ibi dem, Mel du nek sygnal ny
nr 166/89, 5 VI 1989 r., k. 214–215.
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wy wo ła ły oba wę władz, że ogło sze nie wy ni ków wy bo rów wy wo ła spon ta nicz ne de mon -
stra cje spo łecz ne. W wy ni ku tych nie po ko jów 7 czerw ca na te re nie ca łe go kra ju wpro -
wa dzo no ko lej ny stan go to wo ści, któ ry trwał do 23 czerw ca48. 

No tat ki służ bo we spo rzą dza ne przez funk cjo na riu szy SB mię dzy pierw szą a dru gą
tu rą wy bo rów opi su ją na stro je i re ak cje lo kal nej spo łecz no ści na prze bieg kam pa nii wy -
bor czej i jej wy ni ki. Szcze gól nej kry ty ce pod da no spo sób pro wa dze nia kam pa nii wy bor -
czej przez stro nę rzą do wą: „W śro do wi skach ro bot ni czych [...] i in nych do brze
usto sun ko wa nych do par tii i rzą du wy stę pu ją ne ga tyw ne wy po wie dzi i dys ku sje na te -
mat pro pa gand pro wa dzo nych przez par tię i «So li dar ność». Ro bot ni cy twier dzą wprost,
że par tia z pro pa gan dą wy szła za póź no, «tuż przed wy bo ra mi» [...], że pra cow ni cy ko -
mi te tów [wo je wódz kich PZPR] w ogó le nie do cie ra li do śro do wisk wiej skich i ro bot ni -
czych i nie uświa da mia li oby wa te li o wy bo rach. Nie do cie ra li szcze gól nie do śro do wisk
na uczy cie li, woj ska itp. – jak to czy ni ła «So li dar ność» – to mię dzy in ny mi przy czy ni ło
się do te go, że wy bo ry zo sta ły prze gra ne”49. Od no to wy wa no tak że ni kłe za in te re so wa -
nie elek to ra tu ko lej ną tu rą wy bo rów, pro gno zu jąc ni ską fre kwen cję. 18 czerw ca przy
23,6 proc. fre kwen cji od by ła się dru ga tu ra wy bo rów, dzię ki któ rej na sej mo wych ła wach
mia ło za siąść dwóch kan dy da tów z ra mie nia PZPR: To masz Ro mań czuk i Te re sa Woź -
niak oraz Mi chał Gór ski – przed sta wi ciel ZSL, ofi cjal nie po pie ra ny przez NSZZ RI „So -
li dar ność” Re gion Po je zie rze50. 

Su wal ską SO krypt. „Par la ment” pro wa dzo no do 19 sierp nia 1989 r. Stąd za wie ra
ona tak że do ku men ty do ty czą ce jed nej z naj waż niej szych kwe stii obo zu rzą dzą ce go
po dru giej tu rze głosowania, ja ką był wy bór gen. W. Ja ru zel skie go na pre zy den ta PRL.
SB mi mo klę ski wy bor czej nie mia ła za mia ru tra cić kon tro li nad klu czo wy mi wy da rze -
nia mi dla pań stwa. Wręcz prze ciw nie, jej dzia ła nia kon cen tro wa ły się na wspar ciu rzą -
do we go kan dy da ta na pre zy den ta. Słu ży ła te mu in struk cja gen. H. Dan kow skie go
z 26 czerw ca 1989 r., któ ra na ka zy wa ła „w try bie pil nym nad sy ła nie cha rak te ry styk ak -
tu al nie wy bra nych po słów i se na to rów bę dą cych taj ny mi współ pra cow ni ka mi oraz osób,
z któ ry mi był utrzy my wa ny okre so wy kon takt ope ra cyj ny”. W od po wie dziach na le ża ło
uwzględ nić sto pień po wią za nia par la men ta rzy stów z „bez pie ką”, dys po zy cyj ność w re -
ali za cji za dań oraz ugru po wa nie po li tycz ne, któ re re pre zen to wa li. Zgod nie z tym po le -
ce niem oso by te na le ża ło wy co fać z ewi den cji ope ra cyj nej – co nie ozna cza ło prze rwa nia
kon tak tu ope ra cyj ne go. Po ło żo no na cisk, aże by wszel ki mi in ny mi dzia ła nia mi jesz cze
sil niej po wią zać je z SB, tak aby by ły „bar dziej dys po zy cyj ne w re ali za cji za dań”51. Mia -
ło to po zwo lić „bez pie ce” na utrzy ma nie związ ków z wy bra ny mi par la men ta rzy sta mi,
roz po zna nie ich po glą dów oraz wspie ra nie kan dy da tu ry gen. Ja ru zel skie go. Wo bec zbli -
ża ją ce go się dnia wy bo ru pre zy den ta in struk cje nad cho dzą ce z MSW na ka zy wa ły: „By -
ło by bar dzo wskazane, aby na sze źró dła od dzia ły wa ły rów nież w tym kie run ku
na in nych. Te go ty pu sugestie na le ży prze ka zy wać w spo sób sub tel ny i tyl ko oso bom

48 AIPN Bi, 360/21, De cy zja nr 024/89 sze fa WUSW, 6 VI 1989 r., k. 76–77. Zob. A. Du dek, Re gla -
men to wa na re wo lu cja. Roz kład dyk ta tu ry ko mu ni stycz nej w Pol sce 1988–1990, Kra ków 2004, 
s. 318–319.

49 AIPN Bi, 01/75, t. 1, No tat ka służ bo wa por. Sta ni sła wa Zy skow skie go, 10 VI 1989 r., k. 231–232.
50 Ibi dem, Cha rak te ry sty ka SO krypt. „Par la ment”, 16 VIII 1989 r., k. 22–23; M. Zwol ski, NSZZ „So -

li dar ność” Re gion Po je zie rze [w:] NSZZ „So li dar ność”..., s. 157.
51 AIPN Bi, 077/3/3/d, Pi smo gen. bryg. Hen ry ka Dan kow skie go, 26 VI 1989 r., b.p.



w peł ni god nym za ufa nia”52. Zgro ma dze nie Na ro do we 19 lip ca wy bra ło gen. W. Ja ru -
zel skie go więk szo ścią jed ne go gło su. Nie wąt pli wie po moc ne w tym wy bo rze by ło po -
par cie Sta ni sła wa Ber na to wi cza, se na to ra Oby wa tel skie go Klu bu Par la men tar ne go
z wo je wódz twa su wal skie go. Jak du że zna cze nie ode gra ły w tym przy pad ku przy to czo -
ne po wy żej in struk cje, po twier dza za pis z cha rak te ry sty ki se na to ra Ber na to wi cza
z 25 lip ca: „S. Ber na to wicz bar dzo li czy się ze zda niem swo jej żo ny, któ ra jest od nie -
go młod sza o pięć lat. Przed Zgro ma dze niem Na ro do wym dro gą po śred nią do tar li śmy
do żo ny Ber na to wi cza, któ ra w roz mo wie z «M» oświad czy ła, że nie wy obra ża so bie
in nej kan dy da tu ry na pre zy den ta PRL, jak gen. W. Ja ru zel skie go”53. 

Zda niem funk cjo na riu szy pro wa dzą cych SO krypt. „Par la ment” stro na opo zy cyj na
bez wąt pie nia by ła le piej przy go to wa na do prze pro wa dze nia kampanii, a swo ich kan dy -
da tów za pre zen to wa ła sze rzej i w bar dziej atrak cyj ny spo sób54. W do ku men tach koń czą -
cych pro wa dze nie spra wy nie za war to jed nak żad nej pró by oce ny po li tycz nych
kon se kwen cji czerw co wych wy bo rów. Ogra ni cze nie się prak tycz nie do ko lej ne go sta ty -
stycz ne go uję cia wy ni ków gło so wań w po szcze gól nych okrę gach oraz do po da nia fre -
kwen cji wy da je się ty po wym dla mel dun ków koń czą cych spra wy obiek to we zwią za ne
z wy bo ra mi do sej mu kon trak to we go55.

Za cho wa na do ku men ta cja SO krypt. „Par la ment” ujaw nia za kres za in te re so wa nia
i od dzia ły wa nia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji na naj waż niej sze wy da rze nia po li tycz -
ne w 1989 r. w wo je wódz twie su wal skim. Re ali za cja ce lów, któ re za kła da ły wszczę cie
spra wy obiek to wej do ty czą cej wy bo rów do par la men tu, by ła moż li wa m.in. po przez wy -
ko rzy sta nie oso bo wych źró deł in for ma cji, kon tak tów ope ra cyj nych czy ob ser wa cji ze -
wnętrz nej. Kie run ki dzia łań ope ra cyj nych wy zna cza ne by ły w in struk cjach i pi smach
nad sy ła nych z cen tra li MSW. Wszel kie czyn no ści kon tro l ne pod ję te w ra mach spra wy
krypt. „Par la ment” mia ły słu żyć in wi gi la cji nie tyl ko kan dy da tów stro ny opo zy cyj nej,
lecz tak że przed sta wi cie li re pre zen tu ją cych par tie ko ali cji rzą do wej, a in for ma cje, któ re
po cho dzi ły z prze pro wa dza nych przez SB dzia łań ope ra cyj nych, mia ły słu żyć „zmak sy -
ma li zo wa niu” wy ni ku wy bor cze go PZPR i jej ko ali cjan tów.

52 Szy fro gram gen. bryg. H. Dan kow skie go w spra wie pod ję cia dzia łań uła twia ją cych wy bór
gen. W. Ja ru zel skie go na Urząd Pre zy den ta PRL, 8 VII 1989 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec prze -
mian..., s. 373. 

53 AIPN Bi, 01/75, t. 1, Szy fro gram sze fa WUSW w Su wał kach do dy rek to ra De par ta men tu III MSW
w War sza wie gen. bryg. Krzysz to fa Maj chrow skie go, 25 VII 1989 r., k. 249.

54 Ibi dem, Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej, 19 VIII 1989 r., k. 254–255.
55 Zob. A. Czy żew ski, op. cit., s. 258; Mel du nek koń co wy, 21 VI 1989 r. [w:] Służ ba Bez pie czeń stwa

wo bec prze mian..., s. 356–358; Wnio sek o za koń cze nie spra wy obiek to wej kryp to nim „Cra tos”,
9 VIII 1989 r. [w:] Wy bo ry ’89 w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej..., s. 188–189.
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Marzena Szczepaniak-Nawrot

Mi kro fil mo wa nie 

do ku men ta cji ak to wej 

w KW MO/WUSW

w Po zna niu

War chi wum po znań skie go od dzia łu IPN znaj du je się dość po kaź ny zbiór mi -
kro fisz prze ka za ny w la tach 2002–2004 przez De le ga tu rę Urzę du Ochro ny
Pań stwa, a na stęp nie De le ga tu rę Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go

w Po zna niu. Na mi kro fi szach tych zna la zły się do ku men ty spraw ope ra cyj nych, śled -
czych oraz obiek to wych pro wa dzo nych przez ko men dy wo je wódz kie MO oraz wo je -
wódz kie urzę dy spraw we wnętrz nych z Po zna nia, Zie lo nej Gó ry, Ko ni na, Lesz na
i Pi ły.

W ra mach prac zwią za nych z po rząd ko wa niem ma te ria łów ar chi wal nych po szcze -
gól nych ze spo łów i two rze niem do nich in wen ta rzy zo sta ły od na le zio ne w ak tach ad mi -
ni stra cyj nych by łe go WUSW w Po zna niu wy tycz ne, za rzą dze nia oraz da ne sta ty stycz ne
do ty czą ce mi kro fil mo wa nych akt w tej jed no st ce. W ar chi wa liach ze spo łu WUSW w Zie -
lo nej Gó rze zi den ty fi ko wa no z ko lei wy tycz ne do ty czą ce mi kro fil mo wa nia, za bra kło na -
to miast in for ma cji na te mat licz by wy ko na nych ko pii. Prak tycz nie nic nie wia do mo
o pro ce sie mi kro fil mo wa nia akt w po zo sta łych KW MO/WUSW z te re nu Wiel ko pol ski,
po nie waż w ak tach ad mi ni stra cyj nych jed no stek w Lesz nie, Ko ni nie i Pi le nie od na le -
zio no żad nych in for ma cji na ten te mat. Za sa dy fil mo wa nia akt, jak wy ni ka z za cho wa -
nych wy tycz nych i za rzą dzeń dla WUSW w Po zna niu i Zie lo nej Gó rze, od no si ły się
w rów nym stop niu do jed no stek w ca łym kra ju, stąd przez ana lo gię moż na wnio sko wać,
że obo wią zy wa ły one rów nież w Lesz nie, Ko ni nie i Pi le. Ża ło wać na to miast na le ży, że
nie za cho wa ły się in for ma cje sta ty stycz ne dla tych jed no stek, a tak że dla WUSW w Zie -
lo nej Gó rze.

Z uwa gi na naj więk szą ilość in for ma cji o fil mo wa niu od na le zio nych w j.a. WUSW
w Po zna niu na przy kła dzie tej wła śnie jed nost ki – ja ko naj bar dziej re pre zen ta tyw -
nej – opi sa ny zo sta nie pro ces mi kro fil mo wa nia akt w ar chi wum SB.

Mi kro fil mo wa nie ani w prze szło ści, ani obec nie nie na le ży do tak po wszech nie zna -
nych form re pro gra fii, jak kse ro wa nie, fo to gra fo wa nie, fo to ko pio wa nie, po wie la nie
danych za pi sa nych w for mie elek tro nicz nej na no śni ki lub pa mięć twar de go dys ku, i dla -
te go na wstę pie war to scha rak te ry zo wać no śnik in for ma cji (mi kro film) i omó wić po krót -
ce je go hi sto rię na świe cie oraz w Pol sce.
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Mi kro fil mo wa nie po le ga na wy ko ny wa niu ko pii do ku men tów na ma te ria le świa tło -
czu łym (a tak że czu łym na pod czer wień lub pro mie nie X) o pod ło żu pra wie wy łącz nie
prze zro czy stym, a ob ra zy do ku men tów są za re je stro wa ne w tak znacz nym po mniej sze -
niu, że ich treść jest moż li wa do od czy ta nia tyl ko za po mo cą przy rzą dów po więk sza ją -
cych. Po wsta łe w ten spo sób re pro duk cje na zy wa ne są ogól nie „mi kro for ma mi”,
„mi kro ko pia mi”.

Ma jąc na wzglę dzie dłu go trwa łe prze cho wy wa nie ma te ria łów ar chi wal nych, sze ro -
ko po ję te mi kro fil mo wa nie, mi mo po stę pu tech ni ki i po ja wie nia się no śni ków cy fro wych,
na dal jest chy ba naj lep szą for mą re pro gra fii. Me dia cy fro we ma ją tyl ko jed ną prze wa gę
nad ko pia mi mi kro fil mo wy mi: są bar dziej przy stęp ne dla ko rzy sta ją ce go, je śli cho dzi
o wy szu ki wa nie i do stęp do in for ma cji. Nie ste ty szyb kie sta rze nie się me tod za pi su in -
for ma cji, a przez to ich krót ko trwa łość, oraz zmie nia ją ca się sta le tech ni ka od czy tu, spra -
wia ją, że me dia cy fro we mo gą oka zać się nie przy dat ne w dłuż szym okre sie, gdyż nie
speł nia ją wy mo gów sta wia nych me diom przy szło ści, ce chu ją cym się dłu go trwa ło ścią za -
pi su in for ma cji. W ra mach sys te mu za bez pie cza ją ce go za so by oraz umoż li wia ją ce go ko -
rzy sta nie ze zgro ma dzo nej in for ma cji, a po nad to uwzględ nia ją ce go kwe stie do stę pu
do zbio rów, są one jed nak w pierw szym rzę dzie pre de sty no wa ne do za sto so wa nia głów -
nie ja ko me dium użyt ko we. W przy pad ku ko pii mi kro fil mo wych wy ni ki prze pro wa dzo -
nych ba dań na uko wych po twier dza ją, że ocze ki wa na trwa łość ma te ria łów czar no -bia łych
prze cho wy wa nych w od po wied nich wa run kach mo że wy nieść do ty sią ca lat. Tech ni ka
za pew nia ją ca zaś ko rzy sta nie z za so bów jest po rów ny wal nie pro sta jak w przy pad ku
nośni ków cy fro wych.

Ge ne ral nie moż na wy róż nić dwie za sad ni cze gru py mi kro form: 
1) bło ny mi kro fil mo we zwo jo we (ta śma mi kro fil mo wa zwa na mi kro fil mem),
2) pła skie for my mi kro fil mo we (na le ży tu m.in. mi kro fi sza, mi kro kar ta, ul tra mi kro -

for ma – w za leż no ści od te go, ile sfil mo wa no kart)1.
Zgod nie z za sa da mi me to dy ki ar chi wal nej w ce lu za bez pie cze nia, za stę po wa nia, uzu -

peł nia nia oraz udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych two rzy się trzy (ewen tu al nie dwa)
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1 Po szcze gól ne de fi ni cje ter mi nów w: Pol ski słow nik ar chi wal ny, red. W. Ma cie jew ska, War sza -
wa 1974, s. 131. Je śli cho dzi o tech ni ki mi kro fil mo we, to mi mo upły wu lat god na po le ce nia jest pu bli ka -
cja au tor stwa Ja nu sza Ji row ca, Tech ni ka mi kro fil mo wa. Mi kro gra fia, War sza wa 1974, s. 225. In for ma cje
na te mat mi kro fil mo wa nia przez ar chi wa i bi blio te ki w Pol sce moż na zna leźć m.in. w: A. Wy czań ski,
Mikro film – no wa po stać książ ki, Osso li neum 1960, s. 279; H. Zu ba la, Mi kro fil mo wa nie zbio rów ar chi -
wal nych i bi blio tecz nych w Pol sce 1950–1970, Wro cław 1978, s. 174; H. No wa czyk, Mi nia tu ry za cja do -
ku men tów w ar chi wach pań stwo wych, „Ar che ion” 1982, t. 74, s. 39–52; J. Bo niec ki, Mi kro fil mo wa nie
w ar chi wach pań stwo wych, „Ar che ion” 1984, t. 78, s. 103–123. Na te mat wy ko rzy sta nia tech ni ki mi -
kro fil mo wej w za bez pie cza niu ma te ria łów ar chi wal nych i bi blio tecz nych oraz za sad prze cho wy wa nia
mi kro fil mów zob. K. Pą tek, Za bez pie cze nie mi kro form w świe tle wy tycz nych Mię dzy na ro do wej Ra dy Ar -
chi wów, „Ar che ion” 1990, t. 88, s. 123–132; B. Drew niew ska -Idziak, Mi kro fil mo wa nie i ska no wa nie
zbio rów ja ko for my ich ochro ny [w:] Ochro na i kon ser wa cja zbio rów bi blio tecz nych. Ma te ria ły z ogól -
no pol skiej kon fe ren cji. War sza wa 1–17 paź dzier ni ka 1998 r., War sza wa 1998, s. 66–72; Za sa dy po stę -
po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi. Ochro na za so bu ar chi wal ne go, wy bór i oprac. M. Bo row ski,
A. Czaj ka, A. Mi chaś, War sza wa 2011, s. 106. Naj now sze zaś me to dy ko pio wa nia ma te ria łów, co praw -
da dla bi blio tek, ale moż na prze nieść je i na grunt ar chi wów, a tak że urzą dze nia do te go prze zna czo ne,
opisu je w swo jej pra cy Da niel Le śniew ski, Di gi ta li za cja za so bów bi blio tecz nych, po da jąc przy oka zji
bo ga tą bi blio gra fię. Zob. Wiel ko pol ska Bi blio te ka Cy fro wa, http://www.wbc.po znan.pl/Con tent/266/da -
niel.html (do stęp 15 IV 2014 r.).



eg zem pla rze da nej mi kro for my, w za leż no ści od war to ści hi sto rycz nej ar chi wa liów: po -
zy tyw bez pie czeń stwa, ne ga tyw słu żą cy do dal szej re pro duk cji, ko pia po zy ty wo wa do ce -
lów udo stęp nia nia (tzw. ko pia eks plo ata cyj na) lub tyl ko dwa ostat nie. Sy gna tu rą po wsta łej
mi kro ko pii – w for mie np. mi kro fil mu – jest nie nu mer akt, lecz ko lej ny nu mer z księ gi
ewi den cyj nej, w tym wy pad ku mi kro fil mów.

Nie by ło by mi kro fil mo wa nia, gdy by nie wy na le zie nie fo to gra fii i po stęp w dzie dzi -
nie opty ki. Za da tę na ro dzin fo to gra fii przyj mu je się 19 sierp nia 1839 r., kie dy to we Fran -
cu skiej Aka de mii Na uk przed sta wio ny zo stał ra port o wy na le zie niu fo to gra fii, cze go
do ko na li Jo seph Nicépho re Niépce i Lo uis Da gu er re. Mi nia tu ry za cją zdjęć jesz cze w tym
sa mym wie ku za ję li się nie za leż nie od sie bie Fre de ric Scott Ar cher oraz Pru dent Da gron.
Ten ostat ni opa ten to wał też apa rat do oglą da nia mi nia tu ro wych fo to gra fii, któ ry mo że
ucho dzić za pier wo wzór czyt ni ków mi kro fil mo wych, oraz opu bli ko wał pierw szą książ -
kę po świę co ną tech ni ce mi kro fil mo wej.

Bodź cem do wy ko rzy sta nia me to dy mi kro fil mo wej na szer szą ska lę, jak to już z wie -
lo ma wy na laz ka mi się zda rza ło, by ła woj na, tym ra zem fran cu sko -pru ska. Pod czas ob -
lę że nia Pa ry ża w ce lu utrzy ma nia łącz no ści z po zo sta łą, nie za ję tą jesz cze czę ścią Fran cji,
prze ka zy wa no za po śred nic twem go łę bi zmi nia tu ry zo wa ne mel dun ki, a tak że in ne do -
ku men ty. Mi mo spo re go osią gnię cia tech nicz ne go mi kro fil mo wa nie po tych wy da rze -
niach po szło w za po mnie nie z po wo du pra co chłon no ści przy wy ko ny wa niu ko pii
i wy so kich na kła dów fi nan so wych.

Współ cze sny roz wój tech ni ki mi kro fil mo wej roz po czął się prak tycz nie do pie ro w la -
tach dwu dzie stych XX w. Wy ko rzy sta no ją w USA w sek to rze ban ko wym do fo to gra fo -
wa nia zgła sza nych do re ali za cji cze ków, by w ra zie ko niecz no ści moż na by ło spraw dzić
m.in. pod pis wy staw cy. W tym okre sie roz po czę to tak że w wie lu kra jach mi kro fil mo wa -
nie za bez pie cza ją ce zbio ry do ku men tów, nie by ło ono jed nak pro wa dzo ne na sze ro ką ska -
lę, co wy ka za ły stra ty wie lu ar chi wów i bi blio tek po nie sio ne w wy ni ku II woj ny świa to wej. 

Okres ten nie sprzy jał w Eu ro pie roz wo jo wi tech ni ki fil mo wej, wy ko rzy sty wa no ją
jed nak do prze sy ła nia wia do mo ści, w czym prym wie dli Niem cy. W tym cza sie w USA
za czę to wy ko rzy sty wać ją ma so wo do ce lów woj sko wych i cy wil nych. Pod wra że niem
na pły wa ją cych z Eu ro py wia do mo ści o ogrom nych stra tach wszel kie go ro dza ju dóbr
kul tu ry roz po czę to mi kro fil mo wa nie zbio rów naj więk szych bi blio tek i ar chi wów ame -
ry kań skich. 

Wy da rze nia te da ły pod wa li ny pod gwał tow ny roz wój tech ni ki mi kro fil mo wej po woj -
nie. Ogrom ne znisz cze nia spo wo do wa ły na glą cą po trze bę mi kro fil mo wa nia cen nych
zbio rów w ce lu za bez pie cze nia ich, m.in. przed róż ny mi ka ta kli zma mi, przez ukry cie
w bar dziej bez piecz nym miej scu.

Ini cja to rem za sto so wa nia w Pol sce mi kro fil mów w pra cy na uko wej był pro fe sor Uni -
wer sy te tu Po znań skie go Jan Rut kow ski, któ ry uznał mi kro film za naj tań szy i naj szyb szy
spo sób spo rzą dza nia no ta tek z ory gi na łów akt. Se mi na rium Hi sto rii Go spo dar czej UP,
gdzie pra co wał, w 1935 r. za ku pi ło apa rat ma ło obraz ko wy Con tax, przy któ re go po mo -
cy sfo to gra fo wa ne zo sta ły do ku men ty lu stra cji dóbr kró lew skich prze cho wy wa ne
w AGAD w War sza wie. J. Rut kow ski – w wy ni ku wła snych do świad czeń – po stu lo wał
utwo rze nie pra cow ni mi kro fil mo wych przy bi blio te kach i ar chi wach we wszyst kich waż -
niej szych ośrod kach na uko wych w Pol sce. Po dob ne po stu la ty dla bi blio tek wy su wał ich
wy bit ny znaw ca Jó zef Grycz.
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Okładka Zarządzenia nr 049/85 ministra spraw wewnętrznych z dnia 8 VII 1985 r.
w sprawie organizacji i zasad postępowania z materiałami archiwalnymi

w resorcie spraw wewnętrznych (AIPN Po, 06/280, t. 10)
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Na zre ali zo wa nie po wyż szych po stu la tów trze ba by ło dłu go cze kać. Pierw szą
po II woj nie świa to wej pra cow nię do mi kro fil mo wa nia zbio rów zor ga ni zo wa ło To ruń -
skie To wa rzy stwo Na uko we z ini cja ty wy hi sto ry ka z UMK w To ru niu prof. Ka ro la Gór -
skie go. Na to miast na prze ło mie 1949 i 1950 r. po wsta ła Sta cja Mi kro fil mo wa Bi blio te ki
Na ro do wej, w któ rej wy ko ny wa no ko pie na po trze by ba dań na uko wych oraz uzu peł nia -
nia ewen tu al nych luk w zasobie, a tak że ce lem za bez pie cze nia naj cen niej szych zbio rów.
W na stęp nej ko lej no ści za ini cjo wa no dzia łal ność zwią za ną z mi kro fil mo wa niem Ar chi -
wum Głów ne go Akt Daw nych w War sza wie oraz w Cen tral nym In sty tu cie Do ku men ta -
cji Na uko wo -Tech nicz nej w War sza wie. Z cza sem pra cow nie mi kro fil mo we za czę ły
po wsta wać rów nież w mniej szych pla ców kach, np. w ar chi wach pań stwo wych lub bi -
blio te kach aka de mic kich.

Nie moż na też w tym miej scu nie wspo mnieć o wiel kiej ak cji mi kro fil mo wa nia ksiąg
me try kal nych z ar chi wów ko ściel nych, któ ra roz po czę ła się w Pol sce pod ko niec lat
siedem dzie sią tych i trwa ła przez pierw szą po ło wę na stęp nej de ka dy. The Ge ne alo gi cal
Socie ty of Utah do star czy ło sprzęt do mi kro fil mo wa nia, jak na ów cze sne cza sy wy so -
kiej ja ko ści, i zo bo wią za ło się po kryć kosz ty ca łej ak cji, w za mian za co mia ło otrzy -
mać ko pie wy ko na nych mi kro fil mów. W ten spo sób mor mo ni zmi kro fil mo wa li
in te re su ją cy ich ów cze sny za sób wszyst kich ar chi wów ko ściel nych, a tak że pań stwo -
wych w Pol sce.

Nie ste ty ruch w kie run ku wpro wa dza nia i użyt ko wa nia mi kro fil mu w Pol sce ogra ni -
czał się tyl ko do sfe ry na uki. Ko rzy sta ły z nie go je dy nie bi blio te ki, ar chi wa i in sty tu cje
ba daw cze. Roz wój tech ni ki fil mo wej hamowany był w na szym kra ju z po wo du – w dal -
szym cią gu – dość wy so kich kosz tów i cza su pra cy. Przy spie sze nie prac nad za bez pie -
cza niem zbio rów w for mie wy ko ny wa nych z nich ko pii przy nio sła do pie ro era cy fry za cji.

Jak już wcze śniej wspo mnia no, w za so bie ar chi wal nym Od dzia łu IPN w Po zna niu
znaj du ją się dość znacz ne zbio ry mi kro form2, nie w for mie bło ny mi kro fil mo wej zwo jo -
wej, lecz błon pła skich, czy li mi kro fisz (dia -mi kro kart, dia zo), a tak że kart kie sze nio -
wych, czy li jac ke tów. Obie mi kro for my są te go sa me go pod sta wo we go for ma tu A6
– 105 × 148 mm. Mie ści się na nich po 5 po zio mych rzę dów kla tek ob ra zo wych (wiersze)
i 12–13 pio no wych rzę dów kla tek ob ra zo wych (ko lum ny).

Zgod nie z art. 25 usta wy o IPN (DzU, 1998, nr 63, poz. 424 z późn. zm.) po znań ski
od dział In sty tu tu prze jął od po przed nich dys po nen tów ma te ria łów ar chi wal nych za rów -
no do ku men ta cję ak to wą, jak i jej zmi kro fil mo wa ne wer sje, a tak że ko pie do ku men ta cji,
któ ra się do na szych cza sów nie za cho wa ła. Wy mie nio ne zbio ry funk cjo nu ją pod na zwą
mi kro fil mów, tak jak by ły trak to wa ne w jed no st ce prze ka zu ją cej je do ar chi wum IPN,
choć wła ściw sza wy da je się być na zwa zbio rów mi kro fisz, ze wzglę du na to, iż mi kro -
fil mem na zy wa się bło nę w for mie zwo jów.

Pierw sze de cy zje w spra wie mi kro fil mo wa nia do ku men ta cji ak to wej wy two rzo nej
przez or ga ny bez pie czeń stwa PRL za pa dły jesz cze w la tach sześć dzie sią tych. Na stęp ny
etap roz po czął się w po ło wie lat sie dem dzie sią tych i osią gnął apo geum w la tach

2 Mi kro fi sza – ar kusz bło ny pła skiej uży wa ny bez ja kich kol wiek osłon, opraw. Kar ty kie sze nio -
we – to reb ki o róż nych for mach wykona ne z bar dzo cien kiej, prze zro czy stej fo lii z two rzy wa sztucz ne -
go. To reb ki te są we wnątrz po spa ja ne wą ski mi spa wa mi, two rząc w ten spo sób od dziel ne po dłuż ne
kie sze nie, w któ re moż na wsu nąć od cin ki ta śmy mi kro fil mo wej 16 lub 35 mm, a na wet po je dyn cze klat -
ki ob ra zo we.



1983–1989. Nie wiel ka część prze ka za nych mi kro fisz zo sta ła na to miast zmi kro fil mo wa -
na przez De le ga tu rę UOP w Po zna niu w la tach 1990–1991.

Mi kro fil mo wa nie akt w ar chi wach SB za po cząt ko wa ło Za rzą dze nie nr 00150/61 mi -
ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 23 wrze śnia 1961 r. w spra wie utrwa le nia spo so bem
mi kro fil mo wym nie któ rych do ku men tów po sia da ją cych du żą war tość ope ra cyj ną lub
histo rycz ną, znaj du ją cych się w po sia da niu Służ by Bez pie czeń stwa3. Po szcze gól ne
wydzia ły „C” KW MO otrzy ma ły od dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. Ja na Za baw skie go
pi smo prze wod nie z 30 wrze śnia 1961 r. wraz z wy tycz ny mi w spra wie re ali za cji ww.
za rzą dze nia. Zgod nie z nim mia no utrwa lić na ta śmie mi kro fil mo wej pod sta wo we do ku -
men ty z: 

– te czek per so nal nych wy eli mi no wa nych TW (przy czym w uwa dze wy raź nie za zna -
czo no, by fil mo wać tecz ki tyl ko b. TW, któ rzy swo ją „współ pra cą do wie dli lo jal no ści
wo bec Służ by Bez pie czeń stwa. Nie na le ży fo to gra fo wać do ku men tów z te czek per so -
nal nych agen tu ry po zy ska nej w ce lach do raź nych, dwu li co wej, dez in for ma to rów oraz
nie na da ją cych się do dal sze go wy ko rzy sta nia, jak np.: cho ro by, ka lec twa, po de szłe go
wie ku itp.”);

– akt kon tro l no -śled czych (tyl ko ak ta do ty czą ce po waż nych prze stępstw an ty pań -
stwo wych);

– roz pra co wań ope ra cyj nych;
– ma te ria łów spra woz daw czo -ana li tycz nych kie row nic twa b. WUBP, WUdsBP i Służ -

by Bez pie czeń stwa KW MO;
– ory gi nal nych do ku men tów po cho dzą cych z ar chi wów nie le gal nych or ga ni za cji dzia -

ła ją cych po woj nie i or ga ni za cji dzia ła ją cych w okre sie nie miec kiej oku pa cji;
– do ku men tów ma ją cych war tość na uko wą i hi sto rycz ną (np. wszyst kie b. kie row -

nic twa, ma te ria ły do ty czą ce struk tu ry oraz dzia łal no ści or ga ni za cji, pra cy pro pa gan do -
wej i po li tycz nej)4.

Żad nej z po wyż szych ka te go rii akt nie fil mo wa no w ca ło ści, ale zgod nie z wy tycz -
ny mi tyl ko wy bra ne, naj waż niej sze do ku men ty z te czek.

Ko pie umiesz cza no na mi kro fil mach, czy li zro lo wa nej ta śmie fil mo wej. W związ ku
z tym, że na jed nej rol ce moż na by ło po mie ścić bar dzo du żo do ku men tów, w ce lu ła -
twiej sze go i szyb sze go ko rzy sta nia z mi kro fil mów ko pio wa ne do ku men ty z te czek per -
so nal nych wy eli mi no wa nych TW, roz pra co wań ope ra cyj nych i akt kon tro l no -śled czych
umiesz cza no w po rząd ku al fa be tycz nym, np.: Aba do wicz Adam – Bu rzyń ski Jan, 1243
(na zwi ska od – do i ich licz by po rząd ko we, te ostat nie w opar ciu o sko ro widz). Tecz ka
każ de go na stęp ne go TW obo wiąz ko wo po prze dzo na mia ła być kwe stio na riu szem per so -
nal nym (w przy pad ku bra ku na le ża ło go wy peł nić), na któ rym umiesz cza no ko lej ną licz -
bę po rząd ko wą oraz ak tu al ny nu mer ar chi wal ny. Ko pie akt na mi kro fil mach
(po wy ko na niu) by ły od po wied nio ze wi den cjo no wa ne w księ dze re je stra cyj nej i na kar -
tach ewi den cyj nych5. Szpu le z jed nym fil mem prze cho wy wa no w od po wied nim pu deł -
ku, na któ rym za pi sy wa no nu mer ta śmy mi kro fil mo wej, ile na nim znaj du je się kla tek,

3 AIPN Po, 06/171, t. 2, Do ku men ta cja dot. mi kro fil mo wa nia akt ar chi wal nych i spraw czyn nych.
Ak cja „M”, k. 1.

4 Ibi dem, k. 1–15.
5 Wzo ry wszyst kich kart zob. ibidem, k. 14–15.
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na zwi ska po cząt ko we i koń co we, nu mer pu deł ka (cy fry rzym skie). Z ko lei mi kro fil my
z jed ne go ze spo łu – znaj du ją ce się w opi sa nych po wy żej opa ko wa niach – wkła da no
do jed ne go du że go pu dła, któ re mu nada wa no od po wied ni nu mer (cy fry arab skie).

Ze spół osób zaj mu ją cych się mi kro fil mo wa niem akt w Wy dzia le „C” KW MO
w Pozna niu zo stał po dzie lo ny na dwie gru py. Pierw sza z nich prze glą da ła i kwa li fi kowała
ma te ria ły do ko pio wa nia, na to miast dru ga – mi kro fil mo wa ła ak ta w dwóch eg zem pla -
rzach. Do cza su zor ga ni zo wa nia la bo ra to rium w Wy dzia le „C” ko rzy sta no z la bo ra to -
rium i po mo cy pra cow ni ków Wy dzia łu „T” KW MO w Po zna niu6. Oprócz tego po szcze -
gól nym wy dzia łom „C” prze sła no in for ma cje tech nicz ne do ty czą ce pra wi dło we go
wy ko ny wa nia fil mo wa nia oraz prze cho wy wa nia akt7. Wy ko na ne mi kro fil my na czel nik
Wy dzia łu „C” miał prze ka zać za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO na trwa łe prze -
cho wy wa nie.

W Wy dzia le „C” KW MO w Po zna niu dzia ła nia w tej ma te rii roz po czę to 7 paź dzier -
ni ka 1961 r., kie dy na od pra wie służ bo wej z wy ty po wa nym sze ścio oso bo wym ze spo łem
omó wio no za rzą dze nia i wy tycz ne Biu ra „C”. Przez na stęp ne pół ro ku w co mie sięcz nych
ra por tach in for mo wa no o ak tu al nym prze bie gu prac. W póź niej szym okre sie, aż do mo -
men tu za koń cze nia ak cji, czę sto tli wość ich spo rzą dza nia ule gła zmniej sze niu. W jed nym
z cie kaw szych mel dun ków (z 15 mar ca 1962 r.) kpt. Ste fan Fo ryc ki8 in for mo wał, że
na ogól ny stan te czek do ty czą cych b. TW wy no szą cy 22 768 od rzu co no 8528 te czek9. Te
da ne z jed nej stro ny wska zy wa ły, jak du ży w ar chi wum w tym okre sie był zbiór te czek
b. TW, a z dru giej – na ogrom pra cy wy ko na nej przez pra cow ni ków „bez pie ki”, po le ga -
ją cej na przej rze niu i za kwa li fi ko wa niu do mi kro fil mo wa nia w cią gu kil ku mie się cy po -
nad 31 000 j.a.

6 Ibidem, Wy tycz ne w spra wie re ali za cji Za rzą dze nia nr 00150/61 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 25 IX 1961 r. w spra wie utrwa le nia na ta śmie fil mo wej nie któ rych do ku men tów znaj du ją cych się
w ak tach ope ra cyj nych prze cho wy wa nych przez wy dzia ły „C” KW MO, k. 9; ibi dem, Pi smo na czel ni ka
Wy dzia łu „T” KW MO w Po zna niu kpt. S. Ta cia ka do na czel ni ka Wy dzia łu „C” kpt. S. Fo ryc kie -
go, 10 X 1961 r., k. 19.

7 Ibidem, In struk cja tech nicz na w spra wie za bez pie cze nia, prze cho wy wa nia i kon ser wa cji mi kro fil -
mów i mi kro re pro duk cji do ku men ta cji w wa run kach spe cjal nych, 1970 r., k. 80.

8 Ste fan Fo ryc ki (ur. 25 VIII 1921 r. w Twar do wie). W 1946 r. ukoń czył spe cjal ny kurs przy WUBP
w Olsz ty nie, a od 7 I 1969 r. do 22 III 1969 r. Kurs Do sko na le nia Kadr Kie row ni czych SB. Pra cę w or -
ga nach bez pie czeń stwa roz po czął w paź dzier ni ku 1945 r. od sta no wi ska mł. re fe ren ta PUBP w Bar to -
szy cach. Nie ca ły rok póź niej był już ofi ce rem śled czym WUBP w Olsz ty nie, w 1947 r. re fe ren tem
Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu szy WUBP w Olsz ty nie. W tym sa mym ro ku roz po czął kurs śled czy w CW
MBP w Le gio no wie. W 1948 r. ob jął sta no wi sko st. re fe ren ta Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu szy WUBP
w Olsz ty nie. Na stęp nie od lu te go 1951 r. pra co wał ja ko kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu -
szy WUBP w Olsz ty nie, a od kwiet nia tr. WUBP w Ka to wi cach. W czerw cu 1952 r. zo stał za stęp cą na -
czel ni ka Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu szy WUBP w Ka to wi cach. W kwiet niu 1955 r. mia no wa ny za stęp cą
na czel ni ka Wy dzia łu Kadr i Szko le nia WUdsBP w Sta li no gro dzie (Ka to wi cach), do kład nie rok póź niej
zo stał prze nie sio ny na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Kadr i Szko le nia WUdsBP w Po zna niu. Od li -
sto pa da 1956 r. do stycz nia 1957 r. był w dys po zy cji ko men dan ta KW MO w Po zna niu. Od 1 I 1957 r.
se kre tarz ope ra cyj ny Kie row nic twa Jed no stek Bez pie czeń stwa KW MO w Po zna niu. W la tach
1958–1961 był na czel ni kiem Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej, a od 1 IX 1961 r. do 30 VI 1977 r. na -
czel ni kiem Wy dzia łu „C” KW MO w Po zna niu w stop niu puł kow ni ka. Od 15 X 1945 r. do 31 XII 1947 r.
brał udział w wal kach z „re ak cyj nym pod zie miem”. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 7 IV 2014 r.).

9 AIPN Po, 06/171, t. 2, Mel du nek nr 6 dot. prze bie gu prac nad mi kro fil mo wa niem ma te ria łów ope -
ra cyj nych do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, 15 III 1962 r., k. 26.



Zgod nie ze spra woz da niem z 15 lu te go 1963 r. mi kro fil mo wa nie akt za koń czo no
dokład nie mie siąc wcze śniej, a w przy pad ku kil ku źle wy ko na nych taśm sko pio wa no je
po now nie.

Tab. nr 1. Licz ba prze ana li zo wa nych i zmi kro fil mo wa nych akt. 
Stan na 15 lu te go 1963 r.

Źró dło: AIPN Po, 06/171, t. 2, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW w War sza -
wie,15 II 1963 r., k. 37.

Jak wy ni ka z po wyż sze go ze sta wie nia, naj wię cej zmi kro fil mo wa no te czek b. TW
– pra wie 62 proc. sta nu j.a. zło żo nych w ar chi wum, a na stęp nie ma te ria łów do ty czą cych
spra woz daw czo ści jed no stek ope ra cyj nych – 39 proc., akt śled czych i roz pra co wań ope -
ra cyj nych – po ok. 8 proc. 

Trze ba w tym miej scu za zna czyć, że da ne wy sła ne 12 wrze śnia 1963 r. do Wy dzia -
łu II Biu ra „C” MSW w War sza wie nie co róż nią się od in for ma cji po cho dzą cych z ww.
spra woz da nia. Po za koń cze niu ak cji mi kro fil mo wa nia do ar chi wum zło żo no bo wiem ko -
lej ne ak ta spraw za koń czo nych. Do ana li zy po zo sta ło wów czas 479 j.a. b. TW, 45 te czek
kon tro l no -śled czych, 173 – ope ra cyj nych i 37 – obiek to wych (no we go ty pu). Spraw
obiek to wych i za rzą dzeń nie fil mo wa no ze wzglę du na zni ko mą war tość ope ra cyj ną10. 

10 Ibi dem, Pi smo mjr. S. Fo ryc kie go do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, 12 IX 1963 r., k. 42.
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Rodzaj akt
Liczba

przeanalizo-
wanych akt

Licz ba akt
zakwa li fi ko -

wa nych 
do fil mo wa nia

Liczba akt
sfilmowanych

Liczba
sfilmowanych
dokumentów

Liczba taśm
filmowych

Ak ta taj nych
współ pra -
cowników

22 768 14 177 14 177 około 57 000 20

Akta 
kontrolno-
-śledcze

9757 771 771 około 14 000 5

Akta
rozpracowania
operacyjnego

5898 460 460 około 15 000 8

Spra woz daw -
czość jed no stek
ope ra cyj nych

6121 2384 2384 około 10 000 3

Materiały
o znaczeniu

historycznym
283 – – około 1500 1

Razem 44 827 17 792 17 792 około 97 500 37
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Po mi mo za koń cze nia przed się wzię cia zwią za ne go z ko pio wa niem do ku men ta cji ak -
to wej w pi smach z 17 grud nia 1965 r. i 31 mar ca 1966 r. płk J. Za baw ski11 przy po mi nał
o ko niecz no ści utrwa la nia na ta śmie fil mo wej pod sta wo wej do ku men ta cji ope ra cyj nej i hi -
sto rycz nej, okre ślo nej w Za rzą dze niu nr 00150/61. Obo wią zek mi kro fil mo wa nia na bie -
żą co wspo mnia nych ma te ria łów wy ni kał z pkt. 6 ppkt. 1 Za rzą dze nia nr 0021/65
z 5 mar ca 1965 r.12 Dwa la ta póź niej na pod sta wie Za rzą dze nia nr 2 dy rek to ra Biu ra „C”
MSW z 15 lu te go 1967 r. po wo ła no w Wy dzia le „C” KW MO w Po zna niu ko mi sję ce lem
do ko na nia prze glą du mi kro fil mów13. Z jej dzia łal no ści za cho wa ło się kil ka pro to ko łów.

Wresz cie 27 ma ja 1968 r. do Biu ra „C” MSW pro to ko lar nie prze ka za no 44 ne ga ty wy
i 44 po zy ty wy oraz dwie książ ki ewi den cyj ne sfil mo wa nych akt14. Naj praw do po dob niej
te sa me mi kro fil my, na co wska zy wa ła by ich licz ba, 30 mar ca 1972 r. w ko pii po zy ty wo -
wej wró ci ły do Wy dzia łu „C” KW MO w Po zna niu15, a na stęp nie 4 li sto pa da 1979 r. zo -
sta ły wy bra ko wa ne16.

Nie ste ty nie uda ło się usta lić, co sta ło się z ne ga ty wa mi, któ re nie wró ci ły z War sza -
wy. Przy pusz czal nie też zo sta ły wy bra ko wa ne ze wzglę du na okres ich prze cho wy wa nia
i stan tech nicz ny. Co znaj do wa ło się na wspo mnia nych mi kro fil mach mo że my je dy nie
wnio sko wać na pod sta wie ksią żek ewi den cyj nych mi kro fil mów. Wy ni ka z nich, że w la -
tach sześć dzie sią tych mi kro fil mo wa no tecz ki b. TW, spra wy kon tro l no -śled cze, ak ta roz -
pra co wań ope ra cyj nych, sko ro wi dze al fa be tycz ne akt o sygn. „S”, „K -1”, „B”, „Ag”17,
spra woz da nia ope ra cyj ne, ma te ria ły ope ra cyj ne czyn nych roz pra co wań, do ku men ty wy -
łą czo ne z wy bra ko wa nych te czek per so nal nych b. TW18. Naj wię cej taśm fil mo wych, bo
aż 22 (a ta śma mie rzy ła prze waż nie 30 mb), za wie ra ły zmi kro fil mo wa ne ak ta b. TW.
Pew na zaś część mi kro fil mów spo rzą dzo na zo sta ła z czyn nych ma te ria łów ope ra cyj -
nych19. Ja ko cie ka wost kę na le ży za zna czyć, że zmi kro fil mo wa no mi mo wszyst ko też
pew ną część ma te ria łów hi sto rycz nych. We dług Książ ki ewi den cyj nej fil mo wa no je
grupa mi we dług za gad nień: Ar mia Kra jo wa, WSGO „War ta”, Wol ność i Nie za wi słość,

11 Jan Za baw ski (ur. 6 VI 1910 r. w Je re mi czach). W la tach 1928–1932 stu dio wał na Ko mu ni stycz -
nym Uni wer sy te cie Mniej szo ści Na ro do wo ścio wych Za cho du im. Mar chlew skie go w Mo skwie,
od 1946 r. czło nek PPR, na stęp nie PZPR, w la tach 1948–1953 czło nek Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR
we Wro cła wiu. Ja ko funk cjo na riusz „bez pie ki” peł nił na stę pu ją ce funk cje: od 1946 r. za stęp ca na czel ni -
ka Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu szy MBP, na stęp nie szef WUBP we Wro cła wiu. Od 1951 r. po now nie w cen -
tra li na sta no wi skach: st. in spek to ra In spek to ra tu Mi ni stra BP, dy rek to ra De par ta men tu Ko mu ni ka cji
MBP, od 1955 r. dy rek to ra de par ta men tu w KdsBP, dy rek to ra De par ta men tu X KdsBP, dy rek to ra Biu ra
Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW, od 1960 r. dy rek to ra Biu ra „C” MSW. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl
(do stęp 15 XI 2011 r.).

12 AIPN Po, 06/171, t. 2, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. J. Za baw skie go do I za stęp cy ko -
men dan ta wo je wódz kie go MO do spraw bez pie czeń stwa w Po zna niu, 17 XII 1965 r., k. 53. 

13 Ibi dem, Za rzą dze nie nr 2 dy rek to ra Biu ra „C” MSW, 15 II 1967 r., k. 55.
14 Ibi dem, Pro to kół ko mi syj ne go prze ka za nia i przy ję cia mi kro fil mów do Biu ra „C” MSW zgod nie

z Za rzą dze niem nr 0021/65 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 5 III 1965 r., k. 71.
15 Ibi dem, Pro to kół prze ka za nia mi kro fil mów po zy ty wo wych, 30 III 1972 r., k. 81.
16 Ibi dem, Pro to kół bra ko wa nia akt nr 39, 4 XI 1979 r., k. 82–83.
17 Ak ta o sygn. „S” to ak ta śled cze (póź niej sze ozna cze nie – III), ak ta o sygn. „K -1”, „K -2” to ak ta

ope ra cyj ne (póź niej ak ta o sygn. „B”, a na stęp nie II), ak ta o sygn. „Ag” to ak ta obiek to we (póź niej sze
ozna cze nie – IV). Po wyż sze usta le nia po czy nio no na pod sta wie ana li zy ma te ria łów ar chi wal nych oraz
po mo cy ewi den cyj nych.

18 AIPN Po, 06/171, t. 2, Książ ka re je stra cji mi kro fil mów, ne ga ty wów, k. 78.
19 Ibi dem.



Korpus Bez pie czeń stwa i Woj ska Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go Okręg Po znań20. Po raz
ko lej ny wiel ka ak cja mi kro fil mo wa nia akt, jak wy ni ka z za cho wa nych ma te ria łów, pod -
ję ta zo sta ła przez MSW w la tach sie dem dzie sią tych, co by ło efek tem uka za nia się no wej
in struk cji ar chi wal nej, wpro wa dzo nej Za rzą dze niem nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz -
nych z dnia 10 ma ja 1974 r.21

Po wyż szy nor ma tyw po twier dzi ły Wy tycz ne do ty czą ce se lek cjo no wa nia do ku men -
tów do mi kro fil mo wa nia z 9 kwiet nia 1975 r., gdzie za war to in for ma cję do ty czą cą mel -
dun ku o go to wo ści przy stą pie nia do mi kro fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal nej
w dniu 28 lu te go 1975 r.22

Zgod nie z wy żej wy mie nio nym mel dun kiem oraz de cy zją wi ce mi ni stra spraw we -
wnętrz nych gen. bryg. Mi ro sła wa Mi lew skie go23 w spra wie ty po wa nia do ku men tów

20 Ibi dem, Ze sta wie nie mi kro fil mów spo rzą dzo nych z ma te ria łów ar chi wal nych KW MO w Po zna -
niu za war te w Książ ce re je stra cji mi kro fil mów, k. 3.

21 Zob. AIPN Po, 06/280, t. 3/1, Za rzą dze nie nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 10 V 1974 r. 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,
k. 30. W pod roz dzia le „E” („Mi kro fil mo wa nie do ku men tów ar chi wal nych”) za pi sa no, że „za sa dy i tryb
po stę po wa nia przy mi kro fil mo wa niu do ku men tów, ewi den cjo no wa niu i prze cho wy wa niu mi kro fil mów
okre śla ją od ręb ne prze pi sy”. Po wyż sze za rzą dze nie w mia rę upły wu lat by ło ak tu ali zo wa ne, a w 1985 r.
za stą pio no je Za rzą dze niem 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. W roz dzia -
le XI za ty tu ło wa nym „Mi kro fil mo wa nie i kom pu te ry za cja ma te ria łów ar chi wal nych” za war to szer szą
in struk cję po stę po wa nia: „§ 80. Fil mo wa niu pod le ga ją ma te ria ły ka te go rii «A» po sia da ją ce trwa łe zna -
cze nie ze wzglę du na swą war tość ope ra cyj ną, po li tycz ną, spo łecz ną i go spo dar czą za rów no dla pań -
stwa, jak i re sor tu spraw we wnętrz nych, oraz do ku men ty ka te go rii «B» po sia da ją ce okre so wą war tość
ope ra cyj ną i po li tycz ną, któ rych okres prze cho wy wa nia nie jest krót szy niż B -10. 2. Ma te ria ły ka te go rii
«B» po sfil mo wa niu pod le ga ją ko mi syj ne mu znisz cze niu, o ile nie przed sta wia ją war to ści do wo do wej.
Okres prze cho wy wa nia tych do ku men tów okre śla wy kaz akt. 3. Na każ dą sfil mo wa ną spra wę spo rzą -
dza się od dziel ną kar tę kie sze nio wą (jac ket), z któ rej do ko nu je się re pro duk cji fil mu – mi kro fi szę dia -
zo. 4. Mi kro film na le ży re je stro wać w spe cjal nie za ło żo nych księ gach ewi den cyj nych, pro wa dzo nych
dla każ de go ro dza ju akt od dziel nie, na da jąc mu nu mer akt ar chi wal nych. 5. Mi kro film udo stęp nia się
na ta kich sa mych za sa dach jak ma te ria ły ar chi wal ne. § 81. In for ma cje za war te na dys kach, ta śmach ma -
gne tycz nych, z uwa gi na to, że są po wtó rze niem wia do mo ści za war tych w in nych do ku men tach, za li cza
się do ka te go rii «B». Ka so wa nie in for ma cji kom pu te ro wych na stę pu je po utra cie przez nie prak tycz ne -
go zna cze nia. De cy zję o ka so wa niu okre śla ją od ręb ne prze pi sy”. Ibidem, t. 3/10, Za rzą dze nie 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, k. 31–32. W tej in struk cji po raz pierw szy wy -
raź nie stwier dzo no, że re je stru jąc mi kro film w księ dze ewi den cyj nej, na le ży mu nadać nu mer akt
ar chi wal nych, a nie ko lej ny nu mer z księ gi.

22 AIPN Po, 06/303, t. 133, Wy tycz ne dot. se lek cjo no wa nia do ku men tów do mi kro fil mo wa nia,
9 IV 1975 r., k. 3–5.

23 Mi ro sław Mi lew ski (ur. 1 V 1928 r. w Lip sku). Od był trzy mie sięcz ną służ bę w Ar mii Czer wo nej.
De le go wa ny służ bo wo: od 10 III 1969 r. do 18 III 1969 r. i od 16 XII 1970 r. do 19 XII 1970 r. do ZSRR,
od 16 VI 1969 r. do 20 VI 1969 r. do Buł ga rii, od 6 XII 1970 r. do 13 XII 1970 r. na Wę gry. Od 1981 r.
w KC PZPR, usu nię ty z Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR w kon se kwen cji afe ry „Że la zo”. Ja ko funk cjo na -
riusz „bez pie ki” peł nił na stę pu ją ce funk cje: od paź dzier ni ka 1944 r. wy wia dow ca PUBP w Au gu sto wie,
od mar ca 1945 r. se kre tarz PUBP w Au gu sto wie. Od sierp nia 1945 r. re fe rent Sek cji 1 MUBP w Bia łym -
sto ku, od stycz nia 1946 r. se kre tarz, re fe rent, a na stęp nie st. re fe rent WUBP w Bia łym sto ku.
W lutym 1948 r. skie ro wa ny na rocz ny kurs prze szko le nia ofi ce rów w CW MBP w Le gio no wie. Od kwiet -
nia 1949 r. kie row nik Sek cji 5 Wy dzia łu IV WUBP w Bia łym sto ku, od czerw ca 1951 r. za stęp ca na czel -
ni ka Wy dzia łu IV, od mar ca 1953 r. na czel nik Wy dzia łu IX, a od wrze śnia 1954 r. na czel nik In spek to ra tu
Wiej skie go WUBP w Bia łym sto ku. Od kwiet nia 1955 r. w War sza wie, w któ rej peł nił funk cje: 
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do fil mo wa nia kie ro wać się mia no: war to ścią do ku men tów pod wzglę dem ope ra cyj nym,
ro dza jem do ko na ne go prze stęp stwa, przy dat no ścią TW do dal szej współ pra cy. Przy ana -
li zie te czek per so nal nych oso bo wych źró deł in for ma cji mia no zaś brać pod uwa gę: wiek,
wy kształ ce nie, za wód, zna jo mość ję zy ków ob cych, moż li wo ści wy ko rzy sta nia do okre -
ślo nych spraw, za in te re so wa nia, wa lo ry oso bi ste.

Wśród pod sta wo wych do ku men tów wyznaczonych do sko pio wa nia wy mie nio no: an kie -
tę per so nal ną i ży cio rys, ra port o ze zwo le nie na po zy ska nie, ra port z prze pro wa dzo nej roz -
mo wy, ra port z po zy ska nia, zo bo wią za nie, umo wę, cha rak te ry sty ki, po kwi to wa nia pie nięż ne,
ha sło do na wią za nia kon tak tu, przed się wzię cia ope ra cyj ne, ra port o wy eli mi no wa niu.

Nie za leż nie od te go w przy pad ku cen niej szych akt OZI na le ża ło do dat ko wo ty po wać
np.: do ku men ty, któ re słu ży ły do roz pra co wań ośrod ków wy wia dow czych, in struk cje
szko le nio we TW, waż niej sze przed się wzię cia zmie rza ją ce do in wi gi la cji wro gich ośrod -
ków przez wpro wa dze nie do nich TW itp.24 Z ma te ria łów za strze żo nych, zde po no wa -
nych w ar chi wum do 1965 r., mia no wy ko ny wać głów nie ko pie naj waż niej szych
do ku men tów wy szcze gól nio nych w wy ka zie, na to miast ak ta zło żo ne do ar chi wum
po 1965 r. za le ca no utrwa lać w ca ło ści, z wy jąt kiem do ku men ta cji tech ni ki ope ra cyj nej,
je śli nie by ła pod sta wą za ło że nia spra wy. W ca ło ści mi kro fil mo wa ne mia ły być rów nież
tecz ki zło żo ne do ar chi wum po 1970 r. Z ko lei w spra wach ope ra cyj nych, obiek to wych,
za gad nie nio wych i śro do wi sko wych oraz prze stępstw szcze gól nej wa gi utrwa la ne
na taśmach fil mo wych mia ły być do ku men ty ma ją ce war tość ope ra cyj ną. Przed fil mo -
wa niem ze wszyst kich spraw mia ły być wy łą cza ne du pli ka ty, pi sma prze wod nie, do ku -
men ty tech ni ki ope ra cyj nej i ma te ria ły nie przed sta wia ją ce żad nej war to ści w spra wie.

Ko lej ne wy tycz ne w kwestii wy ko ny wa nia re pro duk cji uka za ły się w sierp niu 1977 r.
i do ty czy ły przy go to wa nia do fil mo wa nia tyl ko jed ne go ro dza ju ar chi wa liów – do ku -
men tów z se rii akt po stę po wań przy go to waw czych (ozna czo nych sygn. III)25. Z akt
śledczych ka te go rii „A” za le ca no kwa li fi ko wać do fil mo wa nia wszyst kie do ku men ty,
wy łą cza jąc du pli ka ty, pi sma prze wod nie, brud no pi sy, dru ki po moc ni cze (areszt wy -
da/przyj mie), a z ma te ria łów ka te go rii „B” tyl ko pod sta wo we do ku men ty. W ca ło ści mia -
ły być znów fil mo wa ne ma te ria ły za strze żo ne26. W wy tycz nych wpro wa dzo no za pis – nie -
obec ny we wcze śniej szych in struk cjach – z któ re go wy ni ka ło, że j.a. zło żo ne
do ar chi wum po 1965 r. nie pod le ga ją znisz cze niu.

Dwa la ta póź niej wy da no Wy tycz ne w spra wie opra co wy wa nia i se lek cji do ku men -
tów z ze spo łu akt ope ra cyj nych sy gna tu ra II do fil mo wa nia z dnia 7 czerw ca 1979 r.27

na czel nik Wy dzia łu IV WUdsBP, II za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go ds. bez pie czeń stwa KW MO,
od stycz nia 1957 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO, od wrze śnia 1959 r. na czel nik Wy dzia -
łu II De par ta men tu III MSW, od li sto pa da 1962 r. za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu I MSW, od stycz -
nia 1969 r. dy rek tor De par ta men tu I, od stycz nia 1971 r. wi ce mi ni ster, a od paź dzier ni ka 1980 r.
do lip ca 1981 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 6 XII 2011 r.).

24 AIPN Po, 06/303, t. 133, Wy tycz ne dot. se lek cjo no wa nia do ku men tów do mi kro fil mo wa nia,
9 IV 1975 r., k. 3–5.

25 Ibi dem, Wy tycz ne dot. przy go to wa nia do ku men tów z ze spo łu akt po stę po wań przy go to waw czych
do fil mo wa nia z sierp nia 1977 r., k. 7–9.

26 Klau zu lę „Za strze żo ne” nada wa no ma te ria łom ar chi wal nym, któ rych ujaw nie nie mo gło by spo -
wo do wać szko dę dla pra cy ope ra cyj nej SB.

27 AIPN Po, 06/303, t. 133, Wy tycz ne w spra wie opra co wy wa nia i se lek cji do ku men tów z ze spo łu
akt ope ra cyj nych sy gna tu ra II do fil mo wa nia z dnia 7 VI 1979 r., k. 10–13.



Po wtó rzo no w nich – tym ra zem dla akt o sy gna tu rze II – że ak ta zło żo ne do ar chi wum
po 1965 r. nie pod le ga ją znisz cze niu oraz że ma te ria ły za strze żo ne fil mu je się w ca ło ści,
z wy jąt kiem du pli ka tów, do ku men ta cji tech ni ki ope ra cyj nej („B”, „T”, „W”), chy ba że
ta do ku men ta cja nie by ła pod sta wą za ło że nia spra wy28.

Naj wię cej wska zó wek w spra wie kwa li fi ko wa nia akt do fil mo wa nia wy da no w su -
mie dla oso bo wych źró deł in for ma cji. W ko lej nych wy tycz nych (z 3 li sto pa da 1980 r.)
za zna czo no, by tecz ki per so nal ne po sia da ją ce ka te go rię „A” mi kro fil mo wać w ca ło ści,
nie za leż nie od okre su zło że nia ich do ar chi wum, a z te czek per so nal nych, ma ją cych ka -
te go rię „B” i zło żo nych do ar chi wum w la tach 1945–1970, mi kro fil mo wać tyl ko wy se -
lek cjo no wa ne do ku men ty w ści śle okre ślo nej ko lej no ści, a nie we dług ukła du z tecz ki29.

Tecz ki per so nal ne ka te go rii „B”, zło żo ne do ar chi wum po 1970 r., mia ły być mi kro -
fil mo wa ne w ca ło ści tyl ko w wy pad ku, gdy TW okre śla no ja ko wciąż przy dat ne go do dal -
szej współ pra cy; na le ża ło zwra cać przy tym uwa gę na to, czy do ku ment miał war tość
pod wzglę dem ope ra cyj nym. Po dob nie mia no kwa li fi ko wać tecz ki per so nal ne (rów nież
za kwa li fi ko wa ne do ka te go rii „B”) kan dy da tów na TW. Je śli cho dzi o tecz ki per so nal ne
ka te go rii „B” czę ścio wo już wy bra ko wa ne wcze śniej, gdy ist nia ły już tyl ko skład ki do -
ku men tów, mia no je rów nież mi kro fil mo wać w ca ło ści.

Do mi kro fil mo wa nia kwa li fi ko wać na le ża ło wszyst kie do ku men ty (za rów no ory gi nał,
jak i ma szy no pis, we dług za łą czo ne go wy ka zu za gad nień) z te czek pra cy o wie czy stym okre -
sie prze cho wy wa nia. Od stą pić od mi kro fil mo wa nia te czek pra cy ka te go rii „A” moż na by ło
tyl ko w przy pad ku bra ku war to ści ope ra cyj nej ma te ria łów, za cho wa nia je dy nie no ta tek służ -
bo wych z nie odby tych spo tkań, do ku men tów tech ni ki ope ra cyj nej, gra fi ków spo tkań.

Z te czek pra cy ka te go rii „B”, zło żo nych w ar chi wum w la tach 1945–1970, mi kro fil -
mo wa niu na le ża ło pod dać je dy nie tyl ko po szcze gól ne do ku men ty, ma ją ce war tość ope -
ra cyj ną. Wszyst kie do ku men ty o war to ści ope ra cyj nej z te czek pra cy ka te go rii „B”,
zło żo nych w ar chi wum po 1970 r., mia ły być tak że za cho wa ne na ta śmie mi kro fil mo -
wej. Wy łą cza niu tra dy cyj nie pod le ga ły du pli ka ty, pi sma prze wod nie, do ku men ty tech ni -
ki ope ra cyj nej, brud no pi sy i dru ki po moc ni cze.

Ko lej ne wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” w spra wie mi kro fil mo wa nia, m.in. akt OZI,
uka za ły się w 1983 r.30 Za pi sa no w nich, że fil mo wa niu pod le ga do ku men ta cja ma ją ca
ka te go rię „A”, o trwa łym zna cze niu ze wzglę du na war tość ope ra cyj ną, po li tycz ną,

28 Ibi dem.
29 Ibi dem, Wy tycz ne dot. mi kro fil mo wa nia akt oso bo wych źró deł in for ma cji z 3 XI 1980 r., k. 14–18.

Pra cow ni cy ar chi wum zo sta li po in stru owa ni, by przy opra co wa niu i kwa li fi ka cji do fil mo wa nia akt ka -
te go rii „A” wy szcze gól nić do ku men ty cha rak te ry zu ją ce ca łość spra wy, a więc: po sta no wie nie o za ło że -
niu spra wy, no tat ki o prze bie gu roz pra co wa nia, wy ja śnie nia wła sne fi gu ran tów, stresz cze nia ma te ria łów,
po sta no wie nia o za nie cha niu (za koń cze niu) spra wy i prze ka za niu ma te ria łów do ar chi wum, a na stęp nie
sfil mo wać je na po cząt ku.

30 AIPN Po, 06/303, t. 133, k. 25–29; AIPN Po, 060/270, k. 5–9. W obu tych j.a. znaj du ją się Wy -
tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” MSW w spra wie fil mo wa nia do ku men ta cji ope ra cyj nej i udo stęp nia nia mi -
kro fil mu jed nost kom ope ra cyj nym z 1983 r. Z 10 II 1983 r. po cho dzą wy tycz ne do bra ko wa nia akt
wy eli mi no wa nych OZI, gdzie ja ko cie ka wost kę moż na za cy to wać pod sta wo wą za sa dę, ja ką mie li się
kie ro wać pra cow ni cy ar chi wów SB, w tym funk cjo na riu sze Wy dzia łu „C” KW MO w Po zna niu: „Ana -
li zu jąc ma te ria ły, na le ży kie ro wać się zdro wym roz sąd kiem, nie wszyst ko moż na prze wi dzieć w chwi li
obec nej. Do każ dej spra wy na le ży pod cho dzić in dy wi du al nie”. AIPN Po, 060/270, Wy tycz ne do bra ko -
wa nia ma te ria łów sie ci, 10 II 1983 r., k. 1–2.
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społecz ną i go spo dar czą za rów no dla pań stwa, jak i dla re sor tu spraw we wnętrz nych,
a tak że do ku men ta cja ka te go rii „B” po sia da ją ca okre so wą war tość ope ra cyj ną i po li tycz ną.

Do mi kro fil mo wa nia wy zna czo no na stę pu ją ce ro dza je akt: tecz ki per so nal ne by łych
OZI (sy gna tu ra I), ak ta po stę po wań przy go to waw czych (sy gna tu ra III), ak ta roz pra co -
wań ope ra cyj nych (sy gna tu ra II), ak ta obiek to wo -ope ra cyj ne (sy gna tu ra IV), ak ta ogól -
no ope ra cyj ne, ak ta oso bo we by łych pra cow ni ków SB i MO, pra cow ni ków cy wil nych
i OR MO. W uwa gach do po szcze gól nych ro dza jów akt wy tycz ne te pre cy zo wa ły, ja kie
do ku men ty na le ży zmi kro fil mo wać. Ak ta ka te go rii „B” po sfil mo wa niu mia ły zo stać wy -
bra ko wa ne. Nie mi kro fil mo wa no na to miast akt: a) o okre sie prze cho wy wa nia krót szym
niż pięć lat, b) pro wa dzo nych na oso by po dej rza ne o wro gą dzia łal ność, c) spraw, któ re
ze wzglę du na zni ko mą szko dli wość czy nu fi gu ran tów zo sta ły za nie cha ne i zło żo ne do ar -
chi wum, d) zło żo nych przez jed nost ki ad mi ni stra cyj ne (m.in. akt osób opi nio wa nych
do spraw MOB, ubie ga ją cych się o do ku men ty nie zbęd ne do za trud nie nia na stat kach da -
le ko mor skich i ze zwo le nia na po sia da nie bro ni), e) wy two rzo nych przez jed nost ki pasz -
por to we, f) akt są do wych zło żo nych w de po zyt do ar chi wum KW MO/WUSW31.

Do dat ko wo pra cow ni cy po szcze gól nych ar chi wów wy je cha li do MSW na kon sul ta -
cje w spra wie wpro wa dzo nych ure gu lo wań. W no tat ce służ bo wej z wy jaz du do pre cy zo -
wa no, co na le ży np. wy eli mi no wać z akt o sy gna tu rze I. Wy bra ko wa niu nie pod le ga ły
ak ta TW wy wo dzą cych się ze śro do wisk na uko wo -twór czych i róż nych wy znań re li gij -
nych, ma te ria ły ka te go rii „A” oraz j.a. spraw do ty czą cych in wi gi la cji i sto so wa nia re pre -
sji z po wo dów po li tycz nych i dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej człon ków pod zie mia
po za koń cze niu woj ny. Nie pod le ga ły rów nież wy bra ko wa niu te ak ta, któ ry mi in te re so -
wa ły się jed nost ki ope ra cyj ne po 1972 r.32

Ostat nie od na le zio ne re gu la cje po cho dzą z 1984 r. i do ty czą mi kro fil mo wa nia akt ka -
te go rii „B” z se rii33 akt OZI (sy gna tu ra I). We dług nich mi kro fil mo wać na le ża ło: tecz ki
per so nal ne by łych TW, któ re po sia da ły ka te go rię „B -10” (ta ki mi kro film miał mieć wów -
czas kat. „B -20”), tecz ki kan dy da tów na TW przy dat nych do ewen tu al ne go po zy ska nia
(ta ki mi kro film miał mieć kat. „B -10”). Od stą pio no na to miast od mi kro fil mo wa nia: akt
ka te go rii „B -5” (i mniej szej), te czek kan dy da tów na TW nie przy dat nych do dal sze go wy -
ko rzy sta nia, akt kon tak tów in for ma cyj nych, te czek per so nal nych OZI wy eli mi no wa nych
z po wo du zgo nu oraz te czek wy eli mi no wa nych wła ści cie li MK i LK34.

Przed przy stą pie niem do mi kro fil mo wa nia pra cow ni cy ar chi wum mu sie li – w opar -
ciu o od po wied nie za rzą dze nia i wy tycz ne – prze pro wa dzić kwa li fi ka cję ma te ria łów
do zmi kro fil mo wa nia. Ta ki wy kaz do ku men tów ak cep to wał na czel nik wy dzia łu „C”
dane go KW MO/WUSW. W za cho wa nych do dziś j.a., któ re w swo im cza sie sko pio wa -
no na ta śmie fil mo wej, moż na od na leźć krót kie no tat ki służ bo we o mi kro fil mo wa niu akt.
Po za po da ną sy gna tu rą akt i da tą wy ko na nia ko pii, in for ma cją o wy łą cze niu przed
zmikro fil mo wa niem i znisz cze niu wszel kich pism prze wod nich, du pli ka tów oraz

31 AIPN Po, 060/270, Wy tycz ne do bra ko wa nia ma te ria łów sie ci, 10 II 1983 r., k. 1–2.
32 AIPN Po, 06/303, t. 133, No tat ka z wy jaz du służ bo we go do War sza wy w dniach 2–3 XI 1983 r.,

k. 23–24.
33 W no men kla tu rze (i prze pi sach) SB by ły to ze spo ły, ale sto so wa nie te go ter mi nu współ cze śnie nie

ma uza sad nie nia.
34 AIPN Po, 06/303, t. 133, Wy tycz ne w spra wie mi kro fil mo wa nia akt ka te go rii „B” oso bo wych źró -

deł in for ma cji (Ze spół I), 4 IV 1984 r., k. 30a.



dokumen tów tech ni ki ope ra cyj nej, za wie ra ją one da ne o ro dza ju za rzą dze nia i nu me rze
de cy zji, na pod sta wie któ rej czyn ność tę wy ko na no, oraz pa ra fę pra cow ni ka ar chi wum.

Od stro ny tech nicz nej ca łe przed się wzię cie wy glą da ło w na stę pu ją cy spo sób. Do każ -
dej fil mo wa nej spra wy na le ża ło spo rzą dzić od dziel ną kar tę kie sze nio wą (jac ket), z któ -
rej na stęp nie wy ko ny wa no mi kro fi szę dia zo. Mi kro fil my re je stro wa no w spe cjal nie
za ło żo nych w tym ce lu księ gach ewi den cji, pro wa dzo nych dla każ de go ro dza ju akt spraw
od dziel nie.

Przez pe wien okres nu me rem (sy gna tu rą) mi kro fi szy był ko lej ny nu mer w księ dze ewi -
den cyj nej. Jed nak w sierp niu 1984 r., pod czas na ra dy ze spo łów ar chi wal ne go i fil mu ją ce -
go w War sza wie, wpro wa dzo no no we ujed no li co ne za sa dy opra co wa nia i fil mo wa nia akt
spraw. Pod no sząc ko niecz ność jak naj szyb sze go zmi kro fil mo wa nia no wo wpły wa ją cych
do ar chi wum ma te ria łów po sia da ją cych przy dat ność ope ra cyj ną, za pro po no wa no, aby fil -
mo wać je na bie żą co i po wsta łej ko pii nada wać sy gna tu rę z do ku men ta cji ak to wej, np. mi -
kro film wy ko na ny z ma te ria łów o sygn. 100/I po sia dał by sygn. 100/135. Róż ni ca mia ła
spro wa dzać się za tem do za pi su sym bo lu ozna cza ją ce go ro dzaj ma te ria łów ope ra cyj nych:
cy frą rzym ską w przy pad ku wer sji pa pie ro wej akt i arab ską w od nie sie niu do ko pii.
Na wspo mnia nej na ra dzie po sta no wio no tak że, by od tąd pierw szym do ku men tem w spra -
wie by ła za wsze no tat ka in for ma cyj na, do któ rej oprócz do tych cza so wych da nych ewi -
den cyj no -ar chi wal nych na no szo na po win na być ka te go ria akt i sy gna tu ra mi kro fil mu36.

Z od ręcz nych za pi sków jed ne go z funk cjo na riu szy wy ni ka, iż po le co no na bie żą co
fil mo wać ma te ria ły w pierw szej ko lej no ści z se rii akt ozna czo nych sy gna tu rą I (no wą),
a na stęp nie sy gna tu rą I (sta rą) i da lej ana lo gicz nie w przy pad ku sy gna tu ry II i III no wej
i sta rej37. Po sfil mo wa niu ak ta ka te go rii „B” nisz czo no38. Znisz cze nie akt na le ża ło od no -

35 Usank cjo no wa ło to Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 8 VII 1985 r.
36 AIPN Po, 060/270, No tat ka służ bo wa dot. try bu po stę po wa nia ze spra wa mi no wo w pły wa ją cy mi

do ar chi wum Wy dzia łu „C” i wy dzia łów „C” WUSW, 6 VIII 1984 r., k. 10–11. Na na ra dzie po sta no wio -
no od 15 VIII 1984 r. w Wy dzia le II Biu ra „C” roz po cząć na bie żą co fil mo wa nie no wo wpły wa ją cych
j.a., na to miast w wy dzia łach „C” po szcze gól nych WUSW od 1985 r., po uprzed nim prze szko le niu pra -
cow ni ków w mi kro fil mo wa niu do ku men ta cji.

37 Ibi dem, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych w spra wie fil mo wa nia
do ku men ta cji ope ra cyj nej i udo stęp nia nia mi kro fil mu jed nost kom ope ra cyj nym, k. 6. Mia no sy gna tu ry
sta rej nada no zbio ro wi mi kro fil mo wa nych akt, któ re od ja kie goś cza su by ły już zło żo ne w ar chi wum.
Na to miast mia nem sy gna tu ry no wej okre śla no zbiór no wo wpły wa ją cych do ar chi wum akt, któ re mi -
kro fil mo wa no na bie żą co.

38 Kwestię mi kro fil mo wa nia akt po win no roz wa żać się jed no cze śnie ze spra wą bra ko wa nia akt.
Pierw szy raz w 1983 r. wy raź nie stwier dzo no, że ak ta ka te go rii „B” po sfil mo wa niu pod le ga ją ko mi syj -
ne mu znisz cze niu, „uwzględ nia jąc spe cy fi kę pra cy da nej jed nost ki”. Z te go sa me go ro ku po cho dzą Wy -
tycz ne do bra ko wa nia ma te ria łów wy eli mi no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji. Przy wy zna cza niu
spraw OZI do nisz cze nia pra cow ni cy ar chi wum mie li sto so wać trzy ka te go rie kwa li fi ka cji akt. W ka te -
go rii I po zo sta wia no ma te ria ły i mi kro fil my, gdy do tecz ki per so nal nej lub pra cy TW zo sta ły do łą czo ne
no we ma te ria ły przez jed nost ki ope ra cyj ne, w la tach 1970–1980 wy eli mi no wa ny mi TW in te re so wa ły
się jed nost ki i wy po ży cza ły tecz ki do ce lów ope ra cyj nych (nie do ty czy ło to ce lów opi nio daw czych
i MOB). W ka te go rii II na ka zy wa no znisz czyć ma te ria ły, ale po zo sta wić mi kro film, a sy tu acja po wyż -
sza do ty czy ła TW, któ rzy mo gli być pod ję ci do dal szej współ pra cy ze wzglę du na wiek, po sia da ne wyż -
sze wy kształ ce nie, spe cja li stycz ne za wo dy lub cie ka we miej sca pra cy, a tak że zna jo mość ję zy ków.
W ka te go rii III na le ża ło znisz czyć ma te ria ły i mi kro film. Do ty czy ło to sie ci, któ ra nie przed sta wia ła war -
to ści ope ra cyj nej, m.in. ze wzglę du na ni ski po ziom in te lek tu al ny, wiek lub cho ro bę psy chicz ną TW, od -
mo wę współ pra cy z SB, dez in for ma cję, zde mo ra li zo wa nie TW (np. al ko ho lizm). Do tej ka te go rii 
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to wać w od po wied niej kar cie ewi den cyj nej. We dług wy tycz nych z sierp nia 1977 r. na le -
ża ło wy pi sać kar tę E -1639: „Ma te ria ły … /III zo sta ły znisz czo ne ja ko bez war to ścio we.
Pro szę skre ślić z ewi den cji Wy dzia łu II Biu ra «C» MSW”40, a na stęp nie prze słać ją
do Wy dzia łu III Biu ra „C” MSW. W ure gu lo wa niach z 1979 r. uży wa no po dob nej for -
mu ły: „Na ma te ria ły za kwa li fi ko wa ne w ca ło ści do znisz cze nia na le ży wy pi sy wać
na wszyst kich fi gu ran tów (re je stro wa nych) kar ty E -16 do Wy dzia łu III Biu ra «C»
MSW – po przez sko ro widz Wydz[ia łu] II”41. Tą kar tą pro sto wa no rów nież ewen tu al ne
błę dy w za re je stro wa niu fi gu ran tów w wy dzia łach II i III Biu ra „C” MSW. Na to miast
oso by fi gu ru ją ce w do pie ro co sfil mo wa nej spra wie, któ re nie zo sta ły za re je stro wa ne,
mia ły być wpro wa dzo ne kar tą E -14 do kar to te ki Wy dzia łu III oraz sko ro wi dza Wy dzia -
łu II Biu ra „C” MSW.

W wy mie nio nych już wcze śniej wy tycz nych w spra wie mi kro fil mo wa nia akt z grud -
nia 1983 r. pod kre ślo no na kaz po wia do mie nia Wy dzia łu III Biu ra „C” o wy bra ko wa niu
ma te ria łów (kar tą E -16). Po da wa no w niej nu mer znisz czo ne go mi kro fil mu, a w przy pad -
ku je go po zo sta wie nia kwa li fi ka cję, czy li ka te go rię „A”, lub rok bra ko wa nia. Wy ko na ne
mi kro fil my, we dług te go sa me go nor ma ty wu, na le ża ło prze cho wy wać od 10 do 30 lat, li -
cząc od da ty sfil mo wa nia i kie ru jąc się war to ścią i przy dat no ścią sfil mo wa nych do ku men -
tów. Mi kro fil mom, na któ rych utrwa lo no do ku men ty o wieczystej war to ści ope ra cyj nej,
po li tycz nej i hi sto rycz nej, nada wa no ka te go rię „A”. Wszyst kie utwo rzo ne ko pie wy po ży -
cza no na ta kich sa mych za sa dach jak do ku men ta cję ar chi wal ną42.

za li cza no wszyst kich kandy da tów na TW oraz kon tak ty służ bo we i kon tak ty po uf ne. Wy tycz ne te
(z 10 II 1983 r.) po pra wio ne zo sta ły już mie siąc póź niej, bo 22 III 1983 r. W no wych wska zów kach po zo sta -
wio no je dy nie nie zmie nio ną ka te go rię III. Przy ka te go rii I po da no te raz, że po zo sta wić na le ży za rów no akta
pa pie ro we i mi kro film tyl ko wte dy, gdy w tych pierw szych bę dą do ku men ty ory gi nal ne lub hi sto rycz ne,
czy li ma te ria ły ka te go rii „A” – zgod nie z poz. 590 „tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych TW,
je że li bra li udział w roz pra co wa niach spraw cha rak te ru po li tycz ne go”. W ta kim wy pad ku nie wy pi sy wa no
kart E -16. W ka te go rii II po le ca no po zo sta wić mi kro film, ale znisz czyć ma te ria ły po 10 la tach, gdy do ty -
czy ło to osób uro dzo nych po 1920 r., i w za leż no ści od war to ści ope ra cyj nej ma te ria łów mi kro film za cho -
wa ny miał być wów czas przez 30 lat. Na to miast gdy do ty czy ło to TW: róż nych na ro do wo ści, wy wo dzą cych
się ze śro do wisk twór czych lub wy znań re li gij nych, prze by wa ją cych za gra ni cą oraz cu dzo ziem ców w za -
leż no ści od wie ku oraz przy dat no ści dla jed no stek ope ra cyj nych, TW – ku rie rów ope ra cyj nych i ak tyw nych
człon ków par tii, mi kro film miał być po zo sta wio ny je dy nie na 10–20 lat. Ty le cza su mia no też po zo sta wić
ma te ria ły w przy pad ku, gdy w la tach 1970–1982 da ny mi do ku men ta mi in te re so wa ły się jed nost ki ope ra cyj -
ne oraz je że li po 1970 r. do sła ły one do akt do dat ko we ma te ria ły, TW emi gran tów uro dzo nych po 1920 r.,
kon sul tan tów oraz TW – do brych spe cja li stów w spe cy ficz nych za wo dach. Zob. AIPN Po, 060/270, Wy -
tycz ne do bra ko wa nia ma te ria łów wy eli mi no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji, k. 3–4.

39 Wzo ry kart ewi den cyj nych, w tym kar ty E -16 zob. AIPN Po, 078/17, Wzo ry dru ków wy ko rzy sty -
wa nych w pra cy Wy dzia łu „C” KW MO. Kar tą E -16 zgła sza no do dat ko wą in for ma cję o za re je stro wa nej
do tych czas oso bie, na jej od wro cie mia no umie ścić do dat ko wą in for ma cję, awers – to da ne per so nal ne
fi gu ran ta; w tecz ce Wzo rów dru ków znaj du je się też kar ta do ty czą ca sfil mo wa nych akt (po dzie lo na jest
na część, nr kar ty), wid nie ją na niej ru bry ki: nr ar chi wal ny akt, na zwi sko i imię, sfil mo wa no na stę pu ją -
ce do ku men ty – kwe stio na riusz, zo bo wią za nie, cha rak te ry sty kę, ra port o wy eli mi no wa niu. Kar tę tę do -
łą czo no też do wy tycz nych z 1980 r. Zob. AIPN Po, 06/303, t. 133, Wy tycz ne dot. mi kro fil mo wa nia akt
oso bo wych źró deł in for ma cji, 3 XI 1980 r., k. 18.

40 AIPN Po, 06/303, t. 133, Wy tycz ne dot. przy go to wa nia do ku men tów z ze spo łu akt po stę po wań
przy go to waw czych do fil mo wa nia z sierp nia 1977 r., k. 9.

41 Ibi dem, Wy tycz ne dy rek to ra Biu ra „C” MSW w spra wie fil mo wa nia do ku men ta cji ope ra cyj nej
i udo stęp nia nia mi kro fil mu jed nost kom ope ra cyj nym, k. 28.

42 Ibi dem, k. 29.



Ko lej ne zmia ny w spo so bie po wia da mia nia na kar tach ewi den cyj nych o mi kro fil mo -
wa niu na stą pi ły w 1984 r., gdy za czę to wy peł niać kar ty E -14 we dług no we go wzo ru.
Od tej po ry mia no na nich na no sić da ne do ty czą ce ro ku bra ko wa nia ma te ria łów i mi kro -
fil mu43.

Pierw sze in for ma cje o uru cha mia niu fo to la bo ra to rium w Wy dzia le „C” KW MO
w Po zna niu po cho dzą z 1980 r. W ra por cie z 4 paź dzier ni ka na czel nik Wy dzia łu „C” KW
MO w Po zna niu mjr A. Dwo rec ki zwró cił się z proś bą do ko men dan ta wo je wódz kie go
o wy ra że nie zgo dy na za kup nie zbęd nych do prac urzą dzeń44. Z te go okre su po cho dzi też
wnio sek w spra wie po zy ska nia kla se ru od po wied nie go do prze cho wy wa nia mi kro fi sz,
co też, bio rąc pod uwa gę spe cy ficz ne wa run ki prze cho wy wa nia zmi kro fil mo wa nych
kopii, wska zy wa ło by po śred nio na fakt, że wcze śniej na sta nie ar chi wum KW MO
w Pozna niu nie by ło żad nych mi kro fi sz.

Cie ka wą in for ma cję za war to w pi śmie na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Po zna -
niu ppłk. Alojzego Dwo rec kie go45 z 5 stycz nia 1982 r. do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu -
ra „C” MSW w War sza wie płk. Zdzi sła wa Bil skie go46, któ re prze sła no w od po wie dzi

43 AIPN Po, 060/270, No tat ka służ bo wa dot. try bu po stę po wa nia ze spra wa mi no wo wpły wa ją cy mi
do ar chi wum Wy dzia łu II Biu ra „C” i wy dzia łów „C” WUSW, 6 VIII 1984 r., k. 10.

44 AIPN Po, 06/303, t. 133, Ra port, 4 X 1980 r., k. 41.
45 Aloj zy Dwo rec ki (ur. 7 VI 1936 r. w Pau li nie). W 1964 r. ukoń czył Ofi cer ski Kurs Spe cja li stycz ny

Biu ra Śled cze go SB MSW w Le gio no wie, a w la tach 1976–1977 kurs spe cja li stycz ny w Wyż szej Szko le
KBP przy Ra dzie Mi ni strów KGB. W la tach 1962–1970 był ofi ce rem śled czym Wy dzia łu Śled cze go SB
KW MO w Po zna niu, na stęp nie w la tach 1971–1975 in spek to rem In spek to ra tu Kie row nic twa SB KW MO
w Po zna niu, w latach 1975–1977 obej mo wał sta no wi sko za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III SB KW MO
w Po znaniu, w latach 1977–1987 na czel ni ka Wy dzia łu „C” SB KW MO w Po zna niu, a od 1987 r. na czel -
ni ka Wy dzia łu In spek cji WUSW w Po zna niu. AIPN Po, 654/19, t. 1–2; AIPN Po, 654/20.

46 Zdzi sław Sta ni sław Bil ski (ur. 28 VI 1924 r. w Ło dzi). Ka rie rę w or ga nach bez pie czeń stwa roz po -
czął 27 VIII 1945 r. od sta no wi ska ku rie ra. Mie siąc póź niej zo stał eks pe dy to rem pocz ty spe cjal nej WUBP
w Gdań sku, a 1 IX 1948 r. rach mi strzem pocz ty spe cjal nej Wy dzia łu II WUBP w Gdań sku. 1 VII 1950 r.
za czął pra co wać ja ko re fe rent Wy dzia łu II WUBP w Gdań sku naj pierw w Sek cji 5, od czerw ca 1951 r.
w Sek cji 2, a od 1 III 1952 r. w Sek cji 1. Dwa mie sią ce póź niej był już st. re fe ren tem Wy dzia łu II WUBP
w Gdań sku, naj pierw w Sek cji 2, a dwa ty go dnie póź niej w Sek cji 1. Od 1 XII 1952 r. spra wo wał po -
now nie sta no wi sko re fe ren ta Sek cji 1 Wy dzia łu II WUBP w Gdań sku. 1 IX 1953 r. zo stał re fe ren tem
Sek cji 5 Wy dzia łu I De par ta men tu II MBP, a 1 V 1954 r. re fe ren tem Sek cji 3 te goż wy dzia łu, by po dwóch
mie sią cach ob jąć tam sta no wi sko st. re fe ren ta. W tym sa mym ro ku roz po czął dwu let ni kurs prze szko le -
nia ofi ce rów BP w CW MBP w Le gio no wie, na stęp nie w Szko le nr 2 OS KdsBP w Gdań sku. W lip -
cu 1956 r. był do dys po zy cji dy rek to ra De par ta men tu Kadr i Szko le nia. Od 7 VIII 1956 r. spra wo wał
sta no wi sko ofi ce ra ope ra cyj ne go Sek cji 2 Wy dzia łu IV De par ta men tu VI KdsBP, a od 1 X 1956 r. ofi ce -
ra spra woz daw cze go Dzia łu Sta ty stycz no -Spra woz daw cze go De par ta men tu X. Od grud nia 1956 r.
do czerw ca 1961 r. był ko lej no: re fe ren tem oraz ofi ce rem ewi den cji ope ra cyj nej Sek cji 2 Wy dzia łu II Biu -
ra Ewi den cji MSW, na stęp nie Sek cji 2 Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW. 1 VII 1962 r. zo stał kie row ni kiem
Sek cji 1 Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, a od 1 XI 1965 r. st. ofi ce rem ewi den cji ope ra cyj nej Wy dzia łu II
Biu ra „C” MSW. 1 V 1968 r. zo stał mia no wa ny za stęp cą na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW.
Od 17 VII 1978 r. do 5 IV 1990 r. był na czel ni kiem Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW. W 1945 r. brał udział
w „wal ce z ban da mi i re ak cyj nym pod zie miem”. Od 8 IV 1970 r. do 20 VI 1970 r. prze szedł Kurs Do -
sko na le nia Kadr Kie row ni czych SB. De le go wa ny służ bo wo: od 14 III 1971 r. do 20 III 1971 r. do Wiel -
kiej Bry ta nii; od 25 III 1973 r. do 8 IV 1973 r. do RFN, od 14 X 1973 r. do 18 XI 1973 r. do Mo na chium;
od 18 III 1974 r. do 20 III 1974 r. do Ber li na; od 26 V 1974 r. do 31 V 1974 r. do Mo skwy; od 11 XI 1974 r.
do 16 XI 1974 r. do Ko lo nii; od 28 V 1978 r. do 11 VI 1978 r., od 16 IX 1979 r. do 23 IX 1979 r.,
od 17 X 1986 r. do 22 X 1986 r. oraz od 19 III 1988 r. do 24 III 1988 r. do RFN. Zob. http://ka ta -
log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 7 IV 2014 r.).
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na zapy ta nie w spra wie prze bie gu mi kro fil mo wa nia do ku men ta cji ak to wej. Wy ni ka z nie -
go, że pra cow ni cy ar chi wum nie wy ko ny wa li wspo mnia nych prac z na stę pu ją cych po -
wo dów: ab sen cji cho ro bo wej pra cow ni ków, wy ko rzy sty wa nia w 1982 r. przy oka zji
róż nych dzia łań ope ra cyj nych wie lu funk cjo na riu szy Wy dzia łu „C”, a tak że ak cji bra ko -
wa nia do ku men tów47. „Roz po czę cie prac mi kro fil mo wa nia – pi sał Dwo rec ki – przy ak -
tu al nej ob sa dzie ka dro wej pla nu je my w dru gim kwar ta le 1983 r., po za koń cze niu
bra ko wa nia akt, któ rych okres prze cho wy wa nia upły nął, oraz akt bez war to ścio wych”48.
Moż na się do my ślać, że wpływ na wstrzy ma nie pro ce su mi kro fil mo wa nia do ku men tów
mia ła rów nież ów cze sna sy tu acja w kra ju, wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go i co za tym
idzie, prze su wa nie funk cjo na riu szy do in nych za dań.

Ka dry ar chi wum sta no wi li funk cjo na riu sze po zba wie ni przy go to wa nia za wo do we go
do wy ko ny wa nej pra cy. Z te go też po wo du naj pierw mu sie li na uczyć się tech ni ki mi kro -
fil mo wa nia, o czym świad czą in for ma cje z no tat ki służ bo wej z 6 sierp nia 1984 r.49 oraz
za pi ski pra cow ni ka zaj mu ją ce go się mi kro fil mo wa niem w WUSW w Zie lo nej Gó rze50.
Być mo że mi kro fil mo wa nia pra cow ni ków ar chi wum, tak jak w la tach sześć dzie sią tych,
uczy li ko le dzy z Wy dzia łu Tech ni ki Ope ra cyj nej51.

Cie ka wie przed sta wia ją się rów nież kwe stie wpro wa dze nia do użyt ku mi kro ko pii i ak -
cep to wa nia no we go no śni ka in for ma cji przez pra cow ni ków KW MO/WUSW w Po zna -
niu. Moż na by po sta wić py ta nie, dla cze go funk cjo na riu sze SB wo le li wy po ży czać
do pra cy do ku men ta cję ak to wą niż mi kro fi sze? Czy by ło to spo wo do wa ne si łą przy zwy -
cza je nia, nie uf no ścią do no wi nek tech nicz nych, a mo że wpływ na to mia ły trud no ści z za -
opa trze niem w czyt ni ki. W każ dym ra zie wiel ka ak cja ku po wa nia i roz dzie la nia
czyt ni ków dla po szcze gól nych wy dzia łów WUSW oraz RUSW w Wiel ko pol sce mia ła
miej sce w la tach 1985–1986.

W pi śmie z 9 ma ja 1985 r. dy rek tor Biu ra „C” w War sza wie płk Ka zi mierz Pio trow -
ski52 zwró cił się z proś bą do za stęp cy sze fa WUSW w Po zna niu płk. Mie czy sła wa

47 Ja ko cie ka wost kę moż na po dać, że w 1982 r. w ar chi wum Wy dzia łu „C” KW MO w Po zna niu
wy bra ko wa no 165 644 do ku men ty tech ni ki ope ra cyj nej oraz 12 333 j.a. AIPN Po, 06/303, t. 133, Pi smo
do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, 5 I 1983 r., k. 1.

48 Ibi dem.
49 AIPN Po, 060/270, No tat ka służ bo wa dot. try bu po stę po wa nia ze spra wa mi no wo wpły wa ją cy mi

do ar chi wum Wy dzia łu II Biu ra „C” i wy dzia łów „C” WUSW, 6 VIII 1984 r., k. 10–11.
50 Ibi dem, k. 5. Od ręcz ne za pi ski wy ko na ne przez funk cjo na riu sza na od wro cie wy tycz nych dy rek to -

ra Biu ra „C” MSW: „1) Pierw szy dok., któ ry fil mu je my, jest no tat ką in for ma cyj ną, 2) kar ta uni wer sal na
E -14, 3) zgod nie ze spi sem za war to ści al bo ko lej no waż niej sze do ku men ty (wy kaz kon takt. kro ni ka, wy -
kaz osób to naj pierw fil mu je my), 4) ostat ni do ku ment to «ko niec». Po sfilm. spra wy jest jac ke to wa nie,
tj. wkła da nie do kar ty kie sze nio wej po 48 godz. Ewi den cja mi kro fil mów – moż na wpi sy wać do ks. ewid.
po sfil mo wa niu lub przy jac ke to wa niu”. W tych sa mych no tat kach za zna czo no, że w księ dze ewi den cji
przy spra wach no wo przy ję tych są na stę pu ją ce ru bry ki, w któ rych na le ży wpi sy wać: Lp. – nr ar chi wal ny,
Na zwa ze spo łu – na zwi sko i imię, Nr ar chi wal ny – rok bra ko wa nia mi kro fil mu, ołów kiem (je śli znisz -
czo no ma te ria ły, to na le ża ło wpi sać ma te ria ły znisz czo no), Da ta wy ko na nia mi kro fil mu, Licz ba kla tek
(ra zem z opi sem „ko niec”), Licz ba jac ke tów, Za strze żo ne – wy dział i da ta, Uwa gi – po dać kraj, gdy oso -
ba miesz ka za gra ni cą, zmarł, do dat ko we in for ma cje, znisz cze nie fil mu.

51 Wy dział Tech ni ki Ope ra cyj nej, po za in sta lo wa niem i eks plo ata cją apa ra tu ry pod słu cho wej i pod -
glą do wej, miał rów nież za za da nie wy twa rza nie do ku men tów do ce lów ope ra cyj nych. Z te go po wo du
wy po sa żo ny był w od po wied nią apa ra tu rę i nie zbęd ne la bo ra to rium.

52 Ka zi mierz Pio trow ski (ur. 25 IX 1929 r. w Przede czu). W la tach 1945–1948 był człon kiem ZWM,
od 1948 r. do 1951 r. ZMP, od 1955 r. w PZPR, w 1948 r. roz po czął Rocz ny Kurs Prze szko le nia 



Chęcińskie go53 o ode bra nie do koń ca ma ja 1985 r. 6 czyt ni ków, któ re zo sta ły mu przy -
dzie lo ne, „re ali zu jąc za twier dzo ne przez kie row nic two MSW za ło że nia do ty czą ce wdra -
ża nia mi kro fil mu w pra cy bie żą cej”54. Wy mie nio ny sprzęt su ge ro wa no prze ka zać
wy dzia łom ope ra cyj nym w WUSW w Po zna niu, któ re ko rzy sta ły z ma te ria łów ar chi wal -
nych. W ra por cie z 15 ma ja 1985 r. za war to pro po zy cję, by przy dzie lić je wy dzia -
łom: II, III, III -1, IV, V i VI.

Z ko lei w pi śmie WUSW w Po zna niu do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW
z 26 li sto pa da 1985 r. wy sto so wa no proś bę o dal sze 11 czyt ni ków. Przy dzie lo no je
w stycz niu 1986 r. Oprócz wy mie nio nych 6 ko mó rek or ga ni za cyj nych nie zbęd ny sprzęt
do 1990 r. w pio nie MO mia ły wy dzia ły Kry mi nal ny i do Wal ki z Prze stęp stwa mi Go -
spo dar czy mi oraz RUSW w: Gnieź nie, Śre mie, Wrze śni, No wym To my ślu, Obor ni kach,
Sza mo tu łach, Śro dzie i Po zna niu. W su mie w jed nost kach SB na te re nie Wiel ko pol ski
uży wa no 17 czyt ni ków55.

W ze spo le akt WUSW w Po zna niu za cho wa ły się wy ka zy sta ty stycz ne do ty czą ce
mikro fil mo wa nia do ku men tów w miej sco wym Wy dzia le „C”56. Pierw sze zo sta ło wy ko -
na ne na ko niec 1983 r. Ze sta wie nia spo rzą dzo ne w la tach 1983–1985 są bar dzo enig ma -
tycz ne i za wie ra ją je dy nie in for ma cje, ile by ło mi kro fil mo wa nych: spraw, kla tek,
jac ke tów i dia zo w da nym ro ku ka len da rzo wym, a tak że je go pod su mo wa nie. Ten stan
rze czy ob ra zu ją ta be le nr. 2–357.

Po li tycz ne go, w la tach osiem dzie sią tych był prze wod ni czą cym DKKP MSW, człon kiem WKKP, a na -
stęp nie WKKR Ko mi te tu War szaw skie go PZPR; ja ko funk cjo na riusz „bez pie ki” peł nił na stę pu ją ce funk -
cje: od 1951 r. był mł. re fe ren tem, re fe ren tem i in spek to rem Wy dzia łu I De par ta men tu II MBP, od 1955 r.
st. re fe ren tem, kie row ni kiem i st. ofi ce rem spra woz daw czym Dzia łu Sta ty stycz no -Spra woz daw cze go
KdsBP, od 1956 r. kie row ni kiem Dzia łu Ewi den cji Spe cjal nej w Biu rze Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW,
w 1957 r. zo stał na czel ni kiem Wy dzia łu I Biu ra „C” MSW, w la tach 1972–1979 był za stęp cą dy rek to ra,
a w la tach 1979–1990 dy rek to rem Biu ra „C” MSW. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 15 XI 2011 r.).

53 Mie czy sław Chę ciń ski (ur. 30 VI 1941 r. w Szem bo ro wie). W kwiet niu 1964 r. od był kurs dla no -
wo przy ję tych funk cjo na riu szy SB w CW MSW w Le gio no wie, na stęp nie w 1967 r. ukoń czył Rocz ną
Ofi cer ską Szko łę Ope ra cyj ną SB w CW MSW w Le gio no wie; od 31 VIII 1974 r. do 9 VI 1975 r. od był
kurs spe cjal ny w Wyż szej Szko le KGB w Mo skwie. De le go wa ny służ bo wo: od 13 III 1976 r.
do 17 III 1976 r. do NRD, od 11 IX 1979 r. do 21 IX 1979 r. do Cze cho sło wa cji; ja ko funk cjo na riusz
„bez pie ki” peł nił na stę pu ją ce funk cje: od mar ca 1964 r. był ofi ce rem ope ra cyj nym, a od 1969 r. in spek -
to rem ope ra cyj nym KP MO we Wrze śni, od mar ca 1972 r. był kie row ni kiem gru py w KW MO w Po zna -
niu, w lip cu 1973 r. ob jął sta no wi sko I za stęp cy ko men dan ta ds. SB KP MO we Wrze śni, w czerw cu
1976 r. zo stał na czel ni kiem Wy dzia łu III „A”, a w grud niu 1981 r. na czel ni kiem Wy dzia łu V KW MO
w Po zna niu, od grud nia 1983 r. był za stęp cą sze fa ds. SB WUSW w Po zna niu, w la tach 1986–1988 peł -
nił funk cję za stęp cy sze fa SB MSW, od 14 I 1988 r. do 17 VI 1990 r. był sze fem WUSW w Zie lo nej
Górze, od 18 VI 1990 r. do 31 VII 1990 r. w dys po zy cji dy rek to ra De par ta men tu Kadr MSW. Zob.
http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 6 XII 2011 r.).

54 AIPN Po, 06/303, t. 133, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. K. Pio trow skie go do za stęp cy sze -
fa WUSW ds. SB w Po zna niu płk. M. Chę ciń skie go, 9 V 1985 r., k. 97. 

55 Ibi dem, Wy kaz jed no stek, któ re otrzy ma ły czyt ni ki, k. 111.
56 AIPN Po, 078/36, No tat ki od ręcz ne i ta be le sta ty stycz ne o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi -

wal nej w Wy dzia le „C” KW MO w Po zna niu, k. 4–15.
57 Ibi dem.
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Tab. nr 2. Licz ba wy ko na nych ko pii mi kro fil mo wych w la tach 1983–1989

Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ze sta wie nie da nych na pod sta wie ta bel sta ty stycz nych o sta nie fil mo -
wa nia do ku men ta cji ar chi wal nej za po szcze gól ne la ta w Wy dzia le „C” WUSW w Po zna niu, k. 9–15.

Tab. nr 3. Su ma rycz ne ze sta wie nie wy ko na nych ko pii mi kro fil mo wych 
w la tach 1983–1989

Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ze sta wie nie da nych na pod sta wie ta bel sta ty stycz nych o sta nie
filmowa nia do ku men ta cji ar chi wal nej za po szcze gól ne la ta w Wy dzia le „C” WUSW w Po zna niu,
k. 9–15.

Stan (liczba wykonanych kopii w danym roku kalendarzowym)

Na dzień
Mikrofilmów Diazo

spraw klatek jacketów spraw/jacketów–diazo

31 XII 1983 r. 170 11 761 330 –

31 XII 1984 r. 1802 74 678 2380 –

31 XII 1985 r. 3337 62 667 3350 6060 (diazo)

31 XII 1986 r. 2263 157 180 3659 1567/2502

31 XII 1987 r. 1780 168 508 3642 2254/4412

31 XII 1988 r. 1238 106 957 2357 –

31 XII 1989 r. 499 52 173 1129 –

Stan (suma całkowita)

Na dzień
Mikrofilmów Diazo

spraw klatek jacketów spraw/jacketów–diazo

31 XII 1983 r. 170 11 761 330 –

31 XII 1984 r. 1972 86 439 2710 –

31 XII 1985 r. 5309 149 106 6060 6060 (diazo)

31 XII 1986 r. 7572 306 286 9719 6878/8562

31 XII 1987 r. 9352 474 794 13 361 9132/12 974

31 XII 1988 r. 10 590 581 751 15 718 9132/12 974

31 XII 1989 r. 11 089 633 924 16 847 9132/12 974



Jak wy ni ka z po wyż szych ze sta wień, w la tach 1983–1984 nie wy ko ny wa no w ogó le
ko pii eks plo ata cyj nych, po prze sta wa no je dy nie na ne ga ty wach. W 1983 r. wy ko na no
170 ko pii spraw, a na ko niec 1989 r. by ło już ich sfil mo wa nych po nad 11 tys. We dług
da nych ze spi sów wszyst kich pod da nych ko pio wa niu ka te go rii spraw (sygn. I, II, III i IV)
w ar chi wum Od dzia łu IPN w Po zna niu znaj du je się dzi siaj łącz nie oko ło 9 tys. sfil mo -
wa nych spraw z KW MO/WUSW w Po zna niu, Pi le, Lesz nie, Ko ni nie i Zie lo nej Gó rze,
z cze go po nad po ło wa przy pa da na jed nost kę po znań ską.

Od 1986 r. spra woz da nia do ty czą ce mi kro fil mo wa nia akt w Wy dzia le „C” WUSW
w Po zna niu są bar dziej szcze gó ło we, za rów no w kwestii liczb, jak i po dzia łu na po szcze -
gól ne ro dza je akt. Przy czym wi dać, że mi kro fil mo wa no głów nie ak ta OZI, roz pra co wań
ope ra cyj nych i po stę po wań przy go to waw czych. Ob ra zu ją to da ne w ta be lach nr. 4–758.

Tab. nr 4. Licz ba wy ko na nych mi kro fil mów w 1986 r.

Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ta be la sta ty stycz na o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal nej
w Wy dzia le „C” WUSW w Po zna niu, k. 12.

Tab. nr 5. Licz ba wy ko na nych mi kro fil mów w 1987 r.

Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ta be la sta ty stycz na o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal nej
w Wy dzia le „C” WUSW w Po zna niu, k. 13.

58 AIPN Po, 078/36, Spra woz da nia Wy dzia łu „C” WUSW w Po zna niu.
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Wykonano w 1986 r.

Nazwa 
zespołu akt

Mikrofilmów Diazo

spraw klatek jacketów spraw/jacketów

Byłe osobowe
źródła informacji

519 21 433 610 414/477

Rozpracowania
operacyjne

1706 129 871 2935 1129/1964

Postępowania
przygotowawcze

38 5867 114 26/61

Wykonano w 1987 r.

Nazwa 
zespołu akt

Mikrofilmów Diazo

spraw klatek jacketów spraw/jacketów

Byłe osobowe
źródła informacji

576 22 144 658 556/648

Rozpracowania
operacyjne

1160 136 481 2801 1656/3590

Postępowania
przygotowawcze

44 9883 183 42/174
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Tab. nr 6. Licz ba wy ko na nych mi kro fil mów w 1988 r.

Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ta be la sta ty stycz na o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal nej
w Wy dzia le „C” WUSW w Po zna niu, k. 14.

Tab. nr 7. Licz ba wy ko na nych mi kro fil mów w 1989 r.

Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ta be la sta ty stycz na o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal nej
w Wy dzia le „C” WUSW w Po zna niu, k. 15. 

Z ana li zy po wyż szych da nych wy ni ka, że nie do wszyst kich spraw wy ko ny wa no ko -
pie w for mie jac ke tów i dia zo, a nie kie dy ko pii eks plo ata cyj nej nie ro bio no w ogó le. Naj -
wię cej ar chi wa liów zmi kro fil mo wa no w la tach 1986–1987. W ze sta wie niach sta ty stycz -
nych wid nia ły rów nież ru bry ki dla in nych ka te go rii spraw, ale ni gdy nie by ły one
wy peł nia ne, co wska zy wa ło by na to, że po za ak ta mi z dzia łów ozna czo nych sy gna tu ra -
mi I–III w Po zna niu nic wię cej nie mi kro fil mo wa no59. Rok 1989 jest schył kiem ak cji fil -
mo wa nia ma te ria łów ar chi wal nych przez SB, wy ni ka ją cy z wy zna cze nia funk cjo na riu -
szom no wych za dań w okre sie za cho dzą cych zmian spo łecz no -po li tycz nych.

59 W ru bry ce „Na zwa zespołu akt” ta be li sta ty stycz nej o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji ar chi wal -
nej w Wy dzia le „C” WUSW” znaj du ją się ka te go rie akt: w la tach 1983–1984 – tecz ki wy eli mi no wa nych
by łych TW, spra wy ope ra cyj ne, spra wy kon tro l no -śled cze, spra wy obiek to wo -za gad nie nio we, ak ta oso -
bo we by łych funk cjo na riu szy; w 1985 r. – tecz ki wy eli mi no wa nych TW, spra wy ope ra cyj ne, spra wy 

Wykonano w 1988 r.

Nazwa 
zespołu akt

Mikrofilmów Diazo

spraw klatek jacketów spraw/jacketów

Byłe osobowe
źródła informacji

347 15 975 433 –

Rozpracowania
operacyjne

777 83 362 1738 –

Postępowania
przygotowawcze

114 7620 186 –

Wykonano w 1989 r.

Nazwa 
zespołu akt

Mikrofilmów Diazo

spraw klatek jacketów spraw/jacketów

Byłe osobowe
źródła informacji

182 9061 236 –

Rozpracowania
operacyjne

317 43 112 893 –

Postępowania
przygotowawcze

– – – –



War to zwró cić rów nież uwa gę na fakt, że od 1986 r. za zna czo ny jest po dział mię dzy
ak ta mi mi kro fil mo wa ny mi, któ re kie dyś zo sta ły zło żo ne do ar chi wum (sy gna tu ra sta ra),
oraz ak ta mi no wo wpły wa ją cy mi i mi kro fil mo wa ny mi na bie żą co (sy gna tu ra no wa). Ob -
ra zu ją to ta be le nr. 8–1060.

Tab. nr 8. Licz ba wy ko na nych mi kro fil mów w 1986 r. z po dzia łem 
na spra wy zło żo ne i wpły wa ją ce do ar chi wum

Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ta be la sta ty stycz na o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji prze cho wy -
wa nej i no wo wpły wa ją cej do ar chi wum Wy dzia łu „C” WUSW w Po zna niu, k. 8.

Tab. nr 9. Licz ba wy ko na nych mi kro fil mów w 1987 r. z po dzia łem 
na spra wy zło żo ne i wpły wa ją ce do ar chi wum

kon tro l no -śled cze, ak ta oso bo we by łych funk cjo na riu szy; w la tach 1986–1989 – by łe OZI, roz pra co wa -
nia ope ra cyj ne, po stę po wa nia przy go to waw cze, ak ta oso bo we by łych funk cjo na riu szy, spra wy obiek to -
wo -za gad nie nio we, roz ka zy, spra woz da nia, in ne.

60 AIPN Po, 078/36, Spra woz da nia Wy dzia łu „C” WUSW w Po zna niu.
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1986 r.

Liczba spraw Jacketów Klatek

I stara 233 278 8748

I nowa 286 332 12 685

Razem 519 610 21 433

II stara 1502 2542 111 404

II nowa 204 393 18 467

Razem 18 706 2935 129 871

III 38 114 5876

Razem 2263 3659 157 180

1987 r.

Liczba spraw Jacketów Klatek

I stara 62 66 1833

I nowa 514 + 201 585 + 7 20 110

Razem 576 658 22 144

II stara 838 2191 109 116

II nowa 322 610 27 371
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Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ta be la sta ty stycz na o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji prze cho wy -
wa nej i no wo wpły wa ją cej do ar chi wum Wy dzia łu „C” WUSW w Po zna niu, k. 7.

Tab. nr 10. Licz ba wy ko na nych mi kro fil mów w 1988 r. z po dzia łem 
na spra wy zło żo ne i wpły wa ją ce do ar chi wum

Źró dło: AIPN Po, 078/36, Ta be la sta ty stycz na o sta nie fil mo wa nia do ku men ta cji prze cho wy -
wa nej i no wo wpły wa ją cej do ar chi wum Wy dzia łu „C” WUSW w Po zna niu, k. 6.

W ta ki wła śnie spo sób prze bie ga ły pra ce zwią za ne z mi kro fil mo wa niem do ku men -
tów w ar chi wum KW MO, a na stęp nie WUSW w Po zna niu. Na po trze by ar chi wum SB
w tej jed no st ce do syć wcze śnie pod ję to de cy zję o za sto so wa niu oma wia nej for my re pro -
gra fii do ku men tów, bo już na po cząt ku lat sześć dzie sią tych. Wła śnie z te go okre su po -
cho dzą in for ma cje o trud nych po cząt kach, bra ku per so ne lu, po mo cy pra cow ni ków
z Wy dzia łu „T”61, sła bej ja ko ści ko piach. Z bie giem cza su, w mia rę po stę pu tech ni ki
i wyszko le nia pra cow ni ków, z wy ko ny wa niem ko pii fil mo wych do ku men tów ra dzo no
so bie co raz le piej.

Razem 1160 2801 136 481

III 44 183 9883

Razem 1780 3642 168 508

1988 r.

Liczba spraw Jacketów Klatek

I stara 18 22 1028

I nowa 327 + 2 407 + 4 14 763 + 184

Razem 347 433 15 975

II stara 624 1329 63 195

II nowa 150 + 3 381 + 28 18 665 + 1502

Razem 777 1738 83 362

III stara 88 126 4607

III nowa 25 + 1 58 + 2 2934 + 79

Razem 114 186 7620

Ogółem 1238 2357 91 166/10 6957

61 Wy dział „T”, czy li Wy dział Tech ni ki Ope ra cyj nej.



Ewo lu owa ły tak że za sa dy, na pod sta wie któ rych kwa li fi ko wa no ma te ria ły ar chi wal -
ne do fil mo wa nia, a tak że wy tycz ne od no śnie do wy bo ru do ku men tów z po szcze gól nych
akt i ich ukła du na mi kro fi szach. Spo śród ca łej do ku men ta cji wy twa rza nej przez po szcze -
gól ne jed nost ki i ko mór ki SB szcze bla wo je wódz kie go naj waż niej sze by ły ak ta ope ra -
cyj ne i to wła śnie je pod da wa no fil mo wa niu, a nie ak ta ad mi ni stra cyj ne i per so nal ne.

Naj wię cej ma te ria łów pod da no mi kro fil mo wa niu w la tach osiem dzie sią tych i wy ko -
na ne wów czas ko pie akt sta no wią prze wa ża ją cą część zbio ru mi kro fisz prze cho wy wa -
nych w ar chi wum po znań skie go od dzia łu IPN. W tym cza sie (w 1985 r.) osta tecz ny
kształt przy ję ły rów nież za sa dy mi kro fil mo wa nia.

Za cho wa ne źró dła po zwa la ją na prze śle dze nie hi sto rii pro ce su mi kro fil mo wa nia akt
w ar chi wum SB. Na stęp nym eta pem po win no być po rów na nie in for ma cji za czerp nię tych
z do ku men tów ze sta nem fak tycz nym zgro ma dzo nych mi kro fisz w ar chi wum. Do brze
by ło by zna leźć od po wiedź na py ta nia: ile sfil mo wa no ma te ria łów, ile mi kro fi sz i akt
wybra ko wa no, co się za cho wa ło i co tak na praw dę mi kro fil mo wa no, ja kie do kład nie były
ka te go rie spraw mi kro fil mo wa nych, jak się mia ła prak ty ka do wszyst kich za rzą dzeń i wy -
tycz nych, na ile za cho wa ne mi kro fi sze od zwier cie dla ły za war tość akt? War to by ło by tak -
że po rów nać, ile z prze cho wy wa nych obec nie w ar chi wum OBUiAD IPN w Po zna niu
ma te ria łów ar chi wal nych ma swo je od zwier cie dle nie w ko piach mi kro fil mo wych oraz
w ja kim stop niu mi kro fi sze są je dy nym za cho wa nym śla dem po wy two rzo nych nie gdyś
ma te ria łach.
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Fotografia dołączona do Wytycznych w sprawie realizacji Zarządzenia nr 00150/61
ministra spraw wewnętrznych z dnia 25 IX 1961 r. w sprawie utrwalania
na taśmie filmowej niektórych dokumentów znajdujących się w aktach

operacyjnych przechowywanych przez wydziały „C” KW MO 
– opis małych pudełek (AIPN Po, 06/171, t. 2)
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Negatyw mikrofiszy, tzw. jacket (AIPN Po, 00206/1/J)

Pozytyw mikrofiszy, tzw. diazo (AIPN Po, 00206/1/D)
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Karta z książki rejestracji mikrofilmów wykonanych w latach 1962–1967 
w KW MO w Poznaniu (AIPN Po, 06/171, t. 2)
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Raport z 4 X 1980 r. kierowany do komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu
przez naczelnika Wydziału „C” w sprawie zapotrzebowania materiałowego 

dla powstałego fotolaboratorium przystosowanego do mikrofilmowania
wybranych dokumentów (AIPN Po, 06/303, t. 133)
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Wytyczne w sprawie mikrofilmowania akt kat. „B” zespołu osobowych źródeł
informacji (zespół I) (AIPN Po, 06/303, t. 133)
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Tabela statystyczna o stanie filmowania dokumentacji archiwalnej w Wydziale „C”
WUSW w Poznaniu (AIPN Po, 078/36)
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Tabela statystyczna o stanie filmowania dokumentacji przechowywanej i nowo
wpływającej do archiwum Wydziału „C” WUSW w Poznaniu (AIPN Po, 078/36)
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Pismo dyrektora Biura „C” MSW płk. Jana Zabawskiego z 24 III 1965 r. 
do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Poznaniu w sprawie kopiowania 

przez Biuro „T” MSW w Warszawie filmów posiadanych 
przez KW MO w Poznaniu (AIPN Po, 06/171, t. 2)



Urszula Gierasimiuk

Kobiety – funkcjonariusze

Wojewódzkiego Urzędu

Bezpieczeństwa Publicznego 

w Białymstoku

w pierwszych latach

działalności 

(zarys problematyki)

Roz bu do wa ny re sort bez pie czeń stwa pu blicz ne go an ga żo wał na swo je usłu gi ty -
sią ce osób ma ją cych re ali zo wać w Pol sce za da nia wy zna czo ne przez sta li now ski
ustrój. W zdo by ciu pra cow ni ków sta ra no się się gać do wszyst kich warstw spo -

łecz nych. W or bi cie za in te re so wa nia zna la zła się rów nież ko bie ta, któ rej po zy cja spo -
łecz na w po wo jen nej Pol sce za czę ła ule gać zmia nie. Do tych cza so wy przed wo jen ny
mo del wy cho wa nia dziew cząt – przy go to wu ją cy je je dy nie do ro li mat ki, żo ny, go spo -
dy ni do mo wej – ustą pił miej sca idei pra cy za wo do wej. Ko bie ty sta wa ły się nie tyl ko go -
spo dy nia mi, lecz tak że wy spe cja li zo wa ny mi pra cow ni ka mi pań stwo wy mi, a za ło że nia
sta li ni zmu wy su wa ły je do dat ko wo na pierw szy plan ja ko przo dow nicz ki pra cy1. Po wo -
jen na po zy cja ko bie ty sta wa ła się za tem nie ja ko dwu bie gu no wym ob ra zem funk cji spo -
łecz no -po li tycz nych i wy ma ga ła pod ję cia dwu eta to we go spo so bu ży cia. Ko mu ni stycz na
eman cy pa cja ko biet lo ko wa ła je w ty po wo mę skich za wo dach, a ob raz ko bie ty na trak -
to rach moc no wrósł w jej so cja li stycz ny wi ze ru nek. Ko bie ty zna la zły za trud nie nie tak że
w si ło wym re sor cie, ja kim by ły urzę dy bez pie czeń stwa pu blicz ne go. 

Rze tel ne ba da nia nad struk tu rą apa ra tu re pre sji w Pol sce za po cząt ko wa no w mo men -
cie utwo rze nia In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. Otwo rzy ła się wte dy moż li wość dla hi sto -
ry ków do szer sze go za po zna nia się z ar chi wa lia mi taj nych służb PRL, prze cho wy wa ny mi
do tej po ry w Urzę dzie Ochro ny Pań stwa. Udo stęp nio ne do ku men ty po zwo li ły na po -
wsta nie pu bli ka cji na uko wych od bie ga ją cych dia me tral nie od tych sprzed 1990 r.2
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1 A. Ku rzy now ski, Prze mia ny wzo rów ka rier za wo do wych ko biet w la tach 1950–1989 [w:] Ko bie ta
i pra ca. Wiek XIX i XX, t. VI, red. A. Żar now ska, A. Szwarc, War sza wa 2000, s. 189–215.

2 Zob. np. Ochro na bez pie czeń stwa PRL 1944–1990. Roz wój i dzia łal ność w świe tle do ku men tów
MSW, red. T. Wa lich now ski, War sza wa 1989. 



Wydane od te go cza su opra co wa nia opi su ją struk tu rę i ob sa dę per so nal ną ko mó rek or ga -
ni za cyj nych Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Nie zwy kle cen ne są po zy cje wy -
da ne pod re dak cją An drze ja Pacz kow skie go, Krzysz to fa Szwa grzy ka i An to nie go Dud ka,
któ re zgłę bia ją me to dy i dzia ła nia re sor tu3. 

Wie le pi sa no tak że na te mat po wsta nia i dzia łal no ści te re no wych struk tur re sor tu w ca -
łej Pol sce4. Prze ana li zo wa no rów nież po cząt ki kształ to wa nia się i me to dy dzia ła nia
WUBP w Bia łym sto ku5, a z bie giem lat uka za ły się pu bli ka cje po świę co ne po wia to wym
urzę dom bez pie czeń stwa dzia ła ją cym na te re nie wo je wódz twa bia ło stoc kie go6. 

Ba da cze po za struk tu ra mi za ję li się rów nież skła dem oso bo wym apa ra tu re pre sji7.
Uwa ga hi sto ry ków – obok wy kształ ce nia, wie ku i po cho dze nia spo łecz ne go – sku pi ła
się na prze kro ju na ro do wo ścio wym funk cjo na riu szy UBP. Pró bę wy ja śnie nia np. ste -
reo ty pu udzia łu lud no ści ży dow skiej w struk tu rach „bez pie ki” pod ję li An drzej Pacz -
kow ski8 i Krzysz tof Szwa grzyk9. W krę gu za in te re so wań zna lazł się rów nież sto pień
za an ga żo wa nia osób na ro do wo ści bia ło ru skiej we współ two rze niu ko mu ni stycz ne go
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3 A. Bi liń ska -Gut, Struk tu ra i or ga ni za cja Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w la tach
1944–1954, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2001, nr 15; Cze ki ści. Or ga ny bez pie czeń stwa w eu ro pej skich
kra jach blo ku so wiec kie go 1944–1989, red. K. Per sak, Ł. Ka miń ski, War sza wa 2010; H. Do mi ni czak,
Or ga ny bez pie czeń stwa PRL 1944–1990. Roz wój i dzia łal ność w świe tle do ku men tów MSW, War sza -
wa 1997; In sty tu cje pań stwa to ta li tar ne go. Pol ska 1944–1956, red. A. Pacz kow ski, War sza wa 1994;
A. Pacz kow ski, Trzy twa rze Jó ze fa Świa tły. Przy czy nek do hi sto rii ko mu ni zmu w Pol sce, War sza wa
2009; L. Paw li ko wicz, Taj ny front zim nej woj ny. Ucie ki nie rzy z pol skich służb spe cjal nych 1956–1964,
War sza wa 2004; P. Py tla kow ski, Re pu bli ka MSW, War sza wa 1991; R. Ter lec ki, Miecz i tar cza ko mu ni -
zmu. Hi sto ria apa ra tu bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1944–1990, Kra ków 2007; „Zwy czaj ny re sort”.
Stu dia o apa ra cie bez pie czeń stwa 1944–1956, red. T. Ła bu szew ski, K. Kra jew ski, War sza wa 2005; Bi -
ją ce ser ce par tii. Dzien ni ki per so nal ne Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, t. 1: 1945–1947, red.
A.K. Ku nert, R.E. Sto lar ski, War sza wa 2001; Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956. Tak ty ka, stra -
te gie, me to dy, cz. 1: La ta 1945–1947, cz. 2: La ta 1948–1949, red. A. Pacz kow ski, Warszawa 1994 (t. 1),
1996 (t. 2); Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1950–1952. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, oprac. G. Maj chrzak,
A. Pacz kow ski, War sza wa 2004. 

4 Np.: 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), red. L. Pie trzak, S. Po le szak, R. Wnuk, M. Za jącz kow ski, War sza wa 2004.

5 J. Ku łak, Pierw szy rok so wiec kiej oku pa cji: Bia ły stok 1944–1945, t. 1, Bia ły stok 1996; idem, Dzia -
ła nia ope ra cyj ne Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku na przy kła dzie li -
kwi da cji gru py NZW Sta ni sła wa Gra bow skie go „Wia ru sa” [w:] „Zwy czaj ny” re sort...; A. Chmie lew ska,
Ak ta Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku [w:] Ma te ria ły z kon fe ren cji
ar chi wal nej w bia ło stoc kim Od dzia le IPN – Bia ło wie ża 2003 r., Bia ły stok 2005, s. 9–40; Twa rze bia ło -
stoc kiej bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa
w Bia łym sto ku. In for ma tor per so nal ny, red. P. Ła piń ski, Bia ły stok 2007. 

6 P. Ka lisz, Po wsta nie i or ga ni za cja Po wia to we go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Su wał -
kach w la tach 1944–1945 [w:] Stu dia i ma te ria ły do dzie jów naj now szych ziem pół noc no -wschod nich
Pol ski (1939–1989), red. J.J. Mi lew ski, Bia ły stok 2004; J. Snop ko, Po cząt ki dzia łal no ści Po wia to we go
Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Au gu sto wie i je go udział w ob ła wie lip co wej 1945 r. Wy bór do -
ku men tów, „Stu dia Pod la skie” 2005, t. 15; T. Da ni lec ki, M. Zwol ski, Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go w Biel sku Pod la skim (1944–1949), Bia ły stok 2008; K. Sy cho wicz, Po wia to wy Urząd Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go w Łom ży, Bia ły stok 2009.

7 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. I–III, red. K. Szwa grzyk (t. I), P. Pio trow -
ski (t. II–III), War sza wa 2005–2008.

8 A. Pacz kow ski, Ży dzi w UB. Pró ba we ry fi ka cji ste reo ty pu [w:] Ko mu nizm – ide olo gia, sys tem, lu -
dzie, red. T. Sza ro ta, War sza wa 2001. 

9 K. Szwa grzyk, Ży dzi w kie row nic twie UB. Ste reo typ czy rze czy wi stość?, „Biu le tyn In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej” 2005, nr 11. 



apa ra tu prze mo cy. Zagadnieniu temu swo je pra ce po świę ci li m.in. Krzysz tof Sy cho -
wicz10 i To masz Da ni lec ki11. 

Lo kal ną ka drę kie row ni czą prze stu dio wa li na to miast hi sto ry cy za trud nie ni w po szcze -
gól nych od dzia łach IPN12. Kie row nic two UB wo je wódz twa bia ło stoc kie go zo sta ło uka -
za ne w pu bli ka cji pt. Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki13. Ma jąc na uwa dze prze krój ba dań
hi sto ry ków nad ob ra zem funk cjo na riu szy, wąt kiem wciąż nie do sta tecz nie zba da nym wy -
da je się być udział ko biet w struk tu rach re sor tu bez pie czeń stwa. 

Od pew ne go cza su za czę ły po ja wiać się po je dyn cze ar ty ku ły czy krót kie not ki o funk -
cjo na riu szkach, oma wia ją ce je dy nie syl wet ki ko biet i ich ży cio ry sy. W pu bli ka cjach po -
świę co nych funk cjo na riu szom trud no jest do szu kać się uję cia pro cen to we go bądź
licz bo we go za trud nie nia we dług płci w po szcze gól nych wy dzia łach WUBP w Bia łym -
sto ku. W ska li kra ju na to miast mo że my je dy nie zna leźć po je dyn cze in for ma cje i licz by
do ty czą ce ko biet wśród funk cjo na riu szy re sor tu, jak np. da ne z ar ty ku łu Je rze go Bed nar -
ka o prze stęp czo ści wśród funk cjo na riu szy, któ ry po da je, że w ro ku 1949 na 52 053 męż -
czyzn za trud nio nych w „bezpiece” pra co wa ło 8635 ko biet14. 

Nie wiel ka jest tak że li sta pu bli ka cji na te mat ży cio ry sów ko biet – funk cjo na riu szy.
Do tej po ry uka za ły się dwa ar ty ku ły do ty czą ce tej te ma ty ki. Cie ka wy tekst To ma sza
Dani lec kie go opu bli ko wa no w 2004 r. na ła mach „Apa ra tu Re pre sji w Pol sce Lu do -
wej 1944–1989”15. Au tor scha rak te ry zo wał w nim funk cjo na riusz kę WUBP w Bia łym -
sto ku współ pra cu ją cą z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. Po nad to w 2009 r. w „Prze -
glą dzie Ar chi wal nym In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” uka zał się tekst Aga ty Sto py ry
ana li zu ją cy ży cio rys chy ba naj bar dziej roz po zna wal nej funk cjo na riusz ki UB, jed no cześ -
nie dy rek tor ki de par ta men tu w MBP, któ ra po za koń cze niu służ by w or ga nach bez pie -
czeń stwa zo sta ła ob ję ta za in te re so wa niem ope ra cyj nym SB16. Krót kie bio gra my ko biet
pia stu ją cych wy so kie sta no wi ska za miesz czo ne zo sta ły w pu bli ka cjach po świę co nych
ob sa dzie kie row ni czej urzę dów wo je wódz kich17. Brak jest jed nak pu bli ka cji za wie ra ją cych
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10 E. Mi ro no wicz, Bia ło ru si ni w Pol sce 1944–1949, War sza wa 1993; idem, Po li ty ka na ro do wo ścio -
wa PRL, Bia ły stok 2000; K. Sy cho wicz, Apa rat bez pie czeń stwa w wo je wódz twie bia ło stoc kim wo bec
by łych człon ków Bia ło ru skie go Ko mi te tu Na ro do we go (1945–1956) [w:] Apa rat bez pie czeń stwa Pol ski
Lu do wej wo bec mniej szo ści na ro do wych i et nicz nych oraz cu dzo ziem ców. Stu dia nad za gad nie niem, red.
J. Syr nyk, War sza wa 2009, s. 118–140. 

11 T. Da ni lec ki, Funk cjo na riu sze na ro do wo ści bia ło ru skiej w PUBP w Biel sku Pod la skim w la tach
1944–1956 (za rys pro ble ma ty ki) [w:] Sto sun ki pol sko -bia ło ru skie w wo je wódz twie bia ło stoc kim w la -
tach 1939–1956, red. J.J. Mi lew ski, A. Py żew ska, War sza wa 2005.

12 Np.: Twa rze wro cław skiej bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa
i Służ by Bez pie czeń stwa we Wro cła wiu. In for ma tor per so nal ny, red. T. Bal bus, P. Pio trow ski, K. Szwa -
grzyk, Wro cław 2006.

13 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki...
14 J. Bed na rek, Prze stęp czość wśród funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa w la tach 1946–1950

w oce nie Biu ra do spraw Funk cjo na riu szy MBP, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2008, t. 1, s. 141–207.

15 T. Da ni lec ki, Spra wa Zi na idy Gry ning, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2004,
nr 1, s. 236–244.

16 A. Sto py ra, Fi gu rant ka „Ro xa na”. In wi gi la cja Ju lii Bry sti ger przez Służ bę Bez pie czeń stwa 
(1962–1974), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 389–404.

17 Np.: Twa rze kra kow skiej bez pie ki. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa
i Służby Bez pie czeń stwa w Kra ko wie. In for ma tor per so nal ny, red. W. Fra zik, F. Mu siał, M. Szpyt ma,
Kra ków 2006.



szcze gó ło we da ne do ty czą ce np. sta tu su spo łecz ne go, na ro do wo ści i licz by ko biet za -
trud nio nych w po szcze gól nych urzę dach bez pie czeń stwa.

Pod sta wę do te go ty pu ba dań sta no wi przede wszyst kim do ku men ta cja oso bo wa.
Na po trze by oma wia ne go te ma tu wy ko rzy sta no ak ta oso bo we funk cjo na riu szek za trud -
nio nych w WUBP w Bia łym sto ku na prze strze ni lat 1944–1954. Materiały te zgro ma -
dzo ne są w ar chi wum OBUiAD IPN w Bia łym sto ku. Ca łość ze spo łu akt oso bo wych
funk cjo na riu szy obej mu je do ku men ta cję wy two rzo ną ko lej no przez: WUBP, WUdsBP
oraz KW MO, za cho wu jąc przy tym cią głość w nu me ra cji ar chi wal nej18. Obec ny kształt
i układ ak tom oso bo wym nada ły pra ce ar chi wal ne prze pro wa dzo ne w la tach sie dem -
dzie sią tych i osiem dzie sią tych XX w. Nie ste ty w trak cie ów cze sne go po rząd ko wa nia
część do ku men tów ka dro wych zo sta ła wy bra ko wa na, gdyż nie przed sta wia ły one war -
to ści ope ra cyj nych. Wy da je się, że znisz czo no przede wszyst kim świa dec twa ukoń cze -
nia kur sów i szko leń, szkół ofi cer skich oraz cha rak te ry sty ki z okre su służ by. Po nad to
w więk szo ści nie za cho wa ły się ma te ria ły z prze bie gu po stę po wań śled czych pro wa -
dzo nych przez Wy dział ds. Funk cjo na riu szy – po zo sta ły je dy nie nie licz ne do ku men ty19.
W wie lu prze ba da nych jed nost kach ar chi wal nych są tyl ko: ży cio rys, kar ta prze bie gu
służ by lub po da nie o przy ję cie do pra cy w UBP w Bia łym sto ku. W przy pad ku bra ku akt
oso bo wych po moc ne by ły rów nież roz ka zy per so nal ne oraz kar ty ewi den cyj ne z kar to -
te ki by łych funk cjo na riu szy SB. 

Pod czas kwe ren dy wy se lek cjo no wa no 157 jed no stek ar chi wal nych do ty czą cych
kobiet, a znaj du ją cych się w ze spo le akt oso bo wych by łych funk cjo na riu szy SB z wo je -
wódz twa bia ło stoc kie go ozna czo nym nr. 98. Głów ny mi kry te ria mi do bo ru by ły: czas roz -
po czę cia pra cy po mię dzy 1944 r. a 1954 r. w WUBP w Bia łym sto ku oraz za trud nie nie
w wy dzia łach ope ra cyj nych. Do po wyż szych wy dzia łów za li czo no: I, II, III, IV, V, VII,
VIII, Śled czy, Wal ki z Ban dy ty zmem, „A”, Łącz no ści, do spraw Funk cjo na riu szy20.
Na tym eta pie ba dań ce lo wo zo sta ły po mi nię te wy dzia ły po moc ni cze, m.in.: Zdro wia,
Fi nan so wy czy Kwa ter mi strzo stwo. Zde cy do wa no się na to ze wzglę du na znacz ną licz -
bę ko biet za trud nio nych tam na eta tach cy wil nych i nie ma ją cych związ ku z re pre sjami,
m.in. sprzą ta czki, kel ne rki, sa ni ta riu szki, księ go we. Wy ją tek sta no wią tu wy dzia ły Per -
so nal ny i Ogól ny. Pierw szy z nich po zo sta wio ny zo stał ze wzglę du na ro lę, ja ką od gry -
wał w po li ty ce ka dro wej urzę du, dru gi na to miast z uwagi na bez po śred nią współ pra cę
z sa mym sze fem i do stę pem do wszel kich in for ma cji zarówno wpły wa ją cych, jak i wy -
pły wa ją cych z urzę du.

Do ku men ta cja ka dro wa two rzy bar dzo spe cy ficz ny zbiór źró deł. Do in for ma cji w nich
za war tych na le ży oczy wi ście pod cho dzić z ostroż no ścią. Część z po da wa nych fak tów
we wła sno ręcz nie spi sy wa nych ży cio ry sach, po da niach o przy ję cie do pra cy lub an kie -
tach spe cjal nych roz mi ja ła się z praw dą. Póź niej sze spraw dze nia do ko ny wa ne przez re -
fe ren tów Wy dzia łu Per so nal ne go i kon tro le spe cjal ne prze pro wa dza ne przez Wy dział ds.
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18 Do dat ko wo ak ta funk cjo na riu szy UB/SB w trak cie po rząd ko wa nia opa trzo ne zo sta ły sy gna tu rą
(cy frą V). 

19 R. Ko ściań ski, Do ku men ta cja ar chi wal na WUBP w Po zna niu. Kil ka uwag do wy bra nej se rii akt
[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. 54–64.

20 A. Bi liń ska -Gut, op. cit., s. 89–119; J. Au tu chie wicz, „Czuj niej to wa rzy sze, czuj niej...”. Współ za -
wod nic two pra cy w UB, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2009, nr 1, s. 417–429. 



Funk cjo na riu szy nie rzad ko ujaw nia ły in for ma cje fał szy we bądź za ta jo ne21. Mi mo to zda -
rza ły się przy pad ki, że ca ły mi mie sią ca mi, a na wet la ta mi nie udawa ło się wy kryć fał -
szerstw w ży cio ry sach22. Przy za cho wa niu ostroż no ści ak ta oso bo we sta no wią do sko na łe
źró dło do ba dań nad prze szło ścią kan dy da tów. Ży cio ry sy i an kie ty spe cjal ne znaj du ją ce
się w tecz kach oso bo wych są po moc ne przy usta la niu po cho dze nia spo łecz ne go, na ro -
do wo ści, wy zna nia oraz wy kształ ce nia. Przy ich po mo cy moż na od two rzyć prze bieg
służby, ale tak że sto pień za an ga żo wa nia w wy ko ny wa niu po le ceń prze ło żo nych, za an -
ga żo wa nie w peł nio ną służ bę (na gro dy, awan se). W pew nym stop niu są tak że po moc ne
w usta le niu po wo dów, dla któ rych część ko biet de cy do wa ła się świa do mie bądź nie
na współ two rze nie apa ra tu prze mo cy na Bia ło stoc czyź nie.

Po wy par ciu Niem ców ze sto li cy wo je wódz twa bia ło stoc kie go na te re nie mia sta
od 27 lip ca 1944 r. za czę ła in sta lo wać się no wa ko mu ni stycz na wła dza. Do Bia łe go sto -
ku nie mal u bo ku Ar mii Czer wo nej przy by ła pierw sza gru pa dzia ła czy ko mu ni stycz nych,
m.in.: mjr Le onard Bor ko wicz i kpt. Je rzy Szta chel ski (peł no moc ni cy PKWN na wo je -
wódz two bia ło stoc kie), jed na z klu czo wych dzia ła czek PPR – Edwar da Or łow ska, a tak że
płk Ta de usz Pasz ta, ma ją cy zor ga ni zo wać Urząd Bez pie czeń stwa i Mi li cję Oby wa tel ską.
Pierw szą i naj waż niej szą ich mi sją by ło utwo rze nie struk tur PPR na Bia ło stoc czyź nie.
Nie licz ne śro do wi sko ro bot ni cze, w któ rym przede wszyst kim szu ka no wspar cia, oraz
nie przy chyl ne na stro je spo łecz ne utrud nia ły za da nie. Edwar da Or łow ska w po cząt ko -
wym sta dium or ga ni zo wa nia par tii zwró ci ła się więc do przed wo jen nych, zna nych jej
człon ków KPP dzia ła ją cych na tym te re nie.

Obok przed sta wi cie li PKWN swo ich sił w zor ga ni zo wa niu wła dzy w Bia łym sto ku
pró bo wa ła tak że bia ło ru ska Ra da Miej ska (Gor so wiet), uzur pu ją ca so bie pra wo do wła -
dzy na za sa dach z lat 1939–1941 i na wo łu ją ca do przy łą cze nia Bia łe go sto ku po now nie
do BSRS. Na po cząt ku sierp nia 1944 r. opu ści ła jed nak mia sto i po zo sta wiła po le dla
dzia ła czy two rzą cej się PPR23.

Trud stwo rze nia struk tur pań stwo wych w Bia łym sto ku po dej mo wa li tak że przed sta -
wi cie le Rzą du RP na Uchodźs twie, chcą cy prze jąć wła dzę w ca łym wo je wódz twie. Sta -
no wi sko wo je wo dy ob jął Jó zef Przy by szew ski – okrę go wy de le gat rzą du RP. Wkrótce
mianował on Ryszarda Gołębiewskiego na prezydenta Białegostoku24. Po wo ła ny Za rząd
Miej ski z Przy by szew skim na cze le roz po czął two rze nie or ga nów po rząd ko wych i ad -
mi ni stra cyj nych. Na wo ły wał on do pod po rząd ko wa nia się za rzą dze niom le gal nej wła -
dzy pol skiej, a Ar mię Kra jo wą wska zy wał ja ko straż ni ka tej wła dzy.

De le ga ci PKWN – wspar ci przez woj ska sowieckie – sku tecz nie jednak te mu za po -
bie ga li. Wy pie ra jąc ad mi ni stra cję cy wil ną De le ga tu ry Okrę go wej Rzą du RP oraz zaj mu -
jąc te re ny dzia ła nia Ar mii Kra jo wej i or ga ni za cji na ro do wych NSZ i NOW, or ga ni zo wa li
wła sne struk tu ry ad mi ni stra cyj no -pań stwo we. De kret PKWN otwie ra ją cy dro gę dla rzą -
dów ko mu ni stów przy czy nił się do osta tecz ne go zdła wie nia dzia łal no ści przed sta wi cie li
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21 J. Bed na rek, op. cit., s. 141–207.
22 Zob. M. Cho da kie wicz, Wę drów ki hi sto ry ka. Kil ka słów o me to do lo gii [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. 177–191.
23 J.J. Mi lew ski, Wo je wódz two bia ło stoc kie. Za rys dzie jów (1919–1975), Bia ły stok 2011, s. 147;

A. Do broń ski, Bia ły stok – hi sto ria mia sta, Bia ły stok 1998, s. 169.
24 A. Pa sko, Ku li sy wła dzy lu do wej w wo je wódz twie bia ło stoc kim (1948–1956), Bia ły stok 2002, s. 23.



le gal nej wła dzy w mie ście. Zaj mo wa nie po miesz czeń, sprzę tu i aresz to wa nia25 zmu si ły
przed sta wi cie li rzą du RP, żoł nie rzy AK oraz żoł nie rzy or ga ni za cji na ro do wych do zej -
ścia do pod zie mia i po now nej kon spi ra cji. 

Dzia ła cze PKWN przy bacz nej uwa dze so wiec kich „ob ser wa to rów” opa no wy wa li
suk ce syw nie ad mi ni stra cję, są dow nic two, mi li cję oraz struk tu ry te re no we rzą du RP
i zastę po wa li je ko mu ni stycz ny mi or ga na mi wła dzy pań stwo wej26. W sierp niu 1944 r.
Ko mi tet Ob wo do wy PPR (Wo je wódz ki) na cze le z E. Or łow ską po wo łał do ży cia Wo je -
wódz ką Ra dę Na ro do wą, któ rej kie row ni kiem zo stał J. Szta chel ski. Rów no le gle po wstał
(pod le gły po cząt ko wo WRN) Wo je wódz ki Wy dział Bez pie czeń stwa. Nie ba wem misję
stwo rze nia struk tur bez pie czeń stwa w wo je wódz twie bia ło stoc kim rozpoczął Fau styn
Grzy bow ski. Puł kow nik T. Pasz ta, wy zna czo ny do te go za da nia z ra mie nia PKWN, sku -
pił się na two rze niu Mi li cji Oby wa tel skiej. Pod prze wod nic twem F. Grzy bow skie go grupa
skie ro wa na przez Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Lu bli nie roz po czę ła or ga ni zo -
wa nie apa ra tu re pre sji na Bia ło stoc czyź nie27. 

Za umow ną da tę po wsta nia WUBP przyj mu je się 15 sierp nia 1944 r., kie dy F. Grzy -
bow ski Roz ka zem per so nal nym nr 1/48 roz po czął peł nie nie obo wiąz ków kie row ni ka
urzę du28. Jesz cze te go sa me go dnia za twier dził on kie row ni ka Wy dzia łu Kontr wy wia -
du – naj waż niej sze go z punk tu wi dze nia władz ko mu ni stycz nych. Pod po rucz nik Ta de -
usz Piąt kow ski pra cę pod le głej so bie ko mór ki or ga ni za cyj nej po dzie lił na osiem sek cji,
któ re zaj mo wa ły się przede wszyst kim roz pra co wy wa niem or ga ni za cji pod ziem nych,
wro gich ele men tów w ad mi ni stra cji pań stwo wej, szkol nic twie, par tiach po li tycz nych,
a tak że osób współ pra cu ją cych z Niem ca mi. Pra cow ni cy sek cji prze pro wa dza li rów nież
re wi zje i aresz to wa nia oraz ak cje ope ra cyj ne. Nie ba wem za da nia te prze jął no wo po wsta -
ły Wy dział Wal ki z Ban dy ty zmem, do któ re go kom pe ten cji na le ża ło pro wa dze nie śledztw
w spra wach dzia ła nia nie le gal nych or ga ni za cji i ich li kwi da cji, a w rze czy wi sto ści uni -
ce stwie nie pod zie mia nie pod le gło ścio we go.

W okre sie or ga ni za cyj nym do bo rem kadr i opra co wa niem re gu la mi nu po rząd ko we -
go miał za jąć się świe żo mia no wa ny kie row nik Re fe ra tu Per so nal ne go – por. Sta ni sław
Prze strzel ski29. Re fe rat Po li tycz ny, zaj mu ją cy się wal ką z nie le gal ny mi or ga ni za cja mi,
zor ga ni zo wał por. Ko złow ski, a wa run ka mi lo ka lo wy mi, przy dzia ła mi żyw no ści
i mundurów miał nad zo ro wać Re fe rat Go spo dar czy pod prze wod nic twem por. An to nie -
go Szpa kow skie go. Na pierw szy plan wy su nę ła się po trze ba zor ga ni zo wa nia kar to te ki
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25 Aresz to wa no m.in. J. Przy by szew skie go (7 VIII 1944 r., na stęp nie wy wie zio no go do Mo skwy),
a tak że R. Go łę biew skie go oraz człon ków szta bu AK i De le ga tu ry Okrę gu. Zob. J. Ku łak, Pierw szy rok
so wiec kiej oku pa cji, Bia ły stok 1996, s. 28. 

26 H. Ma jec ki, Po cząt ki wła dzy lu do wej na Bia ło stoc czyź nie (1944–1947), Lu blin 1969.
27 H. Gna tow ska, PPR w wo je wódz twie bia ło stoc kim 1944–1948. Roz wój i dzia łal ność, War sza -

wa 1979, s. 43. 
28 AIPN Bi, 045/479, Roz kaz nr 1 z 15 VIII 1944 r., k. 4. 
29 Sta ni sław Prze strzel ski po zor ga ni zo wa niu Wy dzia łu Per so nal ne go, ulo ko wa niu i prze szko le niu od -

po wied nich osób de le go wa ny zo stał naj pierw do PUBP w Kut nie na kie row ni ka gru py ope ra cyj nej, a na -
stęp nie do MUBP w To ma szo wie Ma zo wiec kim, gdzie „wsła wił się” roz pra co wa niem kie row nic twa
miej skie go AK. W 1946 r. zo stał prze nie sio ny, a ra czej awan so wa ny na sze fa Od dzia łu In for ma cji Wojsk
Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go Wo je wódz twa Łódz kie go ZI KBW w War sza wie, a póź niej wo je wódz -
twa kra kow skie go. W 1948 r. zo stał zwol nio ny w związ ku z od ko men de ro wa niem do ar mii sowieckiej.
Zob.: Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 202; http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 26 IX 2014 r.).



za wie ra ją cej na zwi ska osób współ pra cu ją cych z po li cją przed 1939 r. oraz z oku pan tem
nie miec kim, a tak że człon ków nie le gal nych or ga ni za cji, czym za ję ła się Ha li na Wo ro no -
wicz. Po nad to Ewe li na Sa wic ka zo sta ła zo bli go wa na do or ga ni za cji se kre ta ria tu30. 

Wo je wódz ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku prze or ga ni zo wa no
w li sto pa dzie 1944 r. i wpro wa dzo no po dział na: Kie row nic two, Wy dział Kontr wy wia du
(z sek cja mi: 1, 2, 3, 4, 4a, 6, 7, 8), Se kre ta riat, Wy dział Fi nan so wy, Ko men da Gma chu,
Wy dział Go spo dar czy, sto łów ka, Wy dział Fi nan so wy – Bu chal te ria, Wy dział Wię zien -
nic twa, Wo je wódz ki Wy dział Cen zu ry Wo jen nej, Wy dział Per so nal ny, Od dział Ko le jo -
wej Eks po zy tu ry BP, póź niej do łą czy ły Biu ro Kon tro li Pra sy i Wi do wisk oraz Po li kli ni ka.
Po 1945 r. struk tu ry ule gły po now nej re or ga ni za cji. Obok Kie row nic twa i Wy dzia łu Per -
so nal ne go po zo stał Wy dział Kontr wy wia du, z tym że prze mia no wa no go na Wy dział I.
Do dat ko wo wy dzie lo ny zo stał Wy dział II (tech ni ka ope ra cyj na, ewi den cja, łącz ność),
Wy dział III (w skład któ re go we szła Ko men dan tu ra, czy li ochro na bu dyn ków i utrzy ma -
nie aresz tu; pocz ta spe cjal na; Sek cja Fi nan so wa; Sek cja Go spo dar cza), wspo mnia ny już
Wy dział Wal ki z Ban dy ty zmem31, Wy dział Wię zień i Obo zów. W wy ni ku prze kształ ceń
i no wych roz po rzą dzeń MBP do sierp nia 1947 r. w ob rę bie WUBP funk cjo no wa ły:
niezmien nie Kie row nic two urzę du, Se kre ta riat i Wy dział Per so nal ny, oprócz te go Wy -
dział I – zor ga ni zo wa ny już w ra mach czte rech sek cji32, Wy dział II (Sek cja 1, la bo ra to -
rium, pocz ta spe cjal na, łącz no ść), Wy dział IV (Eko no micz ny) zaj mu ją cy się m.in.
han dlem i apro wi za cją, prze my słem cięż kim, rol nic twem i go spo dar ką le śną. Po wstał
tak że Wy dział V (Spo łecz no -Po li tycz ny), Wy dział IIIA – prze mia no wa ny w 1946 r.
na Wy dział „A” (wy wiad i ob ser wa cja na po trze by in nych wy dzia łów ope ra cyj nych),
a tak że Wy dział IVA – prze mia no wa ny w 1946 r. na Wy dział Śled czy. Oprócz te go funk -
cjo no wa ły wy dzia ły: Szko le nia, Fi nan so wy, Zdro wia, Go spo dar czy, Po li kli ni ka, Od dział
Ko le jo wej Eks po zy tu ry BP i Ko men dan tu ra urzę du (czy li Biu ro Prze pu stek i Areszt),
a także Wy dział Wię zień i Obo zów. W stycz niu 1946 r. po wstał Wy dział VII po łą czo ny
z Wy dzia łu Wal ki z Ban dy ty zmem i Sek cji 2 Wy dzia łu I, a prze mia no wa ny osta tecz nie
na Wy dział III. Do dat ko wo na ba zie sek cji Wy dzia łu Per so nal ne go zor ga ni zo wa no
Wydział do spraw Funk cjo na riu szy. Po licz nych re or ga ni za cjach i roz sze rze niach kom -
pe ten cji po szcze gól nych ko mó rek or ga ni za cyj nych do 1953 r. funk cjo no wa ły w Bia łym -
sto ku wy dzia ły: I, II, III, IV, V, VIII, X (ten ostat ni po wstał w 1951 r. w ce lu kon tro li
we wnętrz nej apa ra tu par tyj ne go), Śled czy, „A”, ds. Funk cjo na riu szy, Wię zien nic twa,
Ogól ny, Szko le nia, Kadr, Łącz no ści, Fi nan so wy, Zdro wia, a tak że Sa mo dziel na Sek -
cja „C”, Sek cja Woj sko wa, Wo je wódz ki Od dział Kon su mów, Kwa ter mi strzo stwo, Re fe -
rat So cjal ny, In spek to rat Kon tro li, Ko men dan tu ra. W na stęp nym ro ku po ja wi ły się no we
wy dzia ły: Wy dział XI – ukie run ko wa ny na kon tro lę or ga ni za cji wy zna nio wych, In spek -
to rat Wiej ski, a Wy dział V włą czo no do Wy dzia łu III i utwo rzo no no we sek cje. Układ
ten prze trwał do li kwi da cji MBP, czy li do grud nia 1954 r., gdy na je go miej sce utwo rzo no
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30 AIPN Bi, 045/479, Roz kaz nr 1 z 15 VIII 1944 r., k. 4.
31 W wy ni ku po wsta nia Wy dzia łu Wal ki z Ban dy ty zmem w czerw cu 1945 r. do wal ki z pod zie miem

nie pod le gło ścio wym skie ro wa ne by ły dwie ko mór ki or ga ni za cyj ne WUBP: wspo mnia ny wy dział oraz
Sek cja 2 Wy dzia łu I/Kontr wy wia du.

32 Sek cja 1 – do wal ki z wy wia dem nie miec kim, Sek cja 2 – do wal ki z wy wia dem an giel skim, Sek -
cja 3 – do wal ki z wy wia dami ame ry kań skim i fran cu skim, Sek cja 4 – po zo sta łe kra je. Zob. A. Chmie -
lew ska, op. cit., s. 18.



dwa od ręb ne re sor ty: Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych oraz Ko mi tet do spraw Bez -
pie czeń stwa Pu blicz ne go33.

Ko bie ty za trud nio ne w WUBP w Bia łym sto ku, tak jak i na ob sza rze ca łe go kra ju,
w prze wa ża ją cej więk szo ści zaj mo wa ły sta no wi ska se kre ta rek, ma szy ni stek i te le fo ni -
stek. Część z nich nie rzad ko uczest ni czy ła w przed się wzię ciach ope ra cyj nych, a tak że
prze pro wa dza ła szko le nia przy go to wu ją ce do dzia łań ope ra cyj nych in nych funk cjo na -
riu szy. Wie le z nich uczest ni czy ło w re fe ren dum i tzw. za bez pie cza niu wy bo rów
w 1947 r., jak np. Ju lia Rab czuk, któ ra zo sta ła prze wod ni czą cą ko mi sji okrę go wej w cza -
sie re fe ren dum34, lub Ewe li na Sa wic ka, któ ra wcho dzi ła w skład ko mi sji wy bor czej okrę -
gu bia ło stoc kie go35. Ire na Po ża row ska otrzy ma ła na to miast dy plom uzna nia nada ny przez
Ko mi tet Cen tral ny PPR za pra cę w okre sie wy bor czym36. Część z nich bra ła tak że udział
w ak cjach amne styj nych, a na wet w wal kach z pod zie miem nie pod le gło ścio wym.
Na przy kład He le na Pro niew ska w 1946 r. zo sta ła wy zna czo na do ko mi sji amne styj nej,
w któ rej zaj mo wa ła się m.in. przyj mo wa niem bro ni i wy da wa niem za świad czeń. Ja ko
re fe rent Wy dzia łu III bra ła udział w re wi zjach oso bi stych i prze słu cha niach żoł nie rzy
pod zie mia nie pod le gło ścio we go37. So nia Ro gow ska38 ja ko na czel nik Wy dzia łu V WUBP
zna la zła się na wy ka zie funk cjo na riu szy bio rą cych udział w li kwi da cji or ga ni za cji „Mar -
way”39, a se kre tar ka KP MO Ha li na Ja kac ka uczest ni czy ła przy li kwi da cji or ga ni za cji
NZW „Za po ro że”, „Ła ba” i „Pod ha le”40 w la tach 1944–194941. Ana sta zja Bie lec ka (re -
fe rent PUBP) bra ła udział w roz pra co wy wa niu żoł nie rzy VI Bry ga dy Wi leń skiej42 oraz
żoł nie rzy Bia ło stoc kie go Okrę gu NZW KP Bielsk Pod la ski43 w la tach 1946–194944.
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33 AIPN Bi, 045/2091, Re fe rat ppłk. Wal de ma ra Ma ciej czu ka pt. „Za rys hi sto rii MO i SB w XXX -le -
ciu PRL na Bia ło stoc czyź nie ze szcze gól nym uwzględ nie niem lat 1944–1950”, k. 6; A. Chmie lew ska, op.
cit., s. 9–40; Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. I, s. 24; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 23–33.

34 AIPN Bi, 98/1126, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ju lii Rab czuk, k. 2.
35 A. Woj ciu lik, Ro la UB w kam pa nii przed wy bo ra mi do Sej mu Usta wo daw cze go (19.01.1947) na te -

re nie mia sta i po wia tu Bia ły stok [w:] Stu dia i ma te ria ły do dzie jów naj now szych ziem pół noc no -wschod -
nich..., s. 128.

36 AIPN Bi, 98/1110, Ak ta oso bo we Ire ny Po ża row skiej. 
37 AIPN Bi, 98/1981, Ak ta oso bo we He le ny Pro niew skiej.
38 AIPN Bi, 033/184, Wy kaz funk cjo na riu szy UBP i MO bio rą cych udział w roz pra co wy wa niu i li -

kwi da cji nie le gal nej or ga ni za cji pn. „Mar way”, k. 34; ibi dem, Wy kaz funk cjo na riu szy UBP i MO bio rą -
cych udział w roz pra co wy wa niu i li kwi da cji nie le gal nej or ga ni za cji AWP, k. 28.

39 Mło dzie żo wa Or ga ni za cja Nie pod le gło ścio wa „Mar way” o cha rak te rze pro pa gan do wym dzia ła ła
w Bia łym sto ku od kwiet nia 1949 r. do mar ca 1950 r. Atlas pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we -
go 1944–1956, red. R. Wnuk, War sza wa–Lu blin 2007, s. 110; A. Ole siń ska, „«Cha rak te ry sty ki» or ga ni -
za cji nie pod le gło ścio wych wy two rzo ne przez Wy dział «C» KW MO/WUSW w Bia łym sto ku
w la tach 1972–1990”, mps.

40 Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we krypt. „Za po ro że–Ła ba–Pod ha le” dzia ła ło w po wia tach Łom -
ża, Ostrów Ma zo wiec ka i Ostro łę ka. A. Ole siń ska, op. cit.; S. Po le szak, Pod zie mie an ty ko mu ni stycz ne
w Łom żyń skiem i Gra jew skiem (1944–1957), War sza wa 2004, s. 248.

41 AIPN Bi, 033/184, Wy kaz funk cjo na riu szy UBP, MO oraz żoł nie rzy WP bio rą cych udział w roz -
pra co wa niu i li kwi da cji nie le gal nej or ga ni za cji NZW krypt. „Za po ro że”, „Ła ba” i „Pod ha le” w la tach
1944–1949, k. 62.

42 K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, „Łu pasz ka”, „Młot”, „Hu zar”. Dzia łal ność 5 i 6 Bry ga dy Wi leń -
skiej AK (1944–1952), War sza wa 2002.

43 Atlas pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go..., s. 81. 
44 AIPN Bi, 033/184, Nie peł ny wy kaz funk cjo na riu szy UBP, MO i żoł nie rzy WP i KBW bio rą cych

udo ku men to wa ny udział w zwal cza niu nie le gal nej or ga ni za cji AK -AKO, k. 106; ibi dem, Wy kaz 



Bielec ka w re zul ta cie zgi nę ła pod czas po tycz ki z pa tro lem od dzia łu WiN w 1946 r.45 W li -
kwi da cji od dzia łu „Bruz dy”–„Ry by” bra ła udział tak że An na Ro mu szew ska – pod ofi cer
ope ra cyj ny WUBP w Bia łym sto ku46.

Dzię ki za an ga żo wa niu nie któ re z ko biet szyb ko awan so wa ły, tak że na sta no wi ska kie -
row ni cze w bia ło stoc kim urzę dzie, np.: Per ła Ismach -Goł dys – na czel nik Se kre ta ria tu/za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go47; Szej na Ka płan – za stęp ca na czel ni ka Służ by
Żyw no ścio wej Kwa ter mi strzo stwa48; Ma ria Kło sow ska – na czel nik Wy dzia łu Ogól ne go49;
An na Ku biak – od li sto pa da 1944 r. na czel nik Wo je wódz kie go Wy dzia łu Cen zu ry Wo jen -
nej50; Sa bi na Le wi – tak że na czel nik Wy dzia łu Cen zu ry, a do koń ca 1945 r. kie row nik Biu -
ra Kon tro li Pra sy i Wi do wisk51; He le na Ru bic ka – za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go52;
So nia Ro gow ska – m.in. na czel nik Wy dzia łu V53; Cze sła wa We so łow ska – kie row nik Se -
kre ta ria tu54; Ha li na Wo ro no wicz – za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go55. 

Ana li zu jąc ży cio ry sy funk cjo na riu szek, można dostrzec, że na pierw szy plan wy su -
wa się ich ko mu ni stycz na prze szłość. Pod ję cie pra cy za wo do wej w re sor cie wy da je się
być w pew nym stop niu kon ty nu acją ko mu ni stycz nej ak tyw no ści, zwłasz cza w pierw -
szych la tach kształ to wa nia się struk tur urzę du. Po twier dza ją to wspo mnie nia cho ciaż by
na czel ni ka wię zie nia w Bia łym sto ku Je fi ma Par fie niu ka, któ ry opi su jąc po cząt ki two rze -
nia się UB, wspo mi nał, że „po wy zwo le niu kra ju spod oku pa cji nie miec kiej po wo ła no
mnie na par tyj ną ro bo tę [za pew ne cho dzi tu o udział w two rze niu pierw sze go ko mi te tu
po wia to we go w wo je wódz twie bia ło stoc kim w paź dzier ni ku 1944 r.56 – przyp. U.G.].
W ro ku 1945 zo sta łem prze nie sio ny na in ny od ci nek pra cy, tj. do or ga nów [czy li na sta -
no wi sko na czel ni ka wię zie nia w Bia łym sto ku od ma ja 1945 r. – przyp. U.G.]”57.
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pracowni ków UB i MO oraz żoł nie rzy WP bio rą cych udział w roz pra co wy wa niu i li kwi da cji nie le gal nej
or ga ni za cji pn. „VI Par ty zanc ka Bry ga da Wi leń ska” w la tach 1946–1949, k. 147; ibi dem, Wy kaz funk -
cjo na riu szy UBP, MO i WP bio rą cych udział w roz pra co wy wa niu i li kwi da cji nie le gal nej or ga ni za cji
NZW krypt. „Bu rza” na te re nie pow. biel skie go, k. 190. 

45 AIPN Bi, 98/33, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ana sta zji Bie lec kiej.
46 AIPN Bi, 033/184, Wy kaz funk cjo na riu szy UBP i MO bio rą cych udział w roz pra co wy wa niu i li -

kwi da cji ban dy „Bruz dy”–„Ry by”, k. 165.
47 AIPN Bi, 059/121, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Per ły Goł dys; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki...,

s. 114.
48 AIPN Bi, 98/743, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Szej ny Ka płan; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki...,

s. 136.
49 AIPN Bi, 98/768, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ma rii Kło sow skiej; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie -

ki..., s. 143.
50 AIPN Bi, 98/817, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza An ny Ku biak; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki...,

s. 153. 
51 AIPN Bi, Kar ta ewi den cyj na funk cjo na riu sza Sa bi ny Le wi; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 160;

A. Chmie lew ska, op. cit., s. 16. 
52 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 216. 
53 AIPN Bi, 98/1776, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza So nii Ro gow skiej; Twa rze bia ło stoc kiej bez -

pie ki..., s. 210.
54 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 253.
55 AIPN Bi, 98/1354, Ak ta oso bo we funk cjo na riu sza Ha li ny Wo ro no wicz; Twa rze bia ło stoc kiej bez -

pie ki..., s. 259. 
56 H. Gna tow ska, op. cit., s. 21.
57 M. Zwol ski, Wię zie nie w Bia łym sto ku w la tach 1944–1956, Bia ły stok 2011, s. 384; Apa rat bez -

pie czeń stwa w Pol sce..., t. I, s. 56.



Za trud nie nia w pierw szych mie sią cach 1944 r. wy raź nie wska zu ją, że in sta lo wa nie
się sys te mu sta li now skie go w Pol sce wspar to przede wszyst kim na by łych człon kach
KPP i KZMP oraz par ty zant ki so wiec kiej. Czę sto po sił ko wa no się tak że lo kal ny mi dzia -
ła cza mi, m.in. z cza sów oku pa cji, ko mi te tów an ty fa szy stow skich z Bia łe go sto ku czy
KPZB. Gro no przed wo jen nych ko mu ni stów za si la ło na stęp nie sze re gi PPR i roz bu do -
wy wa ło jej struk tu ry na Bia ło stoc czyź nie. PPR na to miast do MO i UBP kie ro wa ła naj -
bar dziej zdy scy pli no wa nych i od po wie dzial nych ak ty wi stów58.

W gru pie osób z „od po wied nią” prze szło ścią skie ro wa nych do zbudowania bia ło stoc -
kiej „bez pie ki” by ła m.in. wspo mnia na już Ha li na Wo ro no wicz59, któ ra w 1939 r. bra ła
udział w two rze niu ko mi te tów an ty fa szy stow skich60 – by ła prze wod ni czą cą Ko mi sji
Orga ni za cyj nej oraz łącz ni kiem mię dzy więk szy mi mia sta mi. W ze zna niach z 14 wrześ -
nia 1944 r. w spra wie Ży da oskar żo ne go o kolaborację z Niem ca mi Ha li na Wo ro no wicz
wspo mi nała współ pra cę z Ed kiem Bo rak są, jed nym z przy wód ców pod czas po wsta nia
w get cie bia ło stoc kim, przy or ga ni zo wa niu uzbro je nia dla get ta61. Na to miast zi mą 1944 r.
prze szła już do so wiec kiej Bry ga dy Par ty zanc kiej im. Ka li now skie go, w któ rej by ła wy -
wia dow cą. Ha li na Wo ro no wicz ja ko dłu go let nia dzia łacz ka ko mu ni stycz na by ła od po -
wied nią oso bą do kon stru owa nia ka dry po wsta ją ce go UB w Bia łym sto ku. Dla te go też
w 1944 r. wy ko rzy sta no jej umie jęt no ści do zor ga ni zo wa nia kar to te ki, a na stęp nie za si -
li ła ka drę Wy dzia łu Per so nal ne go i ja ko za stęp ca kie row ni ka spra wo wa ła pie czę nad no -
wo za trud nio ny mi oso ba mi. 

Po dob ne przy go to wa nie mia ła Ewe li na Sa wic ka62, któ ra na le ża ła do przed wo jen nej
KPP. Z po le ce nia KC tej par tii skie ro wa na zo sta ła tak że do dzia ła nia w PPS -Le wi ca.
Po wy bu chu II woj ny świa to wej przy łą czy ła się do par ty zant ki so wiec kiej. Za dzia łal ność
ko mu ni stycz ną by ła wie lo krot nie są dzo na, a w 1938 r. ska za no ją na 6 lat po zba wie nia
wol no ści. W lip cu 1944 r. ja ko se kre tar ka peł no moc ni ka PKWN przy je cha ła do Bia łe go -
sto ku. Od wrze śnia 1944 r. pro wa dzi ła z ko lei kur sy i szko le nia ak ty wu par tyj ne go,
a w paź dzier ni ku te go ro ku zo sta ła wy kła dow cą w no wo po wsta łej Szko le Par tyj nej PPR63.
E. Sa wic ka, bę dąc już I se kre ta rzem Ko mi te tu Miej skie go PPR w Bia łym sto ku, po wo ła -
na zo sta ła do współ two rze nia lokalnych or ga nów bez pie czeń stwa. Ja ko pra cow nik
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58 H. Gna tow ska, op. cit., s. 43. 
59 Wła ści wie Cha ja Gros sman. Zob.: E. Ro ga lew ska, Get to bia ło stoc kie. Do świad cze nie za gła -

dy – świa dec twa li te ra tu ry i ży cia, Bia ły stok 2008, s. 169–172. 
60 W Bia łym sto ku Or ga ni za cja An ty fa szy stow ska za wią za ła się w 1942 r. i utwo rzyła na te re nie mia -

sta sieć kon spi ra cyj nych grup i kół te re no wych. Or ga ni za cja skła da ła się z ko mu ni stów, by łych człon -
ków KPP i KPZB. Ukształ to wa ła się ona na ba zie Or ga ni za cji Po mo cy Ra dziec kim Jeń com Wo jen nym
i Ofia rom Ter ro ru Hi tle row skie go. Or ga ni za cja ta na te re nie get ta bia ło stoc kie go utwo rzy ła Ko mi tet An -
ty fa szy stow ski z do świad czo ny mi ko mu ni sta mi na cze le, któ ry pod czas po wsta nia w get cie w 1943 r.
zor ga ni zo wał le wi co we gru py bo jo we pod do wódz twem Mord echa ja Te nen bau ma. Po osta tecz nej li kwi -
da cji get ta w Bia łym sto ku człon ko wie Or ga ni za cji An ty fa szy stow skiej prze szli do par ty zant ki sowieckiej.
Zob. H. Ma jec ki, M. Gna tow ski, Z dzie jów walk PPR o zbu do wa nie i utrwa le nie wła dzy lu do wej na Bia -
ło stoc czyź nie w la tach 1944–1947, Bia ły stok 1962, s. 9–15. 

61 AIPN Bi, 410/329, Ak ta do cho dze nia w spra wie Waj swel da/Wajs fel da Ja ku ba, oskar żo ne go o czyn
z art. 1 de kre tu z dn. 31 VIII 1944 r. Ze zna nia z 14 IX 1944 r., k. 16.

62 Ewe li na Sa wic ka (Szczę sna) z d. He flich. W cza sie woj ny uży wa ła na zwi ska Elż bie ta Pań do lin.
Zob.: http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 26 IX 2014 r.); APB, KW PZPR, sygn. 7205, Ak ta oso bo we;
AIPN Bi, 98/1162, Ak ta oso bo we Ewe li ny Sa wic kiej (Szczę snej); A. Do broń ski, op. cit., s. 171.

63 H. Gna tow ska, op. cit., s. 18, 24. 



Wydzia łu I WUBP w Bia łym sto ku bra ła m.in. udział w prze słu cha niach świad ków oraz
po dej rza nych w spra wach z De kre tu PKWN z dnia 31 sierp nia 1944 r. o wy mia rze ka ry
dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia rzy win nych za bójstw i znę ca nia się nad lud no -
ścią cy wil ną i jeń ca mi oraz dla zdraj ców na ro du pol skie go. E. Sa wic ka do dat ko wo w latach
1945–1947 by ła w Bia łym sto ku re dak to rem „Jed no ści Na ro do wej”, od 1948 r. „Gło su
Ludu”, na to miast w la tach 1950–1951 – „Try bu ny Lu du”.

Od po wied nia prze szłość oraz człon ko stwo w par tii da wa ło swo je go ro dza ju pro fi ty.
Dzię ki przy na leż no ści par tyj nej wzra sta ło praw do po do bień stwo wy sła nia na prze szko -
le nie do Wo je wódz kiej Szko ły Par tyj nej PPR, po ukoń cze niu któ rej ab sol wen tów de le -
go wa no do pra cy w in sty tu cjach pań stwo wych, w tym rów nież do WUBP w Bia łym sto ku.
Wy dział Per so nal ny KW PPR po uprzednim prze szko le niu do pra cy w re sor cie skiero -
wał m.in. Marię Łu kja nik, An nę Łu kja nik, Le oka dię Pa li now ską, Sta ni sła wę Mar cin kian,
Kry sty nę Jonik, Ha li nę Ko ryc ką i Na dzie ję Ro mań czuk64. Wśród ko biet za trud nio nych
w UB w Bia łym sto ku w 1948 r. przy na leż ność do PPR de kla ro wa ło 21 proc. Licz ba funk -
cjo na riu szek za pi su ją cych się do PPR, a póź niej do PZPR, sys te ma tycz nie wzra sta ła.
W ko lej nych la tach przy na leż ność do par tii de kla ro wa ło już 48 proc. ko biet. Ak ces
do orga ni za cji par tyj nej zgła sza no bar dzo czę sto po roz po czę ciu służ by w re sor cie. Funk -
cjo na riusz ki na le ża ły rów nież do in nych or ga ni za cji par tyj nych, jak ZMP czy Spo łecz -
no -Oby wa tel ska Li ga Ko biet65. 

Znacz ny od se tek ko biet ma ją cych szan sę na za trud nie nie w apa ra cie bez pie czeń stwa,
a nie na le żą cych do żad nej par tii wy wo dził się ra czej ze śro do wisk przy chyl nych so cja li -
stycz nej wła dzy. Ro dzi ce, bra cia lub sio stry przy szłych funk cjo na riu szek pra co wa li już
w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub apa ra cie par tyj nym. Krąg zna jo mych rów -
nież ogra ni czał się do dzia ła czy ko mu ni stycz nych i pra cow ni ków re so rtu. Te czyn ni ki
zna czą co wpły wa ły na de cy zje o wy bo rze miej sca za trud nie nia. W WUBP – jak słusz nie
za uwa ży li To masz Da ni lec ki i Mar cin Zwol ski66 – zda rza ło się, że pra co wa no ca ły mi ro -
dzi na mi, a na wet ca ły mi wio ska mi. 

Kan dy dat ki do pra cy w WUBP re kru to wa ły się przede wszyst kim z te re nów wschod -
nich wo je wódz twa bia ło stoc kie go. Naj licz niej re pre zen to wa ne by ły po wia ty bia ło stoc ki
i biel ski, przy czym najczęściej zatrudnianymi by ły Bia ło ru sin ki. Z po wia tu Bielsk Pod -
la ski za trud nio nych by ło bo wiem aż 68 proc. ko biet tej na ro do wo ści i wy zna nia pra wo -
sław ne go. Z po wia tu bia ło stoc kie go, skąd wy wo dzi ło się 60 proc. ogó łu za trud nio nych,
po nad 20 proc. sta no wi ły ko bie ty tej na ro do wo ści. Gro no nie wiast na ro do wo ści pol skiej
i wy zna nia rzym sko ka to lic kie go z po wia tu bia ło stoc kie go sta no wi ło na to miast 41 proc.
za trud nio nych, a 24 proc. z nich de kla ro wa ło na ro do wość pol ską i wy zna nie pra wo sław -
ne. Na ro do wość ży dow ską re pre zen to wa ło 2 proc. ba da nych ko biet67. 
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64 AIPN Bi, 98/1976, Ak ta oso bo we Ma rii Łu kja nik; AIPN Bi, 98/961, Ak ta oso bo we Sta ni sła wy
Mar cin kian; AIPN Bi, 98/723, Ak ta oso bo we Kry sty ny Jo nik; AIPN Bi, 98/1946, Ak ta oso bo we Ha li ny
Ko ryc kiej; AIPN Bi, 98/1715, Ak ta oso bo we Na dziei Ro mań czuk.

65 Wię cej na te mat bia ło stoc kiej SOLK i jej dzia łal no ści wśród ko biet zob. A. Sta sie wicz, „Dzia łal -
ność Spo łecz no -Oby wa tel skiej Li gi Ko biet w la tach 1945–1948 na Bia ło stoc czyź nie w świe tle do ku -
men tów PPR” [w:] „Ko bie ty «na za krę cie» 1933/1939–1989”, s. 23–52 (w druku). 

66 M. Zwol ski, op. cit., s. 85.
67 W tym miej scu war to pod kre ślić, że na ro do wość zo sta ła usta lo na na pod sta wie in for ma cji po da -

nych przez sa me funk cjo na riusz ki w an kie tach per so nal nych. Choć i tu po ja wia ły się roz bież no ści, 



Re pre zen tan tem tej ostat niej nie licz nej gru py mniej szo ści na ro do wej by ła Per ła Goł -
dys Ismach, któ ra ma jąc wy so kie kwa li fi ka cje, zo sta ła za trud nio na ja ko re fe rent szko le -
nio wy w WUBP. Jej kwa li fi ka cje i do świad cze nie zdo by te jesz cze przed 1944 r. czy ni ły
z niej ide al ne go pra cow ni ka. Per ła Goł dys mia ła wyż sze wy kształ ce nie, któ re w 1935 r.
uzy ska ła na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer sy te tu War szaw skie go. Wraz z mę żem
od 1930 r. dzia ła ła w KPP, w któ rej otrzy ma ła pseu do nim „Czar na”. Za ak tyw ną dzia łal -
ność ko mu ni stycz ną w 1935 r. zo sta ła aresz to wa na i osa dzo na w wię zie niu w Ło dzi.
Po wyj ściu na wolność do wrze śnia 1939 r. udzie la ła pry wat nych lek cji. Po agre sji ZSRR
na Pol skę pra co wa ła ja ko se kre tarz i in spek tor szkol ny szkół śred nich i po cząt ku ją cych
w Ra dzie Na ro do wej w Za mbro wie, gdzie or ga ni zo wa ła szko ły so wiec kie. W 1945 r. wstą -
pi ła do PPR i ja ko przed wo jen na dzia łacz ka KPP skie ro wa na zo sta ła do pra cy w WUBP
w Bia łym sto ku. Perłę Goł dys Ismach przy ję to do służ by we wrze śniu 1945 r. na sta no wi -
sko star sze go re fe ren ta Wy dzia łu Per so nal ne go. Zaj mowała się pra cą szko le nio wą w za -
kre sie za wo do wym i po li tycz nym. Rok póź niej zo sta ła kie row ni kiem Se kre ta ria tu sze fa
urzę du. W 1948 r. prze nie sio no ją na sta no wi sko re fe ren ta Wy dzia łu II, któ re go za da nia
wią za ły się z tech ni ką ope ra cyj ną, ewi den cją (kar to te ka), łącz no ścią i szy fra mi68. Rów no -
cze śnie za czę ła peł nić funk cję se kre ta rza Ko mi te tu Za kła do we go PZPR i udzie lać się
bardzo ak tyw nie w pra cy par tyj nej. W 1949 r. zo sta ła kie row ni kiem Sek cji 1 Wy dzia łu II,
zaj mu ją cej się pro wa dze niem kar to te ki oraz ar chi wum spraw za koń czo nych przez sek cje
ope ra cyj ne. W ce lu uspraw nie nia pra cy ko mór ki or ga ni za cyj nej w WUBP szef urzę du mia -
no wał ją na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Ogól ne go, któ ry nad zo ro wał pra cę Kan ce -
la rii, Se kre ta ria tu sze fa urzę du, Aresz tu, Ko men dan tu ry i Biu ra Prze pu stek. Ze wzglę du
na wyż sze wy kształ ce nie, do świad cze nie w pra cy z ludź mi, a przede wszyst kim „wy so -
kie wy ro bie nie po li tycz ne” po zwa la ją ce na pro wa dze nie sa mo dziel nych wy kła dów po li -
tycz no -wy cho waw czych Per ła Ismach Goł dys we wrze śniu 1950 r. zo sta ła de le go wa na
do Cen trum Wy szko le nia MBP w Le gio no wie, gdzie wy kła da ła hi sto rię ru chu ro bot ni cze -
go. Jed nak z uwa gi na mę ża, któ ry nie mógł zna leźć pra cy w po bli żu War sza wy, prze nie -
sio no ją do Olsz ty na, gdzie zo sta ła za twier dzo na na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu
Ogól no ad mi ni stra cyj ne go WUBP, a na stęp nie na na czel ni ka Se kre ta ria tu WUBP. W 1961 r.
ode szła na eme ry tu rę. W cza sie służ by w Olsz ty nie by ła człon kiem Wo je wódz kiej Ko mi -
sji Kon tro li Par tyj nej oraz Ko mi sji We te ra nów Ru chu Ro bot ni cze go przy KW PZPR.
W okre sie od 1945 r. do 1961 r. by ła wie lo krot nie na gra dza na po chwa ła mi, gra ty fi ka cja -
mi pie nięż ny mi oraz od zna cze nia mi za wy ko ny wa ną pra cę69. 

Więk szo ści kan dy dat kom pra ca w urzę dzie wy da wa ła się być szan są na po lep sze nie
wa run ków by to wych. Sły sząc opo wie ści ko le ża nek o sta łej pen sji, do brych wa run kach
i moż li wo ściach, ja kie da je pra ca w urzę dzie, dziew czę ta tym bar dziej de cy do wa ły się
na zło że nie po da nia. Czyn nik eko no micz ny obok ide owych po bu dek roz po czę cia pra cy
w UBP był do mi nu ją cy, szcze gól nie w pierw szych la tach po wo jen nych. 

Bia ły stok po dzia ła niach wo jen nych był bar dzo z nisz czo ny, a wie le ro dzin utra ci ło
ma jąt ki, któ re na le ża ło od bu do wać. Du ża licz ba ko biet stra ci ła też część mę skich człon -
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np. mię dzy an kie tą skła da ną przy przy ję ciu do służ by w 1945 r. a dru gą – skła da ną już po kil ku la tach
pra cy. W ta kim przy pad ku bra no pod uwa gę in for ma cję z pierw szej an kie ty spe cjal nej.

68 A. Chmie lew ska, op. cit., s. 17; Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 29.
69 AIPN Bi, 059/121, Ak ta oso bo we Per ły Goł dys Ismach.



ków ro dzi ny, a tym sa mym wspar cia i opie ki. Nie rzad ko też w ro dzi nach śred nio ma jęt -
nych sa ma pra ca mę ża nie wy star cza ła już na utrzy ma nie ro dzi ny. Ko bie ty nie wąt pli wie
po szu ki wa ły źró deł utrzy ma nia. Do dat ko wo prze lud nie nie wsi wpły wa ło na wzrost mi -
gra cji lud no ści wiej skiej do od bu do wu ją cych się miast w po szu ki wa niu szans na zdo by -
cie za trud nie nia. 

Bia ło stoc czy zna w ba da nym okre sie mia ła ty po wo rol ni czy cha rak ter, tyl ko 25 proc. lud -
no ści miesz ka ło w mia stach. Bia ły stok ja ko jed na z więk szych aglo me ra cji li czył przed
1939 r. 107 tys. miesz kań ców70. Po woj nie na to miast licz ba ta nie prze kro czy ła jed nej trze -
ciej po przed nie go sta nu71. Z ana li zy akt wy ni ka, że przy szłe funk cjo na riusz ki wy wo dzi ły się
wła śnie z te re nów wiej skich, co odpowiadało pra wie 60 proc. ba da nych ko biet, a z więk -
szych miast – je dy nie nie ca łe 30 proc. Nie znacz ny od se tek sta no wi ły tak że ko bie ty przy by -
łe spo za wo je wódz twa bia ło stoc kie go, np. Ło dzi i kom plet nie znisz czo nej War sza wy. 

Dla mło dej oso by po cho dzą cej z pro win cji pra ca w Bia łym sto ku by ła nie rzad ko pod -
wyż sze niem pre sti żu spo łecz ne go oraz do brym po cząt kiem ka rie ry za wo do wej. Wie le
ko biet roz po czy na ją cych pra cę w urzę dzie mia ło 16, 17, 18 lat, a śred nia wie ku nie prze -
kra cza ła 20 ro ku ży cia. Wkra cza jąc za tem w do ro słe ży cie i nie ma jąc za so bą do świad -
cze nia za wo do we go, ko rzy sta ły z szan sy da nej przez or ga ny bez pie czeń stwa.
Do pierw szej po ło wy lat pięć dzie sią tych do służ by przyj mo wa no bo wiem pra wie każ de -
go. Spo wo do wa ne to by ło bra kiem lu dzi i po trze bą szyb kie go in sta lo wa nia się struk tur
na te re nie wo je wódz twa bia ło stoc kie go. Li czył się przede wszyst kim świa to po gląd i brak
ele men tów kom pro mi tu ją cych z prze szło ści kan dy da ta, a nie kwa li fi ka cje za wo do we.
Na prze strze ni lat 1944–1954 po nad po ło wa ko biet – funk cjo na riu szy przed przy stą pie -
niem do pra cy nie po sia da ła za wo du lub sta łe go za trud nie nia. Nie wiel ki od se tek (tyl -
ko 18 proc.) kan dy da tek mia ło ukoń czo ne kur sy ma szy no pi sa nia czy bu chal te rii.

Na po cząt ku two rze nia się UBP w cza sie przyj mo wa nia osób do pra cy nie zwra ca no
uwa gi na do świad cze nie za wo do we. Kwe stia ukoń czo nych szkół tak że zda wa ła się być
nie istot na. Bar dzo ni ski po ziom wy kształ ce nia funk cjo na riu szy do ty kał re sort jesz cze
w po cząt kach lat pięć dzie sią tych XX w. W ca łej Pol sce po nad 20 proc. za trud nio nych
nie ukoń czy ło na wet szko ły po wszech nej72. Je że li cho dzi o wo je wódz two bia ło stoc kie,
to ukoń cze niem wszyst kich klas pod sta wo wych le gi ty mo wa ło się mniej niż 40 proc. pra -
cow ni ków. Nie wiel ki od se tek sta no wi li funk cjo na riu sze z wy kształ ce niem śred nim i wyż -
szym. Śred nią sta ty stycz ną w WUBP nie znacz nie pod no si ły ko bie ty. Prze wa ża ły
funk cjo na riusz ki z peł nym pod sta wo wym wy kształ ce niem. Znacz ny pro cent sta no wi ły
ko bie ty z nie peł nym śred nim i śred nim wy kształ ce niem. Na 157 prze ba da nych ży cio ry -
sów funk cjo na riu szek tyl ko 5 z nich po sia da ło dy plom73. Wspo mnia na wy żej Per ła
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70 S. Kal bar czyk, Lud ność wiej ska w krę gu od dzia ły wa nia so wiec kie go apa ra tu re pre sji na oku powa -
nych Kre sach Wschod nich w la tach 1939–1941 [w:] Re pre sje wo bec wsi i ru chu lu do we go (1939–1945),
red. J. Gmi truk, E. Le niart, War sza wa 2009, s. 45–66.

71 A. Do broń ski, op. cit., s. 173.
72 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce..., t. II, s. 15. 
73 Przy prze pro wa dza niu wy li czeń do ty czą cych wy kształ ce nia uwzględ nio no re for mę szkol nic twa

prze pro wa dzo ną w 1932 r. oraz wpro wa dze nie w 1940 r. tzw. dzie się cio lat ki ja ko peł nej szko ły śred niej.
Zob. L. Szu ba, Po li ty ka oświa to wa pań stwa pol skie go w la tach 1944–1956, Lu blin 2002; M. Ba lic ki,
Szkol nic two bia ło stoc kie w la tach 1944–1972. Stu dium hi sto rycz no -po rów naw cze, Bia ły stok 1995;
J. Szla szyń ski, A. Ma kow ski, Au gu stów. Mo no gra fia hi sto rycz na, Au gu stów 2007, s. 567.



Gołdys Ismach uzy ska ła przed woj ną dy plom na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym UW. Ab -
sol went ka mi te go uni wer sy te tu by ły tak że Sa bi na Le wi i Ewe li na Sa wic ka, któ ra ukoń -
czy ła Wy dział Na uk Spo łecz no -Po li tycz nych. Ma ria Kło sow ska na to miast otrzy ma ła
dy plom se mi na rium na uczy ciel skie go. Ko bie ty nie po sia da ją ce śred nie go bądź wyż sze -
go wy kształ ce nia czę sto ko rzy sta ły z moż li wo ści uzu peł nie nia edu ka cji. Przede wszyst -
kim po dej mo wa ły na ukę w szko łach dla pra cu ją cych.

W związ ku z ni skim po zio mem wy kształ ce nia więk szo ści pra cow ni ków w wo je wódz -
kich urzę dach bez pie czeń stwa pu blicz ne go sze fo wie zo sta li zo bli go wa ni do or ga ni zo wa -
nia kur sów do szka la ją cych funk cjo na riu szy (włą cza jąc w to na wet kur sy j. pol skie go74),
a od 1950 r. uru cho mio no szko ły uzu peł nia ją ce z za kre su wie dzy pod sta wo wej. Or ga ni zo -
wa no za ję cia po li tycz no -wy cho waw cze obej mu ją ce przed mio ty z hi sto rii ru chu ro bot ni -
cze go w Pol sce, so ju szu ro bot ni czo -chłop skie go oraz „po praw nej” hi sto rii Pol ski. Wszyst kie
eg za mi ny koń czy ły się wy da niem świa dec twa ukoń cze nia, któ re po win no zna leźć się w ak -
tach oso bo wych funk cjo na riu sza. Nie ste ty tyl ko w po je dyn czych przy pad kach za cho wa ły
się te go ty pu do ku men ty. Trud no jest za tem usta lić, ja ka licz ba ko biet prze szła owe szko -
le nia i z ja kim wy ni kiem je ukoń czy ła. Oprócz moż li wo ści kie ro wa nia na za ję cia w szko -
łach dzia ła ją cych przy WUBP sze fo wie urzę dów mie li prawo de le go wa nia pra cow ni ków
do szkół cen tral nych. Szko ła MBP (naj pierw z sie dzi bą w Lu bli nie, a po tem w Ło dzi) kształ -
ci ła już ofi ce rów, a od 1947 r. jej kom pe ten cje prze ję ło Cen trum Wy szko le nia MBP w Le -
gio no wie. Z za cho wa nych do ku men tów wy ni ka, że szko łę w Lubli nie w 1944 r. ukoń czy ły
ko bie ty za trud nio ne w Wy dzia le Cen zu ry Wojen nej w Białymstoku.

Służ ba w or ga nach bez pie czeń stwa otwie ra ła dro gę ka rie ry za wo do wej i awan su spo -
łecz ne go. Wią za ła się tak że z wy róż nie nia mi, np. pre mia mi i na gro da mi. Do od zna czeń
ty po wa no pra cow ni ków, któ rzy wykazali się „bo ha ter ski mi czy na mi w wal ce z wro ga mi
pań stwa i de mo kra cji” oraz przejawiali ofiar ną pra cę „w dzie dzi nie ope ra cyj nej i or ga ni -
za cyj nej”. Pre mia pie nięż na oraz po chwa ła przy dzie la ne by ły oso bom „wy róż nia ją cym
się nie na gan na pra cą, su mien no ścią i wła sną ini cja ty wą w wy ko ny wa niu obo wiąz ków
służ bo wych”75. Te go ty pu wy róż nie nia mo ty wu ją ce do bar dziej wy tę żo nej pra cy otrzy -
my wa ły tak że ko bie ty zatrudnione w bia ło stoc kim urzę dzie BP. Wśród nich zna la zły się
też funk cjo na riusz ki, któ re bra ły udział w dzia ła niach ope ra cyj nych zmie rza ją cych do roz -
bi cia or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych na Bia ło stoc czyź nie. Po nad to funk cjo na riusz ki do -
sta wa ły do dat ko we pre mie pie nięż ne z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Ko biet (8 mar ca)76.

Wie lo krot nie na gra dza nym i wy róż nia ją cym się pra cow ni kiem bia ło stoc kie go WUBP
by ła So nia Ro gow ska. Służ bę w UB roz po czę ła w wie ku 33 lat. W mar cu 1945 r. zo sta -
ła za trud nio na na sta no wi sku se kre ta rza Wy dzia łu I (wcze śniej Kontr wy wiad). W nie -
speł na rok awan so wa ła na sta no wi sko za stęp cy kie row ni ka Sek cji 1 Wy dzia łu V, któ ra
zaj mo wa ła się ochro ną par tii i ru chu ro bot ni cze go. W 1950 r., spraw dziw szy się na tym
od cin ku, zo sta ła za twier dzo na na na czel ni ka te go wy dzia łu. Po dwóch la tach mia no wa -
no ją na czel ni kiem no wo po wsta łe go Wy dzia łu X, któ ry kon tro lo wał spra wy we wnętrz -
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74 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 10. 
75 AIPN Łd, 0050/22/2, In struk cja dy rek to ra De par ta men tu Szko le nia Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go z dnia 11 V 1948 r. o prze pro wa dze niu eg za mi nów z za jęć po li tycz no -wy cho waw czych
w WUBP i PUBP, k. 67.

76 AIPN Bi, 045/726, Roz ka zy we wnętrz ne sze fa WUBP do ty czą ce pre mio wa nia funk cjo na riu szy
WUBP i jed no stek te re no wych, k. 1, 54. 



ne apa ra tu par tyj ne go77. Od paź dzier ni ka 1954 r. by ła in spek to rem do spraw szko leń,
a w li sto pa dzie 1956 r. po now nie zo sta ła na czel ni kiem Wy dzia łu X. Po zli kwi do wa niu
wy dzia łu mia no wa no ją na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej, póź -
niej sze go Wy dzia łu „C” (SB), przy KW MO w Bia łym sto ku. Służ bę za koń czy ła w 1962 r.
Wśród prze ło żo nych cie szy ła się bar dzo do brą opi nią – by ła wy bit nym pra cow ni kiem
po zy sku ją cym TW. Sze fo wie okre śla li ją ja ko „po li tycz nie do brze wy ro bio ną i bar dzo
spraw ną we współ pra cy z agen tu rą”78. 

Wzo ro wą po sta wę pre zen to wa ła tak że Ha li na Ko ryc ka, któ ra w prze ci wień stwie
do S. Ro gow skiej nie osią gnę ła wy so kich sta no wisk. Mi mo że mia ła oka zję zo stać kie -
row ni kiem, jej prze ło żo ny nie wy ra ził na to zgo dy, ar gu men tu jąc, że nie był by w sta nie
zna leźć ni ko go in ne go na jej miej sce. H. Ko ryc ka służ bę roz po czę ła w 1948 r. ja ko ma -
szy nist ka Wy dzia łu Per so nal ne go. Do świad cze nie w ma szy no pi sa niu zdo by ła w la tach
po przed nich, kie dy pra co wa ła na tym sta no wi sku w Miej skiej Ra dzie Na ro do wej. Bia -
ło stoc czan ka z po cho dze nia prze szła w swo jej pra cy za wo do wej przez wy dzia ły: Ogól -
ny, ds. Funk cjo na riu szy, Se kre ta riat. Prze trwa ła tak że re or ga ni za cję i w WUdsBP zo sta ła
se kre tar ką Wy dzia łu III, a na stęp nie – se kre tar ką Wy dzia łu „T” w KW MO w Bia łym -
sto ku. Służ bę za koń czy ła w 1975 r. na sta no wi sku se kre ta rza ma szy nist ki Wydzia łu
Ogól ne go KW MO. Śro do wi sko, w któ rym ko bie ty prze by wa ły, za my ka ło się przede
wszyst kim wśród pra cow ni ków urzę du lub człon ków PPR, a póź niej PZPR. Mąż Ha li -
ny Ko ryc kiej tak że był pra cow ni kiem urzę du i człon kiem PZPR. Ko ryc ka ja ko za ufa ny
pra cow nik otrzy my wa ła za da nia na tu ry ope ra cyj nej, m.in. od by ła w 1956 r. kil ka spotkań
z TW ps. „Zdzi sław”, któ re go za da niem by ło do no sze nie na żoł nie rzy od dzia łu Sta ni -
sła wa Mar chew ki ps. „Ry ba”79. W la tach 1958–1960 – we dług opi nii prze ło żo nych – wy -
ko ny wa ła su mien nie za da nia ope ra cyj ne na obiek cie krypt. „Sta rzec”, za któ re otrzy ma ła
pre mię. Po za wy ko ny wa niem za dań ty po wo służ bo wych Ko ryc ka za ję ła się tak że pra -
cą ide olo gicz ną ja ko „agi ta tor” par tyj ny wśród ro dzin pra cow ni ków. Na tym po lu tak że
zdo by wa ła uzna nie prze ło żo nych. Ha li na Ko ryc ka roz sta ła się z WUBP w Bia łym sto -
ku, od cho dząc na eme ry tu rę80. W ta ki sam spo sób pra wie 40 proc. ko biet za trud nio nych
w la tach 1944–1954 za koń czy ło pra cę w bia ło stoc kim urzę dzie.

Po wo dy za koń cze nia pra cy w WUBP w Bia łym sto ku moż na po dzie lić na kil ka grup.
Jed ną z nich by ły re zy gna cje z pra cy w urzę dzie na wła sną proś bę, nie jed no krot nie z po -
wo dów ro dzin nych, np. obo wiąz ków do mo wych lub opie ki nad dziec kiem. Nie kie dy ko -
bie ty wy bie ra ły in ną dro gę, jak Te re sa Rut kow ska, któ ra w mo men cie roz po czę cia pra cy
w urzę dzie mia ła sie dem na ście lat. Po pię ciu la tach pra cy na sta no wi sku re fe ren ta w kar -
to te ce w Wy dzia le II WUBP w Bia łym sto ku zde cy do wa ła, że chce roz wi jać się na uko -
wo i roz po cząć stu dia na Po li tech ni ce Wro cław skiej. Mi mo nie chę ci do utra ty am bit ne go
pra cow ni ka przełożeni po zwo li li Rut kow skiej na zło że nie w 1950 r. rezygna cji z zaj mo -
wa ne go sta no wi ska i wy jazd do Wro cła wia81. 
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77 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki..., s. 31. 
78 AIPN Bi, 98/1776, Ak ta oso bo we So nii Ro gow skiej.
79 Sta ni sław Mar chew ka ps. „Ry ba”, żoł nierz ZWZ -AK -AKO -WiN, ostat ni ukry wa ją cy się żoł nierz

pod zie mia nie pod le gło ścio we go na Bia ło stoc czyź nie, któ ry zgi nął 3 III 1957 r. Atlas pod zie mia nie pod -
le gło ścio we go..., s. 84.

80 AIPN Bi, 98/1946, Ak ta oso bo we Ha li ny Ko ryc kiej. 
81 AIPN Bi, 98/226, Ak ta oso bo we Te re sy Rut kow skiej. 



Du ży od se tek sta no wią ko bie ty zwol nio ne z po wo du re or ga ni za cji re sor tu w 1954 r.
Funk cjo na riu sze, któ rzy utra ci li pra cę w wy ni ku li kwi da cji eta tów w związ ku z prze -
kształ ce niem struk tur mi ni ster stwa i mieli nie po szla ko wa ną opi nię w cza sie peł nie nia
służ by, kie ro wa ni by li na szko le nia za wo do we (np. do szko ły odzie żo wej). Pod sta wą
do te go by ła Uchwa ła nr 707 Ra dy Mi ni strów z dnia 13 li sto pa da 1956 r. w spra wie funk -
cjo na riu szy zwol nio nych ze służ by. Szan sę prze kwa li fi ko wa nia otrzy ma ły m.in. Ma ria
Waw ru sie wicz82 i Lu ba Zia ła83. Po ukoń cze niu kur sów „bez pie ka” do dat ko wo po ma ga ła
w otrzy ma niu pra cy w in nych in sty tu cjach pań stwo wych.

Naj więk szą ka te go rią są jed nak zwol nie nia dys cy pli nar ne. Na stra ży „do bre go” wi ze -
run ku apa ra tu bez pie czeń stwa sta li pra cow ni cy Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu szy. Prze pro wa -
dza ne przez nich kon tro le i spraw dze nia do pro wa dza ły do licz nych zwol nień z WUBP.
W przy pad ku ko biet z bia ło stoc kich struk tur UB z te go po wo du 32 proc. zo sta ło zwol nio -
nych z za ka zem po wro tu do pra cy w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W ob rę bie tej
ka te go rii wy róż nić moż na kil ka przy czyn pro wa dzą cych do dys cy pli nar ne go zwol nie nia.
Prze wa gę sta no wi ły ko bie ty, któ re do obo wiąz ków służ bo wych od no si ły się w spo sób „lek -
ce wa żą cy”. Część otrzy my wa ła opi nię ja ko „nie na da ją ce się”, co w rze czy wi sto ści ozna -
cza ło nie przy swo je nie re guł i po rząd ku usta no wio ne go przez MBP. Du ży od se tek ko biet
zwol nio no na to miast za „nie mo ral ne pro wa dze nie się”. Z sze re gów „bez pie ki” wy klu cza no
na pew no ko bie ty „nie pew ne po li tycz nie”, któ re mia ły w ro dzi nie oso by po dej rza ne (np.
utrzymujące kon tak ty z oku pan tem nie miec kim). Z ewi den cji zdję te zo sta ły po nad to dwie
funk cjo na riusz ki, któ re zde zer te ro wa ły w 1946 r. W gru pie kobiet zwol nio nych dys cy pli -
nar nie pięć z nich mia ło kon tak ty z pod zie miem nie pod le gło ścio wym, a trzy na le ża ły doAK.

Jed ną z nich by ła Bia ło ru sin ka Zi na ida Gry ning, któ ra w wie ku 25 lat roz po czę ła pra -
cę w WUBP. Jej oj ciec był za wo do wym woj sko wym. Ja ko oby wa tel ro syj ski mu siał po -
zo stać w bol sze wic kiej Ro sji, ona wraz z mat ką w 1921 r. wró ci ła do kra ju. Zi na ida
Gry ning ukoń czy ła szko łę po wszech ną i dwie kla sy szko ły prze my sło wej w Bia łym sto -
ku. Prze rwa ła na ukę z po wo du trud nej sy tu acji ma te rial nej. Jej mat ka przed woj ną by ła
dzia łacz ką ko mu ni stycz ną. Po po now nym za ję ciu Bia łe go sto ku w 1941 r. Niem cy aresz -
to wa li ją i roz strze la li. Do koń ca oku pa cji nie miec kiej Zi na ida Gry ning zaj mo wa ła się
pro wa dze niem do mu i wy cho wy wa niem swo ich dzie ci. Trze cie go czerw ca 1946 r. przy -
ję to ją do pra cy w WUBP w Bia łym sto ku na sta no wi sko se kre tar ki za stęp cy sze fa urzę -
du mjr. Jó ze fa Plu ty. W po ło wie lip ca 1946 r. zo sta ła zwer bo wa na przez swo ją są siad kę
do współ pra cy z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. Przez po nad pół ro ku do star cza ła wy -
wia do wi WiN wie lu cen nych in for ma cji, któ re ura to wa ły nie jed no ży cie i za po bie gły
wie lu aresz to wa niom. Prze ka zy wa ła tre ści z na rad do ty czą ce dzia łań wo bec miej sco wych
struk tur WiN. Ja ko wtycz ka o ps. „War sza wa” Zi na ida Gry ning dzia ła ła do stycz -
nia 1947 r. Po za trzy ma niu przez funk cjo na riu szy UB by ła co dzien nie prze słu chi wa na
i tor tu ro wa na. Ska za no ją na 12 lat wię zie nia. Po za skar że niu wy ro ku przez pro ku ra to ra
Naj wyż szy Sąd Woj sko wy na ka zał jesz cze raz roz pa trzyć spra wę, ale w in nym skła dzie
sę dziow skim. Tym ra zem ska za no ją na ka rę śmier ci. Ad wo kat ko bie ty skie ro wał proś bę
o uła ska wie nie do Bo le sła wa Bie ru ta. Pre zy dent, ko rzy sta jąc z przy słu gu ją ce go mu
prawa, za mie nił ka rę na 15 lat po zba wie nia wol no ści. W 1992 r. Sąd Wo je wódz ki
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82 AIPN Bi, 98/1653, Ak ta oso bo we Ma rii Wa wru siewicz. 
83 AIPN Bi, 98/1545, Ak ta oso bo we Lu by Zia ły Kru te le wicz. 



w Białym sto ku unie waż nił wy rok, uza sad nia jąc, że Zi na ida Gry ning dzia ła ła w in te re sie
nie pod le głe go by tu pań stwa pol skie go84. 

Ko lej ną funk cjo na riusz ką zdję tą z ewi den cji pra cow ni ków „bez pie ki” za przy na leż -
ność do od dzia łów pod zie mia nie pod le gło ścio we go by ła Ma ria Kun ta ras85, któ ra we
wrześ niu 1944 r. roz po czę ła służ bę w PUBP w Wy so kiem Ma zo wiec kiem. Na sta no wi -
sku se kre tar ki ma szy nist ki pra co wa ła do 18 mar ca 1946 r. W związ ku z proś bą Ma rii
Kun ta ras o prze nie sie nie jej do pra cy w in nym po wie cie szef WUBP mia no wał ją na sta -
no wi sko se kre tar ki Kie row nic twa WUBP w Bia łym sto ku. Pięt na ste go paź dzier ni ka
1946 r. prze nie sio no ją do dys po zy cji sze fa Wy dzia łu Spe cjal ne go KG MO i wkrót ce
zosta ła ofi ce rem śled czym te go wy dzia łu. W okre sie służ by cie szy ła się do brą opi nią
prze ło żo nych. Za wzo ro we wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków służ bo wych otrzy my wa ła
od zna cze nia, po chwa ły i na gro dy pie nięż ne86. Jed nak 30 kwiet nia 1949 r. Ma ria Kun ta -
ras zo sta ła dys cy pli nar nie zwol nio na z MO za przy na leż ność do nie le gal nej or ga ni za cji
AK, a na stęp nie aresz to wa na przez funk cjo na riu szy MBP w War sza wie87. O dzia łal no ści
M. Kun ta ras „bez pie ka” do wie dzia ła się z do nie sie nia agen tu ral ne go. W dniu 19 li sto pa -
da 1948 r. oso bo we źró dło in for ma cji ps. „Ha li na” po in for mo wa ło funk cjo na riu sza UB
o kon tak tach se kre tar ki z PUBP w Wy so kiem Ma zo wiec kiem z od dzia ła mi pod zie mia
po akow skie go. W to ku śledz twa usta lo no, że „szef wy wia du AK Ob wo du Wy so kie Ma -
zo wiec kie ce lem uła twie nia pra cy wy wia dow czej po le cił człon ko wi wy wia du ps. «Ir ka»
zwer bo wać do pra cy wy wia dow czej se kre tar kę za trud nio ną w PUBP w Wy so kiem Ma -
zo wiec kiem”88. M. Kun ta ras zgo dzi ła się, a za udzie la ne in for ma cje mia ła otrzy my wać
wy na gro dze nie. Wstę pu jąc do or ga ni za cji, przy ję ła pseu do nim „Ró ża”. W dzia łal no ści
wy wia dow czej uży wa ła tak że pseu do ni mu „101”. Jej za da niem by ło prze ka zy wa nie sze -
fo wi wy wia du ob wo du wszel kich in for ma cji do ty czą cych dzia łal no ści urzę du i przed się -
wzięć po dej mo wa nych przez PUBP w Wy so kiem Ma zo wiec kiem. Od paź dzier ni ka
1944 r. do czerw ca 1946 r. M. Kun ta ras prze ka zy wa ła prze cięt nie trzy, czte ry mel dun ki
mie sięcz nie. Po da wa ła w nich skład oso bo wy urzę du, cha rak te ry sty ki funk cjo na riu szy,
zmia ny ka dro we oraz na stro je wśród pra cow ni ków89. W tym też cza sie Ma ria Kun ta ras
na wią za ła bliż sze kon tak ty z so wiec kim do rad cą kpt. Ry ko wem, z któ rym la tem 1945 r.
wspól nie za miesz ka ła. Rok póź niej obo je prze nie śli się do WUBP w Bia łym sto ku90, gdzie
Ry kow peł nił funk cję do rad cy na czel ni ka Wy dzia łu III WUBP91. W okre sie gdy
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84 AIPN Bi, 98/661, Ak ta oso bo we Zi na idy Gry ning; T. Da ni lec ki, Spra wa Zi na idy Gry ning..., 
s. 236–244.

85 Bio gram Ma rii Kun ta ras zob. A. Chmie lew ska, J. Droz dow ska, J. Go go lew ska, W go dzi nie pró by.
Żoł nie rze pod zie mia nie pod le gło ścio we go w Bia łym sto ku po 1944 ro ku i ich lo sy, Bia ły stok 2010, 
s. 205–213. 

86 AIPN Bi, 015/48, Wy rok w imie niu Rze czy po spo li tej Pol skiej Woj sko we go Są du Okrę go we go
w War sza wie, 10 VIII 1950 r., k. 21–23; J. Bed na rek, op. cit., s. 142–207.

87 AIPN Bi, 98/826, Ak ta oso bo we Ma rii Kun ta ras.
88 Ibi dem. 
89 J. Bed na rek, op. cit., s. 142–207.
90 AIPN Bi, 015/48, Agen tu ral ne do nie sie nie źró dła ps. „Ha li na”, 19 XI 1948 r., k. 2; AIPN

Bi, 019/133/4, Kwe stio na riusz oso bo wy na człon ka nie le gal nej or ga ni za cji AK za ło żo ny na Ma rię Kun -
ta ras, 26 I 1988 r., k. 69v.

91 AIPN Bi, 07/1611, Wy kaz na czel ni ków WUBP sta no wią cy za łącz nik do ra por tu, sier pień
1946 r., k. 5.



pracowała na eta cie se kre tar ki za stęp cy sze fa WUBP do spraw ope ra cyj nych, w dal szym
cią gu prze ka zy wa ła in for ma cje or ga ni za cji nie pod le gło ścio wej. Spo rzą dza ła mel dun ki
o pla no wa nych ak cjach ope ra cyj nych i wy mie nia ła na zwi ska naj bar dziej za an ga żo wa -
nych funk cjo na riu szy w wal kę z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. W mel dun kach po -
da wa ła licz bę osób za trzy ma nych, zwer bo wa nych do współ pra cy z UB oraz in ne da ne
do ty czą ce pra cy urzę du, m.in. scha rak te ry zo wa ła sy tu ację po li tycz ną w wo je wódz twie
bia ło stoc kim przed re fe ren dum92.

Ma ria Kun ta ras zo sta ła za trzy ma na w kwiet niu 1949 r. przez funk cjo na riu szy MBP
już ja ko ofi cer śled czy KG MO w War sza wie93. Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie
ska zał ją na ka rę śmier ci. Ko rzy sta jąc z pra wa ła ski, 16 wrze śnia 1950 r. pre zy dent
Bolesław Bie rut zła go dził ka rę do 15 lat po zba wie nia wol no ści. Ma ria Kun ta ras zo sta ła
osa dzo na w wię zie niu w Ino wro cła wiu, na stęp nie w For do nie. Zwol nio no ją w kwiet -
niu 1959 r.94 Za współ pra cę z AK -AKO by ła jesz cze dłu go szy ka no wa na przez wła dze
PRL i in wi gi lo wa na przez SB. W 1963 r. m.in. z te go po wo du od mó wio no jej wy da nia
pasz por tu i wy jaz du za gra ni cę95. Współ pra ca Ma rii Kun ta ras z pod zie miem nie pod leg -
ło ścio wym po zo sta je nie ja sna. Trud no jest jed no znacz nie oce nić, ja ki mi po bud ka mi kie -
ro wa ła się, po dej mu jąc współ pra cę z AK. Nie ja sne są tak że jej re la cje z kpt. Ry ko wem.
Jed nak nie ule ga wąt pli wo ści, że in for ma cje przez nią prze ka zy wa ne wspo ma ga ły
funkcjonowanie pod zie mia i umoż li wia ły lep sze roz po zna nie i od czy ta nie dzia łań UB.

Obie łącz nicz ki, do star cza jąc wy ka zy pra cow ni ków wraz z zaj mo wa ny mi sta no wi -
ska mi, wy ka zy imien ne taj nych współ pra cow ni ków oraz „nad gor li wych” funk cjo na riu -
szy, wspo ma ga ły od dzia ły nie pod le gło ścio we w chro nie niu swo ich żoł nie rzy. Uzy ska ne
in for ma cje po zwa la ły na po zna nie struk tur i me tod dzia ła nia or ga ni zu ją ce go się na te re -
nie woj. bia ło stoc kie go apa ra tu re pre sji. Da ne o pla no wa nych ak cjach i za mie rzo nych
aresz to wa niach za po bie ga ły za trzy ma niom człon ków pod zie mia. Na pod sta wie prze ka -
zy wa nych in for ma cji z po le ce nia ko men dan ta ob wo du lub sze fa wy wia du ob wo du li kwi -
do wa no zdraj ców i ko mu ni stycz nych kon fi den tów. Swo ją dzia łal no ścią Zi na ida Gry ning
i Ma ria Kun ta ras nie wąt pli wie przy czy ni ły się do zwięk sze nia szans struk tur nie pod leg -
ło ścio wych w prze dłu ża ją cej się i nie rów nej wal ce z re żi mem ko mu ni stycz nym. Zi na -
ida – jak pi sał To masz Da ni lec ki – by ła bar dzo od wa żna, po tra fi ła wziąć sa mo chód
służ bo wy sze fa „bez pie ki” i po je chać do od dzia łu par ty zanc kie go, aby ostrzec do wód cę
przed pla no wa ną ak cją96. Od wa ga i de ter mi na cja ura to wa ły ży cie wie lu oso bom, a w licz -
nych wy pad kach uchro ni ły przed mor der czy mi prze słu cha nia mi i re pre sja mi.

Pod su mo wu jąc, moż na stwier dzić, że po za po je dyn czy mi przy pad ka mi oma wia ny -
mi w re fe ra cie ko bie ty w rów nym stop niu co męż czyź ni bra ły udział w bu do wie ustro ju
ko mu ni stycz ne go w Pol sce, a świa do mość współ dzia ła nia na pew no wzra sta ła z bie giem
lat. Bar dziej „gor li we i wy róż nia ją ce się” awan so wa ły na ko lej ne szcze ble ka rie ry za wo -
do wej. Po da ny przy kład So nii Ro gow skiej, któ ra nie jest od osob nio nym przy pad kiem
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92 AIPN Bi, 98/826, Ra port re fe ren ta Wy dzia łu MPB do na czel ni ka Wy dzia łu MPN, 6 V 1949 r.,
k. 11; J. Bed na rek, op. cit., s. 142–207.

93 J. Bed na rek, op. cit., s. 142–207.
94 AIPN Bi, 015/48, Wnio sek na czel ni ka wię zie nia do Ra dy Pań stwa w War sza wie, 22 I 1957 r.,

k. 33.
95 Ibi dem, Po sta no wie nie o za strze że niu wy jaz du za gra ni cę, 27 XI 1963 r., k. 17a.
96 T. Da ni lec ki, Spra wa Zi na idy Gry ning..., s. 236–244.



ka rie ry za wo do wej w „bez pie ce”, do wo dzi du że go za an ga żo wa nia ko biet w uspraw nia -
nie sys te mu i wal kę z je go prze ciw ni ka mi. Ko bie ty – funk cjo na riu sze ma ją ce „wy so kie
wy ro bie nie po li tycz ne” od stro ny ide olo gicz nej przy go to wy wa ły ka dry do bu do wy ko -
mu ni stycz nej Pol ski, ugrun to wu jąc wśród swo ich słu cha czy prze ko na nie o po tę dze wła -
dzy lu do wej. 

Ni niej szy ar ty kuł nie wy czer pu je te ma tu. Do peł nej ana li zy ob ra zu ko bie ty w struk -
tu rach apa ra tu bez pie czeń stwa nie zbęd ne są bar dziej szcze gó ło we ba da nia. Nie zna ny
w dal szym cią gu po zo sta je pro cen to wy udział ko biet w po szcze gól nych jed nost kach or -
ga ni za cyj nych MBP. W ce lu uzy ska nia peł ne go prze kro ju za trud nie nia pod wzglę dem
wie ku, po cho dze nia spo łecz ne go, na ro do wo ści i wy kształ ce nia na le ży się gnąć po szer -
szy (pod wzglę dem te ry to rial nym) ma te riał źró dło wy.

Przy chy lam się po nad to do zda nia wie lu hi sto ry ków, że mi mo sze ro ko pro wa dzo nych
ba dań nad ka dra mi MBP i pod le głych mu urzę dów te re no wych da lej nie wy ja śnio ny po -
zo sta je fe no men udzia łu ty lu ty się cy oby wa te li pol skich w struk tu rach ob ce go ustro ju.
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Joanna Karbarz-Wilińska

„Wróg ustroju”. Działalność

opozycyjna w latach

osiemdziesiątych XX wieku 

i represje władz wobec 

Ewy Kuberny

Wśród pra cow ni ków naj więk szych za kła dów pra cy, któ rzy po sta no wi li w la tach
osiem dzie sią tych XX w. sta wić opór ko mu ni stycz nym wła dzom, prze wa ża li
męż czyź ni. Na le ży jed nak pa mię tać, że zmia ny ustro jo we, ja kie do ko na ły się

wów czas w kra ju, by ły tak że kon se kwen cją od waż nych i zde cy do wa nych dzia łań pod ję -
tych przez ko bie ty. 

Jed ną z czo ło wych dzia ła czek opo zy cyj nych w re gio nie by ła Ewa Ku ber na, któ ra uro dzi -
ła się 13 li sto pa da 1953 r. w Ja wo rze na Dol nym Ślą sku. W 1972 r. ukoń czy ła tam Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Księ cia Bol ka1, na to miast w 1975 r. za miesz ka ła w Sta lo wej Wo li2

i w 1980 r. roz po czę ła pra cę w Hu cie Sta lo wa Wo la ja ko re fe rent pla no wa nia. W za kła dzie
oraz na te re nie mia sta3 po wstał w tym cza sie sil ny ośro dek NSZZ „So li dar ność”. Po cząt ko wo
Ewa Ku ber na by ła tyl ko en tu zjast ką no we go związ ku, kie dy jed nak wpro wa dzo no stan wo -
jen ny i roz po czę ły się wzmo żo ne re pre sje władz, zo sta ła jed ną z głów nych po sta ci lo kal nej
opo zy cji i or ga ni za tor ką pod ziem nej dzia łal no ści w po łu dnio wo -wschod niej czę ści kra ju.

Lip co we pro te sty ro bot ni ków z 1980 r. zna la zły sze ro ki od dźwięk w róż nych re gio -
nach Pol ski. Za ło ga Hu ty Sta lo wa Wo la tak że nie po zo sta ła na nie obo jęt na. W dniach
17–23 lip ca w za kła dzie trwał strajk, do któ re go przy łą czy ły się: Wy dział Na rzę dziow ni,
Za kład Me cha nicz ny i Za kład Hut ni czy4. Udział w ko lej nych ogól no kra jo wych pro te stach
oka zał się im pul sem do for mo wa nia struk tur „So li dar no ści” na te re nie sta lo wo wol skie go
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1 Ku ber na Ewa [w:] Dro ga do nie pod le gło ści. So li dar ność 1980–2005, red. A. Bo row ski, War sza -
wa 2005, s. 535. 

2 Sta lo wa Wo la po wsta ła wo kół utwo rzo nych w la tach trzy dzie stych XX w. za kła dów zbro je nio wych
Hu ta Sta lo wa Wo la. Pra wa miej skie uzy ska ła 1 IV 1946 r. z datą wsteczną od 1 IV 1945 r.

3 Mia sto wcho dzi ło w skład Re gio nu NSZZ „So li dar ność” Zie mia San do mier ska, któ ry obej mo wał
wo je wódz two tar no brze skie. M. Bu ka ła, NSZZ „So li dar ność” Re gion Zie mia San do mier ska [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, War sza -
wa 2010, s. 641. 

4 Ibi dem, s. 643–644. 



kom bi na tu. Ko mi tet Za ło ży ciel ski nie za leż nych związ ków za wo do wych utworzono
2 wrze śnia na Wy dzia le Na rzę dziow ni5. Spo tka nie z dy rek cją HSW, któ re za koń czy ło się
pod pi sa niem wstęp ne go po ro zu mie nia w tej spra wie, mia ło miej sce 9 wrze śnia6. Nie dłu -
go po tem po wo ła no Tym cza so wy Ko mi tet Za ło ży ciel ski Kom bi na tu Prze my sło we go
HSW, na cze le któ re go sta nął Sta ni sław Krup ka7. Sie dem na ste go września w Gdań sku
do ko na no re je stra cji Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go NSZZ „So li dar -
ność” wo je wódz twa tar no brze skie go.

Struk tu ra or ga ni za cyj na ru chu w HSW two rzy ła się bar dzo szyb ko. Okres je go sta tu to -
wej dzia łal no ści za po cząt ko wał wy bór i ukon sty tu owa nie się Ko mi sji Za kła do wej, w któ rej
od lu te go 1981 r. ja ko se kre tar ka pra co wa ła Ewa Ku ber na8. Po kil ku ze bra niach, w któ rych
uczest ni czy ła, za czę ła brać czyn ny udział w ob ra dach i uzy ska ła moż li wość wy po wia da nia
się w każ dej spra wie roz pa try wa nej przez KZ9. Na po cząt ku 1981 r. zwią zek w za kła dzie li -
czył po nad 22 tys. człon ków10. Ile kroć wła dze ła ma ły pra wa pra cow ni cze, ro bot ni cy re ago -
wa li pro te sta mi i do ma ga li się prze strze ga nia przy ję tych w 1980 r. po stu la tów11.

W no cy z 12 na 13 grud nia 1981 r. wpro wa dzo no stan wo jen ny, któ ry dał przy zwo le -
nie na re pre sje wo bec związ kow ców no we go ru chu. W ca łym kra ju roz po czę ły się ich
za trzy ma nia. W wy ni ku ak cji kie ro wa nej na te re nie wo je wódz twa tar no brze skie go przez
ko men dan ta wo je wódz kie go MO płk. Bo le sła wa Niem czy na12 in ter no wa no 76 osób13.
Wśród nich zna la zło się wie lu dzia ła czy sta lo wo wol skiej „So li dar no ści”.

Na wieść o tych wy da rze niach związ kow cy, któ rym uda ło się unik nąć za trzy ma nia,
ze bra li się w sie dzi bie Ko mi sji Za kła do wej w HSW14. Nad ra nem 13 grud nia prze do sta ła
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5 W skła dzie Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go zna leź li się: Sta ni sław Krup ka, Fran ci szek Chu dzik, Ste -
fan Paw li na, Ka zi mierz We ber, Wie sław Głów ka, Ta de usz Iskra, Jan Haj duk, Jan Są cza wa, Sta ni sław
Pi ciu ra, Ro land Ma rec ki, Jó zef Ma ciąg, Ja dwi ga Lip ska, Ka zi mierz So ja. J. Ko pe czek, „So li dar ność”
w Hu cie Sta lo wa Wo la [w:] So li dar ność z Ko ścio łem. Sta lo wa Wo la 1980–1991, red. E. Ku ber na, San -
do mierz 2003, s. 27. 

6 Dy rek cja HSW 11 IX 1980 r. ze zwo li ła na dzia łal ność nie za leż ne go związ ku za wo do we go. Ibi -
dem, s. 29. 

7 W skład ko mi te tu we szli tak że: Krzysz tof Ka czor, Ma rek Ka lin ka, Adam Kop ty ra, Adam Kra ko -
wiak, Le szek Kraw czyk, Ja nusz Ku bic ki, An drzej Ma nia, Ro man Su szek, Ze non Wró blew ski. D. Iwa -
necz ko, Opór spo łecz ny a wła dza w Pol sce po łu dnio wo -wschod niej 1980–1989, War sza wa 2005, s. 63.

8 A.F. Ba ran, Ewa Ku ber na [w:] Opo zy cja w PRL. Słow nik bio gra ficz ny 1956–89, t. I, red. J. Skó -
rzyń ski, War sza wa 2000, s. 190.

9 E. Kon dra to wicz, Szmin ka na sztan da rze. Ko bie ty So li dar no ści 1980–1989. Roz mo wy, War sza -
wa 2001, s. 221.

10 J. Ko pe czek, op. cit., s. 36.
11 3 X 1980 r. w wy ni ku nie zre ali zo wa nia po sta no wień sierp nio wych MKZ zor ga ni zo wał w HSW

strajk ostrze gaw czy; 11 paź dzier ni ka miał miej sce pro test zwią za ny z pod wyż ką płac w HSW; 10 I 1981 r.
MKZ w Sta lo wej Wo li włą czył się do ak cji pro te sta cyj nych do ty czą cych wpro wa dze nia wol nych so bót;
w mar cu te go ro ku pod ję to przy go to wa nia do straj ku ge ne ral ne go. Ibi dem, s. 31–33. 

12 D. Iwa necz ko, Gru dzień 1981 ro ku, „Ty go dnik Nad wi ślań ski” 2004, nr 12; idem, Opór spo łecz -
ny..., s. 192.

13 Za trzy mań i in ter no wa ń dzia ła czy do ko ny wa no na pod sta wie przy go to wa nych przed wpro wa dze -
niem sta nu wo jen ne go ak cji „Klon” oraz „Jo dła”. Zob. Prze ciw „So li dar no ści” 1980–1989. Rze szow -
ska opo zy cja w taj nych ar chi wach Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, wy bór i oprac. J. Draus,
Z. Na wroc ki, Rze szów 2000, s. 119. 

14 Wśród ze bra nych by li m.in.: Adam Droż dżal, Adam Ja wor ski, Ja cek Ję druch, Ry szard Li piń ski,
Je rzy Maj gier, Ro man Su szek, An drzej Wilk, Je rzy Woj tas, An drzej Ha bu da, Krzysz tof Ka czor, Edward
Ki ciń ski, Ma rian Ko la sa, Je rzy Ko pe czek, Jan Si bi ga, Ka zi mierz Sta nek, Ma rian Ja nik. J. Kar barz, 



się tam tak że Ewa Ku ber na, któ ra wraz z ko le ga mi chcia ła za bez pie czyć do ku men ta cję
związ ku oraz ukryć bi blio te kę i sztan dar „So li dar no ści”. Nie bra ła udzia łu w po cząt ko -
wej fa zie ze bra nia, do wie dzia ła się jed nak (od Je rze go Ko pecz ka), że je go uczest ni cy
roz wa ża li kil ka kon cep cji dzia łań w związ ku z ata kiem władz. Ku ber na nie mia ła wąt -
pli wo ści, jak za re ago wać w za ist nia łej sy tu acji. Kie dy do tar ła na spo tka nie, od czy ta ła
frag ment sta tu tu NSZZ „So li dar ność”, któ re go za pis mó wił o ko niecz no ści obro ny re -
pre sjo no wa nych dzia ła czy15. By ła pew na, że naj bar dziej od po wied nim spo so bem na to
bę dzie wy wo ła nie straj ków w po szcze gól nych wy dzia łach kom bi na tu. Kie ro wa ło nią
prze ko na nie, że „NSZZ «So li dar ność» był le gal nym związ kiem i na pa da jąc na ten zwią -
zek no cą, wła dze PRL sta ły się prze stęp ca mi. Wie rzy łam w si łę dzie się ciu mi lio nów lu -
dzi, wie rzy łam, że nie uda się ich po ko nać, że wła dza prze gra”16.

Pro test za pla no wa no na po nie dzia łek, 14 grud nia 1981 r. Przed go dzi ną szó stą ra no
Ewa Ku ber na i Je rzy Ko pe czek uda li się w po bli że dwor ca ko le jo we go (obec nie uli ce
Księ dza Jó ze fa Sko czyń skie go i Mic kie wi cza). Dzia ła cze uzna li, że w tym miej scu bę dą
w sta nie „me to dą szep ta ną” po in for mo wać spo rą licz bę osób o pla no wa nym pro te ście.
Co dzien nie o tej po rze au to bu sy, któ re wio zły pra cow ni ków do hu ty, za trzy my wa ły się
przed za mknię tym prze jaz dem ko le jo wym, po nie waż kur so wał tę dy po ciąg z Prze wor -
ska17. Wy ko rzy stu jąc mi nu ty, kie dy szla ban był opusz czo ny, Ku ber na i Ko pe czek wbie -
ga li ko lej no do sto ją cych po jaz dów i prze ka zy wa li przy go to wa ny wcze śniej krót ki
ko mu ni kat o de cy zji pod ję cia straj ku18. Na stęp nie o sy tu acji związ kow ców in for mo wa li
więk sze gru py lu dzi idą cych do pra cy19, a po do tar ciu do hu ty tak że in nych pra cow ni ków. 

Te go sa me go dnia do Ewy Ku ber ny za dzwo nił ko men dant sta lo wo wol skiej MO, któ -
ry żą dał, aby sta wi ła się na po ste run ku. Kobieta od mó wi ła i oznaj miła: „Nie mam zna jo -
mych na ko men dzie MO, a je śli chce mnie pan we zwać, to jest dro ga służ bo wa”20.
Za rów no ona, jak i ko le dzy z hu ty zda wa li so bie spra wę z te go, że wła dze po dej mą pró -
bę jej za trzy ma nia. Aby te mu za po biec, pra cow ni cy sta low ni ukry li ją na te re nie swo je -
go wy dzia łu, któ ry opu ści ła po go dzi nie 15.0021. Nie uda ło się wów czas wy wo łać straj ku
o więk szym za się gu. Pra cę prze rwa no tyl ko w nie któ rych wy dzia łach. Sam pro test trwał
dwie go dzi ny, wzię ło w nim udział 2,5 tys. osób22. 
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Ruch „So li dar no ści” w Sta lo wej Wo li (1980–1989) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny na Pod kar pa ciu
w okre sie PRL -u, red. J. Kur ty ka, Prze myśl 2007, s. 141. 

15 „Za sto so wa nie re pre sji w sto sun ku do władz związ ku i unie moż li wie nie im tą dro gą pod ję cia sto -
sow nej de cy zji upo waż nia za ło gi za kła dów do na tych mia sto wej ak cji straj ko wej”. Sta tut Nie za leż ne go
Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go „So li dar ność” 1980, rozdz. VI, par. 33, pkt 4, http://www.wszech -
ni ca.so li dar nosc.org.pl/?pa ge_id=2891 (do stęp 5 III 2014 r.). 

16 Cyt. za: E. Kon dra to wicz, op. cit., s. 226.
17 J. Kar barz, op. cit., s. 142.
18 Ewa Ku ber na wspo mi na ła: „Mó wi li śmy, że wła śnie za mknę li dzia ła czy, że sta tut nas zo bo wią zu -

je do obro ny lu dzi «So li dar no ści», że strajk ma być, że moż na ustą pić, ale tyl ko wte dy, kie dy ka ra bin
do gło wy...”. Cyt. za: D. Iwa necz ko, Opór spo łecz ny..., s. 193. 

19 J. Kar barz, op. cit., s. 142.
20 Re la cja Ewy Ku ber ny z 7 III 2011 r.
21 Ibi dem.
22 Więk szość pra cow ni ków ba ła się kon se kwen cji zwią za nych z udzia łem w wy stą pie niach. Aby

wzmoc nić at mos fe rę stra chu, przez za kła do wy ra dio wę zeł w hu cie nada wa no ko mu ni kat „przy po mi na -
ją cy” o tym, że HSW jest za kła dem zbro je nio wym, oraz od czy ty wa no za pi sy de kre tu o sta nie wo jen -
nym. Ibi dem.



Jed no cze śnie, w tym sa mym dniu, w miesz ka niu pań stwa Czwar nów od by ło się ko -
lej ne ze bra nie związ kow ców23, któ rzy za de cy do wa li o utwo rze niu struk tur pod ziem nej
„So li dar no ści”. Część osób bio rą cych w nim udział wkrót ce zo sta ła za trzy ma na i in ter -
no wa na. Wśród nich by ła Ewa Ku ber na, do któ rej do tar ło już ofi cjal ne we zwa nie na ko -
men dę MO w Sta lo wej Wo li, mia ła się na nią sta wić na stęp ne go dnia24. Kie dy przy by ła
na miej sce, przed sta wio no jej tekst oświad cze nia o lo jal no ści wo bec władz i prze strze -
ga niu prze pi sów sta nu wo jen ne go. Ewa Ku ber na od mó wi ła pod pi sa nia „lo jal ki”, w kon -
se kwen cji cze go 48 go dzin prze trzy ma no ją w aresz cie, na tzw. doł ku. Na stęp nie zo sta ła
prze wie zio na do Aresz tu Śled cze go w Ni sku25, gdzie znaj do wa ło się już 26 ko biet po -
cho dzą cych w więk szo ści z po łu dnio wo -wschod niej Pol ski26. Jed no cze śnie funk cjo na -
riu sze SB za bra li z jej po ko ju w ho te lu pra cow ni czym wszyst kie ma te ria ły z okre su
le gal nej dzia łal no ści „So li dar no ści”. 
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23 By li to: Mał go rza ta Czwar no, Ma ria Czwar no, Ewa Ku ber na, An na Jur kie wicz, An drzej Ha bu da,
Adam Ja wor ski, Krzysz tof Ka czor, Je rzy Ko pe czek, Ta de usz Woj tas. E. Kon dra to wicz, op. cit.,
s. 225; M. Bu ka ła, op. cit., s. 666. 

24 We zwa nie ze skrzyn ki pocz to wej Ewy Ku ber ny wy ję ła Mał go rza ta Czwar no i prze ka za ła je
na miej scu spo tka nia dzia ła czy. Re la cja Ewy Ku ber ny z 7 III 2011 r. 

25 AIPN Bi, 53/47, Kar ta za trzy ma nia oso by, k. 3.
26 Wśród za trzy ma nych ko biet by ły m.in.: Te re sa Cie ple cho wicz, Bar ba ra Re ho row ska, Ma ria

Rehorow ska, Ma ria Sien niak, Ida lia Stę pień, Ali cja Zych. M. Bu ka ła, op. cit., s. 662.

Zdjęcie pamiątkowe z uroczystości poświęcenia sztandaru „Solidarności” 
z 15 VIII 1981 r. (ze zbiorów autorki)



Część ko biet z aresz tu w Ni sku po krót kim cza sie zwol nio no. Po zo sta łe, tak że Ewę
Ku ber nę, 13 stycz nia 1982 r. prze wie zio no do ośrod ka od osob nie nia w Goł da pi27. De cy -
zję o jej in ter no wa niu uza sad nia no m.in. tym, że „za gra ża ła by bez pie czeń stwu pań stwa
i po rząd ko wi pu blicz ne mu przez to, że na wo ły wa ła do nie po ko jów spo łecz nych i na ru -
sza nia po rząd ku praw ne go”28. W ośrod ku, po ło żo nym w daw nym wo je wódz twie su wal -
skim, zna la zło się 450 ko biet z róż nych śro do wisk. Izo lo wa nie ich mia ło na ce lu
unie moż li wie nie dzia ła nia w opo zy cji, pa ra dok sal nie jed nak to m.in. w Goł da pi na wią -
zy wa ły one zna jo mo ści i kon tak ty mię dzy re gio na mi. Ewa Ku ber na wspo mi na, że po -
zna ła wów czas wie le opo zy cjo ni stek, tj. An nę Wa len ty no wicz, Ha li nę Mi ko łaj ską, Ali nę
Pien kow ską, Ha li nę Su wa ło wą, Ze no bię Ki tę, Ja ni nę Szy maj dę, Bar ba rę Lesz czyń ską,
An nę Szwed -Śnia dow ską; wy jąt ko wo do bre re la cje łą czy ły ją z Te re są Tom czy szyn -
-Wiśniew ską29. 

In ter no wa ne w Goł da pi ko bie ty, mi mo iż znaj do wa ły się pod sta łą ku ra te lą funk cjo -
na riu szy SB, usi ło wa ły sta wiać opór, np. uczest ni cząc w ak cjach pro te sta cyj nych oraz
gło dów kach. Sta ra ły się tak że mieć do stęp do bie żą cych in for ma cji. Po przez ukry wa ne
od bior ni ki na słu chi wa ły wia do mo ści po da wa nych przez Ra dio Wol na Eu ro pa, a nie któ -
re z nich, również Ewa Ku ber na, prze pi sy wa ły tek sty i kol por to wa ły „In for ma tor” in ter -
no wa nych30.

W po ko jach, w któ rych by ły umiesz czo ne ko bie ty, prze pro wa dza no czę ste re wi zje,
za bie ra no rze czy oso bi ste. Wła dze ośrod ka cen zu ro wa ły ko re spon den cję. Ewa Ku ber na
wie lo krot nie wy sy ła ła pi sma do ko men dan ta pla ców ki o udo stęp nie nie jej kar ty ko re -
spon den cyj nej oraz do ma ga ła się wy ja śnień do ty czą cych za gi nio nych li stów ze Sta lo wej
Wo li z 1982 r., a tak że wszyst kich wy cho dzą cych, któ re nie do tar ły do ad re sa tów. Za każ -
dym ra zem żą da ła ofi cjal nej, pi sem nej od po wie dzi31.

In ter no wa ne do tkli wie od czu wa ły ogra ni cza nie kon tak tów z naj bliż szy mi, a tzw. wi -
dze nia trwa ły bar dzo krót ko. Ewa Ku ber na 8 czerw ca 1982 r. skie ro wa ła w tej spra wie
po da nie do ko men dan ta ośrod ka. Pi sa ła: „Zwra cam się o prze dłu że nie wi dzeń z ro dzi ną
do dwóch go dzin mie sięcz nie. In for mu ję, że od le głość dzie lą ca miej sce za miesz ka nia
mo jej mat ki od Goł da pi wy no si 800 km”32. Nie każ de go też wpusz cza no na sa lę wi dzeń,
funk cjo na riu sze ośrod ka re wi do wa li oso by przy jeż dża ją ce. Dzie wią te go czerw ca Ewa
Ku ber na w ko lej nym pi śmie pro te sto wa ła prze ciw ko od no to wy wa niu wi dzeń, któ re nie
mia ły miej sca, i do ma ga ła się wy ja śnień w kwe stii li stów wy cho dzą cych od niej oraz
bra ku re je stra cji wszyst kich tzw. pism urzę do wych33. 

Ośro dek od osob nie nia w Goł da pi opu ści ła w ostat niej gru pie ko biet. Na kaz jej zwol -
nie nia, na któ rym fi gu ru je pod pis na czel ni ka Wy dzia łu Śled cze go KW MO w Tar no brze -
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27 Sze rzej zob. M. Re ho row ska, In ter no wa nie w Goł da pi, sty czeń–li piec 1982, Sta lo wa Wo la–Goł -
dap 1998; Ko bie ty in ter no wa ne. Goł dap 1982, red. E. Ro ga lew ska, Bia ły stok 2009.

28 Wy ko na nie de cy zji zle co no gru pie śled czej KW MO w Tar no brze gu. AIPN Bi, 53/47, De cy zja
nr 105/81 o in ter no wa niu Ewy Ku ber ny, k. 2. 

29 Re la cja Ewy Ku ber ny z 7 III 2011 r.
30 Ko bie ty in ter no wa ne..., s. 21–22.
31 AIPN Bi, 53/47, Proś ba Ewy Ku ber ny o wy ja śnie nie spra wy do ty czą cej ko re spon den cji, 

k. 12–13, 15.
32 Ibi dem, k. 14.
33 Ibi dem, k. 15.



gu ppłk. Le cha Zo mer fel da, po cho dzi z 24 lip ca 1982 r.34, jed nak te go dnia Ewa Ku ber -
na (oraz in ter no wa na w ma ju 1982 r. Li gia Ku ra sie wicz z San do mie rza) nie otrzy ma ła
ww. do ku men tu. Na wieść o tym w ho lu ośrod ka ze bra ło się kil ka na ście ko biet z żą da -
niem wy pusz cze nia ca łej gru py. Ich „so li dar no ścio wa” ak cja oka za ła się sku tecz na
i po kil ku go dzi nach wszyst kie pa nie wy szły z bu dyn ku35. De cy zję nr 136/82 o uchy le -
niu in ter no wa nia Ewy Ku ber ny wy da no, „uzna jąc, że usta ły przy czy ny uza sad nia ją ce in -
ter no wa nie w ośrod ku od osob nie nia oby wa te la [...] na za sa dzie art. 43 ust. 5 de kre tu
z dnia 13 grud nia 1981 r. o sta nie wo jen nym”. Mia ła być prze ka za na do dys po zy cji ko -
men dan ta ośrod ka od osob nie nia w Goł da pi „w ce lu nie zwłocz ne go zwol nie nia”36.

Po po wro cie do Sta lo wej Wo li na wią za ła kon tak ty z dzia ła cza mi, któ rzy zo sta li już
wy pusz cze ni na wol ność, i zgło si ła się do księdza pro bosz cza Edwar da Fran kow skie go
w pa ra fii Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski37, roz po czy na jąc tym sa mym swo ją ak tyw ność
w Dusz pa ster stwie Lu dzi Pra cy oraz na rzecz kul tu ry nie za leż nej. Zna la zła za trud nie nie
w dzia le płac wal cow ni HSW, gdzie sta le by ła kon tro lo wa na przez lo kal ne go funk cjo na -
riu sza ORMO i izo lo wa na od kon tak tów z in ny mi pra cow ni ka mi38. W tym okresie pod -
ję ła dzia ła nia zwią za ne z or ga ni zo wa niem struk tu ry pod ziem nej, zwłasz cza pra sy, któ rej
Sta lo wa Wo la wów czas nie mia ła, a do tych cza so we po je dyn cze pró by jej wy da wa nia
koń czy ły się nie po wo dze niem39. 

Jed no cze śnie przez ca ły czas gro ma dzi ła da ne o wszyst kich aresz to wa nych, uwię zio -
nych i re pre sjo no wa nych człon kach „So li dar no ści” oraz za kła da ła kar to te ki z po trzeb -
ny mi do po mo cy in for ma cja mi. Wo bec władz nie oka zy wa ła stra chu i ule gło ści.
W sierp niu 1982 r. uczest ni czy ła w ma ni fe sta cji pod krzy żem na za jezd ni hu ty, a kie dy
w pra cy, u kie row ni ka, funk cjo na riu sze SB wrę czy li jej we zwa nie na ko men dę MO, po -
szła i po obej rze niu za pre zen to wa nych jej fo to gra fii po pro si ła o od bit ki, bo „ład nie na nich
wy szła”40. Kie dy we zwa nia te by ły nie for mal ne, tzn. cho ciaż by błęd nie wy peł nio ne, nie
zgła sza ła się na nie w ogó le. 

Na po cząt ku li sto pa da 1982 r. do mo wą tech ni ką za czę ła wy da wać – wraz z Ma rią
Czwar no i Ada mem Ja wor skim – „Biu le tyn In for ma cyj ny” sy gno wa ny przez Tym cza so -
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34 Ibi dem, Na kaz zwol nie nia Ewy Ku ber ny z ośrod ka od osob nie nia, k. 4.
35 Re la cja Ewy Ku ber ny z 7 III 2011 r. 
36 AIPN Bi, 53/47, De cy zja nr 136/82 o uchy le niu in ter no wa nia Ewy Ku ber ny, k. 6. W do ku men tach

zgro ma dzo nych w IPN za cho wał się tak że szy fro gram z 24 VII 1982 r., opa trzo ny ad no ta cją „bar dzo
pilny”, w spra wie uchy le nia m.in. jej in ter no wa nia. Ibi dem, Szy fro gram nr 49 do ty czą cy uchy le nia inter -
no wa nia, k. 5.

37 Edward Fran kow ski (ur. 15 VIII 1937 r. w Kę pie Rze czyc kiej) – od 1967 r. w Sta lo wej Wo li,
od 1975 r. pro boszcz pa ra fii św. Flo ria na, a na stęp nie pa ra fii przy ko ście le Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski
w Sta lo wej Wo li; od 1978 r. or ga ni za tor m.in. Dni Kul tu ry Chrze ści jań skiej w pa ra fii MBKP;
w latach 1980–1992 ka pe lan NSZZ „So li dar ność” czyn nie za an ga żo wa ny w dzia łal ność związ ko wą pra -
cow ni ków HSW; po przez gło szo ne pa trio tycz ne ka za nia miał znacz ny wpływ na kształ to wa nie po staw
miesz kań ców mia sta. Re pre sjo no wa ny przez wła dze PRL. W la tach 1989–1992 bi skup po moc ni czy prze -
my ski, od 1992 r. bi skup po moc ni czy san do mier ski. G. Go ło juch, Ks. Edward Fran kow ski [w:] Opo zy -
cja w PRL..., t. I, s. 85–86.

38 Ewa Ku ber na wo bec tej sy tu acji na pi sa ła po da nie do kie row ni ka o prze nie sie nie jej na pro duk cję;
pod ję ła pra cę fi zycz ną w sys te mie trzy zmia no wym ja ko ope ra tor ma szyn tną cych. A.F. Ba ran, op. cit.,
s. 190.

39 Re la cja Ewy Ku ber ny z 7 III 2011 r.
40 Ibi dem.



wą Ko mi sję Za kła do wą NSZZ „So li dar ność” Hu ty Sta lo wa Wo la41. Przy go to wy wa ła ma -
try ce i pi sa ła tek sty pod ps. „Ka mil”42. Pierw szy nu mer uka zał się 8 li sto pa da, a ko lej ne
wy cho dzi ły do 1988 r.43

W związ ku z kon ty nu owa niem przez Ewę Ku ber nę dzia łal no ści pod ziem nej nie za -
koń czy ły się wo bec niej re pre sje władz. Kil ka mie się cy po zwol nie niu z Goł da pi, w li sto -
pa dzie 1982 r., zo sta ła aresz to wa na. Tym ra zem dla te go, że 1 li sto pa da w ce lu uczcze nia
pa mię ci ofiar sta nu wo jen ne go po ło ży ła pod krzy żem przy za jezd ni au to bu so wej HSW
kwia ty i ma ły krzyż, do któ re go za łą czy ła kart kę o tre ści: „Po mor do wa nym w woj nie ja -
ru zel sko -pol skiej 1981–1982. NSZZ «So li dar ność» KP Hu ty Sta lo wa Wo la”. Już 8 li sto -
pa da w jej miesz ka niu do ko na no prze szu ka nia44, w któ re go wy ni ku ja ko „do wód
prze stęp stwa” za bra no m.in.: czte ry kar ty pa pie ru, z któ rych na dwóch był wy cię ty na pis:
„«So li dar ność» ży je 10 XI 1982 r. – Strajk, re fe ren dum, któ re go nie da się sfał szo wać”,
pi smo „Na sza Kra ta”45 nr 22 z dn. 6 paź dzier ni ka 1982 r. i nr 23 z 22 paź dzier ni ka 1982 r.,
ze szyt z róż ny mi za pi ska mi i li sty osób in ter no wa nych, a tak że ad re sy pry wat ne i in ne46.
Te go sa me go dnia ra no zo sta ła do pro wa dzo na na ko men dę MO. Na miej scu o godz. 11.00
by ła prze słu cha na i zwol nio na. Dwu dzie ste go dru gie go li sto pa da po now nie ją za trzy ma -
no i prze wie zio no do Woj sko wej Pro ku ra tu ry Gar ni zo no wej w Rzeszo wie, gdzie otrzy -
ma ła sank cję. Na stęp nie umiesz czo no ją w Aresz cie Śled czym w Ni sku.

Dwu na ste go grud nia 1982 r. po sta wio no jej za rzut „roz po wszech nia nia fał szy wych
wia do mo ści” (po przez spo rzą dze nie ww. na pi su) oraz „wro giej po sta wy wo bec or ga nów
wła dzy i par tii”47. Do dat ko wo oskar żo no ją o „pró bę zor ga ni zo wa nia straj ku” i ob ra zę
naj wyż szych or ga nów wła dzy pań stwo wej. Ele men tem ob cią ża ją cym mia ło być też prze -
cho wy wa nie przez nią dwóch eg zem pla rzy „Na szej Kra ty”, w któ rych za war te by ły „fał -
szy we wia do mo ści mo gą ce wy wo łać nie po kój pu blicz ny lub roz ru chy”. Przy zna ła się,
że krzyż z na pi sem wy ko na ła sa ma, na to miast w spra wie ma te ria łów za bra nych pod czas
prze szu ka nia od mó wi ła skła da nia ze znań. Ob cią ża ją cy był dla niej fakt, iż „nie za prze -
sta ła [po zwol nie niu z Goł da pi] wro giej po li tycz nie dzia łal no ści”48. 

„Wróg ustroju”. Działalność opozycyjna w latach osiemdziesiątych XX wieku...
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41 Pierw szy nu mer „Biu le ty nu In for ma cyj ne go” sy gno wa ny był przez Ko mi tet Opo ru Spo łecz ne go.
Zo stał przy go to wa ny w pry wat nym miesz ka niu przy ul. Mar ce le go No wot ki (obec nie ul. Ro ma na Dmow -
skie go) w Sta lo wej Wo li przez Ewę Ku ber nę i Ma rię Czwar no w na kła dzie 50 eg zem pla rzy. W skła dzie
re dak cji by li m.in.: Ewa Ku ber na („Ka mil”), Je rzy Ko pe czek („Ty grys”), Ry szard Kar dasz, Ka zi mierz
Ro stek, An na Gar ba czo wa („Punkt”), Ma ria Bar wiń ska („Mi chał”) oraz Wła dy sław Li wak. Na ła mach
pi sma tek sty pu bli ko wa li tak że Wie sław Woj tas i Wa cław Szczo czarz. M. Bu ka ła, op. cit., s. 671; D. Iwa -
necz ko, Opór spo łecz ny..., s. 299.

42 Od 1983 r. dru kiem „Biu le ty nu” zaj mo wa ła się eki pa Wie sła wa Woj ta sa, na to miast re dak cji „prze -
wo dzi ła” Ewa Ku ber na.

43 Wie le nu me rów „Biu le ty nu In for ma cyj ne go” TKZ NSZZ „S” KP HSW znaj du je się w Ar chi wum
Za rzą du Re gio nu Zie mia San do mier ska.

44 Ewa Ku ber na za sta ła funk cjo na riu szy w ho te lu, w któ rym miesz ka ła, kie dy wró ci ła do nie go ra -
no po noc nej pra cy nad „Biu le ty nem”. Wpu ści ła ich do po ko ju ja ko pierw szych, na to miast za my ka jąc
drzwi, wy rzu ci ła z to reb ki kil ka nu me rów no we go pi sma. Re la cja Ewy Ku ber ny z 7 III 2011 r.

45 „Na sza Kra ta” – pi smo wy da wa ne przez in ter no wa nych w Łup ko wie. Ewa Ku ber na otrzy ma ła je
kil ka dni wcze śniej od Zbi gnie wa Bró da. Ibidem.

46 AIPN Rz, 121/186, Pro to kół prze szu ka nia z 8 XI 1982 r., b.p.
47 AIPN Rz, 114/621, Za rzut w za kre sie roz po wszech nia nia fał szy wych wia do mo ści z 12 XII 1982 r.,  b.p.
48 Ibi dem. Świad ka mi oskar że nia na roz pra wie z 23 XII 1982 r. by li Sta ni sław Fur tak i Sta ni sław Ogo -

now ski, któ rzy zło ży li ze zna nia już 3 grud nia tr. (pro to kół prze słu cha nia zob. m.in. AIPN Rz, 121/186,
Pro to kół prze słu cha nia świad ka z 3 XII 1982 r., b.p.). Pierw szy wziął udział w re wi zji miesz ka nia,



Trzy na ste go stycz nia 1983 r. od by ła się w Rze szo wie roz pra wa głów na49, któ rej prze -
wod ni czył ppor. Sta ni sław Urban. Oskar żo nej bro nił ad wo kat Lech Świer czew ski. Ewa
Ku ber na zo sta ła unie win nio na od za rzu tu pró by zor ga ni zo wa nia straj ku i prze cho wy wa -
nia „w złych ce lach” pi sma „Na sza Kra ta”50. W związ ku z dru gim za rzu tem sąd ogło sił,
że „oskar żo na, po przez spo rzą dze nie i umiesz cze nie pod krzy żem znaj du ją cym się obok
za jezd ni au to bu so wej Hu ty Sta lo wa Wo la cy to wa ne go wy żej na pi su, do pu ści ła się pu -
blicz ne go po ni że nia oso by pre mie ra rzą du Woj cie cha Ja ru zel skie go”51, i ska zał ją na ka -
rę jed ne go ro ku po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na trzy la ta. Zo bo wią za no ją też
do wpła ty 25 tys. grzyw ny oraz do po kry cia kosz tów roz pra wy. Z Rze szo wa zo sta ła ofi -
cjal nie zwol nio na te go sa me go dnia52. 

Ewa Ku ber na do 1987 r. by ła ko or dy na tor ką pod ziem nej dzia łal no ści „So li dar no ści”
w Sta lo wej Wo li. Na prze ło mie lat 1982–1983 we szła w skład po wo ła nej Tym cza so wej
Ko mi sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” Hu ty Sta lo wa Wo la53. W czerw cu 1983 r. ksiądz
pro boszcz Edward Fran kow ski za trud nił ją w Dusz pa ster skim Ośrod ku Kul tu ry Chrze -
ści jań skiej. W tym sa mym ro ku, w rocz ni cę Sierp nia ’80, wzię ła udział w ma ni fe sta cji
„So li dar no ści” przed krzy żem w za jezd ni au to bu so wej HSW54, a 13 grud nia 1983 r.,
by uczcić pa mięć o ofia rach sta nu wo jen ne go, wraz z ko le ga mi -dzia ła cza mi zło ży ła tam
kwia ty, w wy ni ku cze go zo sta ła po raz ko lej ny za trzy ma na55. W opi nii SB by ła „szczegól -
nie wro go na sta wio na do ak tu al nej sy tu acji w kra ju, [...] w spo sób jaw ny i zde cy do wa ny
okre śla się ja ko nie prze jed na ny wróg ustro ju”56.
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natomiast S. Ogo now ski zna lazł krzyż, bę dą cy waż nym do wo dem w spra wie i do któ re go spo rzą dzo no
do kład ny pro to kół: „Oglę dzi ny roz po czę to w po miesz cze niu KW MO w San do mie rzu, w tem pe ra tu rze
po ko jo wej, przy oświe tle niu dzien nym. Krzyż wy ko na ny jest z drze wa o śred ni cy 15 mm. Drze wo ma
ko rę ko lo ru ciem no brą zo we go ze śla da mi po ścię ciu od ra sta ją cych ga łą zek. Krzyż skła da się z dwóch
czę ści o wym[ia rach] 280 mm i 140 mm. W dłuż szej czę ści krzy ża w od le gło ści 66 mm od jed ne go z koń -
ców znaj du je się na cię cie sze ro ko ści 13 mm, w któ re wkła da na jest krót sza część krzy ża. Pod tym wcię -
ciem w od le gło ści 90 mm od koń ca przy cze pio na jest kart ka pa pie ru ma szy no we go, ko lo ru bia łe go,
z na pi sem wy ko na nym ręcz nie, dłu go pi sem ko lo ru czar ne go. [...] Kart ka ta o wy mia rach 120 x 120 mm
przy cze pio na jest do dłuż szej czę ści krzy ża pi nez ką ko lo ru żół te go. Krót sza część krzy ża po sia da w środ -
ku wy cię cie sze ro ko ści 15 mm, wy cię ciem tym wkła da na jest w dłuż szą część krzy ża”. Zob. AIPN Rz,
121/186, Pro to kół oglę dzin z 1 XII 1982 r., b.p.

49 AIPN Rz, 86/39, Wy ciąg z pro to ko łu roz pra wy głów nej w spra wie kar nej, b.p.
50 AIPN Rz, 114/621, Wy rok Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go w Rze szo wie z 13 I 1983 r., b.p.
51 AIPN Rz, 86/39, Wy ciąg z pro to ko łu roz pra wy głów nej w spra wie kar nej, b.p.
52 Ibi dem, Za rzą dze nie zwol nie nia z GSW w Rze szo wie do na czel ni ka aresz tu, 13 I 1983 r., b.p.

W wy ni ku re wi zji nad zwy czaj nej, któ rą wniósł pro ku ra tor Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej w War sza -
wie, 29 XI 1994 r. Ewa Ku ber na zo sta ła unie win nio na od przy pi sy wa ne go jej prze stęp stwa. AIPN Rz,
121/186, Wy rok w spra wie re wi zji nad zwy czaj nej na ko rzyść Ewy Ku ber ny z 29 XI 1994 r., b.p.

53 Po wo ła ną TKZ NSZZ „So li dar ność” Hu ty Sta lo wa Wo la two rzy li m.in.: Ewa Ku ber na, Wie sław
Woj tas, Ry szard Kar dasz, Ka zi mierz Ro stek. Mia ła sta no wić for mal ną struk tu rę ko or dy nu ją cą dzia łal -
ność opo zy cji w Sta lo wej Wo li. M. Bu ka ła, op. cit., s. 671. 

54 Ma ni fe sta cja ta zo sta ła za po wie dzia na w jed nym z nu me rów „Biu le ty nu In for ma cyj ne go” TKZ
NSZZ „S” KP HSW. Re la cja Ewy Ku ber ny z 7 III 2011 r.

55 Wraz z Ewą Ku ber ną te go dnia przez SB za trzy ma ni zo sta li tak że: Wie sław Woj tas, Je rzy Woj tas,
Bar ba ra Ci choń, Ro man Su doł, Sta ni sław Krzos. E. Ku ber na, Ka len da rium Dusz pa ster skie go Ośrod ka
Kul tu ry Chrze ści jań skiej Pa ra fii Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski w Sta lo wej Wo li [w:] „So li dar ność” z Ko -
ścio łem..., s. 65. 

56 AIPN Rz, 0268/144/CD, t. 1, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Tar no brze gu
z 30 III 1983 r., k. 77. 



Tym cza sem dzia ła nia Ewy Ku ber ny mia ły na ce lu głów nie opie kę nad ro dzi na mi osób
in ter no wa nych i aresz to wa nych. Obej mo wa ły one bar dzo sze ro ki za kres, po cząw szy
od po mo cy w po szu ki wa niu ad wo ka tów i in nych roz wią zań praw nych, na wspar ciu psy -
chicz nym osób bę dą cych w trud nej sy tu acji skoń czyw szy. Kon ty nu owa ła też pra cę re -
dak cyj ną w tzw. dru gim obie gu. Wy da wa ła swo je tek sty we wspo mnia nym już
„Biu le ty nie In for ma cyj nym”. Wraz z Wie sła wem Woj ta sem w 1987 r. za ini cjo wa ła po -
wsta nie pi sma „NIE” (uka zał się tyl ko je den nu mer). Na stęp nie od 1988 r. z Ja ro sła wem
Po ta szem re da go wa ła „SMiS-a”, czy li „Sta lo wo wol ski Mie sięcz nik So li dar no ści. Ga ze -
ta Ru chu”57. Po da wa no w nim m.in. in for ma cje o roz pra wach w są dach pra cy i re pre -
sjach wo bec dzia ła czy KZ.

Przed 1 ma ja 1984 r. zo sta ła po now nie aresz to wa na. Wła dze oba wia ły się, że wraz z in -
ny mi sta lo wo wol ski mi dzia ła cza mi bę dzie sta ra ła się za kłó cić prze bieg pla no wa nych na ten
dzień ofi cjal nych uro czy sto ści pań stwo wych. Pre wen cyj nie za trzy ma no wów czas kil ka na -
ście osób. Ewę Ku ber nę wy pro wa dzo no z miesz ka nia tuż po szó stej ra no, by ła w szla fro -
ku, gdyż na „wi zy tę w aresz cie” nie chcia ła się prze brać. Za gło śne śpie wa nie w ce li
opo zy cyj nych pio se nek wspól nie z Ma rią Re ho row ską, któ ra rów nież zo sta ła w tym cza -
sie za trzy ma na, prze wie zio no je do aresz tu w Ni sku, a zwol nio no 1 ma ja58.

Po raz ko lej ny aresz to wa no ją w czerw cu 1985 r., w no cy, na dwor cu ko le jo wym
w Roz wa do wie z tor bą peł ną „bi bu ły”, ksią żek i ka set. Ewa Ku ber na je cha ła wów czas
do War sza wy zor ga ni zo wać po moc praw ną dla aresz to wa ne go za kol por taż pra cow ni ka
hu ty inż. Le ona Chmu ry. W spra wie tej od mó wi ła skła da nia wy ja śnień. Po wy ko na niu
zdjęć w tar no brze skim aresz cie, na stęp ne go dnia zo sta ła prze wie zio na do Ja no wa Lu bel -
skie go, po 24 go dzi nach do Rze szo wa (areszt na ul. Dą brow skie go), a po mie sią cu
do War sza wy na ul. Ra ko wiec ką. Tam prze by wa ła do 28 paź dzier ni ka 1985 r. Wraz z Zo -
fią Flo riań czyk i Mał go rza tą Ma gier w od po wie dzi na re pre sje służ by wię zien nej pod ję -
ła dzie wię cio dnio wą gło dów kę pro te sta cyj ną59. Zo sta ła zwol nio na po in ter wen cji
epi sko pa tu Pol ski. Na roz pra wie w Są dzie Re jo no wym w Sta lo wej Wo li w stycz niu
1986 r. otrzy ma ła wy rok dwóch lat po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu na czte ry. Jej
obroń cą by ła me ce nas Zo fia Ada mo wicz60. 

Po zwol nie niu Ewa Ku ber na na dal pro wa dzi ła dzia łal ność opo zy cyj ną. Za wio zła
do War sza wy m.in. pe ty cję61, w któ rej do ma ga no się przy wró ce nia plu ra li zmu związ ko -
we go w kra ju, pod pi sa ną przez 940 pra cow ni ków HSW i Wy twór ni Sprzę tu Ko mu ni ka -
cyj ne go w Go rzy cach62 (więk szość tych osób do tknę ły re pre sje ze stro ny władz63).

„Wróg ustroju”. Działalność opozycyjna w latach osiemdziesiątych XX wieku...
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57 „SMiS” – mie sięcz nik wy da wa ny od mar ca 1988 r. do lip ca 1991 r. w Sta lo wej Wo li; uka za ły
się 32 nu me ry. W skład re dak cji wcho dzi li m.in.: Ewa Ku ber na, Ja ro sław Po tasz, Je rzy Ko pe czek,
Małgorza ta Czwar no, Pa weł Saj dek, Zbi gniew Pasz kie wicz, Edward Ku ra ciń ski, Agniesz ka Sen dec ka.
E. Ku ber na, „SMiS Sta lo wo wol ski Mie sięcz nik So li dar no ści. Ga ze ta Ru chu”, http://www.en cy klo pe dia -
-so li dar no sci.pl/wi ki/in dex.php?ti tle=R0 1607_SMiS_Sta lo wa_Wo la (do stęp 2 II 2011 r.).

58 Re la cja Ewy Ku ber ny z 7 III 2011 r. 
59 Ibi dem.
60 J. Kar barz, op. cit., s. 151.
61 Pi smo zo sta ło przy go to wa ne przez praw ni ka Wła dy sła wa Li wa ka. Po wo ły wa no się w nim na kon -

wen cję Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy, pra wa czło wie ka oraz po ro zu mie nia sierp nio we. M. Bu ka -
ła, op. cit., s. 680.

62 Ibi dem.
63 E. Kon dra to wicz, op. cit., s. 242.



W grud niu te go sa me go ro ku zo sta ła człon kiem Ko mi sji In ter wen cji i Pra wo rząd no -
ści NSZZ „So li dar ność”, kie ro wa nej przez Zo fię i Zbi gnie wa Ro ma szew skich64. W jej
ra mach ak tyw nie za an ga żo wa ła się w spra wę obro ny kil ku pra cow ni ków hu ty przed za -
rzu ta mi spo wo do wa nia śmier tel ne go wy pad ku na te re nie za kła du w 1988 r.65 Po nad to
Ewa Ku ber na na le ża ła do ini cja to rów (wraz z Cze sła wą Szpyt mą, Ry szar dem Kar da szem
i Wie sła wem Woj ta sem) za ło że nia Stu dium Spo łecz ne go Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy66

w Sta lo wej Wo li, któ rym kie ro wał dr Adam Sta now ski we spół z re dak to rem Zdzi sła wem
Szpa kow skim.

W sierp niu 1987 r. Ewa Ku ber na i Wie sław Woj tas na spo tka niu TKZ NSZZ „So li -
dar ność” HSW zło ży li re zy gna cję z udzia łu w pra cach taj nej struk tu ry i utwo rzy li jaw ny
Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ „So li dar ność” Pra cow ni ków Hu ty Sta lo wa Wo la67.
Pod wnio skiem pod pi sa ło się czter na stu pra cow ni ków. Zło żo ny zo stał naj pierw do Są du
Wo je wódz kie go68 z sie dzi bą w San do mie rzu, a po je go od rzu ce niu do Są du Naj wyż sze -
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64 A.F. Ba ran, op. cit., s. 191.
65 31 VIII 1988 r., w trak cie trwa nia straj ku, na te re nie kom bi na tu do szło do wy pad ku, w wy ni ku

któ re go zgi nął uzbro jo ny funk cjo na riusz. Wi ną za to ofi cjal na pra sa obar czy ła pra cow ni ków za kła du,
m.in. Sta ni sła wa Tka cza i Pio tra Ku la szę. Wy mie nio nym oso bom zo sta ło udzie lo ne wspar cie i po moc
ze stro ny Ko mi sji In ter wen cji i Pra wo rząd no ści oraz jej przed sta wi cie la ze Sta lo wej Wo li – Ewy Ku ber -
ny. Ko bie ta do wia dy wa ła się m.in. od le ka rza peł nią ce go dy żur w mo men cie, gdy przy wie zio no ran ne -
go do szpi ta la, czy miał on na cie le ob ra że nia i czy był trzeź wy. W ce lu wy ja śnie nia spra wy
i zgro ma dze nia ma te ria łu na ewen tu al ną obro nę oskar żo nych dzia łacz ka roz ma wia ła z po nad sie dem -
dzie się cio ma świad ka mi wzy wa ny mi i za trzy my wa ny mi w RUSW w Sta lo wej Wo li oraz prze słu chi wa -
ny mi przez pro ku ra tu rę. Na to miast z ad wo ka ta mi z Ko mi sji In ter wen cji i Pra wo rząd no ści z War sza wy
i rad cą praw nym Mał go rza tą Czwar no pi sa ła oświad cze nia, skar gi na za trzy ma nia, wy ja śnie nia itp.
D. Gar bacz, Strajk w Sta lo wej Wo li 22 sierp nia – 1 wrze śnia, Sta lo wa Wo la 1998, s. 24; D. Iwa necz ko,
Opór spo łecz ny..., s. 373; J. Kar barz, op. cit., s. 164.

66 E. Ku ber na, Ka len da rium..., s. 96.
67 Pierw szy mi człon ka mi ko mi te tu by li: Wie sław Woj tas, Zdzi sław Beł czow ski, Krzysz tof Dęb ski,

Jan Flis, Wie sław Gaj da, Elż bie ta Gu zy, Ry szard Ko twi ca, Wła dy sław Li wak, An na Ło jow ska, Wie sław
Pod sia dło, Ka zi mierz Ro stek, Re gi na Stój, Emil Wo lak. D. Iwa necz ko, Opór spo łecz ny..., s. 374.

68 Wnio sek o re je stra cję zo stał od rzu co ny 7 XII 1987 r., po nie waż zda niem są du: „«So li dar ność» nie
jest związ kiem za wo do wym. Za pod sta wę do ta kie go usta le nia po słu żył są do wi fakt sta now czej od mo -
wy zło że nia de kla ra cji lo jal no ści wo bec po li ty ki PZPR”. Cyt. za: M. Bu ka ła, op. cit., s. 681. 

Winieta miesięcznika SMiS wydawanego od marca 1988 r. 
(ze zbiorów Ewy Kuberny)



go w War sza wie69. Od wrze śnia te go ro ku Ewa Ku ber na by ła roz pra co wy wa na przez
Wydział V WUSW w Tar no brze gu w ra mach SOR krypt. „Zmo ra”70. 

Po now nie zo sta ła za trzy ma na (wraz z in ny mi oso ba mi z krę gu KZ) 28 kwiet -
nia 1988 r. i umiesz czo na na 48 go dzin w aresz cie w Ma cho wie71. Nie po wstrzy ma ło jej
to od za an ga żo wa nia się w so li dar no ścio we straj ki, któ re mia ły miej sce w hu cie ko lej no
w kwiet niu72, lip cu73 i sierp niu74 1988 r. Głów ny mi za da nia mi, któ rych się pod ję ła, by ło
utrzy my wa nie łącz no ści ze straj ku ją cy mi75, prze ka zy wa nie wia do mo ści i ko mu ni ka tów
KZ do roz gło śni za chod nich, or ga ni zo wa nie ak cji so li dar no ścio wych na te re nie mia sta
ze straj ku ją cy mi, pro wa dze nie do ku men ta cji osób re pre sjo no wa nych76. Szcze gól nym po -
lem dzia łań oka zał się dla Ewy Ku ber ny strajk sierp nio wy, któ re go przy wód cą był Wie -
sław Woj tas. Od mo men tu je go wy bu chu utrzy my wa ła ści sły kon takt z Ko mi te tem
Straj ko wym i kie ro wa ła „szta bem wspie ra ją cym” zor ga ni zo wa nym przy do mu ka te che -
tycz nym w pa ra fii Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski77. By ła tak że rzecz ni kiem pra so wym
pro te stu ją cych. Ra zem z Agniesz ką Gu zy, Te re są Tom czy szyn -Wi śniew ską i Bo gu sła -
wem Kwie ciń skim za an ga żo wa ła się w prze ka zy wa nie na Za chód praw dzi wych in for -
ma cji o pro te ście i re pre sjach władz78. Roz ma wia ła rów nież te le fo nicz nie z prof.
An drze jem Stel ma chow skim na te mat za koń cze nia straj ku. 

W 1989 r. Ewa Ku ber na sta ła się jed nym z or ga ni za to rów Zjaz du Pra sy Nie za leż nej,
któ ry miał miej sce w dniach 22–23 kwiet nia w ko ście le Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski w Sta -
lo wej Wo li79. W la tach 1991–1999 by ła re dak to rem „In for ma to ra” Ko mi sji Za kła do wej
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69 Człon ko wie KZ NSZZ „So li dar ność” wie dzie li, że wła dze nie za re je stru ją związ ku. Waż ne jednak
by ło, aby Ko mi tet Za ło ży ciel ski jak naj dłu żej funk cjo no wał le gal nie i dzia łał w ra mach pra wa. Do pie ro
osta tecz ny wy rok od rzu ca ją cy re je stra cję mógł to zmie nić. 

70 Zob. http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl/wi ki/in dex.php?ti tle=Ewa_Ku ber na (do stęp 24 IX
2014 r.).

71 Aresz to wa nie mia ło miej sce tuż przed pla no wa nym straj kiem. Ewa Ku ber na tak wspo mi na to wy -
da rze nie: „Kie dy czte rem es be kom uda ło się mnie zła pać na uli cy w kwiet niu [19]88 r., gdy w hu cie był
strajk, i sie dzia łam «na doł ku» w Ma cho wie 48 go dzin, to by łam wście kła na sie bie. Mia łam się za jąć
prze ka zy wa niem in for ma cji, mia łam przy go to wać wspar cie z ze wnątrz dla straj ku ją cych. Li czy li na mnie
a ja... sie dzę i nic nie ro bię!”. Cyt. za: E. Kon dra to wicz, op. cit., s. 237. 

72 Strajk wy buchł 29 IV 1988 r. Na je go cze le sta nął Wie sław Woj tas, wzię ło w nim udział 5 tys.
osób. Do ma ga no się m.in. po now nej le ga li za cji związ ku, pod wy żek płac i gwa ran cji bez pie czeń stwa.
Za koń czo no go 30 kwiet nia, oba wia jąc się pa cy fi ka cji hu ty przez ZO MO. Wie lu dzia ła czy, któ rzy wzię li
w nim udział, zo sta ło zwol nio nych z pra cy lub prze nie sio nych na in ne sta no wi ska. B. Ko pacz, Re gion
Zie mia San do mier ska NSZZ „So li dar ność” [w:] Dro ga do nie pod le gło ści..., s. 465.

73 Strajk roz po czął się 13 VII 1988 r., w cza sie wi zy ty Mi cha iła Gor ba czo wa w Pol sce. Wy wo ła ny
zo stał wsku tek szy kan ze stro ny władz wo bec uczest ni ków pro te stu kwiet nio we go. Ibi dem, s. 465.

74 Sze rzej o straj ku zob. m.in.: D. Gar bacz, op. cit.; B. Ko pacz, op. cit., s. 465.
75 W li ście, któ ry do tarł do hu ty pierw sze go dnia straj ku (22 sierp nia) o godz. 15.00, Ewa Ku ber na

pi sa ła: „Po daj cie skład Ko mi te tu Straj ko we go i wresz cie ja kiś ko mu ni kat, bo te le fon się ury wa. Fa la
straj ków w kra ju na ra sta [...]. Opa ski mam tyl ko te, któ rych nie wzię li ście 13 lip ca, tu ba i ba te rie są, ale
nie wiem, czy bę dzie moż li wość prze rzu ce nia te go. Żyw ność i le ki od ju tra lub póź nym wie czo rem, bo
w tej chwi li nie je stem w sta nie za ła twić”. Cyt. za: D. Gar bacz, op. cit., s. 41. 

76 A.F. Ba ran, op. cit., s. 191.
77 M. Bu ka ła, op. cit., s. 684.
78 Sierp nio wy strajk w HSW zo stał ob ję ty blo ka dą in for ma cyj ną ze stro ny ofi cjal nych środ ków prze -

ka zu. 
79 Uczest ni czy li w nim m.in. Ja cek Am bro ziak, An na Bi kont, Bar ba ra La bu da, He le na Łu czy wo.

A.F. Ba ran, op. cit., s. 190.



NSZZ „So li dar ność” w HSW oraz „Ga ze ty
So li dar no ści” (do hu ty zo sta ła przy ję ta
ponow nie w 1991 r., gdzie po zo sta ła do
1994 r.80), a od 1994 do 2000 r. – pi sma kon -
ka te dral ne go „W świe tle Praw dy”, wy da wa -
ne go w pa ra fii Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski
z ini cja ty wy księdza pro bosz cza Edwar da
Ma de ja. Współ or ga ni zo wa ła też ob cho dy
rocz nic zwią za nych z „So li dar no ścią”, a tak -
że wy sta wy i spo tka nia po świę co ne dzia łal -
no ści ru chu w la tach osiem dzie sią tych81.

Przy kład Ewy Ku ber ny po ka zu je, jak
waż ną ro lę w „So li dar no ści” od gry wa ły ko -
bie ty. Nie rzad ko ich zadania nie ogra ni cza ły
się tyl ko do wy ko ny wa nia ste reo ty po wych,
„lek kich” prac, jak pi sa nie na ma szy nie czy
przy go to wy wa nie po sił ków dla straj ku ją -
cych. Czę sto to one sa me po dej mo wa ły de -
cy zje o stop niu za an ga żo wa nia w dzia łal ność
związ ko wą. 

Bo ha ter ka ni niej sze go ar ty ku łu bez wąt -
pie nia na le ży do gro na ko biet, któ re two rzy -
ły struk tu ry „So li dar no ści” i ak tyw nie
w niej dzia ła ły. Nie pod da wa ła się mi mo re -
pre sji, któ re na nią spa da ły, licz nych szy -

kan, in ter no wa nia oraz wie lo krot nych aresz to wań, do mo wych re wi zji i kar fi nan so wych
wy mie rza nych przez ko le gia. Swo ją po sta wą i wal ką z wła dza mi ko mu ni stycz ny mi po -
ka za ła, że „każ de go czło wie ka stać na rze czy wiel kie [...]. To, kim się sta je my, za le ży
prze cież od na szych kon kret nych wy bo rów”82. Wie lo krot nie udo wod ni ła, iż Sta lo wa
Wo la, to nie tyl ko na zwa mia sta, w ob rę bie któ re go roz po czę ła swo ją „so li dar no ścio -
wą” dzia łal ność. 

Ja ko jed na z nie licz nych osób z wo je wódz twa pod kar pac kie go w 26. rocz ni cę pod pi -
sa nia po ro zu mień sierp nio wych zo sta ła od zna czo na Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski przez śp. pre zy den ta RP Le cha Ka czyń skie go83.
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Ewa Kuberna – fotografia
współczesna (ze zbiorów autorki)

80 Zob. http://www.en cy klo pe dia -so li dar no sci.pl/wi ki/in dex.php?ti tle=Ewa_Ku ber na (do stęp 2 II
2011 r.).

81 Ewa Ku ber na jest rów nież ku ra tor ką i współ au tor ką sce na riu sza wy sta wy ple ne ro wej Mu zeum
Re gio nal ne go w Sta lo wej Wo li pt. „Opo wie my ci o tych wy pad kach. So li dar ność 1980–1989 w Sta lo -
wej Wo li” (2009 r.). Zob. http://mu zeum.sta lo wa wo la.pl/wy sta wy/ar chi wum/wy sta wy -2009/item/192-
opo wie my -ci -o -tych -wy pad kach -so li dar nosc -1980-1989-w -sta lo wej -wo li (do stęp 5 III 2014 r.).

82 Cyt. za: E. Kon dra to wicz, op. cit., s. 220.
83 Po sta no wie nie Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej z dnia 28 sierp nia 2006 r. o nada niu or de -

rów i od zna czeń, http://www.le geo.pl/pra wo/po sta no wie nie -pre zy den ta -rze czy po spo li tej -z -dnia -28-sier -
pnia -2006-r -o -nada niu -or de row -i -od zna czen (do stęp 5 III 2014 r.).
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Petycja pracowników HSW i WSK w Gorzycach do Sejmu PRL 
w sprawie przywrócenia pluralizmu związkowego zawieziona do Warszawy 

przez Ewę Kubernę (ze zbiorów Ewy Kuberny)



Joanna Karbarz-Wilińska
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

236

Deklaracja KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników HSW dotycząca jawnego
przystąpienia do działalności (ze zbiorów Ewy Kuberny)



Adam Kochajkiewicz

„Rotmistrz”, „Wuj”, 

„Hrabia Lolo”.

Andrzej Rzeszotarski 

w dokumentach aparatu represji

An drzej Rze szo tar ski to po stać w za sa dzie nie obec na na kar tach pol skiej hi sto rio gra -
fii. Fakt ten nie dzi wi, zwłasz cza że nie wsła wił się bo ha ter ski mi czy też zbrod ni -
czy mi czy na mi w cza sie II woj ny świa to wej, nie zaj mo wał żad ne go sta no wi ska

w apa ra cie par tyj no -pań stwo wym Pol ski Lu do wej, nie dzia łał w opo zy cji po li tycz nej, nie
osią gnął suk ce su w na uce, sztu ce, spo rcie. „Rot mistrz” nie do ko nał więc ni cze go, na co
głów nie zwy kli zwra cać uwa gę hi sto ry cy naj now szych dzie jów Pol ski i Po la ków. Czy war -
to za tem za da wać so bie trud snu cia hi sto rycz nych roz wa żań o po sta ci – na pierw szy rzut
oka – ahi sto rycz nej? Kwe stię tę po sta ram się wy ja śnić na wstę pie ar ty ku łu o czło wie ku, któ -
ry na po cząt ku lat sześć dzie sią tych dla wie lu był sym bo lem speł nio nych aspi ra cji kon sump -
cyj nych oraz sty lu ży cia nie skrę po wa ne go ogra ni cze nia mi oby cza jo wy mi i fi nan so wy mi. 

An drzej Rze szo tar ski – „Rot mistrz”, „Wuj”, „Wu ja Ję dru cha”, „Hra bia Lo lo” – był
jed ną z oso bli wo ści, któ re two rzy ły nie ofi cjal ny ob raz War sza wy lat sześć dzie sią tych,
czę ścią ciem ne go ob li cza mia sta, wsty dli wie skry wa ne go bądź pięt no wa ne go przez wła -
dze. To wa rzy ską ma pę sto li cy two rzy ły wów czas miej sca, „gdzie się lu dzie nie uma wia -
li”1, w nich kwi tło ży cie, któ re oprócz pier wiast ka lu dycz ne go za wie ra ło ele ment wy mia -
ny my śli i po glą dów. Lu dzie wszyst kich sta nów i klas pod da ni ka ta li tycz ne mu dzia ła niu
uży wek dys ku to wa li o spra wach wy so kich i przy ziem nych. W ten spo sób zdo by wa no
mi ni mal ny i być mo że złud ny mar gi nes wol no ści, któ ry dla wie lu sta no wił ka thar sis, od -
trut kę na co dzien ne re alia. Pod sta wą wy mia ny my śli i po glą dów – nie skrę po wa nych zin -
sty tu cjo na li zo wa ną cen zu rą – był bez po śred ni kon takt z dru gim czło wie kiem, wy two -
rzy ło się swo iste uni wer sum, w któ rym funk cjo no wa li i lu dzie z Par na su, i lu dzie
z mar gi ne su. Nie odzow ną czę ścią te go fe no me nu był wła śnie „Rot mistrz”. 

Przed cał ko wi tym roz pły nię ciem się w po mro ce dzie jów po stać An drze ja Rze szo tar -
skie go ura to wa li współ cze śni mu by wal cy war szaw skich lo ka li. W ich me mu arach od -
naj du je my po stać, któ ra wy róż nia ła się eks cen trycz nym za cho wa niem i osten ta cyj nie
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1 Na wią zu ję tu do cy klu do ku men tal ne go pt. „Tam gdzie się lu dzie nie uma wia li” w re ży se rii Dża -
mi li An kie wicz, w któ rym nar ra to ra mi i prze wod ni ka mi są pi sa rze, ar ty ści, dzien ni ka rze i fil mow cy
„opro wa dza ją cy” wi dza po naj po pu lar niej szych lo ka lach War sza wy lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią -
tych. Zob. http://www.film pol ski.pl (do stęp 14 X 2013 r.).



ma ni fe sto wa nym bo gac twem. Tak mi nia tu ro wy por tret „Rot mi strza” na kre ślił Ja nusz
Gło wac ki: „Ucho dził za stu den ta pięć dzie się cio let ni utra cjusz rot mistrz An drzej Rze szo -
tar ski, prze pusz cza ją cy ta jem ni cze go po cho dze nia pie nią dze i zaj mu ją cy pierw sze miej -
sce na nie ofi cjal nej wte dy li ście naj bo gat szych Po la ków. Za «Rot mis trzem» snuł się jak
cień ese ista i ak tor Adam Paw li kow ski, na zy wa ny «Du du siem», któ re go szla chet ny pro -
fil – zna ny z fil mu «Po piół i dia ment» – przy cią gał dziew czy ny i uświet niał za ba wy Rze -
szo tar skie go w je go wy ta pe to wa nym pięć set ka mi miesz ka niu. «Rot mistrz» miał
czer wo ne go dłu gie go for da z od kry wa nym da chem i ol brzy mie go kie row cę o ksyw ce
«Ce gła». Jak duch z lep sze go świa ta prze su wał się tym for dem po No wym Świe cie,
wzbu dza jąc roz pacz li wą tę sk no tę i za zdrość”2. Po dob nie za pa mię tał Rze szo tar skie go ak -
tor Je rzy Ka rasz kie wicz: „Na tej że Le gii [ba sen klu bu spor to we go Le gia w War sza -
wie – przyp. A.K.] by wał pra wie co dzień słyn ny «Wu jo» – An drzej Rze szo tar ski. Du żo
star szy od nas, tłu ścioch i wiel ki ama tor pa nie nek. Był strasz nie bo ga ty, miał ogrom ny
ame ry kań ski sa mo chód z wła snym kie row cą Sta siem, ksy wa «Ce gła», uro czym zresz tą
czło wie kiem. Staś był wy so kim si ła czem, dziś by się po wie dzia ło – ochro nia rzem «Wu -
ja», lecz nie miał w so bie ni cze go z dzi siej sze go ban dzio ra. Uśmiech nię ty, ko le żeń ski
i ła god ny jak bie dron ka. Lecz wra że nie ro bił. Nie by ło ta kie go, któ ry by mu pod sko czył.
Otóż «Wu jo», ja ko się rze kło, bo gacz i czło wiek za ba wo wy, na Le gię przy cho dził, dziew -
czy ny ku po wał, wie czo ra mi by wał w Bri sto lu, zi mę spę dzał w Za ko pa nem, a la to w So -
po cie. Nikt nie wie dział, w ja ki spo sób w tych sier mięż nych la tach sześć dzie sią tych
do szedł do wiel kich pie nię dzy. I do dziś nikt te go nie wie. Krę ci ło się ko ło nie go ca łe
gro no słu żal ców, go to wych na każ de je go ski nie nie sko czyć po pi wo, przy nieść mu le ża -
czek lub pod pro wa dzić pa nien kę. Za szczy tem by ło po dać mu rę kę. I na gle «Wu jo» zo -
stał aresz to wa ny. Po dob no gdzieś w So po cie po spo ży ciu al ko ho lu wpadł na tro lej bus.
Po dob no. Po szedł na – już nie pa mię tam do kład nie – ja kieś dwa la ta do wię zie nia. I znów
ta jem ni ca. Nikt tak na praw dę nie wie dział, za co. Po wyj ściu z wię zie nia za czął się po -
ja wiać na Le gii. Lecz nie był to już daw ny «Wu jo». Wy chudł, zsza rzał, sa mo cho du już
nie miał i pie niędz mi już nie sza stał. Wy naj mo wał na Żo li bo rzu ja kąś ma leń ką ka wa ler -
kę. Pa mię tam ta ką scen kę. Czwór ka je go daw nych pod ska kie wi czów gra ła so bie w bry -
dża na ko cy ku przy ba se nie. Pod szedł «Wu jo». Przy sta nął przy nich i przy mil nie się
uśmie chał. Po chwi li po wie dział: «Cześć, chło pa ki». I tyl ko je den z nich, na wet na «Wu -
ja» nie pa trząc, po dał mu nie dba le dwa pal ce na dzień do bry”3.

Cy to wa ne frag men ty po ka zu ją cha rak te ry stycz ne ry sy po sta ci „Wu ja” za pi sa ne w pa -
mię ci Gło wac kie go, Ka rasz kie wi cza i za pew ne jesz cze wie lu in nych, któ rzy w la tach
pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych ze tknę li się z je go oso bą4. Do zbio ru re kwi zy tów i cech,
któ re stwo rzy ły le gen dę „Rot mi strza”, za li cza ły się: pie nią dze nie ja sne go po cho dze nia,
gest w ich wy da wa niu, luk su so wy ame ry kań ski krą żow nik szos z pry wat nym szo fe rem
i za ra zem kom pa nem – si ła czem „Ce głą”, miesz ka nie wy ta pe to wa ne bank no ta mi, am bi -
cja prze by wa nia w oto cze niu „eli ty” – ar ty stów, cu dzo ziem ców, pięk nych ko biet. Te wła -
ści wo ści po zwa la ją wpi sać wi ze ru nek Rze szo tar skie go w po nad cza so wy ar che typ
bo ga cza i utra cju sza. Nar ra cja hi sto rii o wzlo cie i upad ku „Wu ja” opi sa nej przez Ka rasz -
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2 J. Gło wac ki, Z gło wy, War sza wa 2008, s. 29–30. 
3 J. Ka rasz kie wicz, Po grom ca łu pie żu, Wro cław 2002, s. 132–133. 
4 A. Osiec ka, Szpet ni czter dzie sto let ni, bmd, s. 87–88. 



kie wi cza po sia da spo ry ła du nek dra ma ty zmu wy ni ka ją cy z mno go ści to po sów funk cjo -
nu ją cych od wie ków w tek stach kul tu ry: nie uczci wie zdo by te bo gac two ule ga szyb kie -
mu roz pro sze niu, po zor nie bła hy in cy dent otwie ra pusz kę Pan do ry, ku pie ni za pie nią dze
przy ja cie le opusz cza ją swo je go pa tro na, daw ne bo żysz cze zo sta je strą co ne z pie de sta łu.
De kon struk cja por tre tu An drze ja Rze szo tar skie go ujaw nia je go przy na leż ność do tych
sa mych po kła dów zbio ro wej pa mię ci, w któ rych re zy du ją syl wet ki z po gra ni cza miej -
skie go folk lo ru sto li cy, ta kie jak Fe lek Zdan kie wicz, „Ta ta Ta siem ka”, Je rzy Pa ra mo now.
Upływ cza su spo wo do wał, że bo ha te ro wie ulic i lo ka li lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią -
tych: „Rot mistrz”, „He nio Me lo man”, „Olek Na le śnik” – za czę li tra cić re al ne kształ ty
i roz po czął się ich dryf w kie run ku mi tu o de ka denc kich be at ni kach środ ko we go PRL -u5.
W przy pad ku „Wu ja” ist nie je jed nak moż li wość wzbo ga ce nia mi tycz ne go por tre tu o wie -
le no wych de ta li. 

W ma te ria łach wy two rzo nych przez apa rat re pre sji Pol ski Lu do wej za cho wa ła się
pokaź na licz ba do ku men tów, któ re mo gą przy czy nić się do wy ja śnie nia fe no me nu
„Rotmi strza”. Ja ki sens ma jed nak po rów ny wa nie le gen dy z rze czy wi sto ścią es bec kich
„te czek”? Czy war to sta rać się o nada nie no wych tre ści le gen dzie czło wie ka, któ re go
życie nie po zo sta wi ło żad ne go śla du w nur cie hi sto rii zda rze nio wej? 

Ar gu men tem prze ma wia ją cym za ce lo wo ścią te go za bie gu jest moż li wość przed sta -
wie nia po sta ci, zja wisk i pro ce sów, któ re współ two rzy ły fe no men czar ne go ryn ku i war -
szaw skie go ży cia to wa rzy skie go lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych. Po stę pu ją ce
obec nie w kul tu rze ma so wej zja wi sko eg zo ty za cji po sta ci i wy da rzeń z „kra iny PRL”
pro wo ku je py ta nie o fak tycz ny wy miar róż nic kul tu ro wych mię dzy na mi a ów cze sny mi
miesz kań ca mi Pol ski. Czy by li oni owy mi „In ny mi”, któ rzy my śle li, czu li, dzia ła li i ro -
zu mie li ina czej niż dzi siej si Po la cy? Mo że jed nak przy jąć, że ta „in ność” nie jest dla nas
wy star cza ją co wy raź na i przed mio tem ob ser wa cji nie są „Ob cy” z prze szło ści, ale na sza
wła sna kul tu ra, któ ra ba da sie bie sa mą? Wie le po wsta łych do tąd opra co wań zda je się po -
twier dzać pierw szą te zę6 – nie uświa do mio na im pu ta cja kul tu ro wa i ana chro nizm7 wpły -
wa ją na zu bo że nie ob ra zu dzie jów prze szło ści, na wet tej nie bar dzo od le głej8. 

Do ku men ty do ty czą ce An drze ja Rze szo tar skie go zgro ma dzo ne w In sty tu cie Pa mię ci
Na ro do wej trud no uznać za wy star cza ją ce do prze pro wa dze nia ca ło ścio wej ana li zy za -
gad nień skła da ją cych się na „hi sto rię dnia co dzien ne go” lu dzi z po gra ni cza war szaw skie -
go pół świat ka lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych. Nie mniej jed nak zba da nie po sta ci
„Rot mi strza” do star czyć mo że pew nych ob ser wa cji do ty czą cych kul tu ry ma te rial nej
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5 W mia rę upły wu cza su wzra sta za in te re so wa nie ży ciem to wa rzy skim i roz ryw ko wym Po la ków lat
sześć dzie sią tych, spo ty ka ono od po wiedź ze stro ny pu bli cy stów (zob. A. Klim, Seks, sztu ka i al ko hol.
Ży cie to wa rzy skie lat 60., War sza wa 2013). Sa mi uczest ni cy tych zja wisk spi su ją swo je wspo mnie nia
z lat sześć dzie sią tych. Zob. T. Do mi nik, M. Ka re wicz, Zło ta mło dzież. Nie bie skie pta ki. War szaw ka
lat 60., War sza wa 2003; E.M. Mo rel le, Słod kie ży cie, Kra ków 2007; J. Ka rasz kie wicz, op. cit. 

6 Mam tu na my śli pu bli ka cje hi sto rycz ne trak tu ją ce o kul tu rze ma te rial nej i oby cza jo wo ści pol skie -
go spo łe czeń stwa w la tach PRL. Zob. B. Klich -Klu czew ska, Przez dziur kę od klu cza. Ży cie pry wat ne
w Kra ko wie (1945–1989), War sza wa 2005; B. Brzo stek, PRL na wi del cu, War sza wa 2010; K. Ko siń ski,
Ofi cjal ne i pry wat ne ży cie mło dzie ży w cza sach PRL, War sza wa 2006. 

7 W tym miej scu „ana chro nizm” ro zu miem ja ko igno ro wa nie upły wu cza su ja ko czyn ni ka od da la ją -
ce go kul tu ro wo czło wie ka z prze szło ści od ży ją ce go w te raź niej szo ści ba da cza. 

8 Zob. roz wa ża nia do ty czą ce im pu ta cji kul tu ro wej w hi sto rio gra fii – W. Wrzo sek, Hi sto ria–Kul tu -
ra–Me ta fo ra. Po wsta nie nie kla sycz nej hi sto rio gra fii, Wro cław 2010, s. 25–32. 



tamte go cza su, moż li wo ści bo ga ce nia się, prze stęp czo ści go spo dar czej, dzia łań ko mu ni -
stycz nych służb spe cjal nych, prze ni ka nia śro do wisk i prze mian oby cza jo wych. W tym
miej scu po ja wić się mo że py ta nie o za gro że nia, któ re nie sie ze so bą ana li zo wa nie przy -
pad ków skraj nych. Sku pia nie się na „wy jąt kach” mo że spo wo do wać, że hi sto ria sta nie
się sa lo nem oso bli wo ści, pa nop ti kum, któ re prze sło ni rze sze „zwy czaj nych”, „ty po wych”
i „nor mal nych” Po la ków. „Wuj” nie był jed nost ką „ty po wą”, to uła twia zro zu mie nie kon -
tek stu, dla któ re go stał się on wy jąt ko wy, i po sze rza nasz do stęp do wie dzy o prze szło -
ści. Hi sto ria „Rot mi strza” jest przy pad kiem „wy jąt ko wo «nor mal nym»”9, pęk nię ciem
w za sło nie cza su, przez któ re hi sto ryk mo że ła twiej wnik nąć w prze szłość. 

Jed nym ze sztan da ro wych ha seł nie kla sycz nej hi sto rio gra fii by ło od da nie gło su wiel -
kim nie mo wom hi sto rii, do któ rych za li cza no wszel kie „upo śle dzo ne” gru py spo łecz ne,
któ rych pa mię ci nie prze cho wa ły ofi cjal ne źró dła i hi sto ria zda rze nio wa. Czy za tem war -
szaw scy „ge szef cia rze”, ho mi nes lu den tes i przed sta wi cie le pół świat ka z lat pięć dzie sią -
tych i sześć dzie sią tych są obiek tem ba dań rów nie cie ka wym, jak śre dnio wiecz ni
miesz kań cy ka tar skich wio sek w Pi re ne jach, szes na sto wiecz ni chło pi fran cu scy i osiem -
na sto wiecz ni pa ry scy dru ka rze10? Ce chą łą czą cą wszyst kie wy mie nio ne po wy żej obiek ty
ba dań są źró dła, któ re w każ dym z przy pad ków by ły efek tem dzia łań opre syj nych po dej -
mo wa nych przez pań stwo, wła dze du cho we lub świec kie. Ar chi wa lia wy two rzo ne przez
ko mu ni stycz ny apa rat re pre sji do brze wpi su ją się w spe cy ficz ny ro dzaj źró deł wy ko rzy -
sty wa ny przez mi kro hi sto ry ków. Ak ta try bu na łów in kwi zy cyj nych, ak ta po li cyj ne an cien
re gi me’u czy szes na sto wiecz ne ak ta są do we od da ją głos swo im bo ha te rom, któ rzy uchwy -
ce ni w klesz cze opre syj nych sys te mów wła dzy czę sto mó wi li o spra wach, któ re w in nych
oko licz no ściach po grą ży ły by się w wiecz nej nie pa mię ci. Po dob ne wła ści wo ści wy ka zu ją
ma te ria ły zgro ma dzo ne w IPN. In tym ne kon fe sje oso bo wych źró deł in for ma cji, no tat ki
służ bo we pre to rian ko mu ni zmu, mi ster ne pla ny skom pli ko wa nych in tryg, se kret na wie -
dza zdo by ta dzię ki pod słu chom i pod glą dom, wszyst ko to mia ło spo cząć w ka ta kum bo -
wych cze lu ściach Biu ra „C”, na za wsze od gro dzo ne od świa ta ze wnętrz ne go gry fem
taj no ści. Sta ło się jed nak ina czej. Do ku men ta cja do ty czą ca „Rot mi strza” wraz z ca łym
wa chla rzem in for ma cji, spe ku la cji, opi nii i świa dectw lu dzi z je go oto cze nia uj rza ła świa -
tło dzien ne. Hi sto ry ko wi po słu żyć mo że ona nie ty le do na kre śle nia je go po sta ci, „ta kiej,
ja ką by ła na praw dę”, ile do przed sta wie nia kształ to wa nia się wi ze run ku „Hra bie go Lolo”,
któ ry był wy pad ko wą fak tów, au to kre acji, plo tek i bla gi. 

Uczeń, ka wa le rzy sta, lot nik

An drzej Ma rian Sta ni sław Rze szo tar ski uro dził się 18 sierp nia 1923 r. we Lwo wie.
Je go ro dzi ce – jak sam za pew niał – by li re pre zen tan ta mi kla sy ro bot ni czej i nie po sia da li 
ma jąt ku, głów ny cię żar utrzy ma nia ro dzi ny spo czy wał na oj cu, któ ry był na jem nym
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9 Okre śle nie „ec ce zio nal men te «nor ma le»” uku te przez Edo ar do Gren di dla zo bra zo wa nia szczegól -
nych i nie zwy kłych wy da rzeń z prze szło ści, któ rych zba da nie w ska li mi kro umoż li wia uchwy ce nie
nowych, nie zna nych wcze śniej sen sów. E. Do mań ska, Hi sto ria an tro po lo gicz na. Mi kro hi sto ria [w:]
N. Ze mon Da vies, Po wrót Mar ti na Gu er re’a, Po znań 2011, s. 216. 

10 Na wią zu ję tu oczy wi ście do sztan da ro wych dzieł nur tu „mi kro hi sto rii”: E. Le Roy La du rie,
Montail lou, wio ska he re ty ków 1294–1324; N. Ze mon Da vies, Po wrót Mar ti na Gu er re’a; R. Darn ton,
Wiel ka ma sa kra ko tów. 



pracow ni kiem ogrod nic twa. Fakt ple bej skie go uro dze nia „Hra bie go” mo że bu dzić wąt -
pli wo ści, cho ciaż by z uwa gi na trud wło żo ny przez Rze szo tar skich w so lid ną edu ka cję
sy na, któ ry zo stał po sła ny do cie szą ce go się re no mą Gim na zjum im. Kró la Ste fa na Ba -
to re go. Mat ka „Rot mi strza” po cho dzi ła z ro du Ja ru zel skich11, moż na więc przy pusz czać,
że „pro le ta ry za cja” ży cio ry su i ukry wa nie miesz czań skie go czy też zie miań skie go po -
cho dze nia mia ła na ce lu od su nię cie po dej rzeń o „ob cość kla so wą”12. Mło dy An drzej Ma -
rian Sta ni sław do ra stał w spo łecz no ści gim na zjum, któ re go ucznio wie da wa li wy raz
swo je go głę bo kie go sza cun ku dla ro man tycz nych tra dy cji po przez ob rzu ca nie pa pie ra -
mi śnia da nio wy mi i reszt ka mi ka na pek gip so wej fi gu ry Ju liu sza Sło wac kie go. Sztu bac -
ka ne ga cja ro man tycz nych ide ałów wśród świe żo upie czo nych ab sol wen tów „Ba to re go”
nie mo gła jed nak być cał ko wi ta, sko ro nie któ rzy z nich po dą ży li śla dem Or ląt Lwow -
skich i we wrze śniu 1939 r. sta nę li do obro ny ro dzin ne go mia sta13. Czy wśród nich był
An drzej Rze szo tar ski? Te go nie wie my, po nie waż nie uznał za sto sow ne po dzie lić się tą
wie dzą z funk cjo na riu sza mi „bez pie ki”. Po zda niu ma łej ma tu ry w 1939 r. kon ty nu ował
swo ją edu ka cję w pod da nej ra dziec kim re for mom Szko le Śred niej nr 14 – daw nym Li -
ceum im. Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go we Lwo wie. Na stęp nym sta dium edu ka cji by ła
Pań stwo wa Tech nicz na Szko ła Za wo do wa, w któ rej taj ni ków bu do wy ma szyn uczy li pro -
fe so ro wie z za mknię tej przez nie miec kie go oku pan ta Po li tech ni ki Lwow skiej. Trud no
do ciec, czy wy bór szko ły tech nicz nej był wy ra zem oso bi stych am bi cji Rze szo tar skie go,
od po wie dzią na ocze ki wa nia ro dzi ców, czy też spo so bem na unik nię cie po bo ru do Bau -
dien stu lub wy wóz ki na ro bo ty do Nie miec14. Po za koń cze niu na uki w 1943 r. Rze szo -
tar ski pod jął pra cę, któ ra da wa ła mu du że szan se na unik nię cie ka torż ni cze go ko pa nia
oko pów na przed po lach Lwo wa lub wy jaz du na przy mu so we „sak sy” do Rze szy – by ła
to po sa da w In sty tu cie Ba dań nad Ty fu sem Pla mi stym. Wy par cie nie miec kich oku pan -
tów i wkro cze nie Ar mii Czer wo nej do mia sta spo wo do wa ły, że nie daw ny pra cow nik in -
sty tu tu prof. Ru dol fa We igla pod jął pra cę w so wiec kim przed się bior stwie bu dow la nym,
z któ rym roz stał się jed nak do syć szyb ko, gdyż ochot ni czo za cią gnął się do służ by w Woj -
sku Pol skim. Przy dział do 4. za pa so we go puł ku ka wa le rii w Hru bie szo wie praw do po -
dob nie nie do star czył mło de mu wo ja ko wi zbyt wie lu oka zji do wy ka za nia się w star ciach
z Niem ca mi. Pułk wraz z Mi li cją Oby wa tel ską wal czył z pod zie miem nie pod le gło ścio -
wym i ukra iń ski mi na cjo na li sta mi, jed nak Rze szo tar ski je sie nią 1944 r. prze niósł się
do lot nic twa i w roz mo wach z „bez pie ką” ni gdy nie wspo mi nał o swo ich za słu gach
w zwal cza niu „band”. Być mo że z te go wła śnie, ka wa le ryj skie go, okre su po cho dzi je go
pseu do nim – „Rot mistrz”, któ ry przy lgnął do nie go na dłu gie la ta. Ka rie ra lot ni ka Rze -
szo tar skie go roz po czę ła się na te re nie wy zwo lo ne go obo zu kon cen tra cyj ne go na Majdan -
ku, w któ re go ba ra kach za miesz ka li ele wi szkol ne go dy wi zjo nu lot ni cze go. Tę po nu rą
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11 A. Rze szo tar ski był ku zy nem Ewy Ma rii Cy bul skiej z d. Ja ru zel skiej – mat ki Zbi gnie wa Cy bul -
skie go. Wię zy po kre wień stwa łą czy ły go tak że z gen. Woj cie chem Ja ru zel skim, gdyż ich wspól nym pra -
dziad kiem był An to ni Jó zef Ja ru zel ski her bu Śle pow ron. Zob. L. Ko wal ski, Ge ne rał ze ska zą,
War sza wa 2001, s. 7–11; M. Pry zwan, Cześć, sta re nia! Wspo mnie nia o Zbysz ku Cy bul skim, War sza -
wa 2007, s. 9–16; www.ge ni.com (do stęp 28 X 2013 r.). 

12 AIPN, 00945/694/CD, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 14 VI 1952 r., k. 153–154. 
13 M. Wi twic ki, Spo tka nie ze Sło wac kim, http://www.cra co via -le opo lis.pl (do stęp 15 X 2013 r.). 
14 K. Su ra, Pań stwo wa Tech nicz na Szko ła Za wo do wa we Lwo wie, http://www.cra co via -le opo lis.pl

(do stęp 15 X 2013 r.).



sce ne rię wkrót ce jed nak opu ścił i od je sie ni 1944 r. za si lił sze re gi ofi cer skiej szko ły lot -
ni czej w Dę bli nie, po któ rej ukoń cze niu otrzy mał przy dział do puł ku lot nic twa w Kra ko -
wie. Ude ko ro wa ny Me da lem Zwy cię stwa i Wol no ści oraz Od zna ką Grun wal du po rucz nik
pi lot Rze szo tar ski za koń czył służ bę w lot nic twie w 1947 r. Do cy wi la od szedł z po wo du
bra ku eta tów, praw do po dob nie nie wią zał swo jej przy szło ści z woj skiem – pla no wał roz -
po czę cie stu diów wyż szych15. 

Stu dent

Wyż sza edu ka cja i ży cie stu denc kie nie wąt pli wie sta no wi ły dla „Rot mi strza” nie po -
śled nią war tość, sko ro jesz cze na po cząt ku lat sześć dzie sią tych po da wał się za stu den ta.
Wte dy kon trast mię dzy je go jo wial ną fi zjo no mią a wy obra że niem ża ka pro wo ko wał nie -
wąt pli wie efekt ko micz ny. Nie wie my, czy był on za mie rzo ny przez sa me go bo ha te ra,
czy też wy ni kał z bra ku kry tycz nej sa mo oce ny – po twier dza jed nak je go za mi ło wa nie
do „stu den te rii”. Za cho wa ne świa dec twa nie wska zu ją jed nak na ukoń cze nie przez nie -
go stu diów wyż szych16. Funk cjo na riu sze czę sto po wąt pie wa li w kom pe ten cje edu ka cyj -
ne Rze szo tar skie go, zwra ca jąc uwa gę na je go błę dy or to gra ficz ne i wy raź ne trud no ści
z for mu ło wa niem wy po wie dzi na pi śmie17. Jak już wspo mnia no, lwow ska ścież ka edu -
ka cyj na mia ła za pro wa dzić „Rot mi strza” w sze re gi stu den tów kie run ków po li tech nicz -
nych, co na stą pi ło je sie nią 1947 r. Po de mo bi li za cji An drzej Rze szo tar ski udał się
na Dol ny Śląsk, gdzie za miesz ki wa ła jego de por to wa na z Kre sów ro dzi na18. Po byt w pro -
win cjo nal nej Niem czy nie trwał jed nak chy ba zbyt dłu go, gdyż w kwiet niu 1947 r. za -
miesz kał on w ho te lu „Mo no pol” w Ka to wi cach. Prze pro wa dzo ny przez Wy dział „A”
tam tej sze go WUBP wy wiad ujaw nił, iż zde mo bi li zo wa ny w Kra ko wie ofi cer WP Rze -
szo tar ski po da wał się za stu den ta Po li tech ni ki Ślą skiej i do li sto pa da 1947 r. wy naj mo -
wał po kój w ho te lu19. Re alia ży cia zu bo żo ne go woj ną pol skie go spo łe czeń stwa ka żą
do mnie my wać, iż „Rot mistrz” był jed nym z nie wie lu, któ rzy mo gli po gar dzić aka de mi -
kiem lub bur są na rzecz ema nu ją ce go przed wo jen nym luk su sem „Mo no po lu”. Stu dia
na Ślą sku Rze szo tar ski po rzu cił na rzecz Wy dzia łu Me cha nicz ne go Po li tech ni ki War -
szaw skiej, któ re go stu den tem miał być co naj mniej do 1952 r.; nie prze szka dza ło mu to
jed nak w po słu gi wa niu się do ku men ta mi świad czą cy mi o uczęsz cza niu na uczel nię we
Wro cła wiu20. Póź niej sze za bie gi Wy dzia łu „A” WUBP we Wro cła wiu ujaw ni ły, że ni gdy
nie był stu den tem Po li tech ni ki Wro cław skiej21. Wie le nie spój nych in for ma cji o stu denc -
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15 AIPN, 01917/11/CD/2, Da ne bio gra ficz ne An drze ja Rze szo tar skie go opra co wa ne na pod sta wie
ma te ria łów ar chi wal nych do ty czą cych ww., 19 XI 1963 r., k. 35–38. 

16 Po szu ki wa nia do ku men ta cji An drze ja Rze szo tar skie go w Dzia le Ewi den cji Stu den tów Po li tech -
ni ki War szaw skiej wy ka za ły, iż na ukę na Wy dzia le Me cha nicz nym prze rwał na trze cim ro ku i nie otrzy -
mał dy plo mu. W 1965 r. do po li tech ni ki wpły nę ło pi smo z Biu ra Śled cze go MSW, któ re sta ra ło się usta lić,
czy Rze szo tar ski ma pra wo ty tu ło wać się in ży nie rem. 

17 AIPN, 00945/694/CD, Do nie sie nie agen tu ral ne in for ma to ra ps. „Za błoc ki”, 6 IV 1960 r., k. 220–224.
18 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 14 VI 1952 r., k. 153–154.
19 Ibi dem, Wy wiad w spra wie: An drzej Ma rian Sta ni sław Rze szo tar ski za miesz ka ły Ka to wi ce,

ul. [...], 23 III 1952 r., k. 131.
20 AIPN Wr, 039/224, t. 2, Za świad cze nie, 4 VIII 1951 r., k. 168. 
21 AIPN, 00945/694/CD, Wy wiad w spra wie oby wa te la An drze ja Rze szo tar skie go za miesz ka łe go we

Wro cła wiu, 9 I 1952 r., k. 107. 



kich la tach „Rot mi strza” po wo do wa ło, że funk cjo na riu sze ką śli wie ko men to wa li je go
tytuł in ży nier ski, któ rym ów chęt nie się po słu gi wał. Głę bo ka wia ra we wła sne ta len ty
na uko we po py cha ła go jed nak do dzie le nia się swo imi „ge nial ny mi” od kry cia mi z naj -
wyż szy mi wła dza mi PRL22. 

Czas stu diów dla mło de go czło wie ka by wa za zwy czaj okre sem for ma cji in te lek tu al -
nej, in ten syw ne go roz wo ju, któ ry w per spek ty wie lat prze są dza o dal szych ży cio wych
dro gach. Stu dia An drze ja Rze szo tar skie go by ły wła śnie tym cza sem. Pa ra dok sal nie głów -
ny wy si łek po ło żył on jed nak nie na do sko na le nie umie jęt no ści in ży nier skich, lecz prak -
ty ko wa nie czar no ryn ko wych stra te gii, któ rym za wdzię czał swo ją póź niej szą sła wę.
Trud no do ciec, czy stu dia mia ły tyl ko ma sko wać upra wia ny przez nie go pro ce der, czy
by ły mo że wy ra zem fak tycz nych am bi cji i upodo bań. Ka ry ka tu ral ne wręcz pra gnie nie
prze dłu że nia swo je go udzia łu w ży ciu sta nu stu denc kie go świad czyć mo gło o przy wią -
za niu do kul tu mło do ści, za mi ło wa niu do nie skrę po wa nej za ba wy i sty lu ży cia mło dej
in te li gen cji. Odzia ny w wy twor ną kon fek cję „stu dent” o wy glą dzie przed wo jen ne go dy -
plo ma ty krą żył mię dzy przed sta wi cie la mi war szaw skiej czar nej gieł dy, dzie ląc swój czas
mię dzy za ję cia mi na po li tech ni ce a wi zy ta mi w ho te lu „Po lo nia”.

Ty po wy re zy dent „Po lo nii”

W kra jo bra zie od bu do wy wa nej z wo jen nych zgliszcz War sza wy bu dy nek ho te lu „Po -
lo nia” był jed nym z nie wie lu, któ re przy po mi na ły pre stiż i do bro byt przed wo jen nej sto -
li cy. Utrzy ma na w sty lu l’Eco le de Be aux -Arts luk su so wa en kla wa po woj nie by ła m.in.
sie dzi bą przed sta wi cielstw dy plo ma tycz nych. Sta ła obec ność za moż nych cu dzo ziem ców,
rów nież tych zza co raz szczel niej szej że la znej kur ty ny, mia ła ogrom ną si łę przy cią ga nia.
Gro ma dzi li się tam ci, któ rzy oprócz roz ryw ki li czy li na na wią za nie ko rzyst nych kon -
tak tów to wa rzy skich, ma try mo nial nych i han dlo wych23. Te uwa run ko wa nia spra wia ły,
że „Po lo nia” by ła jed nym z naj waż niej szych miejsc na czar no ryn ko wej ma pie sto li cy.
Obok Ba za ru Ró życ kie go „Po lo nia” to w la tach czter dzie stych i pięć dzie sią tych naj więk -
sze sku pi sko „wa lu cia rzy”, wie dzie li o tym wszy scy za in te re so wa ni – han dla rze, klien ci
i or ga ny ści ga nia. Na po cząt ku lat pięć dzie sią tych za han del wa lu tą i zło tem gro zi ły po -
waż ne sank cje24. Wy mia na pie nię dzy w 1950 r. ogra bi ła oby wa te li z oszczęd no ści w zło -
tów kach, na stęp nie za ka za no po sia da nia de wiz oraz „nie użyt ko wych” po sta ci zło ta
i pla ty ny. Wy so kie ka ry za nie le gal ny ob rót za ka za ny mi wa lo ra mi wy mu sza ły świet ną
zna jo mość pra wa i sto so wa nie stra te gii obron nych. Dla zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka wpad -
ki trans ak cje mia ły cha rak ter łań cusz ko wy. Klien tów wy szu ki wał tzw. ko nik; „ogier” lub
„szka pa” po śred ni czy li mię dzy „ko ni ka mi” a „ban kie rem”. „Ko nik” czy „ogier” czę sto
dzia łał w tan de mie z tzw. du pą – naj czę ściej mło dą ko bie tą, któ ra mia ła za za da nie
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22 O li ście Andrzeja Rze szo tar skie go do marsz. Kon stan te go Ro kos sow skie go bę dę wspo mi nał w dal -
szej czę ści tek stu. 

23 Zob. M. No wa kow ski, Po wi do ki. Chłop cy z tam tych lat, War sza wa 1995, s. 110–114. 
24 28 X 1950 r. (DzU, 1950, nr 50, poz. 460) wpro wa dzo no usta wę za bra nia ją cą po sia da nia zło ta

i de wiz. Za po sia da nie zło tych mo net lub szta bek gro zi ło do 15 lat po zba wie nia wol no ści, a han dlu ją cy
zło tem by li za gro że ni ka rą śmier ci. 28 III 1952 r. uchwa lo no usta wę kar ną de wi zo wą (DzU, 1952, nr 21,
poz. 133), któ ra za han del de wi za mi prze wi dy wa ła ka rę do ży wo cia. J. Ko cha now ski, Tyl ny mi drzwia mi.
„Czar ny ry nek” w Pol sce 1944–1989, War sza wa 2010, s. 258–260. 



zamasko wać je go pra cę tak, aby sa mot ny męż -
czy zna nie po trzeb nie nie zwra cał na sie bie
uwa gi25. Mó zgiem ope ra cji był „ban kier” – on
był wła ści cie lem ob ra ca ne go ka pi ta łu, de cy do -
wał o kur sie, śle dził zmia ny ko niunk tu ry
w opar ciu o ob ser wa cje ryn ku i kon sul ta cje
z in ny mi wa lu cia rza mi. Trans ak cję klient naj -
czę ściej fi na li zo wał w po bli skiej bra mie lub in -
nym ustron nym miej scu, czę sto uda wał się
pod wska za ny ad res do miesz ka nia pry wat ne -
go, ewen tu al nie do skle pu lub lo ka lu usłu go we -
go, w któ rym na stę po wa ła wy mia na, z da la
od spoj rzeń kon fi den tów i mi li cji: „«Les»
na pew no han dlu je, ale ja nie mam do stę pu
do nie go. Ja cho dzę z pew nym mło dym chłop -
cem po wszyst kich cu kier niach, że by po znać tę
pa nią, z któ rą «Les» cho dzi, i przez któ rą mógł -
bym do trzeć do je go to wa rzy szy; wy mie nio ny
te raz z nią sta le wła snym sa mo cho dem jeź dzi

po za mia sto, gdzie praw do po dob nie za wie ra ją trans ak cje wa lu to we”26. 
Sta łym by wal cem „Po lo nii” był An drzej Rze szo tar ski. Je go in ten syw na dzia łal ność

hand lo wa zo sta ła za uwa żo na przez jed ne go z kon fi den tów MO o pseu do ni mie „Ko wal”,
któ ry praw do po dob nie trak to wał prze ka zy wa nie in for ma cji o „Rot mi strzu” ja ko try but dla
mi li cji w za mian za przy zwo le nie na nie le gal ne in te re sy. Funk cjo na riu sze chęt nie ko rzy -
sta li z je go usług dla son do wa nia na stro jów spo łecz nych, np. w okre sie roz pi sa nia Naro do -
wej Po życz ki Roz wo ju Sił Pol ski: „By łem pra wie w każ dym skle pie i jest spo kój, nie
wi dzia łem żad nych od ru chów pa ni ki. Prze waż nie do sia da łem się do sfer urzęd ni czych i pry -
wat nej ini cja ty wy, spo tka łem się z fak ta mi za do wo le nia od no śnie po życz ki pań stwo wej”27. 

Do no sy zwer bo wa nych przez apa rat re pre sji wa lu cia rzy moż na po trak to wać ja ko ro -
dzaj ob ser wa cji uczest ni czą cej, któ ra po zwa la na na kre śle nie szki cu z ich ży cia. Jak wy -
glą dał zwy kły dzień „pra cy”? „Urzę do wa nie” za zwy czaj roz po czy na li w go dzi nach
po po łu dnio wo -wie czor nych: „Rze szo tar ski utrzy mu je ści sły kon takt z Fi lip kiem Szcze -
pa nem, zam. [...], z któ rym za wsze prze sia du je w „Po lo nii” w godz. od 16.30 do 22.00,
[...] jed no cze śnie chcę za zna czyć, że Fi lip ka znam ja ko han dla rza wa lu tą i są dzę, iż jest
on współ udzia łow cem w han dlu z Rze szo tar skim”28. W prze ci wień stwie do ofi cjal ne go
ży cia go spo dar cze go czar ny ry nek ce cho wa ła ela stycz ność oraz do pa so wa nie do sy tu -
acji, po trzeb kon tra hen ta i ryn ku, któ rym się pod po rząd ko wy wa li: „«Le sa» [...] w tych
dniach wi du ję ra no o godz. 6.30 w ka wiar ni «Po lo nia», za wsze w in nym to wa rzy stwie”29. 

Z cza sem czar no ryn ko wa sła wa „Po lo nii” za czę ła pro wo ko wać mi li cyj ne ob ła wy,
któ re dla wy ła pa nych han dla rzy koń czy ły się grzyw na mi, obo zem pra cy lub pro ce sem
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25 Ibi dem, s. 294. 
26 AIPN, 00945/694/CD, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 24 IV 1951 r., k. 36.
27 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 20 VI 1951 r., k. 48. 
28 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal”, 18 VI 1951 r., k. 46. 
29 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 27 IV 1951 r., k. 38. 

Andrzej Rzeszotarski, 
lata pięćdziesiąte



po ka zo wym. Spo ty ka no się za tem tak że w in nych miej scach: „Jest mi zna ny [...] hand -
larz ob cą wa lu tą, ope ru ją cy w lo ka lach «Po lo nia», «Ka me ral na», «Pa ra dis» i in nych, tak
zwa ny po pu lar nie «Cy gan»”30. „«Cy gan» za wsze prze by wa na Dwor cu Głów nym, gdzie
na wet czę ścio wo no cu je, po za tym sy pia w klu bie spor to wym CWKS, jest on zde mo bi -
li zo wa nym ofi ce rem WP”31. Cha rak ter „pra cy” wa lu cia rzy spra wiał, że mię dzy trans ak -
cja mi mo gli po świę cać się ha zar do wi, kon sump cji, dys ku sjom z to wa rzy stwem. Po waż na
część roz mów do ty czy ła in te re sów, ka wiar nia na „gieł da” han dla rzy wy mie nia ła się in -
for ma cja mi o po sia da nych na sprze daż do brach, ce nach, ten den cjach i zy skach. Oprócz
te go wiel ką na mięt no ścią był ha zard pod róż ny mi po sta cia mi. W za kon spi ro wa nych
miesz ka niach funk cjo no wa ły „me li ny”, w któ rych gra no w po ke ra i ru le tkę, więk szość
z nich by ła do brze zna na mi li cji. „Rot mistrz” od wcze snej mło do ści wy ka zy wał in kli na -
cje w kie run ku gier kar cia nych, szcze gól nie bry dża, przez pe wien czas był zrze szo ny
w Pol skim Związ ku Bry dża Spor to we go32. Wie lu twier dzi ło, iż Rze szo tar ski w kar tach
oszu ki wał, co po zwa la ło mu wy gry wać du że staw ki33. 

Du żą po pu lar no ścią cie szył się tor wy ści gów kon nych na Słu żew cu: „Rze szo tar skie -
go spo tka łem w ubie głą nie dzie lę na wy ści gach kon nych na Słu żew cu. Uprzed nio, oko -
ło 2 dni przed tem, wi dzia łem się z nim w ka wiar ni «Pa ra dis», gdzie pi li śmy ra zem wód kę
i gra li śmy w nu mer ki. Wte dy obie ca łem mu, że dam mu na wy ści gach ko nia o na zwie
«Nu ta»”34. „On [Rze szo tar ski – przyp. A.K.] prze by wa te raz na wy ści gach w to wa rzy -
stwie bar dzo do brze ubra nych lu dzi, po sta ram się na zwi ska usta lić; ja wi du ję je go czę -
sto z ty mi osob ni ka mi w «Po lo nii»”35. Pod sy co na nu tą emo cji at mos fe ra i oto cze nie
ele ganc kiej mo der ni stycz nej ar chi tek tu ry po wo do wa ły, iż te ren oca la łych z wo jen nych
znisz czeń wy ści gów, po dob nie jak „Po lo nia”, przy cią gał lu dzi, któ rym do skwie ra ła co -
dzien na sza rzy zna. By wal cy „mia stecz ka wy ści gów” pró bo wa li szczę ścia w ofi cjal nym
to ta li za to rze lub u nie le gal nie przyj mu ją cych za kła dy „ban kie rów”: „Dnia 21 i 22 [lip -
ca 1951 r. – przyp. A.K.] Wol ski trzy mał [za kła dy – przyp. A.K.] na dol nym ta ra sie, ob -
ser wo wa łem spe cjal nie – w kil ku wy ści gach i miał ko lo sal ny ob rót. Rze szo tar skie go
na wy ści gach nie by ło, ale to je go to wa rzy stwo jed nak by ło; ja do te go to wa rzy stwa wpu -
ści łem [wy raz nie czy tel ny – przyp. A.K.], tak że dzi siaj al bo ju tro bę dę znał wszyst kie
na zwi ska”36. Prze gra ni ra to wa li się po życz ką od przy ja ciół z „Po lo nii”: „Wczo raj,
tj. 8 sierp nia 1951 r., bę dąc na wy ści gach, pod szedł do mnie Rze szo tar ski, chcąc po ży -
czyć pie nię dzy, po nie waż prze grał, lecz ja mu nie po ży czy łem, gdyż sam nie mia łem”37.
Do mniej spek ta ku lar nych form ha zar du upra wia ne go na co dzień przez by wal ców „Po -
lo nii” na le ża ła gra w „nu mer ki”38: „Rze szo tar ski przy je chał w śro dę do Za ko pa ne go, gra -
łem z nim w nu mer ki spe cjal nie, aby coś się do wie dzieć, [...] na dru gi dzień Fi li pek
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30 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 24 IV 1951 r., k. 36. 
31 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal”, 18 VI 1951 r., k. 46.
32 B. Se ifert, Mo je przy go dy z bry dżem w tle, War sza wa 2006, s. 8. 
33 AIPN, 00945/694/CD, In for ma cja TW ps. „Za brze ski”, 24 I 1964 r., k. 89–91. Zob. A. Osiec ka,

op. cit.
34 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 2 VII 1951 r., k. 57. 
35 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 16 VII 1951 r., k. 63. 
36 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 23 VII 1951 r., k. 64. 
37 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 9 VII 1951 r., k. 62. 
38 Gra po sia da ła wie le róż nych wa rian tów, któ re wią za ły się z od ga dy wa niem cyfr z nu me rów se rii

bank no tów. 



Szcze pan gra tu lo wał mi, że od nie go wy gra łem kil ka set zło tych, i mó wił mi, co to zna -
czy dla nie go [Rze szo tar skie go – przyp. A.K.] – on je den ze ga rek sprze da, to za ra bia
kil ka ty się cy [podkr. – A.K.]”39. 

Zło te „Do xy”

Ze ga rek ręcz ny na prze ło mie lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych był jed nym z naj -
istot niej szych ele men tów mę skie go wi ze run ku. Kosz tow ny cza so mierz oprócz funk cji
czy sto uty li tar nej był ele men tem kul tu ry ma te rial nej od gry wa ją cym istot ną ro lę m.in.
w sta no wie niu po dzia łów spo łecz nych40. W od róż nie niu od czło wie ka XXI wie ku, wcho -
dzą ce go w związ ki z nie zli czo ną licz bą elek tro nicz nych ga dże tów, któ re współ two rzą je -
go toż sa mość, oby wa te le PRL w la tach pięć dzie sią tych mie li do dys po zy cji zu peł nie in ny
wa chlarz re kwi zy tów41: „By ło dziw ne z Se ra fi nem, że się je mu tak do brze po wo dzi, gdyż
za ra biał tak sa mo, jak ja i in ni, a po sia dał ta ki ład ny ze ga rek ręcz ny [podkr. – A.K.], do -
brze cho dził ubra ny, póź niej hucz ne we se le so bie wy pra wił, za raz po we se lu ku pił od ja -
kie goś go spo da rza sil ny od bior nik ra dio wy, ro wer so bie no wy ku pił [...], tak mi by ło
dziw nie, skąd on ty le pie nię dzy brał”42. W przy to czo nej re la cji, po cho dzą cej od oso by ze
śro do wi ska ro bot ni cze go, ude rza em fa za po ło żo na na ze ga rek, któ ry nie przy pad ko wo
zo stał wy mie nio ny ja ko pierw szy na li ście ma te rial nych obiek tów po żą da nia. To świad -
czy o na ce cho wa niu te go przed mio tu sil nym kon tek stem kul tu ro wym. War to za uwa żyć
pew ne ce chy od róż nia ją ce ręcz ny chro no graf od gru py in nych rze czy oso bi ste go użyt ku
po sia da ją cych zdol ność po świad cza nia sta tu su. Ze ga rek ręcz ny w re aliach Pol ski lat pięć -
dzie sią tych – kra ju bied ne go i sła bo uprze my sło wio ne go – sta no wił sym bol no wo czes -
no ści i szyb kie go wej ścia w erę in du strial ną. To wła śnie sta wia go w opo zy cji do np.
bi żu te rii, któ rej war tość „sta tu so twór cza” po le ga ła je dy nie na ce nie krusz cu lub wa lo -
rach ar ty stycz nych. Po pu la ry za cja oso bi stych cza so mie rzy łą czy się nie ro ze rwal nie z in -
du stria li za cją, roz wo jem ko mu ni ka cji, odej ściem od po rząd ku cza su wy zna cza ne go przez
na tu rę, cha rak te ry stycz ne go dla spo łe czeństw rol ni czych. Dla wie lu ów cze snych Po la -
ków po trze ba po sia da nia ręcz ne go ze gar ka mo gła się za tem łą czyć z chę cią ze rwa nia ze
świa tem epo ki pre in du strial nej i par ciem ku „no wo cze sno ści”. 

W śro do wi sku uczest ni ków czar ne go ryn ku naj więk szym po wo dze niem cie szy ły się
ze gar ki szwaj car skie: „Schaf fhau sen”, „Tis sot”, „Do xa”, „Sul ly”, „Del ba na”, „Ro amer”.
Sy no ni mem luk su su był ze ga rek w zło tej ko per cie, np. zło ta „sza fa”43: „Dorsz tak się
spłu kał, że prze graw szy swo ją zło tą «sza fę», chciał jesz cze grać o bu dę na ba za rze”44.
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39 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 17 IV 1951 r., k. 25. 
40 Myśl Thor ste ina Ve ble na przy to czo na przez: R. Su li ma, An tro po lo gia co dzien no ści, Kra ków 2000,

s. 37.
41 Myśl o rze czach, któ re współ two rzą toż sa mość czło wie ka, za czerp ną łem z: E. Do mań ska, Hu ma -

ni sty ka nie -an tro po cen trycz na, „Kul tu ra Współ cze sna. Teo ria – In ter pre ta cje – Prak ty ka” 2008, nr 3 (57).
42 AIPN Wr, 024/8, t. 19, Do nie sie nie agen tu ral ne, 21 V 1955 r., b.p. 
43 „Sza fa” to cza so mierz mar ki Schaf fhau sen. 
44 M. No wa kow ski, op. cit., s. 51. 
45 AIPN, 00945/694/CD, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 27 IV 1951 r., k. 38. 
46 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal”, 24 III 1951 r., k. 17. Prze cięt ne rocz ne za rob ki w 1951 r.

wy no si ły 7188 zł, co po wo do wa ło, że zło ta „sza fa” by ła dla prze cięt ne go Po la ka bar dzo dro ga. Zob.
www.zus.pl (do stęp 25 X 2013 r.). 



Cen ny ze ga rek by wał czę sto ostat nią re zer wą fi nan so wą dla ha zar dzi stów, któ rzy li czy -
li, że for tu na jesz cze się do nich uśmiech nie: „Po nad to gra łem w tych dniach w kar ty
u Ko wal czy ka i w trak cie tej gry je den z osob ni ków, któ rzy gra li w tym gro nie, prze grał
pie nią dze i wy jął ze ga rek tak zwa ny «bul do czek» zło ty, i po sta wił go do ban ku; po cząt -
ko wo chciał go sprze dać, lecz ja nie chcia łem ku pić i – jak ja wnio sku ję – to wy mie nie -
ni osob ni cy zaj mu ją się han dlem ob cą wa lu tą i ze gar ka mi z prze my tu, i u Ko wal czy ka
Je rze go jest ca ła me li na”45. 

Wy so ki po pyt na szwaj car skie ze gar ki po wo do wał, że prze myt i han del ni mi przy no -
sił du że zy ski, któ re sta ły się jed nym ze źró deł do cho du by wal ców „Po lo nii”: „Po za tym
do no szę, że w dniu 23 III 1951 r., bę dąc w ka wiar ni «Po lo nia», usia dłem obok przy sto li -
ku [...] han dla rza, któ ry jest mi zna ny z wi dze nia, któ ry to sie dział z in ny mi osob ni ka mi,
roz ma wia jąc na te mat ze gar ków; wy mie nio ny han dlarz oświad czył m.in., że sprze dał
w tych dniach ze ga rek no wo cze sny, zło ty, mar ki Schaf fhau sen [podkr. – A.K.], za któ -
ry wziął 7800 zł, i po sia da do sprze da nia czte ry sztu ki zło tych, no wo cze snych ze gar ków
mar ki Do xa [podkr. – A.K.], za któ re chce po 4500 zł”46. Roz pro wa dza nie prze my ca nych
ze gar ków by ło obar czo ne sto sun ko wo nie wiel kim ry zy kiem, gdyż mi li cja za zwy czaj nie
sta ra ła się do cie kać, skąd po cho dzą za chod nie to wa ry sprze da wa ne w pań stwo wych ko -
mi sach. Ak cep ta cja dla „pry wat ne go im por tu” by ła po dyk to wa na bra ka mi nie któ rych dóbr
kon sump cyj nych, któ rych cen tral nie pla no wa na go spo dar ka przez ca ły okres swo je go ist -
nie nia nie by ła w sta nie do star czyć ryn ko wi47: „W ka wiar ni «Po lo nia» spo tka łem Rze szo -
tar skie go, z któ rym w roz mo wie do wie dzia łem się, że trzy ze gar ki zło te «Do xa»
roz pro wa dził po skle pach MHD w ce lu sprze da ży. Je den ze ga rek zło ty mar ki Do xa znaj -
du je się w skle pie «ko mi sie» przy Al. Je ro zo lim skich 27, gdzie po przed nio po sia dał sklep
Ku le sza; ze ga rek ten jest na wy sta wie z pa skiem skó rza nym sta rym, ce lem, aby nie rzu -
cał się w oczy, że po cho dzi z prze my tu”48. Do no sy „Ko wa la II” o spo rej licz bie sprze da -
wa nych przez „Wu ja” szwaj car skich ze gar ków wzbu dzi ły za in te re so wa nie mi li cji:
„Od no śnie Rze szo tar skie go po wie dział mi wczo raj, że z po cząt kiem ma ja spo dzie wa się
du żo «Schaf fhau se nów», a w ze szły pią tek sprze dał jesz cze jed ne go «Doxa»”49. Funk cjo -
na riu szom naj bar dziej za le ża ło na ujaw nie niu ka na łu prze rzu to we go, któ rym ze gar ki tra -
fia ły do kra ju, ist nia ło bo wiem gra ni czą ce z pew no ścią po dej rze nie, iż „im port” prze bie ga
po za kon tro lą służb cel nych. Do no sy in for ma to rów „Ko wal”/„Ko wal II” i „Szum ny” dla
Wy dzia łu III Ko men dy MO na m.st. War sza wę sta no wi ły pod sta wę do za ło że nia spra wy
wstęp no -agen cyj ne go roz pra co wa nia o krypt. „Za wo do wi”. Pod sta wo wym ce lem dzia łań
ope ra cyj nych by ło zgro ma dze nie do wo dów prze stęp czej dzia łal no ści han dla rzy zło tem,
wa lu tą i ze gar ka mi. Głów nym fi gu ran tem spra wy był An drzej Rze szo tar ski, któ re go pla -
no wa no aresz to wać lub ewen tu al nie pod dać ści słej in wi gi la cji50. Mi li cjan ci za uwa ży li jed -
nak, że ob ser wo wa ny przez nich „Rot mistrz” znik nął z War sza wy i to aku rat w cza sie
kul mi na cji po ka zo we go pro ce su gen. Sta ni sła wa Ta ta ra. Po sia da li in for ma cje, iż praw do -
po dob nie wy je chał wraz z bli żej nie zi den ty fi ko wa ną „blon dy ną” do Grand Ho te lu
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47 Cha rak te ry stycz nym przy kła dem tej gru py pro duk tów by ły np. koń ców ki do dłu go pi sów, któ re sku -
po wa no ofi cjal nie od Po la ków, któ rzy na by wa li je na Za cho dzie. Zob. J. Ko cha now ski, op. cit., s. 302–320. 

48 AIPN, 00945/694/CD, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 3 IV 1951 r., k. 22. 
49 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 24 IV 1951 r., k. 36. 
50 Ibi dem, Wnio sek dot. za trzy ma nia, ewen tu al nie pod da nia ści słej in wi gi la cji An drze ja Rze szo tar -

skie go, 20 VIII 1951 r., k. 71–72.



w Sopocie. Po dróż na Wy brze że wzbu dzi ła po dej rze nia o za miar nie le gal ne go prze kro -
cze nia gra ni cy i uciecz ki z kra ju. Pi ra mi da mi li cyj nych przy pusz czeń spo wo do wa ła, iż
Rze szo tar ski ze „szkod ni ka go spo dar cze go” awan so wał do ka te go rii szpie ga – dy wer san -
ta i stał się obiek tem za in te re so wa nia „bez pie ki”. 

„Śnież ka”

Od 1951 r. „Rot mi strzem” za czę li in te re so wać się funk cjo na riu sze UB. Śledz two Wo -
je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go we Wro cła wiu by ło jed nak sła bo sko -
or dy no wa ne z dzia ła nia mi war szaw skiej mi li cji i po mi mo po sta no wie nia woj sko wej
pro ku ra tu ry re jo no wej o tym cza so wym aresz to wa niu „Wuj” po zo sta wał nie uchwyt ny51.
Wy wia dow cy Wy dzia łu „A” z Gdań ska nie po twier dzi li je go obec no ści w so poc kim
Grand Ho te lu52. Je den z in for ma to rów do no sił o spo tka niu z Rze szo tar skim na Ma zu -
rach53. Po po wro cie „Wu ja” do War sza wy w paź dzier ni ku 1951 r. mi li cjan ci uzy ska li
od swo ich in for ma to rów wia do mość, iż zo stał on aresz to wa ny: „W po szu ki wa niu za Rze -
szo tar skim po sze dłem do Kwa śniew skie go i za py ta łem, czy nie wie, gdzie on się po dzie -
wa; na to Kwa śniew ski od po wie dział mi, że «jak ma [Pan – przyp. A.K.] ja kiś in te res
po waż ny, to mo gę Pa nu za ła twić, bo Rze szo tar ski sie dzi»”54. Zdez o rien to wa ny funk cjo -
na riusz Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy aż do grud nia 1951 r. pró bo wał uzy skać in -
for ma cję, czy fi gu rant roz pra co wa nia krypt. „Za wo do wi” fak tycz nie zo stał aresz to wa ny.
Kon ster na cję mu sia ła wy wo łać od po wiedź De par ta men tu Śled cze go MBP, któ ry stwier -
dzał, iż Rze szo tar ski nie był przez nich aresz to wa ny i w dal szym cią gu bez sku tecz nie
po szu ku je go Wy dział I WUBP we Wro cła wiu55. Zgro ma dzo ny ma te riał ar chi wal ny nie
da je jed no znacz nej od po wie dzi, czy za gad ko we znik nię cie „Rot mi strza” je sie nią 1951 r.
by ło tyl ko plot ką, czy też mo że efek tem sła be go obie gu in for ma cji po mię dzy pio na mi
MBP. Na po cząt ku 1952 r. in for ma tor ps. „Ko wal II” do no sił, że Rze szo tar ski rzu cił się
w wir za jęć na Po li tech ni ce War szaw skiej i nie po dej mo wał roz mów na te ma ty han dlo -
we56. W okre sie od la ta 1951 r. do po ło wy 1952 r. „Wuj” w dal szym cią gu po zo sta wał
czyn nym uczest ni kiem czar no ryn ko wej gieł dy w „Po lo nii”, jed nak aresz to wa nia osób
z krę gu zna jo mych mu sia ły wzbu dzić je go nie po kój57. Nie któ rzy twier dzi li, iż Rze szo -
tar ski się ukry wa58. 

Oba wy „Wu ja” zwią za ne z aresz to wa niem nie oka za ły się bez pod staw ne. W czerw -
cu 1952 r., ku swo je mu za sko cze niu, zo stał za trzy ma ny przez UB nie za prze stęp stwa
go spo dar cze, lecz pod za rzu tem udzia łu w afe rze szpie gow skiej. Głów nym fi gu ran tem
spra wy, któ rej nada no kryp t. „Śnież ka”, był Wło dzi mierz Tur ski – brat na rze czo nej Rze -
szo tar skie go. Tur ski zo stał za trzy ma ny 11 kwiet nia 1951 r. przez WOP i cze cho sło wac -
ką straż gra nicz ną na sto kach Śnież ki. Przy aresz to wa nym zna le zio no pi sto let Wal ther
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51 Ibi dem, Plan re ali za cji, 30 VI 1951 r., k. 50. 
52 Ibi dem, Pi smo KW MO w Gdań sku, 7 IX 1951 r., k. 80. 
53 Ibi dem, Wy ciąg z do nie sie nia in for ma to ra ps. „Szum ny”, 29 VIII 1951 r., k. 79. 
54 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 5 X 1951 r., k. 86. 
55 Ibi dem, Pi smo De par ta men tu Śled cze go MBP do K MO m.st. War sza wy, 12 XII 1951 r., k. 102. 
56 Ibi dem, Wy ciąg z do nie sie nia źró dła ps. „Ko wal II”, 23 I 1952 r., k. 120. 
57 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Ko wal II”, 22 II 1952 r., k. 117. 
58 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Szum ny”, 22 II 1952 r., k. 88. 



ka li ber 7,65 mm, 1043 do la ry ame ry kań skie, 555 szy lin gów au striac kich, ko ro ny czeskie,
fał szy we do ku men ty toż sa mo ści, ma te ria ły wy wia dow cze i klu cze szy fro we. Funk cjo -
na riu sze „bez pie ki” uwa ża li Tur skie go za agen ta ame ry kań skie go wy wia du, któ ry miał
za za da nie zwer bo wać siat kę współ pra cow ni ków i zbie rać in for ma cje do ty czą ce m.in.
ko palń ura nu w Ko wa rach. Rze szo tar ski brał udział w trans ak cjach, któ re wią za ły się ze
zdo by wa niem fun du szy nie zbęd nych do dzia ła nia siat ki na te re nie kra ju. Tur ski kil ku -
krot nie kur so wał przez zie lo ną gra ni cę na tra sie Pol ska – Au stria i z po wro tem.
W Salzbur gu za opa try wał się m.in. w zło te ze gar ki i poń czo chy ny lo no we, a w Cze cho -
sło wa cji – w sztucz ną bi żu te rię. Kon tra ban dę sprze da wał w Pol sce i otrzy ma ne w ten
spo sób zło tów ki za mie niał na do la ry. De wi zy mia ły być prze sy ła ne z po wro tem do Au -
strii59. Tur ski i je go wspól ni cy by li więc oprócz pra cy wy wia dow czej i dy wer sji ide olo -
gicz nej60 zo rien to wa ni na cią głe ob ra ca nie pie niędz mi i po więk sza nie zy sków
z nie le gal ne go han dlu. Du ży po pyt na eks klu zyw ne szwaj car skie ze gar ki przy ich nie -
wy star cza ją cej po da ży po wo do wał, że prze myt i po no szo ne w je go trak cie ry zy ko by ło
wy rów ny wa ne du żym zy skiem. Zja wi sko fi nan so wa nia ob cych dzia łań wy wia dow czych
na te re nie Pol ski ze środ ków po cho dzą cych z prze my tu szwaj car skich ze gar ków nie było
zda je się od osob nio ne61. 

Za pra wio ny w czar no ryn ko wym rze mio śle „Wuj” był dla Tur skie go i je go wspól ni -
ka Bog da na Ko mo row skie go do brym part ne rem han dlo wym. Zna jo mość z sio strą Tur -
skie go jesz cze bar dziej pod no si ła je go wia ry god ność. „Wuj” upłyn niał ze gar ki
w war szaw skich ko mi sach i do po ma gał w wie lu in nych trans ak cjach. Za otrzy ma ne zło -
tów ki ku po wał do la ry, któ re na stęp nie prze ka zy wał umó wio nym oso bom lub prze sy łał
pocz tą pod wska za ny ad res, np. ukry te w okład ce książ ki. Przy go to wu ją ce mu się do przej -
ścia przez zie lo ną gra ni cę Ko mo row skie mu był po trzeb ny śro dek, któ ry zmi ni ma li zo -
wał by ry zy ko ze stro ny pa tro li z psa mi. Rze szo tar ski po le cił mu za ku pie nie w tym ce lu
bro mo ace to nu, któ ry uda ło się zdo być w fa brycz ce wo dy ko loń skiej na war szaw skiej
Pra dze62. Wio sną 1951 r. „Wuj” do wie dział się o po sta wie niu Tur skie mu i Ko mo row skie -
mu za rzu tów szpie gow skich63. Naj bar dziej oba wiał się, że śledz two mo że być wy mie -
rzo ne w czar no ryn ko we trans ak cje, któ rych on był głów nym par ty cy pan tem. Czyż by
Rze szo tar ski nie za uwa żał, że kon se kwen cje po są dzeń o szpie go stwo mo gą być dla nie -
go da le ce po waż niej sze niż wpad ka w mi li cyj nej ob ła wie na wa lu cia rzy w „Po lo nii”?

Funk cjo na riu sze MBP 13 czerw ca 1952 r. – po wie lu mie sią cach nie efek tyw nych po -
szu ki wań – aresz to wa li An drze ja Rze szo tar skie go. Prze słu cha nia „Rot mi strza” pro wa -
dzi li pra cow ni cy De par ta men tu Śled cze go w War sza wie. „Wuj”, po dob nie jak in ni
by wal cy „Po lo nii”, po sia dał pe wien za kres wie dzy, jak za cho wać się w śledz twie, aby
nie do star czyć pro ku ra tu rze moc ne go ma te ria łu do wo do we go. W prak ty ce spro wa dza ło
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59 AIPN Wr, 039/224, t. 2, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go Je rze go Ko mo row skie go, 18 IV
1951 r., k. 239–246. 

60 Ibi dem. Fi gu ran ci spra wy krypt. „Śnież ka” roz sy ła li na przy pad ko we ad re sy otrzy ma ne w Au strii
ulot ki pro pa gan do we pt. „Dziu ra w że la znej kur ty nie”. 

61 Fi nan so wa nie dzia łal no ści szpie gow skiej pie niędz mi po zy ska ny mi ze sprze da ży szwaj car skich ze -
gar ków udo wod nio no np. Wła dy sła wo wi Pie sze. Zob. AIPN Wr, 103/64. 

62 AIPN, 00945/694/CD, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go An drze ja Rze szo tar skie go, 14 VI
1952 r., k. 153–162. 

63 Ibi dem. 



się to do przy zna wa nia się do fak tów, o któ rych śled czy i tak wie dzie li, i umniej sza nie
wła sne go udzia łu w spra wie. Obo wiąz ko wym punk tem prze słu cha nia po dej rza ne go by -
ło py ta nie o ży cio rys, któ ry tak że mu siał być od po wied nio przed sta wio ny. Rze szo tar ski
w ży cio ry sie ak cen to wał swo je pro le ta riac kie po cho dze nie i sta rał się ode grać ro lę nic
nie zna czą ce go po śred ni ka han dlo we go. Nie po dej rze wał, że ze gar ki „Do xa” po cho dzą
z prze my tu, nie miał po ję cia o szpie gow skiej dzia łal no ści Tur skie go i Ko mo row skie go,
nie han dlo wał ob cą wa lu tą. Je dy ne trans ak cje, w ja kich spo ra dycz nie brał udział, to po -
śred nic two w sprze da ży drob nej bi żu te rii – bran so let, ob rą czek, ze gar ków, i to wszyst ko
tyl ko za zło tów ki. Przed mio ty te do star cza li mu je go przy ja cie le, gdyż chcie li w ten spo -
sób po móc „Wu jo wi”, któ ry – ofi cjal nie ja ko stu dent po li tech ni ki – miał cięż kie wa run -
ki ma te rial ne. Za kup bro mo ace to nu, któ ry do ra dził Ko mo row skie mu, nie był wy mie rzo ny
w po gra nicz ni ków, gdyż miał on rze ko mo słu żyć do uspo ka ja nia nie zno śnych psów z są -
siedz twa. 

Ze zna nia „Rot mi strza” nie mo gły ode grać po waż niej szej ro li w spra wie krypt. „Śnież -
ka”, nie wnio sły do śledz twa nic no we go. Wy mie nia ne w nich na zwi ska han dla rzy, m.in.
Cu ker ma na i Waj zber ga, skie ro wa ły uwa gę „bez pie ki” na cza sy, kie dy „Wuj” za miesz -
ki wał we Lwo wie. Praw do po dob nie już za oku pa cji Rze szo tar ski brał udział w czar nym
ryn ku, skąd bo wiem wie dział by, że „Cu ker man jest han dla rzem bi żu te rii [...] ze Lwo wa,
gdzie rów nież trud nił się han dlem war to ścio wy mi przed mio ta mi”64. W 1944 r. Rze szo -
tar ski zo stał za trzy ma ny we Lwo wie w związ ku z po dej rze nia mi o przy na leż ność do nie -
le gal nej or ga ni za cji. Lu do wy Ko mi sa riat Bez pie czeń stwa Pań stwo we go ZSRR
in te re so wał się je go po wią za nia mi z nie ja kim Pi woń skim. „Rot mistrz” po la tach wspo -
mi nał ube kom o swo ich kon tak tach z NKGB: „Jak kol wiek w spra wie or ga ni za cji, w któ -
rej pra co wał Pi woń ski, nie po tra fi łem udzie lić in for ma cji, to jed nak zna łem in ne go
osob ni ka, któ ry w 1943 r. pro po no wał mi wstą pie nie do NSZ [...], uda ło mi się usta lić
miej sce je go za miesz ka nia i zo stał on uję ty. Jak wiel ką ro lę od gry wał on w tej fa szy stow -
skiej or ga ni za cji, nie do wie dzia łem się. Zwierzch ni kiem mo im w tej spra wie był ka pi tan
NKGB [...], spo ty ka łem się z nim przy ul. Na bie la ka, nu mer zda je się 16. Prócz te go do -
star czy łem drob nych in for ma cji o in nych lu dziach”65. Po kil ku dniach prze słu chań funk -
cjo na riu sze Wy dzia łu V De par ta men tu I MBP66 do szli do wnio sku, że je dy ną ko rzy ścią
z za trzy ma nia An drze ja Rze szo tar skie go mo że być je go ope ra cyj ne wy ko rzy sta nie w cha -
rak te rze agen ta-in for ma to ra. Stwier dza no, iż sła by ma te riał do wo do wy nie kwa li fi ku je
się do wy ko rzy sta nia pro ce so we go, a istot na by ła by po moc „Wu ja” w roz pra co wa niu
resz tek siat ki szpie gow skiej ujaw nio nej w spra wie krypt. „Śnież ka”67. Po pod pi sa niu zo -
bo wią za nia do współ pra cy 17 czerw ca 1952 r. „Rot mistrz” zo stał wy pusz czo ny na wol -
ność, by od tej po ry ja ko „Za błoc ki” wspo ma gać wal kę MBP z ob cym wy wia dem
i pod zie miem go spo dar czym68. 
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64 Ibi dem. 
65 Ibi dem, Oświad cze nie An drze ja Rze szo tar skie go, b.d., k. 171. 
66 Jed nost ka ta zaj mo wa ła się m.in. „ochro ną” pla có wek dy plo ma tycz nych USA. Zob. Apa rat bez -

pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. 1: 1944–1956, red. K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 29. 
67 AIPN, 00945/694/CD, No tat ka służ bo wa dot. wer bun ku An drze ja Rze szo tar skie go, sier pień 1952 r.,

k. 178. 
68 Ibi dem, Zo bo wią za nie do współ pra cy, 17 VI 1952 r., k. 12. 



„Za błoc ki”, „Ma lic ki” – in for ma tor, han dlarz, wy na laz ca

Jak już wspo mnia no, wśród oso bo wych źró deł in for ma cji re kru tu ją cych się z krę gu
czar ne go ryn ku głów nym czyn ni kiem kształ tu ją cym sto sun ki z funk cjo na riu sza mi by ła
za sa da ko rzy ści. Praw do po dob nie tak że Rze szo tar ski wie rzył, że współ pra ca z kontr wy -
wia dem da mu im mu ni tet i uła twi nie le gal ny han del. Pra cow ni cy De par ta men tu I za pew -
ne by li te go świa do mi, jed nak po cząt ko wo sku pia li się na je go za le tach: „Wy glą dem
ze wnętrz nym i spo so bem za cho wa nia bu dzi za ufa nie w sfe rach sta rej in te li gen cji, kup -
ców, fa bry kan tów. Szyb ko po zy sku je za ufa nie wśród róż nych kom bi na to rów”69. Za prze -
ka zy wa ne in for ma cje „Wuj” otrzy my wał pie nią dze: „We współ pra cy z or ga na mi BP
wi dzi pew ne ubocz ne źró dło do cho du”70. Taj na współ pra ca by ła więc ko lej nym in te re -
sem, któ ry miał przy nieść Rze szo tar skie mu zy ski. UB przez wzgląd na ewen tu al ne ope -
ra cyj ne ko rzy ści był jed nak zmu szo ny to le ro wać u in for ma to ra ps. „Za błoc ki” wie le
po staw, któ re ofi cjal nie pań stwo ko mu ni stycz ne su ro wo tę pi ło: „Po sia da ta lent do ha zar -
do wych gier kar cia nych i po kąt ne go han dlu [...]. Do naj po waż niej szych wad na le ży za -
li czyć po żąd li wość po sia da nia więk szych sum pie nię dzy i sze ro ki gest [podkr. – A.K.].
Je że li cho dzi o pie nią dze, po tra fi być bez czel nym [...]. Za pie nią dze go tów jest pod jąć
się każ dej pra cy”71. Istot ną wa dą „Za błoc kie go” by ła też sła ba ko mu ni ka tyw ność tak wer -
bal na, jak i pi sem na: „Do nie sie nia po mi mo wie lo krot nych uwag pi sze cha otycz nie, ogra -
ni cza jąc się do po da wa nia sa mych fak tów. Nie po tra fi do brze prze ka zy wać szcze gó łów”72.
In ny funk cjo na riusz De par ta men tu I stwier dzał, „że jest on bar dzo trud ny do pro wa dze -
nia roz mo wy. Na sta wia ne py ta nia od po wia da ską po, nie dba le lub zby wa mil cze niem,
przy czym bar dzo dłu go za sta na wia się nad sfor mu ło wa niem ja kiej kol wiek od po wie dzi.
Twier dzi, że ukoń czył wyż sze stu dia po wy zwo le niu i jest in ży nie rem. Mi mo to pi sze
bar dzo sła bo, z du ży mi błę da mi or to gra ficz ny mi i ma trud no ści w uło że niu zda nia”73.
Po wo dy ma ło mów no ści „Wu ja” zda ją się być oczy wi ste. Przed wy po wie dze niem każ -
de go zda nia mu siał roz wa żyć, ko go i w ja kim stop niu ob cią żą je go enun cja cje oraz ja kie
to bę dzie mia ło zna cze nie dla je go in te re sów. Od po wied nio kie ro wa ny mi do no sa mi uzy -
ski wał po ten cjal ną moż li wość eli mi no wa nia nie wy god nych kon ku ren tów, z cze go zda je
się chęt nie ko rzy stał, gdyż uję ci przez mi li cję han dla rze nie raz przy się ga li mu ze mstę74.
De par ta ment I prze ka zy wał zdo by te od „Rot mi strza” in for ma cje do pio nu mi li cyj ne go,
któ ry wy ko rzy sty wał je do wal ki z czar nym ryn kiem. 

W la tach pięć dzie sią tych jed nym ze źró deł do cho dów Rze szo tar skie go był hur to wy
han del nie do stęp ny mi w Pol sce le ka mi: „Przed kil ku la ty An drzej pa rał się han dlem le -
kar stwa mi za gra nicz ny mi (od te go po dob no w ogó le za czął) i z pie niędz mi by ło u nie go
kru cho. Cho dził w wy tar tej je sion ce z tecz ką po róż nych ap te kach”75. Usta wa z dnia
8 stycz nia 1951 r. o środ kach far ma ceu tycz nych i odu rza ją cych oraz ar ty ku łach sa ni tar -
nych prze wi dy wa ła od po wie dzial ność kar ną za ła ma nie pań stwo we go mo no po lu na han -
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69 Ibi dem, Kwe stio na riusz agen ta in for ma to ra, b.d., k. 6–9. 
70 Ibi dem. Zob. ibi dem, Po kwi to wa nia od bio ru wy na gro dze nia za współ pra cę z ma ja, czerw ca i lip -

ca 1956 r., k. 209–212. 
71 Ibi dem, Kwe stio na riusz agen ta in for ma to ra, b.d., k. 6–9. 
72 Ibi dem. 
73 Ibi dem, Omó wie nie do nie sie nia in for ma to ra ps. „Za błoc ki”, b.d., k. 223. 
74 AIPN, 01917/11/CD/2, No tat ka agen tu ral na, 11 II 1963 r., k. 16. 
75 AIPN, 01917/11/CD/1, No tat ka służ bo wa, 9 III 1963 r., k. 94–98. 



del środ ka mi far ma ko lo gicz ny mi76. Naj więk sze zy ski przy no sił han del za gra nicz ny mi le -
ka mi, któ rych pol skim pa cjen tom nie mógł do star czyć w od po wied niej ilo ści ro dzi my
prze mysł far ma ceu tycz ny. Osła bio ne bio lo gicz nie spo łe czeń stwo po trze bo wa ło wie lu
środ ków lecz ni czych, któ rych po daż w pań stwo wych ap te kach by ła nie wy star cza ją ca,
dla te go też – jak stwier dzał funk cjo na riusz mi li cji – „żad nych kon se kwen cji nie wy cią -
ga no. Dzia ło się to za wie dzą i zgo dą pro ku ra tu ry. Cho dzi ło o za osz czę dze nie de wiz, któ -
re pań stwo mu sia ło by wy da wać na za kup le ków za gra ni cą. Ta ka sy tu acja zmu sza ła nas
w pew nym sen sie do po pie ra nia pry wat nych do staw ców le ków za gra nicz nych”77. Zmia -
na prze pi sów cel nych uspraw ni ła ofi cjal ny im port me dy ka men tów i w związ ku z tym
„za szła ko niecz ność prze cię cia szko dli wej dzia łal no ści po szcze gól nych spe ku lan tów”78.
Trzy na ste go lu te go 1956 r. Wy dział IV Ko men dy Miej skiej MO urzą dzi ł „ko cioł”
w miesz ka niu nie ja kie go Korn ho fe ra – po dej rze wa ne go o spe ku la cje le ka mi. Rze szo tar -
ski zo stał tam uję ty, jed nak od ra zu po wo łał się na swo je go ofi ce ra pro wa dzą ce go. Po kon -
sul ta cjach z De par ta men tem I mi li cjan ci pu ści li „Wu ja” wol no, od daw szy mu wszyst kie
za kwe stio no wa ne wcze śniej far ma ceu ty ki: am puł ki z „Ri mi fo nem” – sto so wa nym w le -
cze niu gruź li cy, oraz wi ta mi nę C. Po in cy den cie w miesz ka niu Korn ho fe ra funk cjo na -
riusz „bez pie ki” od był roz mo wę z „Za błoc kim”, któ ry „ze źle ukry wa ną ra do ścią
po wie dział, że or ga ny MO nie zdo ła ją nic udo wod nić Korn ho fe ro wi, po nie waż zna le zio -
ne w cza sie re wi zji le ki nie przed sta wia ją żad nych do wo dów ob cią ża ją cych [...]; w dal -
szych wy wo dach w spo sób zło śli wy pod kre ślił nie udol ność funk cjo na riu szy MO”. Dość
ku rio zal ne wy da ją się wy wo dy „Wu ja” na te mat sa me go Korn ho fe ra, któ re go scha rak te -
ry zo wał ja ko „bar dzo po rząd ne go i uczci we go czło wie ka, któ ry nie był ty po wym hand -
la rzem le ków, a je dy nie lu bił je ko lek cjo no wać [podkr. – A.K.]”79. Uży cie zwro tu
„ko lek cjo no wać” by ło praw do po dob nie po dyk to wa ne wzglę da mi praw ny mi, wszak ko -
lek cjo ner stwo to nie han del, a za tem Korn ho fer – „ko lek cjo ner le ków” za swo je eks cen -
trycz ne hob by nie mógł być po cią gnię ty do od po wie dzial no ści kar nej. Wy wód ten po raz
ko lej ny pod kre śla umie jęt ność wy ko rzy sta nia luk w pra wie, któ ra to umie jęt ność by ła
nie odzow ną czę ścią za wo do we go warsz ta tu han dla rzy. 

Im pe ra tyw szyb kie go za rob ku po py chał „Za błoc kie go” do dzia łań, któ re znacz nie
wy kra cza ły po za ra my za cho wań kon fi den tów i uczest ni ków czar ne go ryn ku. „Za błoc -
kie mu” nie wy star cza ły stan dar do we for my współ pra cy, któ re w je go przy pad ku po le ga -
ły na wy mia nie in for ma cji za pie nią dze. Wia ra we wła sne kom pe ten cje in ży nier skie
spra wi ła, że „Wuj” za czął usil nie szu kać kon tak tu z woj sko wy mi Pol ski Lu do wej i ZSRR.
W trak cie jed ne go ze spo tkań z „bez pie ką” Rze szo tar ski za gad nął, że „do ko nał po waż niej -
sze go wy na laz ku woj sko we go” i z wy ni ka mi swych ba dań chciał by za po znać wła dze
Kra ju Rad80. Na py ta nie, dla cze go nie chce swo je go wy na laz ku od dać MON, od po wie -
dział, że „kie ru je się dwo ma wzglę da mi, a to: brak za ufa nia do MON, dru gie – spo dzie -
wa się, że wła dze ra dziec kie da dzą mu więk sze ho no ra rium”. Funk cjo na riusz wy tknął
mu je go „ma te rial ny pa trio tyzm” i sta rał się do wie dzieć cze goś o szcze gó łach od kryć
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76 Usta wa z dnia 8 I 1951 r. o środ kach far ma ceu tycz nych i odu rza ją cych oraz ar ty ku łach sa ni tar -
nych (DzU, 1951, nr 1, poz. 4). 

77 AIPN, 00945/694/CD, No tat ka służ bo wa, 13 II 1956 r., k. 194–195. 
78 Ibi dem.
79 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 18 II 1956 r., k. 197–200. 
80 Ibi dem.



Rze szo tar skie go: „In for ma tor wy ja śnił, że ca ła rzecz po le ga na zmniej sze niu si ły tar cia
po ci sku w lu fie dzię ki za sto so wa niu od po wied nie go przy rzą du, a tak że zmia ny kształ tu
po ci sku. [...] Wy na la zek ten szcze gól nie na da je się do po kła do wej bro ni sa mo lo tów”81.
Po mi mo wy raź nie za zna cza nej nie chę ci do MON „Wuj” zde cy do wał się na pe wien kom -
pro mis i swo ją pra cę prze słał marsz. Kon stan te mu Ro kos sow skie mu. W za łą czo nym
do opra co wa nia li ście Rze szo tar ski prze pra sza „Zna ko mi te go Stra te ga” za być mo że zbyt
szcze gó ło wy opis wy na laz ków i pro si o pro tek cję u wło da rzy ZSRR: „Li czę, że Pan, bę -
dąc ko le gą rzą dzą cych obec nie w Związ ku Ra dziec kim [podkr. – A.K.] osób, po tra fi
naj sku tecz niej prze pro wa dzić re ali za cję wy su nię tych prze ze mnie tez”82. Ro kos sow ski
praw do po dob nie ni gdy nie miał oka zji za po znać się z wy na laz ka mi „Wu ja”: Urzą dze -
niem Prze ciw cier nym Bro ni Śru to wej – UPBŚ, Ma szy no wą Bro nią Śru to wą – MBŚ, Au -
to ma tycz nym Dział kiem Śru to wym – ADŚ i Od środ ko wa Pom pą Śru to wą – OPŚ. Du żą
część tek stu Rze szo tar skie go sta no wi ły roz wa ża nia na te mat do nio sło ści po czy nio nych
przez nie go od kryć i ich wpły wie nie tyl ko na dok try nę woj sko wą, lecz tak że na sy tu ację
po li tycz ną i go spo dar czą na świe cie. Rę ko pis prze jął Głów ny Za rząd In for ma cji i prze -
ka zał go rze czo znaw cy, któ ry sta rał się od nieść kon cep cje Rze szo tar skie go do ogó łu wie -
dzy z za kre su ba li sty ki bro ni śru to wej. Oce na pra cy by ła miaż dżą ca: „Na le ży stwier dzić,
że pra ca inż. Rze szo tar skie go pt. «Ze sta wie nie wy na laz ków i uspraw nień z za kre su ba -
li sty ki bro ni śru to wych» nie po sia da nie ste ty żad nej war to ści [...]; po my sły roz wią zań
kon struk cyj nych «prze ciw cier nych bro ni śru to wych» zdra dza ją kom plet ną igno ran cję au -
to ra w tych dzie dzi nach. Wnio ski zaś od no śnie za sto so wa nia tej bro ni do ce lów woj sko -
wych są już cał ko wi cie nie re al ne. Na le ży dzi wić się, że czło wiek ty tu łu ją cy się
in ży nie rem i ofi ce rem pi lo tem re zer wy mógł na pi sać po dob ną pra cę”83. Re cen zent nie
szczę dził ką śli wych uwag pod ad re sem prze ko na ne go o ogrom nej war to ści UPBŚ Rze -
szo tar skie go: „Nada wa nie te mu «wy na laz ko wi» zna cze nia nie mal ogól no świa to we go
mo że do wo dzić tyl ko wy bit nie roz wi nię te go po czu cia hu mo ru au to ra”84. „Rot mi strzo -
wi”, któ ry po da wał się nie kie dy za in ży nie ra in sta la cji sa ni tar nych, nie uda ło się zbić ma -
jąt ku na kon trak tach z woj skiem ani też zdo być sła wy ge nial ne go wy na laz cy. To
nie po wo dze nie być mo że utwier dzi ło go w prze ko na niu, iż le piej po świę cić się nie le gal -
ne mu han dlo wi niż tra cić czas na pra ce na uko we.

W stycz niu 1957 r. De par ta ment I stwier dził, iż czas za koń czyć trud ną współ pra cę z „Za -
błoc kim”. Sza lę ko rzy ści prze wa ży ły od po cząt ku za uwa ża ne wa dy in for ma to ra: „«Za błoc -
ki» jest czło wie kiem in te li gent nym, spryt nym (typ han dla rza). Oczy ta ny, o dość
wszech stron nej wie dzy. Typ hochsz ta ple ra. Za ce nę za rob ku jest w sta nie sprze dać każ -
de go [podkr. – A.K.]. Przez ca łe swe ży cie prak tycz nie ni gdzie nie pra co wał, zaj mu jąc się
han dlem [...]. Współ pra cę z na mi trak to wał ja ko zło ko niecz ne [...]. Bio rąc pod uwa gę je -
go «krę ta czy» cha rak ter, brak szcze ro ści, nie chęć do współ pra cy z na mi, ro bie nie po za na -
szy mi ple ca mi róż nych in te re sów – za ist nia ła ko niecz ność wy eli mi no wa nia go z sie ci”85.
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81 Ibi dem.
82 Ibi dem, List An drze ja Rze szo tar skie go do marsz. Kon stan te go Ro kos sow skie go, 27 II 1956 r.,

k. 202–203. 
83 Ibi dem, Re cen zja z pra cy inż. An drze ja Rze szo tar skie go pt. „Ze sta wie nie wy na laz ków i uspraw -

nień z za kre su ba li sty ki bro ni śru to wych”, 23 III 1956 r., k. 206–208. 
84 Ibi dem. 
85 Ibi dem, Cha rak te ry sty ka in for ma to ra ps. „Za błoc ki”, 10 I 1957 r., k. 214. 



Nie przy dat ność do roz pra co wa nia dzia łań ob ce go wy wia du nie dys kwa li fi ko wa ła jed nak
Rze szo tar skie go ja ko war to ścio we go źró dła dla pio nu mi li cji. W 1958 r. w jed nym z war -
szaw skich lo ka li roz ryw ko wych z funk cjo na riu szem Wy dzia łu IV KM MO luź ny kon takt
na wią zał daw ny współ pra cow nik „Za błoc ki”, któ ry za ofe ro wał swo ją po moc w zwal cza -
niu han dla rzy ob cą wa lu tą. Być mo że „Wu jo wi” do skwie rał brak „opie ki” re sor tu i po now -
ny alians z wła dza mi mógł wzmoc nić je go pozycję. Wkrót ce Rze szo tar ski zo stał na sta łe
wcią gnię ty do sie ci in for ma to rów pod pseu do ni mem „Ma lic ki”86. 

W 1960 r. „bez pie ka” po sta no wi ła re ak ty wo wać współ pra cę z Rze szo tar skim. Wy -
dział XI De par ta men tu II MSW in te re so wał się w tym cza sie oso ba mi, któ re spo ty ka ły
się z przed sta wi cie la mi za gra nicz nych pla có wek dy plo ma tycz nych. In for ma cje „Wu ja”
uświa do mi ły es be kom, iż kon tak ty te ma ją przede wszyst kim cha rak ter han dlo wy. Pio ny
MO i SB sta ra ły się mak sy mal nie wy ko rzy sty wać „Za błoc kie go”-„Ma lic kie go”, jed nak
to wła śnie on czer pał z te go ukła du naj więk sze ko rzy ści. Rze szo tar ski trak to wał MSW
jak swo je go pro tek to ra. Dla od stra sze nia wro gów jaw nie ma ni fe sto wał fakt „taj nej współ -
pra cy” z MO i chwa lił się swo im pseu do ni mem. To po zwa la ło mu znacz nie roz wi nąć
dzia łal ność han dlo wą i wal nie przy czy ni ło się do po wsta nia for tu ny, któ ra sta ła się jed -
nym z głów nych skład ni ków je go le gen dy. 

„Agent mię dzy na ro do wy”

Prze łom de kad lat pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych to okres, kie dy po stać „Wu ja”
za czę ła po wo li wy ra stać po za świa tek han dla rzy z „Po lo nii”. In ten syw ny, przy no szą cy
du że pro fi ty han del za czął być do strze ga ny przez oso by spo za te go her me tycz ne go śro -
do wi ska. Czę sto za da wa no so bie py ta nie: jak zro dzi ła się for tu na „Wu ja”? Wie lu prze -
cież pró bo wa ło swo ich sił w han dlu wa lu tą i zło tem, jed nak ma ło kto od niósł suk ces
na mia rę Rze szo tar skie go. W pe ne tro wa nym przez mi li cję i „bez pie kę” śro do wi sku krą -
ży ło na ten te mat wie le opi nii i hi po tez. Je den z wie lo let nich zna jo mych „Wu ja” stwier -
dzał: „W ostat nich trzech lub czte rech la tach Rze szo tar ski zro bił ol brzy mi ma ją tek.
Po dob no na wią zał ja kiś kon takt z Fran cu zem i Niem cem z NRF [...]. Ci dwaj ob co kra -
jow cy przy wo zi li mu du że ilo ści «kó łek» sku po wa nych w NRF. Trans por ty te wy no sić
mia ły po 1000 sztuk i wię cej. Po dob no na gra ni cy mie li swo je go cel ni ka [...]. W koń cu
Rze szo tar ski na cią gnął tak że i te go Fran cu za na ja kąś du żą kwo tę”87. Te go ty pu zda nia
nie by ły od osob nio ne. Wie lu czar no ryn ko wych gra czy by ło prze świad czo nych o nie -
uczci wych po cząt kach for tu ny Rze szo tar skie go. „Nie uczci wość” ta nie by ła poj mo wa na
w spo sób le ga li stycz ny. Wszy scy han dla rze na gi na li i ła ma li pra wo PRL, by li więc „nie -
uczci wi” wo bec pań stwa, co w tym śro do wi sku sta no wi ło nor mę i nie bu dzi ło kon tro -
wer sji. Ina czej po strze ga no oszu ki wa nie kon tra hen tów i wspól ni ków, któ re nie przy no si ło
zda je się po wszech ne go uzna nia. Pod czas prze słu cha nia nie ja ki Szo nert88 ze zna wał: „Rze -
szo tar ski swo ją dzia łal ność han dlo wą roz po czął od pięć dzie się ciu mo net dwu dzie sto do -
la ro wych, któ re po otrzy ma niu od ja kie goś do staw cy przy własz czył so bie, nie zwra ca jąc
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86 AIPN, 01917/11/CD/2, In for ma cja dot. An drze ja Rze szo tar skie go, 24 IV 1965 r., k. 285–292.
W prak ty ce Rze szo tar ski przez pe wien czas po słu gi wał się jesz cze pseu do ni mem „Za błoc ki”.

87 AIPN, 01917/11/CD/1, No tat ka służ bo wa, 9 III 1963 r., k. 94–98.
88 Imie nia nie uda ło się usta lić. 



te muż do staw cy za nie na leż no ści”89. Szo nert opi sy wał tak że pro ce der han dlu pod ra bia -
ny mi cze ka mi do la ro wy mi, w któ ry po dob no za mie sza ny był „Rot mistrz”: „«Edzio»
i «Słoń» umó wi li ze Smo liń skim spo tka nie na ja kimś cmen ta rzu [podkr. – A.K.], z tym
że Smo liń ski miał się tam spo tkać nie z ni mi, lecz ze wska za ny mi przez nich rze ko my -
mi wła ści cie la mi cze ków. Ty mi wła ści cie la mi by ły dwie oso by (męż czy zna i ko bie ta)
prze bra ne w strój wiej ski [podkr. – A.K.] (w rze czy wi sto ści by ły to oso by pod sta wio ne
przez «Edzia» i «Sło nia»), któ re wrę czy ły Smo liń skie mu cze ki na kwo tę ok. 300 000
dola rów, mó wiąc, że cze ki te otrzy ma ły z USA. Smo liń ski cze ki te ku pił, któ re oka za ły
się fał szy wy mi”90. Bliż sze go omó wie nia wart jest sam me cha nizm oszu stwa. Przy go to -
wa ne przez „Edzia” i „Sło nia” „przed sta wie nie” dzię ki od po wied niej re ży se rii, ko stiu -
mom i re kwi zy tom od nio sło pe łen suk ces. Miej sce ak cji – cmen tarz, za pew nia ło
ano ni mo wość i dys kre cję, a rów no cze śnie stwa rza ło ła twą moż li wość uza sad nie nia swo -
jej obec no ści pod po zo rem od wie dzin ro dzin nych mo gił. W fu ne ral nej sce ne rii lu dzie
w wiej skim przy odziew ku mie li wzbu dzić w Smo liń skim po czu cie prze wa gi. Wiej ska
lud ność z re gio nów Pol ski po sia da ją cych tra dy cyj nie sil ną dia spo rę za oce anem czę sto
wcho dzi ła w kon tak ty han dlo we z wa lu cia rza mi i kup ca mi z war szaw skich ba za rów.
Prze sy ła ne z USA wa lo ry wy mie nia no na zło tów ki i han dla rze w sła bo zo rien to wa nych
przy by szach z pro win cji upa try wa li szan sy na ła twy za ro bek. Naj istot niej szym re kwi zy -
tem w cmen tar nym „przed sta wie niu” by ły pod ro bio ne do la ro we cze ki eme ry tal ne91. Szo -
nert twier dzi, iż to wła śnie Rze szo tar ski był ich do star czy cie lem. Oszu stwo po le ga ło
na za wy ża niu war to ści cze ków przez do pi sy wa nie zer za po mo cą dru ku ma szy no we go.
Mi li cja ni gdy nie zna la zła po twier dze nia na udział „Wu ja” w fał szer stwach, za to in ne
źró dła do no si ły, iż „Edzio” był zna nym w pół świat ku fał sze rzem, któ re go spe cjal no ścią
by ło prze ra bia nie pa pie ro wych jed no do la ró wek na bank no ty stu do la ro we92. Szo nert
w roz mo wach z funk cjo na riu sza mi za uwa żał, że za lew war szaw skiej czar nej gieł dy
fałszy wy mi cze ka mi do la ro wy mi zbiegł się z po wsta niem for tun „Edzia”, „Sło nia”, a tak -
że i „Wu ja”. Sen sa cyj ne wie ści o mi lio nach „za ro bio nych” za po mo cą cze ków eme ry tal -
nych krą ży ły jesz cze dłu go mię dzy ka wiar nia ny mi sto li ka mi w „Po lo nii”93. 

W po dob nie sen sa cyj nym to nie utrzy ma ne by ły wie ści o pro fi tach czer pa nych z hand -
lu sub stan cja mi odu rza ją cy mi. Kon fi den ci do no si li o siat ce prze myt ni czej skła da ją cej się
m.in. ze zna nych pol skich ak to rów, któ rych z „Rot mi strzem” łą czy ły wię zi to wa rzy skie:
„Usta lo no, że oso by, z któ ry mi Rze szo tar ski współ dzia ła w prze my cie i roz pro wa dza niu
nar ko ty ków, za trud nio ne są w ka wiar ni «Pod gwiaz da mi» oraz w ba rze Grand Ho te lu
[...]; kon takt z wy mie nio ny mi utrzy my wa ny jest przez Rze szo tar skie go za po śred nic -
twem NN spor tow ca o imie niu Sta sio. Prze wo że niem nar ko ty ków przez gra ni cę zaj mu -
ją się zna ni ak to rzy scen war szaw skich: Mie czy sław Paw li kow ski, Zbi gniew Cy bul ski,
Ju lian Stat tler i in ni”94. Praw do po dob nie cią gle ży wy był wi ze ru nek „Wu ja” – po kąt ne -

„Rotmistrz”, „Wuj”, „Hrabia Lolo”...
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

255

89 AIPN, 01917/11/CD/4, No tat ka służ bo wa, 31 I 1964 r., k. 164–167. 
90 Ibi dem. 
91 Przed mio tem trans ak cji by ły praw do po dob nie ob li ga cje emi to wa ne od 1935 r. przez De par ta ment

Skar bu USA – Uni ted Sta tes Sa vigs Bonds. Zob. http://www.tre asu ry di rect.gov (do stęp 25 X 2013 r.).
92 AIPN, 01917/11/CD/1, Ra port z od by te go spo tka nia z KO „Kon rad”, 20 II 1963 r., k. 92–93. 
93 Ibi dem, Pi sem na re la cja oso bo we go źró dła in for ma cji ps. „Zdzi sław”, 23 III 1963 r., k. 115–121. 
94 Ibi dem, Plan przed się wzięć ope ra cyj nych w spra wie krypt. „Czer wo ny”, 9 III 1963 r., k. 99–102.

W przy wo ły wa nych wspo mnie niach J. Gło wac kie go, J. Ka rasz kie wi cza i A. Osiec kiej au to rzy nie



go han dla rza le ka mi, któ ry krą żył po wszyst kich więk szych war szaw skich ap te kach i miał
roz le głe zna jo mo ści wśród far ma ceu tów. Być mo że stąd wła śnie bra ły się po dej rze nia
o han del nar ko ty ka mi: „Rze szo tar ski jest ra czej ciem ną po sta cią. Po dob no han dlu je lekar -
stwa mi, a ra czej nar ko ty ka mi, przy czym sam jest nar ko ma nem. Jest on bar dzo bo ga ty,
ma kil ka sa mo cho dów i otrzy mu je du żo do la rów z za gra ni cy. Lu bi mło de dziew czę ta
i szu ka wciąż no wych. Agniesz ka jest bądź je go ko chan ką, bądź też głów nym do staw cą
«to wa ru», względ nie ku mu lu je oba te sta no wi ska”95. Po czą tek lat sześć dzie sią tych był
okre sem, w któ rym przyj mo wa nie środ ków odu rza ją cych do ty czy ło mar gi nal nej czę ści
po pu la cji i nie przy bie ra ło jesz cze na si le nia mo gą ce go ro dzić ne ga tyw ne skut ki spo łecz -
ne. Ist nie ją ce ów cze śnie ru chy kontr kul tu ro we nie pro pa go wa ły uży wa nia środ ków psy -
cho ak tyw nych po za ty mi, któ re już od wie ków mie ści ły się w pol skiej nor mie kul tu ro wej.
Nie mniej jed nak w krę gach tzw. zło tej mło dzie ży96 eks pe ry men ty z nar ko ty ka mi nie na -
le ża ły do rzad ko ści97. Nie wiel ki po pyt na „to war” i ni skie wy ma ga nia klien tów po wo do -
wa ły, że po trze by ryn ku nar ko ty ko we go by ły za spa ka ja ne przez nie le gal nie ku po wa ne
środ ki far ma ko lo gicz ne. Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych prze myt nar ko ty ków był więc
ra czej ma ło opła cal ny z uwa gi na ry zy ko nie współ mier ne do ewen tu al nych zy sków. Mi -
li cji nie uda ło się ni gdy zwe ry fi ko wać sen sa cyj nych wie ści o ste ro wa nym przez Rze szo -
tar skie go gan gu. Funk cjo na riu sze SB w 1964 r. stwier dza li, iż pod czas kil ku let nie go
roz pra co wa nia nie uda ło się zdo być żad nych do wo dów po twier dza ją cych czer pa nie zysku
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wspomi na li o przy jaź ni „Wu ja” z ak to rem Mie czy sła wem Paw li kow skim. Trud no za tem stwier dzić, czy
funk cjo na riu sze SB my li li imio na ak to rów – Ada ma Paw li kow skie go i Mie czy sła wa Paw li kow skie go,
czy mo że Rze szo tar ski spo ty kał się z obo ma. 

95 Ibi dem, In for ma cja TW ps. „An drzej”, 5 IV 1963 r., k. 136–137. 
96 Za „zło tą mło dzież” uwa żam wy stę pu ją cą na po cząt ku de ka dy lat sześć dzie sią tych spo łecz ność

cha rak te ry zu ją cą się pew ną gru pą cech, a mia no wi cie: za mi ło wa niem do za ba wy, ży cie dniem dzi siej -
szym, bra kiem za in te re so wa nia po li ty ką i ofi cjal nym ży ciem spo łecz no -go spo dar czym, za mi ło wa niem
do kul tu ry Za cho du, chęt ne na wią zy wa nie do kul tur grup prze stęp czych i mar gi ne su spo łecz ne go – jed -
na ko woż bez przy na leż no ści do tych grup, po czu ciem eli tar no ści („wy brań cy lo su”). W skład „zło tej
mło dzie ży” za li czyć moż na tak że bi ki nia rzy („bi gla rzy”), big bi tow ców i tzw. play boyów. Zob. C. Pra -
sek, Zło ta mło dzież PRL, War sza wa 2010, s. 35–38. W do ku men ta cji ope ra cyj nej do ty czą cej An drze ja
Rze szo tar skie go na po ty ka my cha rak te ry stycz ne opi sy po sta ci z krę gu „zło tej mło dzie ży”, np.: „Ka ta -
rzy na Ch., lat ok. 23, cór ka Edwar da i Ma rii, za miesz ka ła w War sza wie. Wy kształ ce nie po sia da śred nie,
obec nie nie uczy się ani nie pra cu je. Mat ka jest urzęd nicz ką w Przed się bior stwie Bu do wy Ga zow ni, oj -
ciec po dob no pra cu je obec nie w CRZZ [...]. Ka ta rzy na pro wa dzi ta ki tryb ży cia: śpi prze waż nie
do godz. 11.00–12.00 w po łu dnie. Wie czo ra mi wy cho dzi z do mu i wra ca póź ną no cą (godz. 1.00–2.00
w no cy). Czę sto od wo żo na jest sa mo cho da mi pry wat ny mi. Mó wi o so bie, że jest «ofia rą ży cia to wa rzy -
skie go». W cią gu dnia, gdy nie ma w do mu ro dzi ców, przyj mu je czę sto zna jo mych. Lu bi prze by wać
w gro nie lu dzi zna nych lub usto sun ko wa nych”. AIPN, 01917/11/CD/1, In for ma cja TW ps. „An -
drzej”, 5 IV 1963 r., k. 136–137. 

97 Szer sze za in te re so wa nie ad mi ni stra cji pań stwo wej pro ble mem nar ko ma nii/tok sy ko ma nii na stą pi -
ło do pie ro na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych. Zob. AIPN Wr, 0148/884, Nar ko ty ki, Głów ny Urząd Ceł,
Wy dział Kadr i Szko le nia, War sza wa 1972. In for ma cji zwią za nych z za ży wa niem środ ków psy cho ak -
tyw nych przez śro do wi sko „zło tej mło dzie ży” do star cza ją wspo mnie nia, któ re w pew nej mie rze moż na
uznać za for mę ob ser wa cji uczest ni czą cej: „Z Za cho du do cie ra ła wła śnie mo da na nar ko ty ki, stu den ci
Szko ły Fil mo wej uwa ża li, że nie mo gą zo stać w ty le. Dla wta jem ni czo nych ro bi li od cza su do cza su
mor fi no we sa ba ty. No si li ze so bą me ta lo we pu deł ko ze strzy kaw ka mi [...], jed ną igłą kłu li tych od waż -
niej szych”; „Kum ple z me dy cy ny ćpa li sco fe dal”; „Pi gu ła le cia ła na me pro bra ma cie, ale każ da bie sia da
i tak koń czy ła się czy stą wy bo ro wą”. E.M. Mo rel le, op. cit., s. 53.



z han dlu nar ko ty ka mi98. Roz ra sta ją ca się i na bie ra ją ca sen sa cyj nych szcze gó łów le gen -
da „Rot mi strza” ro dzi ła kom pli ka cje w pra cy ope ra cyj nej. Mi li cjan ci i „bez pie ka” bez -
sku tecz nie prze cze sy wa li po tęż nie ją cy gąszcz mi tów i plo tek w na dziei stwo rze nia
au ten tycz ne go ob ra zu prze stęp czych ma chi na cji Rze szo tar skie go. 

Apa ry cja i ubiór „Rot mi strza” wie lu skła niał ku te zie, iż był on dzie dzi cem ary sto -
kra tycz nej for tu ny: „Jest to mi lio ner, któ ry otrzy mał po ciot ce 10 000 000 zł”99. Zło ty
sygnet na pal cu i dys tyn go wa ny ubiór prze ko ny wa ły funk cjo na riu szy MSW, iż ma ją
do czy nie nia z wzor co wym wręcz przy kła dem „bez e ta”100. Sam Rze szo tar ski roz po -
wszech niał wia do mo ści o odzie dzi czo nym po za gra nicz nych krew nych ro do wym ma jąt -
ku. W od róż nie niu od wcze śniej sze go okre su, w któ rym „Rot mistrz” upra wiał
za kon spi ro wa ny han del, la ta sześć dzie sią te przy nio sły zmia nę stra te gii. Za miast kryć się
z in te re sa mi, Rze szo tar ski przy brał po zę biz nes me na, któ re go le gal ne acz dys kret ne in -
te re sy znacz nie wy kra cza ją po za gra ni ce PRL. Nie ba ga tel ną ro lę w tej far sie od gry wa ło
po czu cie peł ne go bez pie czeń stwa ze stro ny MSW. In for ma tor „Ma lic ki” w „Gran dzie”
i „Eu ro pej skiej” wy stę po wał ja ko przed sta wi ciel naj wyż szych sfer: „Jak mó wią o nim,
jest to czło wiek zna ny przez świat bo ga czy. Nie kry je się on z ni czym, po nie waż jest
jed nym z bar dzo po waż nych lu dzi – jak mó wią – agen tów mię dzy na ro do wych
[podkr. – A.K.] i wy ko rzy sty wa ny jest mię dzy in ny mi do sku po wa nia więk szych ilo ści
do la rów dla pań stwa”101. „Wuj” jak by chciał ze rwać wię zy łą czą ce go z ka wiar nia no -ba -
za ro wym śro do wi skiem wa lu cia rzy. Nie wia do mo, czy cho ro bli wa me ga lo ma nia, czy też
prze wrot ne po czu cie hu mo ru po wo do wa ło, iż pra gnął być po strze ga ny ja ko do bro czyń -
ca Pol ski Lu do wej: „Roz gła szał wśród zna jo mych, że jest ci chym przed sta wi cie lem władz
ban ku na skup de wiz. Przy wi lej ten da ny mu zo stał z uwa gi, że przy szedł z po mo cą fi -
nan so wą wła dzom pol skim, prze ka zu jąc na skarb pań stwa część ma jąt ku ro dzin ne go.
Stąd otrzy mał przy do mek «Hra bia Lo lo» [podkr. – A.K.]”102. Wy wo dzą cy się ze śro do -
wi ska, któ re ko mu ni stycz na pro pa gan da okre śla ła mia nem „pa so ży tów spo łecz nych”,
Rze szo tar ski wy trwa le „pra co wał” na re ha bi li ta cję wła sne go wi ze run ku. Nie praw do po -
dob ne fan ta zje „Wu ja” by ły za pew ne przyj mo wa ne z dy stan sem, jed nak bez czyn ność or -
ga nów ści ga nia w ja kimś stop niu je uwia ry god nia ła: „Trak tu je się ja ko zbaw ca PRL,
gdyż po dob no po ży czył pań stwu pięć mi lio nów do la rów i ma «że la zny list» od rzą du, co
po zwa la mu ro bić róż ne rze czy”103. 
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98 AIPN, 01917/11/CD/4, In for ma cja dot. An drze ja Rze szo tar skie go, sty czeń 1964 r., k. 299–311. 
99 AIPN, 01917/11/CD/1, Pi sem na re la cja oso bo we go źró dła in for ma cji ps. „Zdzi sław”, 23 III 1963 r.,

k. 115–121.
100 Okre śle nie to swój źró dło słów wzię ło od sto so wa ne go w an kie tach per so nal nych skró tu „b.z.”

ozna cza ją ce go: „by ły zie mia nin”. 
101 AIPN, 01917/11/CD/2, No tat ka ze spo tka nia z oso bo wym źró dłem in for ma cji B.J., b.d., k. 15.
102 Ibi dem, In for ma cja dot. An drze ja Rze szo tar skie go, 24 IV 1965 r., k. 285–292. Ety mo lo gia pseu -

do ni mu „Hra bia Lo lo” zda je się jed nak nie mieć związ ku z pro pań stwo wą hoj no ścią „Wu ja”. Rze szo tar -
ski za wdzię czał to mia no swo je mu fi zycz ne mu po do bień stwu do gro te sko wej po sta ci „ba ro na Lo lo
Ca ro le scu” od gry wa ne go przez Ka zi mie rza Kru kow skie go w przed wo jen nej ko me dii wo de wi lo wej pt.
„Co mój mąż ro bi w no cy”. Zob. http://www.film pol ski.pl (do stęp 28 X 2013 r.). Zdję cia po sta ci „ba ro -
na Lo lo Ca ro le scu” znaj du ją się w zbio rach Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go. Zob. http://au dio -
vis.nac.gov.pl (do stęp 28 X 2013 r.). 

103 AIPN, 01917/11/CD/2, Wy ciąg z do nie sie nia TW ps. „Sta ni sław”, 24 XII 1963 r., k. 85. 



Wzrost po zy cji Rze szo tar skie go był nie wąt pli wie zwią za ny z je go sze ro ki mi kon tak ta -
mi, któ re utrzy my wał z przed sta wi cie la mi za gra nicz nych pla có wek dy plo ma tycz nych. Trud -
no wy ja śnić, cze mu za wdzię czał ła twość w na wią zy wa niu te go ty pu zna jo mo ści. Wie le
wska zu je, iż skła da ły się na to wspól ne in te re sy, jak i upodo ba nia. Spo tka nia z gro nem by -
wal ców war szaw skich lo ka li po ma ga ły ni we lo wać róż ni ce ję zy ko we i kul tu ro we. Wie lu
przy by szów chęt nie na wią zy wa ło pry wat ne kon tak ty z oby wa te la mi PRL i nie stro ni ło
od uro ków, któ rych do star cza ło buj ne ży cie to wa rzy skie kwit ną ce w lo ka lach sto li cy: „Peł -
niąc służ bę pa tro lo wą w swo im re jo nie, wsze dłem do re stau ra cji Grand Ho tel [...]; kie row -
nik sa li So kul ski Jó zef [...] przy pro wa dził Ko wal skie go Wła dy sła wa, oskar ża jąc go o po bi cie
am ba sa do ra Ira nu [...]. W to ku wstęp nych czyn no ści usta li łem, że do bój ki mię dzy Ko wal -
skim a am ba sa do rem Ira nu do szło przez ko bie tę, oby wa tel kę G. Kry sty nę104. Praw do po dob -
nie oby wa tel kę G. Kry sty nę am ba sa dor Ira nu miał po kle py wać po po ślad kach, wy żej
wy mie nio na znaj do wa ła się w to wa rzy stwie Ko wal skie go oraz swo je go mę ża [...]. Kie row -
nik sa li oby wa tel So kul ski in ter we nio wał, chcąc za pro wa dzić ład i po rzą dek, zo stał ude rzo -
ny przez am ba sa do ra Ira nu w pod bró dek oraz ode pchnię ty. [...] Nad mie niam, że wszy scy
go ście uczest ni czą cy w za ba wie syl we stro wej by li w sta nie nie trzeź wym”105. Re stryk cyj ne
pra wo de wi zo we i ni ski ofi cjal ny kurs do la ra pro wo ko wał za rów no sza rych oby wa te li PRL,
jak i ob cych dy plo ma tów do re ali zo wa nia wy mia ny wa lut na czar nym ryn ku. In for ma to rzy
mi li cji wie lo krot nie do no si li o in te re sach „Wu ja” z am ba sa da mi Bel gii, Gre cji, Ar gen ty ny,
Ira nu. Wzbu dzi ło to du że za in te re so wa nie De par ta men tu II MSW, któ ry po sta no wił po now -
nie na wią zać kon takt z „Ma lic kim”. Głów nym za da niem ope ra cyj nym Rze szo tar skie go by -
ło prze pro wa dza nie trans ak cji kup na do la rów oraz zło ta. Czę sto też wy mie nia no zło to
na do la ry. Nie wie my, czy MSW bę dą ce ini cja to rem tych ope ra cji w ja kimś stop niu w nich
par ty cy po wa ło, zda je się jed nak, iż Rze szo tar ski po sia dał ów cze śnie ka pi tał wy star cza ją co
du ży, aby ob ra cać ki lo gra ma mi zło ta w szta bach i ty sią ca mi zło tych mo net106. 

Kom bi na cje ope ra cyj ne roz gry wa ne z udzia łem Rze szo tar skie go nie od zna cza ły się
szcze gól nym stop niem kom pli ka cji. In for ma tor prze pro wa dził kil ka drob nych trans ak -
cji, np. od pew ne go dy plo ma ty ar gen tyń skie go ku pił 100 do la rów. Spe cy ficz na po wierz -
chow ność „Hra bie go Lo lo” oraz atrak cyj ny kurs wy mia ny spo wo do wa ły, iż szyb ko
zdo był je go za ufa nie i ko lej ne trans ak cje opie wa ły na co raz wyż sze kwo ty. Spraw dzo ny
han dlarz był po tem po le ca ny in nym za przy jaź nio nym dy plo ma tom i wa chlarz moż li wo -
ści prze pro wa dze nia ope ra cyj nej „za czep ki” wzra stał. Do ce lo wo naj ko rzyst niej sze by ło
za aran żo wa nie sy tu acji, w któ rej za nę co ny wi zją ko lo sal ne go zy sku cu dzo zie miec an ga -
żo wał więk szość po sia da ne go ka pi ta łu. Wte dy wkra cza ła SB i pod groź bą kon fi ska ty do -
la rów czy też zło ta pró bo wa ła wer bo wać agen tów do współ pra cy z pol skim wy wia dem.
W ta ki wła śnie spo sób „bez pie ce” uda ło się po zy skać jed ne go z pra cow ni ków ar gen tyń -
skie go po sel stwa w War sza wie107. 
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104 Część po ja wia ją cych się w tek ście na zwisk autor za no ni mi zo wał. De cy zję o ukry ciu nie któ rych
da nych oso bo wych pod jęto głów nie w opar ciu o na stę pu ją ce prze słan ki: za war tość in for ma cji sen sy tyw -
nych (zwłasz cza do ty czą cych ży cia sek su al ne go, sta nu zdro wia), nie do sta tecz nie po twier dzo ne za rzu ty
na tu ry kry mi nal nej, nie zwią za ne z dzia ła nia mi ope ra cyj ny mi or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa, po -
bocz ne zna cze nie dla nar ra cji. 

105 AIPN, 01224/1155/CD, No tat ka służ bo wa dot. za ba wy syl we stro wej w Grand Ho te lu, 1 I 1964 r., k. 11. 
106 AIPN, 01917/11/CD/2, In for ma cja dot. An drze ja Rze szo tar skie go, 24 IV 1965 r., k. 285–292. 
107 Ibi dem. 



Dy plo ma ci w dro dze do PRL za trzy my wa li się w Szwaj ca rii, gdzie po atrak cyj nych
ce nach za opa try wa li się w zło to. „Ma lic ki”, zdo byw szy za ufa nie pew ne go cu dzo ziem ca,
prze ko nał go do trans ak cji, w któ rą ów miał za in we sto wać ca ły po sia da ny ma ją tek oraz
dwa ty sią ce do la rów zde frau do wa nych z fun du szy po wie rzo nych przez je go ro dzin ny
kraj. Za pie nią dze te na był ty siąc dwie ście sztuk zło tych pię cio ru bló wek, któ rych oczy -
wi ście nie ujął w de kla ra cji cel nej. Za alar mo wa ni za wcza su przez SB cel ni cy za re kwi ro -
wa li ca ły prze my ca ny ma ją tek, któ ry stał się kar tą prze tar go wą w per trak ta cjach
z przy szłym współ pra cow ni kiem. Bez od po wie dzi po zo sta ją py ta nia, dla cze go zło te mo -
ne ty nie zo sta ły prze sła ne np. w ba ga żu dy plo ma tycz nym i jak „Wu jo wi” uda ło się prze -
ko nać cu dzo ziem ca, że je go za wie ra ją ca kil ka ki lo gra mów zło ta wa liz ka nie zwró ci
ni czy jej uwa gi. W 1960 r. wy wiad PRL zy skał waż ne źró dło in for ma cji i po mi mo wie lu
za strze żeń do „Ma lic kie go” pod kre śla no je go za słu gi, bez któ rych wer bu nek ten nie miał
szans po wo dze nia. Po dob ną kom bi na cję z udzia łem „Wu ja” prze pro wa dzo no po now nie
w 1961 r. – za ku pił on wte dy czte ry sta czte ro du ka tó wek i sto pię cio ru bló wek, co stwo -
rzy ło ko lej ną do god ną sy tu ację do po zy ska nia in ne go ob ce go dy plo ma ty. 

Bez od po wie dzi po zo sta je kwe stia, w ja kim stop niu nie le gal na wy mia na róż nych wa -
lo rów by ła in dy wi du al ną ini cja ty wą cu dzo ziem ców i czy nie sta no wi ła ona czę ścio wo
ak cep to wa nej przez kra je ma cie rzy ste for my fi nan so wa nia ich przed sta wi cielstw w Pol -
sce108. Od by łe go pra cow ni ka po sel stwa ar gen tyń skie go SB uzy ska ła in for ma cję o in ten -
syw nej wy mia nie han dlo wej pro wa dzo nej przez dy plo ma tów. Zwol nio ny na sku tek
nie po ro zu mień z kon su lem go niec Je an Mi qu el Grant dzie lił się z MSW swo imi spo strze -
że nia mi: „Przy cho dzą do biu ra bar dzo po dej rza ne oso by. Jak się póź niej zo rien to wał, by li
to róż ne go ro dza ju han dla rze, któ rzy sprze da wa li po sel stwu dzie ła sztu ki oraz ku po wa li
do la ry [...]. Bar dzo czę stym go ściem, któ ry – jak się zo rien to wa no – wy mie niał do la ry
by łe mu mi ni stro wi Mor so wi oraz Ura dze, był męż czy zna w wie ku oko ło pięć dzie się ciu
lat, do brze zbu do wa ny, w oku la rach, zwa ny «Ko lo nel Pol» [...]. Dru gim osob ni kiem był
nie ja ki An dre. Męż czy zna w wie ku oko ło czter dzie stu lat, tę gi, z wą sa mi, ubra ny
w bia łą ko szu lę i musz kę [podkr. – A.K.]. [...] Czę stym go ściem w po sel stwie by ła rów -
nież zna na han dlar ka imie niem Ma ria, któ ra z za sa dy przy no si ła srebr ne przed mio ty
do sprze da nia oraz róż ne go ro dza ju dzie ła sztu ki [...]. Wszyst kie za ku pio ne przed mio -
ty – dzie ła sztu ki by ły wy wo żo ne z Pol ski przy po mo cy pocz ty dy plo ma tycz nej. Grant
wspo mniał po nad to, że po sel stwo roz li cza ło się ze swo im mi ni ster stwem w prze li cze -
niu 24 zł za do la ra i dla przy kła du po dał, że je go pen sja wy no si ła 70 do la rów, a on otrzy -
my wał w pol skiej wa lu cie 2500 zł. Zysk z czar no ryn ko wej wy mia ny szedł do kie sze ni
Mor sa lub Ve ro nel le go, któ ry tak że zaj mo wał się nie le gal nym han dlem wa lu tą”109.
Z enun cja cji Gran ta wy ła niał się wi ze ru nek dy plo ma tów, któ rzy sta ra li się mak sy mal nie
wy ko rzy stać przy wi le je i im mu ni te ty dla osią gnię cia oso bi stych zy sków. Przy wo żo ne
w ba ga żach dy plo ma tycz nych wa lo ry wy mie nia ne po ko rzyst nym, czar no ryn ko wym kur -
sie sta no wi ły po waż ne źró dło do cho du, któ ry tra fiał do pry wat nych kie sze ni i praw do -
po dob nie wspo ma gał funk cjo no wa nie pla ców ki: „Je stem prze ko na ny, że wy mie nio ny
pan zaj mo wał się han dlem de wi za mi. Utwier dził mnie w tym fakt, że po przy by ciu pocz -
ty dy plo ma tycz nej lub przy jeź dzie rad cy Ve ro nel le go z za gra ni cy czło wiek ten zja wiał
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108 Zob. J. Ko cha now ski, op. cit., s. 125. 
109 AIPN, 01224/1233/CD, No tat ka służ bo wa dot. roz mo wy z Grant Ja nem, 15 XII 1959 r., k. 10–13. 



się i su my nie kie dy nie znacz ne, któ re nie by ły mi ho no ro wa ne – zo sta wa ły ure gu lo wa ne
na tych miast po je go wyj ściu. Mu szę pod kre ślić, że kie dy czło wiek ten przy cho dził, to
na tych miast pro wa dzo no go do biur, nie kie dy do Jaya, cza sa mi do Ve ro nel lego, a tak że
i do po sła – po czym za my ka no su ro wo drzwi. Tak sa mo po stę po wa no przy otwie ra niu
wa li zy dy plo ma tycz nej. Dal szy han del de wi za mi zo stał pod ję ty przez osob ni ka o na zwi -
sku An dre. Przy pew nej oka zji sły sza łem, jak po seł, roz ma wia jąc z nim w biu rze, po -
wie dział: «Pa nie An dre, je że li Pan się boi, to trze ba by ło sie dzieć u sie bie,
do pio ru na!» [podkr. – A.K.]. Tak jak z po przed ni kiem, po je go wyj ściu by ły pie nią dze,
i wy pła ca no upo sa że nie per so ne lo wi pol skie mu”1 10. „Bez pie ka” szyb ko zo rien to wa ła się,
że „An dre” i „Ma lic ki” to ta sa ma oso ba. Nie wie my, czym spo wo do wa ny był nie po kój
„Wu ja”, jed nak nie od wio dło go to od cią głe go po sze rza nia kon tak tów z in ny mi dy plo -
ma ta mi. Ewo lu ował tak że pro fil kon tak tów han dlo wych, oprócz wy mia ny wa lut za czę -
ły tak że obej mo wać han del sa mo cho da mi. Pro fi ty osią ga ne ze sprze da ży za chod nich aut,
któ re przy wo zi li na wła sny uży tek cu dzo ziem cy zza że la znej kur ty ny, by ły bar dzo wy -
so kie. Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych po śred nic two w han dlu po jaz da mi sta ło się jed -
nym z naj waż niej szych źró deł zy sku „Rot mi strza”. 

„Sa mo cho dzia rze” 

Jak już wspo mnia no na wstę pie, nie do prze ce nie nia jest ro la, któ rą w kształ to wa niu
wi ze run ku „Rot mi strza” ode grał sa mo chód. „Czer wo ny, dłu gi ford z od kry wa nym da -
chem” roz bu dzał ogrom ne emo cje nie tyl ko w krę gach „zło tej mło dzie ży”, lecz tak że
wśród funk cjo na riu szy MSW, któ rzy nie przy pad ko wo roz pra co wa nie ope ra cyj ne Rze szo -
tar skie go opa trzy li krypt. „Czer wo ny Ford”. Bar dzo sil ne kul tu ro we na ce cho wa nie sa mo -
cho du oraz zja wi ska mo to ry za cji w Pol sce lat sześć dzie sią tych pro wo ku je do wie lu py tań
zwią za nych z ich an tro po lo gicz nym wy mia rem111. Nie ule ga wąt pli wo ści, iż sa mo chód
był czymś znacz nie wię cej niż wy łącz nie uty li tar nym na rzę dziem do prze miesz cza nia się
z miej sca na miej sce. Po dob nie jak czół na Trio briand czy ków ba da nych przez Bro ni sła wa
Ma li now skie go, tak po jaz dy oby wa te li PRL wcho dzą cych w erę in du strial ną wy ka zu ją
wie le wła ści wo ści po za ma te rial nych zwią za nych ze sfe rą ży cia spo łecz ne go, es te ty ką i ma -
gią. Sa mo chód był – obok in nych, wspo mnia nych już wcześ niej przed mio tów – jed nym
z naj istot niej szych, iko nicz nych sym bo li świa ta in du strial ne go. Użyt ku ją cy go Po la cy zry -
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110 Ibi dem, Oświad cze nie Je ana -Mi qu ela Gran ta (tłu ma cze nie z j. fran cu skie go), 14 XII 1959 r., k. 14–16.
111 Hi sto ry cy, an tro po lo dzy i kul tu ro znaw cy an glo sa scy od lat po dej mo wa li te ma ty kę zwią za ną

z antro po lo gicz ny mi aspek ta mi sa mo cho du i mo to ry za cji, np. kul tu ry „Hot Rod der sów” w Ka na dzie lat
czter dzie stych i pięć dzie sią tych, zja wi ska Rag ga re w Szwe cji lat pięć dzie sią tych, ro li sa mo cho du
w kształ to wa niu kul tu ry ma so wej w po wo jen nej Fran cji. Zob. C. Ge no ve se, T -Buc ket Ter rors to Re spec -
ta ble Re bels. Hot Rod ders and Drag Ra cers in Van co uver BC 1948–1965 [w:] Car Tro ubles. Cri ti cal
Stu dies of Au to mo bi li ty and Au to -Mo bi li ty, red. J. Con ley, A. Ti gar McLaren, Farn ham–Bur ling ton 2009;
T. O’Dell, Rag ga re and the Pa nic of Mo bi li ty. Mo der ni ty and Hy bri di ty in Swe den [w:] Car Cul tu res,
red. D. Mil ler, Oxford–New York 2001 („Ma te ria li zing Cul tu res”); K. Ross, Fast Cars, Cle an Bo dies:
De co lo ni za tion and the Re or de ring of French Cul tu tre, Cam brid ge–Lon don 1995. Nie uda ło mi się od -
na leźć zbyt wie lu wy ni ków ba dań pol skich an tro po hi sto ry ków do ty czą cych mo to ry za cji w PRL. Pew ne
roz wa ża nia na te mat kul tu ro wych aspek tów au to mo bi li zmu i po za uty li tar ne go zna cze nia sa mo cho du od -
na leźć moż na w: R. Su li ma, op. cit.; J. Ba rań ski, An tro po lo gia tech ni ki, „Kul tu ra Współ cze sna. Teo -
ria – In ter pre ta cje – Prak ty ka” 2008, nr 3 (57).



wa li de fi ni tyw nie z epo ką ro we ru, do roż ki czy pa ro wo zu. Jak stwier dzał Roch Su li ma,
au to by ło za prze cze niem cy wi li za cji drew na – swoj skiej, lecz nie od po wia da ją cej już aspi -
ra cjom lu dzi „z awan su”112. Ro land Bar thes okre ślił go mia nem przed mio tu „do sko na le
ma gicz ne go”, m.in. z uwa gi na je go zna cze nie w sta no wie niu po dzia łów spo łecz nych113. 

W pol skich re aliach ma gicz nym obiek tem po żą da nia był nie tyl ko sa mo chód – rów -
nie uwiel bia ny, zwłasz cza w śro do wi sku „zło tej mło dzie ży”, był sku ter mar ki Lam bret -
ta. Ogrom kul tu ro wych zna czeń sku mu lo wa nych wo kół te go we hi ku łu ilu stru je
wy po wiedź gra fi ka Ro sła wa Szay by: „Sku ter był ma rze niem, wia trem we wło sach. Spo -
so bem na uciecz kę i – na praw dę – kto miał sku ter, czuł się tak, jak ktoś, kto ma dziś fer -
ra ri lub po rsche. To by ło dzie cin ne ma rze nie. Raz Krzysz tof [Ko me da – przyp. A.K.]
przy szedł do mnie i mó wi: «Wiem, Ro sław, że ma rzysz o lam bret cie, bo za wsze gła dzisz
sio deł ko, gdy roz ma wia my. Sprze dam Ci mo ją lam bret tę za nie wiel kie pie nią dze». Przy -
mknął oczy i mó wi: «Je stem żo na ty i wo żę tyl ko Zo się. To nie jest do bre. Ty mógł byś
wo zić cią gle in ne pięk ne dziew czy ny tym sku te rem, dla te go od dam Ci go»”114. Jed no -
ślad ten był nie od łącz nym atry bu tem play boya, sy no ni mem mło do ści, pięk na, po wie wem
kul tu ry Za cho du nie tyl ko w wy mia rze tech nicz nym. Ro la, któ rą lam bret ta „za gra ła”
w fil mie An drze ja Waj dy pt. „Nie win ni cza ro dzie je” sil nie spo iła ją z wi ze run kiem mło -
de go in te li gen ta, muzy ka, na któ re go kon cer tach sza le ją set ki za ko cha nych w jaz zie Po -
la ków. Kul tu ro wa wa lo ry za cja lam bret ty spo wo do wa ła, iż jej po pu lar ność by ła du żo
więk sza niż po rów ny wal ne go sku te ra mar ki Peu ge ot115. Es be cy z De par ta men tu II twier -
dzi li, że An drzej Rze szo tar ski przez pe wien okres był po sia da czem lam bret ty, nie wie my
jed nak, czy użyt ko wał ją z rów ną gra cją co Ro sław Szay bo lub bo ha ter „Nie win nych
cza ro dziei”. Być mo że tu sza „Wu ja” spo wo do wa ła, iż miast za da wać szy ku na uli cach
War sza wy wraz ze zgra ją du żo młod szych od nie go „zło tych mło dzień ców” wo lał kom -
for to we po dró że for dem. Ku pio ny w PKO sku ter w 1962 r. „Wuj” miał rze ko mo sprze -
dać za 400 do la rów Sta ni sła wo wi D. zwa ne mu tak że „Ce głą”, któ ry przez wie lu był
uwa ża ny za je go ochro nia rza. Opi sy wa na przez Ja nu sza Gło wac kie go krze pa by ła praw -
do po dob nie efek tem tre nin gów lek ko atle tycz nych na sta dio nie klu bu „Po lo nia”. „Ce gła”
po sia dał sa mo cho dy, wcze śniej jeź dził „na ta ry fie” war sza wą oraz fia tem 600, jed nak
z ja kichś po wo dów za ku pił sku ter. Być mo że skło ni ły go do te go wy jąt ko we, po za uty li -
tar ne wła ści wo ści tyl ne go sie dze nia lam bret ty, tak sil nie ak cen to wa ne przez Krzysz to fa
Ko me dę. Czę stą to wa rzysz ką prze jaż dżek „Ce gły” by ła sie dem na sto let nia spor t smen ka
Ka ri na W.: „By wał on na sta dio nie sa mo cho dem oso bo wym, po cząt ko wo mar ki Fiat 600,
póź niej war sza wą. D. na sta dio nie nie jed no krot nie stwa rzał oka zję do bliż sze go po zna -
nia się ze mną, cze mu ja nie opo no wa łam. Mia łam wów czas sie dem na ście lat i im po no -
wa ła mi prze jażdż ka sa mo cho dem, a po za tym Sta ni sław D. mi się po do bał [...].
Przy jeż dżał on sa mo cho dem pod szko łę, do któ rej wów czas uczęsz cza łam, i pod dom,
z tych miejsc wy jeż dża li śmy na spa ce ry po War sza wie. [...] Na wstę pie po da łam do pro -
to ko łu, że Rze szo tar ski nie pra co wał, a był bo ga ty. Okre śle nie bo ga ty uza sad niam tym,
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112 R. Su li ma, op. cit., s. 37. 
113 J. Ba rań ski, op. cit. 
114 Wy po wiedź R. Szay by po cho dzi z pol sko -nie miec kie go fil mu do ku men tal ne go pt. „Ko me da.

A So und track for a Li fe” w re ży se rii Clau dii Bu then hoff -Duf fy. Zob. http://www.film pol ski.pl (do -
stęp 28 X 2013 r.). 

115 T. Szczer bic ki, Mo to cy kle w PRL. Rzecz o mo to ry za cji i nie tyl ko, Po znań 2012, s. 326–331.



że Rze szo tar ski w tym cza sie był po sia da czem kil ku sa mo cho dów, z któ rych oso bi ście
zna łam mar ki Ford, ko lo ru czer wo ne go, mar ki He rald i BMW. Nad mie niam, że sa mo cho -
da mi ty mi jeź dził tak że Sta ni sław D., któ ry był bli skim przy ja cie lem Rze szo tar skie go”116. 

Le gal ne po sia da nie kil ku sa mo cho dów wią za ło się z ko niecz no ścią wy ka za nia źró -
dła do cho dów, któ re umoż li wia ły tak wy staw ny tryb ży cia. W in nym wy pad ku zbyt de -
mon stra cyj nie ma ni fe sto wa na za moż ność mo gła wzbu dzić za in te re so wa nie or ga nów
kon tro l nych, np. In spek to ra tu Kon tro l no -Re wi zyj ne go. Aby te go unik nąć, „Wuj” re je -
stro wał sa mo cho dy na swo ich zna jo mych. Es be cy wni kli wie ba da li kon tak ty Rze szo tar -
skie go z Woj cie chem Fry kow skim i je go ów cze sną żo ną Agniesz ką Osiec ką, na któ rą
miał być rze ko mo za re je stro wa ny je den z sa mo cho dów mar ki Opel Re kord: „Woj tek po -
wie dział, że nie bę dzie star to wać w raj dzie. Pro si na stęp nie An drze ja, że by przy po mniał
Krzyś ko wi, aby ten spraw dził za wszel ką ce nę, czy ten opel jest już z Agniesz ki spi sa ny,
a je że li nie, to aby za raz to zro bi li, po nie waż nie chciał by, że by oby dwa sa mo cho dy na nią
fi gu ro wa ły”117. Po mi mo mar gi nal ne go zna cze nia kon tak tów Rze szo tar skie go z Osiec ką
es be cy po świę ca li im nie pro por cjo nal nie du żo uwa gi1 18. „Bez pie ka” praw do po dob nie nie
by ła w sta nie pre cy zyj nie roz po znać wszyst kich roz le głych kon tak tów Rze szo tar skie go
i Agniesz kę Osiec ką przez pe wien czas my lo no z An ną Ja ni ną G., któ ra w cza sie prze -
słu chań oświad cza ła: „Na mo je na zwi sko Rze szo tar ski ni gdy nie re je stro wał żad ne go sa -
mo cho du. Ni gdy nie wy stę po wa łam ja ko Agniesz ka Osiec ka, na to miast znam oso bę o tym
imie niu i na zwi sku, jak też i zna ją Rze szo tar ski”119.

W od róż nie niu od kra jów Eu ro py Za chod niej, np. Fran cji, gdzie po wo jen na kul tu ra
ma so wa kształ to wa ła się w or bi cie pro mie nio wa nia ame ry kań skie go kon sump cjo ni zmu,
od dzie lo na że la zną kur ty ną Pol ska ofi cjal nie po tę pia ła wszyst ko, co wy kra cza ło po za
dyk tat ZSRR. Po mi ja jąc kwe stie go spo dar cze, któ re ha mo wa ły roz wój au to mo bi li zmu,
tak że pro pa gan da uni ka ła roz bu dza nia in dy wi du al nych aspi ra cji mo to ry za cyj nych. Po -
twier dze nie te go znaj du je my cho ciaż by w fak cie, iż do pie ro po paź dzier ni ko wym prze -
ło mie 1956 r. w naj więk szym pol skim pe rio dy ku mo to ry za cyj nym „Mo tor” za czę to
po ru szać te ma ty kę pry wat ne go kup na i sprze da ży sa mo cho dów uży wa nych120. Wszyst -
ko to spra wi ło, że w la tach sześć dzie sią tych in dy wi du al ni po sia da cze sa mo cho du sta no -
wi li nie wiel ką, acz sta le po więk sza ją cą się część spo łe czeń stwa. Eks klu zy wizm
„sa mo cho dzia rzy” za ni kał w mia rę po stę pu uma so wie nia mo to ry za cji. W wy żej roz wi -
nię tych spo łe czeń stwach, gdzie sa mo po sia da nie ja kie go kol wiek sa mo cho du nie sta no -
wi ło tak sil nie wy róż nia ją ce go atry bu tu, mo to ry za cja sta wa ła się czę ścią „dnia
po wsze dnie go”. Wraz z po więk sza ją cą się pro duk cją i ro sną cym im por tem au to w Pol -
sce lat sześć dzie sią tych nie by ło już do brem wy jąt ko wym i luk su so wym, lecz na pew no
nie sta no wi ło do bra tak po wszech ne go i zba na li zo wa ne go jak np. elek trycz ność, ra dio
czy ro wer. Z pew no ścią tak że nie wszyst kich po sia da czy aut okre śla no „sa mo cho dzia -
rza mi”. Gru pa ta sku pia ła en tu zja stów mo to ry za cji, dla któ rych po sia da nie au ta wią za ło
się z wy ko ny wa nym za wo dem, np. tak sów ka rza, za in te re so wa niem spor ta mi sa mo cho -
do wy mi, pod wyż sza niem umie jęt no ści pro wa dze nia, udzia łem w raj dach. 
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116 AIPN, 01917/11/CD/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ka ri ny Mo ni ki W., 1 X 1965 r., k. 182–184. 
117 AIPN, 01917/11/CD/2, Kar ta in dy wi du al na: Woj ciech Fry kow ski, b.d., k. 318–320. 
118 AIPN, 01917/11/CD/3, Plan prze słu cha nia świad ków, b.d., k. 228–240. 
119 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka An ny Ja ni ny G., 14 X 1965 r., k. 39–42. 
120 T. Szczer bic ki, Sa mo cho dy w PRL, rzecz o mo to ry za cji i nie tyl ko, Po znań 2010, s. 410–418. 



Za do bre go „sa mo cho dzia rza” ucho dził wspo mi na ny już kom pan „Rot mi strza” Sta ni -
sław D. – zwa ny tak że „Stasiem Wy ści go wcem”. Brał on udział w raj dach sa mo cho do -
wych, co skło ni ło in ży nie ra Zdzi sła wa P. z Gdy ni do uży cze nia mu no we go re nault R8
ma jor: „Sa mo chód mar ki R8 Ma jor wy po ży czy łem tyl ko Sta ni sła wo wi D. na je den rajd,
a zgod nie z umo wą ust ną po tym raj dzie sa mo chód miał mi zo stać zwró co ny, a wszel kie
uszko dze nia miał na pra wić D. na wła sny koszt. Tłu ma czył mi rów nież, z cze go zda wa -
łem so bie spra wę, że je że li mi sa mo chód znisz czy w po waż nym stop niu w wy ni ku wy -
pad ku, to otrzy mam pie nią dze z PZU. Sta ni sław D. przy jął na sie bie obo wią zek
ubez pie cze nia samo cho du od ry zy ka raj do we go. Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, a w szcze -
gól no ści to, że sa mo chód ten jest nie do tar ty i mo że mi go do trzeć do bry sa mo cho dziarz
[podkr. – A.K.], zgo dzi łem się na pro po zy cję D. i sa mo chód ten mu po ży czy łem”121. Bez -
tro skie po wie rza nie no we go, war te go ma ją tek sa mo cho du do ry zy kow nej jaz dy w raj dzie
na le ży po trak to wać z du żą re zer wą. W swo ich ze zna niach in ży nier P. sta rał się ukryć fakt
nie za le ga li zo wa nej sprze da ży re naul ta Stani sła wo wi D., któ ry po dob nie jak wie lu in nych
lu dzi ze śro do wi ska „raj do we go” był po dej rze wa ny przez MO o nie le gal ny han del sa mo -
cho da mi. An drze ja Rze szo tar skie go z „sa mo cho dzia rza mi” łą czy ła wspól na pa sja. Brak
umie jęt no ści spor to we go pro wa dze nia sa mo cho du „Wuj” nad ra biał pie niędz mi, któ rych
ama tor scy za wod ni cy nie po sia da li w nad mia rze. Tak Rze szo tar ski opi sy wał swo ją zna jo -
mość ze „Sta siem Wy ści gow cem”: „Sta ni sła wa D. pseu do nim «Ce gła» po zna łem bo daj -
że w 1960 r. Nie pa mię tam, czy po zna łem go na ba se nie «Le gii», czy też w miesz ka niu
Ry szar da Ma nic kie go. Tro chę się po za po zna niu z D. za przy jaź ni łem z nim. Jeź dził on ze
mną sa mo cho dem, gdy ja nie mia łem pra wa jaz dy. Nie pła ci łem mu za to, że pro wa dził
mój sa mo chód, lecz gdzie kol wiek by wa łem w lo ka lach roz ryw ko wych pła ci łem za je go
kon sump cję, jak też i po zwa la łem mu na ko rzy sta nie z mo je go sa mo cho du. Bra łem z nim
udział w dwóch lub trzech raj dach sa mo cho do wych”122. „Wuj” brał udział w raj dach wy -
łącz nie ja ko ba last, po ja wiał się na ba lach au to mo bil klu bu i był uważa ny za ho no ro we go
człon ka te go zrze sze nia. Po sia da ne pie nią dze po zwa la ły mu na kup no nie tyl ko ga dże tów
raj do wych ta kich jak spor to wy ze ga rek Se li va -In ca block w opra wie w kształ cie opo ny sa -
mo cho do wej. Rze szo tar ski po sia dał sa mo cho dy, któ re po od po wied nich prze rób kach mo -
gły star to wać w za wo dach. W 1963 r. pla no wał na by cie przez po śred ni ków no we go
mer ce de sa w Stutt gar cie, jed nak wspól ni cy „Wu ja” za gar nę li je go pie nią dze i trans ak cja
nie do szła do skut ku. „Hra bia Lo lo” po sia dał wte dy ma ją tek tak du ży, że utra co na przez
nie go su ma 1000 do la rów nie nad szarp nę ła zna czą co je go bu dże tu. Han del sa mo cho da mi
przy no sił wów czas kro cio we zy ski. Du ży po pyt wy ni kał ze wzro stu za moż no ści czę ści
spo łe czeń stwa i po trze by ko rzyst ne go ulo ko wa nia nie za wsze w peł ni le gal ne go do cho -
du. Ofi cjal ne, nie współ mier ne do war to ści gieł do wej ce ny sa mo cho dów z przy dzia łu pro -
wo ko wa ły do ko rum po wa nia de cy den tów. O te go ty pu pro ce der był po dej rze wa ny m.in.
Sta ni sław D., któ ry w 1957 r. miał rze ko mo po śred ni czyć w spe ku la cji przy dzie la ny mi
na ta lo ny war sza wa mi M -20, któ re ku po wa no za 80 tys. zł i sprze da wa no ze znacz nym
zy skiem123. Nie któ rzy kon fi den ci wspo mi na li, że „Hra bia Lo lo” tak że uczest ni czył w „za -
ła twia niu” ta lo nów, wy ko rzy stu jąc przy tym swo je zna jo mo ści to wa rzy skie: „Piotr B.
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121 AIPN, 01917/11/CD/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Zdzi sła wa P., 27 X 1965 r., k. 213–216. 
122 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go An drze ja Rze szo tar skie go, 25 IX 1965 r., k. 5–6. 
123 AIPN, 01917/11/CD/1, No tat ka służ bo wa, 8 IV 1963 r., k. 128. 



w roz mo wach ze źró dłem «B» powo ły wał się na róż ne «wy so kie zna jo mo ści», dzię ki któ -
rym rze ko mo był zwol nio ny od obo wiąz ko wej służ by woj sko wej, za ła twiał róż ne zwol -
nie nia od cła na sa mo cho dy spro wa dza ne z za gra ni cy itp. Opo wia dał mu też, że rze ko mo
do brze zna mi ni stra Wie czor ka, od któ re go za le ża ły przy dzia ły sa mo cho dów. Otóż we -
dług Pio tra B. pod sta wia ło się «bab ki», ta kie jak Ewa F. lub F., lub szło się do «Wuj cia Ję -
dru chy» – praw dzi we na zwi sko An drzej Rze szo tar ski, któ ry rze ko mo zaj mu je się
strę czy ciel stwem dziew czyn dla wy so kich urzęd ni ków pań stwo wych i ten da wał dziew -
czy nę, któ ra otrzy my wa ła przy dział na sa mo chód”124.

Dzię ki zna jo mo ściom z han dla rza mi sa mo cho dów Rze szo tar ski na po cząt ku lat sześć -
dzie sią tych stał się jed nym z naj po waż niej szych udzia łow ców w zy skach czer pa nych
z nie le gal ne go ob ro tu au ta mi z za gra ni cy. Or ga ny ści ga nia zwra ca ły uwa gę, że upra wia -
ny przez „Wu ja” pro ce der na ra ża skarb pań stwa na po waż ne stra ty po nie sio ne z po wo du
nie za pła co nych ceł, po dat ków i de wiz, któ re za miast do PKO tra fia ły na czar ny ry nek.
Zgro ma dzo ny przez la ta ka pi tał „Rot mi strza” sta no wił, we dług MSW, za ple cze fi nan so -
we dla nie któ rych trans ak cji za wie ra nych przez po śred ni ków: Ksa we re go F., Krzysz to -
fa K., Ry szar da K. i An drze ja Z.125 Or ga ny ści ga nia nie by ły w sta nie zdo być do wo dów
pre cy zu ją cych wkład „Wu ja” w han del sa mo cho da mi. Na pod sta wie za cho wa nych źró -
deł trud no wy snu wać wnio ski na te mat struk tu ry or ga ni za cyj nej grup, któ re zaj mo wa ły
się tą dzia łal no ścią, jed nak nie ule ga wąt pli wo ści, że po dob nie jak w przy pad ku wa lu -
cia rzy i tu ist niał pe wien po dział ról. Sam Rze szo tar ski ra czej nie zaj mo wał się sprze da -
żą sa mo cho dów na ów cze snych gieł dach, któ re w sto li cy od by wa ły się wów czas przy
pl. De fi lad, a póź niej pod mo stem Po nia tow skie go. Bez po śred nią ob słu gę trans ak cji czę -
sto po wie rza no oso bom po sia da ją cym już pe wien staż w in nych sek to rach czar ne go ryn -
ku. Zna mien ny rys bio gra ficz ny od naj du je my w ak cie oskar że nia prze ciw ko nie le gal nie
hand lu ją ce mu sa mo cho da mi Mak so wi Sch.: „Maks Sch., z za wo du kel ner, po ukoń cze -
niu tech ni kum ga stro no micz ne go roz po czął w 1959 r. pra cę w Grand Ho te lu w So po cie.
Już w tym cza sie do ko ny wał nie le gal ne go sku pu de wiz od przy pad ko wo po zna nych ma -
ry na rzy ob cych ban der. W okre sie od 1963 r. Maks Sch. od by wał służ bę woj sko wą. Po od -
by ciu służ by woj sko wej Sch. nie pod jął żad nej pra cy, zaj mu jąc się w dal szym cią gu
na sze ro ką ska lę han dlem de wi za mi”126. Po dob nie jak w przy pad ku han dlu wa lu ta mi
hand la rze sta ra li się za wszel ką ce nę uni kać kon fron ta cji z mi li cją. Zda rza ły się jed nak
przy pad ki, w któ rych je dy nym wyj ściem z opre sji by ła uciecz ka: „Sta ni sław W. [...] wy -
sko czył przez okno na ni żej po ło żo ny dach przy le głe go bu dyn ku, a stam tąd do stał się
na uli cę w po bli żu ho te lu. [...] Pod biegł do sa mo cho du i mi mo we zwań funk cjo na riu sza
Gra jew skie go, że by się za trzy mał, od je chał. Przed od jaz dem funk cjo na riusz Gra jew ski
zdą żył prze strze lić le wą przed nią i le wą tyl ną opo nę i dęt kę sa mo cho du w ce lu utrud nie -
nia uciecz ki. Istot nie jaz da sa mo cho dem oka za ła się utrud nio na. Wóz po su wał się zyg -
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124 AIPN, 01917/11/CD/2, No tat ka służ bo wa, 17 VII 1965 r., k. 127–128. 
125 Wy mie nio ne oso by prze wi ja ją się w do ku men ta cji ope ra cyj nej do ty czą cej A. Rze szo tar skie go ja -

ko je go wspól ni cy w han dlu sa mo cho da mi. Ksa we ry F. był uczest ni kiem po wsta nia war szaw skie go
i praw do po dob nie człon kiem „WiN”, w la tach sześć dzie sią tych od no sił suk ce sy w spo rcie sa mo cho do -
wym. Krzysz tof K. tak że od no sił suk ce sy spor to we, po dob nie jak Sta ni sław D. i An drzej Z. Zob.
AIPN, 01917/11/CD. 

126 AIPN, 01917/11/CD/1, Akt oskar że nia prze ciw ko Mak so wi Sch., Sta ni sła wo wi W., Cze sła wo -
wi B., 29 XI 1965 r., k. 19–29. 



za kiem po ca łej sze ro ko ści jezd ni. Mi mo to W. roz wi nął du żą szyb kość ok. 50 km/h,
wjeż dża jąc w ul. Wod ną i na stęp nie skrę ca jąc w ul. Sta re Plan ty. Prze cho dzą cy ul. Sta re
Plan ty Je rzy Kro tła w ce lu unik nię cia prze je cha nia przez sa mo chód usko czył w ostat niej
chwi li z uli cy (nie po sia da ją cej chod ni ków) na skar pę. Nie da le ko te go miej sca W. za trzy -
mał sa mo chód, po zo sta wił go na uli cy i zbiegł [...]. Po ścig za Sta ni sła wem W. kon ty nu -
owa no w Gdań sku. W dniu 2 czerw ca 1965 r. W. ści ga ny przez MO uciekł sa mo cho dem
mar ki Volks wa gen z szyb ko ścią ok. 90 km/h [...]. Na tknąw szy się na za mknię ty prze jazd
ko le jo wy, W. po rzu cił sa mo chód na po dwó rzu przed się bior stwa WPHS i zbiegł127. Pomi -
mo te go, iż wie lu współ pra cu ją cych z Rze szo tar skim „sa mo cho dzia rzy” mia ło do świad -
cze nie w spor tach sa mo cho do wych, bra wu ro we uciecz ki na le ża ły ra czej do rzad ko ści.
Wi ze ru nek prze stęp cy go spo dar cze go lat sześć dzie sią tych za zwy czaj nie przy po mi nał
bo wiem po pkul tu ro we go ob ra zu gang ste ra128. 

Bar dzo do cho do wy był pro ce der han dlu sa mo cho da mi sprze da wa ny mi przez przed sta -
wi ciel stwa dy plo ma tycz ne kra jów zza że la znej kur ty ny. Po dob nie jak w przy pad ku wy mia -
ny wa lut po wo dem, dla któ re go po sel stwa do ko ny wa ły nie le gal nych trans ak cji, był
nie ko rzyst ny ofi cjal ny kurs wy mia ny do la ra. Ni ska opła cal ność ofi cjal ne go ob ro tu au ta mi
kor pu su dy plo ma tycz ne go wy ni ka ła też z obo wiąz ko we go po śred nic twa pań stwo we go
przed się bior stwa „Mo to zbyt”, któ re by ło w tym sek to rze mo no po li stą i sztucz nie ob ni ża ło
wy ce ny po jaz dów, któ rych fak tycz na war tość gieł do wa by ła wie lo krot nie więk sza. Me cha -
nizm nad użyć szcze gó ło wo opi sał es be kom in for ma tor ps. „Ja nusz”: „Cu dzo zie miec, sprze -
da jąc sa mo chód za pol ską go tów kę, ma ta kie ko rzy ści, że np. sprze da jąc go za 50 tys. zł,
su ma ta rów na się 2 tys. dol. Po nie waż na wo zie tym jeź dził już trzy lata, otrzy mu je pie nią -
dze, za któ re mo że na być no wy sa mo chód. Am ba sa da ma ta ką ko rzyść, że do pol skie go
ban ku nie prze ka zu je de wiz, a okręż ną dro gą otrzy mu je pol ską go tów kę ze sprze da ży sa -
mo cho dów, któ ra wpły wa do am ba sa dy. Wy da je mi się, że pie nią dze uzys ka ne m.in. ze
sprze da ży sa mo cho dów wy ko rzy stu ją na ce le szpie gow skie. Z. po wie dział mi wy raź nie,
że jak pra co wał w am ba sa dzie, to pie nią dze za ku pio ne w am ba sa dzie samocho dy da -
wał I se kre ta rzo wi, któ ry pro wa dzi od ręb ną ka sę, i tak wła śnie by ło w przy pad ku «che vro -
le ty» ku pio nej przez Z. W każ dym ra zie ko rzyść jest du ża, po nie waż to wszyst ko dzie je się
w roz li cze niu 24 zło te za do la ra i dla te go oni wszyst kie sa mo cho dy sta ra ją się sprze da wać
po za «Mo to zby tem». «Mo to zbyt» wy ce nia bar dzo ni sko i trze ba bar dzo do bre go sa mo cho -
du, aby «Mo to zbyt» wy ce nił go na dwa dzie ścia kil ka ty się cy zło tych. Wóz ta ki wów czas
wart był by na ryn ku ok. 200 tys. zł i am ba sa dom dla te go to się nie opła ca”129. 

Sa mo kup no by ło do pie ro po cząt kiem za bie gów praw nych. Na cel nych lub za gra nicz -
nych nu me rach na dłuż szą me tę użyt ko wać au ta się nie da ło. Rów nie trud no by ło od sprze -
dać po jazd, któ ry nie miał do koń ca ure gu lo wa ne go sta nu praw ne go. Od am ba sa dy czy
też za gra nicz ne go dy plo ma ty au to bez cło wo mógł ofi cjal nie ku pić tyl ko in ny cu dzo zie -
miec de wi zo wy, do pie ro po dwóch la tach od przy wo zu do Pol ski, i to tyl ko za spe cjal ną
zgo dą Wy dzia łu De wi zo we go NBP. In for ma tor ps. „Ja nusz” po dej rze wał, że to wła śnie
ła pów ki han dla rzy spra wi ły, iż wy so cy urzęd ni cy w Mi ni ster stwie Fi nan sów spo wo do wa li
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129 AIPN, 01917/11/CD/4, Ste no gram roz mo wy prze pro wa dzo nej z „Ja nu szem”, 28 VI 1963 r., 

k. 95–100. 



wpro wa dze nie za rzą dzeń, któ re umoż li wia ły cu dzo ziem com de wi zo wym za kup aut z pla -
có wek dy plo ma tycz nych za zgo dą NBP130. Po za ku pie przez cu dzo ziem ca sa mo chód nie
mógł po zo stać na te ry to rium Pol ski. Ist nia ły jed nak furt ki praw ne, któ re dzię ki ko rup cji
urzęd ni ków po zwa la ły po zo sta wić au to w kra ju: „Po nie waż – jak już wspo mnia no – oby -
wa te lo wi pol skie mu nie przy słu gu je pra wo na by cia sa mo cho du z am ba sa dy, a przez to sa -
mo ubie ga nie się o wy da nie oma wia ne go ze zwo le nia by ło by bez ce lo we, wspo mnia ne oso by
wy szu ku ją prze by wa ją cych cza so wo w Pol sce cudzo ziem ców de wi zo wych, któ rym w za -
mian za wy na gro dze nie wy no szą ce 10 do 20 tys. zł pro po nu ją fik cyj ne na by cie sa mo cho -
du. Po wy ra że niu zgo dy przez cu dzo ziem ca na za war cie ta kiej trans ak cji uda je się on
do De par ta men tu Za gra nicz ne go NBP, gdzie otrzy mu je ze zwo le nie na kup no sa mo cho du.
Na le ży nad mie nić, że oso ba mi upo waż nio ny mi per so nal nie do wy da wa nia te go ro dza ju ze -
zwo leń są na czel nik Wy dzia łu De wi zo we go De par ta men tu Za gra nicz ne go NBP Pa weł H.
i je go za stęp ca Sta ni sław P. Z wy mie nio ny mi w bez po śred nim kon tak cie prze stęp czym po -
zo sta je Ry szard K., któ ry – jak su ge ru ją ma te ria ły agen tu ral ne – każ do ra zo wo za wy da ne
ze zwo le nie wrę cza wy mie nio nym ła pów kę w wy so ko ści ca. 5 tys. zł”131. Na stęp nym kro -
kiem by ło od szu ka nie rze czy wi ste go lub fik cyj ne go krew ne go, któ ry mógł otrzy mać sa -
mo chód w for mie da ro wi zny po za pła ce niu nie wiel kie go cła. Zgo dę na przy ję cie da ro wi zny
wy da wał nie kto in ny jak na czel nik Wy dzia łu Dewizowego NBP, co za przy jaź nio nym
z Rze szo tar skim han dla rzom znacz nie uła twia ło ten biu ro kra tycz ny sla lom. 

W rze czy wi sto ści ani cu dzo zie miec, ani je go krew ny na wet nie wi dzie li sa mo cho du,
któ ry po spre pa ro wa niu łań cusz ka umów kup na-sprze da ży tra fiał np. do le gal ne go przed -
się bior stwa po śred nic twa sprze da ży sa mo cho dów, na któ re go pro wa dze nie kon ce sję po -
sia dał Ksa we ry F. Był on uwa ża ny za jed ne go z naj więk szych han dla rzy sa mo cho da mi
w Pol sce. Je go dzia łal ność by ła za re je stro wa na w Kut nie, aby nie zwra cać uwa gi władz,
jed nak gros in te re sów pro wa dził na te re nie sto li cy. Po śred nic two w sprze da ży by ło zu -
peł ną fik cją, gdyż fak tycz nie więk szość ofe ro wa nych sa mo cho dów sta no wi ło je go włas -
ność. By ły to głów nie no we lub kil ku let nie wo zy za gra nicz ne, któ rych ce ny za czy na ły
się od 200 000 zł. Ry nek dro gich sa mo cho dów za gra nicz nych był na ty le ma ły, iż F. mógł
kon ku ro wać w ich sprze da ży z Ban kiem PKO. Nie któ rzy kon fi den ci opo wia da li, iż był
on w sta nie wy ku pić z PKO wszyst kie for dy tau nu sy, aby móc kon tro lo wać ich ce nę ryn -
ko wą1 32. In nym źró dłem po zy ski wa nia aut z Za cho du by ło od ku py wa nie ich od wy jeż -
dża ją cych na dłu żej za gra ni cę Po la ków lub od re emi gran tów. Po po nad pół rocz nym
po by cie za gra ni cą pra cu ją cy tam Po lak mógł bez cło wo wwieźć do kra ju sa mo chód. Przy -
wi lej ten – zwa ny „ma ry nar skim im por tem” – oprócz za ra bia ją cych w do la rach ma tro -
sów wy ko rzy sty wa li ma so wo m.in. pra cu ją cy na za gra nicz nych kon trak tach le ka rze
i in ży nie ro wie. Na po dob nie pre fe ren cyj nych wa run kach po wra ca ją cy do Pol ski re emi -
gran ci przy wo zi li po jaz dy w ra mach tzw. mie nia prze sie dleń cze go. Zwią za ni z „Wu jem”
han dla rze mie li roz le głą siat kę zna jo mo ści w Mi ni ster stwie Spraw Za gra nicz nych i Mi -
ni ster stwie Han dlu Za gra nicz ne go, dzię ki któ rej zy ski wa li kon tak ty z po ten cjal ny mi
wspól ni ka mi, któ rzy za nie zbyt wy so kie wy na gro dze nie zga dza li się przy wieźć z za gra -
ni cy sa mo chód. Po śred ni cy naj wię cej za ra bia li na „im por cie” wo zów po wy pad ko wych:
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130 Ibi dem. 
131 AIPN, 01917/11/CD/1, Spra woz da nie z prze bie gu roz pra co wa nia An drze ja Rze szo tar skie go,

24 V 1963 r., k. 252–259. 
132 Ibi dem, No tat ka, 18 IV 1963 r., k. 314–315. 



„Przy wo żą sa mo cho dy – naj now sze mo de le po roz bi ciu. Na Za cho dzie, je że li wóz ulegnie
po waż niej sze mu wy pad ko wi, roz bi ciu, on jest od da wa ny do fa bry ki z po wro tem [...]. Fa -
bry ka re mon tu je ten sa mo chód i sprze da je po bar dzo ni skiej ce nie [...] i te sa mo cho dy
wy ku pu ją prze waż nie lu dzie bied niej si i prze waż nie ta cy, któ rzy wy jeż dża ją za gra ni cę.
Tych wo zów jest bar dzo du żo w Bel gii; w Niem czech fa bry ka opla też pro wa dzi te wo -
zy, i ta ki wóz kosz tu je do ty sią ca do la rów, a u nas ta ki opel rok pro duk cji 1961 – który
wy glą da nor mal nie, jak no wy – u nas kosz tu je 200–220 tys. zł, mam na my śli opla
rekorda. Za opla ka pi ta na, któ ry tam kosz tu je ok. 1500 do la rów, u nas się bie rze 
ok. 300–310 tys. To ku pu ją tak sów ka rze na pro win cji, na ślu by”133. 

Spo ra część wo zów zo sta wa ła w kra ju bez do peł nia nia ja kich kol wiek for mal no ści.
Tak by ło np. w przy pad ku ci tro ena ID -19. Fran cu ski przed sta wi ciel han dlo wy fir my
„Bull” Char les Ro ger Mar chand sprze dał swój sa mo chód bez pod pi sy wa nia żad nych
umów za 60 tys. zł przy god nie po zna ne mu na uli cy han dla rzo wi. Piotr L. był do brze zna -
ny mi li cji, re gu lar nie za cze piał lu dzi zmie rza ją cych do Ban ku PKO, któ rym ofe ro wał
sprze daż sa mo cho dów. Ci tro en Fran cu za miał uszko dze nia sil ni ka spo wo do wa ne złym
sma ro wa niem, i cu dzo zie miec szu kał do god nej i zy skow nej me to dy po zby cia się au ta.
Po sprze da ży Mar chand udał się na po ste ru nek MO i po dał, że je go wy po sa żo na w ra -
dio od bior nik mar ki Blau punkt li mu zy na zo sta ła skra dzio na spod ho te lu „Bri stol”. Sze -
ro ko za kro jo ne po szu ki wa nia re ali zo wa ne w ra mach mi li cyj nej spra wy krypt. „Po jazd”
nie przy nio sły żad nych re zul ta tów, gdyż au to praw do po dob nie zo sta ło roz mon to wa ne
na czę ści w warsz ta cie przy ul. Tar go wej. Na oszu stwie Mar chan da naj wię cej tra ci ło
Towa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji SA „War ta”. W ta kich bo wiem przy pad kach
było ono zo bli go wa ne do prze le wa nia de wiz za gra nicz nym ubez pie czy cie lom na po czet
od szko do wa nia, któ re ich klien ci in ka so wa li za skra dzio ne w Pol sce au to134. 

In na sto so wa na przez han dla rzy me to da le ga li za cji po le ga ła na wy ko rzy sty wa niu
nie do sko na ło ści w ewi den cjo no wa niu po jaz dów. Wy szu ki wa no i ku po wa no za bez cen
wrak z do ku men ta mi wy sta wio ny mi np. na sa mo chód mar ki Ford, na stęp nie w spro wa -
dzo nym au cie tej sa mej mar ki prze bi ja no nu me ry nad wo zia i sil ni ka tak, że by no mi nal -
nie zga dza ły się z da ny mi wra ku fi gu ru ją cy mi w kar to te ce Wy dzia łu Ko mu ni ka cji
wła ści wej ra dy na ro do wej. W ta ki wła śnie spo sób za le ga li zo wa no czer wo ne go for da
Rze szo tar skie go. „Wuj” na wet nie za dał so bie tru du, że by prze bić nu me ry sil ni ka, po -
nie waż ko rup cja urzęd ni ków od po wie dzial nych za pro wa dze nie ewi den cji po jaz dów
umoż li wia ła ła twe fał szo wa nie do ku men tów re je stra cyj nych: „W dniu 23 ma ja 1963 r.
zgło sił się do niej Krzysz tof K. i pro sił ją, aby mu wy da ła cza so we po zwo le nie
na samochód mar ki Mor ris -Co oper. Po otrzy ma niu ta ko we go po zwo le nia wrę czył
jej 200 zł i pro sił ją, aby nie wcią ga ła te go po zwo le nia do re je stru wy da nych po zwo leń,
co też uczy ni ła. Po zwo le nie cza so we otrzy mał od 23 ma ja do 8 czerw ca 1963 r.
W dniu 15 czerw ca o go dzi nie ósmej trzy dzie ści zgło sił się do niej po now nie i po wie -
dział jej, aby fakt wy da nia po zwo le nia wcią gnę ła do re je stru, po nie waż MO za trzy ma -
ła mu po zwo le nie. Po do ko na niu przez nią wpi su do sko ro wi dzu wrę czył jej cze ko la dę
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134 AIPN, 01917/11/CD/1, Plan przed się wzięć i re ali za cji spra wy ope ra cyj nej krypt. „Po jazd”,
30 IV 1960 r., k. 177–184. 



[...]. Po nie waż sa mo chód ten zo stał za trzy ma ny przez MO w dniu 15 czerw ca, K. ponow -
nie zgło sił się w ce lu prze dłu że nia po zwo le nia cza so we go, gdyż Rze szo tar ski An drzej
po in for mo wał, że na po zwo le niu jest prze ro bio na da ta z 8 czerw ca na 18 czerw ca”135.
Mor ris -Co oper Rze szo tar skie go zo stał za trzy ma ny przez pa trol mi li cji z po wo du prze -
kro cze nia pręd ko ści. 

Nie bez piecz na jaz da sa mo cho dem w przy pad ku „Wu ja” nie szła w pa rze z umie jęt -
no ścia mi, skut kiem cze go by ły roz licz ne wy pad ki dro go we. Przez nie któ rych był uwa -
ża ny za pi ra ta dro go we go, któ re mu pie nią dze umoż li wia ją uni ka nie od po wie dzial no ści
kar nej. Nie wy ja śnio ny po zo sta je fakt, jak Rze szo tar skie mu uda ło się uzy skać uchy le nie
ka ry sied miu mie się cy wię zie nia w dro dze pra wa ła ski, z któ re go sko rzy sta ła Ra da Pań -
stwa w mar cu 1962 r. Wy rok wię zie nia otrzy mał po prze gra nej ape la cji, w któ rej sta rał
się wy ka zać, iż pro wa dząc w oko li cy Kut na sa mo chód Fiat 600, nie był wi nien cięż kie -
go po trą ce nia ro we rzy sty, po nie waż zo stał ośle pio ny przez po jazd nad jeż dża ją cy z prze -
ciw ka. Kil ka mie się cy wcze śniej tym sa mym fia tem „Wuj” po trą cił w War sza wie
pie sze go, któ ry za ak cep to wał ugo dę i od szko do wa nie w wy so ko ści 3 tys. zł. Jesz cze
w tym sa mym ro ku Rze szo tar ski roz bił w War sza wie trium pha ha ral da, któ ry – we dług
je go ze znań – zo stał na je cha ny przez war sza wę. Po dob ny los spo tkał osła wio ne go czer -
wo ne go for da, któ ry roz trza skał się w zde rze niu z cię ża rów ką mar ki Ško da136. W ce lu
unik nię cia od po wie dzial no ści „Wu jo wi” praw do po dob nie uda ło się prze ku pić rze czo -
znaw cę, któ ry stwier dził, iż w au cie pękł prze wód ha mul co wy. Kie row ca cię ża rów ki, jak
i prze cho dzą cy w po bli żu pie szy, nie wi dzie li żad nych śla dów roz la ne go pły nu ha mul -
co we go; ze zna li za to, iż wszy scy pa sa że ro wie for da, łącz nie z kie row cą wy glą da li na nie -
trzeź wych137. Po sprze da ży roz bi te go for da „Rot mistrz” prze siadł się na mer ce de sa,
któ rym tak że kil ka ra zy wcho dził w kon flikt z ko dek sem dro go wym. Po trą ce nie mo to -
cy kli sty w oko li cy Błot, roz bi cie „de kaw ki”138 na szo sie do Ja błon ny czy sta ra no wa nie
miej skie go au to bu su w Ty chach nie mia ły jed nak tak zna mien nych skut ków jak ude rze -
nie w tro lej bus na ul. Świę to jań skiej w Gdy ni. Ta nie groź na z po zo ru krak sa sta ła się jed -
ną z przy czyn upad ku „Rot mi strza”. 

„je go tryb ży cia nie bę dzie ak cep to wa ny...”139

We dług lu dzi zwią za nych z czar nym ryn kiem pod sta wo wą za sa dą by ła dys kre cja i nie -
zwra ca nie na sie bie uwa gi140. An drzej Rze szo tar ski był za prze cze niem tych re guł. Nie
ukry wał się z bo gac twem, prze ciw nie ma ni fe sto wał swój wy staw ny tryb ży cia. Moż na
od nieść wra że nie, iż czer pał sa tys fak cję ze swo jej „sła wy”, któ ra być mo że by ła dla nie -
go rów nie waż na jak pie nią dze. Dzi wić mo że, że ten ob ra ca ją cy ki lo gra ma mi zło ta „rekin
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135 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 24 VI 1963 r., k. 329–330. 
136 AIPN, 01917/11/CD/3, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go An drze ja Rze szo tar skie go,

15 XI 1965 r., k. 55–57. 
137 Ibi dem, Ana li za akt do cho dze nia prze ciw ko An drze jo wi Rze szo tar skie mu, li sto pad 1965 r., 
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138 Bli żej nie okre ślo ny mo del sa mo cho du mar ki DKW. 
139 Cy tat po cho dzi z no tat ki Głów ne go In spek to ra tu Mi ni stra, na któ rej mi ni ster Wła dy sław Wi cha

za de kre to wał po le ce nie jak naj szyb sze go ukró ce nia dzia łal no ści Rze szo tar skie go. AIPN, 01917/11/CD/4,
No tat ka służ bo wa dot. An drze ja Rze szo tar skie go, 18 V 1962 r., k. 278–282. 

140 J. Ko cha now ski, op. cit., s. 297. 



pod zie mia” miesz kał w wy naj mo wa nych po ko jach sub lo ka tor skich, a pie nią dze lo ko wał
w ko lej ne sa mo cho dy, któ re prę dzej czy póź niej i tak roz bi jał. Co po wo do wa ło, iż za -
miast in we sto wać ka pi tał, „Wuj” wo lał go spek ta ku lar nie trwo nić w lo ka lach War sza wy,
Za ko pa ne go i So po tu? Czyż by prze czu wał, że czę ścio wo „spon so ro wa na” przez MSW
pro spe ri ty wkrót ce mo że się skoń czyć? Pro blem lo ko wa nia osią gnię tych na czar nym ryn -
ku do cho dów wy ma ga ba dań szer szych ani że li ana li za jed ne go przy pad ku, jed nak nie
ule ga wąt pli wo ści, iż pod sta wo wy mi środ ka mi te zau ry za cji by ły ów cze śnie do la ry i zło -
to. Nie kie dy ja ko do bra in we sty cyj ne wy mie nia no też sa mo cho dy, któ re zacho wy wa ne
w do brym sta nie nie tra ci ły na war to ści141. Oby wa te le PRL, na ucze ni przy kła dem łu pież -
czej wy mia ny pie nię dzy, sta ra li się nie gro ma dzić zbyt wie lu zło tó wek – do brze ukry te
zło to i de wi zy sta no wi ły bez piecz ną lo ka tę. „Rot mistrz” po dob no część swo ich ak ty wów
ukry wał u za przy jaź nio nych cu dzo ziem ców na te re nie am ba sad. Lo ko wa nie pie nię dzy
w le gal ne przed się wzię cia by ło za wsze obar czo ne pew nym ry zy kiem zwią za nym z cał -
ko wi tą kon tro lą go spo dar ki przez pań stwo i licz ny mi utrud nie nia mi, któ re na po ty ka ła
„pry wat na ini cja ty wa”.

Sze ro ka roz po zna wal ność po sta ci Rze szo tar skie go w po cząt kach lat sześć dzie sią tych
wy kra cza ła po za świa tek wa lu ciar sko -han dlo wy i gro no „zło tej mło dzie ży”. Praw do po -
dob nie nie miał na to więk sze go wpły wu fil mo wy epi zod ka rie ry „Wu ja”, któ ry dzię ki
zna jo mo ści z Edwar dem Etle rem za grał dru go pla no wą ro lę w te le wi zyj nym fil mie pt.
„Pi sto let Wal ther P -38”142. W sze ro kiej i zróż ni co wa nej gru pie by wal ców lo ka li znaj do -
wa ły się jed nost ki, któ re wy raź nie draż ni ła swo bod nie ma ni fe sto wa na za moż ność. „Rot -
mistrz” wsu wa ją cy stu do la rów ki do pan to fli swych przy ja ció łek u wie lu bu dził dy so nans
po znaw czy, któ re go źró dłem oprócz zwy kłej za zdro ści by ła jaw na ne ga cja ofi cjal ne go,
pro mo wa ne go przez ko mu ni stycz ne pań stwo sys te mu war to ści. Współ od po wie dzial ni
za kształ to wa nie opi nii spo łecz nej dzien ni ka rze czu li się szcze gól nie zo bo wią za ni
do zwró ce nia uwa gi na tak ka ry god ne po stę po wa nie. Po kło siem tych sta rań by ło m.in.
słu cho wi sko ra dio we wy emi to wa ne w „War szaw skiej Fa li”, któ re dzię ki ude rza ją ce mu
po do bień stwu do au ten tycz nych fak tów i po sta ci mi li cja uzna ła za por tret „Wu ja”143. Re -
dak cja „Ży cia Go spo dar cze go” mia ła za miar na pi sać re por taż na te mat „zło tej mło dzie -
ży” i „nie bie skich pta ków”. W cza sie wi zyt w „Bri sto lu”, Grand Ho te lu i „Eu ro pej skim”
dzien ni ka rze wy słu chi wa li wie lu re la cji o gru pie osób, któ re oprócz trwo nie nia du żych
pie nię dzy i „pod ry wa nia ba bek” wzbu dza ły obu rze nie „cy nicz ny mi wy po wie dzia mi
w okre sie pod wyż ki cen na opał i ener gię elek trycz ną”144. Dy stan so wa nie się od ofi cjal -
ne go eto su pra cy sta no wi ło ce chę cha rak te ry stycz ną „zło tej mło dzie ży”. Dzien ni ka rze
prze ka zy wa li mi li cji wie le gor szą cych hi sto rii: „Nie daw no ra zem z «Ce głą» wy bra li się
do sie dzi by «Ma zow sza» w ce lu zwer bo wa nia ko biet do za ba wy i w efek cie zo stał razem
z «Ce głą» po bi ty, a sa mo chód lek ko zde mo lo wa ny przez człon ków ze spo łu (męż czyzn)”.
In ne plot ki przed sta wia ły Rze szo tar skie go ja ko groź ne go i bru tal ne go prze stęp cę:
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141 T. Szczer bic ki, Sa mo cho dy w PRL..., s. 418. 
142 W dwu dzie sto mi nu to wym fil mie Rze szo tar ski wy stą pił m.in. ra zem z Ada mem Paw li kow skim

i Woj cie chem Fry kow skim, pre mie ra te le wi zyj na od by ła się w 1963 r. Zob. http://www.film pol ski.pl
(dostęp 29 X 2013 r.). Zdję cia z pla nu fil mo we go, na któ rych uwiecz nio no Rze szo tar skie go, znaj du ją
się w zbio rach fo to te ki Fil mo te ki Na ro do wej. Zob. http://fo to te ka.fn.org.pl (do stęp 29 X 2013 r.). 

143 AIPN, 01917/11/CD/1, No tat ka, 16 III 1963 r., k. 113–114. 
144 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 15 V 1963 r., k. 210–212. 



„«Prezes» wspól nie z «Ce głą» (je go kie row ca i «ad iu tant») po de rwa li w «Wa trze» w Za -
ko pa nem ja kąś bab kę, ale po nie waż nie chcia ła im się od dać, na go cią gnę li ją przez 200 m
po śnie gu (zi ma 1962). Rze ko mo in ter we nio wa ła w tej spra wie MO, ale ja koś to za ła -
twio no”145. Pa ra dok sal nie De par ta men to wi II nie za le ża ło na pu bli ka cji pra so wej po tę -
pia ją cej Rze szo tar skie go. W związ ku z dzia ła nia mi ope ra cyj ny mi es be cy sta ra li się nie
ro bić wo kół „Rot mi strza” nie po trzeb ne go za mie sza nia. Ana lo gii do ży cio ry su „Wu ja”
mi li cjan ci do pa try wa li się tak że w po wie ści kry mi nal nej An drze ja Rud niew skie go pt.
Czy wie rzy Pa ni w du chy?, któ ra od po cząt ku czerw ca 1963 r. by ła pu bli ko wa na na ła -
mach „Expres su Wie czor ne go”. Za in spi ro wa ni opo wia da niem funk cjo na riu sze postano -
wi li skon tak to wać się z au to rem i zwe ry fi ko wać, w ja kim stop niu po wie ścio wy
Andru szak jest od zwier cie dle niem Rze szo tar skie go. Na kre ślo na przez Rud niew skie go
po stać fak tycz nie po kry wa ła się z po tocz nym wi ze run kiem „Hra bie go Lo lo”: „Po za bar -
dzo nie wiel ką grup ką wta jem ni czo nych nikt nie wie dział, co ro bi An dru szak i z cze go
ży je. Wszy scy zna li cha rak te ry stycz ną, za okrą glo ną syl wet kę. Błę kit ne, wy pu kłe jak u ża -
by oczy nic nie wy ra ża ły. Żad nych my śli nie moż na by ło od gad nąć, żad nych za mia rów.
Ow szem – był wy ją tek. W oczach tych za pa la ły się nie zdro we ogni ki, kie dy ich wła ści -
ciel znaj do wał się w to wa rzy stwie mło dych dziew cząt. To by ła pa sja nu mer dwa pa na
Ry szar da. Jej po świę cał z sze ro kim ge stem swój czas i swo je pie nią dze. Na ogół ską py
bez zmru że nia po wiek ku po wał dziew czę tom, któ re miał na dzie ję zdo być, dro gie pre -
zen ty w ko mi sach na Chmiel nej i No wym Świe cie. Bez zmru że nia po wiek speł niał ich
naj bar dziej wy szu ka ne ka pry sy. Utrzy my wał rów nież dwa sa mo cho dy i szo fe ra. Tę funk -
cję speł niał pe wien mło dy czło wiek trak to wa ny przez sze fa ja ko przy ja ciel do mu i po -
moc nik w «pod ryw kach». Był świet nym kie row cą i z te go po wo du An dru szak
za pro po no wał mu pra cę. Wa run ki by ły ide al ne – pięć ty się cy mie sięcz nie plus wspól ne
ko la cje w mi łym gro nie. W za mian Sta sio Brzę czyk mu siał utrzy my wać w sta nie go to -
wo ści wspa nia ły chry sler sze fa i nie mniej wspa nia ły ci tro en za pi sa ny zresz tą na je go na -
zwi sko. Po nad to uła twiał An dru sza ko wi za wie ra nie no wych zna jo mo ści wśród dziew cząt
z „Hy bryd”, PiW-u i „Sto do ły”. One by ły wła śnie pa sją nr dwa pa na Ry szar da. Ale pa sją
nr je den by ły pie nią dze. W ich po mna ża niu był nie by le ja kim mi strzem”146.

Zna mien ne jest, iż nie omal we wszyst kich świa dec twach i opi niach na te mat „Wu ja”
po cze sne miej sce zaj mo wa ły re we la cje na te mat je go zna jo mo ści z ko bie ta mi: „Ogól nie
bio rąc, «miał» do swo jej dys po zy cji pra wie wszyst kie mo del ki więk szych i mniej szych
do mów mo dy w Pol sce”147; „Po osiem dziew czy nek roz bie ra do na ga”148 itp. MSW skru -
pu lat nie zbie ra ło in for ma cje do ty czą ce in tym ne go ży cia Rze szo tar skie go, choć praw do -
po dob nie zda wa no so bie spra wę z ich ni kłej war to ści ope ra cyj nej. Tym sa mym es be cy
i mi li cjan ci sta wia li się w ro li stró żów pu ry tań skiej, so cja li stycz nej mo ral no ści. W la tach
sześć dzie sią tych w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie za czę ły z Za cho du do cie rać pierw sze
symp to my re wo lu cji sek su al nej. Zda niem nie któ rych du żą ro lę w kształ to wa niu oby cza -
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145 Ibi dem.
146 Wy cin ki pra so we z „Expres su Wie czor ne go” za wie ra ją ce od cin ki po wie ści Czy wie rzy Pa ni

w duchy? od na le ziono w je de na stym to mie akt spra wy ope ra cyj nej krypt. „Czer wo ny Ford”. Zob. AIPN,
01917/11/CD/4, Wy cin ki pra so we, b.d., k. 125–129. 

147 AIPN, 01917/11/CD/2, Wy ciąg z do nie sie nia TW ps. „Sta ni sław”, 24 XII 1963 r., k. 85. 
148 AIPN, 01917/11/CD/1, Pi sem na re la cja oso bo we go źró dła in for ma cji ps. „Zdzi sław”, 23 III 1963 r.,

k. 115–121.



jo wo ści mło dych Po la ków ode gra ła ki ne ma to gra fia skan dy naw ska. Fil my In g ma ra Berg -
ma na, Bo Wi der ber ga, Mai Ze ter ling po ru sza ły te ma ty kę sek su al no ści i sta no wi ły część
za chod niej po pkul tu ry, któ rą chło nę ło mło de po ko le nie. Pe wien po wiew zmian przy no -
siły tak że za gra nicz ne wo ja że, z któ rych oprócz de wiz i de fi cy to wych to wa rów przy -
wożono ob ser wa cje i do świad cze nia z ży cia spo łe czeństw zza że la znej kur ty ny149.
W śro do wi sku, w któ rym ob ra cał się Rze szo tar ski, mi li cja do strze ga ła symp to my
rozluźnie nia tra dy cyj nych norm: „Współ uczest ni czył w [...] wy szu ki wa niu i wer bo wa niu
wciąż no wych, mło dych lub ma ło let nich dziew cząt, i urzą dza niu z ich udzia łem tzw. za -
baw bądź wprost or gii sek su al nych”150. O de mo ra li zu ją cym wpły wie Rze szo tar skie go do -
no sił Ko mi tet Cen tral ny Związ ku Mło dzie ży So cja li stycz nej, któ ry „prze ka zał KM MO
sy gnał z kil ku ze brań stu denc kich. M.in. u me dy ków, gdy za czę to mó wić o sty pen dium,
stu dent ki mia ły się wy ra zić, że Rze szo tar ski po wi nien ufun do wać sty pen dium dla bied -
nych aka de mi czek”151. Obu rze nie funk cjo na riu szy by ło ra czej nie zbyt szcze re, gdyż jak
wska zy wa li nie któ rzy in for ma to rzy, w or ga ni zo wa nych przez „Wu ja” spo tka niach bra li
tak że udział pra cow ni cy MSW: „Rze szo tar ski zna ny jest w War sza wie z urzą dza nia tzw.
ró żo wych ba le tów, w któ rych bio rą udział mło de dziew czę ta w spe cjal nie do te go ce lu za -
ku pio nych przez Rze szo tar skie go stro jach (kol czu gi). Kie dy to by ło, nie pa mię tam da ty.
Rze szo tar ski urzą dził ta ki ba let dla kil ku pra cow ni ków MSW”152. W pod da nym sil nej kon -
tro li spo łe czeń stwie pol skim jed nym z me cha ni zmów obron nych by ło sto so wa nie po dwój -
nych stan dar dów. Sil nie od dzie la no pu blicz ną sfe rę ży cia od in tym ne go, do stęp ne go dla
gro na wta jem ni czo nych we wnętrz ne go świa ta. W spo łe czeń stwie so cja li stycz nym tak że
i sek su al ność rzą dzi ła się po dwój ny mi pra wa mi: ofi cjal ny, pro mo wa ny przez ge ria trycz -
ny, go muł kow ski es ta bli sh ment pu ry ta nizm kon tra sto wał z ukry wa ny mi przed okiem nie -
po wo ła nych eks ce sa mi153. Traf ną me ta fo rę ob ra zu ją cą ten stan rze czy przed sta wił Mar cin
Ku la, po rów nu jąc oby cza jo wość PRL z re gu ła mi rzą dzą cy mi ma łą, tra dy cyj ną spo łecz -
no ścią wiej ską, gdzie z po zo ru wszyst ko jest bo go boj ne i pra we, a „po krza kach dzie ją się
róż ne rze czy”154. Po tę pie nie po sta wy „Rot mi strza” wią za ło się za tem z prze ła ma niem pew -
ne go ta bu, ja kim by ło swo bod ne ma ni fe sto wa nie nie ak cep to wa nych przez więk szość
upodo bań. Głów ny In spek to rat MSW w po świę co nym Rze szo tar skie mu opra co wa niu
wska zy wał na stra te gie, któ ry mi po słu gi wał się „Wuj” w zdo by wa niu ko bie cych wzglę -
dów: „Na te re nie So po tu zwa bia nie mło dych ko biet do za baw Rze szo tar skie go mia ło się
od by wać w ten spo sób, że je go kie row ca, ma jąc w sa mo cho dzie kil ka na ście par luk su so -
wych pan to fli dam skich, roz da wał ko bie tom po jed nym, a po dru gi ka zał się zgła szać wie -
czo rem u Rze szo tar skie go w Grand Ho te lu”155. Od dział IV KG MO po roz po zna niu
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149 C. Pra sek, op. cit., s. 193–194. 
150 AIPN, 01917/11/CD/3, No tat ka służ bo wa, 31 IX 1965 r., k. 256–257. 
151 AIPN, 01917/11/CD/4, No tat ka służ bo wa dot. An drze ja Rze szo tar skie go, 18 V 1962 r., k. 278–282. 
152 AIPN, 01917/11/CD/2, No tat ka służ bo wa dot. An drze ja Rze szo tar skie go i je go śro do wi ska,

14 XI 1963 r., k. 31–33. 
153 In spi ro wa ny au ten tycz ny mi ob ser wa cja mi opis oby cza jo wo ści lo kal nych struk tur wła dzy na kreś -

lił Ka zi mierz Or łoś w po wie ści Cu dow na me li na. K. Or łoś, Hi sto ria „Cu dow nej me li ny”. Cu dow na me -
li na, War sza wa 2009. 

154 M. Ku la, Wstęp [w:] Kło po ty z sek sem w PRL. Ro dze nie nie cał kiem po ludz ku, abor cja, cho ro by,
od mien no ści, red. M. Ku la, War sza wa 2012, s. 7–10. 

155 AIPN, 01917/11/CD/4, No tat ka służ bo wa dot. An drze ja Rze szo tar skie go, 18 V 1962 r., 
k. 278–282. 



za po mo cą tech ni ki ope ra cyj nej sze re gu kontak tów in tym nych i to wa rzy skich „Rot mi -
strza” po sta wił te zę: „Stwier dzo no, że Rzeszo tar ski dla do da nia so bie po pu lar no ści lu bi
ota czać się oso ba mi ze świa ta ar ty stycz ne go, co w pew nym sen sie speł nia ro lę ma gne su
przy cią ga ją ce go mło de i ład ne dziew czę ta”156. Na or ga ni zo wa nych kil ka ra zy w ty go dniu
pry wat kach po ja wia ły się oso by ze świa ta fil mu. Funk cjo na riu sze z pod słu chi wa nych roz -
mów te le fo nicz nych i do nie sień agen tu ry wie dzie li, że „Rot mistrz” znał się z Bar ba rą
Wrze siń ską, Ka li ną Ję dru sik, Zbi gnie wem Cy bul skim, Ada mem Paw li kow skim, Je rzym
Gru zą. Oprócz ar ty stów z „Wu jem” ba wi li się za gra nicz ni dy plo ma ci: Me rat Es fan dia -
ry157, Ga spar Lu cia no Ta bo ada1 58, Or lan do Paz zi159. Apa rat re pre sji był bar dzo cie kaw,
jak wy glą da ły osła wio ne „ba le ty”. Oso by bli sko zwią za ne z Rze szo tar skim, jak
np. Anna G. – „Agniesz ka”, okre śla ły je ja ko „ra czej skrom ne i grzecz ne”. In ni ze spotkań
u „Wu ja” wy no si li mie sza ne od czu cia: „Pod czas przy ję cia je sie nią 1964 r., gdzie ja by -
łem z żo ną swo ją, z oka zji imie nin Agniesz ki, by ło u Rze szo tar skie go ja kieś to wa rzy stwo,
nie cie ka we, bli żej mnie nie zna ne, któ re okre ślił bym ja ko «zło tą mło dzież» [podkr. – A.K.].
Był tak że ob co kra jo wiec, któ re go Rze szo tar ski okre ślił ja ko am ba sa do ra Ira ku lub Ira nu,
na zwi ska nie znam. Przy ję cie by ło w sty lu: du żo wód ki, pra wie żad nych za ką sek. By li -
śmy z żo ną na tym przy ję ciu bar dzo krót ko, ja ko że to wa rzy stwo by ło nie cie ka we”160.
Jesz cze in ni przed sta wia li je ja ko or gie: „Po wy pi ciu kil ku kie lisz ków wód ki wy jął apa rat
fo to gra ficz ny i po pro sił «Chęt ne go», by wy ko nał sze reg zdjęć por no gra ficz nych. Taj ny
współ pra cow nik zdję cia te wy ko nał”161. Ire na D., któ ra po po wro cie z re kon wa le scen cji
w Wo je wódz kim Szpi ta lu Der ma to lo gicz nym w Przą śni ku od wie dzi ła miesz ka nie „Wuja”,
do no si ła o je go eks cen trycz nych upodo ba niach: „Rze szo tar ski wy jął z sza fy plik pie nię -
dzy, mó wiąc, że bę dą do niej na le żeć, je śli zo sta nie je go ko chan ką. Rze ko mo nie zgo dzi -
ła się i nic nie otrzy ma ła. Za gro zi ła mu wte dy, że je śli bę dzie usi ło wał ją zgwał cić, to
na ro bi krzy ku. W cza sie tej wi zy ty (od [godz.] 23.00 do [godz.] 4.00) opo wia dał jej, że
jest sa dy stą, je że li cho dzi o ko bie ty (gro zi no żem, je śli nie chcą zro bić te go, cze go on żąda;
ga si pa pie ro sy na ich cie le itp.)”162.

Po mi mo wie lu mniej lub bar dziej au ten tycz nych świa dectw o skan da li zu ją cych eks -
ce sach „Hra bie go Lo lo” MSW nie zdo by ła do wo dów po twier dza ją cych „de pra wa cję ma -
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156 AIPN, 01917/11/CD/1, Spra woz da nie z prze bie gu roz pra co wa nia An drze ja Rze szo tar skie go,
24 V 1963 r., k. 252–259. 

157 Me rat Es fan dia ry był am ba sa do rem Ira nu w la tach 1962–1965. Przed pol ski mi wła dza mi nie ukry -
wał swo jej ży cio wej fi lo zo fii, któ rą w skró cie okre ślał ja ko „peł ne uży wa nie ży cia co dzien ne go”. Zob.
AIPN, 01224/1155, Roz mo wa z am ba sa do rem Es fan dia rym, 24 IV 1964 r., k. 13–14. Es fan dia ry wie lo -
krot nie od wie dzał miesz ka nie Rze szo tar skie go. Zob. AIPN, 01917/11/CD/3, Kar ta in dy wi du al na dot.
An drze ja Rze szo tar skie go, b.d., k. 344–380. 

158 Ga spar Lu cia no Ta bo ada był w la tach 1959–1963 I se kre ta rzem Am ba sa dy Ar gen ty ny w War sza -
wie. Zob. AIPN, 01224/1233, Tecz ka spra wy ewi den cyj no -ob ser wa cyj nej.

159 Or lan do Paz zi był na stęp cą Ta bo ady na sta no wi sku I se kre ta rza Am ba sa dy Ar gen ty ny w War sza -
wie, któ re zaj mo wał od 1963 r. W lip cu 1963 r. MO prze pro wa dzi ła kom bi na cję ope ra cyj ną, któ ra mia -
ła zde ma sko wać po wią za nia han dlo we Ta bo ady, Paz zie go i Rze szo tar skie go, jed nak na po le ce nie
De par ta men tu II zre zy gno wa no z taj ne go prze szu ka nia sa mo cho du ar gen tyń skiej am ba sa dy, a Od -
dział IV KG MO zo stał od su nię ty od dal szych dzia łań do ty czą cych Paz zie go. Zob. AIPN, 01917/11/CD/1,
No tat ka, 10 VII 1963 r., k. 338–339. 

160 AIPN, 01917/11/CD/3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka, 23 X 1965 r., k. 47–51. 
161 AIPN, 01917/11/CD/2, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z TW ps. „Chęt ny”, 1964 r., k. 122. 
162 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 7 IX 1965 r., k. 153–154. 



ło let nich” czy czer pa nie do cho dów z nie rzą du. Za zdro śni cy i mo ra li ści by li bez sil ni wo -
bec po stę pu ją cych zmian oby cza jo wo ści, któ rych for pocz tą by ła m.in. „zło ta mło dzież”.
Ba da cze tej spo łecz no ści, jak i jej uczest ni cy, zwra ca li uwa gę na wy stę pu ją cą w la tach
sześć dzie sią tych gru pę dziew cząt, któ re swo ją dro gę do eman cy pa cji wią za ły z ka rie rą
mo del ki, ak tor ki, sta tyst ki. Wie le z nich li czy ło, że bli skie kon tak ty z oso ba mi zna ny mi
po zwo lą im „za ist nieć”. Na dru gim bie gu nie to wa rzy skie go świa ta znaj do wa ła się gru pa
pe ere low skich play boy ów, któ rzy po mi mo skom pli ko wa nych ży cio ry sów i skry wa ne go
kom plek su niż szo ści mie li o so bie nie praw do po dob nie wy so kie mnie ma nie i za wszel ką
ce nę chcie li zwra cać na sie bie uwa gę163. Czę ścią tej to wa rzy skiej mo zai ki był An drzej
Rze szo tar ski, któ ry swo ich młod szych kon ku ren tów dy stan so wał pie niędz mi i „sła wą”.
Apa rat re pre sji ko lek cjo no wał je go ko lej ne „grze chy”, ży wiąc na dzie ję na ich ope ra cyj -
ne wy ko rzy sta nie. „Bez pie ka” mia ła du że do świad cze nie w szan ta żo wa niu in for ma cja -
mi o ży ciu in tym nym, jed nak w zde rze niu z nie ukry wa ją cym się ze swo imi upodo ba nia mi
„Rot mi strzem” po zo sta wa ła bez rad na. 

Nie re zy gno wa no jed nak z pro pa gan dy, któ ra ce lo wa ła w kry ty ce „zło tej mło dzie ży”.
„Bez pie ka” już w 1965 r. pla no wa ła za ini cjo wa nie pu bli ka cji w „Wal ce Mło dych”, któ ra
w od po wied nim świe tle mia ła przed sta wić spo łecz ność sta łych by wal ców lo ka li sto li -
cy164. Jed nym z obiek tów kry ty ki miał być An drzej Rze szo tar ski: „Kie dyś dzia łał tu słyn -
ny król ży cia, o któ rym do dzi siaj krą żą le gen dy, je go słyn ny nu mer przy pa la nia pa pie ro sa
stu do la rów ką prze szedł już do hi sto rii. «Rot mistrz» vel «Wu jek» vel «Ję dru cha» jest tym
ide al nym wzor cem, do któ re go przy mie rza się każ de go no wo po zy ska ne go «za opa trze -
niow ca». Po dob no na każ de «ja seł ka» prze zna czał mi ni mum 20 tys. zł. Czę sto wy wo ził
ca łą wa ta hę swy mi licz ny mi sa mo cho da mi w in ny kra niec Pol ski – So pot, Za ko pa ne,
wynaj mo wał luk su so wą wil lę i za rzą dzał nie odmien nie «ba let kol czu go wy», po le ga ją cy
na tym, że któ ra z to wa rzy szek po dró ży pierw sza roz bie rze się, otrzy ma trzy wło skie
bluz ki, tzw. kol czu gi. [...] Póź niej «Ję dru cha» do stał się za krat ki, pie nią dze prze pa dły,
ale mit wiel kich pie nię dzy i słod kie go ży cia [podkr. – A.K.] na dal po ku tu je w «Hy bry -
dach», wzbo ga co ny przez fan ta zję opo wia da ją cych”165. Ar ty kuł uka zał się do pie ro
w 1967 r. i był już nie ja ko epi ta fium „Rot mi strza”, wspo mnie niem po sta ci, któ ra nie -
uchron nie osu wa ła się w ob szar miej skie go mi tu. 

Upa dek

W ma ju 1962 r. mi ni ster Wi cha stwier dził, iż nie moż na w dal szym cią gu to le ro wać
dzia łal no ści Rze szo tar skie go. Ostrze kry ty ki In spek to ra tu Mi ni stra by ło rów nież wy mie -
rzo ne w De par ta ment II i pion mi li cji, któ re ak cep tu jąc czer pa nie zy sków z nie le gal ne go
han dlu, po stę po wa ły wbrew in struk cjom pra cy z oso bo wym źró dłem in for ma cji. Re sor -
to we nor ma ty wy prze wi dy wa ły, że wy na gro dze nie za współ pra cę mo że być wy pła ca ne
je dy nie przez MSW. Sy tu acja, gdy za pła tą jest przy my ka nie oka na nie le gal ne trans ak cje,
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163 C. Pra sek, op. cit., s. 40. 
164 Za stęp ca dy rek to ra Biu ra Śled cze go MSW w de kre ta cji pla nu śledz twa wska zy wał na ko niecz -

ność pu blicz ne go na pięt no wa nia po sta ci Rze szo tar skie go. AIPN, 01917/11/CD/4, Plan śledz twa prze -
ciw ko An drze jo wi Rze szo tar skie mu, 22 IX 1965 r., k. 340–363. 

165 Od pis ar ty ku łu Ja nu sza Pod grodz kie go opu bli ko wa ne go w 1967 r. w 12 nu me rze „Wal ki Mło -
dych” znajduje się w książ ce: T. Do mi nik, M. Ka re wicz, op. cit., s. 110–121. 



by ła zda niem in spek to ra tu szcze gól nie szko dli wa. Dy rek tor de par ta men tu tłu ma czył się:
„Zde mo ra li zo wa ni i pro wa dzą cy prze stęp czą dzia łal ność dy plo ma ci ka pi ta li stycz ni sami
za in te re so wa li się je go oso bą i sa mi na wią za li z nim zna jo mość [...], nie de par ta ment ty -
po wał go do prze pro wa dze nia kom bi na cji ope ra cyj nej, a sa mi fi gu ran ci, któ rzy da rzy li
go bez gra nicz nym za ufa niem”166. Zde kon spi ro wa ny i ob no szą cy się ze swo imi kon tak -
ta mi z MSW „Ma lic ki” sta wiał re sort w bar dzo nie wy god nej sy tu acji. W 1962 r. zmu -
szo no Rze szo tar skie go do pod pi sa nia oświad cze nia, w któ rym przy rze kał za prze stać
ja kich kol wiek nie le gal nych in te re sów z ob cy mi dy plo ma ta mi167. De kla ra cje oka za ły się
da rem ne, w związ ku z czym Wi cha po sta no wił: „Or ga ny MSW win ny wszyst ko zro bić,
że by ukró cić prze stęp czą dzia łal ność Rze szo tar skie go”168. Przez trzy la ta bez sku tecz nie
pró bo wa no zdo być do wo dy, któ re umoż li wi ły by ska za nie „Wu ja” za nie le gal ne trans ak -
cje. Głów nym utrud nie niem był fakt, iż w więk szo ści by ły one in spi ro wa ne przez MSW
i to unie moż li wia ło ich wy ko rzy sta nie w są dzie. O in nych na to miast wie dzia no zbyt ma -
ło, bra ko wa ło tak że świad ków i do wo dów, któ re po zwo li ły by za le ga li zo wać in for ma cje
zdo by te za po mo cą środ ków ope ra cyj nych. Funk cjo na riu sze raz po raz grzęź li w na wa -
le nie istot nych in for ma cji. Kom bi na cje ope ra cyj ne z uży ciem nie wła ści wych in for ma to -
rów nie przy no si ły re zul ta tów. Oka zy wa ło się, iż po mi mo sze ro kie go krę gu zna jo mych
bar dzo trud no jest do stać się do her me tycz ne go krę gu lu dzi po wią za nych z „Wu jem” po -
waż ny mi in te re sa mi. Na nie wie le się zda ła pró ba wpro wa dze nia agen ta „Zdzi sła wa”, któ -
re go spe cjal nie do te go ce lu spro wa dzo no z Rze szo wa. Pro win cjo nal ny wa lu ciarz
w swo ich mel dun kach po wie lał tyl ko sen sa cyj ne plot ki: „On jest spec, któ ry skoń czył
szu ler ską spe cjal ną szko łę w Oks for dzie czy gdzieś tam”; „pra cu je w Naj wyż szej In for -
ma cji Szpie gow skiej”169. Es be cy po iry to wa ni ni skim po zio mem „Zdzi sła wa” szyb ko
odpra wi li go z po wro tem na pro win cję. Ko lej ne na dzie je wią za no z in for ma to rem
ps. „Ku ba”, któ ry był „przed sta wi cie lem han dlo wym pio nu spół dziel cze go” i czę sto spo -
ty kał „Rot mis trza” w „Bri sto lu” i Grand Ho te lu. „Ku ba” sła bo skry wał swo ją za zdrość,
ża lił się, że on cią gle mu si jeź dzić w te ren, a „Hra bia Lo lo” nic nie ro bi, a opły wa w luk -
su sy. Funk cjo na riu sze wie le obie cy wa li so bie po ży dow skim po cho dze niu „Ku by”, ope -
ro wa li moc no za ko rze nio nym w świa do mo ści Po la ków ste reo ty pem „Ży da -han dla rza”,
któ ry ła twiej niż in ni na wią że kon takt z „Rot mi strzem”170. Wo bec sła bych wy ni ków „Ku -
by” i in nych in for ma to rów po sta no wio no ude rzyć w fi nan se „Wu ja”. 

Opra co wa na w po ro zu mie niu z De par ta men tem II kom bi na cja ope ra cyj na mia ła za za -
da nie po zba wić go więk szo ści po sia da ne go ma jąt ku. Plan ope ra cji był do syć pro sty i wie -
lo krot nie spraw dzo ny, m.in. przy wer bun ku za gra nicz nych dy plo ma tów. Zwer bo wa ny
na ma te ria łach kom pro mi tu ją cych współ pra cow nik ps. „Le chi ta” miał po in for mo wać
Rze szo tar skie go o moż li wo ści bar dzo ko rzyst ne go in te re su z pew nym cu dzo ziem cem.
Do ro li „Fran cu za” prze wi dzia no funk cjo na riu sza KW MO z Ka to wic, któ ry w war szaw -
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166 AIPN, 01917/11/CD/2, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu II do In spek to ra tu Mi ni stra SW, 1962 r.,
k. 9–10. 

167 Ibi dem, Zo bo wią za nie An drze ja Rze szo tar skie go, 18 I 1962 r., k. 277. 
168 AIPN, 01917/11/CD/4, No tat ka służ bo wa dot. An drze ja Rze szo tar skie go, 18 V 1962 r., 

k. 278–282. 
169 AIPN, 01917/11/CD/1, Pi sem na re la cja oso bo we go źró dła in for ma cji ps. „Zdzi sław”, 23 III 1963 r.,

k. 115–121. 
170 AIPN, 01917/11/CD/1, No tat ka ze spo tka nia z KP ps. „Ku ba”, 29 II 1964 r., k. 109–110. 



skich lo ka lach miał zwra cać uwa gę swo ją za moż no ścią. Po kil ku mniej szych trans ak -
cjach ocze ki wa no na de cy du ją cą wy mia nę du żej ilo ści zło ta i do la rów. Po za mia stem,
w sa mo cho dzie na za gra nicz nych nu me rach „Fran cuz” miał cze kać na Rze szo tar skie go
lub je go wy słan ni ka. W de cy du ją cym mo men cie, gdy pie nią dze zna la zły by się w au cie
„Fran cu za”, miał on dać sy gnał świa tła mi. Wte dy do ak cji wkro czy ła by mi li cja, któ ra
po wy le gi ty mo wa niu za aresz to wa ła by Rze szo tar skie go. „Fran cuz” na to miast od je chał -
by nie nie po ko jo ny z pie niędz mi i zło tem. Dal sze dzia ła nia pla no wa no już z udzia łem
Biu ra Śled cze go MSW, jed nak sa ma kom bi na cja w trak cie przy go to wy wa nia ma te ria łu
do wo do we go mu sia ła po zo stać taj na. W ra zie ko niecz no ści pla no wa no uzy skać od WOP
do ku ment stwier dza ją cy, iż „Fran cuz” już opu ścił PRL jed nym z dro go wych przejść gra -
nicz nych. Tym spo so bem po ten cjal ny głów ny świa dek zni kał, a ogra bio ny z więk szo ści
po sia da ne go ma jąt ku „Wuj” był by bez szans na je go od zy ska nie171. W do ku men ta cji spra -
wy „Czer wo ny Ford” bra ku je in for ma cji o efek tach gra bież czych dzia łań re sor tu, nie
wie my – czy w ogó le je prze pro wa dzo no. Nie ule ga jed nak wąt pli wo ści, że „Rot mistrz”
w krót kim okre sie stra cił swój ma ją tek. Nie wy klu czo ne, iż funk cjo na riu szom MSW w ja -
kiś spo sób uda ło się po zba wić go pie nię dzy i za le ża ło im, by ża den ślad tych dzia łań nie
po zo stał w ak tach ope ra cyj nych172. 

Wo bec nie po wo dzeń po stę po wa nia pro wa dzo ne go przez In spek to rat Kon tro l no -Re -
wi zyj ny i udzia łu MSW w nie le gal nych trans ak cjach Rze szo tar skie go funk cjo na riu sze
do szli do wnio sku, że za miast szu kać do wo dów prze stęp czo ści go spo dar czej, le piej sku -
pić się na prze wi nie niach dro go wych. Re sort praw do po dob nie za wszel ką ce nę chciał
unik nąć sy tu acji, kie dy po sta wio ny przed są dem „Hra bia Lo lo” ujaw ni wszyst kie nie wy -
god ne szcze gó ły wspól nych dzia łań han dlo wych. No to rycz ne ła ma nie ko dek su dro go -
we go nie mo gło jed nak spo wo do wać uwię zie nia Rze szo tar skie go. W gło wach ofi ce rów
Wy dzia łu VII De par ta men tu II MSW zro dził się ko lej ny plan kom bi na cji, któ rej po wo -
dze nie umoż li wi ło by za mknię cie „Wu ja” w wię zie niu173. Po roz bi ciu mer ce de sa, któ ry
na ul. Świę to jań skiej w Gdy ni ude rzył w tro lej bus, Rze szo tar ski zo stał we zwa ny do Ko -
men dy Ru chu Dro go we go w War sza wie. Du że do świad cze nie w kon tak tach z „dro gów -
ką” po wo do wa ło, iż „Wuj” się gnął po wie lo krot nie wy pró bo wa ną me to dę za ła twia nia
te go ty pu spraw. Po krót kiej roz mo wie z Gier szem wy cią gnął bank not 500-zło to wy,
którym chciał ku pić so bie przy chyl ność funk cjo na riu sza174. „Rot mistrz” wie lo krot nie
korum po wał mi li cjan tów, co ujaw nia ły mel dun ki z pod słu chów te le fo nicz nych: „Rze -
szo tar ski pro si o szyb kie za ła twie nie trans ak cji, po nie waż po trze bu je pie nię dzy na fli -
ka”175. Wrę cza jąc pie nią dze Gier szo wi, nie po dej rze wał, że tym ra zem ła pów ka
przy spo rzy mu ogrom nych kło po tów. Gdy pie nią dze zna la zły się na sto le, do po miesz -
cze nia wszedł kpt. Ma kow ski, któ re mu Giersz za mel do wał, iż Rze szo tar ski wła śnie
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171 AIPN, 01917/11/CD/2, Ra port w spra wie kom bi na cji ope ra cyj nej roz pra co wa nia krypt. „Czer -
wo ny Ford”, lipiec 1964 r., k. 111–116.

172 Funk cjo na riu sze MSW nie stro ni li od czer pa nia oso bi stych ko rzy ści, co ujaw ni ła w swo im cza -
sie tzw. afe ra „Że la zo”. Nie moż na za tem wy klu czyć, iż ma ją tek Rze szo tar skie go, któ ry w pew nym stop -
niu wy rósł dzię ki „opie ce” MSW, za si lił fun dusz ope ra cyj ny MSW lub tra fił do pry wat nych kie sze ni. 

173 AIPN, 01917/11/CD/2, Plan kom bi na cji ope ra cyj nej w spra wie krypt. „Od waż ny”, 2 IX 1965 r.,
k. 312–313. 

174 Ibi dem, No tat ka, 6 IX 1965 r., k. 314–316. 
175 AIPN, 01917/11/CD/3, Kar ta in dy wi du al na, b.d., k. 329–343. 



usiłował go prze ku pić. SB wcześ niej za mon to wa ła w po miesz cze niu apa ra tu rę pod słu -
cho wą, któ ra na gry wa ła ca łe zaj ście. „Wuj” mo men tal nie zro zu miał, iż wpadł w za sta -
wio ne si dła. W od ru chu stra chu i roz pa czy za czął ca ło wać po rę kach Ma kow skie go
i bła gać, że by nie po wia da mia no pro ku ra tu ry: „Pa nie ka pi ta nie, nie rób cie mi nic złe go,
wy głu pi łem się, czy wie cie, co mi za to gro zi?”176. 

Rze szo tar ski zo stał aresz to wa ny, je go miesz ka nie pod da no re wi zji i przy oka zji za -
mon to wa no w nim in sta la cję pod słu cho wą. Wie lo krot nie od wie dza ny przez funk cjo na -
riu szy De par ta men tu II i Ko men dy Mia sta po kój nie wy róż niał się wy staw no ścią i nie
przy sta wał do opi su Ja nu sza Gło wac kie go. Pod czas re wi zji szcze gól nie po szu ki wa no
jed nak nie szta bek zło ta czy do la rów, a ma szy ny do pi sa nia oraz ma gne to fo nu. Funk -
cjo na riu sze li czy li, że od na le zio ne w cza sie re wi zji ar te fak ty roz ja śnią nie co spra wę ta -
jem ni cze go ano ni mu, któ ry w lu tym 1965 r. wpły nął od MSW. Au tor skie ro wa nej
do Mie czy sła wa Mo cza ra epi sto ły czuł, że wo kół nie go za cie śnia się pę tla po dej rzeń
i pragnął ostrzec mi ni stra, że je go aresz to wa nie mo że mieć nie ocze ki wa ne kon se kwen -
cje: „Oświad czam Pa nu ka te go rycz nie, że gdy bym zo stał aresz to wa ny, to ta śma z ca -
łym prze bie giem roz mo wy z na czel ni kiem No wa kiem znaj dzie się za gra ni cą, gdzie
zo sta nie opu bli ko wa na. Nie któ re oso bi sto ści oraz oczy wi ście or ga na MO zo sta ną skom -
pro mi to wa ne do nie by wa łych roz mia rów. Nie je stem na ty le na iw ny, aże by po za pła ce -
niu pół mi lio na zło tych iść jesz cze do wię zie nia. Mam na szczę ście ty le in te li gen cji oraz
po sia dam dość wła snej in wen cji (czym nie grze szą zbyt nio Pań scy pod wład ni), aże by
w takiej sy tu acji za bez pie czyć się z obu stron”177. Wia do mość o ano ni mie nie co skon -
fun do wa ła funk cjo na riu szy De par ta men tu II i Ko men dy Mia sta. Oba pio ny MSW wy -
mie nia ły się ko re spon den cją, w któ rej pró bo wa no do ciec, czy „Wuj” fak tycz nie mógł
na gry wać ich wspól ne spo tka nia w miesz ka niu na ul. Sko li mow skiej. SB po wąt pie wa -
ła w uczci wość to wa rzy szy z pio nu mi li cyj ne go – je den z ofi ce rów Ko men dy Mia sta
był po dej rze wa ny o nisz cze nie do ku men tów z tecz ki pra cy „Ma lic kie go”. Puł kow nik
Zbi gniew Leks z De par ta men tu II udo wad niał, iż Rze szo tar ski nie mógł być au to rem
ano ni mu. Funk cjo na riu szom współ pra cu ją cym z „Wu jem” praw do po dob nie bar dzo za -
le ża ło, że by szyb ko wy ci szyć wszel kie spe ku la cje do ty czą ce ogrom nej ła pów ki. Pod -
puł kow nik Ste fan Zia ja z De par ta men tu II wy snuł hi po te zę: „Na sku tek ak cji «P -64»
za in te re so wa no się jed ną z osób z oto cze nia Rze szo tar skie go i za czę to roz ma wiać na te -
mat Rze szo tar skie go z ludź mi ja ko SB. Rze szo tar ski mógł po czuć się za gro żo nym”178.
Trud no uwie rzyć w ar gu men ty Ziai, że „Ma lic ki” w od róż nie niu od współ pra cy z mi li -
cją bar dzo ukry wał swo je kon tak ty z SB, któ rej rze ko mo się bał. Swo je wy ja śnie nia zło -
żył tak że na czel nik Wy dzia łu do Wal ki z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą mjr Ł. No wak.
Twier dził on, że nie moż na wy klu czyć na gry wa nia roz mów przez Rze szo tar skie go, jed -
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176 Ibi dem, Akt oskar że nia prze ciw ko An drze jo wi Rze szo tar skie mu, 15 XII 1965 r., k. 129–132. 
177 AIPN, 01917/11/CD/2, Ano nim za czy na ją cy się od słów: „Sza now ny Pa nie Mi ni strze...”,

25 II 1965 r., k. 282. 
178 W spra wie krypt. „P -64” MSW usi ło wa ło usta lić spraw ców na pa du na bank przy ul. Ja snej, któ -

ry miał miej sce 22 XII 1964 r. W to ku do cho dze nia spo rzą dzo no ma ne ki ny, któ re mia ły po móc w iden -
ty fi ka cji spraw ców. Ze źró deł ope ra cyj nych otrzy ma no in for ma cję, że jed nym ze spraw ców bra wu ro we go
na pa du mógł być Sta ni sław D. – atle tycz nie zbu do wa ny spor to wiec, po dob ny do opu bli ko wa ne go w pra -
sie wi ze run ku „ma ne ki na nr 2”. D. był uwa ża ny za ochro nia rza i kie row cę Rze szo tar skie go, po za tym
użyt ko wał sa mo chód mar ki War sza wa, po dob ny do te go, któ rym ucie kli spraw cy. Zob. ibi dem, In for -
ma cja dot. An drze ja Rze szo tar skie go, 24 IV 1965 r., k. 285–292. 



nak w ich trak cie za wsze włą cza no gło śno gra ją ce ra dio179. Eks per ty za w La bo ra to rium
Kry mi na li stycz nym ujaw ni ła je dy nie, że ma szy no pis spo rzą dzo no na ma szy nie Opti ma.
Brak po dob nych pró bek pi sma w Kar to te ce dru ków ano ni mo wych prak tycz nie unie -
moż li wiał iden ty fi ka cję au to ra. Funk cjo na riu sze w miej scu za miesz ka nia „Wu ja” nie
od na leź li ani ma szy ny do pi sa nia, ani taśm z na gra nia mi kom pro mi tu ją cych roz mów.
To po zwo li ło im unik nąć dal szych kło po tli wych wy ja śnień, co też wła ści wie dzia ło się
pod czas wspól nych spo tkań na ul. Sko li mow skiej i kto był be ne fi cjen tem ła pów ki w wy -
so ko ści pół mi lio na zło tych. 

Po umiesz cze niu „Rot mi strza” w aresz cie przy stą pio no do ener gicz nych prze słu chań,
któ re jed nak na po ty ka ły na prze szko dy pro ce du ral ne. Ofi ce ro wie Biu ra Śled cze go nie
mo gli pro to ko ło wać ze znań do ty czą cych współ pra cy z MSW czy kom bi na cji ope ra cyj -
nych z udzia łem cu dzo ziem ców. Przez pe wien czas „roz mo wy” spi sy wa no w for mie no -
ta tek służ bo wych, co jed nak nie po su wa ło śledz twa na przód. Po uwię zie niu „Wu ja” je go
sto sun ki z SB ule gły usztyw nie niu. Leks twier dził, iż Rze szo tar ski go nie lu bi i dla te go
nie chce zwie rzać się ze swo ich po czy nań. „Rot mistrz” mil czał na nie wy god ne dla nie -
go te ma ty, po nie waż uwa żał, że SB zro bi wszyst ko, aby „za pew nić mu po byt na osiem
lat”. „Pod ce lą” Rze szo tar ski był bacz nie ob ser wo wa ny przez agen tu rę. „Jur kie wicz” do -
no sił, że je go za cho wa nie by ło spo koj ne. Od zy wał się ma ło, pa lił du żo pa pie ro sów, pro -
wa dził ostroż ne roz mo wy na te mat me tod śled czych. W chwi lach roz luź nie nia dys ku sje
z więź nia mi zba cza ły na przy jem niej sze te ma ty. Wte dy „Rot mistrz” wspo mi nał swo je
naj lep sze la ta, przy ję cia u am ba sa do ra Ira nu, na któ rych kon su mo wał tar tin ki z szyj ka -
mi ra ko wy mi. Swo je nie for tun ne po ło że nie uwa żał za tym cza so we, są dził, iż po wy jaś -
nie niu spra wy wyj dzie na wol ność. Nie odmien nie istot na by ła dla nie go sfe ra wi ze run ku,
któ ry sta rał się pod bu do wy wać opi nią, iż to od sa me go Mo cza ra SB otrzy ma ła po le ce -
nie, aby „pod ja kim kol wiek pre tek stem za mknąć Rze szo tar skie go”. Z wy po ży czo ne go
z wię zien nej bi blio te ki „Mo to ru” do wia dy wał się o spor to wych wy czy nach zna jo mych
„sa mo cho dzia rzy”. „Staś Wy ści go wiec” na re nault R8 ma jor od niósł suk ces pod czas Raj -
du Wi sły180. „Bez pie ka” w cza sie prze słu chań drą ży ła te mat bli skiej zna jo mo ści z „Ce głą”,
jed nak „Wuj” o swo ich kom pa nach mó wił nie chęt nie, po nie waż oba wiał się ich ze msty181.
Ca łą je sień trwa ły prze słu cha nia, któ re głów nie do ty czy ły oko ło sze ściu set osób fi gu ru -
ją cych w no te sach Rze szo tar skie go. 21 lu te go 1966 r. przed Są dem Re jo no wym dla m.st.
War sza wy -Pra gi od by ła się roz pra wa, na któ rej za padł wy rok ska zu ją cy – sześć mie się -
cy wię zie nia. Oskar żo ny ze zna wał nie chęt nie, pół słów ka mi, nie koń czył zdań, jak by
chciał po wie dzieć jak naj mniej. Ko rum po wa nie mi li cjan ta z dro gów ki tłu ma czył po dob -
nie jak pod czas prze słu chań: „Ro bił wra że nie, że chce wziąć. Dla te go usi ło wa łem dać
ko rzyść ma jąt ko wą, gdyż ba łem się nie dać”. Bo gac two, któ re po sia dał, odzie dzi czył
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179 AIPN, 01917/11/CD/4, No tat ka służ bo wa na czel ni ka Wy dzia łu d[o] W[al ki] z Prze stęp czo ścią
Go spo dar czą mjr. Ł. No wa ka, 10 III 1965 r., k. 326–327. Peł ne go brzmie nia imie nia na czel ni ka No wa -
ka nie uda ło się usta lić. 

180 AIPN, 01917/11/CD/2, Do nie sie nie TWC ps. „Jur kie wicz”, 8 IX 1965 r., k. 212–213. 
181 Sta ni sław D. był po dej rze wa ny o do ko ny wa nie nie le gal nych trans ak cji wa lu to wych i 14 X 1965 r.

zo stał aresz to wa ny. Po mi mo prze słu cha nia wie lu świad ków z War sza wy i Wy brze ża Pro ku ra tu rze Wo -
je wódz kiej dla m.st. War sza wy nie uda ło się zdo być wy star cza ją cych do wo dów wi ny i „Ce gła” w grud -
niu 1965 r. wy szedł na wol ność, a w lu tym 1966 r. śledz two w je go spra wie umo rzo no. Ibi dem, Wnio sek
pro ku ra to ra wo je wódz kie go dla m.st. War sza wy o umo rze nie po stę po wa nia kar ne go, 4 II 1966 r., 
k. 267–269. 



po dziad ku, po za tym pro wa dził oszczęd ny tryb ży cia i wy ko ny wał pra ce zle co ne182. Przy -
glą da ją cy się roz pra wie mjr Ja ster z Biu ra Śled cze go ra czej nie mógł jej uznać za swój
suk ces. Po kil ku mie sią cach prze słu chań nie uda ło się zdo być ze znań, któ re pro ku ra to -
ro wi Cze sła wo wi Siej ce po zwo li ły by choć by na włą cze nie za rzu tów o nie le gal ny han del
do ak tu oskar że nia. Co spo wo do wa ło, że SB – po po nad dwóch la tach pro wa dze nia spra -
wy o krypt. „Od waż ny” – nie by ła w sta nie udo wod nić oskar żo ne mu nic wię cej po za
wrę cze niem 500 zł ła pów ki? 

„Rot mistrz” opu ścił wię zie nie w po ło wie mar ca 1966 r. Z wię zien ne go de po zy tu
ode brał kil ka zło tych ze gar ków, zło ty sy gnet oraz bo ny PKO. Z mi li cyj ne go par kin gu
wy da no mu je go mer ce de sa 190. W ma ju 1966 r. SB po now nie wzy wa ła go na wy ja -
śnia ją ce roz mo wy w spra wie bliż szych i dal szych zna jo mych. Ostat nie śla dy za in te re -
so wa nia re sor tu „Wu jem” po cho dzą z je sie ni 1966 r., kie dy to czy ła się roz pra wa
przed Są dem Po wia to wym w Gdy ni. Funk cjo na riu sze SB na po le ce nie Biu ra Śled cze -
go ob ser wo wa li, czy Rze szo tar ski za roz bi cie tro lej bu su po nie sie spra wie dli wą ka rę.
Nie wie my, czy wy rok usa tys fak cjo no wał MSW, gdyż oskar żo ny zo stał ska za ny
na 5000 zł grzyw ny i po kry cie kosz tów są do wych. Nie moż na nie ulec wra że niu, że są -
do wy fi nał wie lo let nich sta rań apa ra tu re pre sji o „zro bie nie po rząd ku” z Rze szo tar skim
był nie współ mier ny do za an ga żo wa nych sił i środ ków. Wie le przy ta cza nych już po szlak
mo że wska zy wać, iż fak tycz na roz pra wa z „Rot mi strzem” mo gła do ko nać się po za wy -
mia rem spra wie dli wo ści i bez ja kich kol wiek świa dectw w do ku men ta cji ope ra cyj nej.
Funk cjo na riu szom MSW wy star cza ją cej sa tys fak cji mo gło do star czyć po zba wie nie fi -
gu ran ta je go ka pi ta łu, bez któ re go ni gdy nie od zy skał już daw nej po zy cji. Pa mięć dni
chwa ły za czy na ła bled nąć, daw na wiel kość roz to pi ła się w sza ro ści, któ rej nie roz świet -
lał już mi nio ny, de ka denc ki blask for tu ny. Brak więk sze go za in te re so wa nia by łym skan -
da li stą za rów no ze stro ny MSW, jak i daw nych przy ja ciół to wa rzy szył „Rot mi strzo wi”
aż do je go tra gicz nej śmier ci w 1975 r.183

Pod su mo wa nie

Zgro ma dzo ne w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej do ku men ty umoż li wi ły czę ścio wą re -
kon struk cję wie lo wi ze run ko wej po sta ci, któ rej fak tycz ny, re al ny i au ten tycz ny ob raz trud -
no od dzie lić od se tek plo tek, pół prawd i ce lo wo pro wo ko wa nych mi tów. Kim za tem był
le gen dar ny „Rot mistrz”? Dla „zło tej mło dzie ży” sta no wił ży wy do wód speł nie nia kon -
sump cyj nych ma rzeń, wcie le nie idei „ho mo lu dens”, któ ry dzię ki pie nią dzom pro wa dzi
in ten syw ne i nie skrę po wa ne ży cie to wa rzy skie w oto cze niu lu dzi pięk nych, zdol nych
i do brze usto sun ko wa nych. Dla współ uczest ni ków czar ne go ryn ku był świet nym ko ope -
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182 AIPN, 01917/11/CD/3, No tat ka dot. roz pra wy są do wej prze ciw ko An drze jo wi Rze szo tar skie -
mu, 22 II 1966 r., k. 139–141. 

183 Ne kro log mó wią cy o tra gicz nej śmier ci An drze ja Rze szo tar skie go opublikowano w „Ży ciu War -
sza wy”. „Ży cie War sza wy”, 15 I 1975, nr 12 (9710). Wspo mnie nia przy wo ły wa ne go już ak to ra J. Ka -
rasz kie wi cza mó wią, iż opusz czo ny przez wszyst kich i za ła ma ny „Rot mistrz” zgi nął śmier cią
sa mo bój czą, wy ska ku jąc z okna miesz ka nia na ty łach Al. Je ro zo lim skich, któ re zaj mo wał ra zem z Ada -
mem Paw li kow skim. J. Ka rasz kie wicz, op. cit., s. 132–133. Bliż szych usta leń na ten te mat mo gła by do -
star czyć kwe ren da w ma te ria łach pro ku ra tur po wia to wych dla dziel nic Wo la, Ocho ta i Śród mie ście, któ re
znaj du ją się w Ar chi wum Pań stwo wym w War sza wie. 



ran tem lub groź nym kon ku ren tem, któ re go nad zwy czaj ny ta lent w po mna ża niu pie nię -
dzy uzu peł niał się z przy wi le ja mi, któ re pły nę ły z taj nej współ pra cy z MSW. Sto su nek
apa ra tu re pre sji i or ga nów ści ga nia uza leż nio ny był od ope ra cyj nych prio ry te tów. W la -
tach 1952–1956 oraz 1957–1962 był oso bo wym źró dłem in for ma cji o pseu do ni mach „Za -
błoc ki” i „Ma lic ki” wy ko rzy sty wa nym przez Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go,
a na stęp nie przez De par ta ment II MSW oraz Wy dział IV KM MO m.st. War sza wy. Je go
usłu gi by ły szcze gól nie przy dat ne w wer bo wa niu ob cych dy plo ma tów i kon tro lo wa niu
nie le gal ne go han dlu wa lu tą i zło tem. Po 1962 r. stał się fi gu ran tem spraw ope ra cyj ne go
roz pra co wa nia o kryp t. „Czer wo ny Ford” oraz „Od waż ny”, w któ rych Wy dział IV KM MO
m.st. War sza wy, Wy dział VII Od dzia łu IV KG MO oraz De par ta ment II MSW sta ra ły się
ze brać do wo dy je go prze stęp czej i nie mo ral nej dzia łal no ści. Ko mu ni stycz ny es ta bli sh -
ment nie ak cep to wał sty lu ży cia „Rot mi strza”, któ ry stał w jaw nej sprzecz no ści z wszyst -
ki mi do tych cza so wy mi „sce na riu sza mi”184, ja kie pań stwo sta ra ło się na rzu cać swo im
oby wa te lom. Dzia ła nia „pre to rian ko mu ni zmu” – za mie rze nie lub nie – po zo sta wa ły bez
więk szych re zul ta tów. Ka ta lo go wa no ko lej ne wy stęp ki, śle dzo no nit ki po wią zań, któ re
roz wi dla jąc się na kształt pa ję czy ny, opla ta ły dzie siąt ki lu dzi od So po tu po Za ko pa ne.
Stwo rzo ny w ten spo sób mgła wi co wy wi ze ru nek oka zał się być zbyt na pęcz nia ły, a jed -
no cze śnie za ma ło kon kret ny, by wy miar spra wie dli wo ści mógł su ro wo uka rać „Rot mi -
strza”. Za an ga żo wa ni spo łecz nie pu bli cy ści i li te ra ci po tę pia li wie le ne ga tyw nych – ich
zda niem – zja wisk pro wo ko wa nych lub am pli fi ko wa nych przez po stać „Wu ja”. Po opusz -
cze niu re dak cyj nych po koi i odło że niu pió ra wie lu z nich oso bi ście ru sza ło do „Po lo nii”,
„Bri sto lu”, „Gran du”, „Sto do ły” i „Hy bryd”, by z więk szym lub mniej szym dy stan sem
ob ser wo wać i uczest ni czyć w to wa rzy skim uni wer sum.

Na ko niec wy ja śnie nia wy ma ga jesz cze kwe stia, czym jest lub czym mo że być po -
stać „Rot mi strza” dla hi sto ry ka. W pierw szej, ze wnętrz nej i naj bar dziej do strze gal nej
war stwie po zwa la ona na zba da nie funk cjo no wa nia pew nych sfer czar ne go ryn ku i zwią -
za nych z nim lu dzi, któ rych dzia ła nia pe na li zo wa ło re stryk cyj ne pol skie pra wo. Po zna -
je my dro gę ka rie ry pe ere low skie go bon vi van ta i „biz nes me na”, któ re go dzia łal ność
obej mo wa ła han del nie omal wszyst kim, co da wa ło na dzie ję zy sku – od zło ta, bry lan tów,
li mu zyn i wa lu ty po pla sti ko wą ga lan te rię i bia łą pa stę do obu wia mar ki Ki wi. Od kry -
wa my szcze gól ne zna cze nie nie któ rych przed mio tów, któ re kul tu ra ob da rzy ła wy mo wą
znacz nie szer szą, ani że li ta, któ ra wy ni ka ła by z ich uty li tar ne go za sto so wa nia. Wresz cie,
w głęb szym zna cze niu, ja wi się nam hi sto ria opar ta o zbiór ar che ty picz nych fa buł: szyb -
ka ka rie ra koń czy się na głym upad kiem, sła wa i pie nią dze przy cią ga ją fał szy wych wiel -
bi cie li, opusz czo ny i upo ko rzo ny bo ha ter umie ra w za po mnie niu. Te uni wer sal ne tre ści,
któ re nie sie opo wieść o „Rot mi strzu”, mo gą przy czy niać się do bliż sze go ze tknię cia z hi -
sto rią, spo tka niem z „In ny mi”, któ re od by wa się w „mię dzy świe cie”, war stwie po mię -
dzy te raź niej szo ścią a prze szło ścią1 85. Roz po zna nie kul tu ro we go dy stan su nie by ło by
jed nak moż li we bez prze cho wy wa nych w ar chi wum IPN źró deł, gdyż „tecz ki” jak chiń -
ska pu łap ka na la ta uwię zi ły opi sy skom pli ko wa nych ludz kich spraw.
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184 Po ję cie „sce na riu sza” ja ko ze sta wu po staw, któ re ko mu ni stycz ne pań stwo sta ra ło się na rzu cić
oby wa te lom, za czerp nięto z: K. Ko siń ski, op. cit. 

185 Zob. E. Do mań ska, Mi kro hi sto rie. Spo tka nia w mię dzy świa tach, Po znań 2005, s. 244–275.
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Anonim do Mieczysława Moczara, o którego autorstwo 
podejrzewano Andrzeja Rzeszotarskiego
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Plan sytuacyjny pokoju wynajmowanego przez Andrzeja Rzeszotarskiego 
przy ul. Skolimowskiej w Warszawie

Zobowiązanie Andrzeja Rzeszotarskiego do zaprzestania nielegalnych transakcji
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List Andrzeja Rzeszotarskiego do Konstantego Rokossowskiego
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Formularz dotyczący I sekretarza Ambasady Argentyny w Warszawie 
Gaspara Luciano Taboady
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Formularz dotyczący ambasadora Iranu w Warszawie Merata Esfandiary
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Zdjęcie Andrzeja Rzeszotarskiego wykonane w 1961 r. w Warszawie 
przez funkcjonariuszy Biura „B” MSW
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przez funkcjonariuszy Biura „B” MSW





Dariusz Burczyk

Specjalny Sąd Karny 

w Gdańsku (1945–1946).

Przyczynek do monografii

Po mi mo te go, że w pol skiej hi sto rio gra fii uka za ło się do tych czas wie le prac po świę -
co nych naj bar dziej tra gicz ne mu okre so wi w dzie jach Rzecz po spo li tej, ja kim
z pew no ścią by ła II woj na świa to wa, a ro dzi mi hi sto ry cy dys po nu ją bo gac twem

ma te ria łów do ty czą cych zbrod ni hi tle row skich, na dal bra ku je mo no gra fii or ga nów powo -
ła nych do ka ra nia zbrod nia rzy fa szy stow sko -hi tle row skich. In sty tu cja mi ty mi by ły spe -
cjal ne są dy kar ne, a po zna nie ich dzia łal no ści w od nie sie niu do tzw. Ziem Od zy ska nych
jest szcze gól nie istot ne, po nie waż te re ny te i prze by wa ją ce na nich oso by na ro do wo ści
pol skiej pod da no w cza sie woj ny i oku pa cji in ten syw nym za bie gom ger ma ni za cyj nym1

oraz pod po rząd ko wa no dra koń skim prze pi som pra wa i zmu szo no do nie wol ni czej pra cy
w ce lu po mna ża nia po ten cja łu III Rze szy.

W związ ku z tym, że znacz na część te re nów wcho dzą cych po woj nie w skład Ziem
Od zy ska nych, czy li póź niej sze wo je wódz twa: olsz tyń skie, gdań skie i szcze ciń skie, pod -
le ga ła wła ści wo ści rze czo wej jed ne go są du po wo ła ne go do osą dze nia zbrod nia rzy hi tle -
row skich, to wła śnie tę in sty tu cję au tor ni niej szej pra cy wy brał na obiekt swo ich ba dań.
Sąd, o któ rym mo wa, to Spe cjal ny Sąd Kar ny w Gdań sku, a je go or ga ni za cja i dzia łal -
ność nie zna la zły do tąd peł ne go od bi cia w pol skiej li te ra tu rze hi sto rycz no -praw nej2.
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1 Ob ję ły one za rów no sta łych pol skich miesz kań ców tych ziem, jak i set ki ty się cy de por to wa nych tu
ro bot ni ków przy mu so wych na ro do wo ści pol skiej oraz in ter no wa nych w obo zach jeń ców wo jen nych.
Sze rzej zob. T. Gasz told, Przed pol skim są dem… (Z dzie jów prze śla do wań pol skich ro bot ni ków przy mu -
so wych na zie mi ko sza liń skiej w la tach 1939–1945), „Za pi ski Ko sza liń skie” 1965, z. 4, s. 56–64.

2 Je że li cho dzi o do tych czas opu bli ko wa ne pra ce, któ re w ogra ni czo nym za kre sie oma wia ły róż ne
aspek ty dzia łal no ści spe cjal nych są dów kar nych, w tym SSK w Gdań sku, do naj waż niej szych na le żą:
K. Bo guc ki, Z ba dań nad dzia łal no ścią Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku (1945–1946), „Ko sza -
liń skie Stu dia i Ma te ria ły” 1973, nr 2, s. 235–247; idem, Ści ga nie i ka ra nie hi tle row skich zbrod nia rzy
wo jen nych w Pol sce pół noc nej (1945–1946), „Rocz nik Słup ski” 1980, s. 179–193; idem, Or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie Pro ku ra tu ry Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku (1945–1946), „Rocz nik Słup -
ski” 1981, s. 30–56; J. Woj cie chow ska, Prze stęp cy hi tle row scy przed Spe cjal nym Są dem Kar nym
w Toruniu (1945–1946), „Stu dia Iu ri di ca” 1965, nr 6, z. 2; J. Sa wic ki, O pra wie są dów spe cjal -
nych – próba me to dycz na [w:] Wy miar spra wie dli wo ści w od ro dzo nej Pol sce 22 VII 1944 – 22 VII 1945,
War sza wa 1945, s. 55–64; T. Cy prian, J. Sa wic ki, Pra wo pol skie w wal ce z hi tle ry zmem i ko la bo ra cjo -
ni zmem, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni czy” 1946, nr 11–12, s. 13–22; T. Cy prian, Sie dem wy ro ków



Sę dzio wie Są du Okrę go we go w Gdań sku, a wcze śniej Spe cjal ne go Są du Kar ne go
w Gdań sku: An to ni Stop niak (w środ ku) i Ka zi mierz Wy czań ski 

(dru gi od pra wej) (fot. ze zbio rów Ada ma Stop nia ka, ko pia w zbio rach au to ra)



Z uwa gi na po wyż sze au tor uznał za za sad ne wy peł nie nie tej lu ki po przez przy go to wa -
nie pra cy, któ ra sta no wi ła by przy czy nek do mo no gra fii po świę co nej wszyst kim aspek -
tom dzia łal no ści wspo mnia nej in sty tu cji. 

Je że li cho dzi o ge ne zę dzia ła ją ce go w po wo jen nej Pol sce są dow nic twa spe cjal ne go,
to „zwia stu nów” je go po wsta nia na le ży do pa try wać się w dzia ła niach przed sta wi cie li pol -
skich władz emi gra cyj nych, któ rzy od sa me go po cząt ku II woj ny świa to wej zwra ca li uwa -
gę rzą dom in nych kra jów na prze śla do wa nia i zbrod nie, ja kich do pusz cza li się Niem cy
na pol skich zie miach oku po wa nych3. W kwiet niu 1940 r. w imie niu państw ko ali cji i emi -
gra cyj ne go rzą du RP zo sta ła wy da na „Ode zwa do su mie nia świa ta”, in for mu ją ca mię -
dzy na ro do wą opi nię pu blicz ną o tym, że Niem cy hi tle row skie, któ re 1 wrze śnia 1939 r.
roz po czę ły bru tal ną na paść na Pol skę, „zmie rza ją obec nie nie tyl ko do znisz cze nia lu dzi
i rze czy, ale tak że kul tu ral ne go i re li gij ne go by tu bez bron nej lud no ści pol skiej znaj du ją -
cej się obec nie pod ich wła dzą”4. 

W li sto pa dzie 1941 r. w wy ni ku pod ję tej przez Pol skę ini cja ty wy w Pa ła cu Świę te go
Ja ku ba w Lon dy nie od by ła się kon fe ren cja dzie wię ciu państw, któ re sta ły się ofia ra mi
agre sji III Rze szy. W de kla ra cji koń czą cej ob ra dy uczest ni cy spo tka nia stwier dzi li, że
Niem cy do pusz cza ją się ła ma nia pra wa mię dzy na ro do we go, i za de kla ro wa li, że jed nym
z ich ce lów jest uka ra nie, dro gą zor ga ni zo wa ne go wy mia ru spra wie dli wo ści, win nych
po peł nio nych prze stępstw5. W paź dzier ni ku 1943 r. przed sta wi cie le sie dem na stu państw,
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Naj wyż sze go Try bu na łu Na ro do we go, War sza wa 1962; idem, Wal ka o za sa dy no rym ber skie 1945–1955,
War sza wa 1956; Z. Bie gań ski, Ka ra śmier ci w orzecz nic twie spe cjal nych są dów kar nych w Pol sce (1944–1946),
„Echa Prze szło ści V” 2004; idem, Re pre sje są do we wo bec kon spi ra cji po wo jen nej na ob sza rze wo je -
wódz twa po mor skie go (byd go skie go) w la tach 1945–1956 [w:] Ku ja wy i Po mo rze w la tach 1945–1956.
Od za koń cze nia oku pa cji nie miec kiej do prze ło mu paź dzier ni ko we go, red. W. Ja strzęb ski, M. Kra jew -
ski, Wło cła wek 2001; idem, Są dow nic two i ska za ni na śmierć z przy czyn po li tycz nych w wo je wódz twie
po mor skim (byd go skim) w la tach 1945–1956, Byd goszcz 2003; idem, W smu dze ka ino we go cie nia. Ska -
za ni na śmierć przez są dy woj sko we na ob sza rze wo je wódz twa po mor skie go (byd go skie go) w la tach
1945–1954, Byd goszcz 2003; A. Mach ni kow ska, Wy miar spra wie dli wo ści w Pol sce w la tach 1944–1950,
Gdańsk 2008; eadem, Są dow nic two kar ne na Po mo rzu Gdań skim w la tach 1945–1950 [w:] Dzie je wy -
mia ru spra wie dli wo ści, red. T. Ma cie jew ski, Ko sza lin 1999; E. Ko bier ska -Mo tas, Eks tra dy cja prze stęp -
ców wo jen nych do Pol ski z czte rech stref oku pa cyj nych Nie miec 1946–1950, t. 2, War sza wa 1992;
M. Żu kow ski, Or ga ni za cja i dzia łal ność Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku 1945–1946 [w:]
IV Ogólno pol skie Fo rum Hi sto ry ków Woj sko wych, Ko sza lin, 16 XII 1998, red. B. Polak, Ko sza lin 1999,
s. 317–332; idem, Sto so wa nie ka ry śmier ci na Po mo rzu Za chod nim w la tach 1945–1956, To ruń 2011.

3 W dniu 28 XI 1939 r. pre mier rzą du RP gen. Wła dy sław Si kor ski pod czas swo je go prze mó wie nia
ra dio we go zwra cał uwa gę mię dzy na ro do wej opi nii na bez praw ne i zbrod ni cze po czy na nia nie miec kich
oku pan tów. Wkrót ce po tem Ra da Mi ni strów w An gers przy ję ła uchwa łę do ty czą cą zbrod ni wo jen nych,
a 2 XII 1939 r. am ba sa dor Pol ski w Wiel kiej Bry ta nii Edward Ra czyń ski zło żył na rę ce mi ni stra spraw
za gra nicz nych Edwar da Ha li fa xa pierw szy ofi cjal ny pro test prze ciw ko aresz to wa niu i wy wie zie niu
do obo zu kon cen tra cyj ne go w Ora nien bur gu pro fe so rów Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Zob. T. Cy prian,
J. Sa wic ki, op. cit., s. 76. 

4 Pro te sto wa no w niej tak że m.in. prze ciw ko bez praw ne mu wcie le niu do III Rze szy pol skich ziem
za chod nich i pół noc nych oraz ujaw nio no zbrod ni czą po li ty kę nie miec kich władz oku pa cyj nych, któ re
by ły od po wie dzial ne za ma so we eg ze ku cje oraz de por ta cje lud no ści pol skiej. Zob. M. Sze rer, Udział
Pol ski we wpro wa dza niu ka ra nia zbrod ni wo jen nych, „Pań stwo i Pra wo” 1948, nr 3, s. 113–119.

5 W dniu 4 XII 1941 r. rzą dy Pol ski i ZSRS ogło si ły wspól ną de kla ra cję, w któ rej stwier dzo no, że uka -
ra nie zbrod nia rzy hi tle row skich jest nie roz łącz nie zwią za ne z usta no wie niem po woj nie trwa łe go po ko ju.
Zob. De kla ra cja Rzą du Rze czy po spo li tej Pol skiej i Rzą du ZSRR [w:] Ści ga nie i ka ra nie spraw ców zbrod -
ni wo jen nych prze ciw ko ludz ko ści (Wy bór do ku men tów), red. C. Pi li chow ski, War sza wa 1978, s. 106–107.



w tym Pol ski, po sta no wi li utwo rzyć Ko mi sję Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Zbrod -
ni Wo jen nych (UNWCC) z sie dzi bą w Lon dy nie, z któ rą mia ły współ pra co wać od po -
wied nie urzę dy na ro do we. Za da niem tej ko mi sji by ło gro ma dze nie do wo dów zbrod ni
i da nych o ich spraw cach6. 

W wy ni ku prac Mię dzy na ro do wej Ko mi sji do Re kon struk cji i Roz wo ju Pra wa Kar -
ne go w Cam brid ge (1940 r.), Mię dzy na ro do we go Sym po zjum Lon dyń skie go (la ta 
1941–1943) oraz Ko mi sji Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Zbrod ni Wo jen nych
(od 1943 r.) opra co wa no i ogło szo no czte ry ak ty pra wa mię dzy na ro do we go: De kla ra cję
dzie wię ciu państw oku po wa nych z 13 stycz nia 1942 r., De kla ra cję mo skiew ską z 30 paź -
dzier ni ka 1943 r., Umo wę jał tań ską z 11 lu te go 1945 r. i Po ro zu mie nie lon dyń skie
z 8 sierp nia 1945 r., na pod sta wie któ rych ure gu lo wa no pro blem ści ga nia i ka ra nia zbrod -
nia rzy wo jen nych7. 

Na te re nach oku po wa nej Pol ski ści ga niem i ka ra niem hi tle row skich zbrod nia rzy zaj -
mo wa ły się pol skie są dy pod ziem ne. W skład wy mia ru spra wie dli wo ści Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go wcho dzi ły wów czas są dy woj sko we przy ko men dach Związ ku Wal ki
Zbroj nej, a na stęp nie Ar mii Kra jo wej oraz są dy cy wil ne przy de le ga tu rach rzą du8. W ma -
ju 1940 r. po wo ła no do ży cia są dy kap tu ro we9, któ re utwo rzo no „do są dze nia i wy ro ko -
wa nia w wy pad kach zbrod ni zdra dy, szpie go stwa, de nun cja cji oraz nie ludz kie go
prze śla do wa nia i krzyw dze nia lud no ści pol skiej”10. Dzia ła ły one do 20 li sto pa da 1941 r.,
kie dy za stą pi ły je woj sko we są dy spe cjal ne (WSS). Rów no le gle z po wo ła niem WSS
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6 Dzia ła ją cy w ra mach tej ko mi sji „Pol ski Urząd” zo stał zor ga ni zo wa ny ja ko je den z pierw szych
i już 1 II 1944 r. wniósł do UNWCC pierw sze oskar że nie. Ogó łem Pol ska wpi sa ła na li sty UNWCC 7405
na zwisk zbrod nia rzy hi tle row skich. Sze rzej zob. W. Zie liń ski, Wkład Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Hi tle row skich w Pol sce i pol skie go wy mia ru spra wie dli wo ści w ści ga nie zbrod nia rzy hi tle row skich
[w:] 40 lat wy mia ru spra wie dli wo ści PRL, oprac. I. Kle niew ska, War sza wa 1988, s. 97. 

7 K. Bo guc ki, Ści ga nie…, s. 180–181.
8 Sze rzej na te mat pod ziem ne go są dow nic twa zob. A.K. Ku nert, Woj sko we są dy spe cjal ne ZWZ-

-AK 1940–1944, „Więź” 1981, nr 2, s. 106–124; P. Ro kic ki, Wy miar spra wie dli wo ści Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go na Wi leńsz czyź nie [w:] Or ga ny bez pie czeń stwa i wy mia ru spra wie dli wo ści Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go, red. W. Gra bow ski, War sza wa 2005, s. 92–109; K. Kra jew ski, Za gad nie nie bez -
pie czeń stwa i wy mia ru spra wie dli wo ści w No wo gródz kim Okrę gu AK [w:] Or ga ny…, s. 115–118; J. Woł -
ko now ski, Wy miar spra wie dli wo ści Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go na Wi leńsz czyź nie w la tach II woj ny
świa to wej, „Mi scel la nea Hi sto ri co -Iu ri di ca” 2007, t. 5, s. 121–137; W. Gra bow ski, Są dy kap tu ro we De -
le ga tu ry Rzą du na Kraj. Przy czy nek do dzia łal no ści Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, „Cza so pi smo
Praw no -Hi sto rycz ne” 2007, t. 59, z. 2, s. 257–267.

9 Ko deks są dów kap tu ro wych za wie rał wie le roz wią zań, któ re w wa run kach kon spi ra cji unie moż -
li wia ły by czyn no ści są dow ni cze, m.in. wy móg za twier dza nia ka ry śmier ci każ do ra zo wo przez de le ga ta
rzą du na kraj. Za rzut nie zna jo mo ści oku pa cyj nych re aliów przez Rząd RP na Uchodź stwie po ja wił się
w ko re spon den cji płk. Ste fa na Ro wec kie go do gen. Ka zi mie rza Sosn kow skie go. Zob. Mel du nek nr 7
z dnia 7 III 1940 r. [w:] Ar mia Kra jo wa w do ku men tach 1939–1945, t. 1: Wrze sień 1939 – czer wiec 1941,
Wro cław 1990, s. 149–157.

10 Do pusz cze nie się któ rejś z wy mie nio nych zbrod ni ka ra ne by ło śmier cią. Prze stęp stwo „zdra dy”
okre ślo no w tych prze pi sach ja ko ujaw nie nie „in nej oso bie ta jem ni cy or ga ni za cji ZWZ lub ta jem ni cy
Pań stwa Pol skie go, do ty czą cej obro ny pań stwa lub je go sił zbroj nych”. Po dob nie zbrod nię szpie go stwa
okre ślo no ja ko „udzie la nie rzą do wi ob ce go pań stwa in for ma cji, wia do mo ści, do ku men tów lub in nych
przed mio tów do ty czą cych ist nie nia lub dzia łal no ści or ga ni za cji ZWZ, PSZ, or ga ni za cji i spraw pol skich
sto wa rzy szeń, zrze szeń, in sty tu cji i władz, któ re mo gą być uży tecz ne ob ce mu pań stwu prze ciw ko ZWZ,
pań stwu lub na ro do wi pol skie mu”. Zob. G. Gór ski, Wy miar spra wie dli wo ści na zie miach pol skich w la -
tach 1939–1945 [w:] Dzie je wy mia ru spra wie dli wo ści, red. T. Ma cie jew ski, Ko sza lin 1999, s. 350.



przy de le ga tu rach rzą du utwo rzo no cy wil ne są dy spe cjal ne (CSS)11. Roz strzy ga ły one
głów nie spra wy kar ne do ty czą ce dzia ła nia na ko rzyść oku pan ta lub szko dę pań stwa i na -
ro du pol skie go12. W lu tym 1944 r. na te re nach oku po wa nych Pol ski cy wil ne są dy spe -
cjal ne dzia ła ły w War sza wie, Płoc ku, Kra ko wie, Mie cho wie, Kro śnie, Tar no wie,
Piotr ko wie Try bu nal skim, Kiel cach, Ra do miu i Czę sto cho wie13. Ko niec 1944 r. był ce -
zu rą dzia łal no ści są dów pod ziem nych. We dług nie peł nej sta ty sty ki pol skie są dy spe cjal -
ne w cza sie oku pa cji roz pa trzy ły oko ło 5000 spraw i wy da ły od 3000 do 3500 wy ro ków
śmier ci, z któ rych wy ko na no 250014.

W od róż nie niu od rzą du pol skie go prze by wa ją ce go w Wiel kiej Bry ta nii ko mu ni ści
nie przy go to wa li sto sow nych re gu la cji praw nych umoż li wia ją cych ści ga nie i osą dze nie
zbrod nia rzy hi tle row skich15. We dług An ny Mach ni kow skiej przy czy ną te go sta nu rze czy
był brak moż li wo ści or ga ni za cyj nych śro do wisk sku pio nych wo kół PPR. Gwar dia Lu -
do wa (prze kształ co na na stęp nie w Ar mię Lu do wą), któ ra mia ła zor ga ni zo wać wy miar
spra wie dli wo ści na po trze by ka ra nia zdraj ców na ro du lub udzie lić ochro ny in nym po -
wsta łym w tym ce lu in sty tu cjom, sa ma do pie ro two rzy ła swój po ten cjał ka dro wy i mi li -
tar ny16. Ewi dent ne bra ki w ko mu ni stycz nym pra wo daw stwie pró bo wa ła nad ro bić Ra da
Wo jen na PSZ, wy da jąc 31 mar ca 1944 r. De kret dla fa szy stow sko -hi tle row skich zło czyń -
ców win nych za bójstw i znę ca nia się nad lud no ścią cy wil ną i jeń ca mi wo jen ny mi17. Zda -
niem Cze sła wa Pi li chow skie go nor ma tyw ten sta no wił zna czą cy wkład „woj sko wej my śli
praw ni czej do roz wo ju pod sta wo wych za sad pra wa kar ne go Pol ski Lu do wej w za kre sie
ści ga nia zbrod nia rzy wo jen nych”18.
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11 AIPN, 1558/130, Sta tut są dów spe cjal nych, b.d., k. 2.
12 Do mo men tu wy bu chu po wsta nia war szaw skie go sę dzio wie war szaw skie go CSS roz pa trzy li oko -

ło 100 spraw, wy da jąc od 60 do 70 wy ro ków śmier ci (30 proc. do ty czy ło „szmal cow ni ków”). Zob. J. Mar -
sza lec, Kon cep cja za pew nie nia po rząd ku pu blicz ne go przez służ by i agen dy Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go pod czas oku pa cji i pla no wa ne go po wsta nia zbroj ne go oraz po wy wal cze niu nie pod le gło -
ści [w:] Or ga ny…, s. 46.

13 Na te re nie, któ ry miał w przy szło ści pod le gać wła ści wo ści rze czo wej SSK w Gdań sku – po mi mo
funk cjo no wa nia na nim okrę go wych de le ga tur rzą du RP – nie po wo ła no pod ziem nych są dów spe cjal -
nych. Zob. B. Chrza now ski, Or ga ni za cja apa ra tu bez pie czeń stwa Okrę go wej De le ga tu ry Rzą du RP
na Kraj na te re nie Gdań ska pod czas oku pa cji nie miec kiej [w:] Po li cja gdań ska na prze strze ni wie ków.
Wy bra ne za gad nie nia, red. A. Gą sio row ski, Gdańsk 2012, s. 122.

14 Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je fakt, że ża den ich wy rok nie zo stał sku tecz nie wzru szo ny,
co po twier dza rze tel ność po stę po wa nia do wo do we go, obiek ty wi zmu i wy so kie kwa li fi ka cje sę dziów.
Zob. L. Gon dek, Pol ska ka rzą ca 1939–1945. Pol ski pod ziem ny wy miar spra wie dli wo ści w okre sie oku -
pa cji nie miec kiej, War sza wa 1988, s. 14, 47, 114.

15 Pod sta wą orze czeń są dów wo bec zbrod nia rzy fa szy stow sko -hi tle row skich w nie pod le głym kra ju
miał stać się wy da ny w Lon dy nie przez pre zy den ta RP De kret z 30 III 1943 r. o od po wie dzial no ści kar -
nej za zbrod nie wo jen ne, usta la ją cy prze stęp stwa za gro żo ne ka rą śmier ci al bo do ży wot nie go wię zie nia.
Zob. S. Jan kie wicz, Przy go to wa nia rzą du RP w la tach II woj ny świa to wej do pro ce su zbrod nia rzy hi tle -
row skich. De kret pre zy den ta Rze czy po spo li tej o od po wie dzial no ści kar nej za zbrod nie wo jen ne, „Pa mięć
i Spra wie dli wość. Biu le tyn 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” 1997–1998, t. 40, s. 44–56. Je go na stęp stwem by ło ogło sze nie przez KRN roz -
po rzą dze nia tym cza so we go z 3 V 1944 r. o są dach kar nych spe cjal nych. Zob. A. Li tyń ski, O pra wie
i są dach po cząt ków Pol ski Lu do wej, Bia ły stok 1999, s. 68.

16 A. Mach ni kow ska, Wy miar…, s. 258–259.
17 K. Bo guc ki, Z ba dań…, s. 236.
18 Cy tat za: C. Pi li chow ski, Za sa dy no rym ber skie a spra wa ści ga nia i ka ra nia hi tle row skich zbrod -

nia rzy wo jen nych (1945–1971), „Spra wy Mię dzy na ro do we” 1971, nr 11, s. 28–29.



Ści ga nie oraz szyb kie i su ro we osą dze nie zbrod nia rzy i zdraj ców na ro du ko mu ni ści
za po wie dzie li tak że w Ma ni fe ście PKWN z 22 lip ca 1944 r., w któ rym stwier dzi li, że
„krzyw dy za da ne przez oku pan tów mu szą być jak naj szyb ciej na pra wio ne. Wła sność zra -
bo wa na przez Niem ców po szcze gól nym oby wa te lom […] bę dzie zwró co na pra wo wi tym
wła ści cie lom. Ma jąt ki nie miec kie zo sta ną skon fi sko wa ne. Ża den nie miec ki zbrod niarz
wo jen ny, ża den zdraj ca na ro du nie mo że ujść ka ry! Za da niem nie za wi słych są dów pol -
skich bę dzie za pew nie nie szyb kie go wy mia ru spra wie dli wo ści”19. 

Trzy dzie ste go pierw sze go sierp nia 1944 r. Pol ska, ja ko jed no z pierw szych państw ko -
ali cji an ty hi tle row skiej, wy da ła spe cjal ną usta wę kar ną do ty czą cą od po wie dzial no ści
za zbrod nie III Rze szy (de kret o wy mia rze ka ry dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia -
rzy) oraz po wo ła ła spe cjal ne są dy kar ne, któ re te spra wy mia ły roz pa trzyć20. Dwu na ste go
wrze śnia 1944 r. utwo rzo no pierw sze trzy spe cjal ne są dy kar ne: w Lu bli nie, w War sza wie
z sie dzi bą tym cza so wą w Sie dl cach i Kra ko wie z sie dzi bą tym cza so wą w Rze szo wie21.
W de kre cie za po wie dzia no, że za raz po wy zwo le niu War sza wy i Kra ko wa dwa ostat nie
wy mie nio ne są dy prze nio są tam swo je sie dzi by. Jed no cze śnie przy stą pio no do przy go to -
wa nia trzy oso bo wych grup ope ra cyj nych z pro ku ra to rem spe cjal ne go są du kar ne go w skła -
dzie, któ rych człon ko wie mie li za za da nie po su wać się za li nią fron tu i re je stro wać
wszel kie do wo dy zbrod ni hi tle row skich. Po do tar ciu do sie dzi by są du ape la cyj ne go mie li
oni jak naj szyb ciej pod jąć nie zbęd ne kro ki w ce lu przy go to wa nia wa run ków umoż li wia -
ją cych roz po czę cie dzia łal no ści spe cjal ne go są du kar ne go22. 

Osta tecz nie po wo ła no dzie więć spe cjal nych są dów kar nych w: Gdań sku, To ru niu,
Wro cła wiu, Po zna niu, Lu bli nie, Ka to wi cach, Ło dzi (z wy dzia ła mi za miej sco wy mi
w War sza wie i Bia łym sto ku). Za sięg te ry to rial ny po szcze gól nych są dów spe cjal nych za -
sad ni czo po kry wał się z gra ni ca mi za kre ślo ny mi dla po szcze gól nych są dów ape la cyj -
nych23. Naj więk szy ob szar pod po rząd ko wa no SSK w Ło dzi, któ re go se sje wy jaz do we
od by wa ły się od Su wałk na pół no cy kra ju, aż po Czę sto cho wę na po łu dniu. Spe cjal ne
są dy kar ne utwo rzo no przy wszyst kich są dach ape la cyj nych z wy jąt kiem Olsz ty na. Ob -
szar wo je wódz twa olsz tyń skie go pod po rząd ko wa no są dom spe cjal nym dzia ła ją cym
w Gdań sku i Ło dzi24. We dług Alek san dra Pysz kow skie go do spe cjal nych są dów kar nych
w ca łym okre sie ich dzia łal no ści wpły nę ło łącz nie 22 tys. spraw (oko ło 12 tys. spraw
z de kre tu z 31 sierp nia 1944 r. i oko ło 10 tys. spraw z de kre tu z 4 li sto pa da 1944 r.)25. 
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19 DzU, 1944, nr 1, poz. 1. W mia rę wy zwa la nia spod oku pa cji nie miec kiej ko lej nych pol skich ziem
po wsta wa ły na tych te re nach ko mi sje do ba da nia zbrod ni nie miec kich. Na le ża ły do nich m.in. po wo ła -
ne w pierw szych dniach sierp nia 1944 r. Pol sko -Ra dziec ka Ko mi sja Nad zwy czaj na do ba da nia zbrod ni
nie miec kich po peł nio nych na Maj dan ku i Pol sko -Ra dziec ka Ko mi sja Kra kow sko -Oświę cim ska (po czą -
tek 1945 r.), któ re zaj mo wa ły się do ku men to wa niem zbrod ni po peł nio nych w obo zach kon cen tra cyj nych
w Oświę ci miu i Maj dan ku. Zob. W. Zie liń ski, op. cit., s. 97.

20 DzU, 1944, nr 4, poz. 21. Po cząt ko wo są dy te mia ły się na zy wać „na ro do wy mi są da mi kar ny mi”.
Zob. A. Li tyń ski, O pra wie…, s. 67.

21 A. Tom po rek, Or ga ni za cja są dow nic twa pol skie go w la tach 1945–2000 [w:] Ar chi wa in sty tu cji
wy mia ru spra wie dli wo ści. III Kra jo we Sym po zjum Ar chi wal ne, red. J. Baranowski, U. Zarzycka-Sutter,
Łódź 2001, s. 30.

22 K. Bo guc ki, Ści ga nie…, s. 183–184.
23 A. Pysz kow ski, Bi lans dzia łal no ści są dów spe cjal nych, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni -

czy” 1946, z. 11–12, s. 37.
24 Z. Bie gań ski, Są dow nic two…, s. 118.
25 A. Pysz kow ski, op. cit., s. 38.



W pol skiej hi sto rio gra fii ist nie ją po waż ne roz bież no ści, co do licz by ska za nych przez
są dy spe cjal ne. We dług Ka zi mie rza Bo guc kie go spe cjal ne są dy kar ne w la tach 1944–1946
osą dzi ły łącz nie 6169 osób26. Zdzi sław Bie gań ski twier dzi, że do spe cjal nych są dów kar -
nych wpły nę ło łącz nie 8838 spraw, z cze go zo sta ły roz pa trzo ne 4593 spra wy (51,9 proc.)
i ska za no 3954 oso by27. Z ko lei Le szek Ku bic ki po da je, że wszyst kie są dy spe cjal ne ska -
za ły ogó łem 2471 osób, z cze go 631 ska za no na ka rę śmier ci, 306 na ka ry po wy żej 10 lat,
a 1534 na ka ry do 10 lat wię zie nia28. In ny z ba da czy – wspo mnia ny wcze śniej Alek san -
der Pysz kow ski – ob li czył, że z 12 tys. spraw z de kre tu sierp nio we go roz pa trzo no ogó -
łem po nad 7 tys., orze ka jąc oko ło 750 kar śmier ci, 400 kar wię zie nia po wy żej 10 lat
oraz 2500 kar do 10 lat wię zie nia29. 

Na po cząt ku kwiet nia 1945 r. mi ni ster spra wie dli wo ści pod jął de cy zję o utwo rze niu
SSK w Gdań sku, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny ja ko ostat nia te go ty pu in sty tu cja w Pol -
sce30. Pra ce zmie rza ją ce do utwo rze nia SSK w Gdań sku za po cząt ko wa ła spe cjal na gru -
pa ope ra cyj na Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, któ ra 2 czerw ca 1945 r. przy by ła
do Gdań ska31. W jej skład wcho dzi li: Sta ni sław Sta chur ski – po wo ła ny przez Kra jo wą
Ra dę Na ro do wą na sta no wi sko pro ku ra to ra SSK w Gdań sku3 2, Bo le sław Bru liń ski – mia -
no wa ny p.o. wi ce pro ku ra to ra, oraz Mie czy sław Kacz kow ski – kie row nik se kre ta ria tu
pro ku ra tu ry, i He le na Dą brow ska – re je stra tor ka3 3. 

Za raz po przy by ciu do Gdań ska pro ku ra tor Sta chur ski przy stą pił do wy szu ka nia od -
po wied nie go lo ka lu, któ ry nada wał by się na sie dzi bę spe cjal ne go są du i pro ku ra tu ry kar -
nej34. W swo ich wspo mnie niach pro ku ra tor gdań skie go SSK po da je, że w związ ku
z bra kiem od po wied nie go lo kum w cen trum Gdań ska (daw ny bu dy nek są du w Gdań sku
był za ję ty przez Ar mię Czer wo ną, któ ra mia ła w nim swój szpi tal) na pierw szą sie dzi bę
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26 K. Bo guc ki, Z ba dań…, s. 238.
27 We dług Bie gań skie go tyl ko w 1945 r. dzie więć są dów spe cjal nych wy da ło łącz nie 1576 wy ro ków,

ska zu jąc 364 oso by na ka rę śmier ci, 662 na ka rę wię zie nia, a 550 unie win nia jąc Z. Bie gań ski, Są dow -
nic two…, s. 121, 123. 

28 We dług Lesz ka Ku bic kie go naj wię cej osób ska za no w 1946 r. – 2238 (w tym 226 ko biet), na to -
miast w la tach 1944–1945 oko ło 1500 osób. Zob. L. Ku bic ki, Zbrod nie wo jen ne w świe tle pra wa pol -
skie go, War sza wa 1963, s. 40–41. Jed nak za rów no Zdzi sław Bie gań ski, jak i Le szek Ku bic ki my lą się,
od no sząc da ne an kie ty – ja ką w związ ku z dru gą rocz ni cą po wsta nia PKWN Mi ni ster stwo Spra wie dli -
wo ści prze pro wa dzi ło we wszyst kich są dach i pro ku ra tu rach – do ca łe go okre su dzia łal no ści spe cjal -
nych są dów kar nych. Jej wy ni ki do ty czy ły je dy nie dru giej po ło wy 1944 r., ca łe go 1945 r. i pierw szej
po ło wy 1946 r., a spe cjal ne są dy kar ne dzia ła ły jesz cze kil ka mie się cy po tym, jak rze czo na an kie ta zo -
sta ła za koń czo na i jej wy ni ki opu bli ko wa ne. Zob. Ze sta ty sty ki…, s. 47–48.

29 A. Pysz kow ski, op. cit., s. 39.
30 K. Bo guc ki, Or ga ni za cja…, s. 31. 
31 Po dob ne gru py wy ru szy ły też w ma ju na Po mo rze Za chod nie, a w lip cu na Ma zu ry. Zob. AAN,

MS, 6977, No tat ka, 5 IV 1946 r., k. 41. 
32 Ksiądz Sta ni sław Bog da no wicz twier dzi, że mi ni ster Hen ryk Świąt kow ski, któ ry był ko le gą ze

stu diów Sta ni sła wa Sta chur skie go, mia no wał go pro ku ra to rem SSK w Gdań sku, szan ta żu jąc po sia da ny -
mi in for ma cja mi o tym, że pro ku ra tor Sta chur ski przed woj ną, w słyn nym pro ce sie łuc kim, oskar żał
komu ni stów o zdra dę sta nu i dzia ła nia na rzecz przy łą cze nia do Związ ku So wiec kie go re gio nu bia ło -
stoc kie go. Zob. S. Bog da no wicz, Ka rol Ma ria Splett. Bi skup gdań ski cza su woj ny. Wię zień spe cjal ny
PRL, Gdańsk 1995, s. 108–109.

33 K. Bo guc ki, Or ga ni za cja…, s. 32. 
34 AAN, MS, 5643, Pi smo do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, 16 VI 1945 r., k. 41.



SSK i Pro ku ra tu ry SSK w Gdań sku wy brał bu dy nek w Gdań sku -Wrzesz czu przy ul. Ste -
fa na Ba to re go 5, w któ rym mie ścił się już SG w Gdań sku35. 

Je go wy bór zo stał za apro bo wa ny przez prze wod ni czą ce go SSK w Gdań sku Jó ze fa Tar -
czew skie go, któ ry w tym cza sie przy je chał do Gdań ska36. W spra woz da niu za czer -
wiec 1945 r. pro ku ra tor gdań skie go SSK in for mo wał swo ich prze ło żo nych, że za kil ka dni
gdań ska pro ku ra tu ra i sąd spe cjal ny zmie ni swo ją sie dzi bę, gdyż wo je wo da gdań ski uży -
czył obu in sty tu cjom lo kal w bu dyn ku Urzę du Wo je wódz kie go3 7. W sierp niu 1945 r. gdań -
ski SSK zno wu cze ka ła prze pro wadz ka, tym ra zem do opusz czo ne go już przez od dzia ły
Ar mii Czer wo nej bu dyn ku przy ul. No we Ogro dy 30, do któ rej oprócz SSK w Gdań sku
i pod le głej mu pro ku ra tu ry prze nio sły się tak że: Pro ku ra tu ra i Sąd Okrę go wy, Od dział
Pro ku ra to rii Ge ne ral nej RP w Gdań sku, Ku ra to rium Okrę gu Szkol ne go Gdań skie go
i Dyrek cja La sów Pań stwo wych38. W grud niu 1945 r. gdań ski sąd i pro ku ra tu ra spe cjal na
ko lej ny raz zmie ni ły swo ją sie dzi bę, prze no sząc się do bu dyn ku przy ul. No we Ogro dy 28,
w któ rym obie in sty tu cje po zo sta ły aż do koń ca swo jej dzia łal no ści39.

Spe cjal ny Sąd Kar ny w Gdań sku roz po czął swo ją dzia łal ność pod ko niec czerw -
ca 1945 r., kie dy do Gdań ska przy by li: wy zna czo ny na prze wod ni czą ce go są du – Jó zef
Tar czew ski40, mia no wa ny sę dzią SSK w Gdań sku – Sta ni sław Gmi trzak, a tak że kan ce -
list ka – Ire na Wa wer ska i woź ny są do wy – Wła dy sław Chu dzik. Na sta no wi ska sę dziów
SSK w Gdań sku zo sta li tak że po wo ła ni lub do tej pra cy od de le go wa ni sę dzio wie SA i SO
w Gdań sku: Zyg munt Ros sow ski i Bro ni sław Mor ski41. Ob szar ju rys dyk cyj ny gdań skie -
go są du spe cjal ne go ukształ to wał się osta tecz nie we wrze śniu 1945 r. i obej mo wał wo je -
wódz two gdań skie, Po mo rze Za chod nie i Okręg Ma zur ski42 – łącz nie 55 po wia tów43.

Pierw szy okres dzia łal no ści SSK w Gdań sku był bar dzo trud ny. Jak pi sał Jó zef Tar -
czew ski: „Trud no ści zwią za ne z uru cho mie niem są du by ły ol brzy mie. Przede wszyst kim
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35 S. Sta chur ski, Ze wspo mnień pro ku ra to ra spe cjal ne go są du kar ne go [w:] M. Wa lic ka, Pró ba wspo -
mnień, Gdańsk 1945/1946, s. 62–63. Jed nak w pi śmie z 16 VI 1945 r., skie ro wa nym do mi ni stra spra -
wie dli wo ści, pro ku ra tor Sta chur ski pi sze, że pierw sza sie dzi ba Pro ku ra tu ry SSK i SSK mie ści ła się
w bu dyn ku przy ul. Kru se stras se 3 (obec nie Pi ra mo wi cza 3). Zob. APG, Pro ku ra tu ra Po wia to wa w Gdań -
sku (da lej: PPG), 1, Pi smo do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, 16 VI 1945 r., k. 2.

36 AAN, MS, 7437, Spra woz da nie z dzia łal no ści SO w Gdań sku za czer wiec 1945 r. Spra wy or ga ni -
za cyj no -go spo dar cze, 28 VI 1945 r., k. 4. We dług Wa cła wa Za rzyc kie go sie dzi ba Pro ku ra tu ry SSK
w Gdań sku mie ści ła się po cząt ko wo w gma chu Urzę du Wo je wódz kie go Gdań skie go przy ul. Oko po wej,
a na stęp nie prze nie sio no ją do gma chu przy ul. gen. Świer czew skie go. Zob. W. Za rzyc ki, Pro ku ra tu ra
gdań ska w trzy dzie sto le ciu Pol ski Lu do wej, „Rocz nik Gdań ski” 1974–1975, s. 289.

37 APG, PPG, 1, Spra woz da nie z dzia łal no ści Pro ku ra tu ry SSK w Gdań sku za czer wiec 1945 r.,
5 VII 1945 r., k. 14.

38 AAN, MS, 7322, Spra woz da nie SA w Gdań sku za sier pień 1945 r. Spra wy or ga ni za cyj no -go spo -
dar cze, 5 IX 1945 r., k. 6.

39 S. Sta chur ski, op. cit., s. 62–63.
40 W dniu 16 V 1945 r. za stęp ca kie row ni ka re sor tu spra wie dli wo ści Le on Chajn zle cił mu or ga ni za -

cję i kie ro wa nie SSK w Gdań sku. Zob. M. Żu kow ski, Or ga ni za cja…, s. 324. 
41 K. Bo guc ki, Z ba dań…, s. 246.
42 Jesz cze w lu tym 1946 r. Olsz tyn pod le gał ju rys dyk cji SKK w Gdań sku, gdyż na dwu ty go dnio wej

de le ga cji był tam wów czas p.o. pod pro ku ra to ra Hen ryk Gą sio row ski, któ ry prze słu chi wał tam oso by za -
trzy ma ne do dys po zy cji pro ku ra to ra SKK w Gdań sku. Zob. APG, PPG, 1, Spra woz da nie p.o. pod pro ku -
ra to ra Hen ry ka Gą sio row skie go z prze bie gu prac za lu ty 1946 r., 5 III 1946 r., k. 133.

43 M. Żu kow ski, Or ga ni za cja…, s. 324.



brak lo ka lu i per so ne lu44. Dla zo bra zo wa nia tych trud no ści po dam tyl ko, że w cza sie wy -
zna cze nia roz praw na sier pień i pierw szą po ło wę wrze śnia nie dys po no wa łem ani jed ną
si łą kan ce la ryj ną i ani jed nym dru kiem4 5. Prze szko dy te jed nak zo sta ły prze zwy cię żo ne
i dzi siaj sąd funk cjo nu je w peł ni. Eta ty sił biu ro wych są w peł ni ob sa dzo ne. Szwan ku je
tyl ko ob sa da sę dziow ska. Do tych czas mia łem do po mo cy jed ne go sę dzie go, któ ry w tych
dniach zo stał prze nie sio ny z Gdań ska do Kielc, tak że do są dze nia spraw po zo sta ję w tej
chwi li sam”46. 

Pierw szy akt oskar że nia wpły nął do SSK w Gdań sku 4 sierp nia 1945 r., a pierw sza
roz pra wa od by ła się 6 wrze śnia 1945 r.47 Roz po czę cie dzia łal no ści na Po mo rzu Gdań -
skim opi sa ły lo kal ne ga ze ty, m.in. „Dzien nik Bał tyc ki”, w któ rym 9 wrze śnia uka zał się
nie wiel ki ar ty kuł za ty tu ło wa ny Re ne ga ci przed są dem. Moż na w nim prze czy tać,
że „w So po cie roz po czął dzia łal ność sąd spe cjal ny dla spraw po li tycz nych. Pierw sza
rozpra wa od by ła się 6 wrze śnia br. w sa li kon fe ren cyj nej Za rzą du Miej skie go i do ty czyła
by łej wła ści ciel ki skle pu w Or ło wie, Lu izy Nass. Oskar żo no ją o wro gie usto sun ko wa -
nie się do Po la ków (pod czas oku pa cji nie miec kiej oskar żo na lży ła lud ność pol ską, od -
ma wia ła ar ty ku łów spo żyw czych i bi ła dzie ci pol skie przy cho dzą ce do skle pu) i ska za no
na czte ry la ta wię zie nia”48.

W swo im orzecz nic twie spe cjal ne są dy kar ne opie ra ły się głów nie na prze pi sach De -
kre tu z 31 sierp nia 1944 r. o wy mia rze ka ry dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia rzy
win nych za bójstw i znę ca nia się nad lud no ścią cy wil ną i jeń ca mi oraz dla zdraj ców na -
ro du pol skie go, zwa ne go po tocz nie de kre tem „sierp nio wym” lub „sierp niów ką”49. Po -
cząt ko wo ka ral no ścią ob ję to: udział w za bój stwie osób cy wil nych i jeń ców, znę ca nie się
nad ni mi lub ich prze śla do wa nie, udział w uję ciu osób po szu ki wa nych przez wła dze oku -
pa cyj ne oraz in ne dzia ła nia na szko dę osób prze by wa ją cych na ob sza rze pań stwa. Za ich
po peł nie nie prze wi dzia no wy łącz nie ka rę śmier ci. Sank cję po zba wie nia wol no ści do -
pusz czo no tyl ko wo bec spraw ców, któ rzy wy mu sza li, pod groź bą od da nia wła dzom oku -
pa cyj nym, świad cze nia od in nych osób. Obok ka ry za sad ni czej ob li ga to ryj nie orze ka no
kon fi ska tę mie nia, utra tę praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych. Prze pi -
som nada no moc wstecz ną obo wią zu ją cą od 1 wrze śnia 1939 r.50
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44 Pro ku ra tor Pro ku ra tu ry SSK w Gdań sku Sta ni sław Sta chur ski wspo mi na, że „wo bec bra ku ma -
szy nist ki ak ta oskar że nia w pierw szych kie ro wa nych do Spe cjal ne go Są du Kar ne go spra wach pi sał mi
pre zes te go są du, ja za to pro wa dzi łem mu re per to rium spraw są do wych”. Zob. S. Sta chur ski, op. cit.,
s. 62–63.

45 Pi sma naj czę ściej spo rzą dza no na od wrot nych stro nach na sta rych nie miec kich blan kie tach i dru -
kach al bo wy dzie ra no czy ste kar ty ze sta rych akt i wy ko rzy sty wa no do bie żą cej dzia łal no ści. Pra cow ni -
cy biu ro wi od ręcz nie spo rzą dza li re per to ria i księ gi. Do spo rzą dza nia pism wy ko rzy sty wa no nie miec kie
ma szy ny do pi sa nia. 

46 AAN, MS, 7086, Spra woz da nie z dzia łal no ści SSK w Gdań sku, b.d., k. 69.
47 AIPN Gd, 455/1, Re per to rium „K.spec.” SSK w Gdań sku za la ta 1945–1946, k. 5.
48 Re ne ga ci przed są dem, „Dzien nik Bał tyc ki”, 9 IX 1945 r.
49 A. Li tyń ski, Usta wo daw stwo kar ne w pierw szych la tach Pol ski Lu do wej [w:] Woj na do mo wa czy

no wa oku pa cja? Pol ska po ro ku 1944, red. A. Aj nen kiel, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1998, s. 125–136.
50 Na ru sze nie za sa dy lex re tro non agit uza sad nia no dwu to ro wo. Część ko men ta to rów twier dzi ła, że

dys po zy cje de kre tu je dy nie uję ły w syn te tycz ną praw ną ca łość sta ny fak tycz ne, bez praw ne i ka ral ne już
pod rzą da mi prze pi sów ko dek so wych. In ni po wo ły wa li się na ochro nę praw czło wie ka i na ro do wo ści
na ru szo nych w ska li i w spo sób nie pod da ją cy się oce nom kla sycz nych re gu la cji pra wa kar ne go. Zob.
A. Mach ni kow ska, Wy miar…, s. 261.



De kret z 31 sierp nia 1944 r. był ak tem praw nym, któ ry prze wi dy wał sto so wa nie bar -
dzo su ro wych sank cji kar nych51. Na czte ry prze wi dzia ne w tym de kre cie ar ty ku ły w trzech
przy pad kach moż na by ło orzec ka rę śmier ci. Do ska zy wa nia na naj wyż szy wy miar ka ry
wy ko rzy sty wa no z re gu ły ar ty kuł pierw szy52. Jak za uwa żył Adam Li tyń ski, art. 1 „sier -
pniów ki” był je dy nym w dwu dzie sto wiecz nym pol skim po wszech nym usta wo daw stwie
kar nym, któ ry prze wi dy wał bez względ nie okre ślo ną sank cję w for mie ka ry śmier ci53. Po -
dob nie ka ra no za wska za nie lub uję cie oso by na le żą cej do ka te go rii prze śla do wa nej lub
ści ga nej przez wła dze oku pa cyj ne, je że li by ło to spo wo do wa ne wzglę da mi na tu ry po li -
tycz nej, na ro do wo ścio wej, wy zna nio wej lub ra so wej (art. 1 pkt 2). Su ro wej oce nie pod -
le ga ły tak że do no si ciel stwo do władz oku pa cyj nych oraz in ne for my współ pra cy z ni mi.
Wy ma ga ne by ło wpraw dzie stwier dze nie umyśl no ści przy do ko ny wa niu prze stęp stwa,
ale w po stę po wa niu są do wym sto so wa na by ła zwy kle prak ty ka z gó ry ob cią ża ją ca spraw -
cę. Sze ro ko in ter pre to wa no po ję cie „udzia łu w do ko ny wa niu za bójstw”, któ re za wie ra ło
m.in. pod że ga nie i po moc nic two, udział w ak cjach po li cyj nych i są dach nie miec kich
(świad cze nie na nie ko rzyść Po la ków). W ta kim przy pad ku ka rę śmier ci sto so wa no ob li -
ga to ryj nie54. 

W la tach 1944–1946 de kret „sierp nio wy” był kil ka krot nie ak tu ali zo wa ny. Pierw sza
no we la z 16 lu te go 1945 r. by ła ści śle zwią za na z uchwa le niem no we li do de kre tu o NTN
i do ty czy ła wła ści wo ści rze czo wej spe cjal nych są dów kar nych. Zo sta ła ona roz cią gnię -
ta na prze stęp ców wo jen nych wy da nych Pol sce przez in ne pań stwa, któ rych spra wy
pod le ga ły pro ku ra to ro wi NTN, ale ze wzglę du na „mniej szy ka li ber” oskar żo nych mogły
zo stać prze ka za ne spe cjal nym są dom kar nym. Rze czo na no we li za cja umoż li wi ła rów -
nież osą dze nie osób pod le ga ją cych ści ga niu na pod sta wie De kre tu z 28 czerw ca 1946 r.
o od po wie dzial no ści kar nej za od stęp stwo od na ro do wo ści w cza sie woj ny 1939–194555

oraz znio sła w nie któ rych sank cjach wy łącz ność ka ry śmier ci56. W wy ni ku prze pro wa -
dzo nych zmian usu nię to wie le wad, zła go dzo no nie któ re za pi sy i wpro wa dzo no po sta -

Dariusz Burczyk
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

298

51 Ja ko szcze gół war to po dać, że prze wod ni czą cy SSK w Kra ko wie in for mo wał Mi ni ster stwo Spra -
wie dli wo ści, że ław ni cy w je go są dzie uwa ża ją de kret „sierp nio wy” i ca łą pro ce du rę za zbyt su ro wą, co
skła nia ich do orze ka nia unie win nień wo bec zbyt wy so kich dol nych gra nic ka ry. Nie wy da je się jed nak,
by by ło to zja wi sko po wszech ne; ra czej sły chać żą da nia za ostrze nia ka ry, od we tu na hi tle row cach i ich
ko la bo ran tach. Zob. A. Li tyń ski, O pra wie…, s. 67.

52 Wspo mnia ny ar ty kuł brzmiał: „Kto, idąc na rę kę wła dzy oku pa cyj nej a) brał lub bie rze udział
w do ko ny wa niu za bójstw osób spo śród lud no ści cy wil nej lub jeń ców wo jen nych, w znę ca niu się nad ni -
mi, przy czy nił się do ich prze śla do wa nia, b) dzia łał lub dzia ła na szko dę po szu ki wa nych al bo prze śla do -
wa nych przez wła dzę oku pa cyj ną z ja kich kol wiek przy czyn (z wy łą cze niem ści ga nia za prze stęp stwa
po spo li te) przez ska za nie, uję cie lub wy wo że nie pod le ga ka rze śmier ci”. 

53 A. Li tyń ski, O pra wie…, s. 64.
54 Idem, Pod sta wy pra wa ter ro ru. O nie któ rych zmia nach w pra wie kar nym pierw szej de ka dy Pol ski

Lu do wej [w:] Z dzie jów są dów i pra wa, red. A. Li tyń ski, Ka to wi ce 1992, s. 116.
55 DzU, 1946, nr 41, poz. 237.
56 W pierw szej re dak cji de kret prze wi dy wał je dy nie dwa sta ny fak tycz ne. W art. 1 lit. a. – bra nie

bez po śred nie go udzia łu w do ko ny wa niu za bójstw, znę ca niu się i prze śla do wa niach, a pod lit. b. – dzia -
ła nie na szko dę osób po szu ki wa nych lub prze śla do wa nych przez ich uję cie, wy wo że nie lub prze śla do -
wa nie. Oso ba, któ ra po peł ni ła jed no lub oba z tych prze stępstw, mu sia ła zo stać ska za na na ka rę śmier ci.
Na pod sta wie tej no we li za cji za prze stęp stwa okre ślo ne w art. 1 par. 2 i art. 2 de kre tu „sierp nio we go”,
tj. wy mu sze nie świad czeń od osób po szu ki wa nych lub prze śla do wa nych pod groź bą uję cia lub od da nia
ich w rę ce władz oku pa cyj nych, gro zi ła „je dy nie” ka ra wię zie nia.



no wie nia wy ni ka ją ce z orzecz nic twa Mię dzy na ro do we go Try bu na łu Woj sko we go
w Norym ber dze57. 

Do wła ści wo ści spe cjal nych są dów kar nych obok prze stępstw z de kre tu z 31 sierp nia
1944 r. włą czo no rów nież spra wy zwią za ne z od stęp stwem od na ro do wo ści i pol skie go
oby wa tel stwa. Na po dsta wie De kre tu PKWN z 4 li sto pa da 1944 r. o środ kach za bez pie -
cza ją cych w sto sun ku do zdraj ców na ro du58 pro ku ra tor SSK mógł skie ro wać do obo zu
pra cy przy mu so wej oso by, któ re w okre sie II woj ny świa to wej za de kla ro wa ły przy na -
leż ność do na ro do wo ści nie miec kiej59. Słusz ność de cy zji pro ku ra to ra ba dał sąd na po sie -
dze niu nie jaw nym bez udzia łu osa dzo ne go i obroń cy, utrzy mu jąc w mo cy lub uchy la jąc
je go za rzą dze nie60. Je że li cho dzi o udział gdań skie go są du spe cjal ne go w pro ce du rze
reha bi li ta cyj nej, to na pod sta wie usta leń po czy nio nych przez Ka zi mie rza Bo guc kie go
wie my, że pro ku ra tor SSK wniósł do SSK w Gdań sku 453 za ża le nia na po zy tyw ne
dla wnio sko daw cy orze cze nie są dów grodz kich o re ha bi li ta cji (72 za ża le nia w 1945 r.
i 381 w 1946 r.) oraz za żą dał za wie sze nia po stę po wa nia re ha bi li ta cyj ne go w 161 spra -
wach (wszyst kie w 1946 r.)61.

Spe cjal ny sąd kar ny orze kał w skła dzie jed ne go sę dzie go oraz dwóch ław ni ków62.
Sę dzie go po wo ły wa ło Pre zy dium KRN na wnio sek kie row ni ka re sor tu spo śród osób po -
sia da ją cych kwa li fi ka cje praw ne. Do po szcze gól nych są dów po wo ły wa no jed ne go sę -
dzie go prze wod ni czą ce go i trzech sę dziów zwy kłych, przy czym ich licz ba mo gła być
w ra zie po trze by po więk szo na. Sę dzio wie i pro ku ra to rzy spe cjal nych są dów kar nych
zrów na ni by li w swych pra wach z sę dzia mi i pro ku ra to ra mi ape la cyj ny mi63. Je że li cho -
dzi o ob sa dę per so nal ną SSK w Gdań sku, to w la tach 1945–1946 pra co wa ło w nim
(na etat cie lub na de le ga cji) łącz nie sied miu sę dziów (Sta ni sław Gmi trzak, Bro ni sław
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57 Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ w re zo lu cji z grud nia 1946 r. uzna ło tzw. za sa dy no rym ber skie (sta -
tut MTW, wy rok pro ce su w spra wie głów nych zbrod nia rzy wo jen nych z 1 X 1946 r. i wy ro ki pro ce sów
po chod nych) za pod sta wę kształ to wa nia się pra wa mię dzy na ro do we go w pra wie ści ga nia prze stęp ców
wo jen nych. Zob. L. Ku bic ki, Zbrod nie…, s. 138–139.

58 DzU, 1944, nr 11, poz. 54.
59 W mar cu 1947 r. w obo zach utwo rzo nych na pod sta wie de kre tu o środ kach za bez pie cza ją cych

prze by wa ła jesz cze znacz na gru pa osób ocze ku ją cych na de cy zję pro ku ra to ra o wnie sie niu ak tu oskar -
że nia lub przy wró ce niu wol no ści. Ich li czeb ność sza co wa no na oko ło 34 000 osa dzo nych, wie lu in nych
po mi mo po zo sta wa nia na wol no ści rów nież nie mia ło ure gu lo wa ne go sta tu su kar no -ad mi ni stra cyj ne go.
Ter min za koń cze nia trwa ją ce go w przy pad ku nie któ rych osa dzo nych od trzech lat sta nu nie pew no ści
kil ka krot nie prze dłu ża no, osta tecz nie do 31 III 1948 r. Po cząt ko wo po wo ły wa no się na opóź nio ną pu -
bli ka cję prze pi sów unie moż li wia ją cą we ry fi ka cję osa dzo nych, a na stęp nie trud no ści do wo do we po ja -
wia ją ce się w po stę po wa niu przy go to waw czym. Fak tycz ne przy czy ny znaj do wa ły się po stro nie
opie sza łe go dzia ła nia or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W po ło wie 1948 r. więk szość in ter no wa -
nych zo sta ła zwol nio na. Znacz na część osób in ter no wa nych zo sta ła jed nak w la tach 1947–1948 po zba -
wio na pol skie go oby wa tel stwa i wy sie dlo na do Nie miec. Zob. G. Ja ku bow ski, Są dow nic two po wszech ne
w Pol sce 1944–1950, War sza wa 2002, s. 189.

60 Po sta no wie nie są du w tej kwe stii nie pod le ga ło za skar że niu. Zob. A. Mach ni kow ska, Wy miar…, s. 266.
61 K. Bo guc ki, Or ga ni za cja…, s. 49.
62 Spe cjal ny sąd kar ny mógł orze kać tak że w in nym skła dzie. Art. 2 ust. 5 de kre tu z 4 XI 1944 r.

prze wi dy wał, że pre zes spe cjal ne go są du kar ne go mo że z urzę du lub na wnio sek pro ku ra to ra te goż są du
prze ka zać spra wę do po now ne go roz po zna nia spe cjal ne mu są do wi kar ne mu w skła dzie pię ciu sę dziów
(dwóch za wo do wych i trzech ław ni ków).

63 A. Mu rzy now ski, J. Re zler, Wy miar spra wie dli wo ści w Pol sce w la tach 1944–1970. Usta wo daw -
stwo, or ga ni za cja i dzia łal ność, War sza wa 1972, s. 24.



Mor ski, Zyg munt Ros sow ski, An to ni Stop niak, Alek san der Mie czy sław Su re wicz, Józef
Tar czew ski, Sta ni sław Woj ty now ski) i dzie sięć osób per so ne lu są do we go (Wła dy sław
Chu dzik, Le oka dia Cię żak, Wła dy sław Ko sze luk, Mie czy sław Ksztoń, An to ni Pa sier -
bie wicz, Re gi na Szulc, Wła dy sła wa Ta new ska, Wła dy sław Trzciń ski, Wan da Wachow -
ska, Ire na Wa wer ska). 

Od no śnie do do świad cze nia za wo do we go i wy kształ ce nia sę dziów SSK w Gdań sku
to wszy scy oni mie li wyż sze wy kształ ce nie praw ni cze (prze wod ni czą cy są du po sia dał na -
wet sto pień na uko wy dok to ra praw). Le gi ty mo wa li się rów nież spo rym do świad cze niem
za wo do wym zdo by tym przed woj ną w są dach ape la cyj nych i okrę go wych oraz ad wo ka -
tu rze. Kil ku z sę dziów pra cu ją cych w SSK w Gdań sku orze ka ło tak że w cza sie oku pa cji
w są dach dzia ła ją cych na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa, resz ta w tym cza sie nie
wy ko ny wa ła swo je go wy uczo ne go za wo du64. Więk szość pra cow ni ków kan ce la ryj nych
sta no wi li rów nież przed wo jen ni pra cow ni cy pol skie go wy mia ru spra wie dli wo ści.

Kra jo wa Ra da Na ro do wa usta la ła tak że li stę ław ni ków są do wych (spo śród kan dy da -
tów przed sta wio nych przez wła ści we te ry to rial nie wo je wódz kie ra dy na ro do we), któ rzy
mie li uzu peł nić skła dy orze ka ją ce spe cjal nych są dów kar nych65. W związ ku z tym, iż
w nie któ rych miej sco wo ściach do koń ca 1945 r. nie po wo ła no rad na ro do wych, prze -
wod ni czą cy spe cjal nych są dów kar nych zo bo wią za ni by li zwró cić się do ko mi sji po ro -
zu mie waw czych stron nictw lub związ ków za wo do wych o wy ty po wa nie ław ni ków66.
Wy mo gi, ja kie mu sie li speł niać ław ni cy, okre ślo no w art. 7 de kre tu z 12 wrze śnia 1944 r.
Mo gły ni mi zo stać oso by, któ re „bra ły lub bio rą czyn ny udział bądź w wal ce zbroj nej
z oku pan tem nie miec kim, bądź w cy wil nej ak cji sa mo obro ny i opo ru, włą cza jąc w to ak -
cje pro pa gan do we, bądź też w ak cji od bu do wy pań stwo wo ści pol skiej w za kre sie po li -
tycz nym, spo łecz nym, go spo dar czym lub kul tu ral nym, o ile ukoń czy ły 21 lat ży cia”.
Wy klu czo no oso by, na któ rych cią żył za rzut współ pra cy z oku pan tem nie miec kim, a tak -
że oso by po dej rze wa ne o dzia łal ność w cza sie oku pa cji w struk tu rach Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go lub po wo jen ną współ pra cę z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. 
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64 No we wła dze, po mi mo roz po czy na ją cej się we wnętrz nej wal ki po li tycz nej, re spek to wa ły wy ro ki
nie jaw nych, sfor ma li zo wa nych struk tur wy mia ru spra wie dli wo ści funk cjo nu ją cych w la tach 1940–1944.
Po zy tyw ną oce nę wy sta wio no rów nież sę dziom pra cu ją cym w są dach kon tro lo wa nych przez oku pa cyj -
ną ad mi ni stra cję, uzna jąc, że nie do szło do sprze nie wie rze nia się pol skiej ra cji sta nu i ety ce za wo do wej.
Jed nak do świad cze nia orzecz ni cze w cza sie woj ny były udzia łem tyl ko nie znacz nej czę ści praw ni ków.
Zob. A. Mach ni kow ska, Wy miar…, s. 62.

65 In sty tu cja ław ni ków w II RP by ła w za sa dzie – z wy jąt kiem są dów pra cy – nie zna na, dla te go też
nie od ra zu zde cy do wa no się na ich wpro wa dze nie do „od ro dzo ne go” wy mia ru spra wie dli wo ści. Naj -
pierw te sto wa no ją w są dach szcze gól nych lub w szcze gól nych try bach po stę po wa nia (po stę po wa nie do -
raź ne) przed są da mi po wszech ny mi. Na stęp nie wpro wa dzo no ław ni ków do są dów woj sko wych
i spe cjal nych są dów kar nych (1944). Po ich znie sie niu w 1946 r. pro wa dzo ne przez nich spra wy prze -
szły do kom pe ten cji są dów okrę go wych orze ka ją cych w skła dzie ław ni czym. Udział ław ni ków w po stę -
po wa niu są do wym prze wi dy wa ły tak że de kre ty lub usta wy o: środ kach za bez pie cza ją cych w sto sun ku
do zdraj ców na ro du, wy łą cze niu ze spo łe czeń stwa pol skie go wro gich ele men tów, Naj wyż szym Try bu -
na le Na ro do wym i prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy pań stwa. W la tach
1949–1950 na stą pi ło dal sze roz sze rze nie udzia łu ław ni ków. Uzy ska li oni wszyst kie upraw nie nia sę -
dziow skie, z wy jąt kiem prze wod ni cze nia roz pra wie. Pod ha słem rze ko mej „de mo kra ty za cji są dów” ko -
mu ni ści uzy ska li jesz cze jed ną moż li wość wpły wa nia na ich orzecz nic two. Sze rzej zob. A. Li tyń ski,
O pra wie…, s. 134–136.

66 AAN, MS, 5568, Wnio ski i uwa gi na tle zjaz du w To ru niu (z de cy zja mi mi ni stra), b.d., k. 9. 



Sze ro kie do pusz cze nie do orzecz nic twa tzw. czyn ni ka oby wa tel skie go by naj mniej nie
ozna cza ło wpro wa dze nia do nie go przy pad ko wych osób. Kra jo wa Ra da Na ro do wa wie -
lo krot nie in stru owa ła, aby pre zy dia wo je wódz kich rad na ro do wych zwra ca ły uwa gę
na sta ran ny do bór kan dy da tów na ław ni ków, co mia ło za bez pie czyć są dy przed „nie uza -
sad nio ną ła god no ścią”67. Po le co no do bie rać lu dzi o od po wied nich po glą dach po li tycz -
nych. Nie mu sie li oni speł niać wy mo gów sta wia nych usta wo wo sę dziom. Nie żą da no
wy kształ ce nia, tym bar dziej praw ni cze go, ani żad nych kwa li fi ka cji, ani prak ty ki i do -
świad cze nia. Wy star czy ło cał ko wi te pod po rząd ko wa nie i dys po zy cyj ność68. Wi ce dy rek -
tor Wy dzia łu Praw ne go Biu ra Pre zy dial ne go KRN Ka zi mierz Bi skup ski w pi śmie
do Pre zy dium KRN z 4 czerw ca 1946 r. na le gał na sta ran ny do bór ław ni ków: „Ich wy -
ro bie nie spo łecz ne i po li tycz ne po sia da pierw szo rzęd ne zna cze nie”69. Ław ni cy za sia da -
ją cy w skła dach orze ka ją cych SSK w Gdań sku, po dob nie jak we wszyst kich no wo
two rzo nych są dach za rów no cy wil nych, jak i kar nych, mie li pra wa rów ne z sę dzia mi, nie
mo gli je dy nie prze wod ni czyć roz pra wie. 

Za pew nie nie udzia łu czyn ni ka oby wa tel skie go w są dze niu zbrod nia rzy hi tle row skich
by ło, oprócz ko niecz no ści przy go to wa nia tech nicz nych wa run ków dzia łal no ści są du, jed -
ną z naj waż niej szych kwe stii w fa zie or ga ni za cyj nej SSK w Gdań sku. Dla ob sza ru ju rys -
dyk cyj ne go są du gdań skie go li stę ław ni ków mu sia ło za twier dzić Pre zy dium KRN spo śród
kan dy da tów przed sta wio nych przez wo je wódz kie ra dy na ro do we w Gdań sku, Szcze ci nie
i Olsz ty nie. Funk cje ław ni ków lu do wych w ca łym okre sie działania SSK w Gdań sku peł -
ni ło łącz nie sto dwa dzie ścia je den osób, m.in.: Helena Dżus, S. Go lon kie wicz, T. Jóź wiak,
Eu ge niusz Łem pic ki, Eu ge niusz Paul, Pa weł Pu cek, B. Star czew ski, S. Brzo zow ski,
W. Chwa leb ny, S. Gu zek, C. La so ta, A. Ma zur kie wicz, M. Stan kie wicz, E. Szu ta, M. Żak,
T. Ana szew ski, Jan Jaś ko wiak, R. Mło tec ki, B. Osiec ki, J. Po ho rec ki i P. Po mo rek70. 

Or ga ny ad mi ni stra cji cy wil nej nie by ły je dy ny mi in sty tu cja mi, z któ ry mi w cza sie
swo jej dzia łal no ści mu siał współ pra co wać spe cjal ny sąd kar ny. Szcze gól nie bli skie kon -
tak ty je go prze wod ni czą cy utrzy my wał z miej sco wy mi or ga na mi MBP, któ re go funk cjo -
na riu sze pro wa dzi li śledz twa w spra wach po zo sta ją cych w ju rys dyk cji SSK w Gdań sku.
Nie ste ty po ziom me ry to rycz ny funk cjo na riu szy MO i UBP oraz ich fa cho we przy go to -
wa nie do wy peł nia nia po wie rzo nych im za dań po zo sta wia ły wie le do ży cze nia, co od bi -
ja ło się ne ga tyw nie na pro wa dzo nych przez nich do cho dze niach. 

Bra ki lub błę dy w pro wa dze niu śledztw po wo do wa ły zwro ty spraw do UBP w ce lu
ich uzu peł nie nia71. Po ja wia ją ce się co raz czę ściej in for ma cje o nie zna jo mo ści przez funk -
cjo na riu szy MBP pod sta wo wych i nie zbęd nych w ich pra cy ak tów nor ma tyw nych spo -
wo do wa ły wy da nie przez mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go Za rzą dze nia nr 7
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67 M. Ry bic ki, Ław ni cy lu do wi w są dach PRL, War sza wa 1968, s. 122.
68 M. Fajst, Udział czyn ni ka spo łecz ne go w wy mia rze spra wie dli wo ści, „Stu dia Iu ri di ca” 1999, t. 35,

s. 43–65.
69 Z. Bie gań ski, Są dow nic two…, s. 133.
70 Usta le nia au to ra na pod sta wie akt spraw kar nych.
71 Je dy nie 239 spraw (tj. 5,6 proc. ich ogó łu) nie wy ma ga ło uzu peł nie nia do cho dze nia. W po zo sta -

łych 94,4 proc. spraw pro ku ra tu ra SSK zwra ca ła ak ta urzę dom bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub MO ce -
lem uzu peł nie nia do cho dze nia, głów nie przez zgro ma dze nie wy star cza ją ce go do wnie sie nia ak tu
oskar że nia ma te ria łu do wo do we go. Czy nio no tak od dwóch do ośmiu ra zy w jed nej spra wie. Zob. K. Bo -
guc ki, Or ga ni za cja…, s. 43. 



z 4 grud nia 1944 r., w któ rym zo bo wią zał on po szcze gól nych sze fów wo je wódz kich i po -
wia to wych UBP oraz ko men dan tów MO do kom ple to wa nia wszyst kich za rzą dzeń, in -
struk cji i okól ni ków do ty czą cych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa oraz do or ga ni za cji
sys te ma tycz ne go za zna ja mia nia pod le głych so bie funk cjo na riu szy z ty mi prze pi sa mi i eg -
ze kwo wa nia od nich ich zna jo mo ści. Wśród kil ku na stu pod sta wo wych dla funk cjo na riu -
szy UBP i MO ustaw i za rzą dzeń, któ re po win ni do sko na le znać, zna la zły się tak że dwa
de kre ty spe cjal ne go pra wa kar ne go: De kret z 12 wrze śnia 1944 r. o spe cjal nych są dach
kar nych dla zbrod nia rzy fa szy stow sko -hi tle row skich i De kret z 31 sierp nia 1944 r. o wy -
mia rze ka ry dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia rzy win nych za bójstw i znę ca nia
się nad cy wil ną lud no ścią i jeń ca mi oraz dla zdraj ców na ro du pol skie go72.

Prze wod ni czą cy SSK, któ ry w prze ci wień stwie do pro ku ra to rów SSK nie mu siał kon -
tak to wać się z funk cjo na riu sza mi UBP na po zio mie po stę po wa nia przy go to waw cze go,
we wza jem nych kon tak tach nie za uwa żył więk szych pro ble mów: „Sto sun ki na sze go są -
du z wszyst ki mi urzę da mi nie po zo sta wia ją w tej chwi li ni cze go do ży cze nia. Wszę dzie
znaj du je my peł ne zro zu mie nie na szych po trzeb i dąż no ści, i idą nam w mia rę swych moż -
li wo ści na rę kę. Bez pow rot nie mi nę ły cza sy, a by ło to w chwi li na sze go przy jaz du na Wy -
brze że, kie dy to na mo je py ta nie po sta wio ne w pew nym urzę dzie, gdzie mie ści się sąd,
usły sza łem od po wiedź: «My o żad nym są dzie nic nie wie my i sąd nam tu taj jest zu peł -
nie nie po trzeb ny»”73.

We dług Tar czew skie go wza jem ne sto sun ki z urzę da mi bez pie czeń stwa pu blicz ne go
za rów no na szcze blu wo je wódz kim, jak i po wia to wym ukła da ły się bar dzo do brze. „Je -
śli cho dzi o przy go to wa nie roz pra wy, to wszyst kie po le ce nia są do we wy ko ny wa ne są
z ide al ną wprost skru pu lat no ścią. Nad mie niam, że dla usku tecz nia nia do rę czeń są do wych
po słu gi wa łem się PUBP i nie zda rzył się w do tych cza so wej prak ty ce wy pa dek, abym się
kie dy kol wiek za wiódł. […] Nie ja wią cy się na roz pra wie świad ko wie są na tych miast przez
UB przy uży ciu wła snych środ ków lo ko mo cji ścią ga ni. WUBP sza le nie mi uła twił pra -
wi dło we funk cjo no wa nie są du przez udzie la nie mi bez płat nie swej dru kar ni i wy dru ko -
wa nie we zwań dla świad ków. Po nad to z drob nej ilo ści wy ro ków unie win nia ją cych
(trzech) w sto sun ku do ilo ści roz pa trzo nych spraw (25) wno sić moż na o tym, że i do cho -
dze nia są na le ży cie przez UB prze pro wa dza ne”74.

Jak wspo mi nał Jó zef Tar czew ski, sąd prak tycz nie przez ca ły czas ob cią żo ny był bar -
dzo du żą licz bą spraw. Tyl ko w li sto pa dzie 1945 r. na 24 dni ro bo cze wy zna czo no 22 po -
sie dze nia są do we. Co dzien nie do są du wpły wa ło oko ło 15 ak tów oskar żeń. W związ ku
z tym, że na jed nym po sie dze niu są du moż na by ło mak sy mal nie roz pa trzyć dwie spra -
wy, za ła twie nie tyl ko jed no dnio we go wpły wu spraw wy ma ga ło aż ośmiu po sie dzeń są -
do wych. Do te go do cho dzi ło roz pa try wa nie za ża leń w spra wach re ha bi li ta cyj nych oraz
o wzno wie nie po stę po wa nia, a tak że „umo rze nió wek”75. 

Je że li cho dzi o licz bę spraw, ja kie wpły nę ły do SSK w Gdań sku, to we dług In for ma -
to ra są do we go na la ta 1947/48 by ło ich 1345 z de kre tu z 31 sierp nia 1944 r. i 50
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72 Za rzą dze nie nr 7 MBP z 4 XII 1944 r. o obo wiąz ku zna jo mo ści prze pi sów praw nych przez funk cjo -
na riu szy Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go [w:] Księ ga bez pra wia. Ak ta nor ma tyw ne kie row nic twa Re sor tu
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (1944–1956), wy bór i oprac. B. Kop ka, War sza wa 2011, (pły ta CD), k. 19.

73 AAN, MS, 7086, Spra woz da nie z dzia łal no ści SSK w Gdań sku, b.d., k. 70.
74 Ibi dem, k. 70–71.
75 Ibi dem, k. 69.



– z dekre tu z 4 li sto pa da 1944 r., czy li łącz nie 1395 spraw, z któ rych roz po zna no 64876.
Spra wy, któ rych nie uda ło się roz po znać, zo sta ły – zgod nie z prze pi sa mi De kre tu
z 17 paź dzier ni ka 1946 r. o znie sie niu spe cjal nych są dów kar nych – prze ka za ne do są -
dów i pro ku ra tur okrę go wych. 

Nie ste ty w sto sun ku do SSK w Gdań sku nie dys po nu je my tak do kład ny mi i kom plet -
ny mi spra woz da nia mi mie sięcz ny mi z dzia łal no ści, jak to ma miej sce w przy pad ku pod -
ległej mu pro ku ra tu ry, a te, któ re się za cho wa ły, są al bo szcząt ko we, al bo trud ne do
zin ter pre to wa nia77. Za cho wa ły się, co praw da pra wie kom plet ne da ne spra woz daw cze
o dzia łal no ści SSK w Gdań sku (bra ku je spra woz da nia za sier pień 1946 r.), jed nak spo sób
ich spo rzą dza nia oraz po da ne w tych spra woz da niach dane nie roz strzy ga ją o liczbie wszyst -
kich spraw, ja kie wpły nę ły i zo sta ły roz pa trzo ne przez SSK w Gdań sku (zob. ta be le 1 i 2).

Tab. nr 1. Dzia łal ność SSK w Gdań sku za 1945 r. 

* Przedstawione w tabelach liczby, pomimo ujęcia miesięcznego, nie odnoszą się do liczby
spraw, które wpłynęły lub rozpatrzono w danym miesiącu, ale dotyczą spraw rozpatrzonych lub
zarejestrowanych od początku działalności sądu do końca danego miesiąca sprawozdawczego
(w ana lo gicz ny spo sób uję to da ne do ty czą ce osób ska za nych lub unie win nio nych).

Źró dło: AAN, MS, 7538, Da ne spra woz daw cze o dzia łal no ści SSK w Gdań sku za okres
od wrześ nia do grud nia 1945 r., k. 2, 7, 9, 13.
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76 In for ma tor są do wy na 1947/48 rok, s. 314. We dług An ny Mach ni kow skiej SSK w Gdań sku roz pa -
trzył łącz nie 685 spraw. Zob. A. Mach ni kow ska, Są dow nic two…, s. 400. Dla po rów na nia SSK w To ru niu
zaj mo wał się 1782 spra wa mi, w 1945 r. roz pa trzył 675 spraw, a w 1946 r. – 1728, z cze go 611 prze ka zał
są dom okrę go wym, a 13 zwró cił Pro ku ra tu rze SSK. Zob. J. Woj cie chow ska, op. cit., s. 22.

77 W tecz ce za wie ra ją cej spra woz da nia mie sięcz ne z dzia łal no ści Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści w od -
nie sie niu do ru chu spraw w są dach spe cjal nych znaj du ją się spra woz da nia o wpły wie spraw do SSK
w Gdań sku je dy nie za trzy mie sią ce je go dzia łal no ści: wrze sień i paź dzier nik 1945 r. oraz kwie cień 

Miesiąc

Licz ba 
spraw 

roz pa trzo -
nych 

na jaw nych
po sie dze -

niach 
(roz pra wa
głów na)*

Licz ba 
spraw 

roz pa trzo -
nych  na 

nie jaw nych
po sie -

dzeniach

Licz ba 
osób 

ska za nych 
na ka rę
śmier ci

Licz ba 
osób 

ska za nych 
na ka rę 

wię zie nia

Licz ba 
wy ro ków

unie win nia -
jących

Od wo ła nia
do są dów
grodz kich

Wrzesień 14 9 8 5 2 –

Październik 22 16 9 11 3 16

Listopad 46 18 15 26 10 29

Grudzień 67 18 23 31 20 34

Razem 67 18 23 31 20 34



Tab. nr 2. Dzia łal ność SSK w Gdań sku za 1946 r.

Źró dło: AAN, MS, 7539, Da ne spra woz daw cze o dzia łal no ści SSK w Gdań sku za okres od stycz -
nia do paź dzier ni ka 1946 r., k. 7, 13, 21, 27, 33, 40, 46, 57, 63.

Z 1192 spraw, któ rych ak ta uda ło się au to ro wi od na leźć79 (89 proc. spraw za re je stro -
wa nych w re per to riach są do wych „K.spec.”), zo sta ło roz pa trzo nych 529 (44 proc.).
W cha rak te rze oskar żo nych wy stę po wa ły w nich 603 oso by. Z tej gru py ska za no 287 osób
(47,6 proc.), 231 zo sta ło unie win nio nych (38,3 proc.), a spra wy 85 umo rzo no (14,1 proc.).
Wśród tych ostat nich naj wię cej by ło przy pad ków umo rzeń ze wzglę du na śmierć oskar -
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1946 r. Zob. AAN, MS, 7136, Ruch spraw w są dach spe cjal nych za okres od wrze śnia do paź dzier ni -
ka 1945 r., k. 30, 36; AAN, MS, 7315, Ruch spraw w są dach spe cjal nych za kwie cień 1946 r., k. 38.

78 Pre zen tu ją cy te da ne w swo jej pra cy Ma rek Żu kow ski, po da jąc to sa mo źró dło, błęd nie na pi sał,
że w paź dzier ni ku wy ro ków unie win nia ją cych by ło 200. W do ku men cie na to miast wid nie je licz ba 206.
Zob. AAN, MS, 7539, Da ne spra woz daw cze o dzia łal no ści SSK w Gdań sku za paź dzier nik 1946 r.,
5 XI 1946 r., k. 63. Zob. M. Żu kow ski, Or ga ni za cja…, s. 326.

79 D. Bur czyk, „In wen tarz ide al ny akt Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku (1945–1946)” (mps
w zbio rach au to ra). 

Miesiąc

Licz ba 
spraw 

roz pa trzo -
nych 

na jaw nych
po sie dze -

niach 
(roz pra wa
głów na)*

Licz ba 
spraw 

roz pa trzo -
nych na 

nie jaw nych
po sie -

dzeniach

Licz ba 
osób 

ska za nych 
na ka rę
śmier ci

Licz ba 
osób 

ska za nych
na ka rę 

wię zie nia

Licz ba
wy ro ków

unie win nia -
jących

Od wo ła nia
do są dów
grodz kich

Styczeń 81 58 27 38 26 52

Luty 107 61 31 51 33 70

Marzec 158 91 38 76 51 83

Kwiecień 185 133 39 87 63 104

Maj 203 176 52 97 72 119

Czerwiec 226 251 53 106 89 123

Lipiec 285 252 53 137 119 157

Sierpień brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

Wrzesień 364 364 62 166 158 203

Październik 441 398 64 200 20678 272

Razem 441 398 64 200 206 272



żo ne go (77 przy pad ki). Po zo sta łe 646 spraw zo sta ło prze ka za nych w cza sie dzia łal no ści
spe cjal nych są dów kar nych lub już po ich roz wią za niu od po wied nim te ry to rial nie są dom
okrę go wym. 

Je że li cho dzi o dzia łal ność orzecz ni czą SSK w Gdań sku, to więk szość fe ro wa nych
przez je go sę dziów wy ro ków za pa da ło na se sjach wy jaz do wych – po za ma cie rzy stą sie -
dzi bą są du. Se sje wy jaz do we od by wa ły się m.in. w So po cie, Gdy ni, Wej he ro wie, Tcze -
wie, Słup sku, Ko sza li nie, El blą gu, Olsz ty nie i Szcze ci nie. W grud niu 1945 r. sę dzio wie
SSK w Gdań sku roz pa try wa li spra wy na na stę pu ją cych se sjach wy jaz do wych: w dniach
3–5 grud nia w Ko ście rzy nie; 6, 7, 17 i 28 grud nia w So po cie; 11–14 grud nia w Wej he ro -
wie; 12–15 grud nia w Kar tu zach. Z ko lei na dru gi kwar tał 1946 r. pla no wa no od być se sje
wy jaz do we: w Gdy ni (9–13 kwiet nia), Star gar dzie Gdań skim (25–27 kwiet nia), Wej he ro -
wie (6–11 ma ja), Tcze wie (14–18 ma ja), Kwi dzy nie (21–22 ma ja), Gdy ni (23–25 ma ja)
i Ko ście rzy nie (3–5 czerw ca)80. We dług Ka zi mie rza Bo guc kie go SSK w Gdań sku na se -
sjach wy jaz do wych w 15 miej sco wo ściach roz sia nych na ca łym ob sza rze je go ju rys dyk -
cji (od Olsz ty na po Szcze cin) od był 75 proc. wszyst kich swo ich roz praw81.

Bar dzo czę sto roz pra wy od by wa ły się w for mie po ka zo wej z udzia łem licz nej pu -
blicz no ści, a in for ma cje o da cie i go dzi nie ma ją ce go się od być pro ce su za miesz cza no
w lo kal nych ga ze tach. Tak by ło m.in. w przy pad ku spra wy bi sku pa Splet ta, gdy prze -
wod ni czą cy są du dwa ty go dnie przed pla no wa ną roz pra wą wy słał do Agen cji „Po lpress”
w So po cie proś bę o za mie sze nie w „pi smach co dzien nych” wzmian ki na te mat pro ce su,
któ ry miał się za cząć 28 stycz nia 1946 r. W pi śmie oprócz da ty pro ce su zna la zła się in -
for ma cja o miej scu roz po czę cia pro ce su, za rzu tach, ja kie się sta wia bi sku po wi, oraz o ko -
niecz no ści wcze śniej sze go zgło sze nia chę ci udzia łu w pro ce sie, po nie waż ze wzglę du
na du że za in te re so wa nie mo gła w nim uczest ni czyć tyl ko ogra ni czo na licz ba osób, któ -
re mia ły być wpusz cza ne na sa lę na pod sta wie imien nych kart wstę pu82. 

Pro ces bi sku pa Ka ro la Ma rii Splet ta – na le żą cy obok spra wy człon ków za ło gi KL
Stut thof do naj gło śniej szych spraw roz pa try wa nych przez gdań ski SSK – roz po czął się
28 stycz nia 1946 r.83 W skła dzie są du zna leź li się prze wod ni czą cy SSK w Gdań sku Jó -
zef Tar czew ski oraz w cha rak te rze ław ni ków: dzien ni karz i pre zes SD w Gdy ni Jó zef
Iżyc ki i bur mistrz Oli wy Jó zef Le wiń ski84. Ca ły pro ces trwał pięć dni, a roz pra wy od by -
wa ły się jaw nie w sa li SO w Gdań sku. „Hi tle row ca w fio le tach”, jak na zy wa ły bi sku pa
Splet ta pol skie ga ze ty, oskar żo no o to, że od wrze śnia 1939 r. ja ko ad mi ni stra tor apo stol -
ski die ce zji cheł miń skiej, idąc na rę kę oku pa cyj nej wła dzy nie miec kiej, dzia łał na szko -
dę pań stwa pol skie go i du cho wień stwa ka to lic kie go na ro do wo ści pol skiej oraz lud no ści
cy wil nej przez to, że za bro nił: udzie la nia sa kra men tu spo wie dzi na wet in ar ti cu lo mortis
(w ob li czu śmier ci) w ję zy ku pol skim, gło sze nia ka zań po pol sku i śpie wa nia pie śni w ję -
zy ku pol skim, wpro wa dza nia zwłok zmar łych Po la ków głów nym wej ściem na cmen tarz,
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80 AAN, MS, 7539, Wy kaz wy zna czo nych na mie sią ce kwie cień, maj i czer wiec 1946 r. se sji wy jaz -
do wych SSK w Gdań sku, b.d., k. 17. 

81 K. Bo guc ki, Ści ga nie…, s. 188.
82 AIPN Gd, 604/555, Pi smo do Agen cji „Po lpress”, 12 I 1946 r., k. 92.
83 Ob szer ny opis przy go to wań do pro ce su i sa me go pro ce su znaj du je się w pra cach Pe te ra Ra iny

i ks. Sta ni sła wa Bog da no wi cza. Zob.: P. Ra ina, Ka rol Ma ria Splett. Bi skup gdań ski na ła wie oskar żo -
nych, War sza wa 1994; S. Bog da no wicz, op. cit., s. 101–244.

84 AIPN Gd, 604/555, Pro to kół roz pra wy głów nej, 28 I 1946 r., s. 202.



od ma wiał przy ję cia na po przed nie sta no wi ska księ ży pol skich – o ile nie by li wpi sa ni
na li stę na ro do wą nie miec ką – i za rzą dził usu wa nie z ko ścio łów na pi sów, em ble ma tów
i cho rą gwi pol skich85.

Spe cjal ny Sąd Kar ny w Gdań sku 1 lu te go 1946 r. uznał Ka ro la Ma rię Splet ta win -
nym trzech z pię ciu za rzu ca nych mu w ak cie oskar że nia czy nów (unie win nił go z za rzu -
tów do ty czą cych rze ko me go za ka za nia wpro wa dza nia na cmen tarz zmar łych Po la ków
głów nym wej ściem i za ka zu spo wia da nia w ję zy ku pol skim w wy pad ku ar ti cu lo mor tis)
i ska zał na ka rę ośmiu lat wię zie nia, utra tę praw oby wa tel skich, praw ho no ro wych na pięć
lat i kon fi ska tę ca łe go mie nia86. Ja ko oko licz ność ob cią ża ją cą sąd przy jął fakt, że oskar -
żo ny ja ko bi skup ka to lic ki i dok tor pra wa ka no nicz ne go mu siał zda wać so bie spra wę
z bez mia ru zbrod ni, ja kich się do pu ścił. Sąd wziął tak że pod uwa gę oko licz ność ła go -
dzą cą – stwier dzo ne w cza sie prze wo du są do we go – nie sie nie po mo cy przez oskar żo ne -
go ukry wa ją cym się księ żom i ich ro dzi nom. W prze wo dzie są do wym usta lo no, że
oskar żo ny nie do pu ścił się za rzu ca ne go mu wy da nia za ka zu spo wia da nia w ję zy ku pol -
skim w wy pad ku ar ti cu lo mor tis oraz na ka zu wpro wa dza nia zwłok zmar łych Po la ków
bocz nym wej ściem cmen ta rza, i uwol niono oskar żo ne go od tych za rzu tów. Sąd nie wziął
pod uwa gę fak tu, że dzię ki wy da nym przez bp. Splet ta za ka zom uda ło się ura to wać oko -
ło 220 pol skich księ ży, a prze cież po nad dwu krot nie wię cej z nich zgi nę ło. Pe ter Ra ina
w pra cy Ka rol Ma ria Splett. Bi skup gdań ski na ła wie oskar żo nych uwa ża, że de cy zja są -
du wy da je się ar bi tral na i by ła pod ję ta pod wpły wem pa nu ją cej wów czas at mos fe ry roz -
li cze nia się z za koń czo ną nie daw no nie miec ką oku pa cją. We dług nie go ka ra wy mie rzo na
gdań skie mu bi sku po wi by ła zbyt wy so ka. Zda niem Ra iny Splet ta na le ża ło ska zać na naj -
niż szą z prze wi dzia nych kar (2 la ta wię zie nia) i za raz po ogło sze niu wy ro ku wy da lić
z kra ju. Ta kie też by ły pier wot ne za mia ry są du, któ re prze wod ni czą cy Jó zef Tar czew ski
ofi cjal nie wy ra ził, stwier dza jąc, że le piej bę dzie „po zbyć się ska za ne go Splet ta”, po nie -
waż „nie ma spe cjal ne go in te re su w prze trzy my wa niu go w wię zie niu”87. 

Jesz cze da lej w oce nie pro ce su po szedł ks. Sta ni sław Bog da no wicz, uwa ża jąc, że
„w pro wa dze niu pro ce su nie by ło nic obiek tyw ne go, ani praw dzi we go, ani słusz ne go.
Wszyst ko by ło sztucz ne, re ży se ro wa ne i za kła ma ne”88. Uwa ża on, że był to „ty po wy
stalinow ski pro ces po ka zo wy, uwła cza ją cy praw dzie i pra wu. Skład try bu na łu sta no wił
spec trum lu dzi na róż ny spo sób uza leż nio nych od ła ski i nie ła ski re żi mu. By li oni ca ły
czas zdal nie ste ro wa ni. Czę ste prze rwy w cza sie roz pra wy skład sę dziow ski wy ko rzy -
sty wał do uzy ski wa nia in struk cji z War sza wy. W ko rzy sta niu z nie licz nych wów czas
łączy te le fo nicz nych nie krę po wa no się na wet obec no ścią oskar żo ne go. […] W wy ro ko -
wa niu nie wzię to w ogó le pod uwa gę te go, co dzia ło się na sa li są do wej w trak cie po stę -
po wa nia do wo do we go. W trak cie pro ce su prze słu cha no 28 świad ków: 23 w ta ki czy in ny
spo sób bro ni ło oskar żo ne go, 3 nie wnio sło ni cze go, pre zen tu jąc sta no wi sko wy mi ja ją -
ce, 2 zaś ob cią ży ło go. Obaj świad ko wie ob cią ża ją cy bi sku pa pod czas oku pa cji w Gdań -
sku nie by li”89. 
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85 Ibi dem, Akt oskar że nia, 7 I 1946 r., k. 79.
86 Ibi dem, Wy rok, 1 II 1946 r., k. 231–232.
87 Cy t. za: P. Ra ina, op. cit., s. 230.
88 S. Bog da no wicz, op. cit., s. 226.
89 Cy t. za: ibi dem.



Jed nak naj więk szym z pro ce sów, ja ki od był się przed SSK w Gdań sku, był wspo -
mnia ny wcze śniej pro ces człon ków za ło gi KL Stut thof (od 25 kwiet nia 1946 r. do 31 ma -
ja 1946 r.). Oskar żo nym w oso bach: Joh na Paul sa, Jen ny Wan dy Bark mann, Eli za beth
Bec ker, Wan dy Klaff, Ewy Pa ra dies, Ger dy Ste in hoff, Alek sa Duz da la, Ta de usza Kop -
czyń skie go, Ka zi mie rza Ko wal skie go, Wa cła wa Ko złow skie go, Jó ze fa Re ite ra, Fran cisz -
ka Szo piń skie go i Ma ria na Ziół kow skie go (zmarł na ser ce w wię zie niu, za nim roz po czął
się pro ces) za rzu co no znę ca nie się nad więź nia mi obo zu i spo wo do wa nie śmier ci wie lu
z nich. W póź niej szym cza sie do oskar żo nych do łą czo no jesz cze nad zor czy nię Er nę
Beilhardt oraz peł nią cych ro lę ka po w obo zie: Ja na Pre is sa i Ja na Bre ita. Osta tecz nie
przed są dem sta nę ło 15 osób, w tym 5 ko biet. 

Roz pra wie prze wod ni czył pre zes SSK w Gdań sku Jó zef Tar czew ski, a w skła dzie
orze ka ją cym zna leź li się jesz cze: re dak tor Jó zef Iżyc ki i prof. Ta de usz Ty lew ski. Pro ces
trwał, z prze rwą spo wo do wa ną cho ro bą sę dzie go Tar czew skie go, od 25 kwiet nia do koń -
ca ma ja 1946 r. W tym cza sie do ko na no tak że wi zji lo kal nej na te re nie obo zu90. Ostat nie
dwa dni pro ce su trans mi to wa ło Pol skie Ra dio. Za in te re so wa nie pro ce sem by ło ogrom -
ne. Re dak cje wie lu ga zet, za rów no o za się gu re gio nal nym, jak i ogól no pol skim (m.in.
„Dzien ni ka Bał tyc kie go”, „Ro bot ni ka”, „Prze kro ju” i „Ga ze ty Mor skiej”), wy sła ły
na pro ces swo ich ko re spon den tów. Na sa li obec ni tak że by li m.in. pro ku ra tor PMW
w Gdy ni kpt. Jan Kant, ad wo ka ci, sę dzio wie SA w Gdań sku, przed sta wi cie le Związ ku
Uczest ni ków Wal ki Zbroj nej o Nie pod le głość i De mo kra cję, Za rzą du Wo je wódz kie go
Stron nic twa Lu do we go oraz Urzę du In for ma cji i Pro pa gan dy Wo je wódz twa Gdań skie -
go (łącz nie wy da no 282 bi le ty)91.

Po prze słu cha niu świad ków, wśród któ rych zna lazł się m.in. Al do Co ra del lo – by ły
urzęd nik wło skie go Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych92, sąd ska zał na ka rę śmier ci
11 osób: Joh na Paul sa, Jó ze fa Re ite ra, Wa cła wa Ko złow skie go, Wan dę Klaff, Ger dę
Stein hoff, Eli za beth Bec ker, Ewę Pa ra dies, Jen ny Wan dę Bark mann, Ja na Bre ita, Ta de -
usza Kop czyń skie go i Fran cisz ka Szo piń skie go93. Ka rę wię zie nia wy mie rzo no Er nie
Beilhard (5 lat) i Ka zi mie rzo wi Ko wal skie mu (3 la ta), po zo sta łych oskar żo nych unie -
win nio no94. Opi niu ją cy wnio ski o uła ska wie nie gdań ski SSK tyl ko w jed nym przy pad -
ku – Eli za beth Bec ker – uznał moż li wość za mia ny ka ry śmier ci na 15 lat wię zie nia.
Bo le sław Bie rut nie uwzględ nił jed nak żad ne go z wnio sków. 

Czwar te go lip ca 1946 r. na wzgó rzu Stol zen berg w Gdań sku95 ze brał się kil ku dzie -
się cio ty sięcz ny tłum, aby przy pa try wać się wy ko na niu wy ro ku. O godz. 17.00 je de na -
ścio ro ska zań ców przy by ło na wiel ki plac, gdzie cze ka ły już na nich przy go to wa ne
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90 P. Szu bar czyk, Po wróz na szczę ście…, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2003, nr 7, s. 41.
91 AIPN Gd, 604/423, Imien ny wy kaz wy da nych bi le tów wstę pu na pro ces Stut tho fu, kwie cień

1946 r., k. 217–219.
92 Ze zna nia A. Co ra del lo na pro ce sie stut tho fskim, „Dzien nik Bał tyc ki”, 8 V 1946 r.
93 Do ostat nie go dnia przed ogło sze niem wy ro ku oskar że ni, nie prze czu wa jąc, co ich cze ka, pra co -

wa li spo koj nie w wię zien nych warsz ta tach. Ko bie ty pra co wa ły w pral ni i szwal ni, a męż czyź ni w warsz -
ta tach kra wiec kich i szew skich. Kie row nic two wię zie nia nie przy pusz cza ło bo wiem, że zo sta ną oni
ska za ni na ka rę śmier ci. Zob. P. Szu bar czyk, op. cit., s. 45.

94 Spra wie dli wo ści sta ło się za dość… 11 wy ro ków śmier ci w pro ce sie stut tho fskim, „Dzien nik Bał -
tyc ki”, 1 VI 1946 r.

95 Wzgó rze Stol zen berg znaj du je się nie da le ko wię zie nia i obec ne go Urzę du Miej skie go, na gra ni cy
współ cze snych dziel nic Gdań ska: Chełm i Śród mie ście.



szu bie ni ce. Ja ko „pod nóż ki” mia ły ska za nym po słu żyć plat for my cię ża ró wek, któ ry mi
przy wie zio no ich na miej sce wy ko na nia ka ry. Na plat for mie każ dej z je de na stu cię ża ró -
wek znaj do wał się je den ska za niec, kil ku funk cjo na riu szy gdań skie go wię zie nia i Urzę -
du Bez pie czeń stwa oraz by ły wię zień obo zu (wśród nich jed na ko bie ta)96. To wła śnie
więź nio wie KL Stut thof mie li być sym bo licz ny mi wy ko naw ca mi ka ry97. Po wy ko na niu
eg ze ku cji tłum rzu cił się w kie run ku wi siel ców. Jed ni chcie li ich zo ba czyć z bli ska, in ni
za cho wać na pa miąt kę ka wa łek szu bie nicz ne go sznu ra, któ ry – we dług lu do wych wie -
rzeń – po dob no przy no si szczę ście98. Na stęp nie cia ła ska zań ców zo sta ły od cię te z po -
wro zów i za ła do wa ne na cze ka ją ce na nich cię ża rów ki Aka de mii Le kar skiej (od 1950 r.
Me dycz nej) w Gdań sku. Zwło ki by ły na stęp nie wy ko rzy sty wa ne do ba dań pro wa dzo -
nych przez Za kład Ana to mii i Neu ro bio lo gii99.

Łącz nie przed gdań skim SSK w 1345 spra wach o zbrod nie hi tle row skie sta nę ło
1431 oskar żo nych. Sta no wi to oko ło 32 proc. wszyst kich spraw o zbrod nie hi tle row skie
(4193 przy pad ki), któ re by ły pro wa dzo ne przez gdań ską pro ku ra tu rę spe cjal ną i jej eks -
po zy tu rę na Po mo rzu Za chod nim100. We dług Ka zi mie rza Bo guc kie go spo śród 1431 osób
ob ję tych przez Pro ku ra tu rę SSK w Gdań sku ak ta mi oskar że nia z prze pi sów de kre tu
z 31 sierp nia 1944 r. zo sta ło osą dzo nych 534 (37,3 proc.), z cze go 293 oso by zo sta ły ska -
za ne101. Z ko lei zda niem An ny Mach ni kow skiej w okre sie dwóch lat swo jej dzia łal no ści
przed SSK w Gdań sku oskar żo no łącz nie 1363 oso by, z cze go ska za no 297102. Spo śród
tej gru py na ka rę śmier ci ska za no 69 osób103. Ob li ga to ryj ną ka rą dla osób ska za nych przez
spe cjal ne są dy kar ne by ła ka ra kon fi ska ty mie nia, któ ra w szcze gól nie do tkli wy spo sób
do ty ka ła ro dzi ny ska za nych, po zba wia jąc je prak tycz nie środ ków do ży cia.

Du ża licz ba osób, któ re zo sta ły przez sę dziów SSK w Gdań sku unie win nio ne lub ich
spra wy umo rzo no, mo że świad czyć za rów no o dą że niu są du do wy da wa nia opar tych
na praw dzie obiek tyw nej spra wie dli wych wy ro ków, jak i błę dach po peł nio nych przez
pro ku ra tu rę pod czas po stę po wa nia przy go to waw cze go, skut ku ją cych po sta wie niem
w stan oskar że nia osób, któ rych wi na by ła wąt pli wa. Po za po zna niu się z do wo da mi
przed sta wio ny mi w ta kich spra wach przez pro ku ra tu rę oraz po prze słu cha niu świad ków
człon ko wie skła du orze ka ją ce go są du stwier dza li naj czę ściej, że w po stę po wa niu
oskarżo ne go nie do pa trzy li się żad nych czy nów ka ral nych i uwal nia li go od po sta wio -
nych za rzu tów. 
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96 11 zbrod nia rzy Stut tho fu zo sta ło pu blicz nie stra co nych, „Dzien nik Bał tyc ki”, 5 VII 1946 r.
97 W jed nym przy pad ku na sym bo lu się nie skoń czy ło, gdy więź niar ka ze pchnę ła jed ną z obo zo wych

nad zor czyń z cię ża rów ki, któ ra się po psu ła i nie mo gła ru szyć z miej sca. Zob. P. Szu bar czyk, op. cit.,
s. 44.

98 Ibi dem.
99 Cia ła osób zmar łych pod czas eg ze ku cji na wzgó rzu Stol zen berg by ły pierw szy mi zwło ka mi ska -

zań ców, któ re dla ce lów ba daw czych tra fi ły do gdań skiej Aka de mii Le kar skiej. W la tach 1946–1952
prze ka za no tam łącz nie zwło ki 152 osób zmar łych i stra co nych w gdań skim wię zie niu. Zob. W. Ko wal -
ski, Ta jem ni ce zwłok po mor skich wię zień, „Nasz Gdańsk” 2012, nr 11, s. 15.

100 K. Bo guc ki, Or ga ni za cja…, s. 41.
101 Idem, Ści ga nie…, s. 188.
102 A. Mach ni kow ska, Są dow nic two…, s. 399.
103 In for ma tor są do wy na 1947/48 rok, a za nim in ni au to rzy po da ją, że wy ro ków by ło 68, jed nak

au to ro wi na pod sta wie akt spraw oraz za pi sów w re per to rium są do wym uda ło się usta lić, że ta kich wy -
ro ków by ło 69. 



W cza sie dzia łal no ści spe cjal nych są dów kar nych orze czo ne przez nie wy ro ki by ły
osta tecz ne (je dy nie ska za nym na ka rę śmier ci przy słu gi wa ła proś ba o uła ska wie nie)104.
W przy pad ku gdań skie go SSK o uła ska wie nia po pro si li wszy scy ska za ni na naj wyż szy
wy miar ka ry, jed nak zła go dzo no je tyl ko 24 oso bom (34,8 proc.). Z tej gru py pod czas
od by wa nia ka ry wię zie nia zmar ło sześć osób, a lo su czte rech nie uda ło się au to ro wi usta -
lić. Po zo sta łe 14 osób wy szło na wol ność w la tach pięć dzie sią tych XX w.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych i prze to cze niu się pierw szej fa li pro ce sów, w któ -
rych ska zy wa no oskar żo nych o zbrod nie wo jen ne i współ pra cę z oku pan tem, sta tus są -
dow nic twa spe cjal ne go za czął wy wo ły wać za strze że nia co raz więk sze go gro na
praw ni ków. Kry ty ka do ty czy ła głów nie bra ku ce lo wo ści po wo ła nia i utrzy my wa nia nowej
struk tu ry są dow ni czej po za ist nie ją cą już sie cią są dów po wszech nych. W paź dzier ni -
ku 1945 r. pod czas zjaz du pre ze sów są dów okrę go wych ape la cji war szaw skiej stwier -
dzo no, że orze ka nia w spra wach ob ję tych za kre sem dzia łal no ści tych są dów po win ny
od by wać się w ra mach ist nie ją ce go są dow nic twa. By ło by to moż li we po stwo rze niu w są -
dach i pro ku ra tu rach okrę go wych „spe cjal nych sek cji do ści ga nia zbrod nia rzy fa szy stow -
sko -hi tle row skich”, z jed no cze snym po wo ła niem do skła dów orze ka ją cych w tych
spra wach ław ni ków105. Kry ty ce pod da no tak że jed no in stan cyj ność, skró co ne ter mi ny
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104 Po stę po wa nie ka sa cyj ne zo sta ło do pusz czo ne do pie ro przez art. 4 De kre tu z 17 X 1946 r. o znie -
sie niu spe cjal nych są dów kar nych. Upraw nio nym do wnie sie nia ka sa cji był pro ku ra tor NTN w cią gu
dwóch mie się cy od ogło sze nia wy ro ku w spra wach już za koń czo nych przed spe cjal nym są dem kar nym.
W sto sun ku do dwóch spraw SSK w Gdań sku z 1945 r. SN w 1950 r. na ka zał wzno wie nie po stę po wa -
nia, w jed nej spra wie zmie nił wy rok ka ry śmier ci na ka rę wię zie nia. W sto sun ku do pię ciu spraw z 1946 r.
wnie sio no pięć ka sa cji, z któ rych dwie zo sta ły uwzględ nio ne. Zob. K. Bo guc ki, Ści ga nie…, s. 190.

105 Kry tycz ne opi nie o dzia łal no ści spe cjal nych są dów kar nych wraz z pro po zy cją prze ję cia ich wła -
ści wo ści przez skła dy ław ni cze są dów okrę go wych przed sta wio no m.in. na zjeź dzie pre ze sów są dów
okrę go wych ape la cji war szaw skiej w dniach 18–19 X 1945 r. oraz na zjeź dzie sę dziów ape la cji ka to -
wic kiej 20 X 1945 r. Zob. G. Ja ku bow ski, op. cit., s. 36.

Siedziba SSK w Gdańsku w okresie od grudnia 1945 r. do listopada 1946 r. 
(stan obecny, fot. autor)



i suro wość prze pi sów, któ re w wa run kach po ko jo wych oka za ły się – zda niem wie lu praw -
ni ków – zbyt dra stycz ne106. Uzna no, że są dy spe cjal ne speł ni ły swo je za da nie, a ich dal -
sze utrzy ma nie by ło by nie uza sad nio ne107.

Na po cząt ku 1946 r. po ja wi ły się pierw sze sy gna ły o pla no wa nej li kwi da cji spe cjal -
nych są dów kar nych. Przed sta wi cie le śro do wisk praw ni czych ak cen to wa li po trze bę
wzmoc nie nia au to ry te tu są dow nic twa po wszech ne go, pod kre śla jąc ist nie nie wa run ków
umoż li wia ją cych prze ka za nie spraw z de kre tu z 31 sierp nia 1944 r. orzecz nic twu są dów
ape la cyj nych108, któ re wzo rem są dów okrę go wych roz po zna wa ły by ak ty oskar że nia
w skła dach z udzia łem ław ni ków109. Stop nio wo do tej opi nii przy chy la li się tak że urzęd -
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106 W. Bar ci kow ski, Waż niej sze za gad nie nia usta wo daw cze, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni -
czy” 1946, nr 2, s. 3.

107 A. Lan dau, C. Wa sil kow ski, Od po wie dzial ność za zbrod nie cza su woj ny w pra wie pol skim, „De -
mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni czy” 1946, nr 11–12, s. 27–36.

108 W. Bar ci kow ski, W krę gu pra wa i po li ty ki. Wspo mnie nia z lat 1919–1956, Ka to wi ce 1988, 
s. 155–156, 177.

109 Wa cław Bar ci kow ski wska zy wał, że „sąd po wszech ny jest nie mniej zdol ny do są dze nia spraw
prze ka za nych wła ści wo ści spe cjal nych są dów kar nych. Stan rze czy, któ ry się wy two rzył w związ ku z wy -
dzie le niem pew nej ka te go rii spraw, […] de po la ry zu je te są dy. Są dy spe cjal ne nie ma ją ta kich po li tycz -
nych za dań, któ re by wy ma ga ły wy łą cze nia ich spod kom pe ten cji są dów po wszech nych. Są dow nic two
na le ży łą czyć, a nie roz dzie lać”. Zob. W. Bar ci kow ski, Waż niej sze…, s. 2. Kry tycz nie oce nia li fakt dal -
sze go funk cjo no wa nia są dów spe cjal nych tak że Je rzy Sa wic ki i Ta de usz Cy prian. Zob. T. Cy prian, J. Sa -
wic ki, op. cit., s. 18.

Skazani na karę śmierci przez SSK w Gdańsku: Wanda i Franciszek Konkel
(oznaczeni krzyżykami), którym przed egzekucją udało się uciec z więzienia
i wyjechać do Niemiec Zachodnich. Fotografia z lat pięćdziesiątych XX w.

(AIPN Gd, 75/3, t. 1)
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ni cy MS, któ rych wcze śniej szy en tu zjazm dla dzia łal no ści spe cjal nych są dów kar nych
osłabł ze wzglę du na – ich zda niem – zbyt ni skie ka ry przez nie orze ka ne i dłu gi czas
trwa nia po stę po wa nia są do we go.

W dniu 17 paź dzier ni ka 1946 r. ogło szo no de kret o znie sie niu spe cjal nych są dów kar -
nych110. Wszyst kie spra wy po zo sta ją ce w za kre sie ich ju rys dyk cji prze ka za no są dom
okrę go wym orze ka ją cym w skła dach ław ni czych111. Je że li przed wej ściem w ży cie

Proces biskupa gdańskiego Karola Marii Spletta przed SSK w Gdańsku 
(AIPN Gd, 05/156)

110 DzU, 1946, nr 59, poz. 324. 
111 We dług An ny Mach ni kow skiej w la tach 1947–1950 naj wię cej czy nów za bro nio nych roz po zna -

wa nych przez SO w Gdań sku, z za kre su spraw prze ję tych spod ju rys dyk cji spe cjal nych są dów kar nych,
wy wo dzi ło się z de kre tu o od po wie dzial no ści kar nej za od stęp stwo od na ro do wo ści. Sta no wi ły one
od 50 proc. do 63,5 proc. wszyst kich kwa li fi ka cji z ak tów oskar że nia wpły wa ją cych do wy dzia łu. Jed -
no cze śnie na stę po wał spa dek bez względ nej licz by oskar żo nych o ten czyn (w 1950 r. by ło to 16 osób).
W tym sa mym okre sie sys te ma tycz nie spa dał też udział kwa li fi ka cji z de kre tu „sierp nio we go” przy rów -
no cze snym wzro ście za rzu tów z ma łe go ko dek su kar ne go. Wśród kwa li fi ka cji z de kre tu z 31 VIII 1944 r.
naj wię cej osób oskar ża no o czyn z art. 2 – 230 pod sąd nych oraz z art. 4 – 120, za rzut opar ty na art. 1 de -
kre tu po sta wio no 87 oso bom, a tyl ko 6 przy pi sa no kwa li fi ka cję czy nu z art. 3. W lip cu 1949 r. wraz
z wej ściem w ży cie zmian w Ko dek sie po stę po wa nia kar ne go, w roz po rzą dze niu o ustro ju są dów po -
wszech nych oraz w kil ku usta wach szcze gól nych sąd ape la cyj ny stał się są dem pierw szej in stan cji dla
roz po zna wa nia czy nów za bro nio nych z de kre tów: „sierp nio we go”, o od po wie dzial no ści za od stęp stwo
od na ro do wo ści i od po wie dzial no ści za klę skę wrze śnio wą i fa szy za cję kra ju oraz z roz dzia łu dru gie go
tzw. ma łe go ko dek su kar ne go. Zob. A. Mach ni kow ska, Są dow nic two…, s. 395–398.



przepisów de kre tu z 17 paź dzier ni ka 1946 r. w spra wie od by ła się pierw sza roz pra wa
głów na, po stę po wa nie w tej spra wie mia ło się to czyć we dług do tych cza so wych prze pi -
sów. W przy pad ku tych spraw pro ku ra tor NTN w cią gu dwóch mie się cy od ogło sze nia
wy ro ku mógł wnieść ka sa cję bez po śred nio do SN na za sa dach prze wi dzia nych w de kre -
cie o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy pań stwa. Po dob -
na pro ce du ra obo wią zy wa ła w przy pad ku od ro cze nia roz pra wy, uchy le nia lub
unie waż nie nia wy ro ku lub wzno wie nia po stę po wa nia. W przy pad ku gdy po stę po wa nie
mia ło się toczyć przed wła ści wym te re no wo są dem okrę go wym, spra wę na le ża ło prze -
ka zać pro ku ra to ro wi są du okrę go we go. 

Je że li cho dzi o gdań ski SSK, to po znie sie niu są dow nic twa spe cjal ne go i prze ję ciu
spraw prze ciw ko zbrod nia rzom hi tle row skim przez są dy po wszech ne prze wod ni czą cy
SSK w Gdań sku Jó zef Tar czew ski prze ka zał ak ta ad mi ni stra cyj ne są du wraz z po mo ca -
mi kan ce la ryj ny mi oraz za koń czo ny mi ak ta mi spraw do SO w Gdań sku, a 726 spraw,
w któ rych po stę po wa nia są do we go nie uda ło się za koń czyć, prze nie sio no do są dów okrę -
go wych w: Gdań sku (195 spraw), El blą gu (13 spraw), Gi życ ku (43 spra wy), Ko sza li nie
(156 spraw), Olsz ty nie (39 spraw), Słup sku (199 spraw), Szcze ci nie (73 spra wy) i Wał -
czu (8 spraw)112.

112 K. Bo guc ki, Z ba dań…, s. 238–239, 247.
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Elż bie ta Pie trzyk

No we prze pi sy praw ne 

a prze stęp stwa 

po li tycz no -go spo dar cze

w la tach 1944–1947 

na przy kła dzie Kra ko wa

Sy tu acja w Pol sce po za koń cze niu dzia łań wo jen nych by ła nie zwy kle trud na. Kraj
był wy nisz czo ny go spo dar czo. W wy ni ku ce lo wej po li ty ki III Rze szy1 oraz ZSRR,
zmie rza ją cej do wy eli mi no wa nia Po la ków z ziem wcie lo nych przez oku pan tów,

zmie ni ła się w pań stwie licz ba lud no ści. Wsku tek dzia łań wo jen nych oraz ter ro ru
okupanta Pol ska stra ci ła po nad 6 028 000 osób2. We dług ob li czeń Biu ra Od szko do wań
Wo jen nych, opu bli ko wa nych w stycz niu 1947 r., Pol ska po nio sła stra ty ma te rial ne o rów -
no war to ści 258 432 mln zł3. Na ob li czo ną su mę skła da ły się stra ty bez po śred nie po nie -
sio ne w cza sie woj ny, tj. znisz cze nie dóbr, za gra bio ne pro duk cja i ry nek usług, oraz stra ty
po śred nie bę dą ce na stęp stwem oku pa cji, tj. kosz ty po nie sio ne na usu nię cie nie któ rych
ro dza jów znisz czeń, utra co na pro duk cja w kon se kwen cji znisz cze nia dóbr, stra co ne
możli wo ści pro duk cyj ne osób za bi tych i do tknię tych ka lec twem, a tak że utra co na produk -
cja wsku tek ob ni że nia wy daj no ści pra cy ludz kiej i ren tow no ści ka pi ta łu w okre sie
powojennym4.

Po prze obra że niu się sy tu acji na fron cie i przy stą pie niu ZSRR do obo zu alian tów
zmie ni ła się też sy tu acja Pol ski. Wkro cze nie na zie mie pol skie Ar mii Czer wo nej przy -
nio sło do tkli we re pre sje za rów no wo bec żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej, jak i lud no ści cy wil -
nej zmu szo nej do utrzy my wa nia bez kar nych so wiec kich żoł nie rzy, de wa stu ją cych mia sta
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1 Zob. np. C. Ma daj czyk, Po li ty ka III Rze szy w oku po wa nej Pol sce, t. II, War sza wa 1970, s. 367–397.
2 W li te ra tu rze przed mio tu po da wa na jest róż na licz ba, ale więk szość oscy lu je w oko li cach 6 000 000

osób. Licz ba przy to czo na w tek ście zo sta ła po da na przez Biu ro Od szko do wań Wo jen nych przy Pre zy -
dium Ra dy Mi ni strów. Spra woz da nie w przed mio cie strat i szkód wo jen nych Pol ski w la tach 1939–1945,
War sza wa 1947. Zob. np.: C. Łu czak, Pol ska i Po la cy w dru giej woj nie świa to wej, Po znań 1993, s. 683;
idem, Szan se i trud no ści bi lan su de mo gra ficz ne go Pol ski w la tach 1939–1945, „Dzie je Naj now sze” 1994,
nr 2, s. 9–14; Pol ska 1939–1945. Stra ty oso bo we i ofia ry re pre sji pod dwie ma oku pa cja mi, red. W. Ma -
ter ski, T. Sza ro ta, War sza wa 2009, tam li te ra tu ra. 

3 War tość strat ob li czo na zo sta ła we dług pa ry te tu zło te go z 1 IX 1939 r. ANK, UW II 313, Ko mu ni -
kat Biu ra Od szko do wań Wo jen nych przy Pre zy dium Ra dy Mi ni strów, 14 I 1947 r., k. 109–111.

4 Ibi dem.



i wy ko rzy stu ją cych wsie5. Zmia ny gra nic spo wo do wa ły exo dus w głąb kra ju Kre so wia -
ków, któ rzy na wscho dzie utra ci li do ro bek ży cia, cza sa mi owoc pra cy kil ku po ko leń6.
Bez na dzie ję po głę bia ła szyb ko zmie nia ją ca się sy tu acja po li tycz na w pań stwie. Wszel -
kie za bie gi emi gra cyj ne go rzą du pol skie go oraz par tii i or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych
w kra ju w star ciu z ko mu ni sta mi wspie ra ny mi przez NKWD i Ar mię Czer wo ną oka za ły
się bezowocne, co po twier dziły prze gra na na kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych spra wa
gra nic i stra ta pol skich Kre sów oraz sfał szo wa ne re fe ren dum 1946 r. i wy bo ry do Sej mu
Usta wo daw cze go w 1947 r.

Czar ny ry nek

W cza sie woj ny obok pod zie mia po li tycz ne go i zbroj ne go ist nia ło rów nież pod zie -
mie go spo dar cze. Na miesz kań ców wsi oku pant na ło żył obo wią zek do star cza nia ol brzy -
mich kon tyn gen tów zbo ża, żyw ca, ma sła, mle ka i jaj. Nie wy wią za nie się z tych ob cią żeń
na ra ża ło na do tkli we ka ry – zsył ki na ro bo ty przy mu so we w głąb III Rze szy, do obo zów
kon cen tra cyj nych, a na wet ka rę śmier ci. W Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie wpro wa dzo no
prze pi sy re gla men ta cyj ne na żyw ność, któ rej ilość w rze czy wi sto ści by ła „za ma ła, by
wy żyć, a za du ża, by umrzeć z gło du”7. Na ich mo cy za spo ka ja no za le d wie jed ną trze cią
po trzeb spo ży cia pol skiej lud no ści. Po wo do wa ło to, że obok ofi cjal ne go, le gal ne go ryn -
ku, na któ rym za opa try wa ły się oso by uprzy wi le jo wa ne (Niem cy), ist niał ry nek nie le -
gal ny (schwa rze Markt), na któ rym dzię ki po wszech ne mu sa bo ta żo wi, spry to wi
i od wa dze prze myt ni ków Po la cy mie li moż li wość za ku pu do dat ko wych ra cji żyw no ści8.
Szcze gól nie istot ne zna cze nie mia ło to dla miesz kań ców miast, któ rzy dzię ki pro wian -
tom przy wo żo nym od ro dzi ny ze wsi oraz szmu glo wi prze trwa li trud ny okres woj ny. 

Wła dze oku pa cyj ne trak to wa ły han dla rzy9 ja ko „pa so ży tów”. Z ca łą su ro wo ścią tę -
pio no nie le gal ny han del, a za trzy ma nych kie ro wa no kar nie na przy mu so we ro bo ty,
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5 M. Wol ski, Re pre sje wo bec lud no ści cy wil nej po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej w la tach 1944–1945
[w:] Pol ska 1939–1945. Stra ty oso bo we i ofia ry re pre sji…, s. 271–278; A. Pacz kow ski, Re pre sje so wiec -
kie wo bec uczest ni ków pol skie go pod zie mia zbroj ne go w la tach 1944–1947 [w:] Pol ska 1939–1945. Stra -
ty oso bo we i ofia ry re pre sji…, s. 279–290. Zob. też: ANK, UW II 1809, Skar gi i za ża le nia głów nie
w spra wie szkód wy rzą dzo nych przez żoł nie rzy ar mii ra dziec kiej w wo je wódz twie kra kow skim, 1945 r.;
ANK, UW II 1813, Skar gi i za ża le nia głów nie w spra wie szkód wy rzą dzo nych przez żoł nie rzy ar mii ra -
dziec kiej w wo je wódz twie kra kow skim, 1946 r.

6 G. Hry ciuk, De por ta cje z by łych ziem wschod nich II Rze czy po spo li tej w la tach 1944–1952 [w:]
Pol ska 1939–1945. Stra ty oso bo we i ofia ry re pre sji…, s. 313–326.

7 S. Kor boń ski, Pol skie Pań stwo Pod ziem ne. Prze wod nik po Pod zie miu z lat 1939–1945, War sza -
wa 2008, s. 25.

8 C. Ma daj czyk, op. cit., t. I, s. 596.
9 Cze sław Ma daj czyk wy róż nił trzy gru py war szaw skich szmu gle rów: pierw sza by ła naj licz niej sza

i sta no wi ły ją oso by prze wo żą ce to wa ry w nie wiel kiej ilo ści, naj czę ściej me to dą „oban da żo wa nia się”. Dru -
ga gru pa prze wo zi ła więk szą ilość pro duk tów (do 200 kg) w ce lach han dlo wych. To war ukry ty był w skryt -
kach pa ro wo zo wych i wa go no wych znaj du ją cych się pod pod ło ga mi i za śle py mi ścian ka mi. Gru pa trze cia
to by ły tzw. re ki ny szmu glu, któ re dys po nu jąc znacz ną go tów ką oraz dzię ki prze ku pie niu Niem ców, prze -
wo zi ły ca ły mi wa go na mi to wa ry do War sza wy. Naj czę ściej jed nak prze myt od by wał się w drob nych ilo -
ściach. To wa rów nie ma ga zy no wa no; kon takt sprze daw cy z od bior cą prze bie gał po przez po śred ni ków.
Han del nie le gal ny pro wa dzo ny był rów nież przez do mo krąż ców bądź na tar go wi skach, na stra ga nach ko -
szy ko wych, któ re za pew nia ły ła twą i szyb ką uciecz kę przed po li cją. Na tar gu han dla rze za pew nia li so bie
punk ty ostrze gaw cze, któ ry mi naj czę ściej by ły dzie ci sprze da ją ce pa pie ro sy. Tar go wi ska wy ka zy wa ły dużą 



do obo zów kon cen tra cyj nych lub ska zy wa no na śmierć. Stąd, jak po da je Cze sław Ma -
dej czyk, opi nia pu blicz na w GG „po śred ni ków nie trak to wa ła ja ko pa ska rzy, lecz mó -
wio no na wet, że w przy szło ści win no się po sta wić po mnik «nie zna nej han dlar ce»,
do ko nu ją cej cu dów spry tu i wy trzy ma ło ści, by apro wi zo wać mia sto”10.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych z Niem ca mi fa tal ny stan go spo dar ki i ruj nu ją cy
po chód Ar mii Czer wo nej11 zmu szał do dal sze go „za dba nia” o sie bie i swo je ro dzi ny. Sy -
tu ację po gar sza ła tak że nie pew ność ju tra. Wśród lu dzi krą ży ły róż ne po gło ski, któ re wpro -
wa dza ły at mos fe rę pa ni ki, nie chę ci i wy cze ki wa nia. Mó wio no o ma ją cej na stą pić no wej
woj nie świa to wej po mię dzy ka pi ta li stycz ny mi pań stwa mi za chod ni mi a ko mu ni stycz -
nym ZSRR i je go sa te li ta mi, o ko lek ty wi za cji i two rze niu koł cho zów, któ re – po dob nie
jak w ZSRR – mia ły ode brać wła sność i wpę dzić chło pów pol skich w nę dzę i głód. Ko -
men to wa no po li tycz ną i me dial ną na gon kę nie tyl ko na człon ków po li tycz ne go i zbroj -
ne go pod zie mia, lecz tak że na człon ków nie ko mu ni stycz nych par tii po li tycz nych,
pry wat nych przed się bior ców i wła ści cie li czy przed wo jen nych urzęd ni ków i na uczy cie li
aka de mic kich. Lu dzie ob wi nia li no we wła dze za bra ki apro wi za cyj ne, nie jed no krot nie
uwa ża jąc, że są one wy ni kiem wy wo że nia pro duk tów z Pol ski do Związ ku Ra dziec kie -
go12. Po gło ski te wpły wa ły de mo ra li zu ją co i znie chę ca ły do no wej wła dzy. Po pu la ry zo -
wa nie ta kich opi nii ko mu ni ści od po cząt ku uzna wa li za wy kro cze nie prze ciw ko
obo wią zu ją cym prze pi som praw nym i z ca łą su ro wo ścią tro pi li i ka ra li oso by roz po -
wszech nia ją ce „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 bądź ob ni żyć po wa gę je go na czel nych or ga nów”13.

Po dob nie jak w okre sie woj ny wśród lu dzi pa no wa ło prze ko na nie, że naj lep szym spo -
so bem za pew nie nia swo im ro dzi nom pod staw eg zy sten cji jest han del, któ ry po zwa lał za -
ro bić wię cej niż wy no si ło wy na gro dze nie urzęd ni ka czy ro bot ni ka. Ma jąc za so bą
wo jen ne do świad cze nia han dlo we, Po la cy w spo sób płyn ny do sto so wa li na by te umie jęt -
no ści do no wych oko licz no ści. Od po cząt ku ko mu ni ści pró bo wa li róż ny mi środ ka mi
prze ciw dzia łać han dlo wi pro wa dzo ne mu na czar nym ryn ku, któ ry szyb ko się roz wi jał,
ko rzy sta jąc z po wo jen ne go cha osu, nie sta bil no ści wła dzy oraz ma so wych mi gra cji ludzi. 

Zło to i wa lu ty

Wo bec sła bej ro dzi mej wa lu ty szcze gól ną po pu lar no ścią w trans ak cjach czar no ryn -
ko wych w po wo jen nej Pol sce cie szy ło się zło to i do la ry14. Mo no pol na ob rót war to ścia -
mi de wi zo wy mi mia ło pań stwo. Po sia dacz wa lu ty, Po lak lub ob co kra jo wiec, mógł ją
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ży wot ność. Na wet je śli Niem cy kon fi sko wa li to wa ry i bu rzy li stra ga ny, a za trzy ma nych lu dzi prze ka zy -
wa li urzę dom pra cy, szyb ko od ra dza ły się one na no wo. Ibi dem, s. 597–599.

10 Ibi dem, s. 600.
11 Sze rzej zob. A. Śli wiń ski, Ży cie wśród łu pież ców. Hi sto ria kry zy sów i upad ku go spo dar cze go Pol -

ski, War sza wa 2004; Pol ska 1939–1945. Stra ty oso bo we i ofia ry re pre sji…
12 Na te mat opi nii spo łecz nych o ów cze snej sy tu acji pań stwa zob. sze rzej D. Ja rosz, M. Pa stor,

W krzy wym zwier cia dle. Po li ty ka władz ko mu ni stycz nych w Pol sce w świe tle plo tek i po gło sek z lat
1949–1956, War sza wa 1995.

13 Art. 16 De kre tu z dnia 16 XI 1945 r. o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od -
bu do wy pań stwa (DzU, 1945, nr 53, poz. 300).

14 War to za zna czyć, że to w cza sie woj ny zy ska ły po pu lar ność trans ak cje do ko ny wa ne w wa lu tach
ob cych i zło cie. W tym cza sie zło to po raz pierw szy tra fi ło w du żej ilo ści w rę ce chło pów. Pła co no nim 



od sprze dać wy łącz nie pań stwu po usta lo nym, znacz nie niż szym niż na gieł dzie kur sie.
Wa lu ty nie moż na by ło tak że na być dro gą ofi cjal ne go kup na, bo ich je dy nym dys po -
nentem by ło pań stwo. Po twier dza ło to ob wiesz cze nie z 20 czerw ca 1945 r., w któ rym
mi ni ster skar bu, po wo łu jąc się na de kre ty pre zy den ta RP z 26 kwiet nia 1936 r. oraz
2 wrze śnia 1939 r., za ka zał ob ro tu za gra nicz ny mi środ ka mi płat ni czy mi oraz wy wo że -
nia ich za gra ni cę. Zła ma nie tych prze pi sów na ra ża ło na ka rę grzyw ny, pię cio let nie -
go – a na wet do ży wot nie go – wię zie nia. Zwal cza nie gieł dzia rzy pro wa dzo ne by ło jed nak
z róż nym na tę że niem i skut kiem. Wbrew przy ję tym prze pi som sa mo pań stwo ko rzy sta -
ło bo wiem z pro fi tów pły ną cych z nie le gal nej gieł dy i np. w 1945 r. skarb pań stwa uzu -
peł niał za pa sy de wiz na czar nym ryn ku15. 

Za ostrze nie prze pi sów na stą pi ło po uchwa le niu 28 paź dzier ni ka 1950 r. usta wy o za -
ka zie po sia da nia ob cych wa lut, zło tych mo net, zło ta i pla ty ny oraz za ostrze niu kar za nie -
któ re prze stęp stwa de wi zo we16. Na jej pod sta wie każ dy, kto bez ze zwo le nia Ko mi sji
De wi zo wej po sia dał na ob sza rze pań stwa ob ce wa lu ty, zło te mo ne ty, zło to lub pla ty nę
pod le gał ka rze wię zie nia17. Oso by, któ re w dniu wej ścia w ży cie usta wy prze cho wy wa -
ły wa lu ty lub kru szec, zo bo wią za ne by ły w cią gu dwóch ty go dni zgło sić je Na ro do we -
mu Ban ko wi Pol skie mu lub od sprze dać je NBP po obo wią zu ją cym kur sie, względ nie
zło żyć wnio sek do Ko mi sji De wi zo wej o ze zwo le nie na ich dal sze po sia da nie. Po dob nie
by ło z wa lu tą prze sy ła ną dro gą pocz to wą z za gra ni cy – każ dy, kto otrzy mał by ta ki prze -
kaz, zo bo wią za ny był w cią gu ty go dnia od da ty otrzy ma nia prze sył ki od sprze dać ją NBP
po kur sie obo wią zu ją cym bądź zde po no wać w Na ro do wym Ban ku Pol skim. Ob rót obcą
walu tą, zło ty mi mo ne ta mi oraz krusz cem bez ze zwo le nia Ko mi sji De wi zo wej pod le gał
ka rze wię zie nia (do do ży wo cia), a na wet ka rze śmier ci. Ko lej na usta wa de wi zo wa,
z 28 mar ca 1952 r.18, oraz uchwa lo na w tym sa mym dniu usta wa kar na de wi zo wa19

dokładnie pre cy zo wa ły, co jest war to ścią de wi zo wą, za sa dy i ob ostrze nia przy ob ro cie
dewi za mi oraz ka ry wy zna czo ne za ła ma nie prze pi sów de wi zo wych20.

Mi mo tych praw nych ogra ni czeń i wy so kich kar za nie le gal ny han del wa lu ta mi i zło -
tem nie bra ko wa ło chęt nych do je go pro wa dze nia. Kur sy wa lut na czar nym ryn ku osią -
ga ły na wet dzie się cio krot nie wyż sze ce ny niż ofi cjal ny kurs, wej ście w tę bran żę da wa ło
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bo wiem za żyw ność, ukry wa nie Ży dów lub udzie la nie schro nie nia war sza wia kom po po wsta niu. Rów -
nież wy dat ki De le ga tu ry Rzą du na Kraj oraz ZWZ -AK by ły w więk szo ści po kry wa ne przy sy ła ny mi
z Lon dy nu wa lu ta mi i zło tem. Han del zło tem i wa lu ta mi był za ka za ny w GG, a za zła ma nie za ka zu gro -
ził obóz kon cen tra cyj ny lub ka ra śmier ci. Po pu lar ność w cza sie woj ny do la ra osta tecz nie po twier dzi ło
pod pi sa ne w 1944 r. po ro zu mie nie w Bret ton Wo ods, dzię ki któ re mu stał się naj waż niej szą wa lu tą świa -
ta. W Pol sce utrwa li ła się swo ista ter mi no lo gia i po wszech nie na zy wa no do lara w zło cie dola rem „twar -
dym”, a do lara w bank no cie do la rem „mięk kim”. Do koń ca PRL zło to by ło re zer wą na czar ną go dzi nę,
a do la ry for mą dłu go ter mi no wej, pew nej lo ka ty oraz ka pi ta łem ob ro to wym. J. Ko cha now ski, Tyl ny mi
drzwia mi. „Czar ny ry nek” w Pol sce 1944–1989, War sza wa 2010, s. 250–254. 

15 Ibi dem, s. 255.
16 DzU, 1950, nr 50, poz. 460.
17 Roz gra ni czo no tu taj kru szec „użyt ko wy” i „nie użyt ko wy”. Do pusz czo ne by ło tyl ko po sia da nie

zło ta „użyt ko we go” i ja ko ta kie trak to wa ne by ły np. pęk nię ta ob rącz ka czy prze rwa ny łań cu szek.
Złotem „nie użyt ko wym” by ły nie kom plet ne czę ści ko per ty od ze gar ka, ułam ki pier ścion ków, ob rą czek.
J. Kocha now ski, op. cit., s. 258.

18 DzU, 1952, nr 21, poz. 133.
19 DzU, 1952, nr 21, poz. 134.
20 Wy so kość ka ry za ob rót de wi za mi wa hał się mię dzy: 2 la ta, 15 lat i do ży wo cie.



więc moż li wość ogrom ne go za rob ku. In te re sów ta kich nie moż na by ło by jed nak pro wa -
dzić bez od po wied nich kon tak tów z przed sta wi cie la mi no wej wła dzy. Ko rup cja w tej
mie rze do ty ka ła za rów no służ by mun du ro we, jak i pra cow ni ków ban ku czy urzęd ni ków
mo gą cych wy jeż dżać za gra ni cę. Gieł dzia rzom szcze gól nie za le ża ło na do brych sto sun -
kach z mi li cją. „Te raz jest ba ła gan na ryn ku [kra kow skim]. Kie row nik z Pierw sze go Ko -
mi sa ria tu MO jest po pro stu prze ku pio ny i dla te go nic nie ro bi, i cho dzi ra zem
z gieł dzia rza mi, i pi je z ni mi. Do staw ca wód ki pod ra bian[ej], nie ja ki Ce bu la, ra zem z ko -
men dan tem cho dzi i pi je, i dla te go nic mu nie mó wią mi li cjan ci. Ostat nio jak ro bi li re -
wi zję w ryn ku w sto iskach i za bra li wód kę, to za raz wszyst kim od da li z po wro tem i śmie ją
się z te go”21. „Na stęp nie spra wa to jest Zdeb skiej, któ ra stoi z tym kra mem pod fi la rem
w Su kien ni cach; otóż mi mo dni za ka za nych sprze da ży wę dlin ona na dal sprze da je w za -
ka za ne dni wę dli ny i wód kę pod ro bio ną, tak zwa ną li pa. Wczo raj, to jest 27 VI [19]46 r.,
mia ła być u niej re wi zja w kra mie – w schow ku tam, gdzie cho wa to war – to jest Ry nek
Głów ny 24, u do zor cy. Re wi zję miał prze pro wa dzić Pierw szy Kom[isa riat] MO i na to
kon to ra no te go dnia przy szedł do niej mi li cjant z Pierw sze go Ko mi sa ria tu, nie ja ki
Oczkow ski Ste fan22 – po wie dział jej, że by się pil no wa ła, bo ma być za chwi lę u niej re -
wi zja. To wszyst ko po sły sza ła jed na dziew czy na, któ ra tam han dlu je pa pie ro sa mi, i po -
wie dzia ła nam, a po dob no póź niej był tam ktoś z ko mi sa ria tu, tam na re wi zji, tj. w tym
schow ku, i re wi zji wca le nie prze pro wa dzał, tyl ko po wie dział jej, aże by uwa ża ła, bo ją
jed na ko bie ta wy sy pa ła z ryn ku na ko mi sa ria cie za to, że ona sprze da je w za ka za ne dni
wę dli nę. Jak za uwa ży łem sam, to któ ry z mi li cjan tów doj dzie do jej kra mu, to ona za raz
tyl ko w ten spo sób ich so bie ob ra bia i rzecz zro zu mia ła, że ta ki mi li cjant już jej nic nie
zro bi i nie za ła twia dro gą służ bo wą, tyl ko pod ry wa to, co do sta nie od niej; tak być nie
po win no we dług me go zda nia, każ dy mi li cjant [nie] po wi nien dać się pod ku pić za kie li -
szek wód ki i za by le ja ką ka nap kę, służ ba dla Oj czy zny jest in na, a nie ta ka. Wczo raj
wie czo rem ok. godz. 6.00 sam na wła sne oczy wi dzia łem, jak je den z mi li cjan tów
z Pierw sze go Ko mi sa ria tu szedł ze schow ku wraz z jej za stęp czy nią i niósł ze so bą ze
dwa ki lo kieł ba sy, po nie waż oni wczo raj spra wia li na ko mi sa ria cie ja kiś po pij – nie wiem,
na ja kie kon to – i tam nie śli tę kieł ba sę na za gry chę. W dzień je den z gieł dzia rzy cho dził
po mię dzy wszyst kich na gieł dzie i zbie rał pie nią dze na no we go kie row ni ka, a póź niej
za te pie nią dze pi li na ko mi sa ria cie”23.

W Kra ko wie naj po pu lar niej szym miej scem, w któ rym do ko ny wa no trans ak cji czar -
no ryn ko wych, był re jon Su kien nic na Ryn ku Głów nym. Tu moż na by ło ku pić wód kę, ze -
gar ki, ubra nia i oczy wi ście zło to oraz wa lu tę. Miej sce to by ło pod cią głą ob ser wa cją MO
i UB – ja ko te ren, przez któ ry prze wi ja ło się „szem ra ne to wa rzy stwo” Kra ko wa. Po nad -
to miej sce to, ja ko du że sku pi sko lu dzi z róż nych grup spo łecz nych, by ło z punk tu wi -
dze nia pra cy ope ra cyj nej do brym ba ro me trem na stro jów spo łecz nych. Przy od po wied nio
do bra nej sie ci agen tu ral nej, oprócz zi den ty fi ko wa nia osób po dej rza nych o nie le gal ny
han del, moż na by ło zgro ma dzić in for ma cje, o czym mó wio no w mie ście oraz w ja ki spo -
sób ko men to wa no za cho dzą ce w kra ju zmia ny. Do wo dem na to są do nie sie nia oso bo we -
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21 AIPN Kr, 07/125, Do nie sie nie źró dła ps. „Strza ła”, 23 IX 1946 r., b.p.
22 Ste fan Oczkow ski, s. Ja na, ur. 27 V 1923 r. Od 14 XII 1945 r. do 11 VI 1946 r. mi li cjant I Ko mi -

sa ria tu MO m. Kra ko wa. AIPN Kr, 0163, Kar to te ka oso bo wa funk cjo na riu szy MO WUSW w Kra ko wie. 
23 AIPN Kr, 07/125, Do nie sie nie nr 45 źró dła ps. „Strza ła”, 28 VI 1946 r., b.p.



go źró dła in for ma cji o ps. „Strza ła”, któ ry w ma ju prze ka zał: „Prze bieg wy pad ków, ja ki
się od był w dniu 3 ma ja, wy wo łał wśród lud no ści nie ma łe wra że nie. Otóż da je się sły -
szeć mię dzy ludź mi, że to by ło wprost nie spra wie dli wym, aże by wła dza nie po zwo li ła
ob cho dzić świę ta i nie bra ła udzia łu w uro czy sto ściach jak daw niej. Co naj waż niej sze to
by ło to, że mi li cja za czę ła strze lać do lu dzi; na ogół twier dzą, że to nie -Po la cy w ten spo -
sób ro bi li. In wa li dzi, któ rzy wie czo rem na dru gi dzień by li w ryn ku, po wie dzie li, że go -
rzej so bie na ro bi li tym wszyst kim, po nie waż te raz nikt nie bę dzie gło so wał za obec nym
rzą dem, po nie waż rząd jest prze ciw ko na ro do wi i sam so bie źle ro bi. Po wie dzie li, że oni
bę dą na każ dym kro ku zwal czać PPR i PP[S?], bo tak im się po do ba. Po wie dzie li, że jak
zła pią ko goś, kto na le ży do PPR, to mu da dzą ta kie la nie, że mu się ode chce wszyst kie -
go – w ogó le oni są bar dzo źle na sta wie ni prze ciw ko rzą do wi i par tiom”24. W czerw cu
ten sam do no si ciel in for mo wał: „Otóż ostat nio, czy li w so bo tę, kil ku go ści – na tu ral nie
nie zna ni ja ko han dla rze na gieł dzie – roz ma wia li pod Su kien ni ca mi w spra wie gło so wa -
nia. W to ku roz mo wy mó wio ne by ło, że pań stwo pol skie jest sie dem na stą re pu bli ką so -
wiec ką, że zo sta ło za prze da ne So wie tom i wy bo ry mu szą się od być tak, jak ze chcą par tie;
że wszyst ko jed no, co bę dzie na pi sa ne na kart kach – czy trzy ra zy «tak», czy «nie», to
mi mo wszyst ko wszyst kie kart ki bę dą waż ne i bę dą uzna ne za «tak». Je den z nich na wet
wy ra ził się, że po wy bo rach to nic nie po zo sta nie, tyl ko do la su pójść, bo wszyst ko będzie
so wiec kim sys te mem ro bio ne, na to miast in ni zno wu po wie dzie li, że An glia do te go nie
do pu ści, i że tam się szy ku je co in ne go, że ostat nio by ło w Izbie Gmin mó wio ne, że Chur -
chill po peł nił błąd co do li nii Cur zo na i za chod nich gra nic Pol ski […]. To na praw dę Zwią -
zek Ra dziec ki mu si się na to bez wa run ko wo zgo dzić, bo ina czej to doj dzie do kon flik tu
mię dzy oby dwo ma kra ja mi […]. Wła ści ciel [za kła du fry zjer skie go] mó wił, że jesz cze
nie by ło wy bo rów, a już za czy na ją so wiec kim sys te mem kon tro lo wać, a co do pie ro bę -
dzie po wy bo rach; przy ka sie pła ci ło się 30 zł, tak że na ogół są nie za do wo le ni lu dzie
z obec ne go rzą du i za rzą dzeń. Kie dyś znów mó wi li go ście na gieł dzie, że w cza sie wy -
bo rów mo że dojść do roz ru chów, po nie waż nie któ rzy nie ze chcą iść gło so wać, a mi li cja
i bez pie ka bę dą cho dzić po do mach i na pę dzać do urn wy bor czych”25.

War to za zna czyć, że w do nie sie niach oso bo wych źró deł in for ma cji, któ re re kru to wa -
ły się spo śród nie le gal nie han dlu ją cych, po da wa no o obo wią zu ją cym w da nym dniu kur -
sie wa lut, a tak że o tym, kto, od ko go i za ile na był wa lu tę. „W dniu dzi siej szym
na gieł dzie kurs jest na stę pu ją cy: do lar zniż ko wy, tak mięk ki, jak i twar dy – mięk ki dziś
stoi w kup nie 400 zł za jed ne go, a w sprze da ży 430 zł, twar da dwu dziest ka – 38 tys. zł;
ru ble na to miast sto ją, jak sta ły ostat nio; mar ki po szły też do gó ry, o dzie sięć punk -
tów – jed na mar ka kosz tu je 2 zł 20 gr. w sprze da ży, ko ro ny cze skie po 2 zł 80 gr. za jed -
ną; funt an giel ski 1000, 100 zł za jed ne go; pa le styń skie fun ty po ty siąc dwie ście
w zło cie, 12 tys. za czwo ra ka; świn ka, dzie siąt ka – sie dem pięć dzie siąt, piąt ka – trzy sie -
dem dzie siąt; dwu dziest ka mar ków ka – 5 tys., a ko ro nów ka wę gier ska – pięć pięć set
za dwu dziest kę”26.

Przy to czo ne frag men ty do nie sień po cho dzą ze spra wy pro wa dzo nej przez Wo je wódz -
ki Urząd Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Kra ko wie od stycz nia do grud nia 1946 r. prze -

Elżbieta Pietrzyk
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

318

24 Ibi dem, Do nie sie nie nr 27 źró dła ps. „Strza ła”, 7 V 1946 r., b.p.
25 Ibi dem, Do nie sie nie nr 39 źró dła ps. „Strza ła”, 17 VI 1946 r., b.p.
26 Ibi dem, Do nie sie nie źró dła ps. „Strza ła”, 2 VI 1946 r., b.p.



ciw ko zna ne mu w kra kow skim pół świat ku han dla rzo wi zło tem i wa lu tą, Ro ma no wi Krzy -
wo rącz ce, okre śla ne mu w ak tach ja ko „król gieł dy, wiel ki pan”. Przez in nych han dlu ją -
cych za li cza ny był do „grub szych gieł dzia rzy”. 

Ro man Krzy wo rącz ka uro dził się 4 stycz nia 1912 r.27 w Ro ha ty nie, pow. Brze ża ny,
w ro dzi nie ukra iń skiej28. Je go oj ciec Le on był rzeź ni kiem. Po ukoń cze niu 4 klas szko ły
po wszech nej pra co wał u oj ca w za kła dzie rzeź ni czym (jat ce), po tem był za trud nio ny
w róż nych fir mach rzeź ni czych. W 1938 r. wraz z mat ką Bro ni sła wą z d. Bo gu sie wicz
pro wa dził przez krót ki czas sklep z mię sem, a po li kwi da cji pla ców ki sprze da wał ko nie
i skó ry. W cza sie oku pa cji han dlo wał, „czym się da ło”, i jak sam ze zna wał – „krzyw dy
żad nej od Niem ców nie miał”29. Przed wkro cze niem Ar mii Czer wo nej uciekł z Brze żan
do Lwo wa, gdzie prze by wał do czerw ca 1945 r. W czerw cu wy je chał nie le gal nie do Kra -
ko wa, po da jąc się za Po la ka. W Kra ko wie za mel do wał o zgu bie niu do ku men tów i otrzy -
mał za świad cze nie po twier dza ją ce je go toż sa mość oraz to, że Krzy wo rącz ka był jeń cem
wo jen nym i wró cił do kra ju z obo zu. Za świad cze nie to – przy znał Krzy wo rącz ka – by ło
„fał szy we i słu ży ło mi dla prze wo zu róż nych rze czy dla han dlu; tak że za świad cze nie, że
pra cu ję ja ko go niec w I Ko mi sa ria cie w Kra ko wie jest fał szy we, za któ re za pła ci łem pew -
ną su mę”30. Przy zna wał rów nież, że w „Kra ko wie przez ca ły czas zaj mu ję się han dlem
pod Su kien ni ca mi. Han dlu ję ze gar ka mi, cza sem zło tem i wa lu tą. A naj wię cej po śred ni -
czę w kup nie i sprze da ży wa lu ty i zło ta”31. 

Ro man Krzy wo rącz ka zo stał aresz to wa ny 20 li sto pa da 1946 r. pod Su kien ni ca mi.
W na stęp nym dniu prze pro wa dzo no re wi zję w miej scu je go za miesz ka nia, acz kol wiek
nie zna le zio no tam niczego, co by go ob cią żało. Dys po nu jąc jed nak do nie sie nia mi oso -
bo wych źró deł in for ma cji, ze zna nia mi osób trze cich oraz bio rąc pod uwa gę to, „że nie
po sia da okre ślo ne go źró dła za rob ku, a utrzy mu je się z nie le gal ne go han dlu”, uzna no, że
jest to do sta tecz na pod sta wa do wy stą pie nia do Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży -
cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym w Kra ko wie32 z wnio skiem o osa dze nie go
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27 W ar ku szu stresz cze nia z 19 XII 1946 r. ja ko da tę uro dze nia Ro ma na Krzy wo rącz ki po da -
no 4 XII 1912 r., jed nak w in nych do ku men tach kil ku krot nie po da no da tę 4 I 1912 r. i stąd wy da je się
ona bar dziej wia ry god na. Ibi dem, Ar kusz stresz cze nia, 19 XII 1946 r., b.p.

28 W do ku men tach bra ku je in for ma cji, czy na ro do wość ukra iń ska zo sta ła wpi sa na w do ku men tach
ze wzglę du na póź niej sze zmia ny gra nic i prze ję cie przez ZSRR re jo nu Brze żan, czy fak tycz nie ro dzi ce
by li Ukra iń ca mi. Z pew no ścią Krzy wo rącz ka po słu gi wał się bie gle ję zy kiem pol skim, mó wił z ty po -
wym dla Kre so wia ków „za śpie wem”, co uła twi ło mu póź niej sze zdo by cie w Kra ko wie do ku men tów.

29 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia Ro ma na Krzy wo rącz ki, 10 XII 1946 r., b.p.
30 Ibi dem.
31 Ibi dem.
32 Ko mi sja Spe cjal na do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym po wsta ła 16 XI 1945 r.

Zaj mo wa ła się wy kro cze nia mi: kontr re wo lu cyj ny mi (sa bo taż, dy wer sja), dzia ła niem prze ciw ko włas -
ności spo łecz nej, go spo dar czy mi prze stęp stwa mi pra cow ni czy mi, wy kro cze nia mi do ko na ny mi w pro -
duk cji i han dlu (np. spe ku la cja), dzia ła niem prze ciw ko nie któ rym in te re som go spo dar czym (np.
kłu sow nic two) oraz prze stęp stwa mi de wi zo wy mi, fi nan so wy mi i cel ny mi, a od 1949 r. za ję ła się tak że
spra wa mi po li tycz ny mi. Do 1950 r. Ko mi sja Spe cjal na łą czy ła funk cje: wy kry wa nia, ści ga nia, oskar ża -
nia, orzekania o prze stęp stwach oraz wy ko ny wa nia wy zna czo nej ka ry. W czerw cu 1950 r. ode bra no jej
funk cje śled cze, zo sta wia jąc je dy nie orzecz ni cze. Naj wyż szą za są dza ną ka rą by ło ska za nie na obóz pra -
cy. Ko mi sja zo sta ła roz wią za na de kre tem z 23 XII 1954 r. (DzU, 1954, nr 57, poz. 282). Sze rzej zob.:
P. Fio dor czyk, Ko mi sja Spe cjal na do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym, Bia ły -
stok 2002; T. Cy prian, Prze stęp stwa go spo dar cze, War sza wa 1960; G. Soł ty siak, Ko mi sja Spe cjal na
do Wal ki, „Kar ta” 1991, nr 1, s. 81–87; idem, Wnio sek: umie ścić w obo zie, „Kar ta” 1991, nr 1, s. 88–95.



w obozie pra cy przy mu so wej33, co uczy nio no 22 li sto pa da 1946 r. Tym sa mym pro wa -
dzo ną prze ciw Krzy wo rącz ce spra wę o kryp t. „Krzy wa rę ka” za koń czo no, a ak ta spra -
wy prze sła no do zło że nia w ar chi wum34.

Wy mia na pie nię dzy

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych z Niem ca mi na ob sza rze Pol ski w obie gu by ły
mar ki nie miec kie (głów nie na te re nie ziem wcie lo nych do III Rze szy), zło tów ki wy da -
wa ne przez Bank Emi syj ny35, po tocz nie na zy wa ne „mły nar ka mi” al bo „kra kow ski mi”
(na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa), oraz ru ble ra dziec kie, któ re po ja wi ły się wraz
z po stę pu ją cą na za chód Ar mią Czer wo ną. Za sad ni czym za da niem sta ło się więc ujed -
no li ce nie sys te mu pie nięż ne go.

PKWN 24 sierp nia 1944 r. wy dał de kret o emi to wa niu bi le tów skar bo wych36, w któ -
rym upo waż nio no kie row ni ka Re sor tu Go spo dar ki Na ro do wej i Fi nan sów do wy pusz -
cze nia przez Cen tral ną Ka sę Skar bo wą bi le tów skar bo wych z na pi sem: „Na ro do wy Bank
Pol ski” – do wy so ko ści 1 mld zł. Bi le ty te sta wa ły się środ kiem płat ni czym na te re nie
Pol ski. Jed no cze śnie do ob ro tu pie nięż ne go do pusz czo no wa lu tę ZSRR oraz uzna no, że
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33 AIPN Kr, 07/125, Pi smo do De le ga tu ry Ko mi sji Spe cjal nej do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic -
twem Go spo dar czym w Kra ko wie, 2 XI 1946 r., b.p.; ibi dem, Ar kusz stresz cze nia, 22 XI 1946 r., b.p.

34 Ibi dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu II, 19 XII 1946 r., b.p.
35 Bank Emi syj ny w Pol sce po wo ła ny zo stał 15 XII 1939 r. roz po rzą dze niem ge ne ral ne go gu ber na -

to ra; pra cę roz po czął 8 IV 1940 r. Je go sie dzi bą zo stał Kra ków; trzy la ta póź niej li czył 19 od dzia łów.
Pre zy den tem Ban ku zo stał Fe liks Mły nar ski, daw ny wi ce pre zes Ban ku Pol skie go, prze ciw ko któ re mu
no ta be ne w 1945 r. pro wa dzo no śledz two pod za rzu tem ko la bo ra cji z Niem ca mi. Nie zna la zło ono jed -
nak fi na łu w for mie wy ro ku są do we go i zo sta ło umo rzo ne z bra ku pod staw dla for mal ne go oskar że nia.
Wbrew ocze ki wa niom F. Mły nar skie go Bank Emi syj ny nie zo stał kon ty nu ato rem Ban ku Pol skie go,
w rze czy wi sto ści by ła to in sty tu cja nie miec ka – z nie miec kim ję zy kiem urzę do wym, za leż na od Wy dzia -
łu Fi nan sów w rzą dzie GG, nad zór nad nią spra wo wał ge ne ral ny gu ber na tor. Głów nym za da niem ban -
ku, oprócz emi sji bi le tów ban ko wych, by ła ob słu ga po trzeb kre dy to wych oku pan ta oraz fi nan so wa nie
go spo dar ki wo jen nej. War to rów nież za zna czyć, że po wsta nie Ban ku Emi syj ne go wią za ło się z hi sto rią
Ban ku Pol skie go i po zo sta ją ce go w je go po sia da niu zło ta, któ re de cy zją rzą du pol skie go we wrześ -
niu 1939 r. zde cy do wa no się wy wieźć za gra ni cę. Przez Ru mu nię zło to uda ło się prze trans por to wać
do Fran cji, jed nak atak Nie miec na Fran cję zmu sił pol skie wła dze do zmia ny tej lo ka li za cji. Pla no wa no
dro gą mor ską prze wieźć ma ją tek Ban ku Pol skie go do An glii lub USA. Tym cza sem ko la bo ranc ki rząd
fran cu ski w Vi chy wy dał po le ce nie, aby trans port skie ro wał się do Da ka ru – w głąb pu sty ni. Tam pol -
skie zło to prze le ża ło kil ka lat. Chcąc od zy skać ma ją tek, rząd pol ski zło żył po zew prze ciw ko Vi chy w No -
wym Jor ku na kwo tę prze szło 64 mln do la rów (w Sta nach Zjed no czo nych oraz Ka na dzie Fran cja trzy ma ła
swo je ak ty wa skar bo we w zło cie i do la rach). Po wódz two pol skie zo sta ło uzna ne za za sad ne i na zde po -
no wa ne w No wym Jor ku fran cu skie zło to, war to ści 728 mln do la rów, na ło żo ny zo stał areszt. Ma ją tek
Ban ku Pol skie go wró cił w pra wo wi te rę ce do pie ro z koń cem 1943 r., po unor mo wa niu się sto sun ków
po li tycz nych w Afry ce i po ob ję ciu wła dzy przez alian tów. Od zy ska ne zło to czę ścio wo zo sta ło umiesz -
czo ne w An glii. Po ulo ko wa niu się w Pol sce ko mu ni stycz ne go rzą du ma ją tek ten w róż nych ter mi nach
wró cił do Pol ski. Naj póź niej, bo w lip cu 1947 r., po wró ci ła część za trzy ma na w Bu ka resz cie. Od po -
cząt ku woj ny Niem cy dą ży li do prze ję cia pol skie go zło ta. W tym ce lu pla no wa no na wet re ak ty wo wać
dzia łal ność Ban ku Pol skie go. Jed nak na wy su nię te w grud niu 1940 r. nie miec kie żą da nia wo bec Fran cji
wy da nia zło ta, stro na fran cu ska wska zy wa ła na róż ne trud no ści, co ochro ni ło ma ją tek ban ko wy. Pra ca
Ban ku Pol skie go zo sta ła więc przez oku pan ta ogra ni czo na tyl ko do czyn no ści ad mi ni stra cyj nych w sto -
sun ku do ma jąt ku ban ko we go. C. Ma dej czyk, op. cit., t. I, s. 616, 620; H. Cy wiń ski, Dzie sięć wie ków
pie nią dza pol skie go, War sza wa 1987, s. 222–225. 

36 DzU, 1944, nr 3, poz. 11.



bi le ty Ban ku Emi syj ne go wy da wa ne w Kra ko wie po zo sta ją na dal w obie gu ja ko śro dek
płat ni czy. Bi le ty skar bo we, któ rych na zwa mia ła na wią zy wać do tra dy cji pol skich pie -
nię dzy pa pie ro wych z cza sów in su rek cji ko ściusz kow skiej, w rze czy wi sto ści by ły przy -
go to wa ne w Mo skwie37 i prze ka za ne PKWN w Lu bli nie38. Po spro wa dze niu klisz
z Mo skwy roz po czę to druk pie nię dzy w kra ju – naj pierw w Kra ko wie, a na stęp nie
w Łodzi; przez ja kiś czas druk kon ty nu owa no rów nież w Mo skwie. Na bi le tach Cen tral -
nej Ka sy Skar bo wej nie by ło umiesz czo nych pod pi sów ani do kład nej da ty ich emi sji, je -
dy nie rok 1944. W obieg wpro wa dzo ne zo sta ły war to ści no mi nal ne bank no tów: 1, 2, 5,
10, 100 i 500 zł39. 

Bank no ty Ban ku Emi syj ne go prze sta ły obo wią zy wać w stycz niu 1945 r. Mó wił o tym
de kret z 6 stycz nia 1945 r. o de po no wa niu i wy mia nie bank no tów Ban ku Emi syj ne go
w Pol sce40. Na je go pod sta wie bi le ty zło to we Ban ku Emi syj ne go obo wią zy wa ły
do 10 stycz nia 1945 r. W art. 2 wska za no, że od 10 stycz nia 1945 r. do 28 lutego 1945 r.
każ dy „po sia dacz” bank no tów „kra kow skich” zobo wią za ny był zło żyć je jed no ra zo wo
w ca ło ści w urzę dzie skar bo wym lub przed się bior stwie ban ko wym wyzna czo nym przez
mi ni stra skar bu. „Kra kow skie” bank no ty mia ły być wy mie nia ne na bi le ty skar bo we z na -
pi sem: „Na ro do wy Bank Pol ski”41 po kur sie 1:1. 

W na stęp nym ar ty ku le okre ślo no, ko mu przy słu gu je wy mia na i w ja kiej ilo ści. Oso -
by fi zycz ne, któ re w dniu wy mia ny ukoń czy ły 18 lat, mo gły wy mie nić nie wię cej
niż 500 zł. Uprzy wi le jo wa ni by li woj sko wi w czyn nej służ bie, któ rym przy słu gi wa ło pra -
wo do wy mia ny „kra kow skich” w wy so ko ści ich jed no mie sięcz ne go wy na gro dze nia.
Ma łe pry wat ne za kła dy rze mieśl ni cze, za trud nia ją ce oprócz człon ków ro dzi ny jed ne go
pra cow ni ka, oraz przed się bior stwa, któ re mia ły kar ty re je stra cyj ne na rok 1944, mo gły
wy mie nić nie wię cej niż 2000 zł. O ilo ści wy mie nia nych pie nię dzy przez przed się bior -
stwa ban ko we, oso by praw ne pra wa pu blicz ne go, przed się bior stwa pań stwo we lub bę -
dą ce pod za rzą dem pań stwo wym, przed się bior stwa bę dą ce wła sno ścią związ ków
sa mo rzą do wych – de cy do wać miał mi ni ster skar bu. Po dob nie było w przy pad ku in sty tu -
cji sa mo rzą do wych, spo łecz nych, re li gij nych, kul tu ral nych, oświa to wych, związ ków
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37 Jak po da je M. Ba ro wicz, wpro wa dzo ne do obie gu bi le ty skar bo we z na zwą nie ist nie ją ce go jesz -
cze Na ro do we go Ban ku Pol skie go za pro jek to wa ne zo sta ły i wy dru ko wa ne w ra dziec kich wy twór niach
pa pie rów war to ścio wych. Co cie ka we, by ły one wy dru ko wa ne z błę dem gra ma tycz nym – ty po wym dla
ję zy ka ro syj skie go. W klau zu li praw nej za war to stwier dze nie: „Przyj mo wa nie we wszyst kich wy pła tach
jest obo wiąz ko wym”. Co wię cej, pierw szą par tię prze ka za nych z ZSRR bank no tów mu sia no znisz czyć,
po nie waż do nu me ro wa nia se rii uży to al fa be tu ro syj skie go i oba wia no się ne ga tyw ne go spo łecz ne go od -
bio ru oraz ko ja rze nia Pol ski ja ko sie dem na stej re pu bli ki ZSRR. W no wych par tiach bank no tów po pra -
wio no błąd w klau zu li praw nej na: „Przyj mo wa nie we wszyst kich wy pła tach jest obo wiąz ko we”, dla te go
by ły one po wszech nie na zy wa ne: „owe”. M. Ba ro wicz, PRL – ży wot re gla men to wa ny, „Wie dza i Ży -
cie” 2007, nr 12, http://www.wiz.pl/8,166.html (do stęp 29 IX 2014 r.).

38 H. Cy wiń ski, op. cit., s. 229.
39 Ibi dem, s. 230.
40 DzU, 1945, nr 1, poz. 2.
41 Na ro do wy Bank Pol ski ja ko pań stwo wa in sty tu cja emi syj na po wo ła ny zo stał w stycz niu 1945 r.

Funk cje emi syj ne NBP przy jął od skar bu pań stwa 9 II 1945 r. Tym cza sem Bank Pol ski po wró cił do Pol -
ski „z emi gra cji” w 1946 r. Ze wzglę dów praw nych przez pe wien czas utrzy ma no go ja ko od dziel ną in -
sty tu cję, po nie waż to dy rek cja Ban ku Pol skie go mia ła pra wo dys po no wa nia na le żą cym do Ban ku
Pol skie go zło tem. Do pie ro po prze ka za niu te go ma jąt ku do dys po zy cji NBP de cy zją mi ni stra skar bu
Bank Pol ski zo stał zli kwi do wa ny w dniu 7 I 1952 r. H. Cy wiń ski, op. cit., s. 232.



i stowarzy szeń do bro czyn nych oraz wy daw nictw, z tym że de cy zję o ilo ści wy mie nia -
nych pie nię dzy po dej mo wał ko mi sarz wo je wódz ki po za się gnię ciu opi nii wła ści we go
wo je wo dy. Od tej de cy zji moż na by ło się od wo łać do mi ni stra skar bu. 

Część zło żo nej kwo ty, któ ra by ła „nad wyż ką” i nie pod le ga ła wy mia nie, mia ła po zo -
stać w de po zy cie. Jed no cze śnie po wo ły wa no ko mi sję do spraw wy mia ny bank no tów
„kra kow skich”, któ ra mia ła po wstać przy każ dym urzę dzie skar bo wym. W skład tej
komisji wcho dzili na czel nik urzę du skar bo we go ja ko prze wod ni czą cy, przed sta wi ciel
właści wej ra dy na ro do wej oraz przed sta wi ciel re fe ra tu prze my sło wo -han dlo we go
przy sta ro stwie po wia to wym, a w mia stach wy dzie lo nych – przed sta wi ciel wy dzia łu prze -
my sło wo -han dlo we go urzę du wo je wódz kie go. Od de cy zji ko mi sji w cią gu sied miu dni
moż na się by ło od wo łać, przy czym pod ję cie su my z wy mia ny ozna cza ło zrze cze nie się
pra wa do od wo ła nia. Wszel kie na ru sze nia i wy kro cze nia prze ciw ko prze pi som de kre tu
lub roz po rzą dzeń i za rzą dzeń wy da nych na je go pod sta wie za gro żo ne by ły ka rą grzyw -
ny w wy so ko ści do mi lio na zło tych. Do dat ko wo sąd mógł orzec prze pa dek za kwe stio -
no wa nych pie nię dzy na rzecz skar bu pań stwa42. Po nie waż wy mia na ta prze pro wa dzo na
by ła z du żą krzyw dą dla spo łe czeń stwa, któ re mu gro zi ła utra ta oszczęd no ści, wie lu pró -
bo wa ło obejść re stryk cyj ne prze pi sy i wy mie nić więk szą su mę pie nię dzy.

W sierp niu 1945 r. funk cjo na riu sze PUBP w Li ma no wej za trzy ma li ks. Jó ze fa Ru -
ska43 – pro bosz cza ko ścio ła w Pi sa rzo wej, soł ty sa gro ma dy Pi sa rzo wa Ja na Se ra fi na44

oraz Ewę Sto larz45. Siód me go sierp nia 1945 r. zo sta ło wy sta wio ne po sta no wie nie
o wszczę ciu śledz twa prze ciw ko wy żej wy mie nio nym. Ta sa ma da ta wid nie je na po sta -
no wie niu o tym cza so wym aresz to wa niu i umiesz cze niu ks. Ru ska, soł ty sa Se ra fi na i Ewy
Sto larz w areszcie PUBP w Li ma no wej46. Spra wa do ty czy ła fał szo wa nia do ku men tów
w ce lu wy mia ny bank no tów Ban ku Emi syj ne go na bank no ty Na ro do we go Ban ku Pol -
skie go. Z po cząt kiem kwiet nia 1945 r. w re jo nie ko ścio ła w Pi sa rzo wej po ja wi ło się
bowiem ogło sze nie soł ty sa gro ma dy Ja na Se ra fi na o moż li wo ści wy mia ny pie nię dzy. Pie -
nią dze i kar ty roz po znaw cze (ken kar ty), któ re by ły wy ma ga ne przy wy mia nie, zbie rał
soł tys. Tym cza sem ks. Jó zef Ru sek, bę dąc w po sia da niu du żej go tów ki, któ rą zgro ma -
dził „na bied nych” od ro dzi ny i zna jo mych, po sta no wił spró bo wać wy mie nić więk szą
su mę pie nię dzy. Wraz z Ewą Sto larz przy go to wał fał szy wą li stę imien ną i za świad cze -
nia na na zwi ska pa ra fian w ce lu uzy ska nia pra wa do więk szej wy mia ny pie nię dzy
w Komu nal nej Ka sie Oszczęd no ści w Li ma no wej. Zapisa ne w spo rzą dzo nych li stach na -
zwi ska ks. Ru sek po da wał z pa mię ci, stąd – jak sam przy zna wał w pro to ko le prze słu cha -
nia – mo gły się na nich zna leźć da ne osób wy sie dlo nych lub zmar łych4 7. Li sta na zwisk
spo rzą dzo na by ła od ręcz nie, za świad cze nia zaś, któ re mia ły zo stać przed sta wio ne w ka -
sie, przy go to wa ła na ma szy nie do pi sa nia E. Sto larz. Wy ko na ne do ku men ty z ra mie nia
peł nio ne go urzę du po twier dził soł tys Jan Se ra fin. W su mie na li ście za miesz czo no
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42 DzU, 1945, nr 1, poz. 2; H. Cy wiń ski, op. cit., s. 230.
43 Ks. Jó zef Ru sek, s. Ka ro la, ur. 9 IV 1904 r. w Woj sła wiu, pow. Mie lec. AIPN Kr, 110/1977.
44 Jan Se ra fin, s. Fran cisz ka, ur. 23 IV 1919 r. w Pi sa rzo wej. Soł tys gro ma dy Pi sa rzo wa w okre sie

od 1943 r. do 6 VIII 1945 r. Ibi dem.
45 Ewa Sto larz, c. Ste fa na, ur. 16 XII 1924 r. w Prze my ślu. Ibi dem.
46 Ibi dem, Po sta no wie nia o wszczę ciu śledz twa, 7 VIII 1945 r., k. 15–18; ibidem, Po sta no wie nia

o zasto so wa niu środ ka za po bie gaw cze go, 7 VIII 1945 r., k. 19–23.
47 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia po dej rza ne go, 8 VIII 1945 r., k. 25.



656 nazwisk osób, któ re mo gły by wy mie nić pie nią dze o war to ści 354 tys. zł. Osta tecz -
nie jed nak ks. Ru sek po zło że niu do ka sy list i pie nię dzy zre zy gno wał z ich wy mia ny.
Jak przy zna wał: „Do wy mia ny tych pie nię dzy nie do szło, gdyż po głęb szym za sta no wie -
niu przy sze dłem do prze ko na nia, że po pa dam w kon flikt z pra wem i na ra żam sie bie, jak
i soł ty sa – dla te go pie nią dze zło żo ne w Ko mu nal nej Ka sie w Li ma no wej wy co fa łem, li -
stę i za świad cze nia. Za świad cze nia i li stę po rzu ci łem w do mu, a pie nią dze zwró ci łem
wła ści cie lom”48. W pro wa dzo nym przez PUBP śledz twie ks. Józef Ru sek został do dat -
ko wo oskar żo ny o prze cho wy wa nie w swo im do mu bro ni pal nej bez ze zwo le nia, do szu -
ki wa no się tak że je go po wią zań z pod zie miem zbroj nym. Spra wa zna la zła swój fi nał
w Woj sko wym Są dzie Re jo no wym w Kra ko wie, jed nak na po sie dze niu nie jaw nym
18 paź dzier ni ka 1947 r. (w skła dzie sę dziow skim: ppłk Wła dy sław Sta si ca – prze wod ni -
czą cy, sę dzio wie ppłk mgr Ju lian Po lan -Ha ra schin i mjr Sta ni sław Hol lit scher, w obec -
no ści pro ku ra to ra woj sko we go ppłk. Oska ra Kar li ne ra) sąd po sta no wił za sto so wać wo bec
oskar żo nych ks. Józefa Ru ska, Ja na Se ra fi na, Ewy Sto larz oraz Jó ze fa Se ra fi na49 art. 11
par. 1 usta wy o amne stii z 22 lu te go 1947 r.50 i umo rzyć po stę po wa nie kar ne51.

Fał szo wa nie pie nię dzy

Zmia ny bank no tów w cza sie oku pa cji i po woj nie spra wi ły, że lu dzie w Pol -
sce – szcze gól nie ci, któ rzy na co dzień nie ope ro wa li go tów ką – prze sta li się orien to -
wać, któ ry bank not jest wła ści wy, i nie wie dzie li, jak ak tu al nie obo wią zu ją cy bank not
po wi nien wy glą dać. Po twier dza ją to m.in. ze zna nia Jó ze fy Gut: „Na zy wam się Gut Jó -
ze fa, cór ka Jó ze fa i Al bi ny z d. Pa ty ków, ur. 30 VII 1908 r. w Li bią żu Ma łym, pow. Chrza -
nów, zam. Li biąż Ma ły […]. W dniu 14 VII [19]47 r. by łam we wsi Brosz ko wi ce, pow.
Bia ła, z wi śnia mi do sprze da nia – chcia łam za mie nić na ziem nia ki al bo sprze dać. Gdy
wra ca łam z po wro tem […], na pu sty ni ko ło mo stu na Wi śle sta ła dziew czy na mnie nie -
zna jo ma. […] Gdy prze cho dzi li śmy ko ło niej, to się za py ta ła nas, od kąd i gdzie idzie my,
[na] co ja jej od po wie dzia łam, że idzie my z Brosz ko wic, że chcia łam tro chę ty to niu za -
mie nić na ziem nia ki lub sprze dać. Dziew czy na ta po wie dzia ła, że ona ten ty toń ku pi, tyl -
ko pie nię dzy przy so bie nie ma, że od bra ta weź mie pie nię dzy, któ ry miesz ka w Bo br ku
ko ło ko ścio ła […]. Gdy do szli śmy do ko ścio ła, do Bo br ku, ta ode szła ode mnie i nie mi -
nę ła jed na mi nu ta, jak z po wro tem przy szła i za raz mnie wci ska ła 1000 zł zwi nię te do
ręki, i że bym jej pręd ko da ła ten ty toń. Ty toń da łam jej i wy da łam jej jesz cze 370 zł, gdyż
tyl ko ty le mia łam pie nię dzy, lecz ta dziew czy na po wie dzia ła, że resz tę pie nię dzy przy -
nieść mam do sio stry jej do Brosz ko wic i pręd ko ode szła ode mnie do la su. Mnie się to
wy da wa ło, że jest coś nie w po rząd ku, że wca le nie dba o resz tę pie nię dzy. Roz wi jam
te 1000 [zł] i wy da ją mi się moc no po dej rza ne. Tak za trzy ma łam prze jeż dża ją ce go mo -
to cy klem z za py ta niem się, czy to do bre są 1000 zł, na co mnie od po wie dział, że są do -
bre i po je chał. Na stęp nie za trzy ma łam ja dą ce go ro we rzy stę z tym sa mym za py ta niem – co
ten za raz mnie się za py tał, skąd te 1000 zł mam, ja mu za raz opo wie dzia łam, jak by ło.
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48 Ibi dem, Pro to kół prze słu cha nia oskar żo ne go -po dej rza ne go, 15 VIII 1945 r., k. 57.
49 Jó zef Se ra fin, s. Fran cisz ka, zam. w Pi sa rzo wej. Ibi dem.
50 DzU, 1947, nr 20, poz. 78.
51 AIPN Kr, 110/1977, Wy ciąg ze wspól ne go pro to ko łu po sie dze nia nie jaw ne go, 18 X 1947 r., 

k. 189–191.



Tak ten ro we rzy sta pręd ko po je chał za tą dziew czy ną, lecz jej nie zna lazł. Mnie znów
ka zał za raz zgło sić o tym na mi li cję, że to jest bank not 1000 zł fał szy wy”52.

Sy tu acja, w któ rej spo łe czeń stwo nie ma wie dzy o wy glą dzie obo wią zu ją cych bank -
no tów lub nie zwra ca uwa gi na ich zna ki szcze gól ne, stwa rza moż li wość wpro wa dze nia
w obieg fał szy wych pie nię dzy. Zwłasz cza w cza sie po wo jen ne go cha osu, gdy w spo łe -
czeń stwie la ta woj ny zmie ni ły nor my spo łecz ne, mo ral ne i etycz ne. W okre sie kon ku ro -
wa nia par tii po li tycz nych o przed wrze śnio wym ro do wo dzie z PPR o do mi na cję
w pań stwie w fał szo wa niu pie nię dzy nie do pa try wa no się okra da nia Pol ski tyl ko ko mu -
ni stów. W świa do mo ści nie któ rych pod ra bia nie do ku men tów i bank no tów za twier dzo -
nych przez PKWN by ło nie ja ko kon ty nu acją fał szer skiej dzia łal no ści z cza sów oku pa cji.
Tym cza sem no wa wła dza za li czy ła fał szo wa nie pie nię dzy do prze stępstw bar dzo groź -
nych. We dług za pi sów art. 12 de kre tu o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych
w okre sie od bu do wy pań stwa z 13 czerw ca 1946 r.53 każ dy, „kto pod ra bia lub prze ra bia
pie niądz pol ski al bo ob cy lub usu wa ozna kę je go umo rze nia, al bo pie niądz ta ki pusz cza
w obieg pod le ga ka rze wię zie nia lub wię zie nia do ży wot nie go, al bo ka rze śmier ci”. 

W pierw szym okre sie po woj nie, tj. w la tach 1944–1950 – do chwi li ko lej nej wy mia -
ny pie nię dzy54 – gru py fał szer skie two rzy li za wo do wi prze stęp cy z cza su oku pa cji. We -
dług opra co wa nia mjr. Ka zi mie rza Ba sza ka, opu bli ko wa ne go w re sor to wym pe rio dy ku,
w okre sie 1944–1950 ujaw nio no „51 sza jek fał szer skich pod ra bia ją cych bank no ty. Jed -
na szaj ka pod ra bia ła bank no ty 10-zło to we, dwie – 20-zło to we, sie dem na ście – 100-zło -
to we, dwa dzie ścia sie dem – 500-zło to we i 5 sza jek pod ra bia ło bank no ty 1000-zło to we”55.

Fał sze rze dru ko wa li fal sy fi ka ty me to da mi cyn ko gra ficz ną lub li to gra ficz ną56. Du żo
kło po tów w pro du ko wa niu fał szy wek przy spa rzał od po wied ni do bór pa pie ru oraz je go
kup no. Sta ra no się wy bie rać pa pier o zbli żo nym ko lo rze, gru bo ści i stop niu chro po wa -
to ści. Ogrom ną trud ność dla fał sze rzy sta no wi ło spo rzą dza nie klisz dru kar skich. Bank -
no ty by ły kil ku ko lo ro we i dla każ de go ko lo ru trze ba by ło spo rzą dzić osob ną kli szę57.
Przy dru ku fal sy fi ka tów nie przy wią zy wa no wiel kiej uwa gi do wier ne go od wzo ro wa -
nia zna ku wod ne go, ponieważ dla więk szo ści osób wy star czy ły ogól nie za ry so wa ne pla -
my, któ re imi to wa ły ory gi nal ny znak wod ny. Nie kie dy znak ten był zu peł nie po mi ja ny58.
Nie dba no rów nież o do kład ne na no sze nie nu me rów se ryj nych, któ re mie wa ły in ny krój,
wiel kość i gru bość, względ nie licz ba cyfr nie zga dza ła się z ich licz bą na ory gi na le59.
Fal sy fi ka ty dru ko wa no na pry mi tyw nych ma szy nach dru kar skich oraz na pra sach
ręcznych.
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52 AIPN Kr, 110/1689, Pro to kół przy ję cia ust ne go za wia do mie nia o prze stęp stwie, 17 VII 1947 r.,
k. 5.

53 DzU, 1946, nr 30, poz. 192.
54 Usta wa o zmia nie sys te mu pie nięż ne go by ła przy go to wy wa na w ta jem ni cy i w ta kim try bie zo sta -

ła uchwa lo na 28 X 1950 r. Wpro wa dze nie jej w ży cie spo wo do wa ło nie spra wie dli wą i krzyw dzą cą dla
spo łe czeń stwa wy mia nę pie nię dzy, któ ra po zba wi ła spo łe czeń stwo ok. 2/3 oszczęd no ści. Według usta -
wy 1 zło ty rów ny był 0,222168 gra ma czy ste go zło ta. Wy mia na mia ła być prze pro wa dzo na od
30 X do 8 XI 1950 r. wg sto sun ku 100 zł = 1 zł. DzU, 1950, nr 50, poz. 459 i 460.

55 K. Ba szak, Fał szer stwa pie nię dzy, „Służ ba MO” 1965, nr 1, s. 165.
56 Ibi dem, s. 165.
57 Ibi dem, s. 167.
58 Ibi dem, s. 166.
59 Ibi dem, s. 169.



Wio sną 1945 r. Ta de usz Ku char ski60 i Fer dy nand Ga łusz ka61, zna ją cy się jesz cze z cza -
sów oku pa cji, gdy wspól nie pod ra bia li i roz pro wa dza li fał szy we nie miec kie kar ty żyw no -
ścio we, po sta no wi li roz po cząć druk bank no tów 500-zło to wych, emi to wa nych w 1944 r.
Do roz po czę cia pro duk cji fal sy fi ka tów po trzeb na by ła pra sa, któ rą Ga łusz ka – wziąw szy
na sie bie or ga ni za cję tech nicz nej stro ny przed się wzię cia – za mó wił u ko wa la Eu ge niu sza
Bil skie go62. Za wy ko na ne zle ce nia za pła cił 11 000 zł. Z ko lei po trzeb ne do dru ku kli sze wy -
ko nał Hen ryk Po źniak, któ ry z za wo du był che mi gra fem, ko pi stą i dru ka rzem. Po źniak63

swo je do świad cze nie dru kar skie zdo by wał w Kra ko wie – w Dru kar ni „Akro pol”, a na stęp -
nie w Dru kar ni „Styl”, do któ rej zo stał skie ro wa ny 28 czerw ca 1941 r. przez Urząd Za trud -
nie nia. Do chwi li odej ścia w dniu 11 lip ca 1945 r. pra co wał tam na sta no wi skach: che mi graf,
prze dru karz i ko pi sta64. Za przy go to wa ne kli sze Po źniak otrzy mał 60 000 zł. Po trzeb ny
do dru ku pa pier „zor ga ni zo wał” Ku char ski, a po zo sta łą część ar ty ku łów tech nicz nych (m.in.
far by) za pew nił Ga łusz ka. Pro duk cja fał szy wych 500-zło tó wek roz po czę ła się w kwiet -
niu 1945 r. i trwa ła nie prze rwa nie do chwi li pierw szych aresz to wań, tj. 25 wrze śnia 1945 r.65

Bank no ty dru ko wa no w miesz ka niu Ja na Żur ka66 w Kra ko wie -Pro ko ci miu przy ul. Ze -
li ga 10. Za każ dy pod ro bio ny 500-zło to wy bank not Ku char ski pła cił Ga łusz ce 200 zł67.
Od kwiet nia do sierp nia 1945 r. wy dru ko wa no sied mio krot nie po ok. 600 szt. fal sy fi ka tów,
przy czym ostat ni raz wy dru ko wa no ok. 900 szt. o ogól nej war to ści 2250 tys. zł. Sko pio -
wa ne bank no ty fał sze rze po przez oso by trze cie pusz cza li w obieg. Ku po wa li za nie na czar -
nej gieł dzie zło to i wa lu ty, dzię ki wy ko rzy sta niu po śred ni ków na by wa li to war na Zie miach
Od zy ska nych, a tak że pła ci li ni mi pod czas co dzien nych spra wun ków. W ta kiej wła śnie sy -
tu acji za trzy ma na zo sta ła Cze sła wa Dłu go pol ska68. Funk cjo na riu sze bez pie czeń stwa za -
trzy ma li ją na go rą cym uczyn ku, w chwi li pła ce nia za za ku py w skle pie z owo ca mi69.
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60 Ta de usz Ku char ski, s. Jó ze fa, ur. 19 IX 1918 r. w Sie dl cach. Stu dent fi lo zo fii i teo lo gii; w cza sie
woj ny miesz kał w Kra ko wie; za fał szo wa nie bank no tów ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę -
gowe go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. na ka rę śmier ci. AIPN Kr, 280/32, Wyrok WSO w Krakowie,
18 X 1945 r., k. 24–30.

61 Fer dy nand Ga łusz ka, s. Paw ła, ur. 5 IV 1909 r. w Ko tuch nie. Ab sol went szko ły po wszech nej i 4 klas
szko ły za wo do wej; w cza sie oku pa cji miesz kał w Kra ko wie, w któ rym pra co wał ja ko li to graf; za fał szo -
wa nie bank no tów ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. na ka -
rę śmier ci. Ibi dem.

62 Eu ge niusz Bil ski, s. Pio tra, ur. 8 XI 1909 r. w Kra ko wie. W do ku men tach okre śla ny ja ko: ko wal,
ślu sarz, me cha nik; pra cow nik Spół dziel ni „Me cha nik” w Kra ko wie przy ul. Za rze cze 12. Ibi dem, Pi smo
do Ko men dy Mia sta MO, Sek cja 3, 13 II 1952 r., k. 6.

63 Hen ryk Po źniak, s. Fran cisz ka, ur. 4 VII 1911 r. w Po zna niu. Je go miej sce za miesz ka nia nie zo sta ło
usta lo ne, więc nie był są dzo ny przez Woj sko wy Sąd Okrę go wy w Kra ko wie 18 X 1945 r. Ibi dem.

64 Ibi dem, No tat ka służ bo wa, 2 I 1952 r., k. 19.
65 Ibi dem, Wy rok WSO w Kra ko wie, 18 X 1945 r., k. 24–30; ibi dem, Ana li za, 10 XII 1950 r., 

k. 33–35; ibi dem, No tat ka służ bo wa, 21 XI 1951 r., k. 55.
66 Jan Żu rek, s. An to nie go, ur. 1 VIII 1917 r. w Kra ko wie. Stu dent Aka de mii Han dlo wej; za fał szo -

wa nie bank no tów ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. na ka -
rę 10 lat po zba wie nia wol no ści. Ibi dem, Wyrok WSO w Krakowie, 18 X 1945 r., k. 24–30.

67 Ibi dem, Wy rok WSO w Kra ko wie, 18 X 1945 r., k. 24–30; ibi dem, Ana li za, 10 XII 1950 r., 
k. 33–35; ibi dem, No tat ka służ bo wa, 21 XI 1951 r., k. 55.

68 Cze sła wa Dłu go pol ska, c. An to nie go, ur. 23 VII 1922 r. w Kra ko wie. Za pusz cze nie w obieg pod -
ro bio nych bank no tów zo sta ła ska za na wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie
z 18 X 1945 r. na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści; 17 VI 1946 r. zwol nio na z wię zie nia. Ibi dem, Wy rok
WSO w Kra ko wie, 18 X 1945 r., k. 24–30.

69 Ibi dem.



Ku char ski, Ga łusz ka i Żu rek zo sta li aresz to wa ni przez wła dze bez pie czeń stwa
25 wrze śnia 1945 r. W na stęp nej ko lej no ści za trzy ma no oso by po dej rza ne o kol por taż
fał szy wych bank no tów. Po prze pro wa dze niu śledz twa 18 paź dzier ni ka 1945 r. przed Woj -
sko wym Są dem Okrę go wym w Kra ko wie od by ła się roz pra wa w sa li nr 16 Są du Kar ne -
go Okrę gu Kra kow skie go przy ul. Se nac kiej 1, który orzekał w skła dzie: kpt. dr Ka rol
Ke cze nik – prze wod ni czą cy, kpt. dr Sa mu el Ha ber oraz ppor. mgr An to ni Gór ski – sę -
dzio wie. Na ła wie oskar żo nych za sia dło osiem osób: Ta de usz Ku char czyk, Fer dy nand
Ga łusz ka, Jan Żu rek, Wil helm Ku bie nia70, Wła dy sław Pa weł czyk71, Cze sła wa Dłu go pol -
ska, Je rzy Ob star czyk72, Sta ni sław Pa li pow ski73. Oprócz trzech pierw szych wszy scy zo -
sta li oskar że ni o roz pro wa dza nie fał szy wych pie nię dzy i ska za no ich na ka rę po zba wie nia
wol no ści w wy so ko ści od 1 do 5 lat. Sta ni sław Pa li pow ski zo stał unie win nio ny. Głów ni
oskar że ni: Ta de usz Ku char ski i Fer dy nand Ga łusz ka na mo cy art. 5 ów cze śnie obo wią -
zu ją ce go de kre tu o ochro nie pań stwa (oraz przy za sto so wa niu art. 32 par. 2 kk WP w od -
nie sie niu do Ku char skie go) zo sta li ska za ni na ka rę śmier ci. Do dat ko wo na mo cy art. 12
de kre tu o ochro nie pań stwa i art. 49 par. 1 kk WP sąd orzekł w sto sun ku do nich utra tę
praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych na za wsze oraz na pod sta wie art. 13
de kre tu – prze pa dek ca łe go mie nia na rzecz skar bu pań stwa. Ka ra śmier ci zo sta ła wy ko -
na na. W sto sun ku do Ja na Żur ka za są dzo no 10 lat po zba wie nia wol no ści, utra tę praw pu -
blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych na 5 lat oraz prze pa dek mie nia na rzecz
skar bu pań stwa.

* * *

W pierw szych la tach po wo jen nych Kra ków wy peł nio ny był ludź mi. Przy jeż dża li tu -
taj miesz kań cy War sza wy znisz czo nej w po wsta niu oraz więź nio wie uwol nie ni z nie -
miec kich obo zów pra cy i kon cen tra cyj nych; dla rze szy Kre so wia ków Kra ków stał się
istot nym eta pem w ich wę drów ce na Zie mie Od zy ska ne. Ta ka sy tu acja stwa rza ła do god -
ne wa run ki do roz wo ju czar ne go ryn ku.

Ist nie ją ce w pierw szych la tach po woj nie lu ki w pra wie, sku pie nie UB i MO na wal -
ce po li tycz nej oraz krót ko trwa łe roz prę że nie po wy pę dze niu Niem ców z Pol ski mo gły
dać po czu cie pseu do wol no ści i wia ry w moż li wość roz wi nię cia pry wat nej ini cja ty wy,
na wet je śli by ła ona na gra ni cy le gal no ści. Był to do bry czas dla „cwa nia ków” i po gar dy
dla „fra je rów” nie obe zna nych z czar no ryn ko wy mi za sa da mi, któ rzy w swo jej na iw no ści
nie po tra fi li się obro nić przed bez względ no ścią gieł dzia rzy.
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70 Wil helm Ku bie nia, s. Ka ro la, ur. 5 I 1911 r. w Kra ko wie. Za pusz cze nie w obieg pod ro bio nych
bank no tów zo stał ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. na ka -
rę 5 lat po zba wie nia wol no ści; w 1950 r. zwol nio ny z wię zie nia, nie usta lo no do kład nej da ty. Ibi dem.

71 Wła dy sław Pa weł czyk, s. Pio tra, ur. 6 IV 1921 r. w Kra sno da rze. Za pusz cze nie w obieg pod ro -
bio nych bank no tów zo stał ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r.
na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści; 27 X 1947 r. zwol nio ny z wię zie nia. Ibi dem.

72 Je rzy Ob star czyk, s. Fran cisz ka, ur. 17 V 1926 r. w Kra ko wie. Za pusz cze nie w obieg pod ro bio -
nych bank no tów zo stał ska za ny wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r.
na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści; 27 X 1947 r. zwol nio ny z wię zie nia. Ibi dem.

73 Sta ni sław Pa li pow ski, s. Mi cha ła, ur. 1 IX 1918 r. we Lwo wie. Wy ro kiem Woj sko we go Są du Okrę -
go we go w Kra ko wie z 18 X 1945 r. zo stał unie win nio ny. Ibi dem.



Na tu ral ną jest rze czą, że lu dzie co dzien nie zmu sza ni do wal ki o za pew nie nie swo jej
ro dzi nie pod staw eg zy sten cji za czy na ją pra gnąć odro bi ny luk su su i szu ka ją spo so bu
na zdo by cie cze goś spe cjal ne go. Gdy skle py świe ci ły pust ka mi, ta ką moż li wość da wał
czar ny ry nek i kon tak ty z osobami, któ re po sia dały pro duk ty nie do zdo by cia na ofi cjal -
nym ryn ku. 

Nie bez zna cze nia na za cho wa nie lu dzi mia ła po li ty ka pań stwa. Re stryk cyj ne prze pi -
sy praw ne za bra nia ją ce po sia da nia krusz cu i wa lut ob cych, a tak że prze pro wa dzo ne wy -
mia ny pie nię dzy by ły przy czy na mi po zba wia nia spo łe czeń stwa du żej czę ści oszczęd no ści
i przez la ta sta ły się wiel ką trau mą. Stąd pró bo wa no róż ny mi spo so ba mi obejść te prze -
pi sy i za pew nić so bie in ne środ ki te zau ry za cyj ne. Na wet pro wa dzo na z wiel ką bez względ -
no ścią wal ka po li tycz na z pry wat ny mi przed się bior ca mi nie wy eli mi no wa ła zu peł nie
ini cja ty wy pry wat nej – wy ma ga ło to jed nak od lu dzi du że go wy sił ku. Jak pi sał Le opold
Tyr mand w swo ich wspo mnie niach: „Z tą gi ną cą ini cja ty wą pry wat ną dzie ją się dziw ne
rze czy w ko mu ni stycz nej Pol sce, w pią tym ro ku sze ścio lat ki. Z pra sy i z ogól ne go, po -
wierz chow ne go ob ra zu ży cia nie wy ni ka by naj mniej jej ist nie nie. Wy da je się, jak by już
jej nie by ło, a tym cza sem tu i ów dzie wi dać ja kiś skle pik, ja kiś warsz ta cik, ja kąś kie -
szon ko wą fa brycz kę kra wa tów lub bro szek”74.
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74 L. Tyr mand, Dzien nik 1954, Kra ków 2011 (wer sja ory gi nal na), s. 37.
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Nielegalna prasa drukarska

Ferdynand Gałuszka

Tadeusz Kucharski
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Materiały dowodowe wykorzystane podczas procesu T. Kucharskiego, F. Gałuszki
i innych

Sfałszowane banknoty drukowane m.in. przez T. Kucharskiego i F. Gałuszkę
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Fałszywy banknot wręczony Józefie Gut



Wojciech Kujawa

Służba Bezpieczeństwa

w krainie śniegu

Pol skie ba da nia an tark tycz ne roz po czę ła1 w 1897 r. słyn na mię dzy na ro do wa wy pra -
wa po lar na na stat ku „Bel gi ca”2, w któ rej wzię li udział dwaj wy bit ni ba da cze: Hen -
ryk Arc tow ski3 i An to ni Bo le sław Do bro wol ski4 (ten ostat ni z uwa gi na róż ne ko le je

ży cia uczest ni czył w niej ja ko zwy kły ma ry narz). W dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym
ba da nia po lar ne by ły kon ty nu owa ne, acz kol wiek sku pi ły się na ob sza rze geo gra ficz nie
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1 Nie któ rzy pol ską obec ność w tym re jo nie świa ta da tu ją od uczest nic twa pod da nych pol skie go kró -
la gdańsz czan Ja na Re in hol da i Je rze go For ste rów (ród ten wy wo dził się ze Szko cji, je go człon ko wie
w XVII w. przy by li na zie mie pol skie z uwa gi na prze śla do wa nia re li gij ne) w wy pra wie Ja me sa Co oka
w 1772 r. Na ich te mat zob.: M. Krzep tow ski, Z an tark tycz nych kart na szej hi sto rii, „Ma te ria ły Za chod -
nio po mor skie” 1997, t. 43, s. 339–341; Z. Wój cik, Jo an nes Geo r gius Ada mus For ster, his voy ages and
Po lish re la tions, „Po lish Po lar Re se arch” 1989, nr 1, s. 31–45.

2 Na te mat tej wy pra wy ist nie je bo ga ta li te ra tu ra. Zob. m.in.: K. Bir ken ma jer, Cen ten nial of
participa tion of H. Arc tow ski and A.B. Do bro wol ski in the „Bel gi ca” expe di tion to West An tarc ti ca
(1897–1899), „Po lish Po lar Re se arch” 1998, nr 1–2, s. 4–6; I. Mo ro zow ska, Stu le cie bel gij skiej wy pra -
wy an tark tycz nej, cz. 1, „Ga ze ta Ob ser wa to ra IMGW” 1997, nr 5, s. 15–20; cz. 2, „Ga ze ta Ob ser wa to -
ra IMGW” 1997, nr 6, s. 35–39; J. Ma chow ski, Con tri bu tion of H. Arc tow ski and A.B. Do bro wol ski to
the An tarc tic Expe di tion of „Bel gi ca” (1897–1899), „Po lish Po lar Re se arch” 1998, nr 1–2, s. 15–30;
H. Gur gul, Hen ryk Arc tow ski and An to ni Do bro wol ski in the hun dredth an ni ver sa ry of „Bel gi ca” expe -
di tion to An tarc ti ca, „Oce ano lo gia” 1997, nr 2, s. 197–199. A.B. Do bro wol ski po zo sta wił rów nież wspo -
mnie nia z te go wy da rze nia. Zob. m.in.: Wspo mnie nia z wy pra wy po lar nej, War sza wa 1950; Dzien nik
wy pra wy na An tark ty dę 1897–1899, War sza wa 1962.

3 Hen ryk Arc tow ski (1871–1958), prof. Stu dent na uni wer sy te cie w Lie ge, na ukę che mii i geo lo gii
kon ty nu ował na pa ry skiej Sor bo nie, w Collège de Fran ce, Szko le Gór ni czej i Mu zeum Przy rod ni czym;
uczest nik wy pra wy na stat ku „Bel gi ca” (1897–1899); asy stent w Kró lew skim Ob ser wa to rium w Uc c le;
pra cow nik Bi blio te ki Pu blicz nej w No wym Jor ku (m.in. kie row nik dzia łu przy rod ni cze go 1911–1919);
po wró cił do Pol ski (1920); kie row nik Ka te dry Geo fi zy ki i Me te oro lo gii UJK we Lwo wie; czło nek -
-korespon dent PAU; wi ce prze wod ni czą cy (1931–1934) i prze wod ni czą cy (1934–1948) Mię dzy na ro do -
wej Ko mi sji Wa hań Kli ma tycz nych; na emi gra cji w USA (od 1939). Zob. m.in.: I. Mo ro zow ska, Hen ryk
Arc tow ski (1871–1948), „Ga le ria Ob ser wa to ra IMGW” 1996, nr 3, s. 12–16; J. Ma chow ski, Hen ryk Arc -
tow ski (15 Ju ly 1871 – 21 Fe bru ary 1958), „Po lish Po lar Re se arch” 1998, nr 1–2, s. 7–10; H. Krzy ża -
niak, Hen ryk Arc tow ski (15 VII 1871 – 21 II 1958), „Po lish Po lar Re se arch” 1980, nr 1, s. 151–152.

4 An to ni Bo le sław Do bro wol ski (1872–1954), prof. Uczeń V Gim na zjum Kla sycz ne go w War sza -
wie, utrzy my wał kon tak ty z II Pro le ta ria tem i uczest ni czył w kół kach sa mo kształ ce nio wych; aresz to wa -
ny i osa dzo ny w X Pa wi lo nie Cy ta de li i na Pa wia ku, na stęp nie prze wie zio ny do pe ters bur skie go wię zie nia
Kre sty; zwol nio ny (1894) i ze sła ny na dwa la ta do Ty fli su, skąd zbiegł; prze do stał się do Szwaj ca rii;
uczest nik wy pra wy na stat ku „Bel gi ca” (1897–1899); pra cow nik Mię dzy na ro do we go Biu ra Po sel skie go
przy bel gij skim Mi ni ster stwie Oświa ty, po wró cił do War sza wy (1907); za stęp ca dy rek to ra/dy rek tor Pań -
stwo we go In sty tu tu Me te oro lo gicz ne go (1924–1929); pro fe sor WWP (1927–1939); ini cja tor pol skich 
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bliż szym Pol sce – Ark ty ce. Co wię cej, trud na sy tu acja go spo dar cza kra ju czę sto unie moż -
li wia ła re ali za cję wie lu przed się wzięć. Pol ska w la tach 1932–1933 uczest ni czy ła m.in.
w pra cach II Mię dzy na ro do we go Ro ku Po lar ne go, za ło ży ła sta cję ba daw czą na Wy spie
Niedź wie dziej, zor ga ni zo wa ła wy pra wy na Spits ber gen (1934, 1936 i 1938) oraz Gren -
lan dię (1937)5. Za wie ru cha wo jen na, znisz cze nia ma te rial ne, śmierć oraz rozpro sze nie
po świe cie wie lu na ukow ców spo wo do wa ły za nie cha nie na po nad de ka dę ba dań po lar -
nych, w tym rów nież an tark tycz nych6. Prze moż ne zna cze nie mia ła zim nowojen na po li ty -
ka głów nych mo carstw, któ re An tark ty kę za czę ły po strze gać ja ko ko lej ną prze strzeń
współ za wod nic twa. Do dat ko wo wie le państw (m.in. Ar gen ty na, Au stra lia, Chile, Fran cja,
No wa Ze lan dia, Nor we gia, Wiel ka Bry ta nia) chcia ły uszczk nąć dla sie bie „ka wa łek tor -
tu” i co raz in ten syw niej wy su wa ły rosz cze nia te ry to rial ne7. W związ ku z ty mi trud no ścia -
mi pol scy ba da cze po woj nie sku pi li się na pra cach teo re tycz nych i edu ko wa niu ko lej ne go
po ko le nia. Do pie ro za cho dzą ce w kra ju w 1956 r. prze mia ny umoż li wi ły wzno wie nie ba -
dań w tej dzie dzi nie. Już w sierp niu te go ro ku wy ru szy ła pierw sza po wo jen na wy pra wa
na Spits ber gen. Ce lem jej był przede wszyst kim wy bór miej sca na przy szłą ba zę, któ rą
osta tecz nie zbu do wa no w na stęp nym ro ku. Ko lej ne eks pe dy cje w ten re jon świa ta mia -
ły miej sce w la tach 1957–1960, 1962. Jed no cze śnie prof. Ste fan Man czar ski, se kre tarz
na uko wy Ko mi te tu Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Geo fi zycz nej PAN, wy ra ził pra gnie -
nie zor ga ni zo wa nia pierw szej po wo jen nej wy pra wy na An tark ty dę oraz go to wość prze -
ję cia od ZSRR sta cji po lar nej. Uczy nio no to w stycz niu 1959 r. i nada no jej imię
An to nie go Do bro wol skie go (obec nie sta cja jest już nie czyn na). W ko lej nych la tach Po -
la cy uczest ni czy li w ra dziec kich wy pra wach po lar nych8. 

W po ło wie lat sie dem dzie sią tych du że zna cze nie na are nie mię dzy na ro do wej na bra -
ło za gad nie nie kry la an tark tycz ne go, ma łe go sko ru pia ka ży ją ce go w ogrom nych ła wi -
cach w Oce anie Po łu dnio wym. W kwiet niu 1975 r. Mor ski In sty tut Ry bac ki przy go to wał
pu bli ka cję Kryl an tark tycz ny i je go eks plo ata cja – ma te ria ły in for ma cyj ne, któ rą ro ze -
sła no do władz, przed się biorstw i in sty tu cji ba daw czych9. W na stęp nym mie sią cu zor ga -

wy praw po lar nych w okre sie mię dzy wo jen nym; po woj nie pro fe sor pe da go gi ki UW oraz czło nek PAN;
od 1950 r. re pre sjo no wa ny przez ko mu ni stycz ne wła dze – po zba wio no go m.in. eta tów asy stenc kich
i pomo cy tech nicz nej, pro wa dzo ne przez nie go se mi na rium dok to ranc kie zmu szo ny był prze nieść
do włas ne go miesz ka nia, od mó wio no mu wy da nia pasz por tu na ko lej ne wy jaz dy do Szwe cji i Bel gii.
Zob. m.in.: J. Ma chow ski, An to ni Bo le sław Do bro wol ski (6 Ju ne 1872 – 27 April 1954), „Po lish Po lar
Re se arch” 1998, nr 1–2, s. 11–13; I. Mo ro zow ska, An to ni Bo le sław Do bro wol ski (1872–1954), „Ga le ria
Ob ser wa to ra IMGW” 1997, nr 2, s. 12–17; H. Krzy ża niak, An to ni Bo le sław Do bro wol ski
(6 VI 1872 – 27 IV 1954), „Po lish Po lar Re se arch” 1980, nr 1, s. 153–154.

5 H. Krzy ża niak, Udział Po la ków w ba da niach Spits ber ge nu, „Po lish Po lar Re se arch” 1980, nr 1,
s. 147; J. Po pio łek, „Po lar Ac tion” of An to ni Bo le sław Do bro wol ski in the in ter war pe riod, „Po lish Po -
lar Re se arch” 1998, nr 1–2, s. 31–36.

6 Oprócz Hen ry ka Arc tow skie go po za gra ni ca mi kra ju po zo stał np. Ru dolf Wil czek – uczest nik wy -
pra wy na Gren lan dię w 1937 r.; pod czas woj ny zgi nął Syl we ster Za graj ski – uczest nik wy pra wy na Spits -
ber gen w 1934 r. K. Bir ken ma jer, 50-le cie sta cji na uko wej PAN im. Sta ni sła wa Sie dlec kie go
na Spits ber ge nie, „Wszech świat” 2008, nr 4–6, s. 136.

7 J. Ma chow ski, Pol scy zdo byw cy bia łe go lą du. Hi sto ria pol skich od kryć, wy praw i ba dań w An tark -
ty ce, War sza wa 1997, s. 68.

8 Ibi dem, s. 72–73.
9 H. Ga no wiak, Osią gnię cia Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go w dzie dzi nie eks plo ata cji ży wych za -

so bów An tark ty ki, „Biu le tyn Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go” 1979, nr 5, s. 19–22.



ni zo wa no pierw szą w kra ju ogól no pol ską kon fe ren cję po świę co ną za gad nie niom bio lo -
gii, za so bów i moż li wo ści eks plo ata cji te go or ga ni zmu10. Na prze ło mie 1975 i 1976 r.
z ini cja ty wy prof. Sta ni sła wa Ra ku sy -Susz czew skie go z In sty tu tu Eko lo gii PAN wy ru -
szy ła pierw sza pol ska sa mo dziel na eks pe dy cja mor ska, któ rej ce lem by ło zba da nie moż -
li wo ści wy ko rzy sta nia kry la w prze my śle spo żyw czym1 1. Przy czy ny de cy zji
o za ini cjo wa niu sys te ma tycz nych ba dań an tark tycz nych po la tach wska zał prof. S. Ra -
ku sa -Susz czew ski: „Zbli ża ją cy się kry zys w ry bo łów stwie – nie wąt pli wie tak. Chęć zro -
bie nia cze goś ory gi nal ne go, sa mo dziel nej mor skiej wy pra wy ba daw czej na du żą ska lę.
W Wy dzia le II PAN ze bra ło się gro no lu dzi z wy obraź nią. Suk ce su pra gnę ło wie lu, ja
też. At mos fe ra pro pa gan dy suk ce su lat sie dem dzie sią tych sprzy ja ła ta kim po czy na -
niom”12. Nie bez zna cze nia by ła rów nież chęć de cy do wa nia o lo sach te go kon ty nen tu13.
Za in te re so wa nie wy pra wą wy ka zy wa ne przez naj wyż sze czyn ni ki pań stwo we i par tyj ne
przy czy ni ło się do kon ty nu owa nia ini cja tyw do ty czą cych eks plo ra cji An tark ty ki14.
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10 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921–2001, Gdy nia 2001, s. 102. 
11 Osta tecz nie nie do szło do ma so we go wy ko rzy sta nia kry la na ryn ku pol skim, mi mo że dzię ki licz -

nym ba da niom na uko wym Pol ska w la tach osiem dzie sią tych mia ła dużą wie dzę do ty czą cą te go sko ru -
pia ka. Jed nak że prze mia ny po li tycz ne, brak flo ty, a tak że ne ga tyw ne na sta wie nie ko lej nych rzą dów
spo wo do wa ły za nie cha nie dal szych przed się wzięć do ty czą cych kry la. S. Ra ku sa -Susz czew ski, An tark -
ty da – po li ty ka i pre stiż, „Fo rum Aka de mic kie” 2010, nr 9, s. 66–67. Te ma ty ka kry la w tym cza sie często
go ści ła na ła mach spe cja li stycz nej pra sy, po wsta wa ły tak że pra ce na uko we na ten te mat, np. roz pra wa
dok tor ska przy go to wa na przez dwóch au to rów (obaj uzy ska li ty tu ły dok tor skie) Ja nu sza Ka li now skie go
i Zbi gnie wa Wit ka z MIR pt. „Ele men ty bio lo gii, for my gru po we go wy stę po wa nia i za so by an tark tycz -
ne go kry la Eu phau sia su per ba Da na (Cru sta cea)”, obro nio na w 1983 r. Zob. np. P. By kow ski, Z. Si kor -
ski, Czy kryl bę dzie po ży wie niem czło wie ka, „Biu le tyn Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go” 1980, nr 2,
s. 3–6; P. By kow ski, W. Ko ło dziej ski, M. Prę da, Ba da nia tech no lo gicz nych moż li wo ści wy twa rza nia kon -
serw z mię sa kry la an tark tycz ne go, „Biu le tyn Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go” 1984, nr 3–6, s. 44–47;
P. By kow ski, D. Dut kie wicz, W. Ko ło dziej ski, Ak tu al ny stan ba dań moż li wo ści wy ko rzy sta nia kry la an -
tark tycz ne go, „Biu le tyn Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go” 1985, nr 3–4, s. 79–84; P. By kow ski, M. Ko -
wal czuk, S. Ko stuch, Moż li wość ob ni że nia za war to ści flu oru w pro duk tach z kry la antark tycz ne go,
„Rocz ni ki Pań stwo we go Za kła du Hi gie ny” 1986, nr 2, s. 107–112. 

12 S. Ra ku sa -Susz czew ski, Rocz ni ki an tark tycz ne, War sza wa 2004, s. 95.
13 Do 1959 r. sta tus praw ny An tark ty ki nie był ure gu lo wa ny, a do jej te ry to rium pra wa ro ści ło so -

bie 7 państw. 1 XII 1959 r. w Wa szyng to nie pod pi sa no Układ an tark tycz ny, do któ re go po cząt ko wo przy -
stą pi ło 12 państw (Ar gen ty na, Au stra lia, Bel gia, Chi le, Fran cja, Ja po nia, No wa Ze lan dia, Nor we gia, RPA,
USA, Wiel ka Bry ta nia i ZSRR). Pol ska pod pi sa ła trak tat w 1961 r., jed nak że sta tus peł no praw ne go
członka uzy ska ła do pie ro w 1977 r. (prze wod ni czą cym pol skiej de le ga cji był prof. Adam Urba nek,
a człon ka mi prof. K. Bir ken ma jer i prof. S. Ra ku sa -Susz czew ski), po za ło że niu sta cji im. H. Arc tow -
skie go. Układ zgod nie z przy ję ty mi za pi sa mi „za pew nia wy ko rzy sta nie An tark ty ki wy łącz nie w ce lach
po ko jo wych i sprzy ja utrzy ma niu har mo nij nych sto sun ków mię dzy na ro do wych w An tark ty ce”. Po cząt -
ko wo miał on obo wią zy wać do 1991 r., lecz na mo cy Pro to ko łu o ochro nie śro do wi ska na tu ral ne go
do Ukła du an tark tycz ne go z tego roku je go obo wią zy wa nie prze dłu żo no o ko lej ne 50 lat. Zob. S. Ra ku -
sa -Susz czew ski, Dla cze go An tark ty da?, War sza wa 1979, s. 39–41, 205; S. Ra ku sa -Susz czew ski, R. Sar -
ko wicz, 25 kon fe ren cja państw Ukła du an tark tycz ne go, „Na uka” 2003, nr 1, s. 235.

14 W spo łe czeń stwie na to miast ha sło kryl zo sta ło przy ję te z re zer wą: „Kryl ni gdy nie był do da wa ny
do pro duk tów spo żyw czych, choć tak gło si ła plot ka i tak uwa ża ły nie któ re mo je cio cie, wi niąc mnie
za zły smak kieł ba sy. Wśród spo łe czeń stwa spra wę kry la prze gra li śmy, to by ło pew ne. Kry la wy śmiał
w «Szpil kach» na wet Da niel Pas sent, a Mie czy sław Ra kow ski wy śmiał w «Po li ty ce» «afe rę pin gwi na
z Oli wy», któ ry, przy wie zio ny z An tark ty ki, zdechł. Na po le ce nie mo ich prze ło żo nych z PAN mu sia łem
się gę sto tłu ma czyć, bo nie lu bia no i ba no się kry ty ki. Ale jak tu się tłu ma czyć, sko ro obu tym pa nom
w za my śle nie o «kry la» i «pin gwi na» cho dzi ło, lecz o kry ty kę ak tu al nej wła dzy i jej pro pa gan dy. Kiedy 



Rozpo czę to wów czas przy go to wa nia do za ło że nia sta cji na uko wej. Nie zbęd ną po moc
w tej ma te rii, oprócz Polskiej Aka de mii Na uk, udzie li ło Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do -
wej. Wy bór miej sca na wy spie Kró la Je rze go na Sze tlan dach Po łu dnio wych oka zał się
bar dzo traf ny. W dniu 26 lu te go 1977 r. w świat w pię ciu ję zy kach po szedł ko mu ni kat:
„Tu sta cja an tark tycz na Hen ry ka Arc tow skie go... Roz po czę ła dzia łal ność dziś
o godz. 3.25 cza su miej sco we go”15. Sta cja im. H. Arc tow skie go sta ła się do mem pol -
skich ba da czy po lar nych. Do 1998 r. zi mo wa ło na niej 342 po lar ni ków, a la tem ba da nia
pro wa dzi ło 298, a także wiele osób z ca łe go świa ta16.

*  *  *

Wy da wa ło by się, że ba da nia bio lo gicz ne nie po win ny być z punk tu wi dze nia „bez -
pieki” przed mio tem wzmo żo ne go za in te re so wa nia, tym bar dziej że prze pro wa dza no je
na dru gim koń cu świa ta. Nic bar dziej myl ne go. Dzia ła nia pod ję te przez or ga ny bez pie -
czeń stwa wy zna czy ły za da nia okre ślo ne w spra wie obiek to wej krypt. „An tyk”, za ło żo -
nej w marcu 1976 r. na jed nost ki cen tral ne PAN, m.in. „ochro na ope ra cyj na jed no stek
or ga ni za cyj nych ad mi ni stra cji cen tral nej PAN [...] w za gad nie niach i śro do wi skach
przed za gro że nia mi, głów nie w sfe rze dy wer sji; roz po zna nie ope ra cyj ne i wy pra co wa -
nie dzia łań pro fi lak tycz nych, za po bie ga ją cych po wsta wa niu za gro żeń; za bez pie cze nie
ope ra cyj ne wy mia ny sty pen dial nej i współ pra cy na uko wej z kra ja mi ka pi ta li stycz ny mi
oraz mię dzy na ro do wych kon gre sów i kon fe ren cji z udzia łem na ukow ców z kk”17. Pro -
gram pol skich ba dań po lar nych od chwi li za ini cjo wa nia zo stał ob ję ty ope ra cyj ną opie ką
SB. Po cząt ko wo spra wo wa no ją praw do po dob nie w ra mach spra wy obiek to wej krypt.
„Sym bio za” pro wa dzo nej na In sty tut Eko lo gii PAN w Dzie ka no wie Le śnym, któ ry był
od po wie dzial ny za or ga ni zo wa nie wy praw an tark tycz nych i funk cjo no wa nie sta cji im.
H. Arc tow skie go. Do pie ro w sierp niu 1985 r. Wy dział III De par ta men tu III MSW18 zde -
cy do wał się na za ło że nie od ręb nej SO o krypt. „Po lar nik”, któ rą ob ję to sta cje po lar ne
PAN na wy spie Kró la Je rze go i Spits ber ge nie19. Pod sta wą do za ło że nia spra wy by ły „nie -
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spra wy kry la na bra ły roz gło su, za pis w cen zu rze unie moż li wił rze czo we i pu blicz ne ich wy ja śnie nie.
O ry bach też nie wol no by ło mó wić, bo uzna no to za ta jem ni cę go spo dar czą [...]”. S. Ra ku sa -Susz czew -
ski, Dzien ni ki z po lar nych po dró ży, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1994, s. 108.

15 Idem, Rocz ni ki..., s. 125.
16 J. Wie ruch, Jak zo sta łem po lar ni kiem, War sza wa 2002, s. 40–42.
17 SO krypt. „An tyk” zob. AIPN, 0236/172. Cyt. za: Spę ta na Aka de mia. Pol ska Aka de mia Na uk

w do ku men tach władz PRL. Ma te ria ły Służ by Bez pie czeń stwa, t. 1, wstęp, wy bór i oprac. P. Ple skot,
T.P. Rut kow ski, War sza wa 2009, s. 29.

18 W wy ni ku re or ga ni za cji w 1982 r. do za dań Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW m.in. na le ża ło:
ochro na ope ra cyj na PAN, mi ni sterstw Oświa ty i Wy cho wa nia oraz Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech -
ni ki, a tak że pla có wek na uko wo -ba daw czych pod le głych tym in sty tu cjom. Zob. P. Pio trow ski, Służ ba
Bez pie czeń stwa w la tach 1975–1990 [w:] Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra kie row ni cza, t. III:
1975–1990, red. P. Pio trow ski, War sza wa 2008, s. 28.

19 AIPN, 0236/418, t. 1, Wnio sek o wszczę cie SO krypt. „Po lar nik”, 10 VIII 1985 r., k. 6. Za cho wa -
ło się sześć to mów akt o sy gna tu rze AIPN, 0236/418, z któ rych w 1990 r. spo rzą dzo no mi kro film o sy -
gna tu rze AIPN, 01419/454. Oprócz tych dwóch du żych sta cji ba daw czych funk cjo no wa ły tak że obiek ty
uczel nia ne, np. UMK na Spits ber ge nie, w za chod niej czę ści Zie mi Oska ra II. Zob. M. Grześ, 25 lat
stacji po lar nej Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka na Spits ber ge nie [w:] Pol skie ba da nia po lar ne
u progu XXI wie ku. XXVI Mię dzy na ro do we Sym po zjum Po lar ne, To ruń 2000, s. 10. 



pra wi dło wo ści” od no to wa ne przez „bez pie kę” oraz in for ma cje uzy ska ne od oso bo wych
źró deł in for ma cji. Do za gro żeń za li cza no m.in. licz ne kon tak ty mię dzy na ro do we za rów -
no na po lu na uko wym, jak i to wa rzy skim, ni ską – zda niem SB – efek tyw ność ba dań na -
uko wych, spo tka nia i dys ku sje o cha rak te rze po li tycz nym, wy ko rzy sta nie po miesz czeń
sta cji do kul tu re li gij ne go. Ce lem spra wy by ło za tem „przy wró ce nie wła ści wej at mos fe -
ry spo łecz no -po li tycz nej oraz roz po zna nie za in te re so wań ob co kra jow ców prze by wa ją -
cych i skła da ją cych czę sto wi zy ty na sta cjach na An tark tyce i Spits ber ge nie”20. Nie bez
zna cze nia był tak że nad zór nad ba da nia mi na uko wy mi waż ny mi z punk tu wi dze nia
gospo dar ki na ro do wej, głównie moż li wo ści po ło wów kry la, co przy ów cze snych nie do -
bo rach pro duk tów żyw no ścio wych na ro dzi mym ryn ku oka zy wa ło się wę zło wym za gad -
nie niem. Istot ne dla „bez pie ki” by ło tak że za bez pie cze nie zgro ma dzo ne go na sta cjach
sprzę tu, a przede wszyst kim pra wi dło we wy ko rzy sta nie środ ków przy zna nych na wy pra -
wy. Z tego też wzglę du wie lo krot nie by ły pod no szo ne kwe stie złe go go spo da ro wa nia
finan sa mi czy nie tra fio nych za ku pów apa ra tu ry ba daw czej i za pa sów. Do za ło że nia
sprawy nie wąt pli wie przy czy ni ło się po strze ga nie pol skiej obec no ści na An tark ty ce ja ko
nie zwy kle pre sti żo wej i w związ ku z tym wy ma ga ją cej szcze gól nej kon tro li21. 

Dzia ła nia ope ra cyj ne „bez pie ki” moż na po dzie lić na dwa eta py: nad zór nad przy go to -
wa nia mi do wy pra wy, a na stęp nie nad jej pra wi dło wym prze bie giem. W pierw szym przy -
pad ku klu czo wym za gad nie niem był wła ści wy do bór uczest ni ków eks pe dy cji, przede
wszyst kim pod wzglę dem po li tycz nym. Z te go też po wo du sta ra no się uzy skać skład pla -
no wanej eki py, co by ło pod sta wą do roz po czę cia czyn no ści opi niu ją cych i spraw dza ją -
cych, a w kon se kwen cji eli mi no wa nia nie od po wied nich kan dy da tów. Ofiarą ta kich dzia łań
był Mi chał Grusz czyń ski, ak tyw ny czło nek NSZZ „So li dar ność”, któ ry ubie gał się o wy -
jazd na sta cję im. Arc tow skie go w 1986 r. w skła dzie XI wy pra wy. W czerw cu 1983 r. na -
uko wiec za dzia łal ność po li tycz ną zo stał aresz to wa ny. Po zwol nie niu na mo cy amne stii
w lip cu 1983 r. ob ję to go za strze że niem wy jaz dów za gra nicz nych, któ ry wpraw dzie znie -
sio no w 1985 r., acz kol wiek w na stęp nym ro ku po in ter wen cji na czel ni ka Wy dzia łu VI De -
par ta men tu II MSW ppłk. Sta ni sła wa Sień ki po now nie od mó wio no mu wy da nia pasz por tu
na wy jazd do RFN ze wzglę du na po dej rze nie, że „wy jazd do RFN mo że on wy ko rzy stać
do na wią za nia kon tak tów z or ga ni za cja mi i agen da mi by łej «S» na Za cho dzie”22. Wo bec
te go je go wy jazd na sta cję po lar ną był moc no wąt pli wy. Sa ma przy na leż ność do „So li -
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20 AIPN, 0236/418, t. 1, Wnio sek o wszczę cie SO krypt. „Po lar nik”, 10 VIII 1985 r., k. 6.
21 W 1989 r. st. in spek tor Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW ppłk Mi ro sław Krze śniak pi sał:

„W świa to wej li te ra tu rze te go przed mio tu czę sto cy to wa ne są wy ni ki pol skich na ukow ców po lar nych.
Świad czy to o do ce nia niu ran gi pol skich ba dań po lar nych w na uce świa to wej. Ak cep to wa no rów nież
pol skie na zew nic two to po gra fii te re no wej w pu bli ka cjach i ma pach wy da nych przez in ne pań stwa. Pod -
kre ślić na le ży, że w ba da niach na uko wych An tark ty dy kraj nasz na le ży do ści słej czo łów ki świa to wej.
Sta cja na sza ści śle współ pra cu je z in ny mi sta cja mi na uko wo -ba daw czy mi. Z na sze go do świad cze nia
i wie dzy ko rzy sta ją in ne kra je przy za kła da niu swo ich sta cji”. Ibi dem, t. 6, Spra woz da nie st. in spek to ra
Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW ppłk. M. Krze śnia ka z XIII wy pra wy an tark tycz nej od 27 XII 1988 r.
do 9 II 1989 r., 4 III 1989 r., k. 8.

22 AIPN, 728/31836, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu II MSW ppłk. S. Sień ki do na -
czel ni ka Wy dzia łu Pasz por tów Dziel ni co we go Urzę du Spraw We wnętrz nych War sza wa -Śród mie -
ście, 11 VIII 1986 r., k. 5; ibi dem, De cy zja na czel ni ka Wy dzia łu Pasz por tów Dziel ni co we go Urzę du
Spraw We wnętrz nych War sza wa -Śród mie ście od ma wia ją ca wy da nia pasz por tu, 13 VIII 1986 r., k. 2. Po -
dob ny przy pa dek opi su je Wło dzi mierz Cheł chow ski, któ ry w 1965 r. ja ko pierw szy z Po la ków zi mo wał 



dar no ści” nie za wsze by ła przy czy ną wy klu -
cze nia z wy pra wy. Jed nym z człon ków związ -
ku, któ ry uzy skał moż li wość ba dań An tark ty ki,
był dr Raj mund Wi śniew ski. Po wie rzo no mu na -
wet funk cję kie row ni ka XI wy pra wy2 3. Chociaż
to ostatnie nie przy szło bez tru du, po nie waż nie
speł niał on wy mo gu udzia łu przy naj mniej
w jed nej wy pra wie po lar nej. Do pie ro po uzy -
ska niu re ko men da cji prof. Ro mu al da Kle kow -
skie go Ko mi tet Ba dań Po lar nych PAN wy ra ził
zgo dę na tę pro po zy cję24. Kan dy da ci na wy pra -
wę by li opi nio wa ni dwu to ro wo: po li nii PZPR
i przez SB. W przy pad ku tych pierw szych ko -
mi te ty par tyj ne w miej scu pra cy zwra ca ły
przede wszyst kim uwa gę na do świad cze nie za -
wo do we oraz wła ści wą po sta wę spo łecz no -po -
li tycz ną, acz kol wiek bez par tyj ność nie
po wo do wa ła au to ma tycz ne go wy sta wie nia ne -
ga tyw nej re ko men da cji. Na przy kład eg ze ku -
ty wa POP PZPR IMGW w War sza wie nie
zgło si ła za strze żeń wo bec udzia łu Zyg mun ta
Ra wy w XI wy pra wie (brał on już udział
w IV wy pra wie w la tach 1979–1980), mi mo że
wy stą pił z par tii po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go25. W dru gim eta pie kan dy da ci
”na wnio sek in sty tu cji wy sy ła ją cej opi nio wa ni by li przez „bez pie kę. Pro ce du ra ta obo -
wią zy wa ła wszyst kie oso by uda ją ce się na pla ców kę za gra nicz ną. Obej mo wa ła spraw dze -
nie sa me go kan dy da ta oraz je go naj bliż szej ro dzi ny. Po zy ski wa no in for ma cje na te mat
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na An tark ty dzie: „Człon kiem pol skiej wy pra wy an tark tycz nej mia łem zo stać po now nie w la tach osiem -
dzie sią tych, czy li 20 lat póź niej. Unie moż li wił mi to «wil czy bi let» za dzia łal ność w «So li dar no ści».
Oka za ło się, że nie tyl ko «nie kwa li fi ku ję się do służ by w zmi li ta ry zo wa nym za kła dzie pra cy», tzn.
IMGW, po ogło sze niu sta nu wo jen ne go. Tak nie bez piecz ny czło wiek nie mógł rów nież zo stać prze wod -
ni kiem In sty tu tu Eko lo gii PAN, a tym sa mym i uczest ni kiem ba dań an tark tycz nych na wy spie Kró la
Jerze go (Sze tlan dy Po łu dnio we). Wzglę dy po li tycz ne, a ra czej nad czuj ność kla so wa, spo wo do wa ły,
że PRL wo la ła mi wy pła cać eme ry tu rę o 14 lat dłu żej, niż mieć po ży tek z mo jej pra cy na uko wej
do 70 roku ży cia, tzn. wie ku eme ry tal ne go sa mo dziel nych pra cow ni ków na uki”. W. Cheł chow ski, Nie -
dy skre cje an tark tycz ne, War sza wa 2003, s. 26–27. W. Cheł chow ski wy stę pu je m.in. (tak że pod imie -
niem Wła dy sław) w ma te ria łach spra wy krypt. „Dru karz”, pro wa dzo nej w la tach 1982–1984 z po wo du
kol por ta żu an ty ko mu ni stycz nych ulo tek i pism na te re nie IMGW. Zob. AIPN, 01222/1954.

23 In nym uczest ni kiem wy praw, a za ra zem człon kiem NSZZ „So li dar ność”, był dr Alek sy Łu kow -
ski. Zob. APAN, II -49, 907/1154, Kwe stio na riusz oso bo wy dr. Alek se go Łu kow skie go, b.d., b.p. 

24 APAN, II -49, 907/2063, Pi smo kie row ni ka Za kła du Ba dań Po lar nych prof. S. Ra ku sy -Susz czew -
skie go do dy rek to ra IE PAN prof. P. Tro ja na w spra wie mia no wa nia dr. R. Wi śniew skie go kie row ni -
kiem XI wy pra wy po lar nej, 3 IX 1986 r., b.p.; AIPN, 0236/418, t. 3, Pi sma prze wod ni czą ce go KBP PAN
prof. K. Bir ken ma je ra do wi ce dy rek tor Biu ra Współ pra cy z Za gra ni cą PAN H. Obu cho wicz,
29 IX 1986 r., 13 X 1986 r., k. 95–66.

25 AIPN, 0236/418, t. 3, Opi nia spo łecz no -po li tycz na Z. Ra wy wy sta wio na przez POP PZPR IMGW
w War sza wie, 26 VI 1986 r., k. 104.
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wyjazdów za gra nicz nych, opi nie: za wo do wą w miej scu pra cy, spo łecz no -po li tycz ną
od sekre ta rza POP PZPR, a tak że od jed no stek te re no wych SB. 

Do bo rem kan dy da tów i or ga ni za cją wy praw zaj mo wał się Ma ciej Za wadz ki, któ ry
peł nił funk cję kie row ni ka Gru py ds. Or ga ni za cji Wy praw An tark tycz nych, a na stęp nie
kie row ni ka Dzia łu Or ga ni za cyj no -Tech nicz ne go Wy praw Po lar nych. Służ ba Bez pie czeń -
stwa wie lo krot nie pod kre śla ła, że do ko ny wa ny przez nie go wy bór od by wał się bez kon -
sul ta cji, a pro po no wa ne oso by by ły nie wła ści we. W kwiet niu 1988 r. ppłk Lech Sło ma
po dał, że „w wy ni ku pod ję tych dzia łań ad mi ni stra cyj no -ope ra cyj nych” spo wo do wa no
zwol nie nie M. Za wadz kie go z pra cy2 6.

Istot ne zna cze nie dla „bez pie ki” mia ło po zy ska nie oso bo we go źró dła in for ma cji, dzię -
ki któ re mu mia ła by sta ły do pływ wia do mo ści na te mat funk cjo no wa nia In sty tu tu Eko lo -
gii PAN w Dzie ka no wie Le śnym oraz wy praw po lar nych. Dzię ki tym in for ma cjom mo gła
tak że wpły wać na skład ko lej nych wy praw na sta cję im. H. Arc tow skie go. Na iw no ścią
by ło by twier dze nie, że SB nie po sia da ła ta kich źró deł tak że i w tym śro do wi sku27. Trud -
ność na to miast spra wia ka te go rycz ne stwier dze nie, co by ło świa do mą współ pra cą, a co
nie unik nio ny mi spo tka nia mi z funk cjo na riu sza mi, wy ni ka ją cy mi z zajmowanych sta no -
wisk, or ga ni za cji wy pra wy po lar nej lub udzia łu w niej. Czę sto gra ni ca mię dzy ta ki mi kon -
tak ta mi jest nie ostra. SB uwa ża ła pew ne oso by za taj nych współ pra cow ni ków, acz kol wiek
na pod sta wie za cho wa nej do ku men ta cji moż na wąt pić, czy miały one świa do mość nada -
nej im ka te go rii i peł nio nej funk cji. Au tor zre zy gno wał za tem z upubliczniania ich da nych
per so nal nych, acz kol wiek po da ne sy gna tu ry ar chi wal ne po zwa la ją na do tar cie do ma te -
ria łów do ty czą cych tych osób i wy ro bie nie wła snej opi nii. Po ni żej za pre zen to wa no trzy
od mien ne przy pad ki kon tak tów pra cow ni ków IE PAN ze Służ bą Bez pie czeń stwa28. 

Przy kła dem rze ko mej współ pra cy mo że być TW ps. „Po lar” (okre śla ny tak że ja ko
kon takt służ bo wy). Pseu do nim ten nada no mu za ocz nie, bez je go wie dzy (po cząt ko wo
okre śla no go ps. „Na uko wiec -II”29). Nie był on wy na gra dza ny ani fi nan so wo, ani
rzeczowo30. Nie pod pi sał tak że zo bo wią za nia do współ pra cy, a je dy nie do za cho wa nia
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26 Ibi dem, t. 4, Spra woz da nie ppłk. L. Sło my z po by tu na sta cji im. H. Arc tow skie go na An tark ty -
dzie od 3 XII 1987 r. do 3 III 1988 r., 16 IV 1988 r., k. 6. W dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych PAN
za sta na wia ła się nad utwo rze niem Cen trum Ba dań Po lar nych w ce lu ko or dy na cji pol skich dzia łań za -
rów no w Ark ty ce, jak i An tark ty ce. Za mysł ten nie uszedł, rzecz ja sna, uwa dze „bez pie ki”. Rę kę na pul -
sie trzy mał in spek tor Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW por. Ta de usz Gór ny, któ ry za le cał zwró ce nie
uwa gi na do bór ka dry na uko wej, a szcze gól nie na skład ze spo łu ds. or ga ni za cji wy praw. Ibi dem, t. 1,
No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW por. T. Gór ne go, 28 IV 1987 r., k. 242.

27 W związ ku z wy jaz da mi na sta cję im. H. Arc tow skie go żoł nie rzy WP tak że WSW zbie ra ła in for -
ma cje na te mat prze bie gu wy praw. Jed nym ze źró deł był TW ps. „Łu kasz”, o któ rym st. ofi cer Od dzia -
łu I Za rzą du I Sze fo stwa WSW Sta ni sław Mań czyń ski pi sał: „W la tach 1984–1985 był człon kiem
wy pra wy PAN na An tark ty dę. W cza sie po by tu na sta cji ma te ria łów kom pro mi tu ją cych nie uzy ska no.
Prze ka zał sze reg istot nych spo strze żeń. Za le ży je mu na po now nym wy jeź dzie na An tark ty dę”.
AIPN, 2386/9891, Cha rak te ry sty ka TW ps. „Łu kasz”, 14 I 1988 r., k. 20.

28 Oprócz nich w IE PAN w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych dzia ła ła oso ba za re je stro -
wa na pod ps. „Wan da”. Mia ła ona zo stać zwer bo wa na w ce lu za bez pie cze nia kon tak tów z za gra nicz ny -
mi na ukow ca mi. W do ku men tach zgro ma dzo nych w tecz kach OZI moż na zna leźć nie licz ne wzmian ki
do ty czą ce wy praw po lar nych. Zob. AIPN, 00328/635, t. 1–2. 

29 AIPN, 00328/1151, t. 1, Omó wie nie pierw sze go spo tka nia z kan dy da tem na TW przy go to wa ne
przez in spek to ra Wy dzia łu III SUSW por. M. Mar sza ła, 7 II 1985 r., k. 31. Zob. też AIPN, 02014/22.

30 AIPN, 00328/1151, t. 1, Cha rak te ry sty ka TW ps. „Po lar”, nr ewid. 42486, 28 I 1986 r., k. 47.



w ta jem ni cy roz mów z SB, w któ rym pod jął się udzie la nia „wszel kiej po mo cy do ty czą -
cej wy praw po lar nych w ra mach po sia da nych moż li wo ści”31. Moż li wo ści te mu sia ły być
nie wiel kie, po nie waż re zul tat sze ściu (od 16 V 1985 r. do stycz nia 1986 r.32) spo tkań
z funkcjonariuszem SB był dość mi zer ny. TW ps. „Po lar” w prze ka zy wa nych in for ma -
cjach sku piał się na swo jej sy tu acji za wo do wej w In sty tu cie Eko lo gii PAN33, acz kol wiek
na le ży pod kre ślić, że czę sto na wet nie win nie wy glą da ją ce in for ma cje mogły sta no wić
pod sta wę do wszczę cia dzia łań ope ra cyj nych. Przy kła dem mo że być roz py ty wa nie
o plano wa ny skład ko lej nej wy pra wy an tark tycz nej, któ ry prze cież nie był ta jem ni cą34.
In for ma cja ta sta no wi ła pod sta wę do za ini cjo wa nia dzia łań zmie rza ją cych do wyeli mi -
no wa nia osób nie po żą da nych z punk tu wi dze nia „bez pie ki” na wy pra wie. W stycz -
niu 1986 r. zde cy do wa no się na za nie cha nie dal szych kon tak tów z „Po la rem” i zło że nie
spra wy do archi wum. Pro wa dzą cy go in spek tor Wy dzia łu III SUSW por. Mi ro sław Mar -
szał wy ja śniał: „W związ ku z pod ję ciem pra cy przez TW «Po lar» w fir mie po lo nij nej
utra cił on kon tak ty z oso ba mi z In sty tu tu Eko lo gii PAN, a Wy dział II SUSW nie był za -
in te re so wa ny prze ję ciem go na kon takt”. TW ps. „Po lar” oka zał się za tem ma ło efek tyw -
nym źró dłem in for ma cji. 

Wśród człon ków wy praw po lar nych oso bo wym źró dłem in for ma cji we dług „bez pie -
ki” był tak że „An drzej”, któ ry bar dziej niż „Po lar” uwi kłał się w kon tak ty z SB. Rów -
nież i w tym przy pad ku pseu do nim nada no za ocz nie, a „ze wzglę du na po zy cję kan dy da ta
oraz za an ga żo wa nie w udzie la niu po mo cy Służ bie Bez pie czeń stwa od stą pio no od po bra -
nia pi sem ne go zo bo wią za nia, na da jąc za ocz nie TW pseu do nim «An drzej» i re je stru jąc
pod nu me rem 12833”35. Funk cjo na riusz do da wał, że pró ba uzy ska nia zo bo wią za nia
do współ pra cy mo gła by być ode bra na przez „An drze ja” ja ko brak za ufa nia wo bec je go
oso by36. Kon tak ty za czę ły się już w ma ju 1975 r., a więc kil ka lat przed po wsta niem sta -
cji im. H. Arc tow skie go. W li sto pa dzie 1974 r. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w War sza wie
wszczę ła śledz two37 w spra wie nie go spo dar no ści w IE PAN, kie ro wa nym przez prof. Ka -
zi mie rza Pe tru se wi cza. Pod sta wą jej roz po czę cia był pro to kół spo rzą dzo ny po kon tro li
NIK w tej pla ców ce3 8. Mie siąc póź niej, 30 XII 1974 r., Wy dział III KW MO w War sza -
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31 Ibi dem, Zo bo wią za nie, 16 V 1986 r., k. 38. 
32 Ibi dem, Cha rak te ry sty ka TW ps. „Po lar”, nr ewid. 42486, 28 I 1986 r., k. 47.
33 Ibi dem, t. 2, In for ma cja ope ra cyj na in spek to ra Wy dzia łu III SUSW por. M. Mar sza ła spi sa na ze

słów TW ps. „Po lar”, 14 VI 1985 r., k. 6. Funk cjo na riusz SB wspo mi nał tak że na te mat nie przy dat nych
in for ma cji ope ra cyj nych prze ka zy wa nych przez „Po la ra”. Zob. np. ibi dem, No tat ka służ bo wa in spek to -
ra Wy dzia łu III SUSW por. M. Mar sza ła ze spo tka nia z TW ps. „Po lar”, 30 VII 1985 r., k. 8.

34 Na przy kład li stę człon ków IV wy pra wy w 1979 r. prze ka zał „bezpiece” TW ps. „Mo ty liń ski”.
Zob. AIPN, 00448/300, t. 2, In for ma cja ope ra cyj na ze spo tka nia z TW ps. „Mo ty liń ski” opra co wa na
przez kie row ni ka Sek cji 6 Wy dzia łu III KS MO kpt. J. Gra la ka, 26 IX 1979 r., k. 58–62. 

35 AIPN, 00334/460, t. 1, Kwe stio na riusz TW ps. „An drzej”, 1976 r., k. 8.
36 Ibi dem, t. 2, No tat ka służ bo wa in spek to ra Sek cji 3a Wy dzia łu III SUSW st. szer. M. Sub -

dy, 29 X 1976 r., k. 7.
37 Ak ta kon tro l ne śledz twa zob. AIPN, 02041/51, t. 1–3.
38 Kon tro lę tę wspo mi nał prof. Ro man An drze jew ski: „In spek to rzy nie umie li wnik nąć w me ri tum

pra cy, więc wy my śla li wnio ski «nie z tej zie mi». Pe tru se wicz chciał, że by go przy jął prze wod ni czą cy
NIK -u (ja ko sta re go człon ka PZPR), ale mi mo że go pro sił dwa ra zy, nie zo stał przy ję ty. Prze wod ni czą -
cym Naj wyż szej Izby Kon tro li [...] był wów czas Mie czy sław Mo czar [...]. Pe tru se wicz znał Mo cza ra jesz -
cze sprzed woj ny i stąd za pew ne mie li ja kieś po ra chun ki [...]. Jak to zwy kle by wa w ta kich sy tu acjach, co
by strzej si, a nie za do wo le ni pra cow ni cy opi sy wa li grze chy swo ich kie row ni ków. Ja się mu sia łem 



wie wszczął spra wę o krypt. „Pla ców ka” (jed no cze śnie, jak wspo mnia no, na IE PAN
w Dzie ka no wie Le śnym by ła pro wa dzo na SO krypt. „Sym bio za”39), któ rej ce lem by ło
„usta le nie i roz po zna nie wszyst kich osób od po wie dzial nych za po wsta nie w In sty tu cie
nie pra wi dło wo ści i nad użyć – jak rów nież tych, któ rzy z te go ty tu łu czer pa li zy ski lub
osią gnę li in ne ko rzy ści – oraz ze bra nie ma te ria łów o cha rak te rze do wo do wym”40. Prze -
pro wa dzo no wów czas roz mo wy z przy naj mniej 30 oso ba mi, jed ną z nich był „An drzej”41.
Ce lem je go po zy ska nia miał być do pływ in for ma cji do SO krypt. „Sym bio za”. Star szy
sze re go wy Ma rek Sub da w uza sad nie niu po zy ska nia do współ pra cy na pi sał: „Wy stę pu -
ją ce w la tach ubie głych nie pra wi dło wo ści na tu ry me ry to rycz nej i go spo dar czej w re ali -
za cji pro ble mów wę zło wych, jak rów nież fak ty pre zen to wa nia przez nie któ rych
pra cow ni ków wro gich po staw po li tycz nych wy ma ga ją za pew nie nia ści ślej szej kon tro li
śro do wi ska przez po zy ska nie TW”42. Czę sto tli wość spo tkań z „An drze jem” przy naj mniej
w la tach sie dem dzie sią tych by ła nie wiel ka – do 1979 r. by ło ich za le d wie pięć, czy li nie -
co po nad jed no rocz nie (cho ciaż trze ba tu taj uwzględ nić dzie wię cio mie sięcz ny wy jazd
na uko wy, pod czas któ re go współ pra ca by ła za wie szo na). „Bez pie ka” okres współ pra cy
dzie li ła na dwa eta py: przed wy pra wą i po po wro cie do Pol ski. O ile w pierw szym „An -
drzej” wy ka zy wał pew ną ak tyw ność w kon tak tach z SB, chcąc za pew nić so bie moż li -
wość wy jaz du na pla ców kę, to po za koń cze niu za gra nicz nej de le ga cji przyj mo wał
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tłu ma czyć kon tro le rom ze trzy ra zy ze swo jej dzia łal no ści ba daw czej [...]. Cho ciaż wy tłu ma cze nia by ły
ja sne, at mos fe ra ro bi ła się co raz bar dziej «za gęsz czo na». Gdzieś w ro ku 1973 Ka zi mierz Pe tru se wicz
wraz z ca łym kie row nic twem In sty tu tu zo sta li od wo ła ni ze swo ich sta no wisk przez Pol ską Aka de mię Na -
uk [...]. R. An drze jew ski, Za pi ski my szo ła pa, War sza wa 2010, s. 222–223.

39 Nie uda ło się od na leźć ma te ria łów do ty czą cych SO krypt. „Sym bio za”. Z ana li zy ma te ria łów SO
krypt. „Sym bio za” od na le zio nej w ak tach kon tro l nych śledz twa do ty czą ce go nie go spo dar no ści w IE
PAN wy ni ka, że za ło żo no ją w stycz niu 1973 r. AIPN, 02041/51, t. 3, Ana li za ma te ria łów spra wy obiek -
to wej kon tro l nej krypt. „Sym bio za”, nr rej. 8120, li sto pad 1974 r., k. 165. Od li sto pa da 1984 r. do lip -
ca 1986 r. SB pro wa dzi ła tak że SOS krypt. „Kol por te rzy”, w ra mach któ rej roz pra co wy wa no nie for mal ną
gru pę z IE PAN zaj mu ją cą się kol por to wa niem li te ra tu ry bez de bi to wej. „Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń -
stwa do pro wa dzi ły do wy ty po wa nia osób zaj mu ją cych się ta ką dzia łal no ścią. Pod ję to tak że dzia ła nia
o cha rak te rze pro fi lak tycz nym, pro fi lak tycz no -ostrze gaw czym i re pre syj nym. Do pro wa dzi ło to
w konsekwen cji do dez in te gra cji gru py, otrzy ma nia przez nie któ rych jej człon ków ujem nych opi nii
w związ ku z wy ko ny wa ną pra cą, wstrzy ma nia wy jaz dów za gra nicz nych (służ bo wych). Do pro wa dzi ło
tak że do zmian ka dro wych na sta no wi skach kie row ni ków pra cow ni ków. W re zul ta cie dzia ła nia Służ by
Bez pie czeń stwa do pro wa dzi ły do za prze sta nia dzia łal no ści nie zgod nej z pra wem przez człon ków gru py
nie for mal nej”. AIPN, 01322/3329, Wnio sek o za koń cze nie SOS krypt. „Kol por te rzy”, 1986 r., b.p.
W osob nej SOR krypt. „Kle ryk” in wi gi lo wa ny był Ste fan Su miń ski, naj ak tyw niej szy czło nek tej gru py.
Zob. AIPN, 0222/430, t. 1–2. Za dzia łal ność opo zy cyj ną in wi gi lo wa ny był tak że pra cow nik IE PAN
dr Piotr To piń ski (SOR krypt. „Ma ga zy nier”), na stęp nie in ter no wa ny w cza sie sta nu wo jen ne go.
Zob. AIPN, 0256/647; AIPN, 787/519.

40 AIPN, 01322/200, Plan czyn no ści ope ra cyj nych w SOR krypt. „Pla ców ka”, 31 I 1975 r., b.p. W ma -
ju 1975 r. w wy ni ku zmian w ad mi ni stra cji pań stwo wej i tym sa mym w za kre sie kom pe ten cji jed no stek
te re no wych MO spra wę do dal sze go pro wa dze nia prze ka za no Wy dzia ło wi III KS MO. 27 XI 1975 r. in -
spek tor ope ra cyj ny Wy dzia łu III KS MO st. szer. Ma rek Sub da w związ ku z za koń cze niem śledz twa zło -
żył wnio sek o za nie cha nie SOR krypt. „Pla ców ka” i włą cze nie nie któ rych ma te ria łów do SO krypt.
„Sym bio za”. W 1976 r. znisz czo no część ma te ria łów uzy ska nych przy po mo cy pod słu chów te le fo nicz -
nych i kon tro li ko re spon den cji. Ibi dem, Ana li za SOR krypt. „Pla ców ka”, 27 XI 1975 r., b.p.; ibi dem,
Wnio sek o znisz cze nie ma te ria łów „W” wy łą czo nych ze spra wy krypt. „Pla ców ka”, sty czeń 1976 r., b.p.;
ibi dem, Pro to kół znisz cze nia do ku men tów PT, 8 I 1976 r., b.p.

41 AIPN, 00334/460, t. 1, No tat ka służ bo wa st. szer. M. Sub dy, 8 V 1975 r., k. 15.
42 Ibi dem, Kwe stio na riusz TW ps. „An drzej”, 1976 r., k. 6v.



po sta wę peł ną re zer wy wo bec SB. Szcze gól nie by ło to wi docz ne pod czas przy go to wań
do wy pra wy an tark tycz nej43 w 1979 r., kie dy w sto sun ko wo krót kim okre sie do szło do kil -
ku spo tkań ze współ pra cow ni kiem. Do stał on na wet za da nia do wy ko na nia pod czas po -
by tu na sta cji, mia no wi cie: ob ser wo wać dzia ła nia i za cho wa nia uczest ni ków wy pra wy
oraz spo wo do wać ode sła nie do kra ju osób, wo bec któ rych by ło po dej rze nie groź by ujaw -
nie nia ta jem ni cy służ bo wej lub pań stwo wej; ob ser wo wać ba da czy ame ry kań skich i nie -
do pu ścić do po zna nia przez nich ce lów pol skiej wy pra wy; mo ty wo wać człon ków
ekspedycji do wy tę żo nej pra cy i efek tyw ne go wy ko rzy sta nia cza su na sta cji44. Pierw sze
spo tka nie pro wa dzą ce go z TW ps. „An drzej” po je go po wro cie mu sia ło być spo rym roz -
cza ro wa niem dla funk cjo na riu sza. W no tat ce służ bo wej spo rzą dzo nej po spo tka niu na -
pi sał on, że „«An drzej» prze ka zał mi ogól ni ko we in for ma cje dot. wy pra wy an tark tycz nej,
a za miast ich roz wi nię cia wrę czył mi wy dru ko wa ne już po nad stu stro ni co we spra woz da -
nie spo rzą dzo ne dla po trzeb Wy dzia łu II PAN [...]. Uni kał wy da wa nia wła snych opi nii,
a szcze gól nie cha rak te ry zo wa nia pra cow ni ków IE PAN [...]. Uwa żam, że po zy ska nie TW
ps. «An drzej» do współ pra cy by ło fik cyj ne, czło wiek ten nie zda je so bie spra wy, że
współ pra cu je z SB. [...] Chęt nie spo ty ka się on w okre sie bez po śred nio przed każ do -
razowym wy jaz dem na wy pra wę an tark tycz ną, są dzi wi docz nie, że te go ro dza ju kon takt
i ko niecz ność prze ka za nia (ofi cjal nych) ma te ria łów na le żą do je go obo wiąz ków służ bo -
wych i od speł nie nia za le ży ze zwo le nie władz na wy jazd eki py ja ko ca ło ści bądź wy jazd
TW «An drzej» oso bi ście. Na to miast po po wro cie, gdy nie ma już je go zda niem te go obo -
wiąz ku, spo ty ka się nie chęt nie. Z ana li zy ma te ria łów za war tych w tecz kach per so nal nej
i pra cy TW ps. «An drzej» wy ni ka, że ni gdy nie udzie lał on in for ma cji ty pu kon fi den cjo -
nal ne go, chęt nie mó wił wy łącz nie o ofi cjal nych spra wach zwią za nych z wy pra wa mi an -
tark tycz ny mi, a in ne te ma ty kwi to wał ogól ni ko wy mi stwier dze nia mi”45. Ka pi tan Gra lak
skła niał się na wet do wy eli mi no wa nia współ pra cow ni ka z sie ci, acz kol wiek z uwa gi
na znacz ną eli mi na cję oso bo wych źró deł in for ma cji w tym cza sie zde cy do wał dać mu
ko lej ną „szan sę”. Nie zo sta ła ona zbyt nio wy ko rzy sta na przez „An drze ja”, po nie waż
w 1982 r. funk cjo na riusz do szedł do wnio sku, że źró dło to po zy ska no je dy nie for mal nie.
Nie co le piej, zda niem SB, współ pra ca ukła da ła się w 1983 r., ale już w na stęp nym ro ku
star szy in spek tor Wy dzia łu III SUSW por. Ma rek Mar szał no to wał, że „«An drzej» pi -
sem nie prze ka zu je in for ma cje dot. wy praw an tark tycz nych – jed nak są to in for ma cje czy -
sto ofi cjal ne. W cza sie spo tkań od by wa nych na te re nie In sty tu tu Eko lo gii PAN oraz
w lo ka lach ga stro no micz nych TW, oce nia jąc nie któ rych pra cow ni ków IE, sta rał się uni -
kać in for ma cji, zwłasz cza ty pu kon fi den cjo nal ne go, dot. pra cow ni ków Za kła du Ba dań
Po lar nych i dy rek cji In sty tu tu. Za wsze sta rał się być lo jal ny wo bec swo ich prze ło żo nych,
po mi mo że wia do mo, iż współ pra ca z nie któ ry mi z nich nie ukła da ła się naj le piej”46. Już
mie siąc póź niej kie row nik Sek cji 6 Wy dzia łu III SUSW por. W. Pi lec ki po spo tka niu kon -
tro l nym z TW ps. „An drzej” pro po no wał w przy pad ku bra ku zmia ny sto sun ku współ pra -
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43 Na te mat IV wy pra wy an tark tycz nej zob. A. Myr cha, IV An tarc tic Expe di tion to the Arc tow ski Sta -
tion (King Geo r ge Is land, No vem ber 1979 – May 1980), „Po lish Po lar Re se arch” 1980, nr 4, s. 191–204.

44 AIPN, 00334/460, t. 2, In for ma cja ope ra cyj na ze słów taj ne go współ pra cow ni ka opra co wa na przez
kpt. Sek cji 6 Wy dzia łu III KS MO J. Gra la ka, 30 X 1979 r., k. 21–22.

45 Ibi dem, No tat ka służ bo wa kpt. J. Gra la ka, 24 VI 1980 r., k. 23–24.
46 Ibi dem, t. 1, Plan kie run ko we go wy ko rzy sta nia TW ps. „An drzej”, nr ewid. 12833, opra co wa ny

przez st. in spek to ra Wy dzia łu III SUSW por. M. Mar sza ła, 17 IV 1984 r., k. 32–33. 



cow ni ka do „bez pie ki”, a tym sa mym zwiększenia efek tyw no ści, prze kwa li fi ko wa nie
„An drze ja” na kon sul tan ta47. W 1988 r. zde cy do wa no się osta tecz nie (choć kon tak ty
praw do po dob nie za koń czo no już w 1984 r.) wy eli mi no wać „An drze ja” z sie ci4 8.

Cen nym źró dłem in for ma cji w In sty tu cie Eko lo gii PAN był na to miast TW ps. „Mo -
ty liń ski”. Zo stał on po zy ska ny 11 IX 1973 r. przez Wy dział Pasz por tów i Do wo dów Oso -
bi stych KW MO w War sza wie w ce lu „za bez pie cza nia” cu dzo ziem ców przy jeż dża ją cych
do Pol ski. Jed nak że z uwa gi na zaj mo wa ne sta no wi sko re fe ren ta do spraw współ pra cy
z za gra ni cą (póź niej pra co wał w dzia le pla no wa nia i ko or dy na cji ba dań na uko wych) w IE
PAN szyb ko za czął być wy ko rzy sty wa ny do SO krypt. „Sym bio za”. Re ali zo wał m.in.
za da nia zwią za ne z kon tro lą wy mia ny na uko wej z za gra ni cą i po by tu cu dzo ziem ców
z kra jów ka pi ta li stycz nych przy jeż dża ją cych na sym po zja do IE PAN w Dzie ka no wie
Le śnym49. Z uwa gi na fakt, że wy pra wy po lar ne by ły je dy nie czę ścią współ pra cy mię -
dzy na ro do wej IE PAN, in for ma cje na ich temat za war te w tecz ce pra cy te go OZI nie wy -
su wa ją się na pierw szy plan. Po zmia nie miej sca pra cy w 1983 r. był on da lej
wy ko rzy sty wa ny do in wi gi la cji osób z państw ka pi ta li stycz nych prze by wa ją cych na te -
ry to rium Pol ski. Współ pra cę za koń czo no do pie ro w 1989 r., acz kol wiek od 1986 r. „Mo -
ty liń ski” za czął uni kać spo tkań z pro wa dzą cym go ofi ce rem50.

Po dej mo wa ne przed eks pe dy cją dzia ła nia by ły kon ty nu owa ne w trak cie jej trwa nia,
po nie waż ra zem z gru pa mi let ni mi wy sy ła ni by li funk cjo na riu sze Służ by Bez pie czeń -
stwa51. Z wy pra wą zi mu ją cą miał wy je chać ppłk Ze non Kny ziak, jed nak że Woj sko wy
In sty tut Me dy cy ny Lot ni czej nie ze zwo lił na je go udział w tej eks pe dy cji. W związ ku
z tym wy ka zał się on swo istym po świę ce niem i wy sto so wał proś bę o ze zwo le nie na wy -
pły nię cie z X wy pra wą an tark tycz ną, nad zór wy ła dun ku i po wrót z IX, a także oświad -
cze nie, w któ rym wziął na sie bie peł ną od po wie dzial ność za ewen tu al ne pro ble my
wy ni ka ją ce ze złe go sta nu zdro wia52. W wy pra wach na sta cję wzię li udział: ppłk Ar tur
Go tów ko (VIII wy pra wa, 1983 r.), ppłk Ze non Kny ziak (X wy pra wa, 1985 r.), por. Ta -
de usz Gór ny (XI wy pra wa, 1986 r.), ppłk Lech Sło ma (XII wy pra wa, 1987 r.), ppłk Mi -
ro sław Krze śniak (XIII wy pra wa, 1988–1989).

Za bez pie cze nie wy jaz dów za gra nicz nych nie by ło zja wi skiem w tym cza sie nie spo ty -
ka nym (pil no wa ni by li np. pol scy spor tow cy uczest ni czą cy w mi strzo stwach świa ta i olim -
pia dach53). Swo ich na ukow ców kontrolowały tak że służ by so wiec kie. We wspo mnie niach
przy bli żył to za gad nie nie pra cow nik Pań stwo we go In sty tu tu Hy dro lo gicz no -Me te oro lo -
gicz ne go (dzi siej szy IMGW) Wło dzi mierz Cheł chow ski, uczest nik X So wiec kiej Wy pra -
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47 Ibi dem, No tat ka służ bo wa kie row ni ka Sek cji 6 Wy dzia łu III SUSW kpt. W. Pi lec kie go ze spo tka -
nia kon tro l ne go z TW ps. „An drzej”, 15 V 1984 r., k. 38.

48 Ibi dem, Po sta no wie nie o roz wią za niu współ pra cy, 5 II 1988 r., k. 13–14.
49 AIPN, 00448/300, t. 3, Cha rak te ry sty ka TW ps. „Mo ty liń ski” opra co wa na przez za stęp cę na czel -

ni ka Wy dzia łu III KS MO mjr. J. Gra la ka, 21 VI 1983 r., k. 38–40. 
50 Ibi dem, Cha rak te ry sty ka TW ps. „Mo ty liń ski” opra co wa na przez st. in spek to ra Sek cji 1 Wy dzia -

łu II SUSW kpt. W. Gau dy na, 28 XI 1989 r., k. 49–51. 
51 Uczest ni czy li tak że w wy pra wach na sta cję na Spits ber ge nie.
52 APAN, II -49, 907/805, Pi smo ppłk. Z. Kny zia ka do dy rek to ra IE PAN prof. dr. hab. P. Tro ja -

na, 9 XII 1985 r., b.p.; ibi dem, Oświad cze nie ppłk. Z. Kny zia ka, 9 XII 1985 r., b.p. 
53 Zob. np. tek sty A. Ce gieł ki (Dzia ła nia MSW wo kół olim pij skich zma gań Mo skwa ’80, War sza -

wa 2011), G. Maj chrza ka (Dys cy pli na do dat ko wa, „Po li ty ka” 2004, nr 32, s. 62–64; Kryp to nim „Cal ga -
ry”, „W Sie ci Hi sto rii” 2014, nr 2, s. 16–19) czy pra cę zbio ro wą Nie czy sta gra: taj ne służ by a pił ka
noż na, red. S. Li gar ski, G. Maj chrzak, Cho rzów 2012.



wy An tark tycz nej zor ga ni zo wa nej w 1965 r. przez Na uko wo -Ba daw czy In sty tut Ark ty ki
i An tark ty ki w Le nin gra dzie (AANII): „Nie zna ne ku li sy wy pra wy nie chaj wy ka żą, że ko -
mu nizm nie zo sta wiał w spo ko ju na wet eks pe dy cji na uko wych [...]. Do pie ro pod czas po -
dró ży prze ko na łem się, że je den ze współ uczest ni ków wy pra wy ma za da nia po li tru ka.
Je go dzia łal ność by ła nie mal za baw na: pil no wał mo ral no ści (pły nę ły z na mi kel ner ki i ste -
war des sy, a i wśród ma ry na rzy by ły ko bie ty). Wie czo ra mi krą żył po po kła dach, lu stru jąc
wszel kie ciem ne za ka mar ki. Prze stęp stwem by ły też ta kie no win ki z Za cho du, jak wspo -
mnia ny no wy ta niec, twist [...]. Po wie lu mie sią cach prze ko na łem się, że brak wy star cza -
ją cej po ko ry i ule gło ści wo bec so wiec kie go oku pan ta mo że dłu go się mścić. Po li truk i s -ka
za dba li, by wy ro bić mi w AANII od po wied nią opi nię. Do tar ła ona i do PAN”54. 

Na czas wy pra wy ofi ce ro wie SB de le go wa ni by li do In sty tu tu Eko lo gii PAN, gdzie
otrzy my wa li cza so wą umo wę o pra cę, z tym że pen sje po bie ra li oni w MSW na do tych -
cza so wych za sa dach, na to miast kosz ty wy pra wy i utrzy ma nia oraz do dat ki de wi zo we po -
kry wa ła Pol ska Aka de mia Na uk5 5. W związ ku z peł nie niem funk cji kie row ni czej mie li
oni wyż sze do dat ki wa lu to we niż sze re go wi człon ko wie wy pra wy, np. w 1988 r. kie row -
nik ekspedycji otrzy my wał zry czał to wa ny do da tek wa lu to wy w wy so ko ści 5 dol.
za dzień, za stęp cy (tech nicz ny i ds. ogól nych – funk cjo na riusz SB) po 4,75 dol., a po zo -
sta li po 4,5 dol.56 Mo gli oni tak że li czyć na do dat ki z IE PAN w związ ku z wy ko ny wa -
niem pra cy po za gra ni ca mi Pol ski57.

Funk cjo na riu sze w cza sie wy pra wy za trud nie ni by li na sta no wi sku kie row ni ka
do spraw ogól nych. Ofi cjal nie do je go za dań na le ża ło: peł nie nie funk cji kie row ni ka wy -
pra wy w przy pad ku cho ro by, nie obec no ści, ewen tu al nie od wo ła nia kie row ni ka wy pra -
wy; dba łość o – zgod nie z pol ską ra cją sta nu – dzia ła nia sta cji i po sta wy uczest ni ków
wy pra wy oraz wy da wa nie w tym za kre sie od po wied nich po le ceń; dba łość o kształ to wa -
nie cha rak te ru sta cji ja ko za gra nicz nej pla ców ki PAN i wy da wa nie w tym za kre sie od -
po wied nich po le ceń; współ de cy do wa nie z kie row ni kiem wy pra wy w spra wach kon tak tów
za gra nicz nych; spra wo wa nie nad zo ru nad łącz no ścią z kra jem, ze sta cja mi an tark tycz -
ny mi in nych państw, ze stat ka mi pol skiej i ob cej ban de ry oraz nad wszel ką in ną łącz no -
ścią ra dio wą; kon tro la wpły wów de wi zo wych ze sprze da ży pa mią tek i usług
świad czo nych dla cu dzo ziem ców i w ra zie stwier dze nia nie pra wi dło wo ści w tym za kre -
sie – wy da wa nie od po wied nich za le ceń; do ko na nie oce ny zgod no ści funk cjo no wa nia sta -
cji z jej sta tu tem i re gu la mi nem; opra co wa nie uwag i pro po zy cji do ty czą cych or ga ni za cji
wy praw po lar nych oraz w od nie sie niu do me ry to rycz nych i po li tycz nych kon tak tów za -
gra nicz nych, a tak że na te mat go spo da ro wa nia ma jąt kiem trwa łym; za po zna nie się z sys -
te mem ewi den cjo no wa nia ma jąt ku sta cji i do ku men ta cją in wen ta ry za cyj ną; spo rzą dza nie
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54 W. Cheł chow ski, op. cit., s. 5–6, 11, 25.
55 AIPN, 0604/1751, t. 1, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu III MSW gen. bryg. H. Dan kow skie go do dy -

rek to ra De par ta men tu Kadr MSW płk. L. Stem plew skie go w spra wie wy jaz du ppłk. A. Go tów ki na VIII wy -
pra wę an tark tycz ną na sta cję im. H. Arc tow skie go, 15 X 1983 r., b.p. W Ar chi wum PAN można od na leźć
tecz ki oso bo we funk cjo na riu szy MSW de le go wa nych do IE PAN: Ze no na Kny zia ka (II -49, 907/805), Ta -
de usza Gór ne go (II -49, 907/534), Mi ro sła wa Krze śnia ka (II -49, 907/990), Ar tu ra Gotów ki (II -49, 907/532). 

56 AIPN, 0236/418, t. 6, Li sta kan dy da tów XIII wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go z pro po no -
wa nym do dat kiem wa lu to wym za dzień po by tu w wy pra wie przy go to wa na przez dy rek to ra IE PAN prof.
dr. hab. K. Do bro wol skie go, 7 XI 1988 r., k. 51.

57 Ibi dem, Aneks do umo wy o pra cę w IE PAN ppłk. M. Krze śnia ka, uczest ni ka XIII wy pra wy an -
tark tycz nej, 6 XII 1988 r., k. 40. 
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Stacja im. H. Arctowskiego zimą 1980 r. z zamarzniętą Zatoką Admiralicji 
(fot. Kazimierz Sierakowski, ze zbiorów Zakładu Biologii Antarktyki PAN)



wy czer pu ją ce go spra woz da nia z re ali za cji za dań58. Wy jąt kiem tu taj był ppłk Ar tur Go -
tów ko, któ re mu po wie rzo no sta no wi sko praw ni ka -in wen ta ry za to ra59. Do je go obo wiąz -
ków na le ża ło uczest ni cze nie w ko mi sji prze pro wa dza ją cej in wen ta ry za cję ma jąt ku
sta cji60. Obec ność funk cjo na riu szy w cza sie wy pra wy mia ła peł nić za da nie dys cy pli nu -
ją ce i wpły wać na przyj mo wa nie wła ści wych po staw spo łecz no -po li tycz nych oraz pro -
wa dzić do wła ści we go wy ko rzy sta nia cza su i zwięk sze nia wy sił ków uczo nych, a tym
sa mym efek tyw no ści ba dań61. Mniej ofi cjal ny mi za da nia mi by ło przede wszyst kim
niedopusz cze nie do pro wa dze nia dzia łal no ści an ty sys te mo wej, sta ły do pływ in for ma cji,
kon tro la po staw przyj mo wa nych przez na ukow ców62, a tak że za po bie ga nie uciecz kom
z wy praw oraz za bez pie cze nie kontr wy wia dow cze sta cji po lar nej i je go miesz kań ców.
Wie lo krot nie w spra woz da niach funk cjo na riu sze wska zy wa li na licz ne kon tak ty z za gra -
nicz ny mi ba da cza mi, nie tyl ko na kan wie na uko wej, lecz tak że to wa rzy skiej. Pod kre śla -
no, że w więk szo ści ist nie ją ce na An tark ty ce sta cje są ba za mi woj sko wy mi lub
ba daw czo -woj sko wy mi63. Pol ską sta cję wie lo krot nie wizytowali za rów no przed sta wi cie -
le za chod nich pla có wek ba daw czych, jak i tu ry ści od wie dza ją cy ten re jon świa ta. Kon -
tak ty te, na le ży przy znać, by ły nie zwy kle in ten syw ne. S. Ra ku sa -Susz czew ski w swo im
dzien ni ku m.in. po da je: „2 grud nia [1984 r.]. Przy pły nął «Ba ron de Tef fe», bra zy lij ski
sta tek za opa tru ją cy sta cję Fer raz, któ rą Bra zy lij czy cy roz bu do wu ją na Pół wy spie Kel le -
ra. Na si naj bliż si są sie dzi w Za to ce Ad mi ra li cji. W ze szłym se zo nie ich 7-oso bo wa gru -
pa na uko wa pra co wa ła na sta cji H. Arc tow skie go [...]. 4 grud nia. Na sta cję Arc tow skie go
przy pły nę ła z re wi zy tą du ża gru pa Bra zy lij czy ków oraz ob ser wa to rzy z Chi le, Peru i Ar -
gen ty ny. Jest też eki pa z te le wi zji [...]. 5 grud nia. Zno wu wi zy ta Bra zy lij czy ków. Jest
wśród nich ksiądz. Od pra wia mszę przed na szą skal ną ka plicz ką obok latar ni mor skiej”64.
Wi zy ty te po wo do wa ły, zda niem funk cjo na riu szy, ko niecz ność wzmo żo nej pra cy kontr -
wy wia dow czej, ochro ny re zul ta tów ba dań oraz prze ciw dzia ła nia pro pa go wa nia an ty ko -
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58 Ibi dem, Pi smo dy rek to ra Biu ra Współ pra cy Na uko wej z Za gra ni cą PAN dr. Z. Pro cho ta do dy rek -
to ra De par ta men tu III MSW gen. bryg. H. Dan kow skie go w spra wie de le go wa nia por. T. Gór ne go na wy -
pra wę an tark tycz ną, 30 VIII 1986 r., k. 70–72.

59 APAN, II -49, 907/532, Pi smo dy rek to ra IE PAN prof. dr. hab. P. Tro ja na do ppłk. A. Go tów ki,
18 X 1983 r., b.p.

60 Ibi dem, Za kres obo wiąz ków in wen ta ry za to ra na sta cji im. H. Arc tow skie go, [1983 r.], b.p.
61 Z te go też po wo du funk cjo na riu sze SB pod no si li kwe stie hucz nych spo tkań to wa rzy skich.

„Ale – jak wspo mi na prof. Ma ria Olech – nie sa mą pra cą czło wiek ży je. Mi łe by ły rów nież spo tka nia to -
wa rzy skie z po lar ni ka mi in nych sta cji, świą tecz ne czy imie ni no we im pre zy, nie mó wiąc o słyn nych w ca -
łej An tark ty ce so bot nich «ba lan gach na Arc tow skim». Naj bar dziej uda ne by ły ba le prze bie rań ców.
Ko le dzy czę sto prze bie ra li się za więź niów lub bro da te -wą sa te dziew czy ny. Przy po mi nam so bie, że raz
wy stą pi łam ja ko Ofe lia an tark tycz na: w ko lo rze czar nym. Utkwi ły mi w pa mię ci ba le syl we stro we, ob -
cho dzo ne w sta cji za przy jaź nio nych z na mi Bra zy lij czy ków. Po wi ta nie no we go ro ku wią za ło się tam
z ką pie lą w lo do wych wo dach Za to ki i obo wiąz ko wym me czem pił ki noż nej. Tam wła śnie mia łam okazję
grać w skła dzie na szej dru ży ny na ro do wej (oczy wi ście w bram ce)”. M. Olech, An tark ty ka – nie trze ba
bać się ma rzeń, „Phy to co eno sis. Se mi na rium Geo bo ta ni cum” 1999, z. 7, s. 116.

62 AIPN, 0604/1751, t. 1, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk. H. Dan kow skie go do wi ce -
mi ni stra spraw we wnętrz nych gen. dyw. W. Cia sto nia, 10 X 1983 r., b.p.

63 AIPN, 0236/418, t. 6, Spra woz da nie st. in spek to ra Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW
ppłk. M. Krze śnia ka z XIII wy pra wy an tark tycz nej od 27 XII 1988 r. do 9 II 1989 r., 4 III 1989 r., k. 8.

64 S. Ra ku sa -Susz czew ski, Rocz niki an tark tycz ne, War sza wa 2004, s. 153–154. Na te mat współ pra -
cy pol sko -ar gen tyń skiej zob. A. Myr cha, A. Ta tur, Ar gen ti nian -Po lish scien ti fic co ope ra tion in An tarc -
ti ca (1984–1986), „Po lish Po lar Re se arch” 1986, nr 4, s. 427–431.



mu ni stycz nych po staw przez na ukow ców. Nie za wsze uda wa ło się też za po bie gać uciecz -
kom. Ta kie go przy pad ku wpraw dzie nie od no to wa no pod czas wyjazdu na sta cję Arc tow -
skie go, ale miał on za to miej sce pod czas jed nej z wy praw na dru gą pla ców kę
badaw czą – na Spits ber ge nie. W paź dzier ni ku 1984 r. pod czas po sto ju stat ku w Ko pen -
ha dze o azyl po li tycz ny po pro sił pra cow nik In sty tu tu Geo fi zy ki PAN Hen ryk Mach nio65.
Kie row ni cy ds. ogól nych pil no wa li tak że kwe stii de wi zo wych. Szcze gól nie in te re so wa li
się kwe stia mi sprze da ży pa mią tek o te ma ty ce an tark tycz nej (na le pek, bre locz ków, ko -
szu lek) oraz to wa ra mi przy wo żo ny mi z wy praw66. 

Funk cjo na riu sze po po wro cie do kra ju każ do ra zo wo spo rzą dza li ob szer ny ra port,
w któ rym in for mo wa li o za ob ser wo wa nych nie pra wi dło wo ściach oraz opi sy wa li po dej -
mo wa ne kro ki w ce lu ich usu nię cia. Za uwa żal ne jest, że w każ dym z nich po ru sza no po -
dob ne kwe stie: do bór kadr, ne ga tyw ne wy po wie dzi człon ków wy pra wy, prak ty ki
re li gij ne, kon tak ty mię dzy na ro do we i nie go spo dar ność. Udział pra cow ni ków MSW
w eks pe dy cjach an tark tycz nych nie przy no sił za tem więk szych efek tów, a pro po no wa ne
roz wią za nia nie by ły wdra ża ne. 

We wrze śniu 1989 r. De par ta ment III MSW prze kształ co no w De par ta ment Ochro ny
Kon sty tu cyj ne go Po rząd ku Pań stwa, któ re go Wy dział IV przez krót ki okres kon ty nu ował
SO krypt. „Po lar nik”. Osta tecz nie w lu tym 1990 r. po sta no wio no zło żyć spra wę do ar -
chi wum67. We wnio sku o za nie cha nie pro wa dze nia spra wy ja ko po wód po da no za pi sy
in struk cji mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 XII 1989 r. w kwe stiach za sad dal szej dzia -
łal no ści ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa68.

*  *  *

Za miesz czo ne po ni żej do ku men ty w zde cy do wa nej więk szo ści zo sta ły po da ne w ca -
ło ści. Wszyst kie opuszczenia za zna czo no i do ty czą one przede wszyst kim kwe stii wraż -
li wych lub ad re sów za miesz ka nia. Pod kre śle nia, wer sa li ki i ka pi ta li ki wy stę pu ją ce
w źró dłach wy róż nio no pi smem po gru bio nym. Skró ty słow ni ko we po zo sta wio no bez
roz wi nię cia, na to miast skró ty nie kon wen cjo nal ne, po dob nie jak ini cja ły imion, roz wi -
nię to w na wia sach kwa dra to wych. Ujed no li co no sto so wa ne w do ku men tach róż ne spo -
so by za pi su dat. Po pra wio no tak że błę dy or to gra ficz ne i in ter punk cyj ne. Do ku men ty
opa trzo no przy pi sa mi tek sto wy mi (ozna czo ny mi li te ra mi i od no szą cy mi się do for my
tek stu) i rze czo wy mi, naj czę ściej bio gra ma mi. Pod czas ich spo rzą dza nia ko rzy sta no
z ogól nie do stęp nych opra co wań oraz akt znaj du ją cych się w In sty tu cie Pa mię ci Na ro -
do wej i Pol skiej Aka de mii Na uk.
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65 AIPN, 0236/418, t. 5, No tat ka in spek to ra Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW por. T. Gór ne -
go, 18 X 1984 r., k. 27.

66 Ibi dem, t. 3, Ze sta wie nie ar ty ku łów żyw no ścio wych przy wie zio nych do kra ju na po kła dzie
m/s „Ko ral” przez po szcze gól nych uczest ni ków X wy pra wy an tark tycz nej PAN opra co wa ne przez
por. L. Ma ły sę, b.d., k. 36–37. De kla ra cje cel ne zob. ibi dem, k. 38–69.

67 Ibi dem, t. 6, Wnio sek o za koń cze nie pro wa dze nia spra wy obiek to wej, 1 II 1990 r., k. 138–139.
68 Tekst Za rzą dze nia nr 001102 z 9 XII 1989 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie za sad dzia -

łal no ści ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa wraz za łą czo ną do nie go In struk cją w spra wie szcze gó ło -
wych za sad dzia łal no ści ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa zob. In struk cje pra cy ope ra cyj nej apa ra tu
bez pie czeń stwa (1945–1989), wstęp i oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 140–159. 



TEKST ŹRÓ DŁA

Nr 1

1983 wrze sień 30, War sza wa – In for ma cja star sze go in spek to ra Wy dzia łu III De par ta -
men tu III MSW Le cha Sło my do ty czą ca ba dań na Pol skiej Sta cji Po lar nej im. Hen ry ka
Arc tow skie go 

War sza wa, dnia a30a wrze śnia 1983 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

bInformacja
dot. pol skich ba dań an tark tycz nych na sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go

Pol skie ba da nia w re jo nie An tark ty ki Za chod niej za po cząt ko wa ła I Mor ska Wy pra -
wa na stat kach „Pro fe sor Sie dlec ki” i „Ta zar” zor ga ni zo wa na w 1975/1976 r. W rok póź -
niej na pod sta wie de cy zji Ra dy Mi ni strów z dnia 7 XII 1976 r. zor ga ni zo wa no wy pra wę,
któ ra za ło ży ła sta cję im. H[en ry ka] Arc tow skie go. Sta cja for mal nie funk cjo nu je od ro -
ku 1977. Miej sce na jej bu do wę wy bra no w trak cie wy pra wy na za sa dzie „wy czu cia” za -
wo do we go, oglą du te re nu, bez żad nej wy ma ga nej w tym przed mio cie do ku men ta cji.
Uwzględ nio no je dy nie po trze by i su ro we wa run ki kli ma tycz ne.

Przez sze reg lat ist nie nia sta cji na gro ma dzo no na jej te re nie wie lo mi lio no wy ma ją tek
trwa ły, któ re go ni gdy nie pod da wa no in wen ta ry za cji. Je dy nie z prze ka zów ust nych lub
spo rzą dza nych przez oso by za in te re so wa ne pro to ko łów znisz czeń moż na mieć orien ta cję,
co do je go tam ist nie nia. Każ da ko lej na kon tro la NIK w In sty tu cie Eko lo gii PAN wy su wa
sze reg po waż nych za strze żeń i uwag w za kre sie go spo dar no ści, roz li czeń fi nan so wych
i za sad no ści prze zna cza nia tak ol brzy mich wy dat ków na ba da nia an tark tycz ne.

Zor ga ni zo wa na przez PAN i MIR (Mor ski In sty tut Ry bac ki) pierw sza eks pe dy cja
mor ska do An tark ty ki – we dług ocen za in te re so wa nych – po za wy ni ka mi ba dań o cha -
rak te rze po znaw czym da ła pod sta wy do roz po zna nia eks plo ata cji kry la i ryb w ob sza -
rach An tark ty ki. W rok póź niej wy ni ki po ło wo we oraz po ja wie nie się na ryn ku kra jo wym
znacz nych ilo ści ryb z te go re jo nu ło wio nych przez skie ro wa ną tam flo tę ry bac ką spo -
wo do wa ły, że rząd PRL, uzna jąc fakt kon kret nych ko rzy ści eko no micz nych, pod jął
uchwa łę o roz wo ju ba dań po lar nych.

W tych oko licz no ściach prze zna czo no z bu dże tu pań stwa środ ki do dys po zy cji PAN
na ce le ba dań an tark tycz nych oraz opra co wa nie mię dzy re sor to we go programu ba daw cze go
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Z pra wej stro ny opa trzo na nie czy tel nym pod pi sem i da tą 4 X [19]83 r. od ręcz na ad no ta cja o tre -

ści: Tow. dyr. Ko wal ski. Pr[oszę] o pil ny ra port do tow. mi ni stra Cia sto nia. Uzgod ni my kan dy da tu rę. Za -
stęp cą dy rek to ra De par ta men tu III MSW w la tach 1980–1987 był Sta ni sław Ko wal ski. Obok ad no ta cja
o tre ści: Kwiat kow ski. W la tach 1979–1984 na czel ni kiem Wy dzia łu III De par ta men tu III był An drzej
Kwiat kow ski.



MR -II -[1]6, któ re go ko or dy na to rem zo stał In sty tut Eko lo gii PAN. Jak pod kre śla ją
w swych spra woz da niach kie row ni cy wy praw po lar nych i dy rek cja In sty tu tu, na kła dy te
zwró ci ły się wie lo krot nie z zy sków uzy ska nych z po ło wów flo ty ry bac kiej.

Kie row nic two Aka de mii oraz In sty tu tu Eko lo gii PAN sto ją na sta no wi sku, że po dej -
mo wa ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu stwo rze nie wła snej sta cji i roz wo ju ba dań po lar -
nych – na wet przy tak wy so kich na kła dach fi nan so wych – by ły ko niecz ne dla uzy ska nia
przez Pol skę okre ślo nych ko rzy ści po li tycz nych i pre sti żo wych, wy ni ka ją cych ze spe -
cjal ne go sta tu su An tark ty ki. Pol ska dzię ki za ło że niu sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go
zo sta ła włą czo na do wą skie go gro na 13 kra jów sy gna ta riu szy Ukła du an tark tycz ne -
go – po ZSRR jest dru gim tam obec nym kra jem so cja li stycz nym. Pol ska we szła rów nież
do skła du na uko we go Ko mi sji Ba dań An tark tycz nych – SCAR1. Jed no cze śnie kraj nasz
ja ko je den z trzech (ZSRR i Ja po nia), pro wa dząc w la tach 1977–1981 eks plo ata cję za so -
bów ży wych An tark ty ki, stał się istot nie za in te re so wa ny w two rze niu za sad ra cjo nal nej
ich eks plo ata cji oraz usta no wie niu mię dzy na ro do wej kon wen cji o ich ochro nie.

W Pol sce ba da nia an tark tycz ne – w oce nach spe cja li stów – sta ły się w la tach 
1977–1980 po waż nym bodź cem dla sze re gu pla có wek PAN tak w sen sie or ga ni za cji wy praw,
jak i pro wa dze nia ba dań na uko wych w wa run kach mor skich i po lar nych. Pod ję to po raz pierw -
szy od 35 lat ba da nia oce ano bio lo gicz ne, włą cza jąc w to pra cow ni ków PAN i M[N]SzWiT. 

W efek cie pro wa dzo nych ba dań na sta cji roz wią za no rów nież lub wska za no na kie -
run ki roz wią zań tech no lo gicz nych wy ko rzy sta nia su row ców i za so bów ży wych An tark -
ty ki. Do ta kich wy ni ków na le ży roz po zna nie flu oru w kry lu, je go umiej sco wie nie
i stę że nie. Wy kry to w kry lu obec ność związ ku che micz ne go, któ ry mo że być cen nym su -
row cem dla prze my słu far ma ceu tycz ne go. Wy ko na no roz po zna nie i eks per ty zy do ty czą -
ce wy ko rzy sta nia fok an tark tycz nych, któ re zgod nie z ist nie ją cą kon wen cją moż na
odła wiać do 200 tys. rocz nie.

Plan ba dań an tark tycz nych re ali zo wa nych przez PAN w obec nej pię cio lat ce – w oce -
nie kie row nic twa In sty tu tu Eko lo gii – jest re ali stycz ny, po mi mo znacz ne go ogra ni cze nia
środ ków fi nan so wych. Jed no czy on ba da nia PAN i in nych za in te re so wa nych re sor tów.
Głów ny na cisk po ło żo no na opra co wa nie ze bra nych do tych czas wy ni ków i ich syn te zę,
gdy za rów no moż li wo ści wy pra wo we, jak i apa ra to we zo sta ły ogra ni czo ne. W pla nie za -
war to rów nież pod sta wo we pro ble my na uko we, jak i waż ne dla po stę pu tech no lo gicz ne -
go pra ce o cha rak te rze uty li tar nym, któ re po zwo lą utrzy mać prio ry tet w ba da niach
ce nio nych na fo rum mię dzy na ro do wym.

Z punk tu wi dze nia ko rzy ści w da ją cej się prze wi dzieć per spek ty wie – je dy nie za so -
by ży we mo gą być dla nas do stęp ne. Dla te go to ro la prac bio lo gicz nych sta no wią cych
na uko we pod sta wy za po zna nia za so bów ży wych An tark ty ki i wdro żeń go spo dar czych
ma w oce nie spe cja li stów eko lo gów de cy du ją ce zna cze nie. Ten kie ru nek pro wa dzo nych
ba dań na uko wych znaj du je po par cie w Uchwa le nr 46/82 Ra dy Mi ni strów z dnia 5 mar -
ca 1982 r. dot. pro wa dze nia ba dań po lar nych w la tach 1982–1985, któ ra przy zna je na pro -
wa dze nie ba dań w tym okre sie su mę 860 mln zł.
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1 Na uko wy Ko mi tet Ba dań An tark tycz nych (Scien ti fic Com mit tee on An tarc tic Re se arch) – mię dzy -
na ro do wa or ga ni za cja utwo rzo na w 1958 r. ma ją ca na ce lu roz wi ja nie ba dań na uko wych na An tark ty -
dzie. Człon kiem SCAR jest Pol ska Aka de mia Na uk. Zob. ofi cjal ną stro nę SCAR http://www.scar.org
(do stęp 18 II 2014 r.).



Ak tu al nie przy go to wa na VIII wy pra wa an tark tycz na jest ko lej nym eta pem ba dań na -
uko wych pro wa dzo nych w ra mach mię dzy na ro do we go pro gra mu MR -I -29 dot. ba dań
mor skich i lą do wych re gio nów po lar nych ja ko pod sta wa dla ra cjo nal ne go wy ko rzy sta -
nia za so bów i ochro ny ich śro do wi ska. W wy pra wie uczest ni czyć ma 13 zi mow ni ków,
tj. 7 człon ków gru py tech nicz nej i 6 na ukow ców, oraz 6 osób tzw. gru py let niej tech nicz nej.

Orien ta cyj ny koszt or ga ni zo wa nej wy pra wy (bez środ ków de wi zo wych) wy no sić bę -
dzie oko ło 180–200 mln zł. Prze wi dy wa ny jest rów nież udział kil ku na ukow ców z RFN
i Bra zy lii w okre sie zi mo wym, któ rym od płat nie udo stęp nio ne bę dą miej sca na sta cji.
Pro gram na uko wy wy pra wy prze wi du je re ali za cję prac ba daw czych z za kre su eko lo gii,
tech no lo gii prze twór stwa kry la, geo fi zy ki, me te oro lo gii. Pro gram tech nicz ny obej mu je
za tan ko wa nie pa li wa, wy mia nę agre ga tów prą do twór czych, pra ce bu dow la no -re mon to -
we i kon ser wa cję bu dyn ków sta cji, re mon ty i kon ser wa cję sprzę tu oraz utrzy ma nie nie -
prze rwa nej pra cy sta cji. Pla no wa ne jest rów nież do ko na nie spi su ma jąt ku trwa łe go
i za ło że nie po raz pierw szy ksiąg in wen ta rzo wych (przez sze reg lat na sta cję przy wie -
zio no wie lo mi lio no wy ma ją tek trwa ły).

We dług po sia da nych in for ma cji pol ską sta cję im. H[en ry ka] Arc tow skie go od wie dza
rok rocz nie 1000 przy by szów z ze wnątrz – w tym tu ry ści i na ukow cy z róż nych kra -
jów – a szcze gól nie z Ka na dy, N[owej] Ze lan dii, Fran cji i Bra zy lii. Stwa rza to sze reg
pro ble mów, ta kich jak:

– za bez pie cze nie ochro ny śro do wi ska w oko li cach sta cji;
– ana li zy i oce ny utrzy my wa nych przez pol skich spe cja li stów kon tak tów z cu dzo -

ziem ca mi (Chi le, Ar gen ty na, Bra zy lia);
– prze ciw dzia ła nie nie po żą da ne go prze pły wu in for ma cji i efek tów na uko wych.
W chwi li obec nej ze wzglę du na brak środ ków fi nan so wych pra ce na sta cji zo sta ły

znacz nie ogra ni czo ne do tzw. grup zi mo wych 13–14-oso bo wych. Za nie cha no wy sy ła nia
tzw. grup let nich. Wy jąt kiem jest or ga ni zo wa na ak tu al nie VIII wy pra wa, gdzie prze wi -
dzia ny jest udział 6-oso bo wej gru py let niej.

Mi mo po czy nio nych ol brzy mich na kła dów fi nan so wych pa nu je ogól ne prze ko na nie,
że stan sta cji jest zły. Wy ma ga ona grun tow ne go re mon tu i kon ser wa cji. Jed nak że
przy ogra ni czo nych obec nie środ kach fi nan so wych i bra ku per so ne lu sta je się to prak -
tycz nie nie moż li we. Oce nia się rów nież, że utrzy my wa nie w dal szym cią gu ta kie go sta -
nu sta cji przez dłuż szy okres spo wo du je dal sze stra ty w sprzę cie i bu dyn kach. Dla te go
też wy da je się ko niecz nym do ko na nie ca ło ścio we go prze glą du i wy da nia obiek tyw nej
oce ny funk cjo no wa nia obiek tu – przy szcze gól nym uwzględ nie niu wy dat ko wa nych na ten
cel wy so kich na kła dów fi nan so wych i uzy ski wa nych ko rzy ści dla kra ju.

Uwa gi:
1. Ist nie nie sta cji i znacz ne na kła dy ma te rial ne i fi nan so we są po wo do wa ne głów nie

wzglę da mi po li tycz no -go spo dar czy mi kra ju.
2. Wie lo krot nie or ga ni za to rom wy praw zwra ca no uwa gę na pro wa dze nie ra cjo nal nej

go spo dar ki i od po wied ni do bór kan dy da tów do pra cy na An tark ty dzie. Wy ni ka ło to z fak -
tów nad użyć, któ re wy ja śniał NIK i kon tro la re sor to wa PAN.

3. Or ga ni za to rzy wy praw oraz kie row nic two PAN kil ka krot nie zwra ca ło się do MSW
o de le go wa nie przed sta wi cie la re sor tu ce lem do ko na nia roz po zna nia rze czy wi ste go sta nu
funk cjo no wa nia sta cji. Do tych cza so we za in te re so wa nie re sor tu MSW kon cen tro wa ło się
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wo kół opi nio wa nia kan dy da tów na wy jazd oraz wy ja śnia nia fak tów de zer cji, prze ka zy -
wa nia ma te ria łów, oce ny kon tak tów z cu dzo ziem ca mi, nad użyć go spo dar czych itp.

Wnio sek
Uwzględ nia jąc ini cja ty wę kie row nic twa PAN i or ga ni za to rów wy pra wy, wnio sku ję

de le go wa nie przed sta wi cie la MSW włą czo ne go do sta nu VIII wy pra wy (tzw. let niej),
któ ry po po wro cie przed sta wił by wła ści wą oce nę pro ble mów zwią za nych z funk cjo no -
wa niem sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go. Czas trwa nia po by tu – uwzględ nia jąc po -
dróż – oko ło 4 mie sią ce. Kosz ty zwią za ne z wy po sa że niem, po dró żą i po by tem na sta cji
po kry wa ją or ga ni za to rzy wy pra wy.

St[ar szy] in spek tor Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW
cmjr L[ech] Sło mad2

Źró dło: AIPN, 0236/418, t. 1, k. 7–12, mps.

Wojciech Kujawa
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

350

c Z le wej stro ny nie czy tel ny pod pis i da ta 30 IX [19]83 [r.]. Po ni żej opa trzo na pie cząt ką: Na czel nik
Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW, pod pi sem Kwiat kow ski i da tą 30 IX 1983 [r.] od ręcz na ad no ta cja
o tre ści: Wnio sek o włą cze nie w skład wy pra wy na sze go przed sta wi cie la uwa żam za uza sad nio ny. Pro -
po nu ję kan dy da tu ry – w ko lej no ści – ppłk. A[rtu ra] Go tów kę lub mjr. L[echa] Sło mę.

d Po wy żej nie czy tel ny pod pis.
2 Lech Sło ma (1936–1989), funk cjo na riusz SB; od 1968 r. w Wy dzia le IV De par ta men tu III MSW,

in spek tor/st. in spek tor Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW (1970–1989). De le go wa ny do In sty tu tu Eko -
lo gii PAN (1 XI 1987 – 29 II 1988), uczest nik XII wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go (1987–1988).



Nr 2

1984 ma rzec 12, War sza wa – Spra woz da nie star sze go in spek to ra Wy dzia łu III De par ta -
men tu III MSW ppłk. Ar tu ra Go tów ki z prze bie gu VIII wy pra wy na Pol ską Sta cję Po lar -
ną im. Hen ry ka Arc tow skie go w la tach 1983–1984

War sza wa, dnia a12a mar ca 1984 r.
Taj ne

Egz. nr ...

Spra woz da nie
z wy jaz du służ bo we go do Pol skiej Sta cji An tark tycz nej PAN 

im. H[en ry ka] Arc tow skie go na wy spie King Geo r ge (P[o]ł[u]d[nio we] Sze tlan dy)
w dn. 20 X 1983 r. – 20 II 1984 r.

Zgod nie z po le ce niem wyż szych prze ło żo nych uczest ni czy łem w tej po dró ży ja ko
czło nek ko mi sji in wen ta ry za cyj nej In sty tu tu Eko lo gii PAN.

Za sad ni czym mo im za da niem by ło do ko na nie wspól nie z ko mi sją spi su ma jąt ku trwa -
łe go sta cji. Za da nie po wyż sze zo sta ło wy ko na ne. Szcze gó ły za wie ra pro to kół ko mi sji in -
wen ta ry za cyj nej, któ re go z uwa gi na du żą ob ję tość nie za łą czam do ni niej sze go
spra woz da nia. Po dróż na sta cję i z po wro tem od by łem stat kiem na uko wo -ba daw czym
r.v. „Prof[esor] Sie dlec ki”.

W cza sie mo jej po dró ży służ bo wej na uwa gę ope ra cyj ną za słu gu ją na stę pu ją ce fak ty:

I. Za ła du nek stat ku (20–22 X 1983 r.) 
Za da nie ko mi sji in wen ta ry za cyj nej po le ga ło na do ko na niu roz dzie le nia ba ga żu oso -

bi ste go człon ków wy pra wy (41 osób) od ma jąt ku wie zio ne go na sta cję, zło że nie w od -
dziel nych ła dow niach oraz do ko na nia spi su za war to ści skrzyń i kon te ne rów w ce lu
prze ciw dzia ła nia ewen tu al nym tzw. za gi nię ciom cen niej sze go sprzę tu pod czas trans por tu.

Prze wod ni czą cy ko mi sji in wen ta ry za cyj nej mgr K[azi mierz] Szy da1 z kon tro li we -
wnętrz nej PAN w tym cza sie wy ko ny wał pry wat ne pra ce dla Izby Skar bo wej w Za mo -
ściu, za któ rą otrzy mał wy na gro dze nie w wy so ko ści 65 tys. zł.

Spra wa mi za ła dun ku wca le się nie in te re so wał, a wręcz po wie dział mi, że „boi się
wy chy lać, bo mo że stra cić pra cę”.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Ka zi mierz Szy da (ur. 1927), eko no mi sta. Ab sol went Wyż szej Szko ły Eko no micz nej w Czę sto cho -

wie (1952); pra cow nik Od dzia łu Ban ku In we sty cyj ne go w Czę sto cho wie (1950–1951); st. in spek tor In -
spek to ra tu Kon tro l no -Re wi zyj ne go Mi ni ster stwa Fi nan sów (1952–1965); pra cow nik Sa mo dziel ne go
Od dzia łu In spek cji PAN (od 1965). Uczest nik VIII wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go (1983–1984)
ja ko sa mo dziel ny re fe rent ds. in wen ta ry za cji. AIPN, 1003/413; AIPN, 1386/483557; APAN, II -49,
907/1898.



II. W cza sie po dró ży do sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go (22 X 1983 r.
– 5 XII 1983 r.):

1. Z chwi lą wyj ścia w mo rze (22 X 1983 r. godz. 17.00) kie row nik2 eki py na uko wej
prof. S[ta ni sław] Ra ku sa -Susz czew ski3 i kie row nik VIII wy pra wy zi mu ją cej mgr
R[yszard] Stęp nik4 z IE PAN zor ga ni zo wa li rów no le gle dwa przy ję cia swym gru pom na -
uko wym, pod czas któ rych po da wa no al ko hol służ bo wy. Po mi mo mo ich in ter wen cji u wy -
żej wy mie nio nych osób, jak rów nież u ka pi ta na5 stat ku od po wie dzia no mi, że usta wa
an ty al ko ho lo wa obo wią zu je w kra ju, a nie na mo rzu, oraz że za wsze na tym stat ku pa no -
wa ła ta ka tra dy cja. [...].

2. Pod czas po sto ju stat ku w por cie nor we skim Hor ten w dniach 25–27 X 1983 r. nastą -
pi ło spo tka nie pra cow ni ka na uko we go Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go (MIR)
dr. Z[bignie wa] Wit ka6 ze swym bra tem Wło dzi mie rzem, któ ry od 1980 r. prze by wa
w tym kra ju ja ko emi grant po li tycz ny. Ww., ocze ku jąc na na brze żu, w kla pie ma ry nar ki
miał wpię ty osten ta cyj nie zna czek b. „So li dar no ści”. Po dwóch do bach nie obec no ści
na stat ku wspól nie z dr. J[a nu szem]b Ka li now skim z MIR dr Zb[igniew] Wi tek uzy skał
zgo dę ka pi ta na stat ku na za pro sze nie bra ta do mes sy ofi cer skiej na obiad, mi mo iż wcześ -
niej roz ma wia łem z ww., by ta kiej zgo dy nie udzie lał7.
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b W tek ście ini cjał: Z.
2 S. Ra ku sa -Susz czew ski ze wzglę dów ro dzin nych 21 li sto pa da, po do pły nię ciu do Rio de Ja ne iro,

mu siał opu ścić sta tek. Funk cję kie row ni ka na uko we go wy pra wy prze jął Piotr By kow ski. Zob. A. Ro pe -
lew ski, op. cit., s. 127.

3 Sta ni sław Kon stan ty Ra ku sa -Susz czew ski (ur. 1938), bio log, prof. dr hab. Ab sol went Wy dzia łu
Bio lo gii i Na uk o Zie mi UW; asy stent w Ka te drze Hy dro bio lo gii UW (1961–1964); dok to rant na Wy -
dzia le Ry bac twa i Oce ano gra fii WSR w Olsz ty nie (1964–1968); ad iunkt In sty tu tu Oce ano lo gii WSP
w Gdań sku/UG (od 1968); pra cow nik na uko wy In sty tu tu Bio lo gii Do świad czal nej PAN w War sza wie
(1971–1975), In sty tu tu Eko lo gii PAN w Dzie ka no wie Le śnym (1975–1989, kie row nik Za kła du Ba dań
Po lar nych do 1992, wi ce dy rek tor In sty tu tu 1980–1983); dy rek tor Za kła du Bio lo gii An tark ty ki PAN
(1992–2001); za stęp ca prze wod ni czą ce go Wy dzia łu II Na uk Bio lo gicz nych PAN (2001–2003). Uczest -
nik wy pra wy PAN na Spits ber gen (1960) i ra dziec kich wy praw an tark tycz nych (1968–1970, 1971–1972,
1973–1974); kie row nik I Pol skiej Eks pe dy cji An tark tycz nej (1975–1976), wy pra wy za ło ży ciel skiej sta -
cji im. H. Arc tow skie go (1976–1977) oraz III wy pra wy po lar nej na sta cję (1978–1979), czło nek eks pe -
dy cji w ra mach mię dzy na ro do we go pro gra mu BIO MASS (1981). Po dej rze wa ny o moż li wość od mo wy
po wro tu z za gra ni cy, w związ ku z tym w la tach 1981–1983 ob ję to go za strze że niem wy jaz dów za gra -
ni cę. AIPN, 1005/50222; AIPN, 1386/519903.

4 Ry szard Stęp nik (ur. 1954), bio log. Ab sol went bio lo gii UW (1978); pra cow nik na uko wy IE PAN
(1978–1985); spe cja li sta ds. no wych tech no lo gii PZ Cor may (1985–1987); pra cow nik/za stęp ca dy rek -
to ra w fir mie Tech net (1987–1988); pre zes za rzą du fir my Tech na (1988–1990), współ wła ści ciel
i właściciel kil ku firm (1990–1995); spe cja li sta ds. re je stra cji le ków w La bo ra to rium Far ma ceu tycz nym
ADA MED (1995–1997); przed sta wi ciel han dlo wy w ame ry kań skiej fir mie oku li stycz nej Al con (1997–2000);
pra cow nik Pra me ri ca To wa rzy stwo Ubez pie czeń na Ży cie S.A. (2001–2005), fir my Pre mium Fi nan cial
(2005–2008), Kan ce la rii Fi nan so wej Pyf fel&Part ners (od 2008). Uczest nik III (1978–1979) i VIII
(1983–1984, kie row nik) wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go.

5 Ka pi ta nem stat ku był Ry szard Lu dwig. Zob. P. By kow ski, Rejs an tark tycz ny r.v. „Pro fe sor Sie dlec -
ki” 1983/1984, „Biu le tyn Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go” 1984, nr 3–6, s. 62–65. 

6 Zbigniew Wi tek (ur. 1950), bio log, prof. dr hab. Ab sol went UG (1973); pra cow nik na uko wy Za -
kła du Oce ano gra fii MIR w Gdy ni (od 1973); kie row nik Za kła du Eko lo gii Wód Aka de mii Po mor skiej
w Słup sku; czło nek Ko mi te tu Ba dań Mo rza PAN. APAN, II -49, 907/2170.

7 Ppłk Ar tur Go tów ko był bar dzo nie za do wo lo ny z te go spo tka nia. Za ple ca mi Z. Wit ka ko men to -
wał ca łą tę sy tu ację, że „na pol skim stat ku kar mi się zdraj ców”. No ta be ne Z. Wi tek od dał bra tu swój po -
si łek. List elek tro nicz ny prof. dr. hab. Z. Wit ka do W. Ku ja wy, 21 II 2014 r. (w zbio rach au to ra).



3. W dniu 2 XI 1983 r. zor ga ni zo wa no tzw. stud niów kę z al ko ho lem i tań ca mi (były
4 ko bie ty). Po bar dzo ostrej roz mo wie z prof. Susz czew skim i ka pi ta nem stat ku za ba wę
tę prze rwa no po godz. 24.00 na wy raź ną mo ją in ter wen cję.

4. W dniu 7 XI 1983 r. z oka zji 66. [rocz ni cy] re wo lu cji paź dzier ni ko wej se kre tarz
POP zor ga ni zo wał uro czy stą otwar tą aka de mię. Przy by ły na nią oprócz mnie 3 oso by.
Tuż przed roz po czę ciem zwró ci łem się do prof. Susz czew skie go ja ko człon ka par tii,
by swym au to ry te tem i przy kła dem oso bi stym wpły nął na eki pę na uko wą w ce lu za pew -
nie nia cho ciaż czę ścio wej fre kwen cji. Uzy ska łem od po wiedź, iż to nie na le ży do je go
obo wiąz ków i nie za mie rza być „po ga nia czem nie wol ni ków”. Roz mów ca mój rów nież
w aka de mii nie uczest ni czył.

W na stęp nym dniu ww. po in for mo wał mnie, iż na stat ku mu si być tzw. roz luź nio na
dys cy pli na, iż to do brze wpły wa na kon cep cję pra cy na ukow ców. Po nad to zo sta łem
pouczo ny w for mie groź by, bym się do ni cze go nie mie szał, bo mo gę wpaść do wo dy
i tego nikt nie za uwa ży.

5. Mgr M[iro sław] Bau er8 z PAN (czło nek eki py zi mu ją cej) kil ka krot nie w dys ku sjach
stat ko wych w spo sób ostry i de ma go gicz ny kry ty ko wał obec ne po su nię cia par tii i rzą du.
Pod kre ślał, że we dług nie go nie po trzeb nie wpro wa dzo no stan wo jen ny, któ ry prze ciął tak
do brze za po wia da ją cy się pro ces od no wy. Po wie dział wręcz, że jest mu wstyd, iż do ta -
kiej par tii na le ży, któ ra mu si się gać po si łę, bo sa ma nie jest w sta nie opa no wać sy tu acji.
Mi mo prze pro wa dzo nej z nim roz mo wy pro fi lak tycz no -ostrze gaw czej wska zu ją cej na nie -
wła ści wą po sta wę je go ja ko człon ka par tii na dal w wy po wie dziach swych pre zen to wał
wy jąt ko wą nie na wiść do MO i WP za wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go. In ter no wa nych
na ukow ców glo ry fi ko wał i mó wił, że hi sto ria kie dyś przy zna im ra cję. Swy mi wro gi mi
wy po wie dzia mi po zy skał więk szość gru py na uko wej, któ ra uwa ża ła go za swe go nie eta -
to we go przy wód cę. Po nad to, bę dąc w sta nie nie trzeź wym, kil ka krot nie wy po wia dał się,
że jest rów nież płk. kontr wy wia du i je dzie na sta cję zro bić po rzą dek. 

6. Mgr K[azi mierz] Szy da – prze wod ni czą cy ko mi sji in wen ta ry za cyj nej – w dys ku -
sjach w wą skim gro nie sze rzył nie wia rę w sku tecz ność re for my go spo dar czej oraz po da -
wał przy kła dy skon tro lo wa nych przez sie bie przed się biorstw, w któ rych na dal we dług
nie go nie są sto so wa ne za sa dy re for my, a je dy nie kry te ria ocen do pa so wy wa ne są do ukła -
dów par tyj no -to wa rzy skich po szcze gól nych dy rek to rów za kła dów. Pre zen to wał opi nię,
że w żad nym jesz cze kra ju na świe cie woj sko w go spo dar ce się nie spraw dzi ło i nas ja -
ko kraj znów cze kać bę dzie no wy za kręt po li tycz no -go spo dar czy. Uzdro wie nie go spo -
dar ki wi dzi on w tym, by po zba wić PZPR kie row ni czej ro li, a wła dze od dać w rę ce SD.
Uza sad niał to tym, że sko ro PZPR się nie spraw dzi ła, to trze ba dać szan sę in nej par tii.
Wy po wie dzia mi ty mi zdo był więk szość człon ków eki py na uko wej re kru tu ją cych się
z b. człon ków „So li dar no ści”. Do pie ro po kil ku prze pro wa dzo nych bar dzo ostrych roz -
mo wach pro fi lak tycz no -ostrze gaw czych za prze stał te go ty pu dys ku sji. Nie mniej jed nak
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8 Mi ro sław Bau er (ur. 1938), geo graf, geo fi zyk. De ko ra tor w PZGS „Sa mo po moc Chłop ska” 
(1955–1956); ka sjer w Od dzia le NBP w Su lę ci nie (1956–1957); pra cow nik Głów ne go Urzę du Miar
(1959); me te oro log na sta cji me te oro lo gicz nej w Cen trum Szko le nia Lot ni cze go w Mo dli nie (1960/1961);
za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go RN ZSP (1966–1969); ab sol went UW (1968); se kre tarz
Okrę gu War szaw skie go PTTK (1969–1972); pra cow nik Biu ra Współ pra cy z Za gra ni cą PAN (od 1972).
Uczest nik VIII wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go (1983–1984). AIPN, 1005/959; AIPN, 1386/9284;
APAN, II -49, 907/80.



w spo sób bar dzo osten ta cyj ny ma ni fe sto wał wy jąt ko wą nie chęć do mnie ja ko przed sta -
wi cie la MSW, któ ry nie po zwa la mu na wy gła sza nie swych „zba wien nych rad go spo dar -
czych”.

7. Mjr J[erzy] Ku łasz ka9 i chor. Zb[igniew] Szcze pa niak10 z Cen trum Ra dio we go
MON w War sza wie w roz mo wie z człon ka mi eki py zi mu ją cej po spo ży ciu al ko ho lu kry -
ty ko wa li pa nu ją ce sto sun ki służ bo wo -par tyj ne w ich jed no st ce oraz w spo sób zło śli wy
i wul gar ny cha rak te ry zo wa li swych prze ło żo nych, przed sta wia jąc ich w bar dzo nie ko -
rzyst nym świe tle. Do ty czy ło to szcze gól nie płk. Stan kie wi cza, ppłk. To ma szew skie go
i ppłk. Ga łąz ki1 1. W pre zen to wa nych opi niach wy ka zy wa li, iż woj sko wca le nie sta no wi
ta kie go mo no li tu, jak się po wszech nie uwa ża. W dys ku sjach, pod czas któ rych część na -
ukow ców kry ty ko wa ła nasz ustrój spo łecz no -po li tycz ny oraz po su nię cia par tii, za cho -
wy wa li bier ną po sta wę i nie sta ra li się bro nić na szych pryn cy piów ustro jo wych.

III. Pod czas po by tu na sta cji an tark tycz nej PAN (5 XII 1983 r. – 11 I 1984 r.)
1. Kie row nik VIII wy pra wy zi mu ją cej mgr R[yszard] Stęp nik z IE PAN wy ko rzy sty -

wał każ dą sy tu ację, by po da wać do ko la cji al ko hol w ilo ściach nie ogra ni czo nych. (Na sta -
cję zo sta ła przy wie zio na becz ka dwu stu li tro wa spi ry tu su po za wszel ką do ku men ta cją).
W tym ce lu wy naj do wa no róż ne oka zje, jak np. uro dzi ny wła sne, żo ny, za koń cze nie ja -
kichś prac itp. Z po wo du nad mia ru cza su dru ko wa no na wet imien ne za pro sze nia na tzw.
ob le wa nie np. „ak cji pa li wo” (zał. nr 1). Wszel kie roz mo wy na ten te mat nie od no si ły
żad ne go skut ku [...]. Za ką ski sta no wi ły naj lep sze wę dli ny bal to now skie (szyn ka, po lęd -
wi ca, pa rów ki), a do pi cia uży wa no wy łącz nie so ków im por to wa nych (ana na so we i grejp -
fru to we) oraz du że ilo ści pi wa. Pod czas ta kich bie siad, kon su mu jąc naj lep sze ar ty ku ły,
w któ re wy pra wy wy po sa ży ły wła dze pań stwo we, nie któ rzy uczest ni cy za miast zwy kłej
wdzięcz no ści pod da wa li kry ty ce wszel kie po su nię cia par tyj no -go spo dar cze rzą du gen.
Ja ru zel skie go. Do cie kaw szych wy po wie dzi za li czyć na le ży:

a) doc. dr A[nna] Ko ła kow ska1 2 z AR w Szcze ci nie poda ła w wąt pli wość ce lo wość
utrzy ma nia WP, mó wiąc, iż Za chód z na mi woj ny nie chce. Glo ry fi ku jąc po li ty kę Za cho -
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9 Je rzy Ku łasz ka (ur. 1946), inż. ra dio ko mu ni ka cji. Ab sol went Ofi cer skiej Szko ły Łącz no ści w Ze -
grzu (1967) i Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej Wojsk Łącz no ści (1978); żoł nierz za wo do wy w JW 3211
(od 1967). Uczest nik VIII wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go (1983–1984). APAN, II -49, 907/1034.

10 Zbi gniew Szcze pa niak (ur. 1948), elek tro tech nik. Re fe rent MRN w Czło pie (1966–1967); żoł -
nierz za wo do wy JW 3211 (od 1969); ab sol went Po li ce al ne go Stu dium Elek tro nicz ne go (1975); stu dent
Po li tech ni ki War szaw skiej (ab so lu to riom 1983). Uczest nik VIII wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie -
go (1983–1984). APAN, II -49, 907/1859.

11 Zbi gniew Ga łąz ka (ur. 1934), ppłk WP. Or kie strant I Spe cjal nej Bry ga dy KBW (1952–1954); kie -
row nik kan ce la rii taj nej Sa mo dziel nej Eska dry Łącz no ści Lot ni czej KBW (1954–1955); ab sol went Ofi -
cer skiej Szko ły Łącz no ści w Ze grzu (1959); służ ba w 1. Sa mo dziel nym Ba ta lio nie Łącz no ści KBW
(1959–1964); ab sol went WAT w War sza wie (1968); do wód ca 67. Sa mo dziel nej Kom pa nii MON; kie -
row nik warsz ta tów łącz no ści MON; in ży nier/kie row nik Ra dio we go Cen trum Od bior cze go Wę zła Łącz -
no ści MON (1972–1982); od de le go wa ny do IE PAN (1982–1984); służ ba w Sze fo stwie Wojsk Łącz no ści
(1984–1986); kie row nik Dzia łu Szko le nia i Spor tów Łącz no ści ZG Li gi Obro ny Kra ju (1986–1990);
st. ofi cer pocz ty po lo wej Sze fo stwa Wojsk Łącz no ści MON (od 1990). Uczest nik VII wy pra wy na sta -
cję im. H. Arc tow skie go (1983). APAN, II -49, 907/475.

12 An na Ko ła kow ska (ur. 1938), bio log, prof. dr hab. Ab sol went ka Wy dzia łu Mle czar skie go WSR
w Olsz ty nie (1962); sta żyst ka w Okrę go wej Spół dziel ni Mle czar skiej (1962–1963); na uczy ciel ka
w Zasad ni czej Szko le Che micz nej w Olsz ty nie (1963–1966); asy stent w Ka te drze Tech no lo gii Prze my słu 



du wo bec na sze go kra ju, po da wa ła fak ty, że prze cież sam Re agan prze sy ła nam pacz ki
żyw no ścio we, a sank cje go spo dar cze na ło żo ne na Pol skę to wy mysł ko mu ni stycz nej pro -
pa gan dy, któ ra w ten spo sób chce ukryć swo ją nie udol ną go spo dar kę. Naj smut niej sze
jest to, że oso ba ta pro wa dzi za ję cia dy dak tycz ne z mło dzie żą;

b) ob. A[lek san der] Grze gor czyk13 z MON na zwał WP i MO dar mo zja da mi, któ rych
mu si kla sa ro bot ni cza utrzy my wać. Bę dąc cy wil nym pra cow ni kiem in sty tu cji woj sko -
wej i jed no cze śnie człon kiem OR MO, po da wał za rob ki ofi ce rów, ich rów no waż ni ki mun -
du ro we i tzw. do da tek żyw no ścio wy, któ ry przy słu gu je w tych re sor tach, do pu blicz nej
wia do mo ści. Ko men to wał przy tym fakt wy so kich za rob ków ka dry, za rob ków MON
i MSW ja ko tych, któ rzy da li się ku pić przez par tię i z te go po wo du jej słu żą. Po roz mo -
wie ostrze gaw czej wię cej swych po glą dów nie wy gła szał;

c) mgr R[yszard] Stęp nik w dys ku sjach, bę dąc pod wpły wem al ko ho lu, kil ka krot nie
na zwał mnie pu blicz nie „par szy wym ubo lem”, któ ry dzia ła na nie ko rzyść wła sne go na -
ro du, gdyż tak zdro wy – we dług nie go – ruch spo łecz ny jak „So li dar ność” zo stał przez
ta kich m.in. jak ja uni ce stwio ny. Wy żej wy mie nio ny czuł się wy jąt ko wo pew nie, gdyż
jest pu pi lem prof. Susz czew skie go (dy rek tor Za kła du Ba dań Po lar nych), któ ry nie zwa -
ża jąc na je go mło dy wiek (29 lat) i brak do świad cze nia w kie ro wa niu ludź mi, po wie rzył
mu funk cję kie row ni ka VIII wy pra wy zi mu ją cej, po mi mo iż w skła dzie tej wy pra wy był
prof. E[dward] Ko ła kow ski14 z AR w Szcze ci nie. Był to je dy ny po zy tyw ny czło wiek
w tej wy pra wie, któ ry jed nak z uwa gi na pod le głość służ bo wą i na uko wą mgr. Stęp ni ko -
wi nie za bie rał gło su w dys ku sjach po li tycz nych, by się nie na ra żać je mu i po śred nio
prof. Susz czew skie mu;

d) ppłk mgr inż. K[azi mierz] Po trze bow ski15 – za stęp ca kie row ni ka VIII wy pra wy
ds. tech nicz nych – ofi cjal nie po pie rał wro gie po glą dy po li tycz ne pre zen to wa ne przez na -
ukow ców. Zo stał on cał ko wi cie przez nich zdo mi no wa ny mi ra żem ob ję cia sta no wi ska
w naj bliż szej przy szło ści w no wo po wo ła nym Cen trum Ba dań Po lar nych. We dług je go
słów prof. Susz czew ski obie cał mu sta no wi sko z[astęp]cy dy rek to ra in sty tu tu ds. tech -
nicz nych. Ak tu al nie ww. ja ko je den z nie licz nych po je chał na wy pra wę po raz dru gi.
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Ryb ne go WSR w Olsz ty nie (1966–1968); pra cow nik na uko wy WSR/AR w Szcze ci nie (od 1968), kie -
row nik Za kła du, na stęp nie Ka te dry To wa ro znaw stwa i Oce ny Ja ko ści AR w Szcze ci nie (1983–2008);
czło nek NSZZ „So li dar ność” (1980–1981); współ pra cow nicz ka Po mor skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne -
go. Uczest nicz ka VIII (1983–1984) i X (1985–1986) wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go. APAN,
II -49, 907/822.

13 Alek san der Grze gor czyk (ur. 1947), tech nik me cha nik. Ukoń czył Tech ni kum Me cha nicz ne dla
Pra cu ją cych przy Lot ni czych Za kła dach Re mon to wych nr 4 (1976); mistrz wy dzia łu w Woj sko wych Za -
kła dach Lot ni czych nr 4 (od 1974), na stęp nie pra cow nik spół ki Bio tech ni ka. Uczest nik VIII (1983–1984)
i XII wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go ja ko me cha nik warsz ta to wy (1987–1989).
AIPN, 1386/494705; AIPN, 763/17386; APAN, II -49, 907/569.

14 Edward Ko ła kow ski (ur. 1938), bio log, prof. dr hab. Ab sol went Wy dzia łu Ry bac kie go WSR
w Olsz ty nie (1961); asy stent tech nicz ny/asy stent/st. asy stent WSR w Olsz ty nie (1961–1966); ad iunkt/do -
cent/pro fe sor WSR/AR w Szcze ci nie (od 1968), kie row nik In sty tu tu Tech no lo gii Żyw no ści Po cho dze -
nia Mor skie go; współ pra cow nik Po mor skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Uczest nik V (1980–1981),
VIII (1983–1984) i X (1985–1986, kie row nik) wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go. AIPN,
01918/828; APAN, II -49, 907/823.

15 Ka zi mierz Po trze bow ski (ur. 1935), inż. Ab sol went Wy dzia łu Ra dio lo ka cji i Łącz no ści WAT
w War sza wie (1960); pra cow nik Woj sko wych Za kła dów Lot ni czych nr 4 (od 1961). Uczest nik IV
(1979–1980), VIII (1983–1984), XII (1987–1988) i XIV (1989–1990) wy pra wy na sta cję im. H. Arc -
tow skie go. APAN, II -49, 907/1566.



Pomi mo mo ich wie lo krot nych próśb, by w dys ku sjach po li tycz nych okre ślił się ja ko czło -
nek par tii po pie ra ją cy po su nię cia po li tycz no -go spo dar cze obec ne go rzą du, od po wie dział
mi iro nicz nie, że jest głę bo ko prze ko na ny, iż wie le ra cji jest po stro nie na ukow ców. Fak -
tycz nie ni gdy nie za jął sta no wi ska pod czas dys ku sji, w któ rych pre zen to wa no wro gie po -
glą dy i pod wa ża no pod sta wy na sze go ustro ju;

e) mgr A[li cja] Mi tek16 z IE PAN szy ka no wa ła kil ka osób, któ rych po dej rze wa ła
o ewen tu al ne udzie la nie mi in for ma cji, mó wiąc, że o fak tach tych po in for mu je prof. Susz -
czew skie go, któ ry ni gdy ich nie wy śle na żad ną wy pra wę [...].

f) ob. [Jó zef] Szy na ka z MIR w roz mo wach prze ja wiał ob se syj ną nie na wiść do ZSRR.
Pu blicz nie, gdy usły szał mu zy kę ra dziec ką, to wy łą czał, mó wiąc, iż od te go „wą tro ba
mu gni je”.

2. Pod czas prze by wa nia na sta cji VII wy pra wy zi mu ją cej (ma rzec–gru dzień 1983 r.)
mia ła miej sce pró ba pu blicz ne go wznie sie nia to a stu z oka zji wrę cze nia Na gro dy No bla
L[echo wi] Wa łę sie. W dniu 5 X 1983 r. dr R[yszard] Li gow ski17 z UŁ usły szał po wyż -
szą in for ma cję przez ra dio, z któ rą się po dzie lił z dr. M[ar kiem] Zda now skim18 z IE PAN
(kie row nik wy pra wy) i dr. A[lek sym] Łu kow skimc19 z UW.

Kie row nik VII wy pra wy dr M[arek] Zda now ski z oka zji tej oso bi ście wy dał al ko hol
do ko la cji w ce lu wznie sie nia to a stu za przy zna ną Na gro dę No bla L[echo wi] Wa łę sie.
Na sku tek pro te stu ppłk. Ga łąz ki i pra cow ni ka cy wil ne go MON do to a stu te go nie do -
szło. Pi jąc al ko hol z rze ko mo in nej oka zji, dr A[lek sy] Łu kow ski z UW iro nicz nie po -
wie dział: „Jak do brze, że ro zu mie my się bez słów”. Część ze bra nych z eki py na uko wej
po tej wy po wie dzi wy buch nę ła iro nicz nie śmie chem, da jąc tym do wód, iż nie od stą pi ła
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c W tek ście: Łu gow ski.
16 Ali cja Mał go rza ta Mi tek (ur. 1950), geo graf. Ab sol went ka Wy dzia łu Geo gra fii UW (1974); pra -

cow nik IE PAN (1977–1998). Uczest nicz ka III (1978–1979) i VIII (1983–1984) wy pra wy na sta cję
im. H. Arc tow skie go. AIPN, 1005/158726; AIPN, 728/92191; AIPN, 1386/30934.

17 Ry szard Li gow ski (ur. 1946), bio log, prof. dr hab. Ab sol went Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi
UŁ (1970); asy stent Ka te dry Sys te ma ty ki i Geo gra fii Ro ślin UŁ (od 1970); ad iunkt In sty tu tu Bio lo gii
Śro do wi sko wej UŁ (od 1978), pra cow nik na uko wy Za kła du Bio lo gii Po lar nej i Oce ano bio lo gii UŁ; czło -
nek m.in. Pol skie go To wa rzy stwa Bo ta nicz ne go (od 1970/1971), Pol skie go To wa rzy stwa Hy dro bio lo -
gicz ne go (od 1976), Klu bu Po lar ne go Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go, Ko mi te tu Ba dań
Po lar nych PAN (1990–2010); Ra dy Na uko wej Za kła du Bio lo gii An tark ty ki PAN (1994–2010). Uczest -
nik VII (1983), XI (1986), XX (1995) i XXXI (2008) wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go, mię dzy -
na ro do wych wy praw mor skich: FI BEX -BIO MASS, SI BEX -BIO MASS, BIO MASS III i XVIII Wło skiej
Eks pe dy cji An tark tycz nej na Mo rze Ros sa (2002–2003). APAN, II -49, 907/4094.

18 Ma rek Zda now ski (ur. 1943), bio log, dr hab. Ab sol went Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi UW
(1970); po moc tech nicz na w In sty tu cie Gruź li cy w War sza wie (1969–1970), mi kro bio log w Cen tral nym
La bo ra to rium Su ro wic i Szcze pio nek w War sza wie (1970–1971), pra cow nik In sty tu tu Bio lo gii Do świad -
czal nej PAN (od 1971); ad iunkt Za kła du Ba dań Po lar nych/Za kła du Eko lo gii Po lar nej IE PAN (od 1975,
prze mia no wa ny na stęp nie na sa mo dziel ny Za kład Bio lo gii An tark ty ki PAN). Uczest nik ośmiu wy praw
na sta cję im. H. Arc tow skie go (kie row nik VII wy pra wy 1983); uczest nik mię dzy na ro do wych wy praw
mor skich: FI BEX -BIO MASS, SI BEX -BIO MASS, BIO MASS III i AN TARC TIC SEA -ICE ZONE;
uczest nik wy pra wy na sta cję PAN na Spits ber ge nie (2005). APAN, II -49, 907/2170.

19 Alek sy Łu kow ski (ur. 1945), bio log, dr. Ab sol went Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go WSR w Szcze -
ci nie (1968); pra cow nik Wy dzia łu Go spo dar ki Wod nej i Ochro ny Po wie trza WRN w Bia łym sto ku 
(1968–1972); pra cow nik na uko wy Za kła du Zoo lo gii i Eko lo gii Wy dzia łu Bio lo gii UW (od 1975). Uczest -
nik II (1977–1978), VII (1983) i XI (1986–1987) wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go, uczest nik
wypra wy BIO MASS IV (1988). AIPN, 1005/49659; AIPN, 1386/28394; APAN, II -49, 907/1154; APAN,
II -49, 907/1155.



od swe go pier wot ne go za mia ru (szcze gó ły oświad cze nie – zał. nr 2). Po nad to wśród
uczest ni ków VII wy pra wy szcze gól nie wro gie po li tycz nie wy po wie dzi pre zen to wa li:

a) dr M[arek] Zda now ski z IE PAN ja ko kie row nik tej wy pra wy pu blicz nie kry ty ko -
wał po su nię cia gen. Ja ru zel skie go, mó wiąc, iż w swych dzia ła niach jest jesz cze gor szy
od Pi no che ta. W sto sun ku do eki py woj sko wej od no sił się wy jąt ko wo nie chęt nie i lek ce -
wa żą co, na zy wa jąc ich czę sto „be to na mi”, któ rzy we wła snej ar mii nie po tra fią za pro -
wa dzić po rząd ku, a bio rą się za po rzą dek go spo dar ki kra jo wej;

b) dr R[yszard] Li gow ski z UŁ w wy po wie dziach swych pre zen to wał wro gi sto su -
nek do ZSRR i je go po li ty ki za gra nicz nej. Chwa lił pre zy den ta USA R[onal da] Re aga na
za wpro wa dze nie re stryk cji go spo dar czych w sto sun ku do ZSRR, Pol ski i Ku by, upa tru -
jąc w tym szan sę na skom pro mi to wa nie ide olo gii so cja li zmu;

c) dr A[lek sy] Łu kow ski z UW pre zen to wał po glą dy, iż obec nie Pol ska jest kra jem
ster ro ry zo wa nym przez MSW i MON. Re sor ty te ce lo wo po przez wpro wa dzo ną cen zu -
rę tłu mią wszel kie „zba wien ne ra dy na ukow ców” zmie rza ją ce do wy pro wa dze nia kra ju
z kry zy su. Kry ty ko wał szcze gól nie ostro in ter wen cje ZO MO w sto sun ku do osób za kłó -
ca ją cych spo kój i po rzą dek pu blicz ny, mó wiąc, iż funk cjo na riu sze ci są odu rza ni nar ko -
ty ka mi w ce lu wy wo ła nia u nich sta nu agre sji prze ciw ko, we dług nie go, nie win ne mu
spo łe czeń stwu.

IV. W dro dze po wrot nej do kra ju (11 I – 20 II 1984 r.)
W dro dze po wrot nej do kra ju prak tycz nie nie stwier dzi łem żad nych dys ku sji i wy po -

wie dzi o cha rak te rze po li tycz nym.

Przed się wzię cia
1. W sto sun ku do eta to wych pra cow ni ków IE PAN (prof. Susz czew ski, dr M[arek]

Zda now ski, mgr R[yszard] Stęp nik, mgr A[li cja] Mi tek) opra co wać in for ma cję
do Wydz[ia łu] III SUSW w ce lu po in for mo wa nia o po sta wach i wy po wie dziach ww. osób
oraz zle cić do ko na nie za strze że nia wy jaz dów za gra ni cę w sto sun ku do dr. M[ar ka] Zda -
now skie go i mgr. R[yszar da] Stęp ni ka na okres 4 lat.

2. Do ko nać wy cią gu z ni niej sze go spra woz da nia w czę ści do ty czą cej pra cow ni ków
PAN (mgr Bau er, mgr Szy da) w ce lu po in for mo wa nia ofi ce rów ob słu gu ją cych Aka de -
mię o ich za cho wa niu się i pre zen to wa nych po sta wach pod czas wy pra wy (mjr Sło ma
i ppor. Gór ny z Wydz[ia łu] III Dep[ar ta men tu] III MSW).

3. Po in for mo wać sze fo stwo WSW o pre zen to wa nych wy po wie dziach przez ofi ce rów
i pra cow ni ków cy wil nych woj ska wy sła nych na wy pra wę an tark tycz ną.

4. W sto sun ku do eta to wych pra cow ni ków MIR (dr Z[bi gniew] Wi tek, dr J[anusz]d

Ka li now ski, ob. J[ózef]e Szy na ka) opra co wać in for ma cję do sze fa Wy dzia łu II Ka szub -
skiej Bry ga dy WOP w Gdań sku, któ ry ope ra cyj nie ob słu gu je ten in sty tut.

5. W sto sun ku do doc. A[nny] Ko ła kow skiej z AR w Szcze ci nie, dr. A[lek se go] Łu -
kow skie go i dr. R[yszar da] Li gow skie go z UŁ opra co wać in for ma cję do wydz[ia -
łów] III wła ści wych WUSW.
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d W tek ście ini cjał: Z.
e W tek ście ini cjał: K.



Uwa gi na te mat za dań i ce lo wo ści ist nie nia 
Pol skiej Sta cji An tark tycz nej PAN na An tark ty dzie

Sta cja po wyż sza za ło żo na zo sta ła na prze ło mie lat 1976–1977 w ce lu pro wa dze nia
ba dań na uko wych w dzie dzi nie:

a) bio lo gii (kryl, pin gwi ny, fo ki i pta ki);
b) me te oro lo gii;
c) geo fi zy ki.
Ad a) Głów nym ce lem ba dań bio lo gicz nych jest wy pra co wa nie mo de lo we go eko sys -

te mu, tj. zna le zie nie pro por cji odła wia nia or ga ni zmów ży wych bez za kłó ca nia rów no wa gi
bio lo gicz nej po zo sta łych ga tun ków. Obec nie ob ser wu je się, że na sku tek prze ło wie nia (lub
prze miesz cze nia się) kry la na stą pi ło w spo sób wi docz ny zmniej sze nie li czeb no ści sta da
pin gwi nów i fok, dla któ rych sta no wił on je dy ne źró dło po ży wie nia. Ak tu al nie mi mo pro -
wa dze nia ba dań na uko wych (od 1975 r.) nad uzy ska niem biał ka z kry la – w chwi li obec -
nej jest jesz cze zbyt wie le ba rier do po ko na nia. Głów nym pro ble mem jest usu nię cie flu oru
z te go or ga ni zmu (zwią zek nie przy swa jal ny przez or ga nizm ludz ki) oraz za pew nie nie szyb -
kie go prze ro bu tech no lo gicz ne go (do 4 godz.), gdyż po tym okre sie na stę pu ją sil ne zmia -
ny tok sycz ne w ca łym or ga ni zmie. Kryl jest przed sta wi cie lem sko ru pia ków o dłu go ści
oko ło 4 cm i wa dze 5–6 dag. Do spo ży cia na da je się je dy nie od sko ru pio ne mię so z od wło -
ków. W 1977 r. uzy ska no w pro duk cji prze my sło wej mącz kę z kry la, któ ra za wie ra ła zbyt
du żą za war tość flu oru i MZiOS nie wy da ło ate stu na jej sto so wa nie w na szym kra ju ja ko
skład ni ka żyw no ści dla lud no ści. Wy ra żo no je dy nie zgo dę na sto so wa nie jej w ilo ści 2 proc.
do dat ku do pasz zwie rzę cych. By ły rów nież pró by sto so wa nia eks pe ry men tal ne go mącz ki
kry lo wej w kar mie niu szczu rów, któ ra spo wo do wa ła nad mier ny wzrost zę bów (kłów)
do 20 cmf oraz znacz ne ogra ni cze nie roz rod czo ści. W roz mo wach pry wat nych wie lu
naukow ców nie wie rzy w moż li wość uzy ska nia biał ka z te go sko ru pia ka, któ re moż li we
było by do spo ży cia przez lud ność. Obec nie po ło wy za prze sta ły już ZSRR (ja ko karm dla
zwie rząt fu ter ko wych) i Ja po nia. Wcze śniej uczy ni ły to Sta ny Zjed no czo ne.

Kosz ty po ło wu kry la w sto sun ku do uzy ski wa nych efek tów są nie współ mier nie wy -
so kie20. Orien ta cyj ny koszt rej su stat ku r.v. „Prof[esor] Sie dlec ki” wy niósł [...]g nie ba ga -
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f Tak w tek ście.
g Po mi nię to szcze gó ło we wy li cze nia kosz tów wy pra wy.
20 Na te mat opła cal no ści po ło wów da le ko mor skich pi sa no tak że w „Biu le ty nie Mor skie go In sty tu tu

Ry bac kie go”, np. Zyg munt Po lań ski w 1983 r. wska zy wał, że „eks plo ata cja An tark ty ki przez stat ki ry -
bac kie bę dzie za wsze po cią ga ła za so bą du że na kła dy pa li wo we zwią za ne z po dró ża mi do tych od leg -
łych re jo nów. Jest to bar dzo waż ny czyn nik, z któ rym li czyć się mu szą wszyst kie kra je, zwłasz cza le żą ce
na pół noc nej pół ku li. Już obec nie, w mia rę wzro stu kosz tów ener ge tycz nych, szcze gól nie du że go w ry -
bo łów stwie da le ko mor skim, w wie lu kra jach ry by sta ją się co raz droż sze i ich spo ży cie spa da – prze -
mysł ryb ny sta je się wsku tek te go co raz mniej kon ku ren cyj ny dla in nych ga łę zi prze my słu spo żyw cze go.
Fakt ten mo że wy wie rać ha mu ją cy wpływ na roz wój po ło wów w re jo nie An tark ty ki. Kra je po sia da ją ce
nie wy ko rzy sta ne za so by ryb we wła snych stre fach nie bę dą za in te re so wa ne tam tym re jo nem, na to miast
kra je od cię te od do tych cza so wych ło wisk bę dą szu ka ły moż li wo ści po ło wów kry la po przez do sko na le -
nie tech no lo gii i ob ni że nie kosz tów. Mi mo to po ło wy te go sko ru pia ka bę dą praw do po dob nie wy ma ga ły
znacz nych na kła dów z bu dże tów za in te re so wa nych państw”. Z. Po lań ski, Zna cze nie An tark ty ki dla pol -
skie go ry bo łów stwa (1983, nr 5–6, s. 3–5). Zob. też Z. Le mań czyk -Szy mań ska, Eko no micz ne re zul ta ty
flo ty da le ko mor skiej w ostat nim dzie się cio le ciu (1980, nr 5–6, s. 35–38); S. Szo stak, K. Pa sie row ska,
Opła cal ność pol skie go ry bo łów stwa mor skie go w 1980 ro ku (1981, nr 4, s. 7–12).



tel ną kwo tę oko ło 80 mln zł i oko ło 630 tys. dol. Jest to je dy nie ce na kosz tów wy mia ny
eki py i do wo zu sprzę tu na sta cję im. H[en ry ka] Arc tow skie go. Do te go na le ży do li czyć
koszt do wie zie nia pa li wa stat kiem m/s „Ka szu by” i koszt sa me go pa li wa (oko ło 600 ton)
oraz kosz ty utrzy ma nia sa mej sta cji. Jak wi dać z po wyż sze go roz li cze nia, su mę tę trze -
ba przy naj mniej zwięk szyć trzy krot nie. Wiel kość ta kie go już wy dat ku mu si być od czu -
wal na w bu dże cie pań stwa. 

Sta cja funk cjo nu je już 8 rok i za cho dzi po trze ba do ko na nia w br. re mon tów ka pi tal -
nych bu dyn ków, han ga rów i wy mia ny sprzę tu, to w spo sób za sad ni czy pod nie sie koszt
utrzy ma nia tej pla ców ki.

Ad b) Ba da nia me te oro lo gicz ne we dług wcze śniej szych roz mów z na ukow ca mi z IE
PAN mia ły za pew niać pro gno zy po go dy flo cie ry bac kiej ło wią cej w re jo nie P[o]ł[u]d[nio -
we] Sze tlan dy – Fal klan dy, bez któ rych rze ko mo nie mo gła się ona obejść. Obec nie z au -
top sji wiem, że jest to jesz cze je den mit. Każ dy sta tek ło wią cy w tym re jo nie po sia da
kom pu ter do łącz no ści sa te li tar nej, w któ rym co 20 min. otrzy mu je się wy druk ma py
synop  tycz nej z za zna czo ny mi ukła da mi at mos fe rycz ny mi. Oso bi ście roz ma wia łem z ofi -
ce ra mi na wi ga cyj ny mi kil ku stat ków ry bac kich na te mat za po trze bo wa nia pro gnoz po go -
dy ze sta cji Arc tow skie go. Od po wie dzia no mi, że in we sty cja ta by ła i jest cał kiem zbęd na.

Ad c) Ba da nia geo fi zycz ne są pro wa dzo ne w za kre sie cią głej re je stra cji zmian na tę -
że nia po la ma gne tycz ne go Zie mi oraz re je stro wa nia ak tyw no ści sej smicz nej (wstrzą sy).
Jak przy zna ją sa mi pra cow ni cy pro wa dzą cy te ba da nia (w więk szość śred ni per so nel tech -
nicz ny), po po wro cie do kra ju wy ni ka mi ich ba dań ża den in sty tut się nie in te re su je. 

Po za po zna niu się z po wyż szą pro ble ma ty ką na su nę ły mi się na stę pu ją ce re flek sje:
1. Eks plo ata cja ewen tu al nych bo gactw na tu ral nych jest cał kiem nie opła cal na z uwa -

gi na ol brzy mie kosz ty trans por tu do kra ju. 
2. Jest to te ry to rium spor ne, o któ re pre ten sje ro ści Chi le, Ar gen ty na, Bra zy lia i Wiel -

ka Bry ta nia. Każ de z tych państw na wy da wa nych przez sie bie ma pach za zna cza, że jest
to ich te ry to rium. Kil ka ra zy w mie sią cu eki pa woj sko wo -na uko wa ze sta cji chi lij skiej,
po ło żo nej na tej sa mej wy spie, do ko nu je in spek cji za po mo cą śmi głow ców te re nu na szej
sta cji i po le ca wy ko na nie róż nych prac po rząd ko wych oraz do ko nu je spraw dzeń, czy nic
no we go nie bu du je my bez ich zgo dy.

3. Do bór ka dro wy pra cow ni ków tej sta cji jest fa tal ny. Są to w zde cy do wa nej mie rze
oso by, któ re wy bie ra i ak cep tu je prof. Susz czew ski. Na gmin nym jest np. han del w Bra -
zy lii du ży mi ilo ścia mi ar ty ku łów ta kich jak pol ska wód ka – sprze da wa na po 10 dol. za pół
l[itra], krem Ni vea po 1 dol. za sztu kę oraz apa ra ty fo to gra ficz ne mar ki „Ze nit” po
150 dol. O oce nie po li tycz nej eki py i pre zen to wa nych przez nich po glą dach wspo mnia -
łem wcze śniej w pierw szej czę ści ni niej sze go spra woz da nia. 

4. Brak jest pre cy zyj nej ko or dy na cji na li cza nia środ ków spo żyw czych, któ re za bie ra
się w ilo ściach nie współ mier nie du żych w sto sun ku do licz by osób wy jeż dża ją cych. Po -
wo du je to ogrom ne mar no traw stwo. Sam by łem świad kiem spa le nia oko ło 600 kg scha -
bu i do za to pie nia zo sta ło za kwa li fi ko wa nych oko ło trzech ton mą ki. 

5. Nie współ mier nie du żo w sto sun ku do po trzeb ilo ści za ku pu je się spi ry tu su do tzw.
ce lów tech nicz nych. W wypra wie obec nej (po dob nie jak i po zo sta łych) by ło ofi cjal nie
spi ry tu su do te go ce lu 20 li trów, a po zo sta ły al ko hol był na tzw. ce le re pre zen ta cyj ne
w ilo ści 260 bu te lek. Po za wszel ką do ku men ta cją zo sta ła jed nak przy wie zio na dwu stu -
li tro wa becz ka spi ry tu su o war to ści 360 tys. zł.
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[...]h

Wnio ski
Do ko nać oce ny po przez NIK sta nu wy dat ków fi nan so wych po nie sio nych do tych czas

przez rząd i po rów nać to do uzy ska nych efek tów. Dal sze fi nan so wa nie w obec nej for mie
po wo du je, iż wą ska eli ta na ukow ców (oko ło 50 osób) pi sze dok to ra ty i ha bi li ta cje z te -
ma tów, któ re na szej go spo dar ce są ma ło przy dat ne. Cóż bo wiem prze cięt ne go Po la ka
mo że ob cho dzić ochro na śro do wi ska an tark tycz ne go, sko ro za kła dy pro duk cyj ne za nie -
czysz cza ją nam naj bliż sze oto cze nie, a na ich ochro nę cią gle jest brak pie nię dzy (fil try
w za kła dach prze my sło wych, oczysz czal nie ście ków). W ten spo sób pro du ku je my spe -
cja li stów, któ rych warsz tat pra cy jest od da lo ny od kra ju o 18 ty się cy km. 

Po uzy ska niu oce ny do ko na nej przez NIK na te mat po wyż szy pro po nu ję po now ne
roz pa trze nie na naj wyż szym szcze blu w ce lu pod ję cia de cy zji w sto sun ku do:

a) dal sze go fi nan so wa nia, ale w ogra ni czo nej for mie w sto sun ku do moż li wo ści go -
spo dar czych na sze go kra ju;

b) roz pa trze nia moż li wo ści ewen tu al nej sprze da ży sta cji Bra zy lii, któ ra ze wzglę dów
pre sti żo wo -po li tycz nych wcho dzi w ten re jon świa ta, gdyż naj bliż si jej są sie dzi już to
uczy ni li (Chi le, Ar gen ty na). Umoż li wi nam to cho ciaż czę ścio wy zwrot po nie sio nych
kosz tów. 

Star szy in spek tor Wydz[ia łu] III Dep[ar ta men tu] III MSW
ppłk A[rtur] Go tów koi21

Wy druk w 1 egz.

Źró dło: AIPN, 0236/418, t. 1, k. 209–222, ory gi nał, mps.
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h Po mi nię to wy li cze nia do ty czą ce spi ry tu su.
i Po wy żej nie czy tel ny pod pis.
21 Ar tur Go tów ko (ur. 1942), funk cjo na riusz WSW (1962–1982), SB; od wrze śnia 1982 r. st. in spek -

tor/za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW (1982–1984); od stycz nia 1984 r. za stęp ca
sze fa Ze spo łu Ope ra cyj ne go De par ta men tu III MSW; od grud nia 1986 r. na czel nik Wy dzia łu VIII De -
par ta men tu III MSW, od sierp nia 1987 r. za stęp ca na czel ni ka w De par ta men cie V (w gru pie ope ra cyj nej
na eta cie nie jaw nym w Cze cho sło wa cji); od kwiet nia 1990 r. na czel nik Wy dzia łu V DO KPP MSW; w lip -
cu 1990 r. zwol nio ny ze służ by. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 3 II 2014 r.).



Nr 3

1985 kwie cień 17, War sza wa – Wnio sek o de le go wa nie za stęp cy na czel ni ka Wy dzia -
łu III De par ta men tu III płk. Ze no na Kny zia ka na Pol ską Sta cję Po lar ną im. Hen ry ka
Arctow skie go

War sza wa, 1985 IV a17 a

Taj ne spe cjal ne go zna cze nia
Egz. nr ...

Szef Służ by Bez pie czeń stwa
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
Tow. gen. dyw. Wła dy sław Cia stoń1

Wnio sek
w spra wie de le go wa nia pra cow ni ka De par ta men tu III MSW 

na sta cję an tark tycz ną Pol skiej Aka de mii Na uk na An tark ty dzie

Sta cja an tark tycz na PAN zo sta ła zor ga ni zo wa na i pod ję ła dzia łal ność na uko wo -ba -
daw czą w 1977 r. na pod sta wie de cy zji Ra dy Mi ni strów z dn. 7 XII 1976 r. Sta cja sta no -
wi du żą ba zę z do brym wy po sa że niem tech nicz nym. Na sta cji prze by wa obec nie
19 pra cow ni ków na uko wych PRL oraz prze cięt nie 7–12 na ukow ców z za gra ni cy (USA,
RFN, Bra zy lia i in ne). Ośro dek za bez pie cza na rzecz ob co kra jow ców ca łą ob słu gę dla
wy ko ny wa nia ich za dań ba daw czych oraz za miesz ka nie i wy ży wie nie.

Na pły wa ją ce in for ma cje ze sta cji do kra ju wska zu ją, że wy stę pu ją tam róż ne nie pra -
wi dło wo ści, tj.:

– ni ska efek tyw ność ba dań na uko wych;
– w roz li cze niach ma te ria ło wo -fi nan so wych (kra dzie że);
– nie ure gu lo wa na spra wa po by tu na sta cji ob co kra jow ców;
– ne ga tyw ne zja wi ska po li tycz ne:
a) te ren sta cji jest miej scem zor ga ni zo wa ne go kul tu re li gij ne go (urzą dza nie na bo -

żeństw, za pra sza nie księ ży);
b) świe tli ca sta cji – re fek tarz klasz tor ny;
c) ży cze nia z oka zji świąt wy sła no m.in. do pry ma sa Pol ski i pa pie ża – ze sta cji USA;
d) brak ze brań i od praw za ło gi w ce lu omó wie nia re ali za cji za dań na uko wych i wy -

ja śnie nia wza jem nych nie uf no ści;
e) brak spo tkań z oka zji świąt pań stwo wych;
f) brak zgo dy kie row ni ka sta cji na po wo ła nie gru py par tyj nej (prze by wa tam 3 człon -

ków PZPR – ofi ce rów WP);
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Wła dy sław Cia stoń (ur. 1924), gen. dyw. Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III MSW (od 1971);

dy rek tor De par ta men tu IIIA MSW (od 1979); pod se kre tarz sta nu w MSW (od 1981), szef SB; zwol nio -
ny ze służ by (1987); mi ni ster peł no moc ny Am ba sa dy PRL w Ti ra nie.



g) nie za bez pie cze nie ści słej współ pra cy i kon tak tów z ra dziec ką sta cją;
h) de ma go gicz na kry ty ka de cy zji par tyj no -rzą do wych PRL.
Ak tu al ne kie row nic two PAN przy go to wu je zmia nę sys te mu or ga ni za cji ba dań na uko -

wych oraz zmia ny or ga ni za cyj ne w za kre sie de le go wa nia na ukow ców na sta cję w ce lu
przy wró ce nia wła ści we go funk cjo no wa nia ba dań i za bez pie cze nia in te re sów PRL. M.in.
prze wi du je się sta no wi sko za stęp cy kie row ni ka eks pe dy cji, na któ re kie ro wa ni bę dą
na etat nie jaw ni pra cow ni cy Służ by Bez pie czeń stwa MSW. Zmia ny na tym sta no wi sku
bę dą na stę po wa ły w cy klach zmian wy praw na sta cję.

W związ ku z pil ną po trze bą zdy scy pli no wa nia za ło gi sta cji i przy wró ce nia wła ści we -
go funk cjo no wa nia ba dań se kre tarz na uko wy PAN prof. Zdzi sław Kacz ma rek2 zwró cił
się o de le go wa nie na sta no wi sko za stęp cy kie row ni ka sta cji pra cow ni ka De par ta men -
tu III MSW na okres od 15 V [19]85 [r.] do 31 XII 1985 [r.] (pro jekt za kre su obo wiąz -
ków w za łą cze niu3). Pol ska Aka de mia Na uk po kry wa kosz ty zwią za ne z prze jaz da mi,
po by tem (wy ży wie nie i za kwa te ro wa nie) oraz wy po sa że niem w nie zbęd ny sprzęt i ma -
te ria ły.

Uwzględ nia jąc po wyż sze, wnio sku ję o wy ra że nie zgo dy na de le go wa nie za stęp cy na -
czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu III tow. płk. Ze no na Kny zia ka4 na sta cję PAN na An -
tark ty dzie, któ ry re ali zo wał bę dzie za da nia wy ni ka ją ce z za kre su obo wiąz ków oraz
ope ra cyj ne.

Odb. w 2. egz.
1. egz. ad re sat
2. egz. aa

Źró dło: AIPN, 0236/418, t. 2, k. 73–74, mps.
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2 Zdzi sław Kacz ma rek (1928–2008), hy dro log, prof. dr hab. Ab sol went PW (1951); pra cow nik na -
uko wy In sty tu tu In ży nie rii Śro do wi ska PW (1947–1978), kie row nik za kła du/wi ce dy rek tor/dy rek tor Pań -
stwo we go In sty tu tu Hy dro lo gicz no -Me te oro lo gicz ne go (1957–1966); za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu
Na uki i Oświa ty KC PZPR (1966–1971); I za stęp ca mi ni stra na uki, szkol nic twa wyż sze go i tech ni ki
(1972–1974); dy rek tor IMGiW (1976–1980); se kre tarz Wy dzia łu Na uk o Zie mi i Na uk Gór ni czych PAN
oraz czło nek Pre zy dium PAN (1978–1980), se kre tarz na uko wy PAN (1981–1988); kie row nik Za kła du
Za so bów Wod nych In sty tu tu Geo fi zy ki PAN (od 1982).

3 Brak za łącz ni ka.
4 Ze non Kny ziak (ur. 1929), funk cjo na riusz SB, w De par ta men cie Fi nan so wym MSW (1958–1959);

ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW (1960–1962), Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW
(1962–1973), Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW (1963–1974); w Wy dzia le III De par ta men tu III MSW
(od 1974, za stęp ca na czel ni ka 1982–1988); funkcjonariusz Wy dzia łu XII De par ta men tu III MSW 
(1988–1989), Wy dzia łu VI DOKPP MSW (1989–1990). De le go wa ny do IE PAN (20 XII 1985
– 19 III 1986), uczest nik X wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go (1985).



Nr 4

B.d., b.m. – In for ma cja in spek to ra Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW por. Ta de usza
Górne go na te mat Pol skiej Sta cji Po lar nej im. Hen ry ka Arc tow skie go

In for ma cja
dot. sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go

Pol skie ba da nia w re jo nie An tark ty ki Za chod niej za po cząt ko wa ła I Mor ska Wy pra -
wa na stat kach „Pro fe sor Sie dlec ki” i „Ta zar”, zor ga ni zo wa na w 1975/1976 r. W rok póź -
niej na pod sta wie de cy zji Ra dy Mi ni strów z dnia 7 XII 1976 r. zor ga ni zo wa no wy pra wę,
któ ra za ło ży ła sta cję im. Arc tow skie go. Ostat nim ak tem praw nym rzą du pol skie go jest
Uchwa ła nr 46/82 Ra dy Mi ni strów z dnia 5 mar ca 1982 r. po wie rza ją ca PAN ko or dy na -
cję pol skich ba dań po lar nych ja ko czę ści dzia łań ogól no pań stwo wych zmie rza ją cych
do za bez pie cze nia in te re sów po li tycz nych, go spo dar czych i na uko wych na sze go pań stwa
w re jo nach po lar nych. Uchwa ła ta wy ty cza głów ne kie run ki ba dań dla PAN i in nych
współ pra cu ją cych re sor tów.

Są to ba da nia:
– za so bów bio lo gicz nych or ga ni zmów uży tecz nych ja ko źró deł żyw no ści, pasz i su -

row ców;
– na uk o Zie mi – pro ce sów geo gra ficz nych i bu do wy geo lo gicz nej, w szcze gól no ści

w ce lu roz po zna nia za so bów śro do wisk po lar nych;
– wa run ków hy dro lo gicz no -me te oro lo gicz nych śro do wisk po lar nych dla po trzeb ba -

dań śro do wi ska i dzia łal no ści go spo dar czej;
– przy go to wa nia or ga ni zmu ludz kie go do ży cia i pra cy w wa run kach po lar nych.
Pol ska w wy ni ku swej dzia łal no ści na uko wej w re jo nach po lar nych na by ła pra wo

do przy stą pie nia do róż nych or ga ni za cji mię dzy na ro do wych: na uko wych i po li tycz -
nych. I tak w wy ni ku sta łe go pro wa dze nia ba dań w An tark ty ce zo sta li śmy przy ję ci
do Trak ta tu an tark tycz ne go. Po ZSRR, PRL jest dru gim tam cen nym kra jem so cja li stycz -
nym. Pol ska we szła rów nież do skła du Na uko we go Ko mi te tu Ba dań An tark tycz -
nych – SCAR. Jed no cze śnie kraj nasz ja ko je den z trzech (ZSRR i Ja po nia), pro wa dząc
w la tach 1977–1981 eks plo ata cję za so bów ży wych An tark ty ki, stał się istot nie za in te re -
so wa ny w two rze niu za sad ra cjo nal nej ich eks plo ata cji oraz usta no wie niu mię dzy na ro -
do wej kon wen cji o ich ochro nie.

W efek cie pro wa dzo nych ba dań na sta cji roz wią za no lub wska za no na kie run ki roz -
wią zań tech no lo gicz nych wy ko rzy sty wa nia su row ców i za so bów ży wych An tark ty ki.

Do ta kich wy ni ków na le ży roz po zna nie flu oru w kry lu, je go umiej sco wie nie i stę że nie.
Wy kry to w kry lu obec ność związ ku che micz ne go, któ ry mo że być cen nym su row cem dla prze -
my słu far ma ceu tycz ne go. Wy ko na no roz po zna nie i eks per ty zy do ty czą ce wy ko rzy sta nia fok
an tark tycz nych, któ re zgod nie z ist nie ją cą kon wen cją moż na odła wiać do 200 tys. rocz nie.

Pod kre śla jąc wy bit niej sze osią gnię cia, któ re za pew nia ją kra jo wi po zy cję w ba da niach
po lar nych, na le ży za uwa żyć tak że słab sze dys cy pli ny na uko we, któ re te go po zio mu nie
osią gnę ły. Do słab szych dys cy plin na uko wych na le żą ba da nia z za kre su fi zy ki at mos fe -
ry, ba da nia kli ma to lo gicz ne i geo gra ficz ne.
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Brak w tych te ma tach ba daw czych wy bit nych prac na wią zu ją cych do po zio mu eu ro -
pej skie go. Być mo że sy tu acja ta jest zwią za na z trud no ścia mi, ja kie wy stę pu ją w za kre -
sie tych dys cy plin w ska li ca łe go kra ju.

Sta cja sta no wi du żą ba zę z do brym wy po sa że niem tech nicz nym. Przez sze reg lat ist -
nie nia na gro ma dzo no na jej te re nie wie lo mi lio no wy ma ją tek trwa ły, któ re go ni gdy nie
pod da no in wen ta ry za cji. Fak ty nie go spo dar no ści, mar no traw stwa i kra dzie ży by ły przed -
mio tem kon tro li NIK oraz kon tro li we wnętrz nej PAN. Zo sta ły rów nież po twier dzo ne
w in for ma cjach sta no wią cych wy nik uczest nic twa w X wy pra wie przed sta wi cie la MSW
oraz od by tych roz mów z uczest ni ka mi wy praw. 

Prak ty ki re li gij ne w tej pla ców ce na uko wej PAN są zja wi skiem szcze gól nym i na ru -
sza ją świec ki cha rak ter obo wią zu ją cych zwy cza jów w in sty tu cjach pań stwo wych, np.:

1. W dniu 5 XII [19]84 r. na stą pi ło uro czy ste prze ję cie sta cji przez IX wy pra wę i z tej
oka zji ksiądz ze sta cji bra zy lij skiej ce le bro wał msze na sta cji im. Arc tow skie go.

2. W lu tym i li sto pa dzie 1985 r. zor ga ni zo wa no na sta cji na stęp ne msze, któ re ce le -
bro wał ksiądz bra zy lij ski.

Nie wąt pli wy wpływ na ta ką sy tu ację ma m.in. wa dli wy sys tem re kru ta cji kadr na wy pra -
wy. Kie row nik ze spo łu ds. wy praw Ma ciej Za wadz ki1 nie kon sul tu je na bo ru pra cow ni ków
z Biu rem Kadr i Szko le nia PAN. Rów nież KZ PZPR przy PAN nie uczest ni czy w opi nio wa -
niu kan dy da tów, względ nie kwa li fi ko wa niu to wa rzy szy zna nych z za an ga żo wa nej po sta wy
spo łecz no -po li tycz nej. Po wyż sza po sta wa nie sprzy ja eli mi no wa niu róż nych ne ga tyw nych
zja wisk, któ re są przed mio tem ko men ta rzy i plo tek w śro do wi sku na uko wym PAN.

Uczest ni cy wy pra wy są w za sa dzie re kru to wa ni przez człon ków kie row nic twa
Inst[ytu tu] Eko lo gii PAN bądź wy pra wy. Wzglę dy me ry to rycz ne, np. od po wied nie przy -
go to wa nie, nie za wsze sta no wią pod sta wę po zy tyw ną kwa li fi ka cji na wy pra wę.

Kla sycz nym przy kła dem mo że być włą cze nie do X wy pra wy:
– inż. Ma ria na Dą brow skie go2 pro wa dzą ce go pry wat ny warsz tat pla stycz ny, któ ry za -

wie sił na okres 2 lat dzia łal ność za kła du. W cza sie po by tu na An tark ty dzie wy pła ca no mu
wy na gro dze nie na pod sta wie uzy ski wa nych do cho dów z ty tu łu dzia łal no ści usłu go wej.

– Ja na Bil skie go3 – no szo we go w szpi ta lu w Zduń skiej Wo li, na etat ku cha rza. Na to -
miast Le sła wa Ton de ra – ku cha rza z dwu dzie sto let nim sta żem – nie za kwa li fi ko wa no
(pra cow nik Cen tral ne go Szpi ta la MSW).

Wg po sia da nych in for ma cji pol ską sta cję ba daw czą od wie dza rok rocz nie 3000 przy -
by szów z ze wnątrz, w tym tu ry ści i na ukow cy z róż nych kra jów, a szcze gól nie z USA,
Ka na dy, Fran cji, Bra zy lii i N[owej] Ze lan dii.
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1 Ma ciej Za wadz ki (ur. 1946). Ab sol went Wy dzia łu Me cha nicz ne go Tech no lo gicz ne go PW (1974);
pra cow nik Ośrod ka Ba daw czo -Roz wo jo we go Pod staw Tech no lo gii i Kon struk cji Ma szyn „Te le ko ma”
(1974–1977); pra cow nik IE PAN (1977–1988), m.in. kie row nik Gru py ds. Or ga ni za cji Wy praw An tark -
tycz nych, kie row nik Dzia łu Or ga ni za cyj no -Tech nicz ne go Wy praw Po lar nych (od 1983). AIPN, 728/53578;
APAN, II -49, 907/2164.

2 Ma rian Dą brow ski (ur. 1948), inż. me cha nik. Ab sol went PW (1973); pra cow nik Fa bry ki Wy ro bów
Pre cy zyj nych im. gen. Świer czew skie go (1973–1976); me cha nik w IE PAN (1976–1978); wła ści ciel
warsz ta tu zaj mu ją ce go się prze twa rza niem two rzyw sztucz nych (od 1980). Uczest nik X wy pra wy na sta -
cję im. H. Arc tow skie go (1985–1987). APAN, II -49, 907/306.

3 Jan Bil ski (ur. 1951), ku charz. Ku charz w JW 1551 (1975–1976), szef kuch ni w GS „Sa mo po moc
Chłop ska” (1976), kie row ca w Re jo no wej Ko lum nie Trans por tu Sa ni tar ne go w Zduń skiej Wo li, na stęp -
nie pra cow nik w ZOZ w Zduń skiej Wo li.



Stwa rza to sze reg pro ble mów, ta kich jak:
– za bez pie cze nie ochro ny śro do wi ska w oko li cach sta cji,
– ana li zy i oce ny utrzy my wa nych przez pol skich spe cja li stów kon tak tów z cu dzo -

ziem ca mi (Chi le, Ar gen ty na, Bra zy lia),
– prze ciw dzia ła nie nie po żą da ne go prze pły wu in for ma cji o efek tach na uko wych.
Pro ble my zwią za ne z za opa trze niem wy praw na An tark ty dę w od po wied nie ar ty ku -

ły żyw no ścio we we współ cze snych wa run kach na strę cza ją nie jed no krot nie wie le trud -
no ści: or ga ni za cyj nych, trans por to wych i ja ko ścio wych w ze spo le wy praw In sty tu tu
Eko lo gii PAN.

W ce lu scha rak te ry zo wa nia go spo dar ki żyw no ścio wej pod czas IX i X wy pra wy za -
pre zen to wa nych zo sta nie kil ka fak tów ob ra zu ją cych ska lę pro ble mu. Do tych cza so we za -
mó wie nia na ar ty ku ły żyw no ścio we nie w peł ni uwzględ nia ją:

1) nor my war to ścio wo -ilo ścio we,
2) stan za pa sów z po przed niej wy pra wy,
3) wa run ków trans por tu i skła do wa nia (wa run ki tro pi kal ne, brak od po wied niej ilo ści

kon te ne rów),
4) do staw żyw no ści ze Sta cji Pal mer4 ja ko for my za pła ty za po byt na ukow ców ame -

ry kań skich na sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go.
Ad 1. Po mi mo wie lo let nich ne ga tyw nych zja wisk na dal brak jest od po wied nie go spe -

cja li sty żyw no ścio we go w ze spo le wy praw Inst[ytu tu] Eko lo gii PAN.
Ad 2. Za pa sy ar ty ku łów żyw no ścio wych wy praw są do tych czas w nie do sta tecz nym

stop niu ana li zo wa ne, np.: nad wyż ki żyw no ści głów nie ar ty ku łów mię snych IX wy pra -
wy po mi mo znacz ne go opóź nie nia przy jaz du X wy pra wy (oko ło 3 mie sią ce) wy no si ły
pra wie ca ły kon te ner. We dług znaw ców tej pro ble ma ty ki ten kon te ner wy star czył by
do wy ży wie nia X wy pra wy przez okres jed ne go ro ku.

Ad 3. Za stęp ca dy rek to ra Inst[ytu tu] Eko lo gii PAN i kie row nik Ze spo łu Wy praw Po -
lar nych ww. in sty tu tu, za wie ra jąc umo wę z Pol skim Ra tow nic twem Okrę to wym na wy -
ko rzy sta nie PRO „Ko ral” do trans por tu żyw no ści i lu dzi, nie zna li wiel ko ści ma sy
to wa ro wej do prze trans por to wa nia w kon te ne rach chłod ni czych. Po mi mo wy raź nych pro -
po zy cji ze stro ny prze woź ni ka nie wy ra żo no zgo dy na za in sta lo wa nie 3 kon te ne rów (za -
in sta lo wa no 2). W tej sy tu acji ar ty ku ły żyw no ścio we wy ma ga ją ce trans por tu
w od po wied nio ni skich tem pe ra tu rach, szcze gól nie w tro pi ku (mle ko, wa rzy wa, ziem -
nia ki), zo sta ły zma ga zy no wa ne pod po kła dem, gdzie tem pe ra tu ra do cho dzi ła do 50°C.
Po mi mo kil ku krot ne go prze bie ra nia i usu wa nia ze psu tych 80 proc. wa rzyw ule gło ze -
psu ciu.

Ad 4. Zło żo nym pro ble mem jest do sta wa żyw no ści ja ko swo ista for ma za pła ty za wy -
ży wie nie na sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go w 1985/[19]86 r. przez 3,5 mie sią ca czte -
rech na ukow ców ame ry kań skich. Moż na przy jąć, że 4 oso by przez 105 [dni]
przy sym bo licz nej opła cie 25 dol. USA za do bę win ny wpła cić do ka sy Inst[ytu tu] Eko -
lo gii PAN 10 500 dol. USA. Ame ry ka nie, przy pły wa jąc na sta cję w pierw szych dniach
li sto pa da, przy wo żą z re gu ły nie wiel ką ilość świe żych owo ców i wa rzyw oraz kon ser wy
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4 Ame ry kań ska sta cja ba daw cza za ło żo na w 1965 r. na wy spie Anvers w Ar chi pe la gu Pal me ra, u za -
chod nich wy brze ży Pół wy spu An tark tycz ne go. Zob. No wa en cy klo pe dia po wszech na PWN, t. 6, red.
nacz. B. Ka czo row ski, War sza wa 2004, s. 288.



mię sne, na to miast lep sze ga tun ki i ro dza je żyw no ści za bie ra ją do po miesz czeń. Ko rzy -
sta jąc w tym cza sie z peł nych po sił ków wy da wa nych uczest ni kom wy pra wy na sta cji.

In sty tut Eko lo gii PAN przy go to wu je XI wy pra wę na sta cję im. H[en ry ka] Arc tow -
skie go na An tark ty dę. Wy jazd z kra ju ma na stą pić w pierw szych dniach li sto pa da 1986 r.
Do dnia dzi siej sze go brak jest osta tecz ne go skła du oso bo we go uczest ni ków wy pra wy.
Na to miast wzo rem lat ubie głych nie za po mnia no o dzia ła czach b. NSZZ „So li dar ność”.
Na kie row ni ków XI wy pra wy pro po zy cję otrzy ma li:

– Mi chał Grusz czyń ski5 z Za kła du Pa le obio lo gii PAN, or ga ni za tor b. NSZZ „So li -
dar ność” w miej scu pra cy. W 1984 r. aresz to wa ny za wro gą dzia łal ność. Na stęp nie zwol -
nio ny na mo cy amne stii.

– Raj mun da Wi śniew ski6 z Inst[ytu tu] Eko lo gii PAN – dzia łacz b. NSZZ „So li dar -
ność” na te re nie pra cy. Po dej rza ny o dzia łal ność w tzw. pod ziem nych struk tu rach.

We dług ra mo we go pro gra mu wy ni ka, że na wy pra wę wy je dzie dwu dzie sto oso bo wa
gru pa, w skład któ rej wcho dzą trzy oso by, któ re do ko na ją spi su ma jąt ku trwa łe go.

Pro gram na uko wy prze wi du je re ali za cję prac ba daw czych w za kre sie eko lo gii, tech -
no lo gii prze twór stwa, geo fi zy ki i me te oro lo gii. Prze wi dzia ny jest udział na ukow ców za -
gra nicz nych z Hisz pa nii, Bel gii i ZSRR.

Pro gram tech nicz ny obej mu je za tan ko wa nie pa liw, kon ser wa cję agre ga tów prą do -
twór czych, pra ce bu dow la no -re mon to we oraz utrzy ma nie nie prze rwa nej pra cy sta cji.

Z uwa gi na po wyż sze wy da je się ko niecz ne do ko na nie ca ło ścio we go prze glą du i wy -
da nie obiek tyw nej oce ny funk cjo no wa nia tej pla ców ki na uko wej PAN.
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a W tek ście: Ro man.
5 Mi chał Grusz czyń ski (1952–2011), geo log, pa elo bio log, prof. dr hab. Ab sol went Wy dzia łu Geo lo -

gii UW (1977); pra cow nik In sty tu tu Pa le obio lo gii PAN; czło nek/prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar ność”
w tym in sty tu cie (1980–1981), po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go współ twór ca kon spi ra cyj nej gru py
„Vis”, aresz to wa ny (21 VI 1983), osa dzo ny w Aresz cie Śled czym War sza wa -Mo ko tów, zwol nio ny na mo -
cy amne stii z 21 VII 1983 r. (28 VII 1983), dwu krot nie za trzy my wa ny (1984, 1985); wy kła dow ca Aka -
de mii Świę to krzy skiej/UJK w Kiel cach, m.in. dy rek tor In sty tu tu Geo gra fii (do 2009), kie row nik
Pra cow ni Geo lo gii In sty tu tu Geo gra fii, wy kła dow ca In sty tu tu Bio lo gii (do 2011). AIPN, 482/35; AIPN,
728/31836; AIPN, 1386/516230.

6 Raj mund Wi śniew ski (ur. 1940), bio log, dr. Ab sol went Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi UW
(1964); asy stent w Ka te drze Hy dro bio lo gii UW (1964–1965); st. asy stent w Ka te drze Bio lo gii i Pa ra zy -
to lo gii Aka de mii Me dycz nej w War sza wie (1965–1970); dok to rant/st. asy stent/ad iunkt IE PAN 
(1970–1989); dy rek tor De par ta men tu ds. Na uki i Edu ka cji Eko lo gicz nej/Na uki i Pro gra mo wa nia Mi ni -
ster stwa Ochro ny Śro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa (1989–1991), jed no cze śnie ad iunkt
w Za kła dzie Hy dro bio lo gii IE PAN (na pół eta tu); do rad ca mi ni stra ochro ny śro do wi ska ds. ba dań (1992,
na pół eta tu); głów ny spe cja li sta Na ro do wej Fun da cji Ochro ny Śro do wi ska (1992–1995, na pół eta tu);
za stęp ca dy rek to ra ds. ogól nych IE PAN (od 1996); czło nek Pol skie go To wa rzy stwa Hy dro bio lo gicz ne -
go (od 1963). Kie row nik XI wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go (1986–1987). AIPN, 1386/30940;
APAN, II -49, 907/2063; APAN, II -49, 907/2064.



bInsp[ek tor] Wydz[ia łu] III Dep[ar ta men tu] III MSW
por. Ta de usz Gór nyb7

Źró dło: AIPN, 0236/418, t. 3, k. 73–78, mps.
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b–b Wpi sa no od ręcz nie. Opa trzo no pod pi sem.
7 Ta de usz Gór ny (ur. 1948), funk cjo na riusz SB; ab sol went Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej w Le gio no -

wie (1982); in spek tor Wy dzia łu IX (od 1982), na stęp nie Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW; st. in -
spek tor Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW (od 1989); funk cjo na riusz DOKPP MSW. De le go wa ny
do In sty tu tu Eko lo gii PAN (1986–1987), uczest nik XI wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go (1986).
AIPN, 1756/703.



Nr 5

1986 wrze sień 8, War sza wa – No tat ka służ bo wa por. Ta de usza Gór ne go ze spo tka nia z KS
ps. „Po lar nik”

W[ar sza]wa, 8 IX [19]86 r.
Taj ne

Egz. poj[edyn czy]

In for ma cja

W dniu 6 IX [19]86 r. na spo tka niu z KS „Po lar nik” uzy ska łem in for ma cję, że na kie -
row ni ka XI wy pra wy an tark tycz nej do sta cji H[en ry ka] Arc tow skie go zo stał za pro po no -
wa ny mgr Mi chał Grusz czyń ski, ur. 28 IX 1952 r., zam. W[ar sza wa], ul. [...], star szy
asy stent w Za kła dzie Pa le obio lo gii PAN.

Z po sia da nych ma te ria łów wy ni ka, że wy mie nio ny był or ga ni za to rem NSZZ „So li -
dar ność” na te re nie Za kła du Pa le obio lo gii PAN i na le żał do eks tre mal ne go skrzy dła te -
go związ ku. W okre sie sta nu wo jen ne go uczest ni czył m.in. w ulicz nych za miesz kach
i kol por to wał ulot ki.

W czerw cu 1983 r. M[ichał] Grusz czyń ski zo stał aresz to wa ny ze wzglę du na po dej -
rze nie o udział w nie le gal nym związ ku i osa dzo ny w Aresz cie Śled czym War sza wa -Mo -
ko tów.

Spra wa, w związ ku z któ rą zo stał aresz to wa ny, zo sta ła umo rzo na na mo cy amne stii
w lip cu 1983 r.

Po po wro cie do pra cy na dal de mon stru je nie prze jed na ną po sta wę i za cho dzą po dej -
rze nia, że nie za prze stał nie le gal nej dzia łal no ści. W 1984 r. se kre tarz KZ PZPR w PAN
Ja cek Wój to wicz pi sem nie wy ra ził sprze ciw prze ciw re ali za cji wnio sków wy jaz do wych
M[icha ła] Grusz czyń skie go do Fran cji i W[iel kiej] Bry ta nii.

Uwa gi
Po wia do mić kie row nic two In sty tu tu Eko lo gii PAN z jed no cze sną su ge stią o wy eli -

mi no wa nie M[icha ła] Grusz czyń skie go z gro na uczest ni ków wy pra wy lub nie do pusz cze -
nie do po wo ła nia ww. na kie row ni ka wy pra wy.

Insp[ek tor] Wydz[ia łu] III Dep[ar ta men tu] III MSW 
por. T[ade usz] Gór ny

Źró dło: AIPN, 0236/418, t. 4, k. 88–89, rkps.
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Nr 6

1988 kwie cień 16, War sza wa – Spra woz da nie star sze go in spek to ra Wy dzia łu III De par -
ta men tu III MSW ppłk. Le cha Sło my z prze bie gu XII wy pra wy na Pol ską Sta cję Po lar ną
im. Hen ry ka Arc tow skie go w la tach 1987–1988

War sza wa, 1988 IV a16 a

Taj ne

Spra woz da nie
z po by tu na sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go na An tark ty dzie 

w okre sie od 3 XII 1987 r. do 3 III 1988 r.

Ko lej ną XII wy pra wę an tark tycz ną zor ga ni zo wał Za kład Ba dań Po lar nych In sty tu tu
Eko lo gii PAN. Za stęp ca se kre ta rza na uko we go PAN prof. S[atur nin] Za wadz ki1 w skład
kie row nic twa wy pra wy po wo łał:

– dr. Pio tra Pre sle ra2 – kie row nik wy pra wy,
– płk. mgr. inż. Ka zi mie rza Po trze bow skie go – za stęp ca ds. tech nicz nych,
– mgr. Le cha Sło mę – za stęp ca ds. ogól nych.
Głów nym ce lem na uko wym XII wy pra wy do sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go jest

prze pro wa dze nie ba dań na uko wych okre ślo nych te ma ta mi uję ty mi w pla nie ko or dy na -
cyj nym na la ta 1986–1990, a dot. eko sys te mów An tark ty ki i Ark ty ki w wy bra nych
rejonach ba dań, oraz zba da nie struk tu ry li tos fe ry i per spek tyw su row co wych ba da nych
re jo nów po lar nych.

Na to miast pla no wa ne pra ce tech nicz ne wy pra wy do ty czy ły przede wszyst kim dzia -
łań za pew nia ją cych cią głość pra cy obiek tu oraz za pew nie nia bez pie czeń stwa pra cy gru -
pom na uko wym prze by wa ją cym na sta cji i w te re nie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 Sa tur nin Za wadz ki (1923–2003), gle bo znaw ca, prof. dr hab. Ab sol went UMCS (1950); pra cow nik

na uko wy Za kła du Gle bo znaw stwa Wy dzia łu Rol ni cze go UMCS (od 1948); ad iunkt w Ka te drze Gle bo -
znaw stwa Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi UMCS (1955–1958); pra cow nik na uko wy In sty tu tu Me -
lio ra cji i Użyt ków Zie lo nych (od 1954, po cząt ko wo na pół eta tu, od 1958 na ca ły), kie row nik Od dzia łu
IMUZ w Lu bli nie; ad iunkt Ka te dry Gle bo znaw stwa WSR w Lu bli nie (1958–1961); prze wod ni czą cy
Oddzia łu Lu bel skie go Pol skie go To wa rzy stwa Gle bo znaw cze go (1967–1970, 1971–1974); za stęp ca
sekre ta rza na uko we go Wy dzia łu V Na uk Rol ni czych i Le śnych PAN (1980–1983); dy rek tor IMUZ
w Falen tach (od 1983); za stęp ca se kre ta rza (1984–1989) i se kre tarz na uko wy PAN (1990–1998).
AIPN, 1386/533263; AIPN, 797/138244.

2 Piotr Pre sler (ur. 1950), bio log, dr. Ab sol went Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi UŁ (1973); po -
moc la bo ra to ryj no -tech nicz na In sty tu tu Bio lo gii Śro do wi sko wej UŁ (1972–1973), pra cow nik na uko wo -
-dy dak tycz ny UŁ (od 1974), st. wy kła dow ca Ka te dry Zoo lo gii Bez krę gow ców i Hy dro bio lo gii UŁ
(od 2003); czło nek Pol skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go (od 1972, w la tach 1974–1980 se kre tarz Od -
dzia łu Łódz kie go), Pol skie go To wa rzy stwa Hy dro bio lo gicz ne go, Klu bu Po lar ne go Pol skie go To wa rzy -
stwa Geo gra ficz ne go (od 1979); se kre tarz Ko mi sji Wy praw An tark tycz nych przy Ko mi te cie Ba dań
Po lar nych PAN; czło nek Ko mi te tu Ba dań Po lar nych PAN. Uczest nik I (1976–1977), IV (1979)
i XII (1987–1988, kie row nik) wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go, uczest nik wy pra wy na sta cję PAN
na Spits ber ge nie (1985). APAN, II -49, 907/1571.



Ko niecz ność prze wie zie nia na sta cję znacz nych ilo ści cięż kie go sprzę tu (PTS, ciąg -
ni ki gą sie ni co we, trak tor, sa mo cho dy oso bo wo -te re no we oraz znacz ne ilo ści sprzę tu na -
uko we go) zmu si ła or ga ni za to rów wy pra wy do wy czar te ro wa nia du że go stat ku m/s
„An to ni Gar nu szew ski”3 – acz kol wiek w znacz nym stop niu pod nio sło to kosz ty wy pra -
wy (dzien na staw ka czar te ru stat ku wy no si ła ok. 1,5 mln zł).

Orien ta cyj ny koszt XII wy pra wy wy nie sie ok. 410 mln zł oraz 45 889 dol. USA.
Pra cę ope ra cyj ną w ra mach XII wy pra wy pro wa dzo no w dwóch ob sza rach:
1. W okre sie po prze dza ją cym wy pły nię cie wy pra wy, tj. w fa zie prac or ga ni za cyj nych.

W tym okre sie głów ny wy si łek po ło żo no na wła ści wy do bór uczest ni ków (pod wzglę -
dem me ry to rycz nym, po li tycz nym, mo ral nym, spo łecz nym) oraz za sad no ść do ko ny wa -
nych wy dat ków zwią za nych z wy ekwi po wa niem wy pra wy.

2. Pod czas trwa nia wy pra wy.
Ad 1. W okre sie po prze dza ją cym wy pły nię cie wy pra wy, tj. od kwiet nia do li sto pa -

da 1987 r., do ko na no wszech stron nych spraw dzeń wszyst kich kan dy da tów pro po no wa -
nych przez Za kład Ba dań Po lar nych In sty tu tu Eko lo gii PAN. W wy ni ku spraw dze nia
wy eli mi no wa no (w opar ciu o in for ma cje oso bo wych źró deł) dwóch pro po no wa nych kan -
dy da tów, tj. inż. K[rzysz to fa] Adam skie go – wła ści cie la pry wat ne go za kła du rze mieśl ni -
cze go, a re ko men do wa ne go przez dy rek to ra In sty tu tu Geo fi zy ki PAN, oraz R[oma na]
Am bro ża – któ ry du blo wał by bę dą ce go już w skła dzie eki py tech nicz nej pra cow ni ka
o spe cjal no ści ener ge ty ka. Spo wo do wa no ogra ni cze nie ilo ścio we osób tzw. gru py spi so -
wej ma jąt ku trwa łe go sta cji z trzech do jed nej oso by. Wy jazd trzech osób uzna no za nie -
ce lo wy, znacz nie pod no szą cy m.in. kosz ty de wi zo we wy pra wy.

Po prze ana li zo wa niu pre li mi na rza kosz tów spo wo do wa no cof nięcie za mó wie nia
na za kup ok. 170 m3 drew na I ga tun ku war to ści co naj mniej 1,5 mln zł. Jed no cze śnie
usta lo no, że X wy pra wa w 1986 r. rze ko mo za bra ła na sta cję H[en ry ka] Arc tow skie go
ok. 200 m3 drew na. W wy ni ku prze pro wa dzo nej kon tro li na sta cji nie stwier dzo no, aby
drew no w ta kiej ilości zo stało prze wie zio ne na An tark tydę (prze pro wa dzo ny spis z na tu -
ry po twier dził, że na sta cji znaj du je się ok. 10 m3 drew na).

Do pro wa dzo no do za nie cha nia trans ak cji za ku pu ło dzi war to ści ok. 0,5 mln zł, ab so -
lut nie nie przy dat nej w wa run kach hy dro me te oro lo gicz nych An tark ty dy.

W wy ni ku pod ję tych dzia łań ad mi ni stra cyj no -ope ra cyj nych spo wo do wa no zwol nie -
nie z In sty tu tu [Ekologii] PAN dr. Ma cie ja Za wadz kie go, od po wie dzial ne go za do bór
kadr i or ga ni za cję wy praw po lar nych. Był on od po wie dzial ny od lat za po dej mo wa nie
sze re gu nie wła ści wych de cy zji per so nal nych oraz nie jed no krot nie zbęd nych za mó wień
i za ku pów wy po sa że nia tech nicz ne go wy praw.

Efek tem pra cy ope ra cyj nej pro wa dzo nej w okre sie po prze dza ją cym wy jazd jest za -
osz czę dze nie ok. 3000 dol. USA i co naj mniej 2 mln zł – z ty tu łu zmniej sze nia skła du
oso bo we go wy pra wy (bez ujem nych skut ków dla ca ło ści wy pra wy). Po nad to z ty tu łu
oszczęd no ści ma te ria ło wych, a dot. pla no wa ne go za ku pu drew na i ło dzi – oko ło 2 mln zł
plus trud ne do wy ce ny opła ty frach to we.

Ad 2. W okre sie od 3 XII 1987 r. do 3 IV 1988 r. pro wa dzo no ak tyw ną pra cę ope ra -
cyj ną w ra mach XII wy pra wy. Ten cza so okres na le ży po dzie lić na 2 za sad ni cze eta py:
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3 Sta tek ten w la tach 1977–1988 był głów ną jed nost ką za opa trze nio wą i trans por to wą sta cji im.
H. Arc tow skie go. Zob. http://oce an.am.gdy nia.pl/gar nuch/garn_00.html (do stęp 16 I 2014 r.).



2.1. Pod czas rej su na sta cję im. H[en ry ka] Arc tow skie go i po wro tu do kra ju.
2.2. W okre sie mie sięcz ne go po by tu na wy spie King Geo r ge.

Ad 2.1. Po za okrę to wa niu się gru py zi mu ją cej i tzw. let niej (38 osób) oraz przy ję ciu
sprzę tu tech nicz ne go wy pra wy sta tek [Pol skich] L[in ii] O[ce anicz nych] „An to ni Gar nu -
szew ski” w dniu 3 XII [19]87 r. wy pły nął z Gdy ni. Rejs trwał 31 dni i w dniu
4 I [19]88 r. XII wy pra wa do tar ła do sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go na wy spie King
Geo r ge. Pły nąc na sta cję, „A[nto ni] Gar nu szew ski” za wi nął do por tu Vi go w Hisz pa nii
(9–10 XII 1987 r.), za bie ra jąc na po kład sprzęt oraz żyw ność gru py hisz pań skiej, uda ją -
cej się zgod nie z po ro zu mie niem z PAN pol skim stat kiem na An tark ty dę. Na to miast
po przy by ciu do por tu Mon te vi deo w Uru gwa ju za okrę to wa ła się na „A[nto nim] Gar nu -
szew skim” dwu na sto oso bo wa gru pa hisz pań skich po lar ni ków z prof. A[nto nio] Bal le ste -
rem na cze le. W skła dzie tej gru py obok pol skie go na ukow ca, prof. S[ta ni sła wa]
Ra ku sy -Susz czew skie go, peł nią ce go funk cję do rad cy gru py hisz pań skiej ds. bu do wy sta -
cji im. Ju ana Car lo sa I4, oraz Jó ze fi ny Ca stel lvi5 (oso ba to wa rzy szą ca prof. B[al le ste ro -
wi] – czło nek par la men tu hisz pań skie go) i dwóch Fi nów – po zo sta łe re pre zen to wa ły
służ by spe cjal ne Hisz pa nii z płk. Lor dem [Ri besem] Ja ime na cze le. On też był nie ofi -
cjal nym sze fem eks pe dy cji hisz pań skiej, a wy da wa ne przez nie go po le ce nia i po dej rza -
ne de cy zje (np. dot. eki py, re ali za cji za war tej umo wy z PAN6, bu do wy sta cji) by ły
bez względ nie re spek to wa ne przez po zo sta łych uczest ni ków gru py, w tym i przez prof.
A[nto nia] Bal le ste ra. Gru pa hisz pań ska przez ca ły okres po by tu na stat ku by ła kon tro lo -
wa na przez oso bo we źró dła in for ma cji.

Przy wy dat nej po mo cy i bar dzo do brej or ga ni za cji pra cy gru py tech nicz nej XII wy -
pra wy oraz czę ści za ło gi „A[nto ni] Gar nu szew ski” wy ko na ne zo sta ły pra ce prze ła dun -
ko wo -trans por to we przy za kła da niu Hisz pań skiej Sta cji An tark tycz nej „Ju an Car los I”
w re kor do wym cza sie, za le d wie trzy i pół do by (przy pla no wa nych co naj mniej 10 do -
bach). Pra ce te zo sta ły bar dzo wy so ko oce nio ne przez kie row nic two hisz pań skiej eks pe -
dy cji an tark tycz nej C[on se jo] S[upe rior de] I[nve sti ga cio nes] C[ientífi cas] i prof.
A[nto nio] Bal le ste ra. Z te go ty tu łu w ra mach za war tej umo wy Pol ska Aka de mia Na uk
uzy ska su mę ok. 120 000 dol. USA.
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4 Do radz two gru pie hisz pań skiej po zwo li ło uzy skać fun du sze na dzia łal ność sta cji im. H. Arc tow -
skie go. Tak po la tach wspo mi nał to prof. S. Ra ku sa -Susz czew ski: „W ko lej nych la tach zno wu jed nak
po wsta ły kło po ty fi nan so we z utrzy ma niem sta cji. Po now nie do pi sa ło mi szczę ście. Splot wie lu przy -
pad ków, któ re do pro wa dzi ły, że w la tach 1986–1988 z ra mie nia Pol skiej Aka de mii Na uk by łem do rad -
cą przy bu do wie an tark tycz nej sta cji Hisz pa nii Ju an Car los I. Za pro po no wa łem Hisz pa nom miej sce
na wy spie Li ving ston, któ re ak cep to wa li, a my po mo gli śmy zbu do wać im sta cję. PAN uzy ska ła środ ki
fi nan so we na funk cjo no wa nie Arc tow skie go, a z czę ści tych pie nię dzy za ku pi łem dom dla Za kła du Ba -
dań An tark ty ki PAN, sta no wią cy od ro ku 1993 na uko wo -or ga ni za cyj ne za ple cze sta cji Arc tow skie go
i miej sce cen nych zbio rów i do ku men ta cji 35-let niej hi sto rii pol skiej obec no ści w Ad mi ral ty Bay”.
S. Raku sa -Susz czew ski, Ad mi ral ty Bay i Sta cja Arc tow skie go PAN – od kry cia, eks plo ata cja i ba da nia,
„Nauka” 2011, nr 1, s. 163. Zob. też. idem, Dzien ni ki z po lar nych..., s. 142–144.

5 Jo se fi na Ca stel lvi (ur. 1935), hisz pań ski oce ano graf, dr. Pra cow nik In sti tu te of Ma ri ne Scien ces of
Bar ce lo na (od 1960, dy rek tor 1994–1995).

6 Umo wę o wspól nych pol sko -hisz pań skich przed się wzię ciach pod pi sa no w paź dzier ni ku 1987 r.
w War sza wie. Stro nę pol ską re pre zen to wał prof. R. Kle kow ski. Zob. idem, Po cząt ki hisz pań sko -pol skiej
współ pra cy an tark tycz nej na wy spie Li ving ston (Sze tlan dy Po łu dnio we) 1986/1987, „Na uka Pol -
ska” 1988, nr 1–2, s. 114.



Jed nak że na uwa gę za słu gu je in cy dent, ja ki za ist niał mię dzy kie row nic twem gru py
pol skiej a hisz pań skiej. Po za koń cze niu prac prze ła dun ko wych go spo da rze za im pro wi -
zo wa li nie ofi cjal ne otwo rze nie sta cji hisz pań skiej, chcąc tym sa mym wy ra zić po dzię ko -
wa nie za wkład pra cy eki py pol skiej. Nie wy ra zi li jed nak że zgo dy na wy wie sze nie
na masz cie – obok swo jej fla gi – pol skich barw na ro do wych, tłu ma cząc się ich bra kiem.
Do pie ro zde cy do wa na po sta wa gru py pol skiej, prze ka za na Hisz pa nom przez prof. S[ta -
ni sła wa] Ra ku sę -Susz czew skie go, zmu si ła płk. Lor da Ri besa Ja ime do wcią gnię cia fla -
gi na maszt (w przy pad ku od mo wy gru pa pol ska mia ła w cią gu 15 mi nut opu ścić te ren
sta cji hisz pań skiej).

Od pierw szych dni rej su za czę ły wy raź nie wy stę po wać róż ni ce zdań i nie po ro zu mie -
nia w skła dzie kie row nic twa XIII wy pra wy. Dr Piotr Pre sler – bę dą cy cał ko wi cie pod
wpły wem doc. Krzysz to fa Jaż dżew skie go7, kie row ni ka za kła du, w któ rym jest on za trud -
nio ny na Uni wer sy te cie Łódz kim – zde cy do wa nie od rzu cił ja kie kol wiek for my współ -
pra cy z po zo sta ły mi człon ka mi kie row nic twa wy pra wy. W krót kim też cza sie do pro wa dził
do wy stą pie nia sze re gu kon flik tów z wie lo ma uczest ni ka mi wy prawy. At mos fe ra sta ła
się wy jąt ko wo na pię ta, gdy pod czas ko lej nej od pra wy służ bo wej usi ło wał wy mu sić speł -
nie nie nie na leż nych żą dań do star cza nia ze stat ku żyw no ści na sta cję H[en ry ka] Arc tow -
skie go. Ka pi tan m/s „A[nto nie go] Gar nu szew skie go” – A[ndrzej] Dra pel la, prze ry wa jąc
od pra wę, od mó wił wręcz dal szej z nią współ pra cy. W koń co wej fa zie rej su prze wa ża ją -
ca część eki py zi mu ją cej zde cy do wa na by ła zre zy gno wać z dal sze go uczest nic twa w wy -
pra wie kie ro wa nej przez dr. P[io tra] Pre sle ra. O po wyż szym po in for mo wa łem dyr.
In sty tu tu Eko lo gii PAN dr. P[rze my sła wa] Tro ja na8 i kie row ni ka Za kła du Ba dań Po lar -
nych prof. S[ta ni sła wa] Ra ku sę -Susz czew skie go.

Ad 2.2. Na wy spie King Geo r ge, w po bli żu pol skiej sta cji an tark tycz nej, pro wa dzi
dzia łal ność sze reg sta cji ba daw czych, jak: bra zy lij ska, ar gen tyń ska, chi lij ska, ra dziec ka
na wy spie Bel ling shau sen9, chiń ska, uru gwaj ska, po łu dnio wo ko re ań ska. Wy mie nio ne
sta cje (oprócz ra dziec kiej) sta no wią ba zy woj sko wo -ba daw cze ob sa dzo ne per so ne lem
woj sko wym. Po mi mo te go, że są to obiek ty do brze za go spo da ro wa ne z moż li wo ścią
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7 Krzysz tof Hen ryk Jaż dżew ski (ur. 1938), bio log, bio che mik, prof. dr hab. Ab sol went Wy dzia łu
Bio lo gii i Na uk o Zie mi UŁ (1960); pra cow nik In sty tu tu Zoo lo gii PAN (1960–1962); pra cow nik na uko -
wy UŁ (od 1962); za ło ży ciel i kie row nik Za kła du Bio lo gii Po lar nej i Oce ano bio lo gii UŁ (od 1983); pro -
rek tor ds. na uki UŁ (1990–1996); czło nek Pol skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go (od 1958), Klu bu
Po lar ne go Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go (od 1978), Ko mi te tu Ba dań Po lar nych PAN (od 1977),
Za kła du Bio lo gii An tark ty ki PAN (od 1992); za stęp ca de le ga ta RP do Scien tic Com mit tee on An tar tic
Re se arch; re dak tor na czel ny kwar tal ni ka „Po lar Po lish Re se arch”. Uczest nik XII (1988) i XVII (1994)
wy pra wy na sta cję im. H. Arc tow skie go.

8 Prze my sław Tro jan (ur. 1929), bio log, prof. dr hab. Har cerz Sza rych Sze re gów (1943–1944), uczest -
nik po wsta nia war szaw skie go; ab sol went Wy dzia łu Ma te ma tycz no -Przy rod ni cze go UW (1954); pra cow -
nik In sty tu tu Zoo lo gii PAN (1954–1958); ad iunkt w In sty tu cie Eko lo gii PAN; kie row nik Za kła du
Agro eko lo gii PAN w Tur wi (1963–1968); za stęp ca dy rek to ra ds. na uko wych In sty tu tu Zoo lo gii PAN
(1972–1981); pro fe sor Wyż szej Szko ły Rol ni czo -Pe da go gicz nej w Sie dl cach (1973–1976); za stęp ca
sekre ta rza Wy dzia łu Na uk Bio lo gicz nych PAN (1976–1982); dy rek tor In sty tu tu Eko lo gii PAN 
(1982–1988); pra cow nik In sty tu tu Zoo lo gii PAN (1991–1999, kie row nik Za kła du Fau ni sty ki).

9 Cho dzi o ra dziec ką sta cję an tark tycz ną zlo ka li zo wa ną na wy spie Kró la Je rze go. Za ło żo na w 1968 r.
i na zwa na na cześć ba da cza Fa die ja Bel ling shau se na, że gla rza w służ bie car skiej, któ ry w 1820 r. praw -
do po dob nie ja ko pierw szy czło wiek zo ba czył wy brze że kon ty nen tu an tark tycz ne go. Zob. http://www.arc -
tow ski.pl/in dex.php?p=106 (do stęp 25 III 2014 r.).



stosun ko wo ła twe go kon tak tu z kra ja mi ma cie rzy sty mi (Chi le, Bra zy lia, Ar gen ty na,
Urugwaj) – ba da nia na uko we pro wa dzo ne są prak tycz nie w okre sie la ta an tark tycz ne go
(li sto pad–ma rzec). Je dy nym wy jąt kiem w tym re jo nie jest pol ska sta cja H[en ry ka] Arc -
tow skie go, gdzie ob sa da gru py na uko wej prze by wa w okre sie zi my, mi mo bra ku prak -
tycz nej moż li wo ści wy ko ny wa nia ba dań na ze wnątrz sta cji. Słusz nym wy da je się więc
uwa ga o ko niecz no ści skró ce nia okre su po by tu na sta cji tej gru py, wy ko rzy stu jąc w tym
ce lu moż li wo ści trans por to we tow. ra dziec kich z Bel ling shau sena. Pro po no wa ne roz -
wiąza nie w znacz nym stop niu ogra ni czy ło by wy dat ki zwią za ne z wy pra wą – w tym
i dewi zo we.

W okre sie mie sięcz ne go po by tu na sta cji H[en ry ka] Arc tow skie go od no to wa no znacz -
ny ruch tu ry stycz ny. Co naj mniej trzy ra zy w ty go dniu w re jon sta cji pol skiej przy pły -
wa ją stat ki ame ry kań skie, po łu dnio wo ame ry kań skie – z kil ku set oso bo wy mi gru pa mi
tu ry stycz ny mi, któ re na stęp nie za pra sza ne są do zwie dza nia obiek tów sta cji. Kie row nik
wy pra wy, wy ko rzy stu jąc pa nu ją ce od lat zwy cza je, hoj nie ser wu je po czę stu nek her ba tą,
ka wą, al ko ho lem. Po wta rza ją ce się zbyt czę sto po dob ne sy tu acje po wo du ją wy stę po wa -
nie ostrych kon flik tów mię dzy kie row nic twem wy pra wy a po zo sta ły mi uczest ni ka -
mi – bo wiem od by wa się to kosz tem tych ostat nich. Ka te go rycz nie po le co no
dr. P[io tro wi] Pre sle ro wi za nie cha nie sto so wa nia po wyż szych prak tyk, ogra ni cza jąc je
wy łącz nie do ewen tu al ne go po czę stun ku her ba tą.

Bę dąc człon kiem eki py XI wy pra wy, przez okres 15 mie się cy prze by wał na sta cji
Igor Miel ni kov10 – pra cow nik na uko wy In sty tu tu An tark tycz ne go w Mo skwie. Z uzys -
ka nych in for ma cji wy ni ka, że wy mie nio ny, nie re spek tu jąc we wnętrz nych za rzą dzeń kie -
row ni ka XI wy pra wy dr. R[aj mun da] Wi śniew skie go, opusz czał na dłuż sze okre sy te ren
pol skiej sta cji, prze by wa jąc na sta cjach bra zy lij skiej lub ar gen tyń skiej. Zbyt czę sto nad -
uży wał spo ży cia więk szej ilo ści al ko ho lu (lub wręcz się do ma gał), wy wo łu jąc przy tym
draż nią ce dys ku sje dot. sto sun ków pol sko -ra dziec kich.

Pod czas po by tu na sta cji im. H[en ry ka] Arc tow skie go bra łem udział w pra cach gru -
py in wen ta ry za cyj nej ma ją cej na ce lu do ko na nie spi su ma jąt ku trwa łe go. Wstęp na oce -
na spi su wy ka za ła bra ki sprzę tu wy po sa że nio we go sta cji za ku pio ne go w kra ju. M.in.
stwier dzo no brak od bior ni ków te le wi zyj nych i ra dio wych, drew na, pra lek, lo dó wek, wy -
po sa że nia pra cow ni fo to gra ficz nej itp. Po nad to ujaw nio no znacz ny nad miar czę ści za -
mien nych do sa mo cho dów, pra lek, sil ni ków do ło dzi itp. oraz nie wła ści we ich
ma ga zy no wa nie. Dal sze dzia ła nia i usta le nia w tym przed mio cie pod ję te zo sta ną po po -
rów na niu kar to tek i do ku men tów za ku pu bę dą cych w po sia da niu Dzia łu Or ga ni za cji
Tech nicz nej Wy praw Po lar nych In sty tu tu Eko lo gii PAN z do ku men ta mi spi so wy mi.

Go spo dar ka żyw no ścio wa na sta cji
Pro ble my zwią za ne z za opa trze niem wy praw w od po wied nie ar ty ku ły żyw no ścio -

we – uwzględ nia jąc wa run ki trans por to we – na strę cza ją wie lu trud no ści or ga ni za cyj nych,
ja ko ścio wych, ilo ścio wych i są nie jed no krot nie za ku pa mi chy bio ny mi (np. owo ce, ja rzy -
ny za ku pio ne w kra ju w prze wa ża ją cej czę ści ule ga ją przed przy jaz dem na sta cję ze psu -
ciu). Rów nież szcze gól nie nie po ko ją cym zja wi skiem są co rocz nie po wta rza ją ce się
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10 Igor Miel ni kov, oce ano bio log, dr. Pra cow nik In sty tu tu Oce ano lo gii RAN; kie row nik pierw szej
i dry fu ją cej na lo dzie Sta cji Ro syj sko -Ame ry kań skiej na Mo rzu Wed del la.



nad mier ne, ni czym nie uza sad nio ne za ku py ar ty ku łów żyw no ścio wych (Bal to na) – tych
nie jed no krot nie de fi cy to wych w kra ju. Po wra ca jąc do kra ju, XI wy pra wa ko mi syj nie
znisz czy ła na sta cji oko ło 8 ton żyw no ści nie na da ją cej się do spo ży cia z ra cji prze ter mi -
no wa nia. Do ty czy ło to m.in. 1 to ny fry tek, ok. 300 kg kieł ba sy su chej, ok. 1 to ny mię sa
wie przo we go, ok. 500 kg mię sa wo ło we go, po lę dwi cy 120 kg, szyn ki wie przo wej
ok. 200 kg, ba le ro nu ok. 100 kg, 2,5 to ny mą ki itp.

Opusz cza ją ca sta cję XI wy pra wa prze ka za ła na rzecz XII wy pra wy żyw ność na su -
mę 1 mln 595 tys. zł – co rów nież świad czy o nie uza sad nio nych i nad mier nych za pa sach
pro wa dzą cych do mar no traw stwa. Są dzić moż na, że dzie je się to tak dla te go, że fak tycz -
ną oso bą, któ ra de cy du je o ilo ści i ja ko ści za ma wia ne go pro wian tu w Bal to nie, jest
kucharz i le karz da nej wy pra wy (łącz nie koszt żyw no ści XII wy pra wy wy niósł
ok. 20 mln zł). Po mi mo wy stę pu ją cych od lat te go ty pu zja wisk w ze spo le or ga ni za cyj -
nym wy praw po lar nych In sty tu tu Eko lo gii PAN na dal brak jest od po wie dzial ne go spe -
cja li sty do spraw ra cjo nal ne go ży wie nia lu dzi w wa run kach an tark tycz nych.

Uwa gi:
1. Or ga ni za cja wy praw an tark tycz nych wzbu dza w dal szym cią gu wie le uwag i ko -

men ta rzy. Nie pra wi dło wo ści to wa rzy szą ce wy pra wom po wo du ją, że prak tycz nie – przy
do tych cza so wej or ga ni za cji – nie ist nie je moż li wość kon tro li wy wo żo ne go sprzę tu tech -
nicz ne go i kon tro li sze re gu za ku pów do ko ny wa nych na rzecz wy po sa że nia sta cji. Nad mi -
lio no wy mi wy dat ka mi na wy po sa że nie wy praw nie jest w sta nie za pa no wać rów nież
kie row nic two In sty tu tu Eko lo gii PAN. W za sa dzie każ de in dy wi du al ne za po trze bo wa -
nie jest re ali zo wa ne bez uwzględ nie nia za sad no ści i je go przy dat no ści.

2. W dal szym cią gu nie są re spek to wa ne za le ce nia po kon trol ne kon tro li we wnętrz nej
PAN i NIK dot. wy praw po lar nych – jak też uwa gi za war te w spra woz da niach ofi ce rów
na szej służ by bio rą cych udział w po przed nich wy pra wach.

3. Do tych cza so we mi liar do we na kła dy na wy bu do wa nie, eks plo ata cję oraz mi lio no -
we bie żą ce wy dat ki na każ dą ko lej ną wy pra wę (np. kosz ty XII wy pra wy ok. 410 mln)
wy ma ga ją pod ję cia dzia łań zmie rza ją cych do ra cjo nal ne go go spo da ro wa nia środ ka mi
spo łecz ny mi prze zna czo ny mi na utrzy ma nie sta cji.

4. Ge ne ral nie nie stwier dzo no ak cen tów wrog[ich] po li tycz nie o wy dźwię ku an ty pań -
stwo wym. Nie mniej in dy wi du al nie w po miesz cze niach ofi cjal nych (świe tli ca) pró bu je
się eks po no wać por tret pa pie ża Ja na Paw ła II i in ne sym bo le kul tu re li gij ne go.

5. Na dal sta cja H[en ry ka] Arc tow skie go, jej wy po sa że nie, pla ny i pro gram ba dań, ich
wy ni ki – są obiek tem za in te re so wa nia na ukow ców i kie row ni ków sta cji państw za chod -
nich, a głów nie Ar gen ty ny, Chi le, USA.

6. Pe ne tra cja sta cji pol skiej od by wa się nie tyl ko po przez współ pra cę na uko wą, ale
rów nież w trak cie licz nych wi zyt tu ry stów, głów nie ame ry kań skich, przy by wa ją cych
specjal ny mi rej sa mi tu ry stycz ny mi na An tark ty dę.

Wnio ski:
1. Wy da je się ce lo wym po wo ła nie Cen trum Ba dań Po lar nych obej mu ją ce go sta cję

na An tark ty dzie i Spit sber ge nie w ce lu scen tra li zo wa nia ośrod ków po dej mu ją cych de cy -
zję dot. or ga ni za cji i prze bie gu wy praw po lar nych w ska li kra ju.
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2. Ko niecz nym jest włą cza nie ofi ce ra na szej służ by w po cząt ko wą fa zę przy go to wań
do ko lej nych wy praw – co da je moż li wość wcze sne go re ago wa nia i eli mi no wa nia nie -
pra wi dło wo ści wy stę pu ją cych przy or ga ni za cji wy praw.

3. Udział na sze go ofi ce ra w wy pra wie jest szcze gól nie wska za ny w okre sie wy mia -
ny ekip (li sto pad, ma rzec), prze pro wa dza nia in wen ta ry za cji, do wo że nia no we go wy po -
sa że nia oraz żyw no ści na sta cję.

4. Udział przed sta wi cie la na sze go re sor tu w or ga ni zo wa nych wy pra wach w cha rak -
te rze za stęp cy kie row ni ka ds. ogól nych jest uza sad nio ny, po nie waż wpły wa ko rzyst nie
na at mos fe rę spo łecz no -po li tycz ną, za po bie ga ak tom mar no traw stwa, kra dzie ży i nad -
uży ciom.

St[ar szy] in spek tor Wydz[ia łu] III Dep[ar ta men tu] III MSW
Za stęp ca kie row ni ka XII wy pra wy ds. ogól nych

bppłk L[ech] Sło mac

Źró dło: AIPN, 0236/418, t. 4, k. 4–13, mps.
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b Po ni żej dwie ad no ta cje. Pierw sza opa trzo na da tą 18 IV 1988 [r.], nie czy tel nym pod pi sem i pie -
cząt ką: Na czel nik Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW płk mgr Zbi gniew Klu czyń ski, o treści: Uwa gi
na czel ni ka na od wro cie: Tow. dy rek to rze. 1. Z przed sta wio ne go spra woz da nia przez ppłk. L[echa] Sło -
mę wy ni ka, że na sze za in te re so wa nie przy go to wa nia mi do wy pra wy oraz obec ność ofi ce ra MSW na sta -
cji po lar nej by ło za sad ne i ce lo we. 2. Pra ca ope ra cyj na, szcze gól nie w okre sie przy go to waw czym
wy pra wy, po twier dzi ła wcze śniej po sia da ne in for ma cje o nie go spo dar no ści przy or ga ni zo wa niu te go ty -
pu wy praw oraz uwi docz ni ła nie wła ści wy do bór kan dy da tów na wy pra wę. 3. Fakt, iż w kie row nic twie
wy pra wy był przed sta wi ciel MSW, wpły wał dys cy pli nu ją co na uczest ni ków prze by wa ją cych na An tark -
ty dzie, co uwi docz ni ło się ogra ni cze niem kon tak tów z przed sta wi cie la mi in nych za chod nich sta cji pe -
ne tro wa nych przez służ by spe cjal ne. Po prze re da go wa niu spra woz da nia ppłk. L[echa] Sło my pro po nu ję
spo rzą dzić in for ma cję dot. ujaw nio nych wszyst kich nie pra wi dło wo ści przed wy jaz dem wy pra wy oraz
w to ku jej trwa nia i prze słać ją do se kre ta rza na uko we go PAN prof. Z[dzi sła wa] Kacz mar ka oraz kie -
row ni ka Wy dzia łu Na uki, Oświa ty i Po stę pu Tech nicz ne go [KC PZPR] tow. B[ogu sła wa] Kę dzi. Dru ga
ad no ta cja opa trzo na da tą 26 V [19]88 [r.] i nie czy tel nym pod pi sem, o treści: Zgo da. Tow. ppłk Klu czyń -
ski, pro szę do pil no wać wy ko na nie te go [wy raz nie czy tel ny] wnio sku.

c Po wy żej nie czy tel ny pod pis.
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Sta cja im. H. Arc tow skie go zi mą 1979 r., wi dok z la tar ni mor skiej na sta cję (fot. Ma -
rek Zda now ski, ze zbiorów Zakładu Biologii Antarktyki PAN). 1. La bo ra to rium
mokre z akwa ria mi, 2. La bo ra to rium hy dro bio lo gicz ne, 3. Me teo, 4. Bu dy nek sta cyj ny
(front – po ko je miesz kal ne, z ty łu ja dal nia, kuch nia, kon te ne ry chłod ni cze), 5. Szklar -
nia, 6. Ha le ma ga zy no we, 7. Elek trow nia z agre ga ta mi prą do twór czy mi, 8. La bo ra -
to rium let nie i bu dyn ki miesz kal ne, 9. Uję cie wo dy pit nej, 10. La bo ra to rium
geo fi zycz ne, 11. Sta cje po mia rów sej smicz nych i ma gne tycz nych



Dominik Sokołowski

Lech Bądkowski 

w świetle materiałów 

aparatu bezpieczeństwa PRL

Po szu ki wa nia do ku men tów do ty czą cych Le cha Bąd kow skie go w ar chi wach by łej
Służ by Bez pie czeń stwa mo gą sta no wić do bry przy kład, że po mi mo znisz cze nia
głów nych akt do ty czą cych da nej oso by – pro wa dząc sze ro ką, wie lo kie run ko wą

kwe ren dę – na dal moż na od na leźć wie le cen nych ar chi wa liów, nie raz bar dzo roz pro szo -
nych, któ re w znacz nym stop niu po zwa la ją od two rzyć za in te re so wa nie apa ra tu bez pie -
czeń stwa fi gu ran tem.

Lech Bąd kow ski – rocz nik 1920, żoł nierz kam pa nii wrze śnio wej i na stęp nie Pol skich
Sił Zbroj nych na Za cho dzie, gdzie prze szedł prze szko le nie wy wia dow cze w Od dzia -
le VI („ci cho ciem ni”), dzien ni karz i li te rat, je den z ini cja to rów i dzia łacz Zrze sze nia Ka -
szub sko -Po mor skie go, pierw szy rzecz nik pra so wy NSZZ „So li dar ność”1. Czło wiek o tak
bo ga tym ży cio ry sie, kom pro mi tu ją cej, z punk tu wi dze nia re żi mu ko mu ni stycz ne go, prze -
szło ści oraz – po mi mo trzy ma nia się le gal nych form dzia ła nia – sta le po dej rze wa ny
o wro gą dzia łal ność po li tycz ną i kon te sto wa nie ustro ju mu siał zna leźć się w za in te re so -
wa niu or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa: naj pierw Urzę du Bez pie czeń stwa, a po tem jego
suk ce sor ki i kon ty nu ator ki Służ by Bez pie czeń stwa.

Za pi sy ewi den cyj ne

W kar to te ce od two rze nio wej by łej Służ by Bez pie czeń stwa Wo je wódz kie go Urzę du
Spraw We wnętrz nych w Gdań sku prze cho wy wa na jest kar ta E -14 (kar ta ar chi wal na wy -
peł nia na w sy tu acji skła da nia ma te ria łów ope ra cyj nych i śled czych do ar chi wum), któ ra
za wie ra in for ma cję o tym, że Lech Bąd kow ski prze szedł prze szko le nie dy wer syj no -wy -
wia dow cze w Od dzia le VI Szta bu Na czel ne go Wo dza Pol skich Sił Zbroj nych w An glii,
oraz in for ma cję o wy da niu mu w 1966 r. ksią żecz ki że glar skiej2. Ma te ria ły ar chi wal ne
do ty czą ce Le cha Bąd kow skie go po win ny znaj do wać się pod sy gna tu ra mi R -7255 (sprawa
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1 Sze rzej o Le chu Bąd kow skim zob.: P. Zbier ski, Na wła sny ra chu nek. Rzecz o Le chu Bąd kow skim,
Gdańsk 2004; J. Ko tli ca, Lech Bąd kow ski – rzecz nik Rzecz po spo li tej, Pel plin–Gdy nia 2001.

2 Sze rzej na te mat ewi den cji ope ra cyj nej SB zob. 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, To ruń 2007.
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Karta EO-4/62 z Kartoteki odtworzeniowej b. SB WUSW 
w Gdańsku (AIPN Gd, 0065/1)

Karta Mkr-2 z Kartoteki odtworzeniowej b. SB WUSW w Gdańsku 
(AIPN Gd, 0065/1)



ope ra cyj na) i H -18709 (ksią żecz ka że glar ska)3. L. Bąd kow skie go do ty czy ła tak że kar ta
EO -4/62 (kar ta re je stra cyj na za in te re so wań ope ra cyj nych), któ ra zo sta ła za ło żo na
w dniu 10 kwiet nia 1968 r. w związ ku z re je stra cją spra wy Bąd kow skie go pod nu me -
rem 8591. Po nie waż Bąd kow ski po zo sta wał od tej po ry w ak tyw nym za in te re so wa niu
ope ra cyj nym, czy li stał się tzw. fi gu ran tem spra wy ope ra cyj nej, na kar cie tej od no to wy -
wa no ko lej ne spraw dze nia w ewi den cji Wy dzia łu „C” Ko men dy Wo je wódz kiej MO
w Gdań sku do ko ny wa ne przez roz ma ite wy dzia ły tej że ko men dy. Dzię ki te mu zy sku je -
my po gląd na to, w ja kim za kre sie SB in te re so wa ła się Le chem Bąd kow skim w la tach
1968–19844. Na kar cie po da ne są tak że na zwi ska ofi ce rów ope ra cyj nych, któ rzy pro wa -
dzi li roz pra co wa nie Bąd kow skie go5. Ko lej ną kar tą jest kar ta Mkr -2 (póź niej szy od po -
wied nik kar ty E -14), któ ra za wie ra in for ma cję o zło że niu do ar chi wum Wy dzia łu „C”
WUSW w Gdań sku spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia o nr. rej. 8591 z po wo du zgo -
nu fi gu ran ta (da ta za pi su 19 kwiet nia 1985 r.)6. Po nad to w kar to te ce od two rze nio wej
b. SB WUSW w Gdań sku pod nr. II -18786 znaj du je się jesz cze kar ta E -14 spo rzą dzo na
w UOP na pod sta wie ory gi nal nych es bec kich kart E -14 i Mkr -2. Za wie ra ona in for ma cję
o znisz cze niu akt sygn. R -7255 i II -18786 w 1990 r.7

Spraw dze nie w kar to te kach MSW w War sza wie po twier dza in for ma cje uzy ska ne
w Gdań sku. W kar to te ce od two rze nio wej Biu ra „C” MSW od naj du je my kar ty E -14 i Mkr -2
iden tycz ne w tre ści, jak ana lo gicz ne kar ty z kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW
w Gdań sku8. Do dat ko wo za pi sy te zdu blo wa ne są w elek tro nicz nej kar to te ce pn. „Zin te -
gro wa ny Sys tem Kar to tek Ope ra cyj nych”9. Je dy ne no vum sta no wi kar ta Pz -26 z kar to -
te ki pasz por to wej Biu ra Pasz por tów MSW, za wie ra ją ca in for ma cję o znisz cze niu akt
pasz por to wych sygn. E -48913 w 1975 r. Na kar cie tej znaj du je my tak że ad no ta cję o za -
strze że niu wy jaz dów za gra nicz nych w la tach 1968–1981 przez De par ta ment III MSW.
Ozna cza ło to, że Lech Bąd kow ski nie mógł otrzy mać pasz por tu bez po in for mo wa nia
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3 AIPN Gd, Kar ta E -14 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. L. Bąd kow skie go.
4 AIPN Gd, Kar ta EO -4/62 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. L. Bąd kow -

skie go.
5 By li to: Krzysz tof Wy soc ki, po przed nie na zwi sko Ko tas (ur. 1944), por. MO; 1970–1973 in spek tor

Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1973–1976 st. in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1976–1978
kie row nik sek cji Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku (AIPN Gd, 214/1920, Ak ta oso bo we); Jan Pro ta se -
wicz (ur. 1946), kpt. MO; 1969–1973 ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu RKW KW MO w Gdań -
sku, 1973–1976 re fe rent tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu RKW KW MO w Gdań sku, 1976–1977 in spek tor
Gru py Ope ra cyj nej w Gdy ni Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1977–1979 st. in spek tor Wy dzia łu III KW
MO w Gdań sku, 1979–1987 kie row nik sek cji Wy dzia łu III KW MO/WUSW w Gdań sku (AIPN
Gd, 214/2265, Ak ta oso bo we); Je rzy Mi lew ski (ur. 1939), ppłk MO; 1961–1967 ofi cer ope ra cyj ny Wy -
dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1967–1970 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1970–1973 kie -
row nik gru py Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1973–1974 in spek tor In spek to ra tu Szko le nia
i Do sko na le nia Za wo do we go KW MO w Gdań sku, 1974–1975 I za stęp ca ko men dan ta MO ds. SB KP
MO w Kwi dzy nie, 1975–1976 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w El blą gu, 1976–1990 st. in -
spek tor Wy dzia łu Nad zo ru Służ by Te re no wej Biu ra Eks plo ata cji i Roz wo ju Sys te mu PE SEL MSW
(od 1981 r. De par ta men tu PE SEL MSW) (AIPN, 58/15, Ak ta oso bo we).

6 AIPN Gd, Kar ta Mkr -2 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. L. Bąd kow -
skie go.

7 AIPN Gd, Kar ta E -14 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. L. Bąd kow skie go.
8 AIPN, Kar ty E -14 i Mkr -2 z Kar to te ki od two rze nio wej b. Biu ra „C” MSW dot. L. Bąd kow skie go.
9 AIPN, Wy druk z sys te mu ZSKO dot. L. Bąd kow skie go.



i zgo dy za in te re so wa ne go de par ta men tu MSW. Na od wro cie kart wid nie je in for ma cja
o wy jaz dach za gra nicz nych w la tach 1959–196210.

Tak więc po do ko na niu spraw dzeń w kar to te kach zy sku je my in for ma cję, że w za so -
bach b. SB znaj do wa ły się ma te ria ły ar chi wal ne do ty czą ce Le cha Bąd kow skie go zar chi -
wi zo wa ne pod czte re ma róż ny mi sy gna tu ra mi: R -7255 (spra wa ope ra cyj na), H -18709
(ksią żecz ka że glar ska), II -18786 (spra wa ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „In spi ra -
tor”), E -48913 (ak ta pasz por to we). Z tych wszyst kich ma te ria łów w za so bie IPN znaj -
du je się tyl ko ksią żecz ka że glar ska. W tecz ce do ty czą cej jej wy da nia znaj dzie my m.in.
dwa ży cio ry sy pi sa ne wła sno ręcz nie przez Bąd kow skie go w 1973 r. i 1976 r.11

Po zo sta je jesz cze skon fron to wać in for ma cje uzy ska ne z kart ewi den cyj nych z in ny -
mi po mo ca mi ewi den cyj ny mi, tj. dzien ni kiem re je stra cyj nym i dzien ni kiem ar chi wal -
nym SB WUSW w Gdań sku.

W dzien ni ku re je stra cyj nym od naj du je my za pis od no szą cy się do nr. 8591. Wy ni -
ka z nie go, że Wy dział III KW MO w Gdań sku 10 kwiet nia 1968 r. wszczął dzia ła nia
ope ra cyj ne w spra wie Le cha Bąd kow skie go w ra mach spra wy ope ra cyj nej krypt. „In -
spi ra to rzy”, prze kwa li fi ko wa nej na stęp nie (w 1972 r.) na kwe stio na riusz ewi den cyj ny
krypt. „In spi ra tor”. W dniu 17 kwiet nia 1980 r. spra wę prze kwa li fi ko wa no po now nie
na spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia12. Zmia na na zwy i ka te go rii wy ni ka z fak tu,
że po cząt ko wo pod ko lej ny mi nu me ra mi za re je stro wa no kil ka osób do jed nej spra -
wy – człon ków Związ ku Li te ra tów Pol skich w Gdań sku za an ga żo wa nych w wy da rze -
nia mar co we 1968 r. (oprócz L. Bąd kow skie go by li to: Ró ża Ostrow ska13 i Fran ci szek
Fe ni kow ski14). Póź niej jed nak SB po sta no wi ła zin dy wi du ali zo wać po szcze gól ne spra -
wy. SOR krypt. „In spi ra tor” 19 kwiet nia 1985 r. zdję to z ewi den cji i zło żo no w ar chi -
wum pod nr. II -18786.

Dzien nik ar chi wal ny jest nie kom plet ny i część za wie ra ją ca wpis od no szą cy się do
sygn. II -18786 nie została za cho wa na. Za cho wał się za to za pis do ty czą cy akt sygn.
R -7255. Oka zu je się, że by ła to spra wa ewi den cji ope ra cyj nej pro wa dzo na przez UB/SB
w Gdańsku (zło żo na do ar chi wum 10 czerw ca 1958 r.) w związ ku ze służ bą Bąd kow -
skie go w PSZ na Za cho dzie, w Od dzia le VI15. Nie ste ty brak jest wpi su o nu me rze re je -
stra cyj nym spra wy – dzien ni ki re je stra cyj ne dla SB KW MO w Gdań sku za cho wa ły się
dla okre su od 1962 r.
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10 AIPN, Kar ta Pz -26 z Kar to te ki pasz por to wej b. Biu ra Pasz por tów MSW.
11 AIPN Gd, 219H/17802, Tecz ka do ty czą ca wy da nia ksią żecz ki że glar skiej Le cho wi Bąd kow skie -

mu, k. 1, 4.
12 AIPN Gd, 0075/1, Dzien nik re je stra cyj ny b. WUSW w Gdań sku, Lp. 8591.
13 Ró ża Ostrow ska (1926–1975), pi sar ka, ak tor ka, sce na rzyst ka te atral na. Re dak tor i kie row nik

redakcji li te rac kiej w Roz gło śni Gdań skiej Pol skie go Ra dia, kie row nik li te rac ki w Te atrze Wy brze że.
W latach 1966–1975 in wi gi lo wa na przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Ga ja”
oraz SOR krypt. „In spi ra to rzy”.

14 Fran ci szek Fe ni kow ski (1922–1982), po eta, pro za ik, re por ta ży sta. W la tach 1953–1954 oraz
1956–1957 pre zes Od dzia łu Gdań skie go ZLP, kie row nik Dzia łu Li te rac kie go w „Dzien ni ku Bał tyc kim”
(do 1955); współ pra cow nik cza so pism „Li te ry” i „Pło my czek”, au tor fe lie to nów hi sto rycz nych w „Gło -
sie Wy brze ża” (1968–1981). W la tach 1968–1975 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku
w ra mach SOR krypt. „In spi ra to rzy” oraz KE krypt. „Ko le ga”.

15 AIPN Gd, 00128/6, Dzien nik ar chi wal ny spraw ewi den cji ope ra cyj nej II b. SB Gdańsk, Lp. 7255.



SOR krypt. „In spi ra tor”
Po mi mo znisz cze nia akt spraw ope ra cyj nych pro wa dzo nych prze ciw ko Le cho wi

Bądkow skie mu moż li we jest od na le zie nie czę ści ma te ria łów wy two rzo nych w to ku ich
pro wa dze nia w tecz kach in nych za cho wa nych roz pra co wań, np. od pi sy lub ko lej ne eg -
zem pla rze do ku men tów. 

Bar dzo sła bo za cho wa ła się do ku men ta cja spra wy ewi den cji ope ra cyj nej sygn. 
R -7255. Nie uda ło się na wet usta lić, kie dy zo sta ła ona za ło żo na. Jak do tąd nie od na le -
zio no akt z tej spra wy. Je dy ny do ku ment, któ ry mo że po cho dzić z tej spra wy, to Wy ciąg
z po sta no wie nia o wszczę ciu wstęp no -agen tu ral ne go roz pra co wa nia na gru pę dzien ni ka -
rzy po dej rza nych o pro wa dze nie wro giej dzia łal no ści wśród re ak cyj nych ele men tów ka -
szub skich i po mor skich, ba zu jąc na se pa ra ty zmie ka szub sko -po mor skim16. Na wy cią gu
bra ku je da ty, jest je dy nie in for ma cja, że spra wa zo sta ła wszczę ta przez za stęp cę na czel -
ni ka Wy dzia łu V WUBP w Gdań sku. Mu sia ło to więc być przed koń cem 1954 r., kie dy
to UB prze szedł re or ga ni za cję. W dal szej tre ści do ku ment ja ko pod sta wę wszczę cia roz -
pra co wa nia po da je kon tak ty Le cha Bąd kow skie go z kon su lem Wiel kiej Bry ta nii w Gdań -
sku oraz po wią za nia z ru chem mło do ka szub skim. Oko licz no ści po da ne w tre ści
do ku men tu wska zu ją, że mu siał po wstać on po lip cu 1952 r.

Sto sun ko wo le piej przed sta wia się sy tu acja ze spra wą krypt. „In spi ra to rzy”/„In spi ra -
tor”. W ak tach spra wy obiek to wej do ty czą cej śro do wi ska li te rac kie go w Pol sce, pro wa -
dzo nej przez De par ta ment III MSW, za cho wał się mel du nek z 12 kwiet nia 1968 r.
do In spek to ra tu De par ta men tu III MSW, pod pi sa ny przez na czel ni ka Wy dzia łu III KW
MO w Gdań sku ppłk. Ja na Ku ja wę17, in for mu ją cy o wszczę ciu 10 kwiet nia 1968 r. spra -
wy ope ra cyj nej krypt. „In spi ra to rzy”, nr rej. 8590, na gru pę li te ra tów – człon ków Od -
dzia łu Gdań skie go ZLP (Bąd kow ski, Ostrow ska, Fe ni kow ski). Gru pa ta opra co wa ła
„oświad cze nie” po pie ra ją ce wy stą pie nia li te ra tów war szaw skich i mło dzie ży stu denc -
kiej. Lech Bąd kow ski zo stał przed sta wio ny ja ko du cho wy przy wód ca opo zy cji w śro do -
wi skach kul tu ral nych Wy brze ża. Gru pa Bąd kow skie go mia ła dą żyć do pod po rząd ko wa nia
so bie osób z róż nych śro do wisk w ce lu prze ciw sta wie nia się w spo sób czyn ny po li ty ce
PZPR i rzą du w sfe rze po li ty ki kul tu ral nej18. W ar chi wum mo że my tak że od na leźć in -
for ma cję o za ło że niu pod słu chu w miesz ka niu Le cha Bąd kow skie go. Za stęp ca ko men -
dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Gdań sku płk Cze sław Piech nik1 9 13 lu te go 1969 r.
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16 AIPN Gd, 0027/886, t. 2, k. 63–65.
17 Jan Ku ja wa (1923–1974), płk MO; 1945–1947 re fe rent PUBP w Wej he ro wie, 1947–1948 st. re -

fe rent PUBP w Wej he ro wie, 1948–1949 st. re fe rent PUBP w So po cie, 1950–1951 st. re fe rent MUBP
w Gdy ni, 1952–1953 st. re fe rent Wy dzia łu IV WUBP w Gdań sku, 1953–1954 kie row nik sek cji Wy dzia -
łu IV WUBP w Gdań sku, 1954–1956 na czel nik Wy dzia łu IV WUBP/WUdsBP w Gdań sku, 1957–1963
za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1963–1972 na czel nik Wy dzia łu III KW MO
w Gdań sku, 1972 r. in spek tor De par ta men tu I MSW (re zy den tu ra w Ber li nie), 1972–1973 in spek tor Wy -
dzia łu VIII De par ta men tu III MSW, 1973–1974 st. in spek tor Wy dzia łu VIII De par ta men tu III MSW.
AIPN, 0193/4850, Ak ta oso bo we.

18 AIPN, 0236/211, t. 1, Mel du nek, 12 IV 1968 r., k. 258–259.
19 Cze sław Piech nik (ur. 1917), płk MO; 1945–1946 re fe rent PUBP w Bia łej, 1946 r. st. re fe rent

i jed no cze śnie p.o. za stęp ca sze fa PUBP w Bia łej, 1946–1947 st. re fe rent i jed no cze śnie p.o. za stęp ca
sze fa PUBP w Wa do wi cach, 1947–1948 st. re fe rent i jed no cze śnie p.o. na czel nik Wy dzia łu IV WUBP
w Kra ko wie, 1948–1952 in spek tor w Kie row nic twie WUBP w Kra ko wie, 1952–1955 na czel nik
Wydziału I WUBP w Opo lu, 1955 r. na czel nik Wy dzia łu II WUdsBP w Opo lu, 1955–1956 na czel nik
Wydziału II WUdsBP w Kiel cach, 1956–1961 na czel nik Wy dzia łu II KW MO w Kiel cach, 1961–1967



prze słał dy rek to ro wi De par ta men tu III MSW płk. Hen ry ko wi Pięt ko wi20 wnio sek o za -
twier dze nie eks plo ata cji PP (za ło że nie pod słu chu po ko jo we go) w miesz ka niu Bąd kow -
skie go przy ul. […]. Wnio sek ten zo stał za twier dzo ny po cząt ko wo na mie siąc, a póź niej
je go waż ność suk ce syw nie prze dłu ża no21.

W spra wie tej (pro wa dzo nej do 1977 r.) od naj du je my jesz cze wie le in nych mel dun -
ków, no ta tek służ bo wych, in for ma cji oraz ko lej nych wnio sków o prze dłu że nie eks plo -
ata cji PP, po wsta łych bądź bez po śred nio do spra wy „In spi ra to rzy”/„In spi ra tor”, bądź
na pod sta wie uzy ska nych tam in for ma cji. Wśród nich są tak że tzw. do ku men ty „W”, czy li
uzy ska ne po przez kon tro lę ko re spon den cji, np. list do Zbi gnie wa Her ber ta22 (z 17 ma ja
1972 r.) wraz z po stu la ta mi opra co wa ny mi przez Bąd kow skie go od no śnie do Za rzą du
Głów ne go ZLP2 3.

Wie le po dob nych ma te ria łów, w tym tak że in for ma cje uzy ska ne od oso bo wych źródeł
in for ma cji, od naj du je my w spra wach obiek to wych o krypt. „Sa ga” i „Klan”, pro wa dzo -
nych przez SB KW MO w Gdań sku. Do ty czą one lat sie dem dzie sią tych (do oko ło 1976 r.)
oraz lat 1980–1981.

Ostat nie od na le zio ne do ku men ty po cho dzą z 1984 r. W pi smach po b. SB WUSW
w Gdań sku od na le zio nych na ma ku la tu rze (sic!) znaj du je się mel du nek ope ra cyj ny z dnia
26 mar ca 1985 r., prze sła ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku do Wy dzia łu I De par -
ta men tu III MSW, in for mu ją cy o za koń cze niu pro wa dze nia SOR krypt. „In spi ra tor” z po -
wo du zgo nu fi gu ran ta w dniu 24 lu te go 1984 r.24 Mel du nek ten za wie ra pod su mo wa nie
dzia łań „bez pie ki” wo bec Le cha Bąd kow skie go w la tach 1968–1984. Jak więc wi dać, spra -
wa by ła pro wa dzo na for mal nie jesz cze prze szło rok po śmier ci Le cha Bąd kow skie go. Ostat -
nim więk szym przed się wzię ciem zor ga ni zo wa nym przez gdań ską SB w spra wie krypt.
„In spi ra tor” by ło ope ra cyj ne za bez pie cze nie (we współ pra cy z Wydzia łem IV i In spek to -
ra tem 2) po grze bu Le cha Bąd kow skie go, któ ry od był się 28 lute go 1984 r.25
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II za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa w Gdań sku, 1967–1970 za stęp ca ko -
men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Gdań sku. AIPN, 0194/3191, Ak ta oso bo we.

20 Hen ryk Pię tek (ur. 1922), gen. bryg. MO; 1945 r. za stęp ca kie row ni ka PUBP w Koń skich,
1945–1947 kie row nik PUBP w Koń skich, 1947–1951 szef PUBP w Piotr ko wie Try bu nal skim, 1952–1954
in spek tor w Kie row nic twie (p.o. za stęp ca sze fa) WUBP w Po zna niu, 1954–1955 in spek tor w Kie row -
nic twie WUBP we Wro cła wiu, 1955–1957 st. in spek tor w Kie row nic twie WUdsBP we Wro cła wiu,
1957–1962 II za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie czeń stwa we Wro cła wiu, 1962–1965
za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu IV MSW, 1965–1971 dy rek tor De par ta men tu III MSW, 1971–1974
wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych, 1974–1980 pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Le śnic twa i Prze my -
słu Drzew ne go. AIPN, 0604/238, Ak ta oso bo we.

21 AIPN, 0236/211, t. 1, Pi smo prze wod nie do wnio sku na eks plo ata cję PP, 13 II 1969 r., k. 253; ibi -
dem, Pi smo prze wod nie do za twier dzo ne go wnio sku na eks plo ata cję PP, 14 II 1969 r., k. 252.

22 Zbi gniew Her bert (1924–1998), po eta, ese ista, dra ma to pi sarz, au tor słu cho wisk. Do je go naj bar dziej
zna nych i ce nio nych dzieł na le ży cykl utwo rów o Pa nu Co gi to, lau re at wie lu na gród kra jo wych i za gra nicz -
nych; szy ka no wa ny przez wła dze PRL, w la tach 1953–1956 ob ję ty za ka zem pu bli ka cji; an ga żo wał się w dzia -
ła nia opo zy cyj ne, m.in. w 1972 r. był sy gna ta riu szem „Li stu 17” w obro nie człon ków Ru chu, w 1974 r.
re da go wał „List 15” w spra wie praw Po lo nii w ZSRR, w 1975 r. pod pi sał „Me mo riał 59” prze ciw ko zmia -
nom w Kon sty tu cji PRL, w la tach 1980–1981 oraz w okre sie sta nu wo jen ne go wspie rał ruch „So li dar no ści”.
W la tach 1976–1989 in wi gi lo wa ny przez Wy dział IV De par ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „Herb”.

23 AIPN, 0236/211, t. 1, Pi smo prze wod nie z za łą czo nym do ku men tem „W”, 25 V 1972 r., k. 166–173.
24 AIPN Gd, 0046/829, t. 2, Mel du nek ope ra cyj ny, 26 III 1985 r., k. 66–69.
25 AIPN Gd, 0046/369, t. 1, In for ma cja, 29 II 1984 r., k. 60–65; ibi dem, In for ma cja, 24 II 1984 r.,

k. 66–76.



Za cho wa ne do ku men ty ze spra wy krypt. „In spi ra to rzy”/„In spi ra tor” są wy star cza ją -
ce, że by prze ko nać się, że ży cie za wo do we, twór cze i pry wat ne Le cha Bąd kow skie go
pod le ga ło per ma nent nej in wi gi la cji aż do je go śmier ci w 1984 r., z wy ko rzy sta niem peł -
nej ga my środ ków ope ra cyj nych: PP, PT (pod słuch te le fo nicz ny), kon tro li ko re spon den -
cji oraz sie ci taj nych współ pra cow ni ków.

Dzia łal ność na ni wie ZLP i ZKP

Zna jąc ży cio rys Le cha Bąd kow skie go, je go przy na leż ność do roz ma itych or ga ni za -
cji o cha rak te rze spo łecz nym, kul tu ral nym lub na uko wym, miej sce pra cy, za an ga żo wa -
nie w dzia łal ność opo zy cyj ną, mo że my sta rać się od na leźć do ku men ty go do ty czą ce
w za cho wa nych ma te ria łach na te mat za gad nień i śro do wisk, na któ rych po lu prze ja wiał
ak tyw ność. W przy pad ku po sta ci zna czą cych, a ta ką nie wąt pli wie był Lech Bąd kow ski,
moż na zna leźć wzmian ki o nich tak że w roz ma itych ana li zach i spra woz da niach spo rzą -
dza nych przez SB. Bąd kow ski po ja wia się w wie lu ta kich spra wach, mi mo że for mal nie
nie był ich fi gu ran tem (tzn. SB nie re je stro wa ła go do da nej spra wy, co wy ma ga ło by od -
no to wa nia w kar to te ce i dzien ni ku re je stra cyj nym).

Dwie naj waż niej sze or ga ni za cje, w któ rych dzia łał Lech Bąd kow ski przez więk szą
część swo je go ży cia, to nie wąt pli wie ZLP (je go człon kiem był od po cząt ku lat pięć dzie -
sią tych) oraz Zrze sze nie Ka szub skie (od 1965 r. Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie), któ -
re go po wsta nia był ini cja to rem, wy ko rzy stu jąc paź dzier ni ko wą od wilż 1956 r.

Dzia łal ność Bąd kow skie go w ZLP i ZKP by ła na bie żą co kon tro lo wa na – o czym
wspo mnia no już wy żej – w ra mach pro wa dzo ne go na nie go kwe stio na riu sza ewi den cyj -
ne go, póź niej zaś SOR krypt. „In spi ra tor”. Oprócz te go od naj du je my do ku men ty, czę sto
za wie ra ją ce bar dzo cie ka we in for ma cje o Le chu Bąd kow skim, w spra wach ope ra cyj nych
pro wa dzo nych na szcze blu De par ta men tu III MSW, któ re do ty czy ły śro do wisk twór czych
w Pol sce.

We wspo mnia nej już spra wie obiek to wej na śro do wi sko li te rac kie pro wa dzo nej w la -
tach 1970–1977 znaj du je my dość szcze gó ło we in for ma cje na te mat dzia łal no ści związ -
ku, ist nie ją cych kon flik tów po mię dzy je go człon ka mi, po dzia łów w Od dzia le Gdań skim
ZLP na tle sto sun ku do bie żą cych wy da rzeń spo łecz no -po li tycz nych itp. Spra wę pro wa -
dził Wy dział IV De par ta men tu III MSW. Cie ka wost ką jest, że by ły to ma te ria ły nie re je -
stro wa ne. Po dob na spra wa pro wa dzo na by ła tak że w la tach wcze śniej szych (od ro ku 1964
do po cząt ku lat sie dem dzie sią tych), a na stęp nie zło żo na w ar chi wum Biu ra „C” MSW
pod sygn. 1928/IV26. Od naj du je my tam wie le cen nych do ku men tów do ty czą cych „za -
bez pie cze nia ope ra cyj ne go” przez SB ko lej nych zjaz dów ZLP, w któ rych Lech Bąd kow -
ski uczest ni czył ja ko de le gat z Gdań ska. Skrzęt nie od no to wy wa no w nich sta no wi sko
zaj mo wa ne przez Bąd kow skie go, opi nie in nych li te ra tów na je go te mat, a tak że roz ma -
ite za ku li so we roz gryw ki do ty czą ce wy bo ru władz ZLP.

Lech Bąd kow ski po ja wia się rów nież w spra wie obiek to wej krypt. „Ja wor” do ty czą -
cej dzien ni ka rzy, li te ra tów i fil mow ców. Od naj du je my tam notatkę, spo rzą dzo ną 29 grud -
nia 1972 r. w Wy dzia le III KW MO w Gdań sku przez za stęp cę na czel ni ka te goż wydzia łu

Lech Bądkowski w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa PRL
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

383

26 AIPN, 0236/128, Spra wa obiek to wa dot. śro do wisk li te rac kich w Pol sce.



kpt. Woj cie cha Ra nie wi cza27, z roz mo wy po mię dzy Le chem Bąd kow skim a kra kow skim
pi sa rzem Ma cie jem Słom czyń skim28, któ ra od by ła się 13 grud nia 1972 r. w miesz ka niu
Bąd kow skie go. Do ku ment ma cha rak ter ste no gra mu z omó wie niem i po wstał na pod sta -
wie za pi su uzy ska ne go z pod słu chu. Prze sła no go na stęp nie do Wy dzia łu III KW MO
w Kra ko wie i Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW29.

Z ko lei gdań ska SB bar dzo in te re so wa ła się śro do wi skiem ka szub skim i sta le do szu -
ki wa ła się za gro że nia rze ko mym se pa ra ty zmem ka szub skim. Za cho wa ły się dwie spra -
wy, w któ rych znaj du je się sto sun ko wo du żo do ku men tów na te mat Le cha Bąd kow skie go.
Pierw sza – to ma te ria ły zło żo ne w ar chi wum Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku
pod sygn. II -8753, po wsta łe z po łą cze nia po zo sta ło ści po kil ku od ręb nie i w róż nych
okre sach pro wa dzo nych spra wach do ty czą cych dzia ła czy ka szub skich30. Dru ga – to spra -
wa obiek to wa krypt. „Sa ga” za ło żo na przez Wy dział III KW MO w Gdań sku i kon ty nu -
owa na w la tach 1971–1976, w ra mach któ rej bie żą cą kon tro lą ope ra cyj ną ob ję to
dzia łal ność ZKP oraz klub stu den tów „Po mo ra nia”. Jed nym z ce lów „Sa gi” by ło „pro -
wa dze nie dzia łal no ści roz po znaw czej i pro fi lak tycz no -ostrze gaw czej w sto sun ku do osób
re pre zen tu ją cych wro gie po glą dy po li tycz ne oraz do osób pro wa dzą cych dzia łal ność
o cha rak te rze dy wer sji ide olo gicz nej”31. Punkt ten od no sił się przede wszyst kim do Le -
cha Bąd kow skie go, o któ re go po czy na niach SB re gu lar nie ra por to wa ła do kie row nic twa
MSW i KW PZPR w Gdań sku. Funk cjo na riusz SB przed zło że niem spra wy do ar chi wum
do ko nał na stę pu ją ce go pod su mo wa nia: „Ak tu al nie Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie ja -
ko or ga ni za cja spo łecz na nie sta no wi po ten cjal ne go za gro że nia. Zło ży ło się na to odej -
ście więk szo ści dzia ła czy od po glą dów uprzed nio lan so wa nych i ze rwa nie kon tak tów
z Le chem Bąd kow skim. Dla sze re go wych człon ków Zrze sze nie Ka szub sko -Po mor skie
jest je dy nie sto wa rzy sze niem kul ty wu ją cym tra dy cje lu do we re gio nu ka szub sko -po mor -
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27 Woj ciech Ra nie wicz (ur. 1938), płk MO; 1962–1963 st. re fe rent Wy dzia łu IV KW MO w Gdań -
sku, 1963–1964 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1964–1965 słu chacz Szko ły Oficer -
skiej CW MSW w Le gio no wie, 1965–1967 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku,
1967–1970 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1970–1971 kie row nik gru py Wydzia łu III KW
MO w Gdań sku, 1971–1978 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1978–1981 na czel -
nik Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1981–1986 za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB KW
MO/WUSW we Wro cła wiu, 1986–1990 ko men dant Ośrod ka Szko le nia MO WUSW we Wro cła wiu.
AIPN Wr, 175/69, Ak ta oso bo we.

28 Ma ciej Słom czyń ski (1920–1998), pi sarz, tłu macz. Za sły nął prze kła dem Ulis se sa Ja me sa Joy ce’a,
au tor po czyt nych kry mi na łów pu bli ko wa nych pod pseu do ni ma mi „Joe Alex” i „Ka zi mierz Kwa śniew -
ski”. W la tach 1952–1953 za re je stro wa ny przez Wy dział I WUBP w Kra ko wie ja ko kon takt po uf ny
ps. „Wło dek”, na to miast w la tach 1953–1955 przez Wy dział II ja ko in for ma tor (fak tycz nie współ pra cę
za wie szo no z koń cem 1953 r.); w la tach 1972–1975 in wi gi lo wa ny przez Wy dział II KW MO w Kra ko -
wie w ra mach KE krypt. „Kent”. AIPN Kr, 009/2318, t. 1, Tecz ka per so nal na in for ma to ra ps. „Wło dek”.

29 AIPN, 0236/171, t. 2, In for ma cja, 29 XII 1972 r., k. 98–103.
30 AIPN Gd, 0027/886, t. 1–4. By ły to: spra wa agen tu ral no -gru po wa krypt. „Dzia ła cze” (dot.: Ja na

Trep czy ka, Alek san dra La bu dy, Igna ce go Schut ten ber ga), spra wa ewi den cyj no -ob ser wa cyj na gru po wa
krypt. „Od ręb ność” (dot.: Ja na Trep czy ka, Hu ber ta Su chec kie go, Bru no na Ri cher ta, Kle men sa De ry),
spra wa agen tu ral ne go spraw dze nia na gru pę krypt. „Smę tek” (dot. klu bu stu den tów Ka szu bów „Or muzd”
i dzia ła czy: Dam ro ki Maj kow skiej, Woj cie cha Kie drow skie go, Iza bel li Tro ja now skiej), spra wa ewi den -
cyj no -ob ser wa cyj na na Ed mun da Ka miń skie go, spra wa ope ra cyj nej ob ser wa cji na gru pę krypt. „Po mo -
ra nia” (dot.: Ste fa na Biesz ka, Ja na Romp skie go, Mar ce le go Łu ko wi cza, Ja na Trep czy ka, Fe lik sa
Mar szał kow skie go, ks. Fran cisz ka Gru czy, Dam ro ki Maj kow skiej, Woj cie cha Kie drow skie go, Ed mun -
da Ka miń skie go), kwe stio na riusz ewi den cyj ny krypt. „Gryf” (dot. Woj cie cha Kie drow skie go).

31 AIPN Gd, 003/83, t. 1, Wnio sek o wszczę cie spra wy obiek to wej krypt. „Sa ga”, 7 V 1971 r., k. 5.



skie go. […] Po ten cjal ny mi no si cie la mi za gro żeń po zo sta ją na dal ta kie oso by jak Lech
Bąd kow ski oraz Iza bel la Tro ja now ska, któ rych dzia łal ność jest kon tro lo wa na na bie żą -
co w ra mach sa mo ist nych spraw ope ra cyj nych”32.

Dzia łal ność ak ty wi stów ZKP by ła mo ni to ro wa na tak że przez te re no we jed nost ki SB
na szcze blu po wia to wym. W pla nie pra cy SB KP MO w Kar tu zach na 1973 r. czy ta my
m.in.: „Na od cin ku śro do wi ska mło dzie ży szkół śred nich oraz mło dzie ży po zasz kol nej
ujaw niać po przez do stęp ne środ ki pra cy ope ra cyj nej for my od dzia ły wa nia Ko ścio ła rzym -
sko ka to lic kie go na te re nie tut[ej sze go] po wia tu w za kre sie ugrun to wy wa nia wpły wów
dok try ny ko ściel nej; a) W tym ce lu za po mo cą TW „Jan”33 i „Ma jew ski”34 kon tro lo wać
dzia łal ność klu bu „Po mora nia” w Łą czyń skiej Hu cie, dzia ła ją ce go pod pa tro na tem Zrze -
sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, a sku pia ją ce go in te li gen cję miej sco wą, stu den tów, dzien -
ni ka rzy po cho dze nia ka szub skie go, jak Iza bel la Tro ja now ska35 i Lech Bąd kow ski, oraz
część kle ru ka to lic kie go z te re nu po wia tu kar tu skie go”36. Jak wi dzi my, kar tu ska bez pie -
ka by ła od po wied nio wy czu lo na na czę ste wi zy ty gdań skie go li te ra ta w Łą czyń skiej
Hucie i roz cią ga ła rów nież tam swo ją dys kret ną sieć kon tro li.

Lech Bąd kow ski do cze kał się zresz tą swo iste go epi ta fium ze stro ny re sor tu bez pie -
czeń stwa. W 1986 r. De par ta ment Spo łecz no -Ad mi ni stra cyj ny MSW opra co wał in for -
ma cję o sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w ZKP, w któ rej omó wio no hi sto rię dzia łal no ści
ZKP i ro lę, ja ką od gry wał w niej Lech Bąd kow ski37.

Kar na wał „So li dar no ści”

Lech Bąd kow ski zna lazł się pod bra mą Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na 16 sierp nia
1980 r. w to wa rzy stwie swo je go ko le gi Sta ni sła wa Za łu skie go i od ra zu włą czył się
w prace Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Straj ko we go, w któ rym ob jął funk cję rzecz ni ka
pra so we go. Dzia łal ność Bąd kow skie go w cza sie go rą cych dni sierp nia 1980 r. (oczy wi -
ście tak jak wi dzia ła ją SB) moż na zre kon stru ować na pod sta wie akt, w któ rych znaj du -
ją się ma te ria ły ope ra cyj ne do ty czą ce okre su straj ków sierp nio wych na Wy brze żu38.
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32 Ibi dem, Ana li za ma te ria łów spra wy obiek to wej krypt. „Sa ga”, 2 VI 1976 r., k. 204–206.
33 Wa cław Po le jow ski (ur. 1950), na uczy ciel. Czło nek Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go. W 1972 r.

za re je stro wa ny przez Wy dział IV KW MO w Gdań sku ja ko KTW, w tym że ro ku prze re je stro wa ny na TW
ps. „Jan”, prze ka za ny na kon takt SB KP MO w Kar tu zach, zdję ty z ewi den cji w 1990 r. Zob. AIPN Gd,
Kar ta E -16 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. W. Po le jow skie go. 

34 Mie czy sław Ro żek (ur. 1925), ksiądz rzym sko ka to lic ki. Se kre tarz de ka na tu kar tu skie go. W 1962 r.
za re je stro wa ny przez Wy dział IV KW MO w Gdań sku ja ko KTW, w 1965 r. prze re je stro wa ny na TW
ps. „Ma jew ski”, prze ka za ny na kon takt SB KP MO w Kar tu zach, zdję ty z ewi den cji w 1990 r. Zob. AIPN
Gd, Kar ta E -16 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. M. Roż ka.

35 Iza bel la Tro ja now ska (1929–1995), dzien ni kar ka, pi sar ka. W la tach 1980–1983 pre zes Za rzą du
Głów ne go Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, od 1963 r. re da go wa ła „Biu le tyn Zrze sze nia Ka szub sko -
-Po mor skie go” prze kształ co ny na stęp nie w mie sięcz nik „Po me ra nia”. W la tach 1959–1961 in wi gi lo wa -
na przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach spra wy agen tu ral ne go spraw dze nia krypt. „Smę tek”,
a na stęp nie w la tach 1983–1989 przez Wy dział III WUSW w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Me wa”.

36 AIPN Gd, 003/44, Wy ciąg z pla nu pra cy Służ by Bez pie czeń stwa KP MO w Kar tu zach na rok 1973,
b.d., k. 147–152.

37 AIPN Gd, 0215/18, In for ma cja o sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w Zrze sze niu Ka szub sko -Po mor -
skim, kwie cień 1986 r., k. 14–21.

38 AIPN Gd, 0046/364, t. 1, Ma te ria ły ope ra cyj ne dot. wy da rzeń „Sierp nia 1980 r.”.



Są to przede wszyst kim do nie sie nia taj nych współ pra cow ni ków o pseu do ni mach „An to -
ni”39 i „Ry bak”40, a tak że in for ma cje ma ją ce cha rak ter mel dun ków sy tu acyj nych.
W aktach tych za cho wał się tekst de kla ra cji człon ków Od dzia łu Gdań skie go ZLP
z 21 sierp nia 1980 r., któ rej in spi ra to rem był Lech Bąd kow ski4 1.

Po pod pi sa niu po ro zu mień sierp nio wych i za le ga li zo wa niu dzia łal no ści no we go
związ ku (w li sto pa dzie 1980 r.) Wy dział IIIA KW MO w Gdań sku za ło żył SO krypt.
„Klan”, ma ją cą na ce lu ope ra cyj ną ochro nę dzia łal no ści NSZZ „So li dar ność”42.

In ne za cho wa ne ma te ria ły

Oprócz wy żej przed sta wio nych zbio rów do ku men tów uzu peł nie niu na szej wie dzy
o Le chu Bąd kow skim oraz dzia ła niach i opi niach o nim SB mo że słu żyć wie le roz pro -
szo nych wzmia nek.

W SO krypt. „Je sień -70”, pro wa dzo nej przez Wy dział III KW MO w Gdań sku
w związ ku z re wol tą gru dnio wą w 1970 r., znaj du je się dzie więć no ta tek spo rzą dzo nych
z eks plo ata cji PP i PT w miesz ka niu Bąd kow skie go43, a tak że in te re su ją cy do ku ment
za ty tu ło wa ny „Wy kaz osób prze wi dzia nych przez Gru pę IV Wydz[ia łu] III do roz mów
pro fi lak tycz nych w wy pad ku pod ję cia wro giej dzia łal no ści po li tycz nej”. Wy kaz no si
da tę 11 grud nia 1970 r., a więc po wstał za nim do szło do roz ru chów na uli cach Trój -
miasta44.

Bar dzo du żo wzmia nek o dzia łal no ści Bąd kow skie go znaj du je się w róż nych spra -
woz da niach i ana li zach opra co wy wa nych przede wszyst kim w Wy dzia le III KW MO
w Gdań sku, gdyż śro do wi sko sku pio ne wo kół nie go sta no wi ło do 1976 r. naj po waż niej -
szą gru pę o cha rak te rze opo zy cyj no -dy sy denc kim w wo je wódz twie gdań skim. Na przy -
kład moż na tu taj wy mie nić Plan ope ra cyj ne go za bez pie cze nia kam pa nii przed wy bor czej
do Sej mu PRL z 12 lu te go 1972 r., któ ry w punk cie szó stym prze wi dy wał: „Szcze gól nej
ob ser wa cji pod da ne zo sta ną oso by i gru py ze śro do wisk ope ra cyj nie kon tro lo wa nych,
a mia no wi cie: – śro do wisk gdań skich li te ra tów, a szcze gól nie gru pa opo zy cyj na
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39 Sta ni sław Za łu ski (ur. 1925), dzien ni karz, pro za ik. Au tor utwo rów dla mło dzie ży i wi do wisk te -
le wi zyj nych. Za re je stro wa ny w 1979 r. przez Wy dział III KW MO w Gdań sku ja ko TW ps. „An to ni”,
zdję ty z ewi den cji w 1988 r. z po wo du nie chę ci do współ pra cy. Zob. AIPN Gd, Kar ta Mkr -2 z Kar to te -
ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. S. Za łu skie go; S. Cenc kie wicz, Ope ra cja „Ar ka”, czy li
Służ ba Bez pie czeń stwa w wal ce z Ru chem Mło dej Pol ski w la tach 1979–1988 [w:] idem, Ocza mi bez pie -
ki. Szki ce i ma te ria ły z dzie jów apa ra tu bez pie czeń stwa PRL, Ło mian ki 2012, s. 387–388.

40 Pa weł Mi kłasz (ur. 1946), dzia łacz ROPCiO i RMP. Współ twór ca Wy daw nic twa im. Kon sty tu -
cji 3 Ma ja oraz wy daw nic twa „Myśl”. W la tach 1971–1989 za re je stro wa ny przez De par ta ment III MSW
ja ko TW ps. „Jan Le wan dow ski”, „Sta ni sław Wy soc ki”, „Ry bak”, „Za niew ski”; re ali zo wał wie le kom -
bi na cji ope ra cyj nych SB. Zob. S. Cenc kie wicz, Śla da mi bez pie ki i par tii. Stu dia. Źró dła. Pu bli cy sty ka,
Ło mian ki 2009, s. 385–390.

41 AIPN Gd, 0046/364, t. 1, k. 295.
42 AIPN Gd, 003/166, t. 1–28, Spra wa obiek to wa krypt. „Klan”.
43 AIPN Gd, 003/14, t. 62, No tat ka służ bo wa, 7 I 1971 r., k. 25–29; ibi dem, No tat ka służ bo -

wa, 9 I 1971 r., k. 30–32; ibi dem, Skrót in for ma cji, 10 I 1971 r., k. 33–37; ibi dem, Skrót in for ma -
cji, 12 I 1971 r., k. 38–40; ibi dem, Skrót in for ma cji, 18 I 1971 r., k. 46–49; ibi dem, Skrót
in for ma cji, 19 I 1971 r., k. 50–54; ibi dem, Skrót in for ma cji, 20 I 1971 r., k. 55–57; ibi dem, Skrót (nr 2)
in for ma cji, 25 I 1971 r., k. 59–60; ibi dem, Skrót in for ma cji, 25 I 1971 r., k. 61–62.

44 AIPN Gd, 003/14, t. 4, k. 46–49.



Bądkowskie go zna na z za an ga żo wa nia an ty par tyj ne go”45. Ja ko cie ka wost kę moż na po -
dać, że w in for ma cjach nt. ak tu al nych wy da rzeń na od cin ku Ko ścio ła rzym sko ka to lic -
kie go w wo je wódz twie gdań skim z 19 oraz 24 wrze śnia 1970 r., któ re Wy dział IV KW
MO w Gdań sku prze ka zał Wy dzia ło wi ds. Wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w Gdań sku,
za war ta jest wzmian ka o za mia rze pi sa nia przez Le cha Bąd kow skie go po wie ści hi sto -
rycz nej i proś bie pi sa rza do bi sku pów pel pliń skie go i gdań skie go o zgo dę na wstęp do ko -
ścio łów, ku rii, klasz to rów i ko ściel nych ar chi wów46.

Wkrót ce po śmier ci Bąd kow skie go uka za ło się bez de bi to we wy da nie „Prze glą du
Politycz ne go” po świę co ne je go pa mię ci. SB zdo by ła i zar chi wi zo wa ła eg zem plarz te go
pisma47.

*  *  *

Znisz cze nie ma te ria łów ar chi wal nych spra wy krypt. „In spi ra tor” po zo sta wić mu si już
na za wsze uczu cie nie do sy tu. Jed nak że za cho wa ło się wy star cza ją co wie le do ku men tów,
aby w znacz nym stop niu od two rzyć prze bieg za in te re so wa nia SB Le chem Bąd kow skim.
Jed no cze śnie przy czy nia ją się one do po sze rze nia wie dzy o ży ciu i dzia łal no ści tej nie -
zwy kle barw nej po sta ci. Nie wie le za cho wa ło się ma te ria łów na jej te mat z lat pięć dzie -
sią tych i po cząt ku lat sześć dzie sią tych, do brze udo ku men to wa ne są na to miast la ta
1968–1976. Póź niej po now nie po ja wia się istot na lu ka, któ ra wy ni ka po czę ści ze spad ku
za in te re so wa nia SB Le chem Bąd kow skim w tym cza sie. Wzra sta ono w la tach 1980–1981,
co au to ma tycz nie prze kła da się na ob fi tość źró deł, i koń czy się wraz z wpro wa dze niem
sta nu wo jen ne go. Wkrót ce po tem po stę pu ją ca cho ro ba znacz nie ogra ni czy ła ak tyw ność
pi sa rza.

Przed sta wio ny po wy żej opis sta nu za cho wa nych ma te ria łów na te mat Le cha Bąd -
kow skie go nie ro ści so bie pra wa do kom plet no ści. Sta no wi jed nak swo isty prze wod nik
po ar chi wa liach do ty czą cych gdań skie go li te ra ta, znaj du ją cych się obec nie w za so bie
IPN, i punkt wyj ścia do dal szych sa mo dziel nych po szu ki wań przez ba da czy za in te re so -
wa nych tą te ma ty ką. Moż li we jest od na le zie nie nie zna nych obec nie do ku men tów za rów -
no w wy ni ku dro bia zgo wej kwe ren dy i żmud nych po szu ki wań, jak i w spo sób
przy pad ko wy.

Uzu peł nie niem ni niej sze go ar ty ku łu jest wy bór do ku men tów uka zu ją cy cha rak ter i za -
kres dzia łań ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa PRL wo bec Bąd kow skie go. W cza -
sie edy cji po pra wio no błę dy or to gra ficz ne i in ter punk cyj ne, sta ra no się jed nak za cho wać
ory gi nal ną, cha rak te ry stycz ną dla epo ki i ma te ria łów „bez pie ki” skład nię. Uzu peł nie nia
w tek ście po cho dzą ce od edy to ra po da no w na wia sach kwa dra to wych. Wszel kie wy róż -
nie nia w tek ście zo sta ły za zna czo ne czcion ką po gru bio ną. Oso by wy stę pu ją ce w do ku -
men tach, tam gdzie by ło to moż li we, opa trzo no krót ki mi not ka mi bio gra ficz ny mi.
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45 AIPN Gd, 0046/79, t. 5, k. 15–25.
46 AIPN Gd, 299/34, k. 189–195.
47 AIPN Gd, 0046/792, t. 17, „Prze gląd Po li tycz ny”, nu mer spe cjal ny po świę co ny L. Bąd kow skie -

mu, czer wiec 1984 r.



TEKST ŹRÓDŁA

Nr 1

B.d., b.m. – Wy ciąg z Po sta no wie nia o wszczę ciu wstęp no -agen tu ral ne go roz pra co wa nia
prowa dzo ne go przez Wy dział V WUBP w Gdań sku

Wy ciąg 
z Po sta no wie nia o wszczę ciu wstęp no -agen tu ral ne go roz pra co wa nia

Ja, z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu V WUBP w Gdań sku, po sta no wi łem za ło żyć
wstęp ne agen tu ral ne roz pra co wa nie na gru pę dzien ni ka rzy po dej rza nych o pro wa dze nie
wro giej dzia łal no ści wśród re ak cyj nych ele men tów ka szub skich i po mor skich, ba zu jąc
na se pa ra ty zmie ka szub sko -po mor skim.

Krót kie stresz cze nie ma te ria łów

W okre sie oku pa cji po wsta ła na te re nie An glii gru pa lu dzi, do któ rej na le żał Bąd kow -
ski Lech, ja ko współ or ga ni za tor tej gru py. Gru pa ta zaj mo wa ła się za rów no w cza sie oku -
pa cji, jak i po wy zwo le niu re gio na li zmem Ka szub i Po mo rza. W 1945 r. Bąd kow ski Lech,
obec ny re dak tor dzia łu go spo dar czo -mor skie go w „Dzien ni ku Bał tyc kim”, wy da je
w Lon dy nie bro szu rę pt. Po mor ska Myśl Po li tycz na. W bro szu rze tej pod kre śla się re -
gio na lizm Ka szub i Po mo rza i na wią zu je do Ru chu Mło do ka szub skie go, któ ry prze po jo -
ny był se pa ra ty zmem.

W 1946 r. Bąd kow ski Lech wra ca do Pol ski ja ko zde mo bi li zo wa ny ppor. Ma ry nar ki
Wo jen nej. Po przy jeź dzie do Pol ski otrzy mu je pra cę w re dak cji „Dzien ni ka Bał tyc kie go”.

W 1947 r. jest współ pra cow ni kiem nie ofi cjal nym ga ze ty wy da wa neja w Wej he ro wie
przez Ri cher ta Bru no na1 pod na zwą „Zrzesz Ka szub ska”. Ga ze ta ta wy cho dzi ła w la tach
1946–1947. Re da go wa na by ła w ję zy ku ka szub skim. Ga ze tę tę m.in. fi nan so wa ła Po lo -
nia ame ry kań ska. Do li kwi da cji tej ga ze ty, jak się wy ra ził Bąd kow ski, przy czy nił się
Richert Bru non, któ ry w ja skra wej for mie pro pa go wałb se pa ra tyzm ka szub ski.

Pod ko niec 1948 r. lub na po cząt ku 1949 r. w miesz ka niu Bąd kow skie go w Gdy ni
od by ło się spo tka nie, na któ rym by li: kon sul an giel ski2, Bąd kow ski Lech, dr Bu kow ski
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a W ory gi na le: wy da nej.
b W ory gi na le: pu bli ko wał.
1 Bru non Ri chert (ur. 1921), dzia łacz ka szub ski, dzien ni karz, na uczy ciel. W cza sie oku pa cji nie miec -

kiej czło nek łódz kiej cho rą gwi Sza rych Sze re gów, po woj nie w kon spi ra cyj nych struk tu rach SN
(do 1947), póź niej zwią za ny z PAX. W la tach 1949–1950 był re je stro wa ny przez MUBP w Gdy ni ja ko
in for ma tor ps. „C -5”, w okre sie 1954–1956 przez Wy dział III De par ta men tu XI/III MBP/KdsBP ja ko in -
for ma tor ps. „Woj ciech Kos”, a w la tach 1964–1967 przez Re fe rat ds. SB KP MO w Zło to wie ja ko TW
ps. „Woj ciech Su dom ski”. Zob. AIPN, 00945/489, Mi kro film akt TW ps. „C -5”, „Woj ciech Kos”; AIPN
Sz, 00123/3028, Mi kro film akt TW ps. „Woj ciech Su dom ski”.

2 Cla ren ce Nor bu ry Ezard (1896–1986), dy plo ma ta bry tyj ski. W la tach 1946–1949 kon sul ge ne ral -
ny w Gdań sku.



An drzej3 – zna ny ka szu bo log, au tor książ ki pt. Re gio na lizm ka szub ski, współ pra cow nik
„Dzien ni ka Bał tyc kie go”, Kra ak Piotr4 – na czel ny re dak tor „Dzien ni ka Bał tyc kie go”,
Woj ciech Jan kow ski5 – by ły pra cow nik „Dzien ni ka Bał tyc kie go”, oraz by ły stu dent
W[yż szej] S[zko ły] H[an dlu] M[or skie go w So po cie], usu nię ty z tej re dak cji i WSHM
za współ pra cę z mi sją han dlo wą pań stwa ka pi ta li stycz ne go.

Treść roz mo wy z te go spo tka nia nie jest zna na. Na te mat te go spo tka nia – przed je go
od by ciem się – Bąd kow ski po wie dział, iż bę dzie to cie ka we spo tka nie z dys ku sją na te -
ma ty te re no we.

Dru gie zna ne nam spo tka nie kon su la an giel skie go oraz to wa rzy szą ce go mu mło de go
pra cow ni ka kon su la tu (na zwi sko nie zna ne) z Bąd kow skim Le chem i Gu zio łek Ce cy lią
od by ło się w 1949 r. na kon cer cie Fil har mo nii Bał tyc kiej w au li gim na zjum w So po cie.
Na spo tka niu tym ww. czu li się skrę po wa ni i roz mo wy to czy ły się na ogół na te ma ty [do -
ty czą ce] mu zy ki. Mło dy pra cow nik kon su la tu, An glik, na ogół gło su nie za bie rał.

W cza sie pro wa dzo nych roz mów z KP „Mo skit” na te ma ty ka szub skie mó wiłc ond,
iż po trzeb ni nam są mło dzi in te li gen ci z Po mo rza. Znacz ną ilość miej sca w cza sie pro -
wa dzo nych roz mów przez Bąd kow skie go z KP „Mo skit” po świę cał on za po zna niu go
z re gio na li zmem ka szub skim. Pod kre ślał czę sto w roz mo wie, że te raz, kie dy pra wie całe
Po mo rze jest w gra ni cach Pol ski, trze ba kon ty nu ować pra cę nad ka szubsz czy zną
na miej scu i w za hu ka nych, bo jaź li wych przez cią głe po ni ża nie Ka szu bach wzbu dzić
ich du mę i war tość. Wła śnie do tej po ry nad przy wró ce niem war to ści Ka szu bów ja ko
gru py re gio nal nej po trzeb ni są mło dzi in te li gen ci wy wo dzą cy się lub miesz ka ją cy od lat
na Wy brze żu.

Na po cząt ku ma ja 1952 r. Bąd kow ski Lech pod czas dys ku sji z KP „Mo skit” na te ma -
ty ha ftu ka szub skie go po wie dział do nie go, iż na resz cie za czy na ro zu mieć za gad nie nie
ka szubsz czy zny – to dla cie bie bar dzo do brze, bo je śli do nas nie przy stą pisz, to w naj -
bliż szym ro ku zli kwi du je my cię. W lip cu 1952 r. w cza sie roz mo wy pro wa dzo nej przez
Bąd kow skie go z KP „Mo skit”, któ ry na wią zał do roz mo wy prze pro wa dzo nej w ma -
ju 1952 r., py ta jąc Bąd kow skie go, czy on mó wił se rio o je go li kwi da cji – Bąd kow ski
na to od po wie dział, że jak KP „Mo skit” nie przy stą pi do ich obo zu, to zo sta nie wy koń -
czo ny. [KP] „Mo skit” za py tał i co w tej chwi li za mier za cie. Bąd kow ski od po wie dział,
że za po wiedź zo sta nie wy ko na na.
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c W ory gi na le da lej miej sce wy krop ko wa ne.
d Z kon tek stu wy ni ka, że cho dzi tu taj o Le cha Bąd kow skie go.
3 An drzej Bu kow ski (1911–1997), po lo ni sta, hi sto ryk li te ra tu ry, re dak tor, pu bli cy sta, ba dacz ru chu

ka szub skie go. Wy kła dow ca i rek tor Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w Gdań sku (1956–1962), je den z ini -
cja to rów dzia łań na rzecz po wsta nia Uni wer sy te tu Gdań skie go i je go póź niej szy wy kła dow ca; czło nek
PZPR.

4 Piotr Kra ak (ur. 1912), dzien ni karz. W la tach 1945–1947 re dak tor na czel ny „Gło su Na ro du” – or -
ga nu Mi ni ster stwa In for ma cji i Pro pa gan dy w Czę sto cho wie, w la tach 1950–1956 re dak tor na czel ny
„Dzien ni ka Bał tyc kie go”, na stęp nie re dak tor pism „Ster” i „Ty go dnik Mor ski”; czło nek PZPR; w 1968 r.
wy emi gro wał do Izra ela. W la tach 1951–1955 był re je stro wa ny przez MUBP w Gdy ni ja ko dys po nent
LK krypt. „Kra kus”, na stęp nie w la tach 1968–1969 in wi gi lo wa ny przez Wy dział II KW MO w Gdań sku
w ra mach KE krypt. „Re dak tor”. Zob. AIPN Gd, Kar ty E -04 oraz E -14 z Kar to te ki od two rze nio wej
b. SB WUSW w Gdań sku dot. P. Kra aka.

5 Woj ciech Jan kow ski (1927–2010), dzien ni karz. Ope ra tor fil mo wy zwią za ny z OTV w Gdań sku,
au tor wie lu fil mów do ku men tal nych, m.in. „Strajk”, „Gru dnio we ta śmy”, „Le gen da o Jan ku Wi śniew -
skim”.



Sło wo „nasz obóz” wy po wie dzia ne przez Bąd kow skie go od no si się do lu dzi zaj mu -
ją cych się za gad nie niem ka szub skim.

Do bli skich kon tak tów Bąd kow skie go na le ży Ri chert Bru non (ukry wa się lub praw -
do po dob nie uciekł za gra ni cę), by ły wy daw ca ga ze ty re gio nal nej „Zrzesz Ka szub ska”.

Z do nie sie nia inf. ps. „Wi śniew ski” wy ni ka, iż przed wo jen ni dzia ła cze Ru chu Mło -
do ka szub skie go utrzy mu ją ze so bą po wy zwo le niu ży wy kon takt. Inf. ps. „Wi śniew ski”
w do nie sie niu z dnia 29 I 1951 r. wy mie nia i krót ko cha rak te ry zu je dzia ła czy te go ru chu
ja ko przed sta wi cie li se pa ra ty zmu ka szub skie go. Sze reg tych dzia ła czy by ło po wią za nych
w okre sie mię dzy wo jen nym ze Stron nic twem Na ro do wym, a w okre sie oku pa cji z „Gry -
fem Po mor skim”. Ak tyw Ru chu Mło do ka szub skie go to prze waż nie in te li gen cja i miesz -
czań stwo ka szub skie oraz sze reg księ ży z te go te re nu. W do nie sie niu inf. ps.
„Wi śniew ski” prze cho dzą dwa na zwi ska, o któ rych po da je KPe „Mo skit”, mia no wi -
cie – Ri chert Bru non i dr Bu kow ski An drzej, ja ko za go rza li se pa ra ty ści ka szub scy bio rą -
cy ak tyw ny udział w Ru chu Mło do ka szub skim.

Z te go wy ni ka, iż gru pa, do któ rej na le ży Bąd kow ski, jest po wią za na z Ru chem Mło -
do ka szub skim i je go ak ty wi sta mi, któ rzy mo gą być wy ko rzy sty wa ni za rów no przez ro -
dzi mą re ak cję (emi gra cja), jak też ob cy wy wiad do wro giej ro bo ty skie ro wa nej
p[rze ciw]ko Pol sce Lu do wej na ba zie se pa ra ty zmu ka szub skie go.

Odb. 2 egz.
W.M.

Źró dło: AIPN Gd, 0027/886, t. 2, k. 80–82, ory gi nał, mps.
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e W ory gi na le: kpt.



Nr 2

1958 ma rzec 25, Gdańsk – No tat ka służ bo wa star sze go ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia -
łu III KW MO w Gdań sku kpt. Edwar da Pie tra sa do ty czą ca sy tu acji w re dak cji ty go dni -
ka „Kaszëbë”

Gdańsk, dnia 25 mar ca 1958 r.
Ści śle taj ne
Egz. nr …

No tat ka służ bo wa

W dniu 22 III 1958 r., bę dąc wspól nie z z[astęp]cą na czel ni ka Wy dzia łu III kpt. [Alek -
san drem] Świer czyń skim1 u na czel ni ka Woj[ewódz kie go] Urzę du Kon tro li Pra sy, Pu bli -
ka cji i Wi do wisk tow. [Ka zi mie rza] Ro sa dziń skie go2 w spra wach służ bo wych,
po in for mo wał nas do dat ko wo o sy tu acji ist nie ją cej w ko lek ty wie re dak cyj nym ty go dni -
ka „Kaszëbë”, w któ rym aniek tó rzy z re dak to rów co raz czę ściej usi łu ją prze for so wać swe
ar ty ku ły, po sia da ją ce wy raź nie cha rak ter se pa ra ty stycz no -na cjo na li stycz nya. Treść tych
ar ty ku łów za wo alo wa na jest nie jed no krot nie ma ło mó wią cy mi, dość nie win ny mi ty tu ła -
mi, w któ rych pod przy kryw ką spraw ma ją cych wy ka zać i pod trzy maćb kul tu rę bądź też
zwy cza je lu du ka szub skie go wci ska się pro ble my po li tycz ne mo gą ce spo wo do wać du że
szko dy na tym od cin ku. Przy kła dem te go jest cho ciaż by ar ty kuł Iza bel li Tro ja now skiej
pt. Ko mu prze szka dza re gio na lizm, w któ rym prze bi ja dość wy raź nie ce cha se pa ra ty zmu
i na cjo na li zmu ka szub skie go „dys kry mi no wa ne go” przez nie któ rych na szych dzia ła czy
po li tycz nych. Ar ty kuł ten ule gnie praw do po dob nie kon fi ska cie bądź też wy cię ciu nie -
któ rych je go czę ści. Fo to ko pia je go jest w na szym po sia da niu. W dal szej roz mo wie na te
te ma ty tow. Ro sa dziń ski pro sił, by zwró cić uwa gę na po zo sta ły ko lek tyw re dak cyj ny
tegoż pi sma, m.in. na ob. [Ta de usza] Bol du ana3, re dak to ra na czel ne go, oraz ob.
cBądkowskiego Le cha – bę dą ce go głów nym in spi ra to rem tej ca łej po li ty ki w tym że śro -
do wi skuc. Nad mie nił nam rów nież, iż oso by te w ostat nim okre sie usi łu ją ro bić ja kąś
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a–a Za zna czo no od ręcz ną pio no wą li nią na mar gi ne sie.
b W ory gi na le: po trzy mać.
c–c Pod kre ślo no od ręcz nie.
1 Alek san der Świer czyń ski (ur. 1928), ppłk MO; 1949–1950 mł. re fe rent Wy dzia łu V WUBP w Ka -

to wi cach, 1950–1951 re fe rent Wy dzia łu V WUBP w Ka to wi cach, 1951 r. st. re fe rent Wy dzia łu V WUBP
w Ka to wi cach, 1951–1952 słu chacz CW MBP, 1952–1953 kie row nik sek cji Wy dzia łu IV WUBP w Ka -
to wi cach, 1953–1955 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV WUBP/WUdsBP w Ka to wi cach, 1955–1956 kie -
row nik Ka te dry Przed mio tów Ope ra cyj nych Ośrod ka Szko le nio we go BP w Gdań sku, 1957–1962
za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1962–1982 na czel nik Wy dzia łu IV KW MO
w Gdań sku. AIPN Gd, 214/2148, t. 1–3, Ak ta oso bo we.

2 Sze rzej o gdań skiej cen zu rze kie ro wa nej przez Ka zi mie rza Ro sa dziń skie go zob. B. Go gol, Fa bry -
ka fał szy wych tek stów. Z dzia łal no ści Wo je wódz kie go Urzę du Kon tro li Pra sy, Pu bli ka cji i Wi do wisk
w Gdań sku w la tach 1945–1958, War sza wa 2001.

3 Ta de usz Bol du an (1930–2005), dzien ni karz, pu bli cy sta, dzia łacz ka szub ski. Współ twór ca
i wielolet ni dzia łacz Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go, re dak tor na czel ny dwu ty go dni ka „Kaszëbë”
(1957–1961), na stęp nie zwią za ny z cza so pi sma mi „Li te ry” i „Czas”; czło nek PZPR.



nagon kę na ob. [Je rze go] Kie drow skie go4 – człon ka par tii wcho dzą ce go rów nież w skład
ko lek ty wu re dak cyj ne go ty go dni ka „Kaszëbë”. W[edłu]g opi nii tow. Ro sa dziń skie go tow.
Kie drow ski jest je dy nym czło wie kiem, na któ rym w chwi li obec nej moż na po le gać, i ja -
ko sta ry pra cow nik WUKPPiW, bę dą cy szcze gól nie wy czu lo ny na te spra wy, jest im nie -
wy god ny i chcą go się po zbyć. O po wyż szym jest już po in for mo wa ny za in te re so wa ny
pra cow nik KW PZPR w Gdań sku, mi mo to – i wy da je się słusz nie – aby spra wy te w dal -
szym cią gu mieć na uwa dze, by w po rę sy gna li zo wać K[omi te to wi] W[oje wódz kie mu
PZPR] o dal szych ewen tu al nych po su nię ciach na tym od cin ku.

Po nad to w dniu 25 mar ca br. tow. Ro sa dziń ski po in for mo wał mnie, że ob. Bąd kow -
ski Lech – od gry wa ją cy głów ną ro lę w ko lek ty wie re dak cyj nym ty go dni ka
„Kaszëbë” – usi łu je bądź też czy ni już przy go to wa nia do prze kształ ce nia ty go dni ka
„Uwa ga” (pi smo stu denc kie) w ty go dnik li te rac ko -po li tycz ny, ma ją cy rze ko mo re pre -
zen to wać to śro do wi sko na na szym te re nie. Zre ali zo wa nie te go – w[edłu]g opi nii tow.
Ro sa dziń skie go – po gor szy ło by sy tu ację na od cin ku stu denc kim, któ re w chwi li obec nej
kon cen tru je się wo kół swe go pi sma po sia da ją ce go już bądź co bądź skry sta li zo wa ną li -
nię po li tycz ną i co raz bar dziej wpro wa dza ją cą ją w ży cie. W prze ciw nym wy pad ku ob.
Lech Bąd kow ski – zna ny ze swej dzia łal no ści na do tych cza so wym od cin ku oraz w opar -
ciu o nie któ re ele men ty zna ne już z te goż śro do wi ska – spo wo do wać mo że dal sze trud -
no ści na tu ry po li tycz nej na na szym te re nie. Nad mie nia się, iż ob. Bąd kow ski wcho dzi
obec nie w skład rad nych Pre zy dium W[oje wódz kiej] R[ady] N[aro do wej] w Gdań sku.

St[ar szy] ofi cer ope rac[yj ny] Wy dzia łu III
(–) E[dward] Pie tras5, kpt.d

Wy ko na no w 2 egz. H.W.
Egz. nr 1 – Na czel nik Wydz[ia łu] III
Egz. nr 2 – aa

Źró dło: AIPN, 0296/164, t. 3, k. 7–8, ory gi nał, mps.
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d Po wy żej nie czy tel ny pod pis.
4 Je rzy Kie drow ski (ur. 1934), dzia łacz ka szub ski. W la tach 1971–1976 pre zes Zrze sze nia Ka szub -

sko -Po mor skie go, dy rek tor Wo je wódz kie go Ośrod ka Kul tu ry w Gdań sku; czło nek PZPR.
5 Edward Pie tras (ur. 1924), kpt. MO; 1945–1946 war tow nik PUBP w So po cie, 1946–1947 mł. re -

fe rent PUBP w So po cie, 1947–1950 re fe rent PUBP w So po cie, 1950–1951 st. re fe rent PUBP w Prusz -
czu Gdań skim, 1951–1952 słu chacz CW MBP, 1952–1953 za stęp ca sze fa PUBP w Lę bor ku, 1953–1954
za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu XI WUBP w Gdań sku, 1954–1955 kie row nik sek cji Wy dzia łu III WUBP
w Gdań sku, 1955 r. st. re fe rent Wy dzia łu III WUdsBP w Gdań sku, 1955–1956 kie row nik sek cji Wy dzia -
łu III WUdsBP w Gdań sku, 1956–1959 st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku,
1959–1962 kie row nik gru py Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1962–1970 kie row nik gru py Wy dzia -
łu IV KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/1589, Ak ta oso bo we.



Nr 3

1968 kwie cień 12, Gdańsk – Mel du nek na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku ppłk.
Ja na Ku ja wy do In spek to ra tu De par ta men tu III MSW w War sza wie in for mu ją cy o za ło -
że niu spra wy ope ra cyj nej krypt. „In spi ra to rzy” do ty czą cej gru py pi sa rzy z Od dzia łu
Gdań skie go Związ ku Li te ra tów Pol skich

Gdańsk, dnia a12 IVa 1968 r.
Taj neb

Egz. nr a1ac

In spek to rat De par ta men tu III
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych

w War sza wie

Mel du nekd

Za wia da miam, że w dniu 10 kwiet nia br. za ło żo no spra wę ope ra cyj ną krypt. „In spi -
ra to rzy”, nr rej. 8590, na gru pę li te ra tów – człon ków Od dzia łu Gdań skie go ZLP:

1. Bąd kow ski Lech Mie czy sław, s. Ka zi mie rza i Zo fii Fau st man, ur. 24 I 1920 r. w To -
ru niu, oby wa tel stwo i na ro do wość pol skie, bez par tyj ny, po cho dze nie społ[ecz ne] – int[eli -
gen cja] pra cu ją ca, wy kształ ce nie – wyż sze, bez sta łe go miej sca pra cy, zam[iesz ka ły]
Gdańsk, ul. […].

2. Ostrow ska Ró ża, c. Wik to ra i Ja dwi gi Wo kul skiej, ur. 1 IX 1926 r. w Wil nie
(ZSRR), na ro do wość ży dow ska, oby wa tel stwo pol skie, bez par tyj na, po cho dze nie
społ[ecz ne] – int[eli gen cja] pra cu ją ca, wy kształ ce nie – śred nie, za trud nio na w Te atrze
Wy brze że w Gdań sku na sta no wi sku kie row ni ka li te rac kie go, zam[iesz ka ła] Gdańsk -
-Wrzeszcz, ul. […].

3. Fe ni kow ski Fran ci szek Jan, s. Ma ria na i Zo fii Mal kow skiej, ur. 15 V 1922 r. w Po -
zna niu, oby wa tel stwo i na ro do wość pol skie, wy kształ ce nie – wyż sze, bez par tyj ny, ren -
ci sta, zam[iesz ka ły] Gdy nia, ul. […].

Z po sia da nych in for ma cji wy ni ka, że w ostat nim okre sie wy mie nie ni zaj mu ją sta no -
wi sko opo zy cyj ne w sto sun ku do po li ty ki par tii w dzie dzi nie kul tu ry. Na ofi cjal nym ze -
bra niu li te ra tów w Gdań sku wy ka zy wa li oni so li dar ność wo bec dzia łal no ści wro gich
ele men tów po śród li te ra tów war szaw skich oraz po par li wy stą pie nia stu denc kie.

Pod in spi ra cją Bąd kow skie go gru pa ta opra co wa ła oświad cze nie, w któ rym zo sta ły
za war te po wyż sze po glą dy. Treść te go oświad cze nia by ła kol por to wa na w śro do wi sku
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Obok pre zen ta o tre ści: In spek to rat De par ta men tu III MSW. Wpły nę ło dn. 13 IV 1968 r. Nr 0501,

zał. … Da tę i nu mer wpi sa no od ręcz nie.
c Po le wej stro nie pie częć na głów ko wa o tre ści: Ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej Woj[ewódz twa]

Gdań skie go L.dz. BD -01388/68. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie.
d Na le wym mar gi ne sie od ręcz ny do pi sek: Tow. [na zwi sko nie czy tel ne]. Pro szę po in for mo wać

wydz[ia ły] IV i IV [sic!] 13 IV 1968 r. Obok nie czy tel na pa ra fa.



gdań skich li te ra tów, a po szcze gól ne eg zem pla rze wy sła no do Za rzą du Głów ne go i Za -
rzą du Od dzia łu War szaw skie go ZLP.

Wy mie nie ni zor ga ni zo wa li sze reg ze brań w miesz ka niach pry wat nych, w cza sie któ -
rych oma wia no tak ty kę dal sze go po stę po wa nia. Na ze bra niach tych zaj mo wa li oni sta -
no wi sko an ty par tyj ne, wy ra ża jąc się ob raź li wie o przy wód cach PZPR. Po wyż sza gru pa
wy wie ra de mo ra li zu ją cy wpływ na po zo sta łych li te ra tów i swo je oto cze nie. Lech Bąd -
kow ski uwa ża sie bie za du cho we go przy wód cę opo zy cji w śro do wi skach kul tu ral nych
Wy brze ża. W swym dzia ła niu Bąd kow ski, Ostrow ska i Fe ni kow ski dą żą do pod po rząd -
ko wa nia so bie osób z róż nych śro do wisk w ce lu prze ciw sta wie nia się w spo sób czyn ny
po li ty ce par tii i rzą du na od cin ku kul tu ral nym.

O wy ni kach roz pra co wa nia bę dzie my po wia da miać w od dziel nych mel dun kach.

Na czel nik Wy dzia łu III
ppłk Jan Ku ja wae

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa
Oprac. J.M. z B.D.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 258–259, ory gi nał, mps.
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e Po wy żej nie czy tel ny pod pis.



Nr 4

1969 sty czeń 9, Gdańsk – Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku
mjr. Wła dy sła wa Skwa ry do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW
w War sza wie płk. Zyg mun ta Bie lec kie go z in for ma cją o prze bie gu wy bo rów de le ga tów
Od dzia łu Gdań skie go ZLP na Kra jo wy Zjazd ZLP w Byd gosz czy

Gdańsk, dnia a9 stycz niaa 1969 r.b

Taj ne
cEgz. nr a1a

Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu IV
De par ta men tu III

Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
w War sza wie

(płk Z[yg munt] Bie lec ki1)

W związ ku z pi smem wa szym z dnia 27 XI 1968 r., L.dz. OE–IV–04027/68, do ty -
czą cym wy bo rów w Od dzia le Gdań skim ZLP in for mu ję, że w dniu 4 stycz nia br. do ko -
na ne zo sta ły wy bo ry de le ga tów na Kra jo wy Zjazd ZLP w Byd gosz czy. W wy ni ku
prze pro wa dzo ne go gło so wa nia śro do wi sko li te rac kie Wy brze ża bę dzie na zjeź dzie re pre -
zen to wa ne przez: Sta ni sła wę Fle sza ro wą -Mu skat2, Mi cha ła Mi sior ne go3 oraz Le cha Bąd -
kow skie go.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po wy żej od ręcz ny do pi sek: OE–IV040 27/68.
c Po le wej stro nie pie częć na głów ko wa o tre ści: Ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej Woj[ewódz twa]

Gdań skie go L.dz. BD–0127/69. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie.
1 Zyg munt Bie lec ki (ur. 1922), płk MO; 1944–1945 wy wia dow ca PUBP w Stop ni cy, 1946–1948 re fe -

rent Wy dzia łu V WUBP w Kiel cach, 1948–1951 re fe rent Wy dzia łu VI De par ta men tu V MBP, 1951–1953
st. re fe rent Wy dzia łu VI De par ta men tu V MBP, 1953–1954 st. re fe rent Wy dzia łu IV De par ta men tu V
MBP, 1954–1955 st. re fe rent Wy dzia łu VI De par ta men tu III KdsBP, 1955–1956 st. re fe rent Wydzia łu IV
De par ta men tu III KdsBP, 1957–1958 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, 1958–1963
st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, 1964–1966 in spek tor Wy dzia łu IV De par ta -
men tu III MSW, 1966–1972 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, 1972–1974 za -
stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW, 1974–1979 na czel nik Wy dzia łu IV De par ta men -
tu III MSW, 1979–1983 za stęp ca ko men dan ta sto łecz ne go MO ds. SB, 1983 r. za stęp ca sze fa SUSW
ds. SB, 1984–1987 szef Ze spo łu do Zwal cza nia Ter ro ry zmu De par ta men tu III MSW, 1987–1989 na czel -
nik Wy dzia łu XI De par ta men tu III MSW. AIPN, 0604/1420, Ak ta oso bo we.

2 Sta ni sła wa Fle sza ro wa -Mu skat (1919–1989), po wie ścio pi sar ka, po et ka, pu bli cyst ka, dra ma turg.
Kie row nik li te rac ki Te atru Wy brze że (1950–1953), czło nek ko le gium re dak cyj ne go mie sięcz ni ka „Li te -
ry” (1962–1973), dwu krot ny pre zes Od dzia łu Gdań skie go ZLP (1966–1971).

3 Mi chał Mi sior ny (1933–2005), dzien ni karz, pi sarz, tłu macz, kry tyk. Pu bli ko wał w „Ty go dni ku Za -
chod nim” (1960–1965), „Gło sie Szcze ciń skim” (1965–1970), „Li te rach” (1966–1972), w la tach 1972–1990
zwią za ny z „Try bu ną Lu du” (1986–1990 kie row nik Dzia łu Kul tu ral ne go), współ pra cow nik re dak cji te -
le wi zyj ne go pro gra mu „Pe gaz”, dy rek tor De par ta men tu Pro gra mo wa nia Na czel ne go Za rzą du Ki ne ma -
to gra fii (1979–1981), re dak tor na czel ny Re dak cji Fil mo wej TVP (1983–1986); czło nek PZPR.



St[ani sła wa] Fle sza ro wa -Mu skat jest pre ze sem Za rzą du Od dzia łu Gdań skie go ZLP.
Bez par tyj na. W pra cach za rzą du ak tyw nie nie an ga żu je się, po zo sta wia jąc ini cja ty wę or -
ga ni za cji par tyj nej. Jest lo jal nie usto sun ko wa na do obec nej rze czy wi sto ści, w sze re gu
wy pad kach na ze bra niach wy ka zy wa ła się ja ko oso ba od da na li nii po li tycz nej par tii. Jej
sta no wi sko w kwe stiach po li tycz nych jest jed nak uwa run ko wa ne chę cią po zo sta nia pre -
ze sem od dzia łu w na stęp nej ka den cji.

Mi chał Mi sior ny – se kre tarz Za rzą du Od dzia łu Gdań skie go ZLP, czło nek PZPR. Spe -
cja li zu je się w kry ty ce te atral nej. W ostat nim okre sie wy ka zy wał du że za an ga żo wa nie
w pra cach od dzia łu, re pre zen tu jąc wła ści we sta no wi sko w sze re gu kwe stiach. Po nie waż
jed nak w okre sie po przed nim był on au to rem nie od po wie dzial nych wy po wie dzi, na le ży
przy pusz czać, iż obec nie re pre zen to wa ne po glą dy wy ni ka ją z dą że nia do zro bie nia ka -
rie ry w miej sco wej pra sie.

Mi sior ny ma po wią za nia z wro go na sta wio ny mi oso ba mi za trud nio ny mi w Te atrze
Wy brze że, a tak że przy pusz cza my, że sym pa ty zu je z kil ko ma li te ra ta mi o po glą dach re -
wi zjo ni stycz nych.

Lech Bąd kow ski – bez par tyj ny, by ły pre zes Od dzia łu Gdań skie go ZLP. Du cho wy
przy wód ca i in spi ra tor gru py opo zy cyj nej w śro do wi sku gdań skich li te ra tów, po wią za ny
z se pa ra ty sta mi ka szub ski mi. W mar cu 1968 r. ofi cjal nie po parł sta no wi sko an ty par tyj -
nej gru py li te ra tów war szaw skich oraz żą da nia wy su wa ne przez nie od po wie dzial ne ele -
men ty w śro do wi sku aka de mic kim. Za warł to [w] opra co wa nym przez sie bie oświad cze -
niu, któ re za je go na mo wą pod pi sa ło trzech in nych li te ra tów. Po wy da rze niach
mar co wych ofi cjal nie nie an ga żu je się w dzia łal no ść po li tycz ną, wy rę cza jąc się oso ba mi
mu ule gły mi.

Na zjeź dzie Bąd kow ski bę dzie za bie rał głos, po ru sza jąc pro ble my do ty czą ce spraw
so cjal nych li te ra tów oraz zwięk sze nia szans dla współ cze snej li te ra tu ry.

W związ ku z po wyż szym pro si my o zwró ce nie szcze gól nej uwa gi na oso bę li te ra ta
Bąd kow skie go, któ ry mo że w po ro zu mie niu z de le ga ta mi o zbli żo nych mu po glą dach
ujem nie rzu to wać na prze bieg zjaz du oraz wy bo ry no we go Za rzą du Głów ne go ZLP.

Po za wy mie nio ny mi de le ga ta mi w zjeź dzie uczest ni czyć bę dą li te ra ci: Ró ża Ostrow -
ska – ja ko czło nek Za rzą du Głów ne go ZLP, oraz Sta ni sław Gosz czur ny4.

Ró ża Ostrow ska jest w bar dzo bli skich sto sun kach to wa rzy skich z Bąd kow skim
i repre zen tu je iden tycz ne po glą dy w spra wach po li tycz nych. Wska za ne jest pod da nie
Ostrow skiej sta łej ob ser wa cji ope ra cyj nej pod czas trwa nia zjaz du.

Sta ni sław Gosz czur ny był ty po wa ny przez or ga ni za cję par tyj ną na de le ga ta na zjazd,
od padł róż ni cą jed ne go gło su. W zjeź dzie bę dzie uczest ni czył w cha rak te rze ko re spon -
den ta ra dio we go lub go ścia za pro szo ne go przez Za rząd Głów ny ZLP. Gosz czur ny od sze -
re gu lat jest przez nas wy ko rzy sty wa ny. Po sia da my w sto sun ku do nie go ab so lut ne
za ufa nie. Był uczest ni kiem dwóch po przed nich zjaz dów ZLP, współ pra cu jąc z pra cow -
ni ka mi ope ra cyj ny mi za bez pie cza ją cy mi te zjaz dy.

Po da ny przez nas skład de le ga cji mo że ulec zmia nie, gdyż ak tu al nie roz pa try wa na
jest moż li wość prze pro wa dze nia pew nych po su nięć tak tycz nych. Fle sza ro wa -Mu skat
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4 Sta ni sław Gosz czur ny (1929–2003), pi sarz, dzien ni karz. W la tach 1950–1974 zwią za ny z Roz głoś -
nią Gdań ską Pol skie go Ra dia (1968–1974 re dak tor na czel ny), re dak tor „Rzecz po spo li tej” (1981–1990);
czło nek PZPR i OR MO (spo łecz ny in spek tor ru chu dro go we go).



mo że zre zy gno wać z man da tu, gdyż ja ko pre zes od dzia łu i tak ma pra wo uczest nic twa
[w zjeź dzie], na jej miej sce wszedł by wów czas Gosz czur ny.

W związ ku z wy bra niem Bąd kow skie go w cha rak te rze de le ga ta na zjazd in for mu je -
my, że li te rat ten prze szedł w gło so wa niu na sku tek błę dów po peł nio nych w trak cie ze -
bra nia przez ak tyw, któ ry bę dąc pew ny o wy ni ki, zlek ce wa żył moż li wo ści i wpły wy gru py
opo zy cyj nej li te ra tów.

Wy bo ry Za rzą du Od dzia łu Gdań skie go ZLP są prze wi dzia ne do pie ro na dzień 17 lu -
te go br.

O ewen tu al nie za ist nia łych zmia nach w skła dzie gru py gdań skich de le ga tów na zjazd
ZLP oraz pro ble mach, ja kie bę dą sta wia ne przez nich na fo rum zjaz du, bę dzie my suk ce -
syw nie in for mo wa li te le fo nicz nie lub pi sem nie.

Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu III
mjr mgr Wł[ady sław] Skwa rad5

Wy ko na no w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa
Oprac. J.M. z B.D.

Źró dło: AIPN, 0236/128, t. 6, k. 141–143, ory gi nał, mps.
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d Po wy żej pod pis.
5 Wła dy sław Skwa ra (ur. 1931), ppłk MO; 1954–1955 st. re fe rent Wy dzia łu I WUBP/WUdsBP

w Gdań sku, 1955–1956 st. re fe rent Wy dzia łu IX WUdsBP w Gdań sku, 1956–1957 ofi cer tech ni ki ope -
ra cyj nej Wy dzia łu „T” KW MO w Gdań sku, 1957–1961 st. ofi cer tech ni ki ope ra cyj nej Wy dzia łu „T”
KW MO w Gdań sku, 1961–1967 kie row nik sek cji Wy dzia łu „T” KW MO w Gdań sku, 1967–1968 kie -
row nik gru py Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1968–1969 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO
w Gdań sku, 1969–1972 I se kre tarz KZ PZPR KW MO w Gdań sku, 1972–1973 in spek tor In spek to ra tu
Kie row nic twa SB KW MO w Gdań sku, 1973–1977 in spek tor De par ta men tu I MSW, 1977–1984 st. in -
spek tor przy za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/2160,
t. 1–2, Ak ta oso bo we.



Nr 5

1969 sty czeń 24, War sza wa – Do nie sie nie TW ps. „S. Po toc ki” do ty czą ce je go po by tu
w Gdań sku i sy tu acji w tam tej szym śro do wi sku li te rac kim

Źró dło: „S. Po toc ki” War sza wa, dnia 24 I 1969 r.
Przy jął: Cz[esław] Szew czyk1 Taj ne

Egz. nr …

Do nie sie nie

Mój ostat ni po byt w Gdań sku wy ko rzy sta łem w ce lu zgłę bie nia at mos fe ry w tam tej -
szym śro do wi sku li te rac kim. Usta li łem:

Wy od ręb nia się tzw. gru pa ka szub ska, do któ rej na le żą: Lech Bąd kow ski, Au gu styna

Ne cel2, [Le on] Ro[p]pel3, [Jan] Piep ka4, [Ma ria] Bo ro wik -Bo du szyń ska5, Mie czy sław
Czy chow ski6, Zbi gniew Szy mań ski7, Iza bel la Tro ja now ska, Mi chał Mi sior ny, Ma ria Ko -
wa lew ska8, Ró ża Ostrow ska.
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a W ory gi na le: Le on.
1 Cze sław Szew czyk (ur. 1933), płk MO; 1952–1953 słu chacz szko ły ofi cer skiej Kra jo we go Ośrod ka

Szko le nia BP w Gdań sku, 1953–1955 mł. re fe rent Wy dzia łu III De par ta men tu II MBP, 1955–1956 mł. re -
fe rent Wy dzia łu VII De par ta men tu IV KdsBP, 1956–1957 re fe rent/ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VII De par -
ta men tu IV MSW, 1957–1960 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW, 1961–1965 st. ofi cer
ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW, 1965–1967 in spek tor In spek to ra tu/Wy dzia łu In spek cji
De par ta men tu III MSW, 1967–1972 in spek tor Wy dzia łu III De par ta men tu III MSW, 1972–1977 st. in spek -
tor Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW, 1977–1979 od de le go wa ny służ bo wo do pra cy w MSZ w cha rak -
te rze szy fran ta w Przed sta wi ciel stwie PRL przy ONZ w No wym Jor ku, 1979–1982 za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu II De par ta men tu IIIA MSW, 1982–1989 na czel nik Wy dzia łu II Biu ra Stu diów SB MSW, 1990 r.
st. spe cja li sta ze spo łu eks per tów De par ta men tu Stu diów i Ana liz MSW. AIPN, 0242/2721, Ak ta oso bo we.

2 Au gu styn Ne cel (1902–1976), z za wo du ry bak, pi sarz. Au tor wie lu po wie ści, głów nie o te ma ty ce
hi sto rycz nej do ty czą cych Ka szub i Po mo rza.

3 Le on Rop pel (1912–1978), po eta, pu bli cy sta, dzia łacz ka szub ski. Współ za ło ży ciel ZKP, wy daw ca
pro zy i po ezji ka szub skiej w se rii „Bi blio tecz ka Ka szub ska”, któ ra uka zy wa ła się na kła dem Wy daw nic -
twa Mor skie go.

4 Jan Piep ka (1926–2001), po eta, dra ma to pi sarz, pro za ik, dzia łacz ka szub ski. Je go twór czość do ty -
czy ła głów nie te ma ty ki ka szub skiej.

5 Ma ria Bo ro wik -Bo du szyń ska (1910–1992), tłu macz ka, pi sar ka. Pra co wa ła w In sty tu cie Bał tyc kim,
pro wa dzi ła pra ce na uko wo -wy daw ni cze, bio gra ficz ne i do ku men ta cyj ne. W 1971 r. za re je stro wa na ja ko
fi gu rant ka kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go przez Wy dział III KW MO w Gdań sku.

6 Mie czy sław Czy chow ski (1931–1996), ma larz, ry sow nik, rzeź biarz, po eta. Ab sol went Wyż szej
Szko ły Sztuk Pla stycz nych w Gdań sku, swo je utwo ry pu bli ko wał na ła mach „Gło su Wy brze ża”, „Kon -
tra stów”, „Li ter” oraz „Rej sów” – do dat ku do „Dzien ni ka Bał tyc kie go”.

7 Zbi gniew Szy mań ski (ur. 1927), po eta. W 1940 r. de por to wa ny do Ka zach sta nu, w 1944 r. wstą pił
do Ar mii Czer wo nej, na stęp nie słu żył w Woj sku Pol skim; de biu to wał w 1950 r. na ła mach „Ty go dni ka
Po wszech ne go”. W 1964 r. za re je stro wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku ja ko TW ps. „Twór -
ca”, zdję ty z ewi den cji w 1973 r. z po wo du od mo wy współ pra cy i de kon spi ra cji, na stęp nie w la tach
1980–1981 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach SOS krypt. „Bry za”. Zob.
AIPN Gd, Kar ta E -14 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. Z. Szy mań skie go. 

8 Ma ria Ko wa lew ska (1901–1991), pi sar ka. Two rzy ła dla dzie ci i mło dzie ży, jej utwo ry uka zy wa ły
się m.in. w po czyt nej se rii „Po czy taj mi Ma mo”.



Przy wód cą „du cho wym” gru py jest Lech Bąd kow ski, któ ry hoł du je idei ka szub skie -
go se pa ra ty zmu i pod sy ca ta kie na stro je w ło nie gru py i na ze wnątrz po przez lu dzi do nie -
go zbli żo nych bądź to re kru tu ją cych się ze śro do wi ska li te rac kie go (zor ga ni zo wa nych
w Od dzia le Gdań skim ZLP), bądź też zwią za nych z nim „wy zna nio wo”, je śli cho dzi
o po glą dy po li tycz ne i ide olo gię. Do tych ostat nich m.in. na le żą: Iza bel la Tro ja now -
ska – dzien ni kar ka „Gło su Wy brze ża”, dzia łacz ka „Zrze sze nia Ka szub skie go” […]b;
Maria Ko wa lew ska – red[ak tor] lit[era tu ry] pięk nej Wy daw nic twa Mor skie go, i [Je rzy]
Kie drow ski – kie row nik Wydz[ia łu] Kul tu ry Prez[ydium] PRN w Wej he ro wie.

L[ech] Bąd kow ski ma ja kiś wła sny plan dzia ła nia, któ ry re ali zu je oso bi ście i po przez
gru pę. Oso bi ście wy gła sza na spo tka niach swo je „ra cje” po li tycz ne i pre zen tu je się ja ko
„wal czą cy Po lak”. Tak np. we Wła dy sła wo wie za po śred nic twem Nec la przy go to wał on
„wiec z pi sa rzem” (w sierp niu lub wrze śniu), na któ rym miał wy stę po wać ja ko obroń ca
uci ska nych twór ców. W Pel pli nie po je go wy stą pie niu w tamt[ej szym] do mu kul tu ry
biblio te kar ka oświad czy ła, że „tak wy stę pu je tyl ko wróg pań stwa”. Dom Kul tu ry w Kwi -
dzy nie wręcz od mó wił spo tka nia z nim – w oba wie na stępstw po li tycz nych. L[ech] Bąd -
kow ski gło si swo je po glą dy wręcz pro wo ka cyj nie.

We dług ro ze zna nia L[ech] Bąd kow ski ży je z pie nię dzy da wa nych mu przez Nec la,
któ re go pra ce B[ąd kow ski] ob ra bia li te rac ko. Ne cel to od ręb ny roz dział. Jest to je den
z naj bo gat szych ry ba ków pry wat nych, po sia da ją cy trzy ku try mo to ro we, za pi sa ne
na człon ków ro dzi ny, ce lo wo, że by unik nąć ob cią żeń fi skal nych. Ob ser wu je się ostat nio
fo ro wa niec Nec la ja ko pi sa rza (m.in. udzie lał on wy wia du te le wi zji wę gier skiej), któ ry
w isto cie rze czy nic so bą nie przed sta wia. Cel po pu la ry za cji tej oso by i jej wy no sze nia
w opi nii pu blicz nej jest in ny. L[ech] Bąd kow ski umac nia swo ją gru pę, bez któ rej je go
po zy cja i moż li wość dzia ła nia by ły by ogra ni czo ne.

Wier na to wa rzysz ka ide olo gicz na L[echa] Bąd kow skie go – Ró ża Ostrow ska, spra -
wu ją ca funk cję kie row ni ka li te rac kie go w Te atrze Wy brze że, m.in. opra co wu je tek sty
do sprze daż nych pro gra mów te atral nych, w któ rych za wsze usi łu je prze my cać ja kąś treść.
Tak np. gdy roz po czę ła się pró ba ata ku na cen zu rę pra sy i pu bli ka cji w Pol sce, R[óża]
Ostrow ska, wy sta wia jąc na sce nie Czaj kę Cze cho wa, opra co wa ła pro gram, w któ rym
pre zen tu je rze ko mo dzie ło kla sy ka ro syj skie god – głów ną uwa gę po świę ci ła na ci sko wi
cen zu ry car skiej. Na 25-le cie PRL przy go to wa no sztu kę Port Roy al [Hen ri de] Mon ther -
lan tae9 (nb. au to ra zna ne go z ko la bo ranc twa z hi tle row ca mi), któ rej treść spro wa dza się
do bun tu prze ciw ko tłu mie niu my śli. Ma być po dob no jesz cze wy sta wio ne Przed wio śnie
S[te fa na] Że rom skie go, oczy wi ście po ada pta cji sce nicz nej. Ta ostat nia myśl mo że być
jed nak w peł ni roz szy fro wa na do pie ro po ada pta cji. Bo moż na w ta ki spo sób wy brać sce -
ny i frag men ty, że bę dą one z Przed wio śnia, ale ogól ny ich wy dźwięk – przez ze sta wie -
nie i mon taż – bę dzie wręcz wro gi. Oczy wi ście wy bie gam na przód, być mo że bę dzie to
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b Frag ment po mi nię ty ze wzglę du na ochro nę da nych wraż li wych.
c W ory gi na le: wy fo ro wy wa nie.
d W ory gi na le: ca ryj skie go.
e W ory gi na le: Mo ther lan da.
9 Hen ri de Mon ther lant (1895–1972), pi sarz i dra ma to pi sarz fran cu ski. Po upad ku Fran cji w 1940 r.

zaj mo wał dwu znacz ną po sta wę, jed nak po woj nie zo stał oczysz czo ny z za rzu tów o ko la bo ra cję z Niem -
ca mi; czło nek Aka de mii Fran cu skiej od 1960 r.



istot nie rzecz do bra, ale zna jąc R[óżę] Ostrow ską, jej za pa try wa nia i dą że nia, prze strze -
gam przed ewen tu al ny mi skut ka mi „ada pta cji”.

Nie daw no od by ło się w Od dzia le Gdań skim ZLP ze bra nie, na któ rym wy bie ra no de -
le ga tów na zjazd. Nie uda ło się prze pro wa dzić gło so wa nia jaw ne go na kan dy da tów, któ -
ry mi by li: Sta ni sła wa Fle sza ro wa -Mu skat, Lech Bąd kow ski i Mi chał Mi sior ny.
Kan dy da tu rę L[echa] B[ąd kow skie go] wy su nął Mie czy sław Czy chow ski. W wy ni ku gło -
so wa nia taj ne go po dział gło sów wy padł na stę pu ją co: Fle sza ro wa – 10, Bąd kow ski – 10,
Mi sior ny – 9. We dług słów Sła wo mi ra Sie rec kie gof10, z któ rym roz ma wia łem, za bra kło
jed ne go gło su na rzecz Fle sza ro wej, z cze go człon ko wie par tii wy cią gnę li wnio sek, iż za
Bąd kow skim gło so wał ktoś z człon ków par tii. Po dej rze wa się po etę Bo le sła wa Fa ca11.

Mie czy sław Czy chow ski – po eta, in wa li da bez rę ki, któ ry wy su nął kan dy da tu rę Bąd -
kow skie go, zna mnie od lat, gdyż przed la ty po ma ga łem mu oso bi ście ma te rial nie w trud -
nych chwi lach. Spo tka łem się z nim od dziel nie, za pro si łem go na ko la cję i pod czas
roz mo wy wy po wie dział się, że „Le szek pro sił o wy su nię cie je go kan dy da tu ry i nie wy ra -
ża nie zgo dy na gło so wa nie taj ne”.

Przy pusz czam, że Bąd kow ski li czył na czyjś głos spo śród człon ków par tii (być mo -
że uzgod nio ny wcze śniej) i nie chciał de kon spi ro wać swe go po plecz ni ka w ło nie gru py
par tyj nej. Je śli tak, to prze my ślał mą drze, bo to za wa ży ło na wy bo rze de le ga ta. Sła wo -
mir Sie rec ki (czł[onek] PZPR) zwró cił się po wy bo rach do L[echa] Bąd kow skie go z za -
py ta niem, ja ki jest je go (Bąd kow skie go) sto su nek obec ny do par tyj no -rzą do wej oce ny
wy da rzeń mar co wych? – na któ re to py ta nie Bąd kow ski nie od po wie dział. Wy ja śnił na -
to miast, o czym ze chce mó wić na zjeź dzie. A więc we dług je go słów za mie rza on je dy -
nie po ru szyć spra wy by to we li te ra tów w Pol sce.

Mie czy sław Czy chow ski po wy pi ciu kil ku kie lisz ków al ko ho lu wspo mniał o swo im
gen[era le], b[yłym] par ty zan cie GL na Ma zow szu, i o tym, że on sam, ma jąc lat 9, był
łącz ni kiem w GL. Od no szę wra że nie, że Czy chow ski jest zwią za ny z Bąd kow skim fi -
nan so wo. Jest to czło wiek zde mo ra li zo wa ny, al ko ho lik, któ ry ży je z dnia na dzień, za le -
ga jąc w dłu gach. L[ech] Bąd kow ski spra wu je nad nim „ma te rial ną opie kę”.

We dług słów Sie rec kie go ostat nio Mi chał Mi sior ny „od stę pu je Bąd kow skie go i prze -
cho dzi na stro nę my śle nia par tii”. Na to miast Czy chow ski na mo je sło wa: „Co się dzie je
z Mi sior nym, że ostat nio tak zmie nia twarz?” – od po wie dział ze śmie chem: „Cho dzi o to,
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f W ory gi na le: Swie rec kie go.
10 Sła wo mir Sie rec ki (1924–2012), pro za ik, dra ma to pi sarz, sce na rzy sta fil mo wy i te le wi zyj ny. Po -

cząt ko wo zaj mo wał się te ma ty ką ma ry ni stycz ną, był re dak to rem „Ga ze ty Mor skiej” (1946–1947), „Prze -
glą du Mor skie go” (1947–1950), re dak to rem na czel nym „Mło de go Że gla rza” (1950–1952), na stęp nie
pra co wał ja ko re dak tor w wy daw nic twach MON oraz w dzien ni kach „Głos Wy brze ża” i „Wie czór Wy -
brze ża” (kie row nik dzia łu kul tu ral ne go); czło nek PZPR.

11 An to ni Bo le sław Fac (1929–2000), po eta, pro za ik, pu bli cy sta. De biu to wał w 1956 r. na ła mach
„Kon tra stów”, współ twór ca te atru stu denc kie go „Kon tra punkt”, czło nek gru py li te rac kiej „Se le dyn”,
współ pra cow nik cza so pism: „Dzien nik Bał tyc ki”, „Głos Wy brze ża”, „Po mo rze”, „Li te ry”, „Fak ty”, „Po -
me ra nia”; czło nek PZPR (wy stą pił z par tii w 1981 r.).



że by się wci snął do te le wi zji”. Istot nie ostat nio M[ichał] Mi sior ny jest czę sto na ekra nie
TV, w pro gra mie ogól no pol skim, pro wa dząc re cen zje sztuk te atral nych.

Do da ję, że we dług słów M[ie czy sła wa] Czy chow skie go L[ech] Bąd kow ski przy jął
te raz po sta wę „na prze trwa nie” trud ne go okre su.

„S. Po toc ki”

Od bi to w 3 egz.
Druk. J.T./I.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 254–257, ory gi nał, mps.
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Nr 6

1969 lu ty 13, Gdańsk – Pi smo prze wod nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO
ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Gdań sku płk. Cze sła wa Piech ni ka do dy rek to ra De par ta -
men tu III MSW w War sza wie płk. Hen ry ka Pięt ka do wnio sku o za ło że nie pod słu chu
pokojo we go w miesz ka niu Le cha Bąd kow skie go

Gdańsk, dnia a13 lu te goa 1969 r.b

Taj ne spec[jal ne go] zna cze nia
Egz. nr a1a

Dy rek tor De par ta men tu III
Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych

War sza wa
c(płk H[en ryk] Pię tek)

W za łą cze niu prze sy łam wnio sek o za sto so wa nie eks plo ata cji PP w miesz ka niu fi gu -
ran ta spra wy ope ra cyj nej nr 8590, krypt. „In spi ra to rzy” – li te ra ta Le cha Bąd kow skie -
go, z proś bą o za twier dze nied.

Zał. 3 na 5 ark.
Od bi to w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 253, ory gi nał, mps.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po le wej stro nie pie częć na głów ko wa o tre ści: Ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej Woj[ewódz twa]

Gdań skie go. L.dz. BD–0669/69. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie.
c Po le wej stro nie od ręcz na ad no ta cja: Tow. Wal czyń ski, 14 II 1969 r. Obok pa ra fa.
d Po ni żej nie czy tel ny pod pis i pie cząt ka o tre ści: Za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. Służ -

by Bez pie czeń stwa w Gdań sku płk mgr Cz[esław] Piech nik.



Nr 7

1970 gru dzień 11, Gdańsk – Wy kaz osób prze wi dzia nych przez Wy dział III KW MO
w Gdań sku do roz mów pro fi lak tycz nych w związ ku z pla no wa ną pod wyż ką cen

Gdańsk, dnia 11 grud nia 1970 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

Wy kaz
osób prze wi dzia nych przez Gru pę IV Wydz[ia łu] III do roz mów pro fi lak tycz nych 

w wy pad ku uak tyw nie nia (pod ję cia) wro giej dzia łal no ści po li tycz nej

[…]b

38c. Bąd kow ski Lech, li te rat wro go usto sun ko wa ny do PRL, ak tyw ny w wy pad kach
mar co wych 1968 r.d

[…]b

Uwa ga: Ww. oso by są w na szym ope ra cyj nym za in te re so wa niu, w wy pad ku stwier -
dze nia ich za an ga żo wa nia w dzia łal no ści po li tycz nej pod ję te zo sta ną roz mo wy pro fi lak -
tycz no -ostrze gaw cze.

Kie row nik Gru py IV Wydz[ia łu] III
por. J[erzy] Mi lew skie

Wyk. w 3 egz.
Egz. 1 i 2 – kie row nic two
Egz. 3 – Gru pa IVf

gUwa gi:
(+) ozna cza oso by do roz mów pro fi lak tycz nych już te raz ([h] 4 oso by)
(–) ozna cza oso by prze wi dzia ne do pro fi lak ty ki w wy pad ku an ga żo wa nia się
(o) oso by pod da ne szcze gól nej ob ser wa cji
(?) oso by do izo la cji
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po mi nię to po zo sta łe oso by umiesz czo ne w wy ka zie. W su mie wy kaz obej mo wał 41 na zwisk, w tym

po zy cje 40 i 41 do pi sa no od ręcz nie.
c Po le wej stro nie na pi sa no od ręcz nie: ? i po pra wio no na: o.
d Da lej do pi sa no od ręcz nie ad res: Gdańsk […].
e Po wy żej nie czy tel ny pod pis.
f Po ni żej od ręcz ny do pi sek: Ver te!
g–g Frag ment na pi sa ny od ręcz nie.
h Skre ślo na cy fra 5.



uczest ni cy wy pad ków mar co wych – 15
wro gie wy po wie dzi i de struk cyj ny wpływ na śro do wi sko – 20
dzia łal ność kle ry kal na – 2
wro gi sto su nek do PRL – 4g

Źró dło: AIPN Gd, 003/14, t. 4, k. 46–49, ory gi nał, mps, rkps.
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Nr 8

1971 sty czeń 14, Gdańsk – In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań -
sku kpt. Zyg mun ta Bar li kow skie go dla De par ta men tu III MSW w War sza wie do ty czą ca
dzia łal no ści Le cha Bąd kow skie go

Gdańsk, dnia 14 stycz nia 1971 r.
Taj ne

Egz. nr a3a

In for ma cja
dot. ak tu al nej dzia łal no ści li te ra ta Le cha Bąd kow skie go

Li te rat Lech Bąd kow ski zna ny jest ja ko in spi ra tor i przy wód ca gru py osób sku pio -
nych w gdań skim śro do wi sku li te rac kim i Zrze sze niu Po mor sko -Ka szub skim, a dzia ła -
ją cych z po zy cji wro gich.

Opo zy cyj na dzia łal ność Bąd kow skie go uwi docz ni ła się szcze gól nie w okre sie wy da -
rzeń mar co wych 1968 r., kie dy to przy czyn nym po par ciu dwóch in nych li te ra tów, Róży
Ostrow skiej i Fran cisz ka Fe ni kow skie go, opra co wał oświad cze nie po pie ra ją ce re wi zjo -
ni stycz ną gru pę li te ra tów war szaw skich i so li da ry zu ją ce się z po stu la ta mi ele men tów
war chol skich po śród stu den tów. W okre sie tym Lech Bąd kow ski zmie rzał do prze pro -
wa dze nia zmian w skła dzie Za rzą du Od dzia łu Gdań skie go ZLP i Za rzą du Zrze sze nia
Pomor sko -Ka szub skie go w kie run ku ulo ko wa nia w tych or ga nach lu dzi re pre zen tu ją -
cych zbli żo ne po glą dy po li tycz ne.

Na sku tek prze ciw dzia łań ze stro ny ak ty wu par tyj ne go Bąd kow ski zo stał po zba wio -
ny moż li wo ści szer sze go od dzia ły wa nia po li tycz ne go i przez okres dwóch lat nie prze -
ja wiał ak tyw nej dzia łal no ści na tym od cin ku.

W cza sie zajść gru dnio wych 1970 r. za ob ser wo wa no du żą ak tyw ność Le cha Bąd kow -
skie go prze ja wia ją cą się w sze ro kich kon tak tach z oso ba mi po wią za ny mi z nim jesz cze
z okre su mar ca 1968 r. W roz mo wach z za ufa ny mi z jed nej stro ny pro wa dził on roz po -
zna nie prze bie gu zajść ulicz nych w Gdań sku i Gdy ni, z dru giej zaś son do wał opi nie
i komen ta rze po szcze gól nych grup śro do wi ska in te li genc kie go Wy brze ża. Da ła się zaob -
ser wo wać du ża agre syw ność w je go wy po wie dziach, w któ rych wy ol brzy mia jąc za kres
wy pad ków ulicz nych i ilość ofiar, pod bu rzał na stro je roz mów ców w ce lu pod trzy ma nia
lub wy wo ła nia nie na wi ści do władz i or ga nów po rząd ko wych.

W pierw szej de ka dzie stycz nia br. Bąd kow ski kon ty nu ował sze ro kie roz po zna nie sy -
tu acji i opie ra jąc się na od po wied nio spre pa ro wa nych in for ma cjach uzy ska nych od lu dzi
od wie dza ją cych in ne ośrod ki w kra ju (w tym i War sza wę), sta rał się wy ro bić u swo ich
roz mów ców prze ko na nie, że sy tu acja w Pol sce jest na pię ta, i su ge ro wał moż li wość dal -
szych wy stą pień. W ten spo sób skła nia kon tak tu ją cych się z nim lu dzi do uak tyw nie nia
dzia łal no ści i po par cia swo ich po su nięć.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.



Ba zu jąc na wia do mo ściach roz gło śni za chod nich oraz re flek sjach osób o opo zy cyj -
nym na sta wie niu, Bąd kow ski do szedł do prze ko na nia, że ist nie je do god na sy tu acja
do roz po czę cia kon kret nej dzia łal no ści. W pro wa dzo nych ana li zach do ko nu je po rów na -
nia obec nej sy tu acji do wy pad ków paź dzier ni ko wych. Wy ka zu je, że w ro ku 1956 sze reg
lu dzi da ło się oszu kać, ale obec nie wszy scy pa trzą trzeź wo i re al nie na roz wój sy tu acji.
Oce nia jąc wy da rze nia gru dnio we, ża łu je, że nie zna la zły one szer sze go od bi cia w ca łym
kra ju. Za strze ga jed nak, że wy pad ki te win ny tak roz wi jać się, aby nie dać pre tek stu do in -
ter wen cji, jak to mia ło miej sce w Cze cho sło wa cji.

Bąd kow ski uwa ża, że spo łe czeń stwo pol skie jest cho re, a wy da rze nia na Wy brze żu
by ły wy kład ni kiem te go, że nie czu ło się ono współ od po wie dzial ne za sy tu ację na sze go
kra ju. Je go zda niem spo łe czeń stwo pol skie dzie li się na czte ry ak tyw ne si ły: ro bot ni -
ków – si łę wal czą cą, ale ma sę nie kie ro wa ną; stu den tów – któ rzy nie włą czy li się do wy -
da rzeń; mar gi nes spo łecz ny – chu li ga ni, prze stęp cy; in te li gen cję – roz bi tą, sku pio ną
głów nie w śro do wi skach twór czych. Uwa ża tak że, że w Pol sce ist nie ją jesz cze dwie si -
ły do tych czas bier ne, ale i groź ne – są to Ko ściół i chłop stwo.

Ba zu jąc na tej kon cep cji, Bąd kow ski za mie rza „rzu cić” po most po mię dzy ro bot ni ka -
mi a in te li gen cją. Pod jął, za po śred nic twem za ufa nych osób, sta ra nia o na wią za nie kon -
tak tu z przed sta wi cie la mi kla sy ro bot ni czej po sia da ją cy mi wpły wy w swo im śro do wi sku.

Czu jąc się po wo ła nym do in spi ro wa nia dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko po li ty ce
par tii, po dob nie jak w mar cu 1968 r. bBąd kow ski zmie rza do prze pro wa dze nia za sad ni -
czych zmian w kie row nic twie gdań skie go od dzia łu li te ra tów i Zrze sze nia Po mor sko -Ka -
szub skie gob.

W wy ni ku ak tyw nej agi ta cji w śro do wi sku li te rac kim Bąd kow ski zdo łał uzy skać po -
par cie swo ich kon cep cji na wet u człon ków par tii, jak Bo le sła wa Fa ca i Sta ni sła wa Za łu -
skie go. W mon to wa niu opo zy cji jest czyn nie wspo ma ga ny przez gru pę li te ra tów
bez par tyj nych, z któ rych naj więk szą ak tyw ność wy ka zu ją bRóża Ostrow ska i Zbi gniew
Ża kie wiczb1. W roz mo wach Bąd kow ski prze ko nu je, bże mo że li czyć na po par cie więk -
szo ści człon ków Od dzia łu Gdań skie go ZLPb.

Przy go to wu jąc atak na obec ny za rząd od dzia łu i ak tyw par tyj ny, Lech Bąd kow ski
bna wią zał sze reg kon tak tów z li te ra ta mi wy wo dzą cy mi się spo za na sze go wo je wódz twa,
jak np. z Jó ze fem Le nar tem2 z War sza wy, Ma cie jem Słom czyń skim z Kra ko wa i Ha li ną
Mi sio łek3 z Po zna niab. Sta ra się za su ge ro wać tym lu dziom, że ist nie je pil na po trze ba
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b–b Pod kre ślo no od ręcz nie.
1 Zbi gniew Ża kie wicz (1933–2010), pi sarz, pu bli cy sta, hi sto ryk li te ra tu ry ro syj skiej. Pra cow nik na -

uko wy Uni wer sy te tu Gdań skie go, re pre zen to wał tzw. nurt li te ra tu ry kre so wej o cha rak te rze no stal gicz -
nym, ale two rzył rów nież pro zę eks pe ry men tal ną. W la tach 1971–1974 in wi gi lo wa ny przez
Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Dok tor” i póź niej, w 1977 r., przez Wy dział III KW
MO w Słup sku w ra mach SOS krypt. „Mów ca”.

2 Jó zef Le nart (1931–2005), pro za ik, pu bli cy sta. W 1947 r. de biu to wał na ła mach ty go dni ka „Mło -
dzi Idą”, na stęp nie zwią za ny z pe rio dy ka mi „Po ko le nie” i „Sztan dar Mło dych”, czło nek ko le gium re -
dak cyj ne go cza so pi sma „Współ cze sność”, a w la tach 1966–1971 je go re dak tor na czel ny; rad ca Am ba sa dy
PRL w So fii (1971–1975); czło nek PZPR, de le gat na IV i V Zjazd PZPR.

3 Ha li na Mi sio łek (1915–2000). Se kre tar ka w Od dzia le Gdań skim ZLP, w la tach 1947–1957 part -
ner ka ży cio wa Zbi gnie wa Her ber ta. Zob. J. Sie dlec ka, Pan od po ezji. O Zbi gnie wie Her ber cie, War sza -
wa 2002.



prze pro wa dze nia b„po zy tyw nych zmian” w Związ ku Li te ra tów Pol skich, gdyż „po czy -
na nia dys kry mi na cyj ne, od su wa nie lu dzi z cha rak te rem, fa wo ry zo wa nie opor tu ni stów
i mier not, ma razm or ga ni za cyj ny…” wy two rzy ły sy tu ację kry zy so wą w śro do wi sku li -
te ra tów.

Obec nie Bąd kow ski in spi ru je za ufa ne oso by do wy stę po wa nia z wnio skiem do za -
rzą du od dzia łu o zwo ła nie wal ne go ze bra nia li te ra tów. Nie zga dza się na or ga ni zo wa nie
otwar te go ze bra nia par tyj ne go, gdyż oba wia się dia lo gu z przed sta wi cie la mi KW PZPR.
W swo ich pla nach prze wi du je prze pro wa dze nie ze bra nia w at mos fe rze „ugo do wej i ża -
łob nej”b, po ru szo ne ma ją być spra wy zwią za ne z wy da rze nia mi mar co wy mi 1968 r. Li -
cząc na wzbu rze nie na stro jów li te ra tów po przez od twa rza nie mi nio nych pro ble mów,
Bąd kow ski za mie rza wy stą pić z wnio skiem o wo tum nie uf no ści wo bec za rzą du od dzia -
łu. Wy ja śnia on rów no cze śnie za ufa nym oso bom, że wy ra że nie nie uf no ści do za rzą du
jest rów no znacz ne z wy ra zem bra ku za ufa nia dla po li ty ki kul tu ral nej. Per so nal nie atak
gru py Bąd kow skie go skie ro wa ny jest prze ciw ko Sta ni sła wo wi Gosz czur ne mu i Sta ni sła -
wie Fle sza ro wej -Mu skat.

bW wy pad ku gdy by za rząd po mi mo prze gło so wa nia nie zgo dził się na ustą pie nie (co
prze wi du je sta tut ZLP), gru pa opo zy cyj na wy stą pi w imie niu śro do wi ska do Za rzą du
Głów ne go ZLP z proś bą o roz wią za nie gdań skie go za rzą dub.

W prze pro wa dzo nych kal ku la cjach Bąd kow ski bwi dzi sie bie ja ko przy szłe go pre ze -
sa Od dzia łu Gdań skie go ZLP. Prze wi du je obec ność w za rzą dzie Fran cisz ka Fe ni kow -
skie go, Sta ni sła wac Za łu skie go i Le ona Rop plab.

Z na sze go roz po zna nia wy ni ka, że ak tu al nie Lech Bąd kow ski mo że zna leźć po par cie
(w cza sie ewen tu al ne go gło so wa nia na ze bra niu) u na stę pu ją cych li te ra tów: Mie czy sła -
wa Czy chow skie go, Ma rii Bo du szyń skiej -Bo ro wi ko wej, Sta ni sła wa Dą brow skie go4, Bo -
le sła wa Fa ca, Fran cisz ka Fe ni kow skie go, Jac ka Ko tli cy5, Ró ży Ostrow skiej, Ja na Piep ki,
Le ona Rop pla, Mi ro sła wa Ste ce wi cza6, Zbi gnie wa Szy mań skie go, Sta ni sła wa Za łu skie -
go i Zbi gnie wa Ża kie wi cza.

bObecny Za rząd G[dań skie go] O[ddzia łu] ZLP oraz ak tyw par tyj ny li te ra tów są zo -
rien to wa ni w za mie rze niach Bąd kow skie gob. Po czy nio ne zo sta ły nie zbęd ne czyn no ści
przy go to waw cze, któ re umoż li wią sku tecz ne prze ciw sta wie nie się ewen tu al nym ata kom
ze stro ny osób po wią za nych z Bąd kow skim.

Nie za leż nie od prze ciw dzia łań ze stro ny ak ty wu par tyj ne go pro wa dzi my przed się -
wzię cia ope ra cyj ne zmie rza ją ce do skom pro mi to wa nia Bąd kow skie go w śro do wi sku li -
te ra tów.

W od nie sie niu do Zrze sze nia Po mor sko -Ka szub skie go za mie rze nia Bąd kow skie go
spro wa dza ją się rów nież do wpro wa dze nia swo ich lu dzi w skład za rzą du. Na sta no wi sko
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c W ory gi na le: Zbi gnie wa.
4 Sta ni sław Dą brow ski (1930–2007), teo re tyk li te ra tu ry, kry tyk li te rac ki, po eta. Pra cow nik na uko -

wy UG i PAN, au tor prac z za kre su teo rii li te ra tu ry, kry tycz no -li te rac kich oraz zbio rów po etyc kich.
5 Ja cek Ko tli ca właśc. Jó zef Fo ro mań ski (1939–2010), po eta, pro za ik, kry tyk sztu ki. Au tor mo no -

gra fii, ese jów i fe lie to nów po świę co nych współ cze snej pla sty ce; czło nek PZPR. W la tach 1971–1974
in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Lis”.

6 Mi ro sław Ste ce wicz (ur. 1930), po eta, dzien ni karz. De biu to wał w 1956 r. w „Kon tra stach”, pu bli -
ko wał m.in. na ła mach „Dzien ni ka Bał tyc kie go”, „Gło su Wy brze ża”, „Li ter”, „Au to gra fu”. Au tor licz -
nych ksią żek dla dzie ci i sce na riu szy ko mik sów.



pre ze sa prze wi du je kan dy da tu rę Ta de usza Bol du ana (człon ka par tii, re dak to ra z mie sięcz -
ni ka „Li te ry”) lub ewen tu al nie Woj cie cha Kie drow skie go7. Ce lem Bąd kow skie go jest
wy two rze nie ta kiej sy tu acji, aby le gal nie dzia ła ją ce Zrze sze nie Po mor sko -Ka szub -
skie – bę dąc pod je go bez po śred ni mi wpły wa mi – sta ło się re pre zen tan tem i re ali za to -
rem lan so wa nych przez nie go po glą dów.

kpt. mgr Z[yg munt] Bar li kow ski8

Wyk. w 4 egz.
Egz. nr 1 – dy rek tor Dep[ar ta men tu] III
Egz. nr 2 – kie row nic two
Egz. nr 3 – Wydz[iał] IV Dep[ar ta men tu] III
Egz. nr 4 – aa
Druk. J.M./B.D.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 215–219, ory gi nał, mps.
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7 Woj ciech Kie drow ski (1937–2011), wy daw ca i re dak tor, po pu la ry za tor kul tu ry ka szub skiej. Wie -
lo let ni re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka „Po me ra nia”. W la tach 1960–1965 in wi gi lo wa ny przez Wy -
dział III KW MO w Gdań sku w ra mach SOS krypt. „Smę tek” i na stęp nie, w la tach 1970–1974, w ra mach
KE krypt. „Gryf”.

8 Zyg munt Bar li kow ski (ur. 1930), ppłk MO; 1959–1961 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II KW MO
w Gdań sku, 1961–1962 słu chacz szko ły ofi cer skiej CW MSW w Le gio no wie, 1962–1965 st. ofi cer ope -
ra cyj ny Wy dzia łu II KW MO w Gdań sku, 1965–1969 kie row nik gru py Wy dzia łu II KW MO w Gdań -
sku, 1969–1970 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Gdań sku, 1970–1971 za stęp ca na czel ni ka
Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1971–1973 in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa SB KW MO
w Gdań sku, 1973–1975 za stęp ca ko men dan ta miej skie go MO ds. SB KM MO w Gdy ni, 1975–1976
st. in spek tor przy za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB KW MO w Gdań sku, 1976–1983
naczel nik Wy dzia łu Pasz por tów KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/2135, Ak ta oso bo we.



Nr 9

1971 ma rzec 27, Gdańsk – No tat ka służ bo wa sierż. Krzysz to fa Ko ta sa spo rzą dzo na
w opar ciu o re la cję KS ps. „Len” do ty czą ca po sie dze nia Ple num Za rzą du Głów ne go Zrze -
sze nia Ka szub sko-Po mor sk ie go w Gdań sku w dniu 21 mar ca 1971 r.

Gdańsk, dnia 27 mar ca 1971 r.
Taj ne

Egz. nr a2a

No tat ka służ bo wa
dot. spo tka nia z KS „Len” od by te go w dniu 26 III 1971 r.

Dnia 21 mar ca [1971 r.] od by ło się po sie dze nie Ple num Za rzą du Głów ne go Zrze sze -
nia Po mor sko -Ka szub skie go w Gdań sku. W trak cie te go ze bra nia do tych cza so wy pre zes
Ber nard Szczę sny1 zgło sił for mal ną re zy gna cję z zaj mo wa ne go sta no wi ska.

W trak cie wy bo rów wy ło nio no no we wła dze Zrze sze nia:
1. Je rzy Kie drow ski – pre zes,
2. Re gi na Grzen ko wicz2 – wi ce pre zes,
3. Jó zef Wę sier ski3 – wi ce pre zesb,
4. Jó zef Bo rzysz kow ski4 – se kre tarz,
5. Fran ci szek Ptach – skarb nik,
6. Woj ciech Kie drow ski – człon ko wie za rzą du,
7. Je rzy Łoń ski.
Dal sze na zwi ska człon ków Ple num Za rzą du nie są jesz cze zna ne, po nie waż Zrze sze -

nie do tej po ry nie prze sła ło list do Wy dzia łu Spraw We wnętrz nych WRN w Gdań sku.
Uwa gi wła sne
KS „Len” jest pra cow ni cą Wy dzia łu Spraw We wnętrz nych WRN w Gdań sku, by ła

na kon tak cie Gru py III tut[ej sze go] Wy dzia łu [III]. Za po śred nic twem kie row ni ka tej sek cji
na wią za łem z nią kon takt. Do tych czas za po śred nic twem KS „Len” uzy ska no sze reg ma te -
ria łów, któ re w znacz nym stop niu przy czy ni ły się do roz po zna nia sy tu acji na tym obiek cie.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b W ory gi na le obok punk tów 2 i 3 z pra wej stro ny od ręcz nie do pi sa na klam ra, obok tekst ma szy no -

wy: wi ce pre ze si.
1 Ber nard Szczę sny (1919–1993). W cza sie oku pa cji nie miec kiej uczest nik kon spi ra cji w Taj nej Or -

ga ni za cji Woj sko wej „Gryf Po mor ski”, wię zień KL Stut thof; dzia łacz ka szub ski, bur mistrz Wej he ro wa;
czło nek PZPR.

2 Re gi na Ka li szew ska z d. Grzen ko wicz (ur. 1942), inż. me cha nik, dzia łacz ka ka szub ska. Przez wie -
le lat za sia da ła w cia łach sta tu to wych Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go.

3 Jó zef Wę sier ski (1923–1993). Ini cja tor po wsta nia To wa rzy stwa Przy jaź ni Zie mi Wej he row skiej;
I se kre tarz KP/KM PZPR w Wej he ro wie; czło nek OR MO.

4 Jó zef Bo rzysz kow ski (ur. 1946), hi sto ryk, prof. n. hum. Od 1970 r. zwią za ny z Uni wer sy te tem
Gdań skim; w la tach 1986–1992 pre zes Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go; se na tor II ka den cji.
W 1970 r. za re je stro wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku ja ko kan dy dat na TW, z po zy ska nia
zre zy gno wa no z po wo du bra ku moż li wo ści ope ra cyj nych, spra wę zdję to z ewi den cji w 1976 r.



Cha rak te ry stycz nym jest fakt, że obec ne wła dze Zrze sze nia opa no wa ne są przez oso -
by, któ re utrzy mu ją ści słe kon tak ty z Le chem Bąd kow skim. Ni niej sza uwa ga znaj du je
po twier dze nie w po sia da nych ma te ria łach ope ra cyj nych z PP w spra wie „In spi ra to rzy”.
Lech Bąd kow ski ca łą ener gię skie ro wał obec nie na Zrze sze nie Po mor sko -Ka szub skie.
Z po sia da nych ma te ria łów ope ra cyj nych wy ni ka, że Bąd kow ski za mie rza w dal szym cią -
gu pro wa dzić ak cje zmie rza ją ce do cał ko wi te go opa no wa nia Zrze sze nia – wszyst kich je -
go od dzia łów te re no wych. Ostat nio za pla no wał wy sła nie emi sa riu szy do ta kich od dzia łów
te re no wych jak: Ko ście rzy na, Kar tu zy, Puck i Gdy nia.

Przed się wzię cia:
1. Ro ze słać pi smo in for mu ją ce o za mie rze niach fi gu ran ta do ko mend po wia to wych

i miej skich MO w Ko ście rzy nie, Kar tu zach, Puc ku i Gdy ni w ce lu ope ra cyj ne go za bez -
pie cze nia od dzia łów ZP -K przed wpły wem fi gu ran ta i osób z je go oto cze nia, jak rów -
nież w ce lu uzy ska nia bie żą cych in for ma cji o sy tu acji pa nu ją cej w ZP -K w te re nie.

2. Opra co wać plan przed się wzięć ope ra cyj nych od no śnie po czy nań fi gu ran ta na grun -
cie ZP -K.

3. Zle cić por. J[óze fo wi] Wą sa li5 i kpt. K[azi mie rzo wi] Sę kow skie mu6 opra co wa nie
osób z Za rzą du Głów ne go ZP -K za trud nio nych na ich obiek tach (Jó zef Bo rzysz kow -
ski – pra cow nik Ze spo łu Ka tedr przy In sty tu cie Hi sto rii U[ni wer sy te tu] G[dań skie go],
Re gi na Grzen ko wicz, zam. Gdańsk -Wrzeszcz, Ho tel Asy stenc ki P[oli tech ni ki] G[dań -
skiej]).

In spek tor Wy dzia łu III Gru py IV
sierż. Krzysz tof Ko tasc

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – „In spi ra to rzy”
Egz. nr 2 – „Kur ty na”
Druk. K.K. z B.D.

Źró dło: AIPN Gd, 003/83, t. 2, k. 119–120, ory gi nał, mps.
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c Po wy żej pod pis.
5 Jó zef Wą sa la (ur. 1932), mjr MO; 1953–1956 re fe rent MUBP/MUdsBP w Gdy ni, 1959–1968 wy -

wia dow ca Wy dzia łu „B” KW MO w Gdań sku, 1968–1970 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań -
sku, 1970–1975 st. in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1975–1978 kie row nik sek cji
Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1978–1980 st. in spek tor przy za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go
MO ds. SB KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/1988, Ak ta oso bo we.

6 Ka zi mierz Sę kow ski (ur. 1929), kpt. MO; 1961–1965 ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. SB KM MO
w Gdań sku, 1965 r. ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. SB KM MO w So po cie, 1965–1967 ofi cer ope ra cyj -
ny Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1967–1970 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku,
1970–1971 st. in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1971–1975 kie row nik gru py Wy dzia łu III
KW MO w Gdań sku, 1975–1980 kie row nik sek cji Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku. AIPN Gd,
214/2004, Ak ta oso bo we.



Nr 10

1971 paź dzier nik 2, Ko ście rzy na – No tat ka służ bo wa sierż. Krzysz to fa Ko ta sa spo rzą -
dzo na w opar ciu o re la cję KS ps. „Dzia łacz” do ty czą ca spo tka nia au tor skie go Le cha
Bąd kow skie go w klu bie „Sa man ta” w Lu ba niu w dniu 1 paź dzier ni ka 1971 r.

Ko ście rzy na, dnia 2 X 1971 r.
Taj ne

Egz. nr a2a

No tat ka służ bo wa
ze spo tka nia z KS „Dzia łacz” od by te go w dniu 2 X 1971 r.

W trak cie spo tka nia KS „Dzia łacz” po in for mo wał nas, że w dniu 1 X 1971 r. w klu -
bie „Sa man ta” miesz czą cym się w ho te lu i in ter na cie Ośrod ka Do świad czal ne go Rol nic -
twa w Lu ba niu, pow. Ko ście rzy na, od by ło się spo tka nie au tor skie Le cha Bąd kow skie go.
W spo tka niu wzię ło udział oko ło sześć dzie się ciu osób, w tym kil ka na ście osób spo śród
miej sco wej in te li gen cji. Du ża fre kwen cja na spo tka niu spo wo do wa na by ła fak tem, że
w Lu ba niu ocze ki wa no na przy by cie Ja na Piep ki, któ ry jest pi sa rzem bar dzo po pu lar nym
wśród miej sco wej lud no ści, a to na sku tek je go uczest nic twa w fil mie „Kaszëbë”.

Wy stą pie nie Le cha Bąd kow skie go by ło bar dzo krót kie. Ogra ni czył się on do in for -
ma cji o tym, że ak tu al nie trwa Zjazd Li te ra tu ry Ka szub skiej, oraz dał tro chę in for ma cji
na te mat li te rac kiej dzia łal no ści in nych pi sa rzy re gio nal nych.

Naj cie kaw szym mo men tem ca łe go spo tka nia by ła dys ku sja trwa ją ca po nad dwie go -
dzi ny, kie dy to Bąd kow ski od po wia dał na py ta nia czy tel ni ków.

Mię dzy in ny mi na za da ne mu py ta nie oświad czył, że w Pol sce sy tu acja li te ra tów jest
naj gor sza. Za ra bia ją oni o wie le mniej niż pi sa rze na Za cho dzie oraz – co dziw ne – mniej
niż li te ra ci w ZSRR.

Bąd kow ski twier dził rów nież, że li te ra tu ra ro syj ska i ra dziec ka nie przed sta wia ją spe -
cjal nej war to ści. Oświad czył, że na Za cho dzie zna ni są naj wy żej dwaj pi sa rze – Do sto -
jew ski i Soł że ni cyn.

W trak cie swe go wy stą pie nia Bąd kow ski bar dzo czę sto mie rzył war tość na szej li te -
ra tu ry i li te ra tu ry ra dziec kiej tym, czy jest wy da wa na w kra jach za chod nich, czy nie.
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Na za da ne mu py ta nie Bąd kow ski opo wia dał wie le o [Je rzym] An drze jew skim1

i [Andrze ju] Brych cie2. Stwier dził m.in., że Brycht ja ko czło wiek jest skoń czo ny, a to
dla te go, że bę dąc w Pol sce, pluł na NRF, RWE i ca ły Za chód. Te raz zo stał na Za cho dzie.

W dal szej czę ści Bąd kow ski stwier dził, że ca ła spu ści zna li te rac ka Brych ta nie jest
nic war ta, że jest zbio rem kłamstw. Brycht w swym re por ta żu li te rac kim opi su je roz mo -
wę, ja ką miał rze ko mo prze pro wa dzić z [Ja nem] No wa kiem[-Je zio rań skim]3 z RWE.
Bąd kow ski uwa ża, że Brycht al bo w ogó le nie roz ma wiał z No wa kiem, al bo nie w ta ki
spo sób, jak opi sał to w swo jej książ ce Ra port z Mo na chium. W je go książ ce zna la zło się
rze ko me stwier dze nie bo ha te ra książ ki (KS „Dzia łacz” nie mógł so bie przy po mnieć, czy
cho dzi ło tu o pra cow ni ka RWE), że li te ra tu ra pol ska mo że roz wi jać się tyl ko w kra ju.
Zda niem Bąd kow skie go lu dzie z Za cho du nie mo gli cze goś ta kie go po wie dzieć.

Opo wia da jąc o An drze jew skim, Bąd kow ski stwier dził, że wy dał on na Za cho dzie swą
książ kę (praw do po dob nie pt. Mia zga), któ rej wła dze nie chcia ły prze pu ścić przez cen -
zu rę. In for mo wał, że An drze jew ski pi sze o spra wach współ cze snych w kon wen cji snu.
Wszyst kie spra wy po ru sza ne przez te go pi sa rza uka zy wa ne są jak by w sen nym ko ro wo -
dzie. Da lej Bąd kow ski mó wił, że frag men ty książ ki, któ rą An drze jew ski wy dał na Za -
cho dzie, by ły dru ko wa ne w Pol sce, w mie sięcz ni ku li te rac kim „Twór czość”. Po in ge ren cji
cen zu ry przez kil ka mie się cy w pi śmie tym uka zy wa ły się za po wie dzi na stęp nych od -
cin ków, ale i to w koń cu zdję to ze szpalt. Bąd kow ski oświad czył obec nym na spo tka niu,
że wspo mnia ną książ kę An drze jew skie go zna z wy da nia nie miec kie go.
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1 Je rzy An drze jew ski (1909–1983), pro za ik, pu bli cy sta, kry tyk li te rac ki i te atral ny. De biu to wał
w 1932 r. na ła mach cza so pi sma „ABC”, od 1938 r. kie row nik Dzia łu Li te rac kie go ty go dni ka „Pro sto
z Mo stu”; w okre sie oku pa cji nie miec kiej był peł no moc ni kiem De le ga tu ry Rzą du na Kraj do opie ki
nad śro do wi skiem li te rac kim; w la tach: 1946–1947 pre zes Od dzia łu Kra kow skie go ZLP, 1949–1952 pre -
zes Od dzia łu Szcze ciń skie go ZLP, 1956–1957 pre zes Od dzia łu War szaw skie go ZLP; sła wę przy nio sła
mu kon tro wer syj na po wieść Po piół i dia ment (ze kra ni zo wa na w 1958 r. przez An drze ja Waj dę);
w latach 1952–1954 re dak tor na czel ny „Prze glą du Kul tu ral ne go”, był człon kiem re dak cji pe rio dy ków
„Twór czość”, „No wa Kul tu ra” i „Li te ra tu ra”, pu bli ko wał rów nież w pa ry skiej „Kul tu rze”; w la tach 
1950–1957 był człon kiem PZPR, na stęp nie co raz bar dziej an ga żo wał się w dzia ła nia opo zy cyj ne (sy -
gna ta riusz  „Listu 34”, wy stę po wał w obro nie stu den tów re pre sjo no wa nych za ma ni fe sta cje w mar -
cu 1968 r., w li ście otwar tym po tę pił in ter wen cję w Cze cho sło wa cji w 1968 r. – zo stał ob ję ty za ka zem
dru ku, sy gna ta riusz „Li stu 101”), współ za ło ży ciel KOR, w la tach 1977–1981 czło nek re dak cji dru go -
obie go we go pi sma „Za pis”. W la tach 1958–1983 in wi gi lo wa ny przez De par ta ment III MSW, od 1976 r.
w ra mach SOR krypt. „Tu ry sta”.

2 An drzej Brycht (1935–1998), po eta, pro za ik, re por ta ży sta. De biu to wał w 1954 r. na ła mach cza so -
pi sma „Łódź Li te rac ka”, od 1957 r. zwią za ny z ty go dni kiem „Kie run ki” i dwu ty go dni kiem „Współ czes -
ność”; w 1971 r. pod czas wy ciecz ki do Włoch od mó wił po wro tu do kra ju, uzy skał azyl po li tycz ny
w Bel gii, pu bli ko wał w pa ry skiej „Kul tu rze”, osiadł w Ka na dzie. W la tach 1967–1971 współ pra co wał
z SB naj pierw w cha rak te rze KS, na stęp nie w 1969 r. zo stał za re je stro wa ny przez De par ta ment II MSW
ja ko TW ps. „Ge rard”, w 1971 r. zdję ty z ewi den cji z po wo du uciecz ki za gra ni cę, w la tach 1972–1974
spra wę kon ty nu ował De par ta ment III MSW ja ko KE krypt. „Bry ta”. Zob. A. Choj now ski, Sce ny ukry te
z ży cia pi sa rza. Ta jem ni ce An drze ja Brych ta, „Dzie je Naj now sze” 2008, t. 8; AIPN, 00170/516, t. 1–6,
Tecz ka per so nal na oraz tecz ki pra cy TW ps. „Ge rard”.

3 Jan No wak -Je zio rań ski właśc. Zdzi sław Je zio rań ski (1914–2005), po li tyk, dzien ni karz, dzia łacz
spo łecz ny. W 1939 r. brał udział w kam pa nii wrze śnio wej i do stał się do nie wo li nie miec kiej, zbiegł
w 1940 r. i przy stą pił do kon spi ra cji ZWZ -AK, zo stał ku rie rem i emi sa riu szem KG AK i Rzą du RP
na Uchodź stwie; po woj nie po zo stał na emi gra cji, w la tach 1948–1951 pra co wał w Sek cji Pol skiej BBC,
or ga ni zo wał i w la tach 1952–1976 kie ro wał Roz gło śnią Pol ską Ra dia Wol na Eu ro pa w Mo na chium; dzia -
łał w Kon gre sie Po lo nii Ame ry kań skiej, do kra ju po wró cił na sta łe w 2002 r.



Opo wia da jąc o swej dro dze pi sar skiej, Bąd kow ski mó wił o swo im po by cie za gra ni -
cą w okre sie woj ny – w Pol skich Si łach Zbroj nych na Za cho dzie; na stęp nie stwier dził,
że po po wro cie do kra ju w 1946 r. zo stał dzien ni ka rzem, a od 1968 r. „z wia do mych po -
wo dów jest na resz cie wol ny” i zaj mu je się pra cą li te rac ką.

Pra cow ni cy fi zycz ni ośrod ka w Lu ba niu nie wie le zro zu mie li ze wszyst kich alu zji po -
li tycz nych, ja kie Bąd kow ski czy nił w trak cie spo tka nia. Zu peł nie ina czej re ago wa ła in -
te li gen cja. Po ofi cjal nym za mknię ciu spo tka nia dys ku sja prze nio sła się na grunt pry wat ny,
kie dy to po wy jeź dzie Bąd kow skie go na no wo roz trzą sa no wszyst kie alu zje Bąd kow -
skie go. Za sta na wia no się, dla cze go obec ny na spo tka niu pi sarz nie mó wił wprost, a ogra -
ni czał się je dy nie do pół słó wek. Naj bar dziej za sta na wia ją ce dla obec nych na spo tka niu
osób by ło stwier dze nie Bąd kow skie go: „…po 1968 r. z wia do mych po wo dów je stem
wol ny”. Dys ku to wa no rów nież wie le na te mat zda nia Bąd kow skie go na te mat Brych ta,
je go oce ny war to ści li te ra tu ry pol skiej i ra dziec kiej.

Zdzi wie nie słu cha czy wy wo ła ło stwier dze nie Bąd kow skie go, że oso bi ście nie wi dzi
po trze by po ru sza nia na ła mach li te ra tu ry spraw zwią za nych z cięż ką pra cą rol ni ków
na Ka szu bach. Do dał on jed nak, że mo że prze ka zać ta ką su ge stię swo im ko le gom na ob -
ra du ją cym zjeź dzie.

Uwa gi wła sne
KS „Dzia łacz” peł ni w Za kła dzie Do świad czal nym Rol nic twa w Lu ba niu funk cję

sekre ta rza POP. Z uwa gi na sta no wi sko, jak i re pre zen to wa ny przez sie bie po ziom in te -
lek tu al ny wy ko rzy sty wa ny jest przez pra cow ni ka Re fe ra tu SB w Ko ście rzy nie
– por. Z[dzi sła wa] Ka sprza ka4, w cha rak te rze kon tak tu służ bo we go.

Spo tka nia z KS „Dzia łacz” od by li śmy z tow. Ka sprza kiem na te re nie ośrod ka w Lu -
ba niu.

Przed się wzię cia
Uzy ska ne od KS „Dzia łacz” in for ma cje prze ka zać do kie row nic twa Wy dzia łu III KW

MO w Gdań sku.

In spek tor Wy dzia łu III Gru py IV
sierż. Krzysz tof Ko tasb

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – „In spi ra to rzy”
Egz. nr 2 – „Sa ga”

Źró dło: AIPN Gd, 003/83, t. 2, k. 143–144, ory gi nał, mps.
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b Po wy żej pod pis.
4 Zdzi sław Ka sprzak (ur. 1938), por. MO; 1962–1964 ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. SB KP MO

w Lę bor ku, 1964–1969 ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. SB KP MO w Ko ście rzy nie, 1969–1975 in spek -
tor Refera tu ds. SB KP MO w Ko ście rzy nie, 1975–1978 in spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 
1978–1980 in spek tor Wy dzia łu IIIA KW MO w Gdań sku. AIPN Gd, 214/1976, t. 1–2, Ak ta oso bo we.



Nr 11

1972 wrze sień 19, Gdańsk – In for ma cja za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO
w Gdań sku kpt. Woj cie cha Ra nie wi cza do ty czą ca sy tu acji w śro do wi sku gdań skich
literatów

Gdańsk, dnia 19 wrze śnia 1972 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

In for ma cja
dot. ak tu al nej sy tu acji w śro do wi sku gdań skich li te ra tów

Od ostat nie go Wal ne go Zjaz du ZLP sy tu acja w śro do wi sku gdań skich li te ra tów uległa
wi docz nym zmia nom. Do szło do kom pro mi su po mię dzy ak ty wem par tyj nym a gru pą
opo zy cyj ną z Le chem Bąd kow skim na cze le. Na sku tek te go ze bra nia od dzia łu prze sta -
ły być płasz czy zną wal ki po li tycz nej i tarć per so nal nych, za ni kło rów nież do tych czas
bar dzo wi docz ne wza jem ne oczer nia nie się li te ra tów z prze ciw staw nych obo zów.

Jed ną z przy czyn te go sta nu jest umoż li wie nie Bąd kow skie mu pro wa dze nia ak tyw -
nej dzia łal no ści spo łecz nej w od dzia le, o co po przed nio wal czył. Ma jąc moż li wo ści wy -
ka za nia się wo bec śro do wi ska – co zaj mu je po zy cję do mi nu ją cą w je go psy chi ce – Bąd -
kow ski w bez po śred niej roz mo wie z se kre ta rzem or ga ni za cji par tyj nej li te ra tów
za de kla ro wał po par cie dla po czy nań za rzą du od dzia łu. Jak do tych czas do trzy mu je sło -
wa. Nie za leż nie od zła go dze nia at mos fe ry w sa mym śro do wi sku do szło do za cie śnie nia
sto sun ków pry wat nych po mię dzy [Sta ni sła wem] Gosz czur nym a Bąd kow skim, co po -
wo du je spo ro za mie sza nia w obu obo zach, gdyż ani ak tyw, ani tzw. opo zy cja nie są zo -
rien to wa ni, jak na le ży usto sun ko wać się do na głej przy jaź ni dwóch lu dzi do tych czas ofi -
cjal nie zwal cza ją cych się od kil ku na stu lat.

Mi mo ze wnętrz nych prze ja wów spo ko ju i zgo dy w po stę po wa niu Bąd kow skie go ob -
ser wu je my zja wi ska wska zu ją ce na je go sta ra nia o uzy ska nie po par cia ca łe go śro do wi -
ska z per spek ty wy przy szłych wy bo rów do za rzą du od dzia łu. Na le ży pod kre ślić, że
au to ry tet Bąd kow skie go na na szym te re nie wzrósł po waż nie po wy bra niu go prze wod -
ni czą cym Głów nej Ko mi sji Re wi zyj nej ZLP.

Jesz cze w 1971 r. w krę gu za ufa nych osób Bąd kow ski wy su wał kon cep cję po wo ła -
nia na te re nie Gdań ska klu bu li te rac kie go, któ ry sta no wił by prze ciw wa gę wo bec za rzą -
du od dzia łu i ak ty wu par tyj ne go. W gru pie opo zy cyj nej wy stę po wa ły rów nież kon cep cje
za ło że nia pe rio dy ku spo łecz no -li te rac ko -po li tycz ne go, któ re mu nada no ro bo czy ty tuł
„Pró by”. Mie sięcz nik ten miał być or ga nem nie za leż nym od ZLP, a je go utrzy ma nie pla -
no wa no oprzeć na do ta cjach pry wat nych i kosz tach sub skryp cji. Za mia ry te nie zo sta ły
zre ali zo wa ne w związ ku z po pra wą sto sun ków w od dzia le.

W ce lu „po zy ska nia” Bąd kow skie go za rząd od dzia łu przy dzie lił mu obo wią zek kie -
ro wa nia pra cą no wo po wsta łe go klu bu ZLP przy ul. Ma riac kiej w Gdań sku. Bąd kow ski
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po wo łał Ra dę Klu bu skła da ją cą się z za ufa nych osób – m.in. Jac ka Ko tli cy, Ma rii Bo du -
szyń skiej -Bo ro wi ko wej. Ak tu al nie w za mie rze niach Bąd kow skie go od ży ły kon cep cje
utwo rze nia z te go klu bu in sty tu cji prak tycz nie nie za leż nej od za rzą du. Opra co wał na wet
re gu la min (w za łą cze niu) da ją cy moż li wość po le mi ki z za rzą dem na otwar tych ze bra -
niach i od wo ły wa nia się do opi nii śro do wi ska, co w gdań skich wa run kach ozna cza prze -
gra ną ak ty wu. Dys ku tu jąc z za ufa ny mi nad re gu la mi nem, Bąd kow ski stwier dził, że
„ma so wość” klu bu ogra ni czy się tyl ko do for mal ne go stwier dze nia na pa pie rze. Do kan -
dy da tów na człon ków wy sła ne zo sta ną imien ne za pro sze nia i w ten spo sób wy eli mi no -
wa na bę dzie ja ka kol wiek przy pad ko wość w skła dzie człon ków klu bu. Z za mie rzeń
Bąd kow skie go wy ni ka, że klub ten fak tycz nie bę dzie in sty tu cją za mknię tą.

Po waż nym ar gu men tem Bąd kow skie go ja ko prze wod ni czą ce go Ra dy Klu bu ZLP
jest przy dział li mi tów na spo tka nia au tor skie, co da je mu swo bo dę w do bie ra niu ta kich
li te ra tów z kra ju, ja kich so bie pra gnie. Ostat nio usta li li śmy, że Bąd kow ski po przez swo -
ich po plecz ni ków (Ko tli cę i Tro ja now ską) za mie rza za pro sić do Gdań ska li te ra tów: An -
drze ja Brau na1, Wik to ra Wo ro szyl skie go2, Ma cie ja Słom czyń skie go oraz [Zbi gnie wa]
Herber ta, [Mar ka] No wa kow skie go3, [An drze ja] Ki jow skie go4, [Je rze go] An drze jew -
skie go itp.

Z po sia da nych in for ma cji wy ni ka po nad to, że ze bra nia za in te re so wa nych dzia łal no -
ścią klu bu li te ra tów od by wa ją się nie na te re nie klu bu, lecz w miesz ka niu pry wat nym
Bąd kow skie go, gdzie do ko ny wa ne są szcze gó ło we usta le nia od no śnie przy szłej dzia łal -
no ści tej in sty tu cji. Wie my rów nież, że w róż nych śro do wi skach li te rac kich kra ju Bąd -
kow ski sta je się oso bą co raz bar dziej po pu lar ną, zwłasz cza z chwi lą uzy ska nia moż li wo ści
or ga ni zo wa nia spo tkań au tor skich. We dług opi nii krą żą cych w śro do wi sku li te ra tów
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1 An drzej Braun (1923–2008), po eta, pro za ik, re por ta ży sta. W cza sie oku pa cji nie miec kiej czło nek
ZWZ -AK. De biu to wał w 1946 r. na ła mach „Kuź ni cy”, czło nek re dak cji ty go dni ków „No wa Kul tu ra”
i „Sztan dar Mło dych”, w la tach 1954–1956 był ko re spon den tem „Try bu ny Lu du” w Chi nach, współ pra -
co wał z cza so pi sma mi „Od ro dze nie”, „Twór czość”, „Po ko le nie”; kie row nik Dzia łu Fil mów Te le wi zyj -
nych TVP (1963–1965); od 1947 r. czło nek PPR/PZPR, wy stą pił z par tii w 1968 r. W la tach 1952–1956
in wi gi lo wa ny przez De par ta ment III MBP/KdsBP w ra mach spra wy ewi den cji ope ra cyj nej, na stęp nie
w la tach 1965–1975 przez Wy dział III KS MO w War sza wie w ka te go rii za bez pie cze nia ope ra cyj ne go.

2 Wik tor Wo ro szyl ski (1927–1996), po eta, pro za ik, tłu macz li te ra tu ry ro syj skiej. Re dak tor cza so -
pism „Głos Lu du”, „Po Pro stu”, „No wa Kul tu ra” (1957–1958 re dak tor na czel ny); w la tach 1945–1966
czło nek PPR/PZPR; od lat sie dem dzie sią tych zwią za ny z opo zy cją de mo kra tycz ną, sy gna ta riusz „Li -
stu 101”, w la tach 1977–1978 re dak tor na czel ny dru go obie go we go pi sma „Za pis”, od 1978 r. za an ga żo -
wa ny w dzia łal ność TKN, w sta nie wo jen nym in ter no wa ny. W la tach 1976–1989 in wi gi lo wa ny przez
Wy dział IV De par ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „Ław nik”.

3 Ma rek No wa kow ski (ur. 1935), pi sarz i sce na rzy sta. De biu to wał w 1957 r. na ła mach „No wej Kul -
tu ry”; sy gna ta riusz „Li stu 101”, po czym zo stał ob ję ty za ka zem dru ku; współ za ło ży ciel uka zu ją ce go się
po za cen zu rą pi sma „Za pis”, w la tach osiem dzie sią tych pu bli ko wał w dru go obie go wym „Ty go dni ku Ma -
zow sze”; w 1984 r. aresz to wa ny pod za rzu tem roz po wszech nia nia po za gra ni ca mi Pol ski tek stów o tre -
ści go dzą cej w in te re sy PRL (spra wę umo rzo no na mo cy amne stii). W la tach 1976–1989 in wi gi lo wa ny
przez Wy dział IV De par ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „No wy”.

4 An drzej Ki jow ski (1928–1985), pro za ik, ese ista, kry tyk li te rac ki. Re dak tor „Twór czo ści”, fe lie to -
ni sta „Prze glą du Kul tu ral ne go” i „Ty go dni ka Po wszech ne go”; w la tach 1967–1968 kie row nik li te rac ki
Te atru Dra ma tycz ne go w War sza wie, od wo ła ny po pod pi sa niu re zo lu cji pi sa rzy prze ciw ko cen zu rze; sy -
gna ta riusz „Li stu 101”, współ za ło ży ciel i wy kła dow ca TKN, in ter no wa ny w sta nie wo jen nym. W la tach
1972–1985 był in wi gi lo wa ny przez Wy dział IV De par ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „Du ży”.



Wybrze ża klub kie ro wa ny przez Bąd kow skie go już obec nie wy my ka się spod kon tro li
za rzą du od dzia łu ZLP.

Po sta wa Bąd kow skie go oraz wy da rze nia z lat ubie głych wy ka zu ją, że po mi mo
zewnętrz nej zgo dy i po ro zu mie nia na le ży się w dal szym cią gu li czyć z moż li wo ścią
ataków gru py opo zy cyj nej na za rząd, przy czym po zy cja te go li te ra ta w po rów na niu do lat
ubie głych ule gła po waż ne mu wzmoc nie niu.

Kier[ownik] Gru py IV Wydz[ia łu] III
kpt. J[erzy] Mi lew skib

Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu III
kpt. W[oj ciech] Ra nie wiczb

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – Dep[ar ta ment] III
Egz. nr 2 – [SO krypt.] „Ma son”
Druk. J.M./B.D.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 152–154, ory gi nał, mps.
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Nr 12

1973 maj 12, Gdańsk – Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku
kpt. Woj cie cha Ra nie wi cza do za stęp cy ko men dan ta po wia to we go MO ds. Służ by Bez pie -
czeń stwa w Kar tu zach w spra wie ob ję cia sta łą kon tro lą ope ra cyj ną dzia łal no ści klu bu
„Po mo ra nia” w Łą czyń skiej Hu cie

aGdańsk, dnia 12 ma ja 1973 r.
Taj ne

Egz. nr b2b

Z[astęp]ca ko men dan ta po wia to we go MO
ds. Służ by Bez pie czeń stwa

w Kar tu zach

Od sze re gu mie się cy ist nie ją cy przy Za rzą dzie Głów nym ZK -P w Gdań sku stu denc -
ki klub „Po mo ra nia” zwięk sza swo ją ak tyw ność. Jest to w du żej mie rze za słu gą li te ra ta
gdań skie go Le cha Bąd kow skie go, któ ry z ra mie nia Za rzą du Głów ne go ZK -P opie ku je
się tą jed nost ką or ga ni za cyj ną zrze sze nia. W okre sie let nim, jak rów nież w trak cie ro ku
aka de mic kie go, miej scem spo tkań o cha rak te rze to wa rzy skim i szko le nio wym jest dla
klu bu „Po mo ra nia” miej sco wość Łą czyń ska Hu ta, gdzie znaj du je się chëcz ka szub ska
za go spo da ro wa na przez człon ków klu bu.

Z po sia da nych in for ma cji wy ni ka, iż w bie żą cym ro ku – w cza sie zbli ża ją cych się
wa ka cji – wie lu człon ków „Po mo ra nii” pra co wać bę dzie przy od bu do wie i kon ser wa cji
wspo mnia ne go wy żej obiek tu. Przy pusz czać na le ży, iż po byt człon ków klu bu w Łą czyń -
skiej Hu cie wy ko rzy sta ny bę dzie rów nież dla ce lów szko le nio wych. Z uwa gi na fakt, iż
człon ko wie „Po mo ra nii” pod da wa ni są „ide olo gii” an ty par tyj nej i an ty so cja li stycz nej
lan so wa nej przez li te ra ta Le cha Bąd kow skie go i zwią za nych z nim dzia ła czy zrze sze nia
ist nie je ko niecz ność sta łej kon tro li nad od by wa ny mi w Łą czyń skiej Hu cie im pre za mi,
jak rów nież ope ra cyj ne go za bez pie cza nia po by tu człon ków „Po mo ra nii” i in nych człon -
ków ZK -P w tej miej sco wo ści.

Po nad to wia do mym jest, iż Łą czyń ska Hu ta jest miej scem spo tkań osób zwią za nych
z Le chem Bąd kow skim w cza sie tzw. week en dów. Do bar dziej zna nych, sta łych by wal -
ców Łą czyń skiej Hu ty (zwią za nych z Le chem Bąd kow skim) na le żą: An to ni Fac, Iza bel -
la Tro ja now ska, Ró ża Ostrow ska.

Z po sia da ne go roz po zna nia wy ni ka, że Bąd kow ski naj czę ściej za miesz ku je u sta łych
miesz kań ców Łą czyń skiej Hu ty – Da nu ty i Ale go Bycz kow skich. Ad re sy i na zwi ska in -
nych osób wy naj mu ją cych miesz ka nia zna jo mym Bąd kow skie go nie są zna ne.
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a Po le wej stro nie pie częć na głów ko wa o tre ści: Ko men da Mi li cji Oby wa tel skiej Woj[ewódz twa]
Gdań skie go. L.dz. BD–02175/73. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie.

b–b Wpi sa no od ręcz nie.



W związ ku z po wyż szym zwra cam się z uprzej mą proś bą o:
1) ob ję cie sta łą kon tro lą ope ra cyj ną im prez i po by tów człon ków klu bu „Po mo ra nia”

na te re nie Łą czyń skiej Hu ty. W trak cie za bez pie cza nia szcze gól ną uwa gę zwra cać na le -
ży na:

– prze bieg, treść i cha rak ter szko leń or ga ni zo wa nych przez „Po mo ra nię”,
– oso by za pra sza ne przez „Po mo ra nię” w cha rak te rze pre le gen tów,
– za cho wa nie się człon ków „Po mo ra nii” w trak cie ca łe go po by tu w Łą czyń skiej

Hucie,
– for my kon tak tów człon ków „Po mo ra nii” ze sta ły mi miesz kań ca mi Łą czyń skiej Huty

oraz ewen tu al ne od dzia ły wa nie stu den tów na miesz kań ców;
2) ope ra cyj ne za bez pie cze nie osób utrzy mu ją cych sta łe kon tak ty ze sta ły mi miesz -

kań ca mi Gdań ska, a na le żą cy mi do kon tak tów Le cha Bąd kow skie go, bę dą cy mi sta ły mi
miesz kań ca mi Łą czyń skiej Hu ty. W trak cie po wyż sze go szcze gól ną uwa gę zwra cać na -
le ży na:

– cha rak ter kon tak tów z miesz kań ca mi Gdań ska,
– po glą dy po li tycz ne ww. i ewen tu al ne usta le nie, czy dzia ła cze ZK -P wy wie ra ją

na nich ne ga tyw ny wpływ po li tycz ny;
3) ope ra cyj ne za bez pie cza nie po by tu dzia ła czy ZK -P, w tym rów nież Le cha Bąd kow -

skie go, na te re nie Łą czyń skiej Hu ty. W trak cie po wyż sze go szcze gól ną uwa gę zwró cić
na le ży na:

– za cho wa nie się tych osób w trak cie po by tu i ewen tu al nie spo sób spę dza nia przez
nich cza su,

– ewen tu al ne im pre zy i spo tka nia ww. z udzia łem sta łych miesz kań ców Łą czyń skiej
Hu ty.

kpt. Woj ciech Ra nie wiczc

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa
Druk i oprac.: K.K./B.D.

Źró dło: AIPN Gd, 003/83, t. 1, k. 129–130, ory gi nał, mps.
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c Po wy żej nie czy tel ny pod pis i pie częć o tre ści: Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań -
sku.



Nr 13

1973 maj 29, War sza wa – Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW
płk. Wie sła wa Ko mo row skie go do na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku do ty czą -
ce od mo wy pu bli ka cji książ ki Le cha Bąd kow skie go pt. Huś taw ka

War sza wa, dnia a29a ma ja 1973 r.
Taj ne

bEgz. nr a2a

Na czel nik Wy dzia łu III
Ko men dy Wo je wódz kiej MO

w Gdań sku

W lu tym br. li te rat Lech Bąd kow ski, nie ma jąc for mal nej umo wy, zło żył w Pań stwo -
wym In sty tu cie Wy daw ni czym w War sza wie ma szy no pis swo jej książ ki pt. „Huś taw ka”
(na pi sa nej w la tach 1956–1958), z pro po zy cją jej opu bli ko wa nia.

Po ne ga tyw nej oce nie książ ki przez re dak to rów PIW i nie któ rych kry ty ków li te rac -
kich, głów nie ze wzglę du na jej an ty ko mu ni stycz ną treść, w koń cu kwiet nia br. udzie lo -
no Le cho wi Bąd kow skie mu od mo wy opu bli ko wa nia tej po zy cji w kra ju.

Nie jest wy klu czo ne, że obec nie Lech Bąd kow ski mo że wy ko rzy stać ten fakt do za -
su ge ro wa ne go mu przez Zbi gnie wa Her ber ta opra co wa nia na te mat ja ko by wzmo żo nej
dzia łal no ści cen zu ry.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b Po le wej stro nie od ręcz ny do pi sek: OE–IV 0913/73.



W za łą cze niu prze sy łam ma szy no pis książ ki Le cha Bąd kow skie go i re cen zję kry ty -
ka li te rac kie go – wy łącz nie do wia do mo ści służ bo wej. In for ma cja ta nie mo że być wy -
ko rzy sta na w ewen tu al nych roz mo wach z za in te re so wa nym lub źró dła mi in for ma cji.

Z[astęp]ca na czel ni ka Wydz[ia łu] IV
Dep[ar ta men tu] III MSW

(płk W[ie sław] Ko mo row ski1)c

Wyk. 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa
Opr. K. Maj.
Druk H.J.

Źró dło: AIPN, 0236/211, t. 1, k. 145, ory gi nał, mps.
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c Po wy żej pod pis.
1 Wie sław Ko mo row ski (ur. 1931), płk MO; 1950–1952 słu chacz CW MBP, 1952–1954 mł. re fe rent

Wy dzia łu IV De par ta men tu V MBP, 1954–1955 re fe rent Wy dzia łu VI De par ta men tu III MBP,
1955–1956 re fe rent Wy dzia łu IV De par ta men tu III KdsBP, 1957–1961 ofi cer ope ra cyj ny Wy działu IV
De par ta men tu III MSW, 1961–1965 st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW,
1965–1968 in spek tor Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, 1968–1980 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV
De par ta men tu III MSW, 1980–1986 na czel nik Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW, 1986–1988 w gru -
pie re zer wo wej przy De par ta men cie Kadr MSW (od de le go wa ny do MSZ w cha rak te rze ku rie ra dy plo -
ma tycz ne go), 1988 r. na czel nik Wy dzia łu X De par ta men tu III MSW. AIPN, 0604/1622, Ak ta oso bo we.



Nr 14

1980 sier pień 17, Gdańsk – In for ma cja od TW ps. „An to ni” do ty czą ca pla nów utwo rze -
nia tzw. Ra dy Rzecz ni ków

Źró dło: TW ps. „An to ni” Gdańsk, dnia 17 sierp nia 1980 r.
Przy jął: ppłk mgr W[oj ciech] Ra nie wicz Taj ne
Ho tel „He ve lius” Egz. nr …
Dnia 17 VIII 1980 r.

aIn for ma cja

1. W dniu 16 bm. ok. godz. 15.00 za dzwo ni łem do Le cha Bąd kow skie go, pro po nu jąc
mu spo tka nie pod stocz nią. Umó wi li śmy się na godz. 17.00. W tym cza sie przy bra mie
nr 2 trwał nie usta ją cy wiec. Prze ma wiał ktoś, ko go po gło sie Bąd kow ski okre ślił ja ko Bog -
da na Bo ru se wi cza1. Mó wił, że nie obec ność mi li cji świad czy o sła bo ści ustro ju, a si le straj -
ku ją cych. Na stęp nie – jak mi się zda je – [Da riusz] Kobz dej2 od czy tał oświad cze nie Ru chu
Mło dej Pol ski stwier dza ją ce, że wal ka to czy się o wyż sze spra wy niż eko no micz ne. Po -
tem czy ta no ar ty ku ły z „Ro bot ni ka”, sta re, nie ak tu al ne i głu pie: „Dy rek to rzy jeż dżą luk -
su so wy mi sa mo cho da mi, a ro bot ni cy mo gą ta ki sa mo chód naj wy żej po li zać”. Prze szli śmy
do 3 bra my (przy ga zow ni). Tam by ło tyl ko kil ku na stu lu dzi. W pew nej chwi li ktoś za czął
krzy czeć prze raź li wie: „Pod 2. bra mą ata ku je mi li cja! Ra tuj cie się, ucie kaj cie!”. Stocz -
niow cy otwo rzy li bra mę i ucie kli do mia sta. Bąd kow ski sko men to wał to: „To na pew no
pro wo ka cja taj nia ków”. Bąd kow ski mó wił mi, że w Gdań sku jest praw do po dob nie Ja cek
Ku roń3. Za pro po no wał mi też utwo rze nie ze spo łu rzecz ni ków, zło żo ne go z wy bit nych
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a Po le wej stro nie opa trzo ny pa ra fą od ręcz ny do pi sek: Jest tu tro chę i emo cji w oce nie.
1 Bog dan Bo ru se wicz (ur. 1949), dzia łacz opo zy cyj ny, po li tyk. W 1968 r. ska za ny na 3 la ta wię zienia

za kol por to wa nie ulo tek na te mat pro te stów stu denc kich w mar cu; czło nek KOR, w 1977 r. współ za ło -
ży ciel WZZ Wy brze ża, ini cja tor i or ga ni za tor straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na w sierp niu 1980 r.,
czo ło wy dzia łacz NSZZ „So li dar ność”; w sta nie wo jen nym ukry wał się, or ga ni za tor i czło nek władz
pod ziem nych struk tur „S”, aresz to wa ny w 1986 r., zwol nio ny na mo cy amne stii; w 1989 r. prze ciw nik
ob rad Okrą głe go Sto łu; w la tach 1989–1991 we wła dzach re ak ty wo wa ne go NSZZ „S” (prze wod ni czą -
cy ZR, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Kra jo wej); w la tach 1991–2001 po seł na Sejm RP, w la tach 
2001–2005 wi ce mar sza łek Sej mi ku Wo je wódz twa Po mor skie go, od 2005 r. se na tor i mar sza łek se na tu.
W la tach 1968–1969 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach spra wy ope ra cyj -
nej krypt. „Nie zna ny”/„Żak”, na stęp nie w la tach 1976–1985 przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań -
sku w ra mach SOR krypt. „Go dot”.

2 Da riusz Kobz dej (1954–1995), dzia łacz opo zy cyj ny, le karz. W la tach 1977–1979 uczest nik
ROPCiO, w 1979 r. współ za ło ży ciel RMP; uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na w sier -
pniu 1980 r., czło nek KOWzP; w sta nie wo jen nym ukry wał się, w 1981 r. czło nek za ło ży ciel Klu bu Myśli
Po li tycz nej im. Kon sty tu cji 3 Ma ja, w 1987 r. współ za ło ży ciel Gdań skie go Klu bu Po li tycz ne go im. Le -
cha Bąd kow skie go. W la tach 1977–1985 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku
w ra mach SOR/KE krypt. „Za mek”.

3 Ja cek Ku roń (1934–2004), po li tyk, dzia łacz har cer ski. Two rzył tzw. dru ży ny wal te row skie; czło -
nek PZPR, dzia łał w nur cie tzw. re wi zjo ni stów, w 1964 r. usu nię ty z par tii; w 1965 r. współ au tor „Li stu
otwar te go do człon ków POP PZPR i do człon ków uczel nia nej or ga ni za cji ZMS przy Uni wer sy te cie War -
szaw skim” – aresz to wa ny za je go kol por taż i ska za ny na 3 la ta wię zie nia, po wyj ściu na wol ność 



przed sta wi cie li świa ta na uki i kul tu ry Wy brze ża. Z ta kim po my słem Bąd kow ski no si się
od daw na, roz ma wiał m.in. na ten te mat z prof. [Sta ni sła wem] Hücklem4, któ ry od mó wił
uczest nic twa. Bo ru se wicz pod su nął Bąd kow skie mu kil ka osób ze śro do wi ska Po li tech ni -
ki [Gdań skiej], ale jak po wie dział, Bąd kow ski to ma wszyst ko „przy kle pać”. We wto rek
Bąd kow ski obie cał do star czyć mi za ło że nia te go „cia ła”.

2. Od Bąd kow skie go po je cha łem do An to nie go Fa ca, któ ry zdał mi do kład nie re la cję
z wy da rzeń ostat nich go dzin w stocz ni. Ok. godz. 14.00 osią gnię to po ro zu mie nie Ko mi -
te tu Straj ko we go z dy rek cją. Stocz niow cy osią gnę li – jak pod kre ślił Fac – wszyst ko: pod -
wyż ki płac, bu do wę po mni ka, przy ję cie do pra cy [An ny] Wa len ty no wicz5 i [Le cha]
Wa łę sy, le ga li za cję Wol nych Związ ków Za wo do wych, „glej ty” bez pie czeń stwa dla Ko -
mi te tu Straj ko we go. Wa łę sa wo bec te go po le cił, aby lu dzie do [godz.] 18.00 opu ści li stocz -
nię. W tym mo men cie do ak cji wkro czył Ruch Mło dej Pol ski, któ re go człon ko wie
prze do sta li się na te ren stocz ni: „Chłop cy ci – mó wił Fac – prze bra li się w stocz nio we
kom bi ne zo ny, ale moż na ich by ło ła two roz po znać. Po zna łem Alek san dra Hal la6 oraz Bo -
że nę7 i Mi ro sła wa Ry bic kich8. Za Bo że ną szło chy ba ze trzy dzie stu chło pa ków. Słysza -
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w 1967 r. li der gru py tzw. ko man do sów, w 1968 r. ini cja tor ak cji pro te sta cyj nej po zdję ciu Dzia dów Ada -
ma Mic kie wi cza z re per tu aru Te atru Na ro do we go w War sza wie, aresz to wa ny i ska za ny na 3,5 ro ku wię -
zie nia; w 1975 r. współ au tor i sy gna ta riusz „Li stu 59” do Sej mu PRL, w 1976 r. współ twór ca i li der KOR;
w la tach 1980–1981 do rad ca NSZZ „So li dar ność”; w sta nie wo jen nym in ter no wa ny, a na stęp nie aresz to -
wa ny pod za rzu tem pró by oba le nia si łą ustro ju PRL (zwol nio ny w 1984 r. na mo cy amne stii); w 1989 r.
uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu; w la tach 1989–1990 oraz 1992–1993 mi ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz -
nej; w la tach 1989–2001 po seł na Sejm PRL/RP, w 2000 r. za ło żył Uni wer sy tet Po wszech ny im. Ja na Jó -
ze fa Lip skie go w Te re mi skach. In wi gi lo wa ny przez De par ta ment III MSW w ra mach SOR krypt. „Wa tra”.

4 Sta ni sław Hückel (1911–1980), inż. Czło nek PAN; w okre sie mię dzy wo jen nym nad zo ro wał bu do -
wę bądź prze bu do wę por tów w Gdy ni, Wła dy sła wo wie, Ja star ni i Puc ku; od 1945 r. zwią za ny z Po li -
tech ni ką Gdań ską (1954–1956 rek tor), od 1962 r. prof. zwy czaj ny, au tor 9 mo no gra fii i 300 ar ty ku łów.
W la tach 1951–1953 był za re je stro wa ny przez Wy dział IV/VIIIA WUBP w Gdań sku ja ko in for ma tor ps.
„Li sow ski”. Zob. AIPN Gd, 0010/29, Tecz ka per so nal na in for ma to ra ps. „Li sow ski”.

5 An na Wa len ty no wicz (1929–2010), dzia łacz ka opo zy cyj na. Uczest ni czy ła w straj kach i de mon -
stra cjach w grud niu 1970 r. w Gdań sku; od 1978 r. czło nek WZZ Wy brze ża, re dak tor ka dru go obie go we -
go pi sma „Ro bot nik Wy brze ża”; jej zwol nie nie z pra cy w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na by ło bez po śred nią
przy czy ną wy bu chu straj ku w sierp niu 1980 r.; czło nek Pre zy dium MKS, na stęp nie czło nek Pre zy dium
MKZ w Gdań sku (od wo ła na w kwiet niu 1981 r. po kon flik cie z Le chem Wa łę są); w sta nie wo jen nym
in ter no wa na; w 2010 r. zgi nę ła w ka ta stro fie smo leń skiej. W la tach 1978–1990 in wi gi lo wa na przez Wy -
dział IIIA/In spek to rat 2 KW MO/WUSW w Gdań sku w ra mach SOR krypt. „Suw ni co wa”/„Eme ryt ka”.

6 Alek san der Hall (ur. 1953), hi sto ryk, dzia łacz opo zy cyj ny, po li tyk. Od 1977 r. uczest nik ROPCiO,
dzia łacz SKS, w 1979 r. współ za ło ży ciel i je den z li de rów RMP, re dak tor nie za leż ne go pi sma „Brat -
niak”; w 1981 r. do rad ca Le cha Wa łę sy; w sta nie wo jen nym ukry wał się i dzia łał w kon spi ra cyj nych
struk tu rach „So li dar no ści”, ujaw nił się po ogło sze niu amne stii w 1984 r.; w 1989 r. uczest nik ob rad Okrąg -
łe go Sto łu; mi ni ster bez te ki w rzą dzie Ta de usza Ma zo wiec kie go; w la tach 1991–1993 oraz 1997–2001
po seł na Sejm RP. W la tach 1978–1989 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku
w ra mach SOR krypt. „Hak”/„Ar ka”.

7 Bo że na Ry bic ka -Grzy wa czew ska (ur. 1957), dzia łacz ka opo zy cyj na. 1977–1980 uczest nicz ka ROPCiO,
w 1979 r. współ za ło ży ciel ka RMP; w sierp niu 1980 r. uczest nicz ka straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na,
od je sie ni 1980 r. se kre tar ka Le cha Wa łę sy; w sta nie wo jen nym po cząt ko wo ukry wa ła się, w 1984 r. wy je -
cha ła do Fran cji, gdzie współ pra co wa ła z pi smem „Kon takt” i Biu rem Ko or dy na cyj nym „So li dar no ści”
w Bruk se li; w 1988 r. po wró ci ła do Pol ski, po 1989 r. za ję ła się dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną i do bro czyn ną.
W la tach 1983–1984 in wi gi lo wa na przez In spek to rat 2 WUSW w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Al ka”.

8 Mi ro sław Ry bic ki (ur. 1955), dzia łacz opo zy cyj ny. Współ pra co wał z wie lo ma śro do wi ska mi opo -
zy cyj ny mi (m.in. KOR, ROPCiO, SKS, WZZ), w 1979 r. współ za ło ży ciel RMP; w sierp niu 1980 r. 



łem, jak je den mó wił: „Prze cież nie mo że my opu ścić stocz ni, ju tro ma przyjść ksiądz, bę -
dzie od pra wio na msza”. W tym cza sie gru pa mło dych stocz niow ców za czę ła skan do wać:
„Trzy ty sią ce!” (cho dzi ło o pod wyż kę płac o trzy ty sią ce). Otwar to bra my i lu dzie za czę li
wy cho dzić, ale człon ko wie RMP wzy wa li do po zo sta nia. Jak mó wi ły mat ka i żo na stocz -
niow ca na zwi skiem Szar mach, któ re przy szły do Fa ców pod 1. bra mą (przy przy stan ku
ko le jo wym „Gdańsk -Stocz nia”), do szło do awan tur, wy zwisk, nie mal bi ja ty ki mię dzy wy -
cho dzą cy mi a po zo sta ją cy mi. Osta tecz nie w stocz ni po zo sta ło oko ło trzech ty się cy lu dzi.
„Zmar nu ją wszyst kie zdo by cze osią gnię te przez Wa łę sę – mó wił Fac – smar ka cze, chu li -
ga ni. Im wca le nie cho dzi o po pra wę wa run ków eko no micz nych. Chcie li by zmia ny ustro -
ju i do cze ka ją się te go, co by ło w Cze cho sło wa cji w 1968 r.”. An na Wa len ty no wicz by ła
bar dzo do brze wi dzia na na stocz ni, ale dzi siaj skom pro mi to wa ła się, mó wiąc do wy cho -
dzą cych: „Nie wie dzia łam, że stocz niow cy ma ją dłu gie ry je (w do my śle są świ nie). W tej
chwi li wszyst kie wy wal czo ne przez Wa łę sę po stu la ty są świst kiem do pod tar cia”.

3. W dniu 17 bm. uczest ni czy łem w mszy, któ ra zo sta ła od pra wio na pod stocz nią.
Ołtarz był usta wio ny na te re nie stocz ni, kil ka na ście me trów od 2. bra my. W mszy uczest -
ni czy li stocz niow cy, któ rzy da lej straj ku ją, i ok. 2,5–3 tys. osób z ze wnątrz. Mszę od pra -
wiał pro boszcz pa ra fii [pw.] św. Bry gi dy. Ka za nie by ło oględ ne, choć ksiądz wspo mniał
o We ster plat te ja ko za ple czu stocz ni. Na za koń cze nie od śpie wa no „Bo że, coś Pol skę”.
Wier ni śpie wa li tyl ko jed ną zwrot kę (tak jak się śpie wa nor mal nie w ko ścio łach), na to -
miast człon ko wie RMP od śpie wa li wszyst kie czte ry zwrot ki, jak na mo dli twach w koście -
le Ma riac kim w in ten cji Kobz de ja i [Ta de usza] Szczu dłow skie go9. Wi dzia łem Kobz de ja
w roz mo wie z re por te ra mi fil mo wy mi na da chu biu ra prze pu stek. Pod ko niec mszy wi -
dzia łem, że Piotr Dyk10 opu ścił te ren stocz ni i po szedł do mia sta. Po mszy usta wio no
pod stocz nią krzyż dla uczcze nia lu dzi, któ rzy zgi nę li w 1970 r.

4. Zda niem Fa ca, pań Szar ma cho wych i in nych lu dzi, z któ ry mi roz ma wia łem, spo -
łe czeń stwo jest już zmę czo ne straj kiem (zwłasz cza ko mu ni ka cji miej skiej). Sły sza łem
gło sy, że „tę garst kę mło dzie ży w stocz ni po win na roz pę dzić mi li cja”, „na resz cie po win -
no się za pro wa dzić po rzą dek”. Jak są dzę, człon ko wie Ru chu Mło dej Pol ski oraz Wa łę sa
i Wa len ty no wicz bę dą cy pod wpły wem WZZ i KSS „KOR”, któ rzy cał ko wi cie za an ga -
żo wa li się w strajk, nie wi dzą moż li wo ści od wro tu. Chcie li by do pro wa dzić do straj ku
po wszech ne go i oba le nia ustro ju so cja li stycz ne go.

„An to ni”
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uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na, w 1981 r. pod czas I KZD NSZZ „So li dar ność” or ga -
ni zo wał druk ga ze ty zjaz do wej „Głos Wol ny”; w sta nie wo jen nym po cząt ko wo ukry wał się, ujaw nił się
w grud niu 1982 r. W la tach 1986–1989 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III WUSW w Gdań sku w ra mach
SOR krypt. „Ry bak”.

9 Ta de usz Szczu dłow ski (ur. 1933). W la tach 1958–1968 ofi cer Ma ry nar ki Wo jen nej, po mi mo po -
sia da nia upraw nień ofi ce ra Ma ry nar ki Han dlo wej po zba wio ny moż li wo ści pra cy na mo rzu, zaj mo wał
się rze mio słem ar ty stycz nym; od 1977 r. uczest nik ROPCiO, pro wa dził w swo im miesz ka niu punkt in -
for ma cyj ny; w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na, w 1981 r. gość ho no -
ro wy I KZD NSZZ „So li dar ność”; w sta nie wo jen nym in ter no wa ny. W la tach 1976–1988 in wi gi lo wa ny
przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku w ra mach SOS/SOR krypt. „Pi sa rze”/„Mo re na”.

10 Piotr Dyk (ur. 1954), dzia łacz opo zy cyj ny, le karz. Od 1976 r. współ pra cow nik KOR, w 1977 r.
współ za ło ży ciel SKS, 1979–1980 dzia łacz RMP; w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań -
skiej im. Le ni na; w sta nie wo jen nym ukry wał się; w 1984 r. wy emi gro wał do USA. W la tach 1976–1984
in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku w ra mach SOS/KE krypt. „Zna chor”.



Za da nia:
1. Ta kie jak na po przed nim spo tka niu.
2. Od być jak naj więk sze ilo ści roz mów w dniu dzi siej szym (A[lek san der] Hall, J[an]

Sam so no wicz11, J[an] Za pol nik12, K[azi mierz] Szo łoch)13. W trak cie prze pro wa dza nych
roz mów wy son do wać opi nie straj ku ją cych, ja kie ma ją pla ny, co chcą osią gnąć, prze dłu -
ża jąc strajk.

3. Je śli to bę dzie moż li we, ju tro do stać się z po mo cą Fa ca do stocz ni i prze pro wa dzić
roz mo wę z człon ka mi Ko mi te tu Straj ko we go, a szcze gól nie z L[echem] Wa łę są.

„An to ni”

Uwa gi i przed się wzię cia:
Spo tka nie od by łem z za cho wa niem za sad kon spi ra cji. W spo tka niu wziął udział płk

T[ade usz] Za wadz ki14 z MSW.
W cza sie spo tka nia omó wio no z TW szcze gó ło wo prze ka za ne mu za da nia oraz spo -

sób ich re ali za cji. TW zgod nie z na szy mi su ge stia mi za pew nił so bie do tar cie do „Ra dy
Rzecz ni ków”, któ rą chce utwo rzyć L[ech] Bąd kow ski – bę dzie miał rów nież wpływ
na po dej mo wa ne przez nią de cy zje. Z po wyż szej in for ma cji wy ni ka, że gru pa mło dych
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11 Jan Sam so no wicz (1944–1983), po eta, dzia łacz opo zy cyj ny. Czło nek i prze wod ni czą cy Ko ła Mło -
dych ZLP w Gdań sku; uczest nik Dusz pa ster stwa Aka de mic kie go; od 1977 r. współ pra cow nik ROPCiO,
od 1978 r. – WZZ Wy brze ża, w 1979 r. współ za ło ży ciel RMP; w sierp niu 1980 r. brał udział w straj ku
w Aka de mii Me dycz nej w Gdań sku; czło nek Pre zy dium MKS, prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So li dar ność”
w Aka de mii Me dycz nej, czło nek Pre zy dium ZR Gdań skie go NSZZ „So li dar ność”, w 1981 r. de le gat
na I KZD NSZZ „So li dar ność”; w sta nie wo jen nym in ter no wa ny; zmarł w nie wy ja śnio nych oko licz no -
ściach. W la tach 1976–1978 in wi gi lo wa ny przez Wy dział IV KW MO w Gdań sku w ra mach SOR krypt.
„Do mi nik”, na stęp nie w la tach 1978–1984 przez Wy dział III KW MO/WUSW w Gdań sku w ra mach
SOR krypt. „Sam son”.

12 Jan Za pol nik (ur. 1927), żoł nierz AK -WiN, dzia łacz opo zy cyj ny. Uczest nik pro te stów ro bot ni czych
w grud niu 1970 r. w Stocz ni Gdań skiej; od 1977 r. uczest nik ROPCiO, w la tach 1978–1980 czło nek WZZ
Wy brze ża, w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na; w sta nie wo jen nym in -
ter no wa ny; w la tach 1984–1989 dzia łacz KIK w War sza wie i Bia łym sto ku, uczest nik straj ków w 1988 r.
W la tach 1978–1980 in wi gi lo wa ny przez Wy dział IIIA KW MO w Gdań sku w ra mach SOR krypt.
„Pacjent”, na stęp nie w la tach 1980–1989 przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE krypt. „Pa -
cjent”/„Ren ci sta”.

13 Ka zi mierz Szo łoch (1932–2009), dzia łacz opo zy cyj ny. Je den z przy wód ców straj ku w Stocz ni
Gdań skiej im. Le ni na w grud niu 1970 r.; od 1978 r. uczest nik ROPCiO i czło nek WZZ Wy brze ża, kol -
por ter pra sy nie za leż nej; w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na, na stęp nie
dzia łacz NSZZ „So li dar ność”. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach KE/SOS
krypt. „Ka zek” oraz SOR krypt. „Ku rier”.

14 Ta de usz Za wadz ki (ur. 1930), płk MO; 1950–1952 słu chacz CW MBP, 1952–1953 mł. re fe rent
Wy dzia łu III De par ta men tu III MBP, 1953–1955 re fe rent Wy dzia łu III De par ta men tu III MBP/KdsBP,
1955–1957 re fe rent Wy dzia łu I De par ta men tu III KdsBP/MSW, 1957–1961 ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia -
łu I De par ta men tu III MSW, 1961–1963 st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW, 1963–1967
st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW, 1967–1968 in spek tor Wy dzia łu II De par ta -

men tu III MSW, 1968–1970 in spek tor De par ta men tu I MSW, 1970–1974 in spek tor Wy dzia łu II De par -
ta men tu III MSW, 1974–1977 st. in spek tor Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW, 1977–1979 st. in spek tor
Wy dzia łu IX De par ta men tu III MSW, 1979–1986 za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu III
MSW, 1986–1988 na czel nik Wy dzia łu X De par ta men tu III MSW. AIPN, 0604/1642, Ak ta oso bo we.



stocz niow ców kon ty nu ują cych strajk jest wy raź nie in spi ro wa na do dzia ła nia przez przed -
sta wi cie li RMP oraz WZZ i KSS „KOR”, któ rzy zmie rza ją do osią gnię cia (na tym eta pie
dzia ła nia) po sta wio nych so bie ce lów po li tycz nych.

Prze ka za ne in for ma cje przez TW zo sta ną wy ko rzy sta ne do wła ści we go ukie run ko -
wa nia dzia łań ope ra cyj nych oraz w mel dun kach do MSWb.

Wyk. w 4 egz.
Egz. nr 1 – t[ecz ka] pr[acy] TW
Egz. nr 2 – Wy ciąg – Wydz[iał] IIIA wm.
Egz. nr 3 – spr[awa] oper[acyj ne go] roz[pra co wa nia] „In spi ra tor”
Egz. nr 4 – spr[awa] oper[acyj ne go] roz[pra co wa nia] „Mło dzie żow cy”
Druk G.M.

Źró dło: AIPN Gd, 0046/364, t. 1, k. 182–183, ory gi nał, mps.
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b Po ni żej nie czy tel ny pod pis i pie częć o tre ści: Na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku ppłk
mgr Woj ciech Ra nie wicz.



Nr 15

1980 sier pień 21, Gdańsk – De kla ra cja Od dzia łu Gdań skie go Związ ku Li te ra tów Pol -
skich wy ra ża ją ca po par cie dla straj ku ją cych

Dnia 21 sierp nia 1980 r. ni żej pod pi sa ni człon ko wie Gdań skie go Od dzia łu Związ ku
Li te ra tów Pol skich ze bra li się ce lem omó wie nia sy tu acji po wsta łej w Gdań sku, na Przy -
mo rzu Gdań skim i w sze re gu miast wzdłuż Wy brze ża, od Szcze ci na po El bląg.

Uwa ża my za swój oby wa tel ski obo wią zek, wzmo żo ny od po wie dzial no ścią mo ral ną
pi sa rza, przed sta wić spo łe czeń stwu nasz po gląd na spo so by po stę po wa nia ce lem za po -
bie że nia fi zycz ne mu wy bu cho wi wro go ści, ce lem po wstrzy ma nia stron od sto so wa nia
ja kich kol wiek re pre sji te raz i w przy szło ści, ce lem przy śpie sze nia stop nio we go po wro tu
spo łe czeń stwa do ży cia w nor mal nych wa run kach i roz wią zy wa nia je go pro ble mów. Z po -
wo du od cię cia te le ko mu ni ka cyj ne go Gdań ska od głę bi kra ju nie mo że my po ro zu mieć się
z Za rzą dem Głów nym Związ ku Li te ra tów Pol skich w War sza wie dla wy mia ny zdań i na -
kło nie nia naj wyż szej in stan cji związ ku do za bra nia gło su, tym bar dziej więc od czu wa -
my cią żą cy na nas obo wią zek pu blicz ne go wy stą pie nia z [a] ape lem o spo kój, ład, nie
ucie ka nie się do si ły lub gróźb jej uży cia przez ko go kol wiek.

Z ape lem tym zwra ca my się do władz po li tycz nych, do straj ku ją cych z Mię dzy za kła -
do wym Ko mi te tem Straj ko wym na cze le, ob ra du ją cym na te re nie Stocz ni Gdań skiej,
do ca łe go spo łe czeń stwa ww. ob sza rów. Wy ra ża my naj głęb sze prze świad cze nie, że nie
na le ży szer mo wać wy ma ga nia mi pol skiej ra cji sta nu, uży wa jąc tej ra cji ja ko stra sza ka
przed so jusz ni ka mi Pol ski, a za ra zem za je go po mo cą, bro niąc in te re sów war stwy rzą -
dzą cej Pol ską.

Straj ku ją cy nie wy su wa ją i – je ste śmy o tym prze ko na ni – nie bę dą wy su wa li żą dań
za gra ża ją cych bez pie czeń stwu Pol ski, jak zmia ny w sys te mie pań stwo wym środ ka mi
nie de mo kra tycz ny mi, osła bie nia so ju szu ze Związ kiem Ra dziec kim, umniej sze nia obron -
no ści Ukła du War szaw skie go. Zda niem na szym ko niecz ne jest do ko na nie głę bo kich re -
form w pań stwie dro gą ewo lu cji za bez pie czo nej i kon tro lo wa nej, a za tem roz po czy na nej
już za raz z po da niem do pu blicz nej i wią żą cej wia do mo ści wia ry god nych środ ków gwa -
ran tu ją cych jej kon se kwent ne prze pro wa dze nie wte dy, gdy nie bez pie czeń stwo bez po -
śred nie go kon flik tu mi nie.

Ta kim środ kiem jest, w na szym prze ko na niu, utwo rze nie no wych związ ków za wo -
do wych po sia da ją cych sa mo dziel ną po zy cję wo bec in sty tu cji par tyj no -pań stwo wych,
związ ków, któ rych wła dze bę dą wy bie ra ne przez pra cow ni ków bez ja kie go kol wiek na -
ci sku ze stro ny tych in sty tu cji.

Jest nim od no wa ca łe go sys te mu przed sta wi ciel skie go od do łu do gó ry, więc z sej -
mem na cze le, po le ga ją ca na wy ło nie niu przed sta wi cie li spo łe czeń stwa w dro dze praw -
dzi we go wy bo ru.

Jest nim otwar ta od po wie dzial ność przed spo łe czeń stwem osób spra wu ją cych wła -
dzę za ich czy ny. Tak więc mu si być wresz cie ujaw nio na praw da o oko licz no ściach, któ -
re do pro wa dzi ły do wy bu chu w grud niu 1970 r., i o lu dziach, któ rzy wte dy wy da wa li
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a Skre ślo ne sło wo nie czy tel ne, po wy żej nad pi sa no: po wszech nym.



de cy zje. Zdać spra wę ze swych po czy nań po win ny tak że oso by, któ re do pro wa dzi ły lub
do pu ści ły do obec ne go sta nu na pię cia w kra ju. W tej chwi li naj waż niej sze jest pod ję -
cie przez wła dze kon kret nych roz mów z Mię dzy za kła do wym Ko mi te tem Straj ko -
wym. Cho dzi o naj szyb sze przy wró ce nie nor mal nych wa run ków ży cia i pra cy.
Na dal szym pla nie, ale spra wą wiel kie go zna cze nia dla spo łe czeń stwa pol skie go, jest roz -
wój twór czo ści pi sar skiej i ar ty stycz nej. W tej dzie dzi nie na czo ło wy su wa ją się dwa pil -
ne po stu la ty: anu lo wa nie de kre tu o Urzę dzie Kon tro li [Pra sy], Pu bli ka cji [i] Wi do wisk
i za stą pie nie go usta wą sej mo wą ogra ni cza ją cą cen zu rę do naj istot niej szych ele men tów
bez pie czeń stwa pań stwa i je go miej sca w ukła dzie mię dzy na ro do wym, oraz prze strze -
ga nie pra wa do pu bli ko wa nia dla wszyst kich pi sa rzy i peł nej swo bo dy po ru sza nia się
po kra ju i wy jaz du za gra ni cę.

Zwra ca my się do naj szer szych krę gów in te li gen cji pol skiej, do li te ra tów, do dzien ni -
ka rzy, na któ rych te raz spo czy wa szcze gól nie waż ny obo wią zek rze tel ne go in for mo wa -
nia spo łe czeń stwa, do ar ty stów, do lu dzi na uki i tech ni ki o przy łą cze nie się do na sze go
wy stą pie nia.

Gdańsk, 21 sierp nia 1980 r.

Po wyż szą de kla ra cję re da go wa li: [Te re sa] Fe renc1, [Lech] Bąd kow ski, [Zbi gniew]
Jan kow ski2, [Mie czy sław] Czy chow ski, [Sta ni sław] Za łu ski, [Zbi gniew] Szy mań ski. 

Pro jekt pod pi sa li z nie wiel ki mi po praw ka mi: [Sta ni sław] Dą brow ski, Czy chow ski,
Bąd kow ski, Jan kow ski, [Mi ro sław] Ste ce wicz, Za łu ski, Szy mań ski, Fe renc, [Ka zi mierz]
No wo siel ski3, [Bo le sław] Fac oraz [Ma ria] Bo du szyń ska -Bo ro wi ko wa (z jej upo waż nie -
nia pod pis zło żył Lech Bąd kow ski). Z człon ków Ko ła Mło dych przy Od dzia le Gdań skim
ZLP – Zbi gniew Jo achi miak4, w imie niu pię cio oso bo we go Za rzą du Ko ła Mło dych.

Źró dło: AIPN Gd, 0046/364, t. 1, k. 298, ory gi nał, mps.
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1 Te re sa Jan kow ska -Fe renc (ur. 1934), po et ka. De biu to wa ła w 1958 r.; by ła pre ze sem Od dzia łu Gdań -
skie go ZLP przed je go za wie sze niem w grud niu 1981 r.; w la tach osiem dzie sią tych współ pra co wa ła
z Dusz pa ster stwem Śro do wisk Twór czych w Gdań sku.

2 Zbi gniew Jan kow ski (ur. 1931), po eta. De biu to wał w 1956 r.; w la tach 1960–1965 re dak tor Rozgłoś -
ni Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach, współ pra cow nik pi sma „No wi ny” w Ryb ni ku; w la tach 1979–1996
był ak tyw nie zwią za ny z Dusz pa ster stwem Aka de mic kim oraz Dusz pa ster stwem Śro do wisk Twór czych
w Gdań sku; współ or ga ni za tor i czło nek Sto wa rzy sze nia Ma ry ni stów Pol skich.

3 Ka zi mierz No wo siel ski (ur. 1948), po eta, hi sto ryk li te ra tu ry pol skiej, prof. UG. Z Uni wer sy te tem
Gdań skim jest zwią za ny od 1972 r.; po wo łał i współ re da go wał pod ziem ne pi smo „Pod punkt”, a po znie -
sie niu sta nu wo jen ne go kwar tal nik „Ty tuł”.

4 Zbi gniew Jo achi miak (ur. 1950), po eta. Je den z za ło ży cie li gru py po etyc kiej „Wspól ność” i li de rów
ru chu po etyc kie go „No wej Pry wat no ści”, zwią za ny z kwar tal ni kiem „Punkt” i mie sięcz ni kiem „Au to graf”,
obec nie jest re dak to rem na czel nym i wy daw cą kwar tal ni ka „Mi go ta nia, prze ja śnie nia”. W la tach 1976–1977
in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Gdań sku w ra mach SOS krypt. „Ju nio rzy” (wspie ra nie fi nan -
so we dzia łal no ści KOR), w 1982 r. zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział II KW MO w Gdań sku ja ko KTW,
w 1984 r. ka te go rię re je stra cji zmie nio no na TW ps. „No wa kow ski”, zdję ty z ewi den cji w 1990 r.
Zob. AIPN, Kar ta EO -4/77 z Kar to te ki od two rze nio wej b. Biu ra „C” MSW dot. Z. Jo achi mia ka; AIPN Gd,
Kar ta E -15 z Kar to te ki od two rze nio wej b. SB WUSW w Gdań sku dot. Z. Joachi mia ka.



Nr 16

1980 sier pień 25, Gdańsk – In for ma cja od TW ps. „Ry bak” do ty czą ca wy da nia wspól ne -
go oświad cze nia dzien ni ka rzy na te mat ich pra cy w cza sie trwa nia straj ku

aŹródło: TW „Ry bak” aTaj ne spec[jal ne go] zna cze nia
Przy jął: kpt. W[al de mar] Mi sie wicz1 Egz. nr 1a

Miej sce: po kój ho te lo wya Gdańsk, 25 sier pnia 1980 [r.]

aInformacjaa

W dniu dzi siej szym na za ple czu biu ra pra so we go MKS (sa la pa mią tek w bu dyn ku
BHP na I pię trze) Lech Bąd kow ski usi ło wał zmon to wać wspól ne oświad cze nie dzien ni -
ka rzy kra jo wych na te mat ich pra cyb. Oświad cze nie mia ło za wie rać ele men ty po tę pia ją -
ce do tych cza so wy spo sób in for mo wa nia na te mat wy da rzeń w stocz niach Wy brze ża.
Zo sta ło ono stor pe do wa ne przez dzien ni kar kę z „Try bu ny Lu du” – [Ire nę] Dryll2. Pod -
ję ła ona dys ku sję ze zgro ma dzo ny mi dzien ni ka rza mi. Dys ku sja szyb ko prze ro dzi ła się
w kłót nię i awan tu rę. W re zul ta cie ktoś ze służ by po rząd ko wej za gro ził wy rzu ce niem ca -
łe go to wa rzy stwa z lo ka lu przy po mo cy po rząd ko wych, za zna cza jąc lo jal nie, że p. Dryll
zo sta nie wy rzu co na ja ko pierw sza. Do szło do ogól nej awan tu ry mię dzy ob słu gą biu ra,
któ ra za rzu ca ła kłam li wość in for ma cji w pra sie kra jo wej, a dzien ni ka rza mi – tym ra zem
już zjed no czo ny mi – że kra jo wym dzien ni ka rzom utrud nia się pra cę, że nie ma ją oni ta -
kie go jak dzien ni ka rze za gra nicz ni do stę pu do in for ma cji.

IIc. Ze non Pał ka3 z N[ie za leż nej] O[fi cy ny] W[ydaw nicz]ej prze by wa ją cy w Stocz ni
Gdań skiej po wie dział, że w dniu wczo raj szym uzy ski wa no po łą cze nia przy po mo cy hasła
MKS zgła sza ne go na cen tra li te le fo nicz nej. Po łą cze nia by ły re ali zo wa ne na tych miast.
Cho dzi tu oczy wi ście o po łą cze nia z War sza wą.

„Ry bak”
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a–a Frag ment na pi sa ny od ręcz nie.
b Na le wym mar gi ne sie pa ra fa.
c Na le wym mar gi ne sie opa trzo ny pa ra fą od ręcz ny do pi sek: Po łą cze nie [ręcz ne – tak od czy ta no]

z W[ar sza]wą jest. 
1 Wal de mar Mi sie wicz (ur. 1945), mjr MO; 1971–1973 in spek tor Re fe ra tu ds. SB KD MO w No wej

Hu cie, 1973–1974 st. in spek tor Re fe ra tu ds. SB KD MO w No wej Hu cie, 1974–1977 in spek tor Wy dzia -
łu VI De par ta men tu III MSW, 1977–1979 in spek tor Wy dzia łu IX De par ta men tu III MSW, 1979–1982
in spek tor Wy dzia łu V De par ta men tu III MSW, 1982–1985 in spek tor Wy dzia łu IX De par ta men -
tu III MSW, 1985–1986 st. in spek tor Wy dzia łu IX De par ta men tu III MSW. AIPN, 0604/1109, Ak ta oso -
bo we.

2 Ire na Dryll (ur. 1937). Wie lo let nia dzien ni kar ka „Try bu ny Lu du”, czło nek eg ze ku ty wy POP PZPR
te goż dzien ni ka; wi ce pre zes SDP.

3 Ze non Pał ka (ur. 1952), dzia łacz opo zy cyj ny. Współ pra cow nik KOR, współ or ga ni za tor SKS we
Wro cła wiu; czło nek MKZ NSZZ „So li dar ność” we Wro cła wiu; w sta nie wo jen nym in ter no wa ny;
w 1983 r. wy emi gro wał do Ber li na Za chod nie go. W la tach 1977–1983 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III
KW MO we Wro cła wiu w ra mach SOR krypt. „Ka me le on”.



PS. Lech Bąd kow ski jest rzecz ni kiem pra so wym MKS. W dniu dzi siej szym udzie lał
już kil ka ra zy wy wia dów i prze ka zy wał oświad cze nia dla pra sy za gra nicz nej.

„Ry bak”

aUwagia
aW za łą cze niu prze ka za ny przez TW nu mer spe cjal ny „Biu le ty nu In for ma cyj ne go”

KOR, przy wie zio ny z War sza wy w więk szej ilo ści przez J[ana] Nel ke na4, któ ry jest kol -
por to wa ny wśród straj ku ją cy cha.

aInsp[ek tor] Wydz[ia łu] V
Dep[ar ta men tu] III MSW

kpt. W[al de mar] Mi sie wi cza

aWyk. 2 egz.
Nr 1 – Wydz[iał] III [KW MO] Gdańsk
Nr 2 – tecz ka pra cy TWa

Źró dło: AIPN Gd, 0046/364, t. 1, k. 317, ory gi nał, mps.
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4 Jan Nel ken (ur. 1949), in for ma tyk, pro gra mi sta. Kol por ter pism bez de bi to wych (od 1978 r. zwią -
za ny z Nie za leż ną Ofi cy ną Wy daw ni czą). Za re je stro wa ny 3 XI 1972 r. przez Wy dział II De par ta men -
tu III MSW ja ko KO ps. „Ja nek”, 14 XI 1974 r. zdję ty z ewi den cji, na stęp nie za re je stro wa ny po now nie
przez tę sa mą jed nost kę 6 I 1978 r. ja ko TW ps. „Ma rian”, zdję ty z ewi den cji 30 VIII 1982 r. z po wo du
wy jaz du za gra ni cę. Zob. AIPN, 00170/784, t. 1, Tecz ka per so nal na TW ps. „Ma rian”.



Nr 17

1985 ma rzec 26, Gdańsk – Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu III WUSW w Gdań sku do ty -
czą cy za koń cze nia pro wa dze nia spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „In spi ra -
tor” z po wo du zgo nu fi gu ran ta Le cha Bąd kow skie go

Taj nea 

Mel du nek ope ra cyj nyb

[Ta be la ko do wa:]
Iden ty fi ka tor mel dun ku: 001509/84c.
1. Nadaw ca mel dun ku: Wy dział III WUSW w Gdań sku GD2B 00.
2. Da ta nada nia mel dun ku: 26 III 1985 [r.].
3. Nr re je stra cyj ny: „C” GD008 591.
4. Da ne oso bo we in spek to ra ope ra cyj ne go: Ro pe lew ski Ma ciej1 – 339864.
5. Za gro że nie (fakt): Wy ko rzy sty wa nie or ga ni za cji spo łecz no -po li tycz nych i sto wa -

rzy szeń do pro wa dze nia ne ga tyw nej dział[al no ści] po lit[ycz nej] – 01023.
[...]d

16. Spo sób za koń cze nia spra wy: Śmierć fi gu ran ta – M.
[...]d

Ob ję cie kon tro lą ope ra cyj ną w ra mach spra wy ope ra cyj nej krypt. „In spi ra tor” człon -
ka Od dzia łu Gdań skie go Związ ku Li te ra tów Pol skich Le cha Bąd kow skie go, s. Ka zi -
mie rza i Zo fii z d. Fau st man, ur. 24 I 1920 r. w To ru niu, na ro do wość i oby wa tel stwo
pol skie, wy kształ ce nie wyż sze, roz wie dzio ny, bez par tyj ny, zam[iesz ka ły] Gdańsk,
ul. […], po dyk to wa ne by ło uak tyw nie niem się ww. na płasz czyź nie Zrze sze nia Ka szub -
sko -Po mor skie go, jak rów nież po dej mo wa niem przez fi gu ran ta ne ga tyw nej dzia łal no ści
w ra mach Od dzia łu Gdań skie go Związ ku Li te ra tów Pol skich. Wspo mnia ną dzia łal ność
fi gu ran ta po sta no wio no wy ja śnić w ra mach za gro że nia – „wy ko rzy sta nie or ga ni za cji spo -
łecz no -po li tycz[nej] i sto wa rzy szeń do pro wa dze nia ne ga tyw nej dzia łal no ści po li tycz -
nej”. Pierw sza pró ba ofi cjal ne go za pre zen to wa nia przez L[echa] Bąd kow skie go po glą dów
pre zen to wa nych przez ak ty wi stów zor ga ni zo wa nych ele men tów an ty so cja li stycz nych
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a Po ni żej pie częć na głów ko wa o tre ści: Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych w Gdań sku 09.
L.dz. BA–0611/85. Nu mer dzien ni ka wpi sa no od ręcz nie

b Po wy żej nad pi sa no od ręcz nie: „C”. Po le wej stro nie pa ra fa i pie częć o tre ści: Za stęp ca szefa Wo -
je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Gdań sku płk mgr Ze non Ring.

c W ory gi na le omył ko wo: 74.
d Po mi nię to nie wy peł nio ne punk ty ta be li.
1 Ma ciej Ro pe lew ski (ur. 1951), kpt. MO; 1976–1978 in spek tor Wy dzia łu Do cho dze nio we go

KM MO w Gdy ni, 1978–1979 in spek tor Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KM MO w Gdy ni, 1979–1981 in -
spek tor Wy dzia łu III KW MO w Gdań sku, 1981–1985 st. in spek tor Wy dzia łu III KW MO/WUSW
w Gdań sku, 1985–1986 kie row nik sek cji Wy dzia łu III WUSW w Gdań sku, 1986–1988 na czel nik
Wydziału Pasz por tów RUSW w Gdy ni, 1988–1989 st. in spek tor Wy dzia łu II WUSW w Gdań sku. AIPN
Gd, 214/2448, Ak ta oso bo we.



mia ła miej sce na fo rum Od dzia łu Gdań skie go ZLP w dniu 16 II 1979 r. W trak cie wspo -
mnia ne go ze bra nia dys ku syj ne go za ini cjo wa ne go przez fi gu ran ta przed sta wił on swo je
prze my śle nia za war te w opra co wa niu pt. „Twa rzą do przy szło ści” – roz wa ża nia o po li -
ty ce Pol ski.

Ten den cyj na oce na współ cze snych re aliów spo łecz no -po li tycz nych PRL nie spo tka -
ła się z szer szyme za in te re so wa niem od bior ców, a wręcz prze ciw nie – więk szość uczest -
ni ków spo tka nia ne ga tyw nie usto sun ko wa ła się do przed sta wio nych tez. Ta nie uda na
pró ba pu blicz ne go uze wnętrz nie nia swo ich po glą dów oraz za in te re so wa nia ni mi gdań -
skich li te ra tów spo wo do wa ła, iż L[ech] Bąd kow ski za jął się ak tyw niej spra wa mi zwią -
za ny mi bez po śred nio z dzia łal no ścią Zrze sze nia Ka szub sko -Po mor skie go. Nie za leż nie
od po wyż sze go fi gu rant na dal utrzy my wał kon tak ty z przed sta wi cie la mi ak ty wi stów zor -
ga ni zo wa nych ele men tów an ty so cja li stycz nych, któ rym prze ka zy wał swo je opra co wa -
nia do opu bli ko wa nia na ła mach nie le gal nych wy daw nictw.

Ko lej ne wy stą pie nie L[echa] Bąd kow skie go o wro giej wy mo wie na fo rum Związ ku
Li te ra tów Pol skich mia ło miej sce w li sto pa dzie 1979 r. pod czas Zjaz du Spra woz daw cze -
go ZLP w Ra dzie jo wi cach. W trak cie swo je go wy stą pie nia fi gu rant zre la cjo no wał w kon -
tek ście kon sty tu cyj nych praw każ de go oby wa te la Pol ski spra wę „bez praw nych re pre sji”,
ja kie do tknę ły ze stro ny władz człon ka Od dzia łu Gdań skie go ZLP – Sta ni sła wa Za łu -
skie go. Bez po śred nią kon se kwen cją po wyż sze go wy stą pie nia by ło – przy do dat ko wej
in spi ra cji L[echa] Bąd kow skie go – wy sto so wa nie przez Za rząd Od dzia łu Gdań skie go
ZLP ofi cjal ne go pi sma z pro te stem do prze wod ni czą ce go WRN w Gdań sku, Pre zy dium
Za rzą du Głów ne go ZLP w War sza wie oraz pro ku ra to ra wo je wódz kie go w Gdań sku.

Za ostrza ją ca się la tem 1980 r. sy tu acja spo łecz no -po li tycz na na Wy brze żu spo wo do -
wa ła oży wie nie dzia łal no ści fi gu ran ta na fni wief li te rac kiej. W tym okre sie opra co wał on
i przed sta wił na ze bra niu Od dzia łu Gdań skie go ZLP w dniu 21 VIII 1980 r. de kla ra cję
sta no wią cą ten den cyj ną pró bę oce ny ów cze snej sy tu acji przez pi sa rzy śro do wi ska gdań -
skie go, po ru sza ją cą jed no cze śnie wszyst kie kwe stie wy su wa ne przez Mię dzy za kła do wy
Ko mi tet Straj ko wy przy Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na. Opra co wa ną przez L[echa] Bąd -
kow skie go de kla ra cję pod pi sa ło trzy dzie stu li te ra tów oraz osiem na ście osób na le żą cych
do Ko ła Mło dych przy Od dzia le Gdań skim ZLP. Wspo mnia na de kla ra cja zo sta ła ogło -
szo na na wie cu w Stocz ni Gdań skiej im. Le ni na oraz roz kol por to wa na na te re nie Trój -
mia sta.

Ko lej ną ini cja ty wą L[echa] Bąd kow skie go wią żą cą się z gdań skim śro do wi skiem lite -
rac kim, z któ rą wy stą pił on na fo rum Za rzą du Głów ne go ZLP w War sza wie, by ły po stu -
la ty sta wia ne pod czas ko lej nych ze brań sierp nio wych i wrze śnio wych w 1980 r. Od dzia łu
Gdań skie go ZLP, wią żą cą się bez po śred nio z pod sta wo wy mi pro ble ma mi nur tu ją cy mi
śro do wi sko li te rac kie w kon tek ście zmian sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej w kra ju po za -
koń cze niu fa li straj ków na Wy brze żu.

Rów no le głe ak tyw ne uczest nic two L[echa] Bąd kow skie go w pra cach Ko mi sji ds. In -
for ma cji Pu blicz nej i Pra so wej spo wo do wa ło, iż po czął on stop nio wo po pa dać w kon -
flikt z dzia ła cza mi KSS „KOR”, któ rzy za czę li do mi no wać w gdań skim MKZ NSZZ
„So li dar ność”.
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e W ory gi na le: na szym.
f–f Wpi sa no od ręcz nie.



Po wyż sza sy tu acja spo wo do wa ła, iż fi gu rant kry tycz nie usto sun ko wał się do roz wi -
ja ją ce go [się] ru chu związ ko we go oraz nie któ rych je go przy wód ców, cze go dał wy raz
w trak cie spo tka nia au tor skie go w paź dzier ni ku 1980 r. od by wa ją ce go się w ra mach
XI De ka dy Pi sa rzy Wy brze ża. W swym wy stą pie niu po ru szał rów nież kwe stie wią żą ce
się z trud no ścia mi stwa rza ny mi przez wła dzę two rzą ce mu się no wemu związ ko wi NSZZ
„So li dar ność”.

Bio rąc na stęp nie ak tyw ny udział w ob ra dach XXI Zjaz du De le ga tów Związ ku Li te -
ra tów Pol skich w War sza wie, fi gu rant wy gło sił re fe rat oma wia ją cy naj istot niej sze pro -
ble my nur tu ją ce pi sa rzy w kon tek ście ów cze snej sy tu acji we wnętrz nej w kra ju z jej
szer szy mi uwa run ko wa nia mi mię dzy na ro do wy mi. Nie za leż nie od po wyż sze go L[ech]
Bąd kow ski w trak cie wspo mnia nych ob rad wy bra ny zo stał do Za rzą du Głów ne go ZLP.

Po czą tek 1981 r. przy niósł ko lej ną ne ga tyw ną ini cja ty wę fi gu ran ta w po sta ci opra co -
wa nia – „Apel pi sa rzy gdań skich”, wy gło szo ne go na ze bra niu spra woz daw czo -wy bor -
czym Od dzia łu Gdań skie go ZLP w stycz niu 1981 r., kła dą ce go głów ny na cisk na
una ocz nie nie spo łe czeń stwu ko niecz no ści unor mo wa nia we wnętrz nej sy tu acji w kra ju,
mo gą cej być pod sta wą wła ści we go roz wi ja nia się ru chu związ ko we go.

W mar cu 1981 r. fi gu rant opra co wał ko lej ne oświad cze nie gdań skie go śro do wi ska li -
te rac kie go kie ro wa ne do pre mie ra W[oj cie cha] Ja ru zel skie go, bę dą ce prze ja wem za nie -
po ko je nia śro do wi ska pi sa rzy gdań skich ob ja wa mi na ru sza nia pra wo rząd no ści przez
wła dzę, za wie ra ją ce jed no cze śnie apel o roz ła do wa nie na pię tej sy tu acji w kra ju.
Pod wspo mnia nym oświad cze niem pod pi sa ło się dwu dzie stu czte rech li te ra tów – człon -
ków Od dzia łu Gdań skie go ZLP.

Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go w PRL w dniu 13 grud nia 1981 r. spo wo do wa ło, iż
fi gu rant za prze stał po dej mo wa nia ne ga tyw nych ini cja tyw na płasz czyź nie li te rac kiej.

Po cząw szy od po cząt ków 1982 r. stan zdro wia fi gu ran ta uległ znacz ne mu po gor sze -
niu, co spo wo do wa ło, iż wy łą czył się on z ja kiej kol wiek czyn nej dzia łal no ści za rów no
na płasz czyź nie ZLP, jak i ZK-P.

Nie za leż nie od po wyż sze go L[ech] Bąd kow ski sy gno wał na dal swo im na zwi skiem
wszel kie ne ga tyw ne ini cja ty wy, z ja ki mi wy stę po wa li przed sta wi cie le gdań skie go śro -
do wi ska li te rac kie go, szcze gól nie w oso bie An to nie go Bo le sła wa Fa ca – peł nią ce go
w tym no wąg funk cję pre ze sa Od dzia łu Gdań skie go ZLP. Fi gu rant utrzy my wał rów nież
na dal kon tak ty z przed sta wi cie la mi śro do wisk ne ga tyw nie na sta wio nych do obec nej sy -
tu acji w kra ju.

Kon se kwen cją sta le po gar sza ją ce go się sta nu zdro wia fi gu ran ta był je go zgon
w dniu 24 II 1984 r.

Nie za leż nie od po wyż sze go in for mu ję, iż w trak cie pro wa dze nia spra wy ope ra cyj ne -
go roz pra co wa nia krypt. „In spi ra tor” wy ja śnio no i udo ku men to wa no na stę pu ją ce za -
gro że nia:

– Ne ga tyw na ini cja ty wa po li tycz na wo bec władz pań stwo wo -po li tycz nych – 002676/78;
– Or ga ni zo wa nie nie for mal nych grup szko le nio wych – 003317/78;
– Nie for mal na gru pa an ty so cja li stycz na – 002286/80;
– Or ga ni zo wa nie kon fe ren cji pra so wych – 002287/80;
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g Sło wo skre ślo ne, po wy żej nad pi sa no od ręcz nie: cza sie.



– Wy ko rzy sta nie or ga ni za cji spo łecz no -po li tycz nych i sto wa rzy szeń do pro wa dze nia
ne ga tyw nej dzia łal no ści po li tycz nej – 000260/81;

– Kol por taż ma te ria łów (bro szu ry, książ ki, opra co wa nia) opu bli ko wa nych przez nie -
le gal ne wy daw nic two w kra ju – 003984/78.

Ma jąc na uwa dze po wyż sze, pro wa dze nie spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt.
„In spi ra tor” za koń czo no, a ze bra ne ma te ria ły zło żo no w Wy dzia le „C” tut[ej sze go]
WUSW.

Wnio ski:
– Ze bra ny w to ku pro wa dze nia spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „In spi -

ra tor” ma te riał w peł ni po twier dził za sad ność za ło że nia spra wy ope ra cyj nej, wszech -
stron nie wy ja śnia jąc wro gą dzia łal ność L[echa] Bąd kow skie go w ra mach wpro wa dzo -
nych za gro żeń.

– Pro wa dzo na w ra mach spra wy ope ra cyj nej krypt. „In spi ra tor” ak tyw na kon tro la
ope ra cyj na fi gu ran ta po zwo li ła na za bez pie cze nie do pły wu in for ma cji, umoż li wia jąc tym
sa mym po dej mo wa nie sze re gu prze ciw dzia łań, któ re w znacz nym stop niu ogra ni czy ły
ne ga tyw ną dzia łal ność pro wa dzo ną przez L[echa] Bąd kow skie go w gdań skim śro do wi -
sku kul tu ro twór czymh.

Źró dło: AIPN Gd, 0046/829, t. 2, k. 66–70, ory gi nał, mps.
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h Po ni żej nie czy tel ny pod pis i pie częć o tre ści: Na czel nik Wy dzia łu III WUSW w Gdań sku kpt.
mgr Le on Stań czyk.





Piotr Szczęsny

Umiejscowienie wydziałów

łączności w strukturach

Służby Bezpieczeństwa

w latach osiemdziesiątych

w świetle pisma 

gen. Konrada Straszewskiego

z 2 stycznia 1984 r. 

oraz Decyzji nr 04 ministra

spraw wewnętrznych

gen. Czesława Kiszczaka 

z 6 kwietnia 1989 r.

Pu bli ka cja źró dło wa dwóch wy mie nio nych w ty tu le do ku men tów oraz po prze dza -
ją cy ją tekst sta no wi w za my śle au to ra upo rząd ko wa nie oraz roz wi nię cie in for ma -
cji za war tych w opra co wa niu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej przy go to wa nym

pod re dak cją Ad ria na Ju su po vi cia i Ra fa ła Leś kie wi cza pt. Hi sto rycz no -praw na ana li za
struk tur or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w Pol sce Lu do wej (1944–1990). Zbiór stu -
diów (War sza wa 2013) na te mat wy dzia łów łącz no ści wo je wódz kich urzę dów spraw we -
wnętrz nych (tak że Sto łecz ne go Urzę du Spraw We wnętrz nych) oraz ich włą cze nia
w struk tu ry Służ by Bez pie czeń stwa na pod sta wie de cy zji mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 8 grud nia 1983 r. Pod czas pi sa nia ni niej sze go ar ty ku łu opar to się rów nież na in nych
do ku men tach. Ma jąc na uwa dze, że au tor jest pra cow ni kiem Od dzia ło we go Biu ra Udo -
stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów w Kra ko wie, trze ba za zna czyć, iż pra wie wszyst -
kie wy mie nio ne przez nie go do ku men ty prze cho wy wa ne są w za so bie te goż ar chi wum.

W tym miej scu trze ba wy ja śnić, że w za so bie ar chi wal nym IPN nie od na le zio no de -
cy zji mi ni stra spraw we wnętrz nych z 8 grud nia 1983 r. De cy zja ta jest jed nak przy wo ła -
na w pi śmie da to wa nym na dzień 2 stycz nia 1984 r., pod pi sa nym przez pod se kre ta rza
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sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych gen. Kon ra da Stra szew skie go. Pi smo to,
skie ro wa ne do wszyst kich sze fów wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych oraz
szefa SUSW, jest na stę pu ją cej tre ści: „Zgod nie z de cy zją mi ni stra spraw we wnętrz nych
z dnia 8 grud nia 1983 r. pro szę o pod po rząd ko wa nie wy dzia łu łącz no ści do bez po śred -
nie go nad zo ru za stęp cy sze fa wo je wódz kie go (sto łecz ne go) urzę du spraw we wnętrz nych
ds. Służ by Bez pie czeń stwa”1.

Na le ży do dać, że w za so bie BUiAD w War sza wie znaj du je się no tat ka z 25 czerw -
ca 1984 r., spo rzą dzo na przez Biu ro Or ga ni za cyj no -Praw ne MSW, „dot[yczą ca] pro po -
zy cji po dzia łu jed no stek or ga ni za cyj nych Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych na jed nost ki
Służ by Bez pie czeń stwa i Mi li cji Oby wa tel skiej”. Frag ment tej no tat ki za wie ra in for macje
naj wy raź niej zbież ne, a na wet roz wi ja ją ce te za war te we wspo mnia nym pi śmie Kon ra da
Stra szew skie go: „De cy zją kie row nic twa re sor tu spraw we wnętrz nych w grud niu 1983 r.,
na wnio sek ze spo łu po wo ła ne go do opra co wa nia za sad or ga ni za cji łącz no ści ra dio wej
UKF, wy dzia ły łącz no ści WUSW (rów no rzęd nych) zo sta ły pod po rząd ko wa ne do bez po -
śred nie go nad zo ru za stęp com sze fa ds. Służ by Bez pie czeń stwa. Za przy ję ciem po wyż -
sze go roz wią za nia prze ma wia ły okre ślo ne wa run ki spo łecz no -po li tycz ne [w] kra ju
i po trze by ope ra cyj no -tech nicz ne Służ by Bez pie czeń stwa. Spra wa łącz no ści na bra ła bo -
wiem w ostat nim cza sie szcze gól nie waż ne go zna cze nia w dzia ła niach tej służ by. Pion
łącz no ści dys po nu je od po wied nim po ten cja łem tech nicz no -ka dro wym i sta no wi le gen dę
dla dzia łań na ze wnątrz pio nów ope ra cyj no -tech nicz nych Służ by Bez pie czeń stwa («A»,
«B», «T», «W»)”2.

Co kry ło się pod okre śle niem „pod po rząd ko wa nie do bez po śred nie go nad zo ru za stęp -
cy sze fa wo je wódz kie go (sto łecz ne go) urzę du spraw we wnętrz nych ds. Służ by Bez pie -
czeń stwa”? Szcze gó ło we in for ma cje w tej spra wie za war te są w pierw szych pa ra gra fach
(o iden tycz nej tre ści, naj wy raź niej prze pi sy wa ne by ły bez zmian) ko lej nych za rzą dzeń
sze fa WUSW w Kra ko wie „w spra wie nad zo ru człon ków kie row nic twa Wo je wódz kie go
Urzę du Spraw We wnętrz nych w Kra ko wie nad funk cjo no wa niem po szcze gól nych wy -
dzia łów WUSW, dziel ni co wych i re jo no wych urzę dów spraw we wnętrz nych oraz ko mi -
sa ria tów spe cja li stycz nych MO” – za rzą dze niu nr 04/85 z dnia 25 kwiet nia 1985 r.,
za rzą dze niu nr 011/86 z wrze śnia 1986 r., za rzą dze niu nr 02/87 z dnia 4 mar ca 1987 r.
oraz za rzą dze niu nr 04/87 z dnia 18 sierpnia 1987 r. We dług za rzą dzeń „przez sfor mu ło -
wa nie «bez po śred ni nad zór człon ków kie row nic twa WUSW nad wy dzia ła mi i ogni wa -
mi or ga ni za cyj ny mi WUSW» na le ży ro zu mieć:

– spra wo wa nie nad zo ru nad or ga ni za cją dzia ła nia oraz nad wy ko naw stwem za dań
wy ni ka ją cych «z za kre su dzia ła nia» wy dzia łów i ogniw; 

– uczest nic two w na ra dach, nad zór nad re ali za cją zgło szo nych przez uczest ni ków na -
rad wnio sków i po stu la tów; 
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1 AIPN Kr, 516/36, k. 71–72. War to do dać, że z pięć dzie się ciu eg zem pla rzy pi sma wy sła ne go
do wszyst kich WUSW i SUSW do tej po ry w za so bach IPN od na le zio no tyl ko je den – ten prze sła ny
do WUSW w Kra ko wie. Zob. A. Ju su po vić, Or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa w do ku men tach MSW. Pró -
ba sys te ma ty ki [w:] Hi sto rycz no -praw na ana li za struk tur or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w Pol sce
Lu do wej (1944–1990). Zbiór stu diów, red. A. Ju su po vić, R. Leś kie wicz, War sza wa 2013, s. 30. Na le ży
za uwa żyć, że w tym miej scu wspo mnia nej pu bli ka cji wkradł się błąd do przy wo ła nej w przy pi sie
sygnatury – po win no być AIPN Kr, 516/36, a nie AIPN Kr, 516/32.

2 AIPN, 1585/14959, k. 5. Zob. A. Ju su po vić, op. cit., s. 30.
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– po zo sta wa nie w bie żą cym kon tak cie z kie row ni ka mi oraz z or ga ni za cja mi par tyj -
ny mi nad zo ro wa nych wy dzia łów i ogniw; 

– opi nio wa nie (przez za stęp ców sze fa WUSW) wnio sków or ga ni za cyj nych, ka dro -
wych, eta to wych, dys cy pli nar nych do ty czą cych nad zo ro wa nych ogniw”3.

Na le ży do dać, że we wszyst kich wy żej wy mie nio nych za rzą dze niach sze fa WUSW
w Kra ko wie Wy dział Łącz no ści WUSW w Kra ko wie pod le gał bez po śred nie mu nad zo -
ro wi jed ne go z dwóch za stęp ców sze fa WUSW w Kra ko wie ds. Służ by Bez pie czeń stwa.

Da tę włą cze nia Wy dzia łu Łącz no ści WUSW w Kra ko wie do struk tur Służ by Bez pie -
czeń stwa moż na usta lić w opar ciu o dwa do ku men ty: Za rzą dze nie nr 03/84 z dnia 24 stycz -
nia 1984 r. w spra wie or ga ni za cyj ne go pod po rząd ko wa nia wy dzia łów i ogniw służ bo wych
w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw We wnętrz nych w Kra ko wie – człon kom kie row nic twa
WUSW, pod pi sa ne przez sze fa WUSW4, oraz Za rzą dze nie nr 11/77 z dnia 4 ma ja 1977 r.
w spra wie or ga ni za cyj ne go pod po rząd ko wa nia wy dzia łów i ogniw służ bo wych Ko men -
dy Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej w Kra ko wie – człon kom kie row nic twa KW MO,
pod pi sa ne przez ko men dan ta wo je wódz kie go5. W za rzą dze niu nr 03/84 Wy dział Łącz no -
ści WUSW w Kra ko wie pod po rząd ko wa ny był jed ne mu z dwóch za stęp ców sze fa WUSW
w Kra ko wie ds. Służ by Bez pie czeń stwa. Na to miast w za rzą dze niu nr 11/77 Wy dział Łącz -
no ści KW MO w Kra ko wie pod po rząd ko wa ny był za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go
MO ds. ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych. Istot ne jest to, że z za rzą dze nia nr 03/84 wy ni -
ka, iż z je go wy da niem prze sta ło obo wią zy wać za rzą dze nie nr 11/776. Moż na za tem przy -
jąć, że Wy dział Łącz no ści WUSW w Kra ko wie zna lazł się w struk tu rach SB rów no cze śnie
z wy da niem za rzą dze nia nr 03/84, tj. z dniem 24 stycz nia 1984 r.

Bar dzo waż nym po znaw czo do ku men tem, mó wią cym o przy na leż no ści wy dzia łów łącz -
no ści wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych do struk tur Służ by Bez pie czeń stwa, jest
pod pi sa na przez gen. Cze sła wa Kisz cza ka De cy zja nr 04 z dnia 6 kwiet nia 1989 r. mi ni stra
spraw we wnętrz nych w spra wie prze ka za nia sze fom WUSW (SUSW) nie któ rych upraw -
nień do ty czą cych prze no sze nia sta no wisk eta to wych funk cjo na riu szy SB i MO po mię dzy
pod le gły mi jed nost ka mi i ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi. De cy zja nr 04 za wie ra za łącz nik:
„Kry te ria okre śla ją ce ro dza je i licz by sta no wisk w nie któ rych ko mór kach or ga ni za cyj nych
WUSW (SUSW) i RUSW (rów no rzęd nych)”. W pierw szej czę ści wspo mnia ne go za łącz ni -
ka wy mie nio ne zo sta ły jed nost ki za li cza ne do pio nu Mi li cji Oby wa tel skiej, w dru giej czę -
ści – do pio nu Służ by Bez pie czeń stwa. Na le ży zwró cić uwa gę na część II, punkt 2,
pod punkt 3 wspo mnia nych „Kry te riów…” – wy dział łącz no ści w wo je wódz kim urzę dzie
spraw we wnętrz nych jest wprost za li czo ny do Służ by Bez pie czeń stwa7.
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3 AIPN Kr, 053/6, t. 19, b.p.; AIPN Kr, 050/58, t. 4, k. 13. 
4 AIPN Kr, 053/6, t. 19, b.p.
5 Ibi dem, t. 14, b.p.
6 Za rzą dze nie nr 03/84 za wie ra sfor mu ło wa nie o na stę pu ją cej tre ści: „Tra ci moc obo wią zu ją cą

Zarządze nie nr 11/77 wraz z uzu peł nie nia mi z dnia 4 V 1977 r. ko men dan ta wo je wódz kie go MO”.
7 AIPN Kr, 516/37, k. 379–384. Zob. A. Ju su po vić, op. cit., s. 40 – w tym miej scu wspo mnia nej pu -

bli ka cji przy wo ła na jest sygn. AIPN, 0044/31 do ty czą ca akt z za so bu BUiAD w War sza wie, któ re rów -
nież za wie ra ją De cy zję nr 04 z dnia 6 IV 1989 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych. Na le ży za uwa żyć, ma jąc
na uwa dze cho ciaż by struk tu rę WUSW w Kra ko wie w tym okre sie (zob. Twa rze kra kow skiej bez pie ki.
Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by Bez pie czeń stwa w Kra ko wie. In for -
ma tor per so nal ny, Kra ków 2006), że wspo mnia ne „Kry te ria…” nie wy mie nia ją jed nak wszyst kich ko -
mó rek SB w nim dzia ła ją cych.



Na za koń cze nie war to przy wo łać Za rzą dze nie nr 07/90 z dnia 30 ma ja 1990 r. sze fa
Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Tar no wie w spra wie za prze sta nia dzia -
łal no ści Służ by Bez pie czeń stwa w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw We wnętrz nych w Tar -
no wie. Wśród jed no stek, któ rym szef WUSW w Tar no wie wy da je dys po zy cje – a więc
jak na le ży wy wnio sko wać, trak tu je ja ko jed nost ki Służ by Bez pie czeń stwa – wy mie nio -
ny jest rów nież Wy dział Łącz no ści WUSW w Tar no wie. Do ty czą cy go ustęp jest na stę -
pu ją cej tre ści: „Za da nia re ali zo wa ne przez Wydz[iał] Łącz no ści i Wydz[iał] «C» WUSW
po zo sta ją nie zmie nio ne do cza su za koń cze nia re or ga ni za cji Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych. Prze ka za nie do ku men tów oraz wy po sa że nia tech nicz ne go na stą pi z chwi lą
pod ję cia za dań przez wła ści we jed nost ki or ga ni za cyj ne UOP, Po li cji lub in nych in sty tu -
cji pań stwo wych” (par. 6)8.

Ma jąc na uwa dze treść do ku men tów omó wio nych w ni niej szym ar ty ku le, fakt przy -
na leż no ści wy dzia łów łącz no ści w wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych (tak że
w SUSW) do struk tur SB wy da je się nie bu dzić wąt pli wo ści.
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8 AIPN Kr, 492/4, b.p. Za rzą dze nie nr 07/90 zo sta ło wy da ne w związ ku z Za rzą dze niem nr 043/90
z dnia 10 V 1990 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie za prze sta nia dzia łal no ści Służ by Bez pie -
czeń stwa – tekst za rzą dze nia nr 043/90 zob. Hi sto rycz no -praw na ana li za…, s. 297–299. 
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Decyzja nr 04 ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 IV 1989 r.

AIPN Kr
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AIPN Kr

Pierwsza strona Kryteriów określających rodzaje i liczby stanowisk w niektórych
komórkach organizacyjnych WUSW (SUSW) i RUSW (równorzędnych)



TEKST ŹRÓDŁA

Nr 1

1984 sty czeń 2, War sza wa – Pi smo pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz -
nych w spra wie pod po rząd ko wa nia wy dzia łów łącz no ści w wo je wódz kich urzę dach spraw
we wnętrz nych (Sto łecz nym Urzę dzie Spraw We wnętrz nych) za stęp com sze fów wo je wódz -
kich (sto łecz ne go) urzę dów spraw we wnętrz nych do spraw Służ by Bez pie czeń stwa

Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa War sza wa, dnia 2 stycz nia 1984 r.
Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych Taj ne
Pod se kre tarz Sta nu Egz. nr 18
Nr OP -I -03876/83

aSzef Wo je wódz kie go (Sto łecz ne go)
Urzę du Spraw We wnętrz nych

(wszy scy)1

Zgod nie z de cy zją mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 8 grud nia 1983 r. pro szę
o pod po rząd ko wa nie wy dzia łu łącz no ści do bez po śred nie go nad zo ru za stęp cy sze fa woje -
wódz kie go (sto łecz ne go) urzę du spraw we wnętrz nych ds. Służ by Bez pie czeń stwa.

(–) gen. bryg. K[on rad] Stra szew ski2

Wyk. w 50 egz.
wg roz dziel ni ka
JR/EK/01217

Źró dło: AIPN Kr, 516/36, k. 71–72, mps.
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a Na pierw szej stro nie do ku men tu znaj du ją się dwie od ręcz ne ad no ta cje: pierw sza, opa trzo na nie -
czy tel nym pod pi sem (praw do po dob nie Ada ma Trzy biń skie go), jest na stę pu ją cej tre ści: [ma ło czy tel ne
na zwi sko, praw do po dob nie: T. Ka wa lec]. Pro szę [sło wo nie czy tel ne] opra co wa nie sto sow ne go dok[umen -
tu] w przed mio to wej spra wie; dru ga, opa trzo na ma ło czy tel nym pod pi sem (praw do po dob nie: Ka wa lec),
jest na stę pu ją cej tre ści: Wydz[iał] Ogól ny. Na le ży wnieść po praw kę do za kre su dzia ła nia w Kie row nic -
twie WUSW. Na dru giej stro nie do ku men tu znaj du je się ko lej na od ręcz na ad no ta cja, opa trzo na ma ło
czy tel nym pod pi sem (praw do po dob nie: Ka wa lec), na stę pu ją cej tre ści: Dnia 9 I [19]83 r. prze ka za no
do Wydz[ia łu] Ogól ne go.

1 Na po cząt ku 1984 r. sze fem WUSW w Kra ko wie był płk Adam Trzy biń ski (ur. 1927). W re sor cie
bez pie czeń stwa pu blicz ne go, a na stęp nie spraw we wnętrz nych w la tach 1946–1987; w okre sie 1981–1985
ko men dant/szef KW MO/WUSW w Kra ko wie. Zob. http://katalog.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2014 r.).

2 Kon rad Stra szew ski (ur. 1927). W re sor cie bez pie czeń stwa pu blicz ne go, a na stęp nie spraw
wewnętrz nych w la tach 1952–1985; w okre sie 1974–1981 dy rek tor De par ta men tu IV MSW; w okre sie
1981–1983 dy rek tor ge ne ral ny MSW; w okre sie 1983–1985 pod se kre tarz sta nu w MSW. Zob.
http://katalog.bip.ipn.gov.pl  (do stęp 9 IV 2014 r.).



Nr 2

1989 kwie cień 6, [War sza wa] – De cy zja nr 04 mi ni stra spraw we wnętrz nych do ty czą -
ca prze ka za nia sze fom wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych (Sto łecz ne go Urzę -
du Spraw We wnętrz nych) nie któ rych upraw nień do prze no sze nia sta no wisk eta to wych
funk cjo na riu szy SB i MO po mię dzy pod le gły mi im jed nost ka mi i ko mór ka mi or ga ni za -
cyj ny mi wraz z za łącz ni kiem – „Kry te ria mi okre śla ją cy mi ro dza je i licz bę sta no wisk
w nie któ rych ko mór kach or ga ni za cyj nych po szcze gól nych urzę dów spraw we wnętrz -
nych”

aMinisterstwo Spraw We wnętrz nych Taj ne
840 L.dz. 09-V -02184/89 Egz. nr 72

De cy zja nr 04 
mi ni stra spraw we wnętrz nych 

z dnia 6 kwiet nia 1989 r.
w spra wie prze ka za nia sze fom WUSW (SUSW) nie któ rych upraw nień 

do ty czą cych prze no sze nia sta no wisk eta to wych funk cjo na riu szy SB i MO 
po mię dzy pod le gły mi jed nost ka mi i ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi

Ma jąc na ce lu dal szą ra cjo na li za cję go spo da ro wa nia za so ba mi eta to wy mi re sor tu
spraw we wnętrz nych oraz ope ra tyw ne do sto so wy wa nie sta nów eta to wych jed no stek i ko -
mó rek or ga ni za cyj nych szcze bla wo je wódz kie go i re jo no we go do zmie nia ją cych się za -
dań służ bo wych, usta la się, co na stę pu je:

1. Sze fo wi WUSW (SUSW) przy zna je się upraw nie nia – w ra mach sta nu eta to we go
WUSW (SUSW) i jed no stek pod le głych – do prze no sze nia sta no wisk eta to wych funk -
cjo na riu szy SB i MO:

1) po mię dzy ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi WUSW (SUSW),
2) z ko mó rek or ga ni za cyj nych WUSW (SUSW) do jed no stek pod le głych

(RUSW – rów no rzęd ne, ko mi sa ria ty, po ste run ki MO),
3) po mię dzy re jo no wy mi (rów no rzęd ny mi) urzę da mi spraw we wnętrz nych, w tym

tak że po mię dzy ko mi sa ria ta mi i po ste run ka mi MO,
4) po mię dzy ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi we wnątrz re jo no we go (rów no rzęd ne go)

urzę du spraw we wnętrz nych oraz pod le głych mu ko mi sa ria tów i po ste run ków MO,
5) na niż sze szcze ble or ga ni za cyj ne w przy pad ku li kwi da cji sta no wisk kie row ni czych

w wo je wódz kich urzę dach spraw we wnętrz nych – zgod nie z po sta no wie nia mi Za rzą dze -
nia nr 019/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z dnia 19 mar ca 1985 r. w spra wie za sad
two rze nia ko mó rek or ga ni za cyj nych i eta to wych sta no wisk kie row ni czych w re sor cie
spraw we wnętrz nych.
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a Pie częć na głów ko wa. Licz ba dzien ni ka wpi sa na od ręcz nie.



2. Upraw nie nia, o któ rych mo wa w ust. 1, nie do ty czą:
1) zmian o cha rak te rze struk tu ral nym (two rze nie, prze kształ ca nie lub zno sze nie ist -

nie ją cych struk tur or ga ni za cyj nych) bądź zmian zwią za nych z prze mia no wy wa niem sta -
no wisk bez za mia ru ich prze nie sie nia;

2) zmia ny za kre sów za dań i czyn no ści usta lo nych dla po szcze gól nych ko mó rek or -
ga ni za cyj nych w WUSW (SUSW) i RUSW (rów no rzęd nych) lub pod le głych mu ko mi -
sa ria tów i po ste run ków MO oraz sa mo dziel nych sta no wisk pra cy;

3) jed no stek ZO MO oraz eta to wo wy od ręb nio nych jed no stek i ko mó rek służ by zdro -
wia i spraw so cjal nych.

3. Prze no szo ne eta ty po win ny być prze zna czo ne wy łącz nie na sta no wi ska o cha rak -
te rze wy ko naw czym w jed nost kach i ko mór kach or ga ni za cyj nych dzia łal no ści pod sta -
wo wej, zwią za nej bez po śred nio z bez pie czeń stwem pań stwa i ochro ną po rząd ku
pu blicz ne go.

4. Prze nie sie nia eta tu i utwo rze nie sta no wi ska w in nej ko mór ce or ga ni za cyj nej do -
ko nu je się z okre śle niem je go na zwy i skład ni ków za sze re go wa nia w stop niu i gru pie
upo sa że nia za sad ni cze go – zgod nie z obo wią zu ją cy mi ta be la mi za sze re go wań prze wi -
dzia ny mi dla jed no stek okre ślo nych szcze bli, a tak że z po sta no wie nia mi Za rzą dze nia
nr 019/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 5.

5. Przy prze no sze niu sta no wisk z jed nej ko mór ki or ga ni za cyj nej i wpro wa dza niu ich
do in nej ko mór ki sto su je się kry te ria do ty czą ce ro dza jów i liczb sta no wisk – okre ślo ne
w za łącz ni ku do de cy zji.

6. Zmia ny, o któ rych mo wa w ust. 1, wpro wa dza się roz ka zem or ga ni za cyj nym sze -
fa WUSW (SUSW).

Je den eg zem plarz roz ka zu wraz z uza sad nie niem na le ży prze ka zać nie zwłocz nie
do Biu ra Or ga ni za cyj no -Praw ne go MSW, nie póź niej niż w cią gu 5 dni od do ko na nia
zmia ny, w ce lu kon tro li pra wi dło wo ści do ko ny wa nych zmian oraz ak tu ali zo wa nia zbior -
czej ewi den cji eta to wej.

7. De cy zja wcho dzi w ży cie z dniem pod pi sa nia.

Mi ni ster spraw we wnętrz nych
(–) gen. bro ni Cze sław Kisz czak1
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1 Cze sław Kisz czak (ur. 1925). W re sor cie obro ny na ro do wej od 1945 r.; w In for ma cji Woj sko wej
w la tach 1945–1953, na stęp nie przez kil ka lat po za struk tu ra mi woj sko wych or ga nów bez pie czeń stwa;
w Woj sko wej Służ bie We wnętrz nej w la tach 1957–1973; szef Za rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP
w latach 1973–1979; szef WSW w la tach 1979–1981; mi ni ster spraw we wnętrz nych od lip ca 1981 r.
do lip ca 1990 r. (rów no cze śnie od lip ca 1981 r. do lip ca 1991 r. for mal nie w dys po zy cji mi ni stra ON
– urlo po wa ny na czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków mi ni stra spraw we wnętrz nych). Zob. http://ka ta -
log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 9 IV 2014 r.).



Za łącz nik do De cy zji nr 04 mi ni stra spraw 
we wnętrz nych z dnia 6 kwiet nia 1989 r.

Taj ne
Egz. nr 72

Kry te ria
okre śla ją ce ro dza je i licz by sta no wisk w nie któ rych 

ko mór kach or ga ni za cyj nych WUSW (SUSW) i RUSW (rów no rzęd nych)

Przy okre śla niu struk tu ry sta no wisk sto su je się na stę pu ją ce za sa dy:

I. W Mi li cji Oby wa tel skiej
1. W wo je wódz kich (Sto łecz nym) urzę dach spraw we wnętrz nych, w wy dzia łach

krymi nal nym, d[o] w[al ki] z prze stęp stwa mi go spo dar czy mi, do cho dze nio wo -śled czym,
krymi na li sty ki, pre wen cji, WSK, w ogól nej licz bie sta no wisk in spek tor skich wy stę pu je
po 50 proc. sta no wisk: st. in spek tor (st. eks pert) i in spek tor (eks pert).

2. W re jo no wych (rów no rzęd nych) urzę dach spraw we wnętrz nych, ko mi sa ria tach
i po ste run kach MO:

1) w ko mór kach kry mi nal nych, d[o] w[al ki] z prze stęp stwa mi go spo dar czy mi, ope -
ra cyj no -do cho dze nio wych i do cho dze nio wych (wy łą cza jąc sta no wi ska kie row ni cze, prze -
wod ni ków psów tro pią cych, ds. ewi den cji mi li cyj nej i po szu ki wań, se kre tarz ma szy nist ki,
ma szy nist ki i ds. do wo dów rze czo wych) wy stę pu je:

a) 1/3 sta no wisk ofi cer skich – z tym że w urzę dach spraw we wnętrz nych kat. I–III 1/3
tych sta no wisk to sta no wi ska st. in spek to rów;

b) 1/3 sta no wisk in spek to rów w kor pu sie cho rą żych;
c) 1/3 sta no wisk re fe ren tów ope ra cyj nych;
2) w ko mór kach ru chu dro go we go wy stę pu je 1/4 sta no wisk st. kon tro le rów i 3/4 mi -

li cjan tów kon tro le rów;
3) w ko mór kach dziel ni co wych wy stę pu je 1/2 sta no wisk st. dziel ni co wych i 1/2 sta -

no wisk dziel ni co wych; 
4) w po ste run kach MO wy stę pu je 1 sta no wi sko st. po ste run ko we go i po zo sta łe sta -

no wi ska po ste run ko wych, z tym że w po ste run kach kat. I mo że być two rzo ne 1 sta no wi -
sko re fe ren ta ope ra cyj ne go.

II. W Służ bie Bez pie czeń stwa
1. W ko mór kach ope ra cyj nych WUSW (SUSW), RUSW (rów no rzęd nych) – II, III,

III -1, III -2, IV, V, V -1, V -2, VI, Śled czy, In spek to rat 2, In spek to rat Ope ra cyj ny Ochro ny
Elek trow ni Ją dro wej, w ogól nej licz bie sta no wisk in spek tor skich wy stę pu je 2/3 sta no -
wisk: „st. in spek tor” i 1/3 sta no wisk: „in spek tor”.

2. W ko mór kach tech nicz no -ope ra cyj nych w wo je wódz kich urzę dach spraw we -
wnętrz nych wy stę pu je:
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1) w Sa mo dziel nej Sek cji „A”:
a) po za kie row ni kiem – po 1 sta no wi sku in spek to ra i st. re fe ren ta t[ech ni ki] o[per a -

cyj nej], a po zo sta łe sta no wi ska to re fe ren ci t[ech ni ki] o[per a cyj nej],
b) w każ dej sta cji na praw – po 1 sta no wi sku st. in ży nie ra i st. tech ni ka;
2) w wy dzia łach „B”, „C”, „T” i „W”:
a) w łącz nej licz bie sta no wisk wraz z kie row ni czy mi: 
– 40 proc. (w „T” – 50 proc.) sta no wisk ofi cer skich, 
– 60 proc. (w „T” – 50 proc.) w kor pu sie cho rą żych wraz ze sta no wi ska mi pod ofi cer -

ski mi do prac kan ce la ryj nych i ma szy no pi sa nia,
b) w gru pie sta no wisk ofi cer skich po za kie row ni czy mi (na czel nik, za stęp ca na czel -

ni ka, kie row nik sek cji): 
– 1/2 st. in spek to rów łącz nie z kie row ni ka mi zmia ny (w „C” – 1/3 st. in spek to rów),
– 1/2 in spek to rów (w „C” – 2/3 in spek to rów),
c) w gru pie sta no wisk w kor pu sie cho rą żych i pod ofi cer skim po od li cze niu sta no wisk

pod ofi cer skich do prac kan ce la ryj nych i ma szy no pi sa nia:
– w wy dzia łach „C”, „T” i „W” 50 proc. mł. in spek to rów i po 25 proc. st. re fe ren tów

t[ech ni ki] o[per a cyj nej] i re fe ren tów t[ech ni ki] o[per a cyj nej],
– w wy dzia le „B” pod sta wo wy mi sta no wi ska mi są st. wy wia dow ca i wy wia dow ca

w rów nej ilo ści, na to miast do za dań tech nicz no -ope ra cyj nych prze zna czo ne jest sta no -
wi sko mł. in spek to ra;

3) w wy dzia le łącz no ści:
a) 30 proc. sta no wisk ofi cer skich,
b) 40 proc. sta no wisk w kor pu sie cho rą żych,
c) 30 proc. sta no wisk pod ofi cer skich,
d) w gru pie sta no wisk ofi cer skich po od li cze niu sta no wisk kie row ni czych:
– 1/2 st. in ży nie rów,
– 1/2 in ży nie rów,
e) w gru pie sta no wisk w kor pu sie cho rą żych:
– 1 (je den) mł. in spek tor, a po zo sta łe sta no wi ska tech ni ków, w tym:
– 2/3 st. tech ni ków,
– 1/3 tech ni ków;
4) w wy dzia le pasz por tów:
a) 30 proc. ofi ce rów,
b) 45 proc. w kor pu sie cho rą żych,
c) 25 proc. pod ofi ce rów,
d) w gru pie sta no wisk ofi cer skich po od li cze niu sta no wisk kie row ni czych:
– 20 proc. st. in spek to rów,
– 80 proc. in spek to rów,
e) w gru pie sta no wisk w kor pu sie cho rą żych:
– 1/3 mł. in spek to rów,
– 2/3 st. re fe ren tów.
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3. W ko mór kach pasz por to wych re jo no wych urzę dów spraw we wnętrz nych (rów no -
rzęd nych):

1) w „gru pach” i „re fe ra tach” po 1 sta no wi sku ofi cer skim, a po zo sta łe sta no wi ska
pod ofi cer skie (po 1/2 st. re fe ren tów i re fe ren tów),

2) w „sek cjach” i „wy dzia łach”:
– 1/3 sta no wisk ofi cer skich,
– z po zo sta łych 2/3 to [w] 1/5 „in spek tor st. chor[ąży] w 19 gru pie upo sa że nia”,

a [z] 4/5 sta no wisk pod ofi cer skich (z te go po od li cze niu sta no wi ska se kre tarz ma szy nist -
ki) po 1/2 st. re fe ren tów i re fe ren tów.

Źró dło: AIPN Kr, 516/37, k. 379–384, mps.
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Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy

i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci 

z 13 lutego 1945 r. Analiza krytyczna dokumentu,

„Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci

Narodowej” 2012, t. 5, s. 129–190

Ze wnętrz na i we wnętrz na kry ty ka do ku men to wych źró deł hi sto rycz nych na le ży
do pod sta wo wych za dań każ de go ba da cza dzie jów daw nych bez wzglę du na epo -
kę, któ rą przy szło mu się zaj mo wać. Prze pro wa dzo na w pra wi dło wy spo sób po -

zwa la bo wiem nie tyl ko na usta le nie pod sta wo wych fak tów do ty czą cych oko licz no ści
po wsta nia do ku men tu, czy też je go cha rak te ry stycz nych cech, ale przede wszyst kim
na oce nę za kre su je go przy dat no ści do przy go to wy wa ne go opra co wa nia. W świe tle ba -
dań hi sto rycz nych jest to za tem za da nie o fun da men tal nym zna cze niu. Tym bar dziej war -
to bli żej przyj rzeć się tek sto wi au tor stwa An to nie go Zie liń skie go z to mu pią te go
„Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej”, w któ rym pod jął pró bę prze -
pro wa dze nia kry ty ki In struk cji (tym cza so wej) o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu -
ral no -in for ma cyj nej sie ci.

Do ku ment ten, wy da ny z da tą 13 lu te go 1945 r., sta no wił w isto cie pierw szą te go ro -
dza ju pró bę usys te ma ty zo wa nia ca ło kształ tu pra cy z agen tu rą po zo sta ją cą na usłu gach
or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. Wy star czy jed nak po bież na lek tu ra, by móc zo rien to -
wać się w po waż nych uster kach, a nie kie dy wręcz ułom no ściach in struk cji pod pi sa nej
przez ów cze sne go dy rek to ra De par ta men tu I MBP Ro ma na Rom kow skie go i za twier -
dzo nej przez mi ni stra Sta ni sła wa Rad kie wi cza. Nie pre cy zyj ny ję zyk, ma ło przej rzy sta
kon struk cja, a na wet sprzecz no ści we wnętrz ne to bez wąt pie nia cha rak te ry stycz ne ry sy
te go do ku men tu, któ ry w za ło że niu – przy naj mniej „tym cza so wo” – miał prze cież ure -
gu lo wać za gad nie nia zwią za ne z po zy ska niem, pro wa dze niem i ewi den cjo no wa niem
agen tu ry.

Trud no wska zać bez po śred nie przy czy ny, dla cze go za twier dzo no akt nor ma tyw ny
w ta kim kształ cie. Nie wie my, jak prze bie ga ły pra ce nad tek stem ani czy był on dys ku -
to wa ny przez ja kieś szer sze gre mium. Na wet oso ba rze czy wi ste go au to ra, mi mo for mal -
ne go pod pi su Rom kow skie go, nie jest kwe stią do koń ca prze są dzo ną. W ogól nym za ry sie
moż na jed nak zgo dzić się z An to nim Zie liń skim, że w du żej mie rze za wa ży ły tu oko licz -
no ści, w ja kich do ku ment ten po wstał. W wa run kach trwa ją cej woj ny, kie dy przed apa -
ra tem bez pie czeń stwa pu blicz ne go sta wia no przede wszyst kim czy sto prak tycz ne za da nia
zwią za ne z in sta lo wa niem wła dzy ko mu ni stycz nej nad Wi słą, spra wy po praw nej le gi sla -
cji si łą rze czy mu sia ły zejść na dal szy plan. W świe tle zni ko mej wie dzy na te mat po wsta -
nia in struk cji ta ka kon sta ta cja, choć bar dzo ogól na i nie za do wa la ją ca, wy da je się być
je dy ną zbli żo ną do praw dy. Mi mo to An to ni Zie liń ski przed sta wił w swo im tek ście dro -
bia zgo wą ana li zę jej tre ści wła śnie z punk tu wi dze nia po praw no ści le gi sla cyj nej, a tak -
że in ter pre ta cji błę dów, ja kie zo sta ły w niej po peł nio ne. Pro wo ku je to do po sta wie nia
za sad ni cze go py ta nia: czy pry zmat, przez ja ki pa trzy au tor kry ty ki, jest wła ści wy dla ba -
dań hi sto rycz nych?
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I. Na pierw szych stro nach ar ty ku łu An to ni Zie liń ski zna czą co roz sze rzył opis tła hi -
sto rycz ne go m.in. o przed sta wie nie sto sun ku ko mu ni stów do sta no wio ne go przez sie bie
pra wa. Nie wda jąc się w szcze gó ły, okre ślił go ja ko lek ce wa żą cy i pod po rząd ko wa ny
bie żą cej po li ty ce, w czym słusz nie do strzegł ko lej ny po wód uste rek w kry ty ko wa nym
do ku men cie. O ile jed nak za uwa żył on ko niecz ność do kład niej sze go na kre śle nia kon tek -
stu hi sto rycz ne go, w ja kim po wsta wa ła in struk cja, o ty le, prze cho dząc do omó wie nia jej
kon kret nych za pi sów, cał ko wi cie ów kon tekst igno ru je. Zde cy do wa na więk szość tek stu
opar ta jest na kry ty ko wa niu ko lej nych frag men tów in struk cji z po zy cji form i tre ści, któ -
re sam au tor uznał by za wzor co we. Czy tel nik nie wie, skąd au tor czer pie swo ją wie dzę,
ani czy po cho dzi ona ze źró deł ade kwat nych do na kre ślo ne go wcze śniej tła. Od no si się
wręcz wra że nie, że sto so wa ny przez An to nie go Zie liń skie go wzo rzec po rów nań wy pły -
wa tyl ko i wy łącz nie z je go wła sne go prze ko na nia, jak da ny za pis po wi nien wy glą dać.
Zda je się przy tym zu peł nie nie do strze gać, że w wa run kach ba dań hi sto rycz nych nie ma
jed nych, obiek tyw nych wzor ców, a tyl ko te, któ re wy ni ka ją z kon tek stu hi sto rycz ne go.

Tym sa mym, ra czej z po zy cji re cen zen ta niż kry ty ka, au tor po czął ar bi tral nie wska -
zy wać czy tel ni ko wi, iż np. od in struk cji „moż na by ocze ki wać przy naj mniej przy kła -
du...”, „na le ża ło by do dać...” czy „trze ba jesz cze zwró cić uwa gę na ko lej ny błąd
dy dak tycz ny...” itd. Na koń cu jed ne go z pod roz dzia łów An to ni Zie liń ski pi sze zu peł nie
otwar cie: „Pra wi dło wo opra co wa na in struk cja o pra cy ope ra cyj nej, w tym wy pad ku o jej
frag men cie do ty czą cym sie ci, po win na cha rak te ry zo wać się kil ko ma ele men ta mi, ta ki -
mi jak: [...]”. Te go ty pu po dej ście do kry ty ko wa ne go źró dła bez wąt pie nia sta no wi bar -
dzo po waż ny błąd me to do lo gicz ny. Au tor nie do strzegł, że za pi sy in struk cji, któ re
z dzi siej szej per spek ty wy trą cą swo ją nie do sko na ło ścią, nie utra ci ły jed no cze śnie nic ze
swo jej ro li peł no praw ne go świa dec twa hi sto rycz ne go. Dla te go kon se kwent ne pró by ich
na pro sto wy wa nia nie miesz czą się w ra mach kry ty ki źró dła. 

II. An to ni Zie liń ski za ska ku je czy tel ni ka jesz cze jed nym, dość spe cy ficz nym za ło że -
niem me to do lo gicz nym. Przy wo łu jąc wcze śniej sze omó wie nie in struk cji au tor stwa Bo -
gu sła wa Kop ki i Grze go rza Maj chrza ka, za rzu ca im, że przed sta wi li jej po sta no wie nia
w spo sób przej rzy sty (sic!), co – zda niem Zie liń skie go – gu bi cha rak te ry stycz ny dla do -
ku men tu cha os i brak pre cy zji. Pa rę stron da lej czy ni za tem na stę pu ją cą uwa gę do włas -
ne go tek stu: „Z ko lei upo rząd ko wa nie nar ra cji stwo rzy ło by nie praw dzi wy ob raz
in struk cji, pro wa dząc do po ka za nia, jak mo gła by we dług niej wy glą dać pra ca ope ra cyj -
na, gdy by tekst in ter pre to wa li fa chow cy, pra wi dło wo – nie kie dy le piej niż au tor – od -
czy tu ją cy je go treść”. Czy za tem au tor uwa ża, że spo strze że nie expres sis ver bis o bra ku
pre cy zji i cha osie w przed sta wia nym do ku men cie na ty le prze kra cza moż li wo ści per cep -
cji czy tel ni ka, iż ko niecz ne jest prze nie sie nie za mę tu do wła sne go tek stu? Ta ka lo gi ka
wy da je się do syć prze wrot na, tym bar dziej że sko ro w in struk cji au tor do strze ga np. ru -
sy cy zmy, to mo że i te na le ża ło by prze nieść do wła sne go tek stu. By ło by to zgod ne z du -
chem lep sze go od da nia kli ma tu kry ty ko wa ne go do ku men tu.

III. W swo im opra co wa niu au tor na kre śla ob raz sta ty stycz ne go od bior cy in struk cji,
a za tem sze re go we go pra cow ni ka ope ra cyj ne go or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go
wraz z je go bez po śred nim prze ło żo nym. O ile jed nak moż na zgo dzić się z ogól ny mi uwa -
ga mi, np. o sła bym wy kształ ce niu funk cjo na riu szy UB – co bez wąt pie nia mia ło wpływ
na re cep cję do ku men tu – o ty le zgo ła mo ra li za tor ski wy wód au to ra ze stro ny 144 mo że
bu dzić wie le za strze żeń. Czy bo wiem za pro po no wa ny ob raz kadr or ga nów bez pie czeń -
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stwa na szki co wa ny we dług wzor ca: wtycz ki pod zie mia, na iw ni (jak stwier dza au tor: „czę -
sto biu ra list ki”), mar gi nes spo łecz ny („czę sto o men tal no ści ma fij nej”) i wresz cie ide owi
ko mu ni ści, nie jest ja skra wym uprosz cze niem? Spo sób ro zu mo wa nia au to ra w tej kwe -
stii od kry wa przy to czo ny przez nie go przy kład, kie dy szef PUBP w Za mo ściu ra por tu je
Sta ni sła wo wi Rad kie wi czo wi: „Od dwu mie się cy za prze sta no bi cia aresz to wa nych,
w związ ku z na de sła nym roz po rzą dze niem z mi ni ster stwa”. Wnio sek An to nie go Zie liń -
skie go jest na stę pu ją cy: „Do bit nie uwi docz ni ła się tu po sta wa funk cjo na riu sza: sko ro
mini ster nie chce, że by bić, to się nie bi je, ale jak ze chce, cze mu nie”. Sto pień nad in ter -
pre ta cji słów sze fa PUBP w Za mo ściu jest wręcz ude rza ją cy, co una ocz nia, że au tor arty -
ku łu na cią ga zna ne so bie przy kła dy źró dło we na po trze by for so wa nej te zy. Nie jest to
nie ste ty je dy ny ta ki przy pa dek w ca łym tek ście. 

Jak się jed nak oka zu je, po wyż szy ob raz kadr apa ra tu bez pie czeń stwa nie sta no wi wy -
łącz nie po bocz ne go wąt ku w ca łym tek ście. An to ni Zie liń ski uznał bo wiem a prio ri, że
ni ski po ziom in te lek tu al ny i mo ral ny pra cow ni ków UB był jed ną z głów nych de ter mi -
nant po wsta nia in struk cji w ta kim, a nie in nym kształ cie. Stwier dza on: „Szu ka jąc przy -
czyn bra ku jed no znacz nych de fi ni cji, moż na wska zać pa rę czyn ni ków. Je den z nich to
na pew no ni ski po ziom od bior ców, wpły wa ją cy za pew ne na ję zyk in struk cji”. Na ko lej -
nych stro nach twier dze nie to ura sta do ran gi nie mal że urzę do we go wy ja śnie nia znacz nej
czę ści nie ści sło ści po ja wia ją cych się w jej tek ście. Skąd jed nak prze ko na nie, że sko ro
od bior cy in struk cji nie przed sta wia li so bą do sta tecz ne go po zio mu, to jed no cze śnie mu -
sia ła zajść re la cja od wrot na i jej au tor z ca łą pew no ścią brał to pod uwa gę? Ta kie twier -
dze nie wy ma ga prze pro wa dze nia przy naj mniej czę ścio we go do wo du, w szcze gól no ści,
gdy tak czę sto peł ni ono ro lę wy ja śnie nia.

IV. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją wa ria cje An to nie go Zie liń skie go do ty czą ce
domnie ma ne go au to ra in struk cji – Ro ma na Rom kow skie go. Obej mu ją one nie ja ko dwa
ob sza ry. W pierw szym au tor ar ty ku łu pró bu je usto sun ko wać się do pro ble mu, czy kształt
in struk cji mógł być je go świa do mym za bie giem. W dru gim, przyj mu jąc, że tak rze czy -
wi ście by ło, sta ra się przy pi sać in ten cje, ja kie mo gły to wa rzy szyć sze fo wi De par ta men -
tu I MBP przy sfor mu ło wa niu nie któ rych z jej punk tów. 

W pierw szym przy pad ku An to ni Zie liń ski roz po ście ra przed czy tel ni kiem bar dzo sze -
ro ką pa le tę hi po tez i do my słów. Z jed nej stro ny opie ra ją się one o przy pi sy wa nie Rom -
kow skie mu „ni hi li zmu praw ne go” oraz nie zna jo mości ję zy ka „pol skie go in te li gen ta”
(któ ry naj wi docz niej au tor utoż sa mia z ję zy kiem ak tów nor ma tyw nych), z dru giej na to -
miast – o świa do me dą że nie do bra ku pre cy zji czy wręcz o roz myśl ne wpro wa dza nie
w błąd od bior ców in struk cji. Te go du ali zmu nie roz strzy ga ob szer ne pod su mo wa nie. Au -
tor pi sze w nim m.in.: „Au to kra tycz ny spo sób kie ro wa nia re sor tem nie uła twiał do strze -
ga nia wśród pod wład nych lep szych od sie bie fa chow ców. Rom kow skie mu [...] za pew ne
na wet nie przy szło na myśl, iż ktoś z pod le głych funk cjo na riu szy mógł by wnieść do in -
struk cji roz wią za nia lep sze pod wzglę dem me ry to rycz nym lub zre da go wać ją w spo sób
bar dziej czy tel ny dla od bior cy”. Pa rę li ni jek ni żej po wra ca jed nak do hi po te zy o ce lo -
wym wpro wa dza niu w błąd: „Moż na oczy wi ście szu kać in nych przy czyn sła be go po zio -
mu in struk cji, jak np. obaw, by au ten tycz nej wie dzy o pra cy ope ra cyj nej nie po sia dła zbyt
sze ro ka gru pa funk cjo na riu szy, któ rych lo jal no ści za rów no kie row nic two, jak i je go ra -
dziec cy mo co daw cy nie by li pew ni”. Tym sa mym spra wa po zo sta je nie roz strzy gnię ta
i tyl ko na mar gi ne sie pierw sze go z po wyż szych cy ta tów war to od no to wać, że na po cząt ku
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swo je go ar ty ku łu An to ni Zie liń ski pa trzył na spra wę ewen tu al nych umie jęt no ści podwład -
nych Rom kow skie go z zu peł nie in nej per spek ty wy: „Na to miast ra czej na le ży od rzu cić
ewen tu al ność, by au to rem [in struk cji – R.K.] był ktoś z pod wład nych Rom kow skie go.
Żad na z osób za trud nio nych wów czas [...] na sta no wi skach kie row ni czych w de par ta -
men cie nie by ła w tym za kre sie kom pe tent na”.

Wróć my jed nak do roz wa żań au to ra, któ re sta no wią nad bu do wę dla hi po te zy o ce lo -
wym za gma twa niu in struk cji, a za tem do przy pi sy wa nia Rom kow skie mu kon kret nych
in ten cji z tym zwią za nych. Uwa gę zwra ca ją przede wszyst kim dwa frag men ty. W pierw -
szym przy pad ku An to ni Zie liń ski od no si się do za pi su do ty czą ce go od mo wy przez kan -
dy da ta na agen ta współ pra cy z UB. Czy ni przy tym uwa gę, że nie prze wi dzia no
ewen tu al no ści, kie dy kan dy dat nie go dzi się rów nież na pod pi sa nie – wy ma ga ne go w ta -
kiej sy tu acji – zo bo wią za nia o za cho wa niu w ta jem ni cy tre ści roz mo wy z pra cow ni kiem
„bez pie ki”. Nie wy pa da nie zgo dzić się, że prze pis ta ki sta no wi ło by cen ną wska zów kę.
Nie mniej jed nak An to ni Zie liń ski idzie znacz nie da lej w swo ich dy wa ga cjach, wy ja śnia -
jąc czy tel ni ko wi, że brak ten jest wy ni kiem „do bit ne go [...] prze ko na nia Rom kow skie go
o wszech mo cy re sor tu”. Naj wy raź niej w oczach sze fa De par ta men tu I MBP re sort nie
był w mo cy, aby zmu sić każ de go do współ pra cy, ale już z ca łą pew no ścią był w sta nie
wy eg ze kwo wać pod pis pod zo bo wią za niem do za cho wa nia ta jem ni cy. Dru gi przy pa dek
do ty czy prze pi sów in struk cji o ko pio wa niu do nie sień agen ta, któ re w co dzien nej pra cy
mo gły skut ko wać nad mier nym wta jem ni cze niem ma szy ni stek w pro wa dzo ne spra wy.
An to ni Zie liń ski tak tłu ma czy nie ści sło ści wy stę pu ją ce w tej czę ści do ku men tu: „Nie
moż na wy klu czyć, że sfor mu ło wa nie in struk cji ma chro nić jej au to ra przed ewen tu al ny -
mi kon se kwen cja mi ujaw nie nia in for ma cji przez ma szy nist ki. Na pod sta wie tek stu do -
ku men tu za wsze moż na wy ka zać, że «od bić», tj. prze pi sać na ma szy nie, po wi nien
pra cow nik ope ra cyj ny”. Jak wi dać, lek ce wa żą cy sto su nek ko mu ni stów do sta no wio ne go
pra wa nie wy klu czał nie by wa łej wręcz da le ko wzrocz no ści Rom kow skie go.

Po zo sta je od nieść się jesz cze do wspo mnia nych wy żej umie jęt no ści ję zy ko wych
Rom kow skie go. Oce nia nie ich na pod sta wie tek stu za war te go w in struk cji wy da je się
być za da niem co naj mniej kar ko łom nym. Aby prze ko nać się, jak bar dzo wąt pli we jest to
kry te rium, wy star czy ło przyj rzeć się przy naj mniej kil ku in nym nor ma ty wom z tam te go
okre su sy gno wa nym na zwi skiem sze fa De par ta men tu I MBP. Czy jed nak nie po rów ny -
wal nie więk sza przej rzy stość ję zy ko wa np. In struk cji o try bie po stę po wa nia przy pro wa -
dze niu do cho dzeń przez wła dze bez pie czeń stwa z 30 li sto pa da 1944 r. jest wy star cza ją -
cym do wo dem, aby wy su nąć twier dze nie, że zdol no ści Rom kow skie go w za kre sie
po słu gi wa nia się ję zy kiem „pol skie go in te li gen ta” by ły zu peł nie in ne? Nie są dzę.

V. Za sta na wia ją ca jest te za au to ra ar ty ku łu o pro pa gan do wej ro li, ja ką mo gła od gry -
wać in struk cja. O ile moż na zgo dzić się, że część pra wo daw stwa ko mu ni stycz ne go rze -
czy wi ście by ła ob li czo na na wy wo ła nie po żą da ne go od dźwię ku w spo łe czeń stwie, to
trud no prze kła dać ten me cha nizm na do ku ment no szą cy klau zu lę „Ści śle taj ne”, któ re go
kol por taż obej mo wał co naj wy żej te re no we pla ców ki or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go, a na kład naj pew niej nie prze kro czył ty sią ca eg zem pla rzy. Swo je ro zu mo wa nie au -
tor wy ja śnia, po słu gu jąc się przy kła dem in struk cji z 1944 r., au tor stwa sze fa Wy dzia łu
Per so nal ne go RBP Mi ko ła ja Ore chwy. Mo wa w niej m.in. o wa run kach na bo ru na funk -
cjo na riu szy bez pie czeń stwa pu blicz ne go, gdzie w punk cie „c” za zna czo no, że o przy ję -
cie mo gą ubie gać się wy łącz nie oso by „po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje
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i wy kształ ce nie – co naj mniej ukoń czo ne 7 oddz[ia łów] szko ły po wszech nej”. An to ni
Zie liń ski ko men tu je ów za pis w na stę pu ją cy spo sób: „Kie row nik Wy dzia łu Per so nal ne -
go, przez któ re go rę ce prze cho dzi ły dzie siąt ki akt oso bo wych, mu siał wie dzieć, że wy -
ma ga nie za war te w punk cie «c» jest ab so lut nie nie re al ne, nie speł nia ją go nie tyl ko
sze re go wi funk cjo na riu sze, lecz tak że na wet nie któ rzy kie row ni cy PUBP, tym nie mniej
ta ki za pis wpro wa dził”. Czy jed nak w ja ki kol wiek spo sób do wo dzi to pro pa gan do wych
za mia rów Ore chwy? Abs tra hu jąc od go ło słow nej oce ny, o czym wie dział, a o czym nie
wie dział w 1944 r., wy da je się, że in kry mi no wa ny za pis moż na wią zać co naj wy żej ze
złą oce ną sy tu acji przez sze fa Wy dzia łu Per so nal ne go, ewen tu al nie z je go chę cią opi sa -
nia w ofi cjal nych do ku men tach sy tu acji mo de lo wej, do któ rej do pie ro za mie rza no się za -
sto so wać.

VI. Wresz cie war to za sy gna li zo wać pro blem, któ ry prze wi jał się już w po wyż szych
punk tach, ale bez wąt pie nia wy ma ga osob ne go po trak to wa nia. Do ty czy on licz by hi po -
tez, ja kie moż na zmie ścić w jed nym za le d wie tek ście hi sto rycz nym. W tym przy pad ku
ma my bo wiem do czy nie nia nie tyl ko z prze ła do wa niem ni mi każ de go nie mal aka pi tu,
ale rów nież z two rze niem przez au to ra tzw. hi po tez pię tro wych. Na przy kład, An to ni Zie -
liń ski za kła da, że je że li Rom kow ski był – w sen sie do słow nym – au to rem in struk cji,
a przy tym za gma twał jej treść ce lo wo, to być mo że kształt frag men tu o ko pio wa niu do -
nie sień agen tu ral nych jest je go ce lo wym za my słem, tak aby uchro nić wła sną oso bę
przed ewen tu al ny mi kon se kwen cja mi wy cie ku in for ma cji. Ta kich za bie gów w tek ście
jest znacz nie wię cej. Uwa gę zwra ca ją dwie z trzech hi po tez od no śnie do pro ble mu, dla -
cze go in struk cję na zwa no „tym cza so wą”. Pierw sza opar ta jest na do my śle au to ra, że być
mo że Rom kow ski „znał okre śle nia ty pu «mą drość eta pu», przyj mu ją ce, że w róż nych
fazach wal ki o wła dzę na le ży sto so wać od mien ną tak ty kę”. Dru gą wią że na to miast
z brakiem wstę pu ide olo gicz ne go, któ ry był sto so wa ny w te go ty pu do ku men tach wy da -
wa nych w na stęp nych la tach. Bez wąt pie nia hi po te zy są waż ną i cen ną czę ścią hi sto rio -
gra fii. W tym jed nak że przy pad ku na su wa się py ta nie: czy tre ści, ja kie wnio sły one
do opra co wa nia, by ły war te ich wy snu cia? Wszak związ ki przy czy no wo -skut ko we są
w nich tak luź ne, że na po dob nej pod sta wie moż na by stwo rzyć jesz cze kil ka, je śli nie
kil ka na ście, teo rii. 

Co wię cej, An to ni Zie liń ski spro wa dza nie któ re ze swo ich hi po tez nie mal do ab sur -
du. Twier dzi na przy kład, że in struk cja ma rów nież tę wa dę, że nie kon se kwent nie sto su -
je okre śle nie „agent”, któ re funk cjo na riu szom bez pie czeń stwa pu blicz ne go ko ja rzy ło się
„z przed sta wi cie lem nie któ rych pry wat nych in sty tu cji (ubez pie cze nio wy, han dlo wy)”.
Czy jed nak kie dy kol wiek za ist niał po dob ny pro blem? Czy jest to za le d wie ko lej ne, luź -
ne przy pusz cze nie au to ra pu bli ka cji? Na po dob ny pro blem czy tel nik na tra fia przy roz -
pa try wa niu sfor mu ło wa nia „or ga ni za cja re zy den cji” w ro zu mie niu „sie dzi by oso by
bar dzo za moż nej”. Au tor po dej mu je wą tek, mi mo że już w ko lej nym zda niu stwier dza,
iż „z kon tek stu wy ni ka ło jed nak, że cho dzi o czyn ność po wo ły wa nia i pro wa dze nia re -
zy den tów”. W po dob nych ka te go riach na le ży roz pa try wać opi nię od no śnie do sfor mu ło -
wa nia „za po zwo le niem kie row ni ka, w spe cjal nych wy pad kach”, od no szą ce go się
do ko niecz no ści uzy ska nia zgo dy na wpro wa dze nie do ce li wię zien nej agen ta znaj du ją -
ce go się na wol no ści. An to ni Zie liń ski stwier dza w tym przy pad ku: „Teo re tycz nie je go
zgo dy [tj. kie row ni ka – R.K.] wy ma gał każ dy wer bu nek. Po ło że nie na nią na ci sku w kon -
kret nej sy tu acji spra wia ło, że wła śnie ta sy tu acja za pa da ła od bior cy w pa mięć, a tym
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samym za cie ra ła się wie dza o po trze bie ak cep ta cji prze ło żo ne go w in nych wy pad kach”.
Wy da je się, że w po wyż szy spo sób spi ra lę hi po tez moż na na krę cać bez koń ca, a każ da
z nich bę dzie ty leż twór cza, co po zba wio na po waż niej szych fun da men tów.

VII. W oma wia nej pu bli ka cji ra żą wie lo krot nie sto so wa ne przez au to ra iro nicz ne wtrę -
ty. Nie tyl ko wy da ją się one nie wska za ne w tek ście na uko wym, ale czę sto mo gą wręcz
wpro wa dzać w błąd czy tel ni ka. O ile bo wiem iro nicz ne za sto so wa nie wy ra że nia: „przy -
kład do brej ra dy” jest kla row ne, o ty le „uty li tar ne” trak to wa nie przez UB ujaw nio nych
agen tów, już nie ko niecz nie. W dru gim przy pad ku au tor po pro stu nie do strzegł, że kon -
tekst je go słów mo że być zro zu mia ny dwo ja ko. W in nym miej scu po zwa la so bie na nie -
co dłuż szą uwa gę, utrzy ma ną w to nie sar ka zmu: „W trak cie czy ta nia na su wa się wręcz
py ta nie, czy przy pad kiem Rom kow ski nie prze ka zał brud no pi su spo rzą dzo ne go na ma -
lut kich nie nu me ro wa nych kar tecz kach se kre tar ce, któ ra roz sy paw szy je, nada ła im po -
tem przy pad ko wą ko lej ność”. Po nad to, na tle za rzu tów An to nie go Zie liń skie go o uży cie
w in struk cji wie lu nie pre cy zyj nych sfor mu ło wań za ska ku ją zwro ty au to ra od no szą ce się
np. do „pleb su re sor to we go”, „wścib sko ści” agen tu ry czy do groź by „de kon spi ra cji nie -
za mie rzo nej” (czy ist nia ła de kon spi ra cja za mie rzo na?).

VIII. War to pod kre ślić, że ar ty kuł zaj mu je po nad sześć dzie siąt stron, co jak na omó -
wie nie in struk cji, któ ra w ukła dzie gra ficz nym „Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej” za ję ła by nie wię cej niż sie dem, jest pro por cją dość nie spo ty ka ną. Tym
bar dziej za sta na wia ją cy jest fakt, dla cze go au tor nie zde cy do wał się na za łą cze nie tre ści
sa me go do ku men tu? Wpraw dzie był on już pu bli ko wa ny, ale w przy pad ku tak sze ro kie -
go opra co wa nia czy tel nik nie wąt pli wie bę dzie za sko czo ny je go bra kiem. 

Osob nym pro ble mem jest oce na, czy ar ty kuł o ta kich roz mia rach ma od zwier cie dle -
nie w licz bie usta leń po czy nio nych przez au to ra? Przy naj mniej czę ścio wą od po wie dzią
na to py ta nie jest ni niej szy tekst. Wy da je się, że tak sze ro kie stu dium by ło by za sad ne je -
dy nie w przy pad ku dro bia zgo we go po rów na nia in struk cji z jej ewen tu al nym so wiec kim
od po wied ni kiem. Jest to wpraw dzie czy sto es te tycz na uwa ga, ale w tym przy pad ku wy -
da je się nad wy raz za sad na. Jak bo wiem ma wiał Ste fan Ki sie lew ski: „Od sa me go mie -
sza nia her ba ta nie sta je się słod sza”.

Po wyż sze punk ty by naj mniej nie wy czer pu ją uwag do oma wia ne go ar ty ku łu. Ce lo wo
uni kam dys ku sji od no szą cej się wprost do hi po tez po sta wio nych przez An to nie go Zie liń -
skie go, gdyż wy ma ga ło by to znacz nie szer sze go stu dium. W tym wy pad ku waż niej sze
wy da ło się wska za nie za ło żeń, do któ rych za sto so wał się au tor. Jak się wy da je, ma ją one
nie wiel kie za sto so wa nie przy kry ty ce źró dła do ku men to we go. Oce na in struk cji z po zy cji
re cen zen ta, wie lo krot ne nad in ter pre ta cje ma te ria łu źró dło we go, prze syt tzw. pię tro wych
hi po tez i wresz cie zgo ła post mo der ni stycz ne lek ce wa że nie kon tek stu hi sto rycz ne go, spra -
wi ły, że pu bli ka cja ta, w mo jej oce nie, nie speł nia kry te riów warsz ta to wych.

Ra do sław Ku rek
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Od po wiedź Ra do sła wo wi Kur ko wi

Ra do sław Ku rek bar dzo kry tycz nie od niósł się do mo je go tek stu po świę co ne go ana -
li zie In struk cji (tym cza so wej) o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu ral no -in for ma cyj -
nej sie ci z 13 lu te go 1945 r. Po sta wił wie le za rzu tów, któ re moż na po dzie lić na trzy
ka te go rie:

1) me ry to rycz ne – kil ka szcze gó ło wych, za koń czo nych dwo ma stwier dze nia mi ogól -
ny mi:

– ar ty kuł nie speł nia kry te riów warsz ta to wych,
– ma ła licz ba usta leń nie uza sad nia tak ob szer nej pu bli ka cji;
2) do ty czą ce ję zy ka ar ty ku łu;
3) tech nicz ne.
Po ni żej spró bu ję usto sun ko wać się do czę ści z nich.
Pierw szą róż ni cę w spoj rze niu Kur ka i mo im na in struk cję z 13 lu te go 1945 r. wi dać

już w stwier dze niu Po le mi sty, iż do ku ment ten w za ło że niu miał ure gu lo wać za gad nie -
nia zwią za ne z po zy ska niem, pro wa dze niem i ewi den cjo no wa niem agen tu ry. Ja po sta -
wi łem do dat ko we py ta nie o cel nor ma ty wu (s. 129)1, gdyż wca le nie je stem pew ny, czy
rze czy wi ście cho dzi ło przede wszyst kim o ure gu lo wa nie za gad nień wy mie nio nych w ty -
tu le, czy też waż niej sze by ło po ka za nie, że te go ty pu do ku ment ist nie je.

Za wo alo wa ny za rzut Kur ka we wstę pie to wska za nie, że wy ko na łem pra cę zbęd ną,
bo wie dząc, iż na po cząt ku 1945 r. po praw ność le gi sla cyj na dla twór cy do ku men tu sta -
no wi ła za gad nie nie dal szo pla no we, przed sta wi łem „dro bia zgo wą ana li zę jej [in struk cji]
tre ści wła śnie z punk tu wi dze nia po praw no ści le gi sla cyj nej”. Być mo że nie za ak cen to -
wa łem wy ra zi ście ce lu ar ty ku łu al bo Po le mi sta go nie do koń ca za uwa żył. Jest oczy wi -
ste, że pi sząc o do ku men cie nor ma tyw nym, mu sia łem zaj mo wać się m.in. nie któ ry mi
je go aspek ta mi for mal ny mi, ale mo im ce lem na pew no nie by ła ana li za po praw no ści
legisla cyj nej. Przy ją łem, iż jed nym z waż nych za dań in struk cji mo gło być ucze nie pra -
cow ni ków re sor tu pra cy z agen tu rą i sta ra łem się po sta wić w sy tu acji jed ne go
z nich – czło wie ka z naj wy żej pod sta wo wym wy kształ ce niem, bez na wy ku czy ta nia
(zwłasz cza tek stów urzę do wych), zna jo mo ści pra cy urzęd ni czej itd. Pró bo wa łem usta -
lić, jak bym treść te go do ku men tu zro zu miał i za sto so wał w co dzien nej pra cy (na s. 153
wprost wska zu ję, iż jest to py ta nie za sad ni cze, por. też s. 154, 159, 164, 177).

Po uwa gach wstęp nych Ku rek za rzu ca mi, iż przy oma wia niu kon kret nych za pi sów
in struk cji:

1) zi gno ro wa łem kon tekst hi sto rycz ny, kry ty ku jąc po szcze gól ne frag men ty z po zy cji
form i tre ści, któ re sam uznał bym za wzor co we;

2) nie do strze głem, „że w wa run kach ba dań hi sto rycz nych nie ma jed nych obiek tyw -
nych wzor ców, a tyl ko te, któ re wy ni ka ją z kon tek stu hi sto rycz ne go”;
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1 A. Zie liń ski, 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 In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2013, t. 5, s. 129–190. W dal szej czę ści wszę dzie tam, gdzie bez przy pi su po da ję w tek ście stro nę,
kie ru je ona do te go ar ty ku łu.



3) nie do strze głem rów nież, „że za pi sy in struk cji, któ re z dzi siej szej per spek ty wy trą -
cą swo ją nie do sko na ło ścią, nie utra ci ły jed no cze śnie nic ze swo jej ro li peł no praw ne go
świa dec twa hi sto rycz ne go”;

4) kon se kwent nie pró bu ję „na pro sto wy wać” po szcze gól ne za pi sy in struk cji, co nie
mie ści się w ra mach kry ty ki źró dła; 

5) czy tel nik nie wie, skąd czer pię swo ją wie dzę o for mach i tre ści in struk cji, któ re
uznał bym za wzor co we, „ani czy po cho dzi ona ze źró deł ade kwat nych do na kre ślo ne go
wcze śniej tła”.

Za cznę od punk tu „3”. Nie ro zu miem, dla cze go Po le mi sta prze ko nu je mnie, że do -
ku ment „nie tra ci ro li peł no praw ne go świa dec twa hi sto rycz ne go”? Teo re tycz nie ta ką ro -
lę po sia da prze cież na wet fal sy fi kat, ja ko świa dec two o epo ce, w któ rej po wstał.
Do my ślam się więc na pod sta wie punk tu „2”, że Kur ko wi cho dzi o to, iż za pi sy in struk -
cji sta no wią od bi cie wie dzy ope ra cyj nej, ja ką dys po no wa ło kie row nic two re sor tu na po -
cząt ku 1945 r., więc bez po rów na nia ich z ja ki miś do ku men ta mi z te go okre su nie na le ży
ich oce niać.

Zwró cił bym uwa gę na dwa ele men ty. Po pierw sze, są dzę, iż za pi sy in struk cji sta ły
na niż szym po zio mie od wie dzy ope ra cyj nej z po cząt ku ro ku 1945 – pi sa łem o tym w ar -
ty ku le (np. s. 134, p. 28). Po dru gie, peł ne umiej sco wie nie do ku men tu na tle pra cy ope -
ra cyj nej wy ma ga ło by osob nej mo no gra fii, ar ty kuł sta wia so bie ce le mniej am bit ne
(s. 129).

Z uwa gą za war tą w punk cie „5” mu szę się czę ścio wo zgo dzić. Rze czy wi ście pa trzy -
łem na oma wia ny do ku ment w znacz nej mie rze przez pry zmat póź niej szych in struk cji
o pra cy ope ra cyj nej, choć uwzględ ni łem rów nież nor ma ty wy z lat czter dzie stych (s. 132,
p. 14, 15, 16; s. 133, p. 25; s. 150, p. 107), w tym wy da ne przed in struk cją (s. 171n, p. 172;
s. 179n, p. 199), czy prak ty kę z te go okre su (s. 169, p. 166; s. 175n, p. 186). 

Jed nym z za dań do ku men tu za ty tu ło wa ne go „In struk cja ...” po win no być bądź sa mo
ze bra nie za sad wy ko ny wa nia ja kiejś czyn no ści, bądź – jak to mia ło miej sce w oma wia -
nym wy pad ku – tak że po ucze nie o spo so bie ich wy ko ny wa nia. Tak więc źró dło pod le ga
oce nie m.in. pod ką tem od po wie dzi na py ta nie, cze go mógł się z nie go do wie dzieć po -
ten cjal ny od bior ca. Ku rek uzna je to za na gan ne „na pro sto wy wa nie” prze pi sów in struk -
cji – czy za sad nie?

Iro nicz ne za rzu ty za war te w punk cie II po zwo lę so bie tu po mi nąć.
W punk cie III Po le mi sta py ta, czy ob raz kadr re sor tu na szki co wa ny prze ze mnie we -

dług wzor ca: wtycz ki pod zie mia, na iw ni, mar gi nes spo łecz ny i ide owi ko mu ni ści nie jest
ja skra wym uprosz cze niem? Trud no z tym po le mi zo wać, sko ro R. Ku rek igno ru je przy -
to czo ną prze ze mnie li te ra tu rę (s. 144, p. 85) i nie da je żad ne go przy kła du funk cjo na riu -
szy in nej pro we nien cji.

Za cy to waw szy da lej po da ny prze ze mnie po niż szy frag ment od po wie dzi sze fa PUBP
w Za mo ściu Mi ko ła ja La chow skie go udzie lo nej na py ta nie Rad kie wi cza: „Od dwu mie -
się cy za prze sta no bi cia aresz to wa nych, w związ ku z na de sła nym roz po rzą dze niem z mi -
ni ster stwa”, Po le mi sta pi sze: „Wnio sek An to nie go Zie liń skie go jest na stę pu ją cy:
«Do bit nie uwi docz ni ła się tu po sta wa funk cjo na riu sza: sko ro mi ni ster nie chce, że by bić,
to się nie bi je, ale jak ze chce, cze mu nie». Sto pień nad in ter pre ta cji słów sze fa PUBP
w Za mo ściu jest wręcz ude rza ją cy, co una ocz nia, że au tor ar ty ku łu na cią ga zna ne so bie
przy kła dy źró dło we na po trze by for so wa nej te zy”.
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Nie ro zu miem, na czym za sa dza się za rzut nad in ter pre ta cji. Czyż by Po le mi sta po -
trze bo wał ja kiejś bar dzo szcze gó ło wej ana li zy słów wy po wie dzia nych przez La chow -
skie go, np. ta kiej: z wy po wie dzi sze fa PUBP w Za mo ściu wy ni ka, że: 1) w kie ro wa nej
przez nie go jed no st ce bi to aresz to wa nych, 2) po roz po rzą dze niu z mi ni ster stwa czyn no -
ści tych za prze sta no. Z punk tu 1. na le ży wy pro wa dzić wnio sek, iż funk cjo na riu sze PUBP
w Za mo ściu nie od czu wa li żad nych we wnętrz nych opo rów prze ciw bi ciu aresz to wa nych.
Fakt, iż prze sta li to ro bić, wy ni kał wy łącz nie z roz po rzą dze nia mi ni ster stwa. Po rów na -
nie punk tów 1 i 2 wska zu je więc, że o sto sun ku funk cjo na riu szy do pro ce de ru bi cia aresz -
to wa nych de cy do wa ło nie ja kieś we wnętrz ne prze ko na nie, iż te go ro bić nie moż na (lub
to ro bić moż na), lecz roz po rzą dze nie mi ni ster stwa. Za tem w ra zie zmia ny de cy zji mi ni -
ster stwa w kie run ku do pusz cze nia bi cia aresz to wa nych War sza wa mo gła li czyć, iż jej
nowe po le ce nie też bę dzie re ali zo wa ne.

War to za trzy mać się dłu żej na in nym za rzu cie po sta wio nym przez Kur ka, gdyż świad -
czy on o dia me tral nie róż nią cym nas po dej ściu do źró deł. Po le mi sta pi sze, iż uzna łem
a prio ri, iż ni ski po ziom od bior ców wpły nął na ję zyk in struk cji, i sta wia py ta nie: „Skąd
jed nak prze ko na nie, że sko ro od bior cy in struk cji nie przed sta wia li so bą do sta tecz ne go
po zio mu, to jed no cze śnie mu sia ła zajść re la cja od wrot na i jej au tor z ca łą pew no ścią brał
to pod uwa gę? Ta kie stwier dze nie wy ma ga prze pro wa dze nia przy naj mniej czę ścio we go
do wo du, w szcze gól no ści, gdy tak czę sto peł ni ono ro lę wy ja śnie nia”.

Od po wiedź za cząć mu szę od ode sła nia do swo je go tek stu, gdzie pi szę, że ni ski po -
ziom od bior ców nie tłu ma czy ję zy ka in struk cji (s. 154 i p. 115 z przy kła dem opra co wa -
nia re sor to we go pi sa ne go nor mal ną pol sz czy zną); Ku rek do strzegł to w dal szej czę ści
wy wo dów. Waż niej szy jest jed nak in ny pro blem – Po le mi sta do ma ga się przed sta wie nia
do wo du, iż Rom kow ski, pi sząc in struk cję, brał pod uwa gę ni ski po ziom od bior ców. Cóż
mo gło by ta ki do wód sta no wić: no tat ki z ja kiejś na ra dy kie row nic twa MBP po świę co nej
omó wie niu po zio mu pra cow ni ków re sor tu, pi sem ne po le ce nie opra co wa nia ja kie goś ak -
tu nor ma tyw ne go wy da ne przez Rad kie wi cza dy rek to ro wi De par ta men tu I (ko niecz nie
z uwa gą: „uwzględ nij cie po ziom na szych funk cjo na riu szy), wzmian ka na ten te mat we
wspo mnie niach Rom kow skie go? Te go ro dza ju do ku men tów nie zna my, praw do po dob -
nie one nie po wsta ły. Czy jed nak hi sto ryk wła śnie na pod sta wie zna jo mo ści tak czę sto
pod kre śla ne go przez Kur ka „kon tek stu hi sto rycz ne go” i lo gicz ne go ko ja rze nia fak tów
nie ma pra wa wy cią gać wnio sków czy sta wiać hi po tez?

W punk cie IV Po le mi sta usto sun ko wu je się do mych „wa ria cji” do ty czą cych Rom -
kow skie go, zaj mu jąc się trze ma za gad nie nia mi. Wy ty ka mi sprzecz ność: z jed nej stro ny
na pi sa łem, iż wśród pod wład nych dy rek to ra De par ta men tu I nie by ło oso by kom pe tent -
nej do opra co wa nia in struk cji, z dru giej zaś za rzu ci łem Rom kow skie mu, że nie uciekł
się do po mo cy lep sze go od sie bie fa chow ca. Z za rzu tem tym mu szę się zgo dzić; mó wiąc
o fa chow cu, mia łem na my śli zru sy fi ko wa ne go Po la ka Fau sty na Grzy bow skie go, ma ją -
ce go za so bą do świad cze nie pra cy w or ga nach ra dziec kich jesz cze z okre su mię dzy wo -
jen ne go. In struk cje pod pi sy wa ne przez nie go ja ko sze fa WUBP – po cząt ko wo
w Bia łym sto ku, a od po ło wy stycz nia 1945 r. (a więc w okre sie po wsta wa nia oma wia ne -
go do ku men tu) w Lu bli nie – pod wzglę dem me ry to rycz nym (ję zyk był pe łen ru sy cy -
zmów) sta ły na wyż szym po zio mie od two rzo nych przez cen tra lę. W mo im ar ty ku le
pa ro krot nie o tym wspo mi na łem (s. 155, p. 119; s. 160n; s. 162, p. 149), ale po sta wie nia
krop ki nad „i” rze czy wi ście za bra kło.
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Zu peł nie nie mo gę na to miast zgo dzić się z uwa ga mi Kur ka pod ad re sem mo ich roz wa -
żań o ko pio wa niu do nie sień agen ta. Po przy to cze niu mo jej opi nii „«nie moż na wykluczyć,
że sfor mu ło wa nie in struk cji ma chro nić jej au to ra przed ewen tu al ny mi konsekwen cja mi
ujaw nie nia in for ma cji przez ma szy nist ki. Na pod sta wie tek stu do ku men tu za wsze moż na
wy ka zać, że »od bić«, tj. prze pi sać na ma szy nie, po wi nien pra cow nik ope ra cyj ny»”, Po le -
mi sta za rzu ca mi sprzecz ność, do da jąc: „Jak wi dać, lek ce wa żą cy sto su nek ko mu ni stów
do sta no wio ne go pra wa [pi sa łem o tym w pierw szej czę ści ar ty ku łu – A.Z.] nie wy klu czał
nie by wa łej wręcz da le ko wzrocz no ści Rom kow skie go”. Wy ja śniam znów tłem hi sto rycz -
nym: lek ce wa żą cy sto su nek do ty czył prze strze ga nia przez wła dze sta no wio nych przez sie -
bie norm, w żad nym wy pad ku nie prze kre śla ło to jed nak moż li wo ści wy ko rzy sta nia
ja kie goś sfor mu ło wa nia prze ciw ko muś, kto w pew nym momen cie znaj dzie się w nie ła sce
urzęd ni ków zaj mu ją cych wyż sze sta no wi ska lub będzie mógł zo stać wy ko rzy sta ny w ja -
kiejś spra wie ja ko ko zioł ofiar ny. Rom kow ski, prze by wa ją cy wie le lat w ZSRR, m.in.
w okre sie, gdy li kwi do wa no je go ko le gów z KPP, mu siał o tym wie dzieć (nie wy klu czam,
iż Po le mi sta i w tym wy pad ku bę dzie do ma gał się do wo du).

Pa rę uwag do ty czą cych nie zna jo mo ści ję zy ka pol skie go in te li gen ta przez Rom kow -
skie go. Nie wiem, na ja kiej pod sta wie Ku rek pi sze, iż ję zyk ten naj wi docz niej utoż sa -
miam „z ję zy kiem ak tów nor ma tyw nych”. Nie, z mo je go tek stu wy ni ka, że cho dzi
o wie dzę, iż przy naj mniej nie któ rych słów – że od wo łam się do po da nych w ar ty ku le
przy kła dów („roz gło sze nie”, „sro gi”) – w te go ro dza ju ak tach się nie uży wa. Wska za ne
prze ze mnie za mien ni ki („ujaw nie nie” i „su ro wy” – s. 154) na pew no nie są sło wa mi,
któ re moż na by za li czyć do her me tycz ne go ję zy ka praw ni cze go. Do spra wy ję zy ka Po -
le mi sta wra ca jesz cze w koń co wych zda niach punk tu IV w spo sób, któ ry zmu sza mnie
do dłuż sze go cy ta tu: „Oce nia nie ich [umie jęt no ści ję zy ko wych Rom kow skie go – A.Z.]
na pod sta wie tek stu za war te go w in struk cji wy da je się być za da niem co naj mniej kar ko -
łom nym. [1.] Aby prze ko nać się, jak bar dzo wąt pli wym jest to kry te rium, wy star czy ło
przyj rzeć się przy naj mniej kil ku in nym nor ma ty wom z tam te go okre su sy gno wa nym na -
zwi skiem sze fa De par ta men tu I MBP. [2.] Czy jed nak nie po rów ny wal nie więk sza przej -
rzy stość ję zy ko wa np. In struk cji o try bie po stę po wa nia przy pro wa dze niu do cho dzeń
przez wła dze bez pie czeń stwa z 30 li sto pa da 1944 r. jest wy star cza ją cym do wo dem, aby
wy su nąć twier dze nie, że [3.] zdol no ści Rom kow skie go w za kre sie po słu gi wa nia się ję -
zy kiem «pol skie go in te li gen ta» by ły zu peł nie in ne? Nie są dzę [cy fry w na wia sach kwa -
dra to wych wpro wa dzo ne prze ze mnie – A.Z.]”.

[1.] Ku rek od sy ła do „przy naj mniej kil ku in nych nor ma ty wów z tam te go okre su” sy -
gno wa nych przez Rom kow skie go. Tu po zwo lę so bie na dwie uwa gi. Po pierw sze, nie ma
rów no ści mię dzy oce ną zna jo mo ści pol sz czy zny na pod sta wie pod pi sa nych tek stów. Po -
praw ny wska zu je je dy nie, że ktoś znał ję zyk do brze, ale nie wie my, czy był to au tor, czy
oso ba pod pi su ją ca; tekst nie po praw ny ob cią ża i twór cę, i sy gnu ją ce go. Po dru gie, wy da -
je się nie zro zu mia łe, dla cze go Po le mi sta, któ ry zaj mu je się bli żej Rom kow skim2, nie po -
dał cho ciaż by jed ne go kon kret ne go przy kła du.

[2.] Ku rek chy ba pi sał ten frag ment, nie ma jąc mo je go tek stu przed ocza mi. W swo -
im ar ty ku le In struk cję o try bie po stę po wa nia przy pro wa dze niu do cho dzeń przez wła dze
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2 Zob. R. Ku rek, Ka ci bez pie ki na tle Mar ca ’68. Ro man Rom kow ski, Ana tol Fej gin i Jó zef Ró żań ski
w oczach SB (1964–1968), „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2012, nr 10, s. 562.



bez pie czeń stwa z 30 li sto pa da 1944 r. wspo mnia łem w ce lu wska za nia, iż za pew ne z tej
ra cji, że nie do ty czy ła je dy nie we wnętrz nych za gad nień re sor tu, zo sta ła przy go to wa na
bar dziej sta ran nie niż in ne do ku men ty (s. 137, p. 50). Przy roz wa ża niach o ję zy ku Rom -
kow skie go w ogó le nie bra łem jej pod uwa gę. Su ge stia Po le mi sty, ja ko bym prze pro wa -
dził ab so lut nie nie lo gicz ny do wód, wy da je się więc chy bio na.

[3.] Ni gdzie nie oce nia łem zdol no ści Rom kow skie go w za kre sie po słu gi wa nia się ję -
zy kiem in te li gen ta pol skie go. Pi sa łem je dy nie, że te go ję zy ka nie znał – to nie to sa mo.
Nie zna jo mość nie mu sia ła wy ni kać z bra ku zdol no ści, mo gła być efek tem bra ku kon tak -
tu z in te li gen cją pol ską (mo że z wy jąt kiem prze słu chań).

Ku rek nie go dzi się z mo ją te zą o pro pa gan do wej ro li, „ja ką mo gła od gry wać in struk -
cja”, do ku ment ści śle taj ny, któ re go na kład za pew ne nie prze kro czył ty sią ca eg zem pla -
rzy (punkt V). Rze czy wi ście okre śle nia „pro pa gan do wy” uży łem nie for tun nie. Słow ni -
ko wo ozna cza ono na rzu ca nie ko muś swo ich po glą dów. Uży łem go w sen sie „nie zgod ny
z praw dą”, co wpraw dzie uwzględ nia ją nie któ re słow ni ki3, ale nie wąt pli wie le piej by ło
na pi sać, iż mo gło cho dzić o spe cy ficz ną ro lę in struk cji, tzn. mniej o tre ści w niej za war -
te, a bar dziej o po ka za nie, że te go ro dza ju do ku ment ist nie je. Na mar gi ne sie: klau zu la
„ści śle taj ne” na tek ście o tak wy so kiej licz bie eg zem pla rzy ozna cza nie wąt pli wie in ten -
cję chro nie nia je go tre ści i sta no wi pod sta wę praw ną uka ra nia ko goś, kto tę treść ujaw -
nił oso bom nie upraw nio nym. Na to miast do świad czo ny au tor zda je so bie spra wę, iż praw -
do po do bień stwo za cho wa nia ta jem ni cy jest w tym wy pad ku wąt pli we.

Sprze ciw Kur ka wy wo ła ła mo ja in ter pre ta cja frag men tu in struk cji sze fa Wy dzia łu
Per so nal ne go RBP, w któ rym Mi ko łaj Ore chwa m.in. pi sał, iż o przy ję cie do re sor tu mo -
gą ubie gać się oso by, któ re ukoń czy ły co naj mniej sie dem klas szko ły po wszech nej.
Po przed sta wie niu me go ko men ta rza: „Kie row nik Wy dzia łu Per so nal ne go, przez któ re -
go rę ce prze cho dzi ły dzie siąt ki akt oso bo wych, mu siał wie dzieć, że wy ma ga nie za war te
w punk cie «c» [ko niecz ność ukoń cze nia sied miu klas – A.Z.] jest ab so lut nie nie re al ne,
nie speł nia ją go nie tyl ko sze re go wi funk cjo na riu sze, lecz tak że na wet nie któ rzy kie row -
ni cy PUBP, tym nie mniej ta ki za pis wpro wa dził”, Po le mi sta pi sze:

„[1.] Czy jed nak w ja ki kol wiek spo sób do wo dzi to pro pa gan do wych za mia rów Ore -
chwy? [2.] Abs tra hu jąc od go ło słow nej oce ny, o czym wie dział, a o czym nie wie dział
w 1944 r., [3.] wy da je się, że in kry mi no wa ny za pis moż na wią zać co naj wy żej ze złą oce -
ną sy tu acji przez sze fa Wy dzia łu Per so nal ne go, ewen tu al nie z je go chę cią opi sa nia w ofi -
cjal nych do ku men tach sy tu acji mo de lo wej, do któ rej do pie ro za mie rza no się za sto so wać”.
[cy fry w na wia sach kwa dra to wych i pod kre śle nie wpro wa dzo ne prze ze mnie – A.Z.]

[1.] Do nie for tun ne go uży cia sfor mu ło wa nia „pro pa gan do wy” usto sun ko wa łem się
już wy żej.

[2.] I znów mu szę za py tać, ja kie go ro dza ju do wo dy by ły by po trzeb ne, że by Ku rek
nie uznał za go ło słow ną opi nii o wie dzy Ore chwy na te mat po zio mu wy kształ ce nia kadr?
Spra woz da nie na ten te mat i to ko niecz nie z pa ra fą kie row ni ka Wy dzia łu Per so nal ne go
świad czą cą, że się z nim za po znał? We wnętrz na ko re spon den cja w tej spra wie? Pod pi sy
Ore chwy na ak tach oso bo wych funk cjo na riu szy? Ta kie do ku men ty dla ro ku 1944 w świe -
tle mo jej wie dzy nie za cho wa ły się, a naj praw do po dob niej w ogó le nie po wsta ły. Ja kie
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3 Prak tycz ny słow nik współ cze snej pol sz czy zny przy „pro pa gan do wy” po da je m.in. „po zor ny”. Zob.
Prak tycz ny słow nik współ cze snej pol sz czy zny, t. 32, red. H. Zgół ko wa, Po znań 2001, s. 446. 



są te go kon se kwen cje dla ba da cza? Na py ta nie, czy ist nia ła moż li wość przy ję cia kon -
kret nej oso by, któ ra nie ukoń czy ła sied miu klas na sta no wi sko sze fa PUBP bez wie dzy
Ore chwy, od po wie dział bym, iż ta ka sy tu acja jest wpraw dzie ma ło praw do po dob na, ale
moż li wa, np. ja ko efekt czy je goś nie do pa trze nia lub świa do me go po mi nię cia kie row ni ka
Wy dzia łu Per so nal ne go wsku tek chę ci za trud nie nia zna jo me go. W oma wia nym frag men -
cie ar ty ku łu pi sa łem jed nak nie o spra wach jed nost ko wych, ale o sys te mie przy jęć. W tym
wy pad ku wła śnie zna jo mość kon tek stu hi sto rycz ne go, wie dza o dą że niu przez funk cjo -
na riu szy wyż sze go szcze bla do za strze ga nia dla sie bie de cy zji na wet w spra wach sto sun -
ko wo bła hych – w od nie sie niu do kadr po da łem przy kład czę ścio we go wy co fa nia się
z tych za pę dów na po cząt ku stycz nia 1945 r. (s. 137, p. 47) – wie dza o ogrom nej wa dze,
ja ką przy pi sy wa no spraw dza niu wła snych kadr, spra wia, że przy pusz cze nie, iż Ore chwa
czy tał wie le akt oso bo wych (dla okre su póź niej sze go jest to po twier dzo ne je go pa ra fa mi
i no tat ka mi), jest jak naj bar dziej uza sad nio ne, trud no więc uznać je za go ło słow ne4. 

[3.] Su ge stię Kur ka, iż kie row nik Wy dzia łu Per so nal ne go źle oce niał sy tu ację, właś -
nie ze wzglę du na kon tekst hi sto rycz ny uwa żam ja ko zu peł nie nie praw do po dob ną. 

Po le mi sta uzna je, iż licz ba po sta wio nych prze ze mnie hi po tez (w tym „pię tro wych”)
jest zbyt du ża, a ich tre ści nie są war te wy snu wa nia, gdyż wy stę pu ją ce w nich związ ki przy -
czy no wo -skut ko we są tak luź ne, iż na ich pod sta wie moż na by wy two rzyć jesz cze co naj -
mniej kil ka teo rii (punk ty VI i VIII). W związ ku z tym znów pa rę słów do dat ko wo – po za
wy wo da mi umiesz czo ny mi we wstę pie ar ty ku łu (s. 129) – uza sad nia ją cych po trze bę pu -
bli ka cji mi mo świa do mo ści, iż bę dzie ona za wie ra ła du żo wię cej py tań niż od po wie dzi.

Przy czyn po wsta nia tek stu by ło kil ka. Zaj mu jąc się po cząt ka mi or ga ni za cji i funk cjo -
no wa nia ewi den cji w MBP, pró bo wa łem wy ja śnić sto so wa ne w prak ty ce roz wią za nia po -
przez od wo ła nie do zna nych in struk cji, m.in. tej z 13 lu te go 1945 r. Nie przy nio sło to efek tu.
Oka za ło się, że prak ty ka od bie ga ła od teo rii przed sta wio nej w nor ma ty wach, a te ostat nie
by wa ły we wnętrz nie sprzecz ne, stąd po sta wie nie py ta nia o ro lę in struk cji. Ale by ła też przy -
czy na bar dziej ogól na: wy da je mi się, iż w ba da niach nad re sor tem prze ce nia my zna cze nie
do ku men tów nor ma tyw nych. W roz mo wach z ko le ga mi ze tkną łem się np. z opar tym je dy -
nie na pod sta wie sto sow nych za rzą dzeń do wo dze niem, iż kie row nic two MBP w la tach
czter dzie stych za bie ga ło o pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych pra cow ni ków. Nie prze -
pro wa dza no – nie wąt pli wie trud niej szych do wy ko na nia – ba dań, czy fak tycz nie pod ję to
kon kret ne dzia ła nia zmie rza ją ce w tym kie run ku (wy mu sze nie na kie row ni kach jed no stek,
by nie kie ro wa li do szkół sła bych funk cjo na riu szy, awan se ab sol wen tów itp.). I wła śnie
stąd za ję cie się jed nym z pierw szych nor ma ty wów wy da nych w MBP, po ka za nie, jak ży -
cie roz cho dzi się z li te rą pra wa, jak wie le zna ków za py ta nia wy wo łu je pró ba in ter pre ta cji
za rów no przy czyn je go po wsta nia, jak też po szcze gól nych za pi sów.

Pod su mo wu jąc tę część wy wo dów, uwa żam, iż hi po te zy wska zu ją róż ne moż li wo ści
in ter pre ta cji oma wia ne go do ku men tu. Istot ne jest, by w spo sób wy ra zi sty od dzie lić je
od tez.
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du Wo je wódz kie go [Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go] Alek se go Fi lip czu ka (zo stał sze fem PUBP w Cheł -
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po wszech nej” i pa ro ma in ny mi punk ta mi charakteryzującymi je go po ziom, np. „Krzyż Grąn wał da”,
ibidem, k. 9, 11. Zob. też ad no ta cję Ore chwy z okre su póź niej sze go na wnio sku o awans (z 21 V 1945 r.)
na p.o. sze fa PUBP ma ją ce go czte ry kla sy Fe lik sa Ol ki – AIPN, 0193/8600/CD, k. 157.



Ku rek za rzu ca mi spro wa dza nie nie któ rych hi po tez „nie mal do ab sur du”. Te go ma
do wo dzić np. uwa ga, iż okre śle nie agent „ko ja rzy ło się «z przed sta wi cie lem nie któ rych
pry wat nych in sty tu cji (ubez pie cze nio wy, han dlo wy)»” [podkr. – R.K.], uzu peł nio na
py ta niem, „czy jed nak kie dy kol wiek za ist niał po dob ny pro blem?”. Jesz cze raz mu szę
przy po mnieć, iż pró bo wa łem spoj rzeć na in struk cję m.in. ocza mi funk cjo na riu sza re sor -
tu z ro ku 1945 i stąd zwró ce nie uwa gi na po ję cia, któ re – w świe tle uży wa ne go ów cześ -
nie ję zy ka – mógł błęd nie ro zu mieć.

Punkt VII po le mi ki trak tu je o ję zy ku. Ku rek uwa ża, że sto so wa ne prze ze mnie iro -
nicz ne wtrę ty:

– wy da ją się nie wska za ne w tek ście na uko wym, 
– w pa ru wy pad kach zo sta ły prze ze mnie uży te nie pre cy zyj nie.
Spo so by pi sa nia tek stów na uko wych są róż ne – po zwo lę so bie od wo łać się do dwóch

frag men tów z prac Wła dy sła wa Ko nop czyń skie go. Wska zaw szy, iż am ba sa do ra Rep ni -
na za nie po ko iły wie ści do cho dzą ce z Po do la, koń czy wstęp do Kon fe de ra cji bar skiej zda -
niem: „Ku rier po pę dził trak tem lu bel skim do da le kiej Win ni cy, na wy wiad”5. Za przy kład
iro nii niech po słu ży cha rak te ry sty ka Mi cha ła Ko ry bu ta Wi śnio wiec kie go z Dzie jów Pol -
ski no wo żyt nej: „Pierw szy spad ko bier ca Wa zów mó wił ośmio ma ję zy ka mi, ale w żad -
nym z nich nie miał nic cie ka we go do po wie dze nia”6. Dzia ła nia władz ra dziec kich czy
Pol ski Lu do wej by ły te go ro dza ju, że ich opis – mi mo świa do mo ści tra gi zmu dla rzą dzo -
nych – wręcz pro wo ku je nie kie dy uży cie iro nii, co udo ku men tu ję przy kła dem z pra cy
Woj cie cha Śle szyń skie go. Hi sto ryk tak sko men to wał wy stęp pio nie rów, któ rzy m.in. po -
dzię ko wa li „de pu to wa nym” do Zgro ma dze nia Lu do we go Bia ło ru si Za chod niej za jed -
no gło śne po sta no wie nie o zjed no cze niu z BSSR, któ re de fac to Zgro ma dze nie pod ję ło
dzień póź niej: „Mi mo wol nie na su wa się py ta nie, czy przy go to wu ją cy pro gram ar ty stycz -
ny był ja sno wi dzem, czy znał wy ni ki «ob rad»?”7.

Je śli cho dzi o uwa gi szcze gó ło we do ty czą ce ję zy ka, po dej rze wam, iż „sar ka stycz ne”
zda nie o roz sy pa nych kar tecz kach m.in. uła twi czy tel ni ko wi za pa mię ta nie tek stu;
określenia „wścib skość” czy „uty li tar ne” są jed no znacz ne. „De kon spi ra cja za mie rzo na”
oczy wi ście ist nia ła – to za cho wa nie oso by, któ ra zgo dziw szy się na współ pra cę, po in for -
mo wa ła o tym ro dzi nę lub zna jo mych. 

Czy do ar ty ku łu na le ża ło za łą czyć in struk cję? Być mo że tak; wy sze dłem z za ło że nia,
iż pu bli ka cja T. Ru zi kow skie go jest po wszech nie – rów nież w In ter ne cie – do stęp na, więc
ta kiej po trze by nie ma. Z dru giej stro ny fak tem jest, iż brak tam za łącz ni ków, do któ rych
pa ro krot nie się od wo łu ję.

Mam na dzie ję, iż po wyż sza od po wiedź na za rzu ty po zwo li czy tel ni ko wi zo rien to wać
się, czy mój ar ty kuł rze czy wi ście – jak twier dzi Ku rek – nie speł nie nia kry te riów warsz -
ta to wych.

An to ni Zie liń ski
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5 W. Ko nop czyń ski, Kon fe de ra cja bar ska, War sza wa 1991, s. 22.
6 Idem, Dzie je Pol ski no wo żyt nej, t. II, War sza wa 1986, s. 47.
7 W. Śle szyń ski, Oku pa cja so wiec ka na Bia ło stoc czyź nie w la tach 1939–1944: pro pa gan da i in dok -

try na cja, Bia ły stok 2001, s. 123.

Dyskusje i polemiki





Jak ukra iń ską in te li gen cję „po wa lo no na ko la na”.

O dwóch wy daw nic twach źró dło wych 

z ar chi wów służb spe cjal nych: Ukra jinś ka 

in te li hen ci ja i wła da. Zwe den n ja se kret no ho 

wid di łu DPU USRR 1927–1929 rr., red. W.M. Da ny łen ko,

Kijów 2012, ss. 756 oraz Wy rok Ukra jinś kij 

re wo lu ci ji: „Spra wa CK UPSR”. 

Na uko wo -do ku men tal ne wy dan n ja, 

red. T. Ostasz ko i S. Ko ki n, Ki jów 2013, ss. 688*

W1929 r. śled czy So ło mon Bruk, jed na z osób od po -
wie dzial nych za fa bry ko wa nie spra wy Związ ku
Wy zwo le nia Ukra iny, po wta rzał pod czas prze słu -

chań (we dług ze znań jed ne go z prze słu chi wa nych): „Mu si my
«po wa lić na ko la na» ukra iń ską in te li gen cję, jest to na sze za -
da nie і zo sta nie ono wy ko na ne; ko go nie po wa li my – prze -
strze li my!”1.

Wła śnie te sło wa mo gą być swo je go ro dza ju epi gra fem
do dwóch wy daw nictw źró dło wych, któ re uj rza ły świat
w kijow skim wy daw nic twie „Tem po ra”. Za wie ra ją one do ku -
men ty z Wy dzie lo ne go Ar chi wum Pań stwo we go Służ by Bez -
pie czeń stwa Ukra iny (HDA SBU) w Ki jo wie. Re dak to rem
pierw sze go z nich pt. Ukra jinś ka in te li hen ci ja і wła da. Zwe -
den n ja se kret no ho wid di łu DPU USRR2 1927–1929 rr. jest by -
ły pra cow nik wspo mnia ne go ar chi wum – dr Wa syl Da ny łen ko.
Jest on tak że au to rem wstę pu do ww. pu bli ka cji, za ty tu ło wa -
ne go Po li tycz nyj kon trol du chow no ho żyt tja w Ukra ji ni 1920-ch
ro kiw. Dru gi zbiór – Wy rok Ukra jinś kij re wo lu ci ji: „Spra wa
CK UPSR” – przy go to wa li za stęp ca dy rek to ra HDA SBU
dr Ser hij Ko kin oraz pra cow nik In sty tu tu Hi sto rii Ukra iny
Naro do wej Aka de mii Na uk Ukra iny dr Te tia na Ostasz ko. 

Twór ca pań stwa bol sze wic kie go Wło dzi mierz Le nin nie -
jed no krot nie pod kre ślał, że za an ga żo wa nie sta rej in te li gen cji
w bu do wę so cja li zmu jest spe cy ficz ną for mą wal ki kla so wej3,
a bez prze mo cy tej wal ki so bie nie wy obra żał. Jed no cze śnie
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* Tłu ma cze nie z języka ukra iń skie go Jo an na Kar barz -Wi liń ska.
1 H. Snie hi riow, Na bo ji dla roz stri łu (Neń ko mo ja, neń ko…). Li ry ko -pu bli cy stycz na roz wid ka, Ky -

jiw 1990, s. 110. 
2 USRS – Ukra iń ska So cja li stycz na Re pu bli ka So wiec ka. Tak do koń ca stycz nia 1937 r. ofi cjal nie

na zy wa ła się Ukra ina. 
3 W.I. Le nin, Po wne zi bran n ja two riw, t. 39, Kyjiw, s. 248; t. 45, s. 96.



wy zna wał on ela stycz ną tak ty kę – za mie rzał wy ko rzy sty wać spe cja li stów „sta rych”, „bur -
żu azyj nych”, przy cią ga jąc ich wyż szym niż u in nych wy na gro dze niem za pra cę4. Za cho -
wa ło się jed nak wie le do wo dów wska zu ją cych na to, któ ra z tych me tod by ła dla nie go
nad rzęd na. Jesz cze w mar cu 1919 r. w roz mo wie z ame ry kań skim dzien ni ka rzem Lin -
col nem Ste ven so nem Wło dzi mierz Le nin otwar cie mó wił: „Je śli chce cie osią gnąć cel,
ja ki po sta wi ła przed so bą re wo lu cja, to ab so lut nie, in stynk tow nie opo zy cję sta rych kon -
ser wa ty stów і na wet twar dych li be ra łów trze ba zmu sić do mil cze nia”5. 

Nie przy pad ko wo jed ną z naj bru tal niej szych w tre ści prac Le ni na Jak or ha ni zu wa ty
zma han n ja po raz pierw szy wy dru ko wa no w ro ku „wiel kie go prze ło mu”, tj. w 1929, kie -
dy Sta lin roz po czął „od gór ną re wo lu cję” i ogło sił li kwi da cję kur ku łów „ja ko kla sy”. Był
to nie tyl ko to tal ny atak na lud ność wiej ską, аle i ko lej ny, bez względ ny etap ata ku na in -
te li gen cję. Re żim po trze bo wał „nie za prze czal ne go” uspra wie dli wie nia tych dzia łań. Od -
na le zio no je w bol sze wic kiej „bi blii” – tzn. dzie łach Le ni na. W wy da nej pra cy na zy wał
on „pa nów in te li gen ci ków”, któ rzy wy stą pi li prze ciw ko spo łe czeń stwu – „bre ją”, а in te -
li gen cję sa bo tu ją cą wła dzę bol sze wic ką (uwa ża jąc ją za nie le gal ną) – „wro giem na ro du”
i po rów nywał ją do oszu stów, trut niów i zbi rów. 

Wło dzi mierz Le nin nie sza no wał rów nież osób, któ re współ pra co wa ły z re żi mem.
Twier dził, że na tej czę ści in te li gen cji cią żą ta kie wa dy, jak nie chluj stwo, nie dbal stwo,
nie po rzą dek, nie do kład ność, po śpiech, skłon ność do prze cią ga nia dys ku sji. Pi sał on:
„Wśród błę dów, bra ków, uchy bień na szej re wo lu cji istot ną ro lę od gry wa ją te i po dob ne
błę dy, któ re zro dzi ły się przez te smut ne, ale w tym mo men cie nie unik nio ne przy wa ry
in te li gen tów z na sze go śro do wi ska і bra ku do sta tecz nej kon tro li nad pra cą or ga ni za cyj -
ną in te li gen tów ze stro ny ro bot ni ków”6. Na tu ral nie, le ni now skie po ję cie kon tro li by ło
od po wied nio sze ro kie, ale w pierw szej ko lej no ści do ty czy ło kon tro li po li tycz nej. 

Już na wet w chwili pi sa nia wspo mnia nej pra cy, а zwłasz cza w cza sie jej pu bli ka cji,
wła dza bol sze wic ka osią gnę ła znacz ne suk ce sy w or ga ni za cji tej kon tro li, o któ rą tak
cho dzi ło Wło dzi mie rzo wi Le ni no wi. Klu czo wą ro lę od gry wa ła w tym ko mu ni stycz na
służ ba spe cjal na, któ rej roz wój or ga ni za cyj ny za koń czył się z po cząt kiem lat dwu -
dziestych. 

Od te go mo men tu, jak za uwa żył by ły wpły wo wy cze ki sta (uro dził się na Ukra inie,
gdzie roz po czął swo ją ka rie rę) Pa weł Su do pła tow w swo jej wspo mnie nio wej książ ce,
„GPU po win no by ło zo stać od dziel nym źró dłem in for ma cji dla wszyst kich po zio mów
so wiec kie go kie row nic twa”7. Tym też się ono i sta ło.

Jak pod kre śla Wa syl Da ny łen ko, to wła śnie wte dy w ZSRS „roz wi nął się sys tem
kon tak tów, w któ rych głów ną ro lę od gry wa ły par tyj ne de cy zje i in struk cje, któ re for -
mo wa ły się na pod sta wie róż nych źró deł, w tym do nie sień spe cjal nie stwo rzo nych
і utaj nio nych or ga nów, za pro jek to wa nych tak, aby od sła niać, uprze dzać i neu tra li zo -
wać re al ne czy też po ten cjal ne za gro że nia dla pań stwa so wiec kie go i dyk ta tu ry par tii
ko mu ni stycz nej”8. 
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4 Ibi dem, t. 36, s. 179; t. 34, s. 296 i nn.
5 Cyt. za: A.G. Ła ty szew, Ras sie krie czen nyj Le nin, Mo skwa 1996, s. 205.
6 W.I. Le nin, op. cit., t. 35, s. 195.
7 P. Su do pła tow, Ra zwied ka i Krieml. Za pi ski nie że ła tiel no go swi die tie la, Mo skwa 1996, s. 14. 
8 Ukra jinś ka in te li hen ci ja i wła da. Zwe den n ja se kret no ho wid di łu DPU USRR 1927–1929 rr., red.

W.M. Da ny łen ko, Ky jiw 2012, s. 12.



Moż na do te go do dać jesz cze dwa za sad ni cze mo men ty. Po pierw sze, przy jed no czes -
nym za ka zie dzia ła nia opo zy cyj nych par tii oraz ugru po wań, bra ku nie za leż nej pra sy і re -
al nych wy bo rów, re żim ko mu ni stycz ny nie do wie rzał wła snym me diom, któ re co raz
bar dziej peł ni ły przede wszyst kim ro lę pro pa gan do wą. Tym cza sem dla kie row nic twa
waż na by ła in for ma cja na te mat rze czy wi stych na stro jów oraz sta no wi ska spo łe czeń -
stwa – w pierw szej ko lej no ści in te li gen cji. Po dru gie, kon tro la po li tycz na jest in stru men -
tem do roz pra wie nia się z prze ciw ni ka mi po li tycz ny mi, prze ja wia ją cy mi ja kie kol wiek
od mien ne my śle nie. W tym aspek cie jest ona nie ro ze rwal nie po wią za na z do cho dze niem
po li tycz nym (w ję zy ku ro syj skim „spi skiem po li tycz nym”). 

Ja snym і prze ko nu ją cym po twier dze niem obu wska za nych mo men tów są re cen zo wa -
ne pu bli ka cje. Roz pocz nę od dru giej, tj. od spra wy człon ków Cen tral ne go Ko mi te tu Ukra -
iń skiej Par tii So cja li stów -Re wo lu cjo ni stów (UPSR) – naj po tęż niej sze go kon ku ren ta
po li tycz ne go bol sze wi ków. Zma te ria li zo wa niem tej spra wy był po ka zo wy pro ces, któ ry
to czył się w dniach 22–30 ma ja 1921 r. w Ki jo wie. Przy go to wa nia do nie go roz po czę to
w 1920 r. – okre śla no go wów czas ja ko „spra wa Ho łu bo wy cza” (od na zwi ska by łe go pre -
mie ra Ukra iń skiej Re pu bli ki Lu do wej Wsie wo ło da Ho łu bo wy cza). Wszyst kie oskar że -
nia mia ły cha rak ter po li tycz ny і by ły pod po rząd ko wa ne ogól nej my śli „po tę pie nia” ca łe go
rzą du – rzą du URL (za przy ję cie po ko ju z Niem ca mi w 1918 r., or ga ni za cję dzia łal no ści
po wstań czej, za ugo dę war szaw ską z 1920 r. itd.). 

Klu czo wą ro lę w przy go to wa niu pro ce su od gry wa li cze ki ści. Po przed nie śledz two
pro wa dził za stęp ca Od dzia łu Spe cjal ne go WUCzK Se men Du kiel skij, а je den z naj bar -
dziej wpły wo wych cze ki stów Wsie wo łod Ba lic kij na pod sta wie po sta no wie nia Biu ra Po -
li tycz ne go KC KP(b)U z 29 mar ca 1921 r. kie ro wał spe cjal nie utwo rzo ną ko mi sją. Biu ro
Po li tycz ne KC KP(b)U 17 ma ja 1921 r. ja sno da ło do zro zu mie nia, ja kie go cha rak te ru
ten pro ces po wi nien na brać: „Pro ces wy ko rzy stać do te go, aby stwo rzyć cha rak te ry sty -
kę za cho wa nia ukra iń skiej in te li gen cji”9. Or ga ny par tyj ne oraz cze ki ści ro bi li wszyst ko,
że by roz bić ukra iń ską in te li gen cję. Pod czas po sie dze nia Biu ra Po li tycz ne go KC KP(b)U
4 czerw ca 1921 r. po dob nie sfor mu ło wa no i je go za da nia10.

W przed mo wie do ste no gra mu pro ce su (wy da nej przez cze ki stow skie wy daw nic two
już w 1921 r. w Char ko wie ja ko od dziel na pu bli ka cja) pró bę utwo rze nia wła sne go pań -
stwa przez ukra iń ską in te li gen cję oce nia no ja ko „jar marcz ne sztucz ki prze bie głe go cho -
chła, któ ry oszu ku je jak Cy gan”11. Je śli wie rzyć or ga ni za to rom pro ce su, „tra ge dia
ukra iń skiej in te li gen cji po le ga ła rów nież na tym, że nie zro zu mia ła ona, iż je dy ny ra tu -
nek dla ukra iń skiej kul tu ry i ję zy ka le ży w zwy cię stwie re pu blik so wiec kich”12. W przed -
mo wie pod kre śla no tak że, że „pro ces ki jow ski był swo je go ro dza ju ostat nią koń co wą
li nią, wy nie sio ną przez hi sto rię przed ide olo gicz nym upad kiem, zgni li zną і roz kła dem
ukra iń skiej «nie za leż nej» in te li gen cji”13. 
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9 Cen tral nyj der żaw nyj ar chiw hro madś kych ob jed nań Ukra ji ny (da lej: CDA HOU), f. 1, op. 6, spr. 14,
k. 120. 

10 Ibi dem, k. 130v.
11 Die ło czle now Cien tral no go Ko mi tie ta Ukra in skoj Par tii So cial.-Rie wo lu cio nie row Go łu bo wi cza,

Ły za niw sko go, Cza sny ka, Ja ro sła wa i dr. Stie no gra fi czes skij otczet, red. D.Z. Ma nuil skij, S.S. Du kiel -
skij, Char kow 1921, s. 5. 

12 Ibi dem, s. 6. 
13 Ibi dem, s. 4.



Nie by ło to praw dą, po nie waż rów nież po pro ce sie nad człon ka mi KC UPSR „li nię
koń co wą” wła dza bol sze wic ka po pro wa dzi jesz cze nie raz, do pó ki nie osią gnie głów ne -
go ce lu – li kwi da cji lub de mo ra li za cji naj bar dziej zna nych przed sta wi cie li ukra iń skiej
in te li gen cji. 

Zbiór upo rząd ko wa ny przez Te tia nę Ostasz ko і Ser hi ja Ko ki na ob ra zu je dzia ła nia
reżi mu nie pod czas, ale do mo men tu wspo mnia ne go ki jow skie go pro ce su. W książ ce
zamiesz czo no 111 do ku men tów, a do dat ko we 33 (z ze spo łów ar chi wal nych HDA SBU)
do łą czo no ja ko za łącz nik. Zbiór „wzbo ga co ny” zo stał o przy pi sy oraz in dek sy na zwisk
i geo gra ficz ny, а tak że ilu stra cje, z któ rych nie mal wszyst kie opu bli ko wa no po raz
pierwszy.

War to ścią te go wy daw nic twa jest przede wszyst kim to, że wni kli wie od two rzo no me -
to dy, za po mo cą któ rych tan dem par tyj no -cze ki stow ski przy go to wał pro ces ki jow ski.
Rze czy wi ście stał się on ak tem koń co wym spra wy śled czej, któ ra trwa ła po nad rok і nie -
jed no krot nie by ła prze kwa li fi ko wy wa na: po cząt ko wo by ła to „spra wa CU POK” (Cen -
tral ne go Ukra iń skie go Ko mi te tu Po wstań cze go), po tem – „spra wa rzą dów URL”,
а na koń co wym eta pie otrzy ma ła na zwę „spra wa KC UPSR”. 

Ki jow ska gu ber nia lna CzK 4 kwiet nia 1920 r. aresz to wa ła „do ły” ukra iń skich ese -
rów, choć nie tyl ko ich. Wśród aresz to wa nych zna lazł się tak że dzien ni karz Je when Wa -
le ria now (Je fim Asnis), któ re go ze zna nia sta ły się pod sta wą do po twier dze nia fak tu
ist nie nia CU POK i dzia łal no ści w nim człon ków UPSR. Po czte rech dniach cze ki ści zwol -
ni li Wa le ria no wa (Asni sa), utrzy mu jąc jed nak je go ze zna nia w mo cy. Za tem na po cząt -
ku by ło sło wo і na le ża ło ono do pro wo ka to ra. 

To on – na żą da nie ów cze sne go sze fa ki jow skiej gu ber nia lnej Cze ka Wsie wo ło da Ba -
lic kie go – in for mo wał o tym, że sły szał o ist nie niu ko mi te tu po wstań cze go. Ba lic kij skie -
ro wał Wa le ria no wa (Asni sa) do peł no moc nicz ki gu ber nial nej Cze ka J. Mi chaj ło wej:
„Po wia do mi łem ją, że we dług mo ich in for ma cji na cze le «CU POK» sto ją człon ko wie
KC UPSR Pe tren ko, Ły za niwś kyj, Czer kaś kyj i in[ni], któ rych te raz nie pa mię tam. Mi -
chaj ło wa zle ci ła mi nad ni mi do zór, na pod sta wie któ re go, zna jąc mnie ja ko dzien ni ka rza,
skła da ją ce go spra woz da nia z po sie dzeń Centr[al nej] Ra dy, otwar cie py ta li mnie o wszyst -
ko, і po twier dzi li fakt ist nie nia «CU POK», któ re za mie rza ło pod jąć po wsta nie zbroj ne
w ce lu oba le nia wła dzy sow[iec kiej] na Ukra inie. Wszyst ko prze ka za łem Mi chaj ło wej”14.

Po ja wia się tu taj za sad ni cze py ta nie: czy CU POK rze czy wi ście ist niał? Aresz to wa ny
ese ro wiec Iwan Ły za niwś kyj twier dził, że sły szał o ta kiej struk tu rze, dzia ła ją cej rze ko -
mo w Win ni cy, któ rą kie ro wał nie ja ki Boj ko -Mo ri son (zwróć my uwa gę na to na zwi sko!).
A co, je śli cho dzi o sa mych ukra iń skich ese row ców -fi gu ran tów przy szłe go pro ce su po -
ka zo we go (Wsie wo ło da Ho łu bo wy cza, Ju ri ja Ja ro sła wa, Na za ra Pe tren ka, Iwa na Cza -
sny ka, Iwa na Ły za niwś kie go i in nych)? Czy moż li we jest, że by two rzy li oni ja kieś
pod stęp ne pla ny prze ciw ko bol sze wi kom? Na tu ral nie, do strze ga li an ty ukra iń ski cha rak -
ter re żi mu le ni now skie go. Oczy wi ście – prze graw szy bi twę o pań stwo wość – pra gnę li
po li tycz nie „sko ry go wać” sy tu ację, po nie waż za rów no oni, jak і bol sze wi cy by li za „wła -
dzą lu du pra cu ją ce go”, wy zna wa li bli skie do bol sze wic kich ide ały so cja li stycz ne. Ist nia -
ło tyl ko jed no „ale”. Ese row cy pra gnę li mieć ukra iń ską (al bo cho ciaż by – pro ukra iń ską)
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14 Wy rok Ukra jinś kij re wo lu ci ji: „Spra wa CK UPSR”. Na uko wo -do ku men tal ne wy dan n ja, red.
T. Ostasz ko, S. Ko kin, Ky jiw 2013, s. 83.



wła dzę, а przy tym na iw nie wie rzy li: do pó ki bol sze wi cy jesz cze osta tecz nie nie za ko rze -
ni li się na Ukra inie, trze ba iść na kom pro mis. Ci, któ rzy jesz cze prze by wa li na emi gra -
cji, po win ni po wró cić do do mu, pod kre śla jąc lo jal ność wo bec bol sze wi ków, wejść
w ad mi ni stra cyj ne i po zo sta łe struk tu ry, że by prze ciw sta wić się wła dzy an ty ukra iń skiej,
spró bo wać po przez ka dry „za lać bol sze wi ków”, jak wy ra ża li się ukra iń scy bo rot bi -
ści – par tyj ni „bra cia” ese row ców. 

І to wszyst ko – ca ły „wy miar prze stęp stwa”. Nie o żad ne bun ty i prze wro ty cho dzi -
ło – do te go po pro stu nie by ło żad nych moż li wo ści. Za po śred nic twem do ku men tów
Tetia na Ostasz ko i Ser hij Ko kin do kład nie po ka zu ją, że bol sze wi cy od sa me go po cząt ku
pra gnę li do wieść cze goś in ne go – ist nie nia po wstań cze go pla nu prze wro tu, jed nak że po -
za ze zna nia mi bol sze wic kie go agen ta Wa le ria no wa (Asni sa) żad nych na to do wo dów nie
mie li. Spra wą CU POK pod ko niec la ta 1920 r. zaj mo wa ły się róż ne jed nost ki so wiec -
kich służb spe cjal nych. „Po wsta wa ło py ta nie – za zna cza Te tia na Ostasz ko – jak tę spra -
wę za kwa li fi ko wać, bio rąc pod uwa gę brak fak tów prze stęp stwa woj sko we go.
Oczy wi stym sta wał się po li tycz ny pod tekst spra wy”15. Woj sko we służ by spe cjal ne do -
ma ga ły się od stą pie nia od jej pro wa dze nia і prze ka za nia w roz po rzą dze nie cze ki stów,
u któ rych się ona zresz tą zna la zła. 

Na pierw szy plan wy su nię to Wse wo ło da Ho łu bo wy cza, aresz to wa ne go w sier pniu 1920 r.
w Ka mień cu Po dol skim. Dwu dzie ste go czwar te go sierp nia 1920 r. by łe go pre mie ra URL
prze słu chi wał śled czy woj sko wy Od dzia łu Spe cjal ne go przy Re wo lu cyj nej Ra dzie Woj -
sko wej 14. Ar mii Iwan Bi riu kow. Wła sno ręcz nie spo rzą dza jąc ze zna nia, za pi sał, że Ho łu -
bo wycz brał udział „w or ga ni zo wa niu za opa trze nia ar mii pe tlu row skiej, w or ga ni zo wa niu
Cen tral ne go Ko mi te tu Po wstań cze go oraz [że] był bez po śred nio w skła dzie rzą du URL”16.
Bi riu kow no to wał, że Ho łu bo wycz kon tak to wał się z ośrod kiem ese row skim w Ki jo wie,
ale tyl ko w ce lu zor ga ni zo wa nia pro te stu an ty de ni ki now skie go, któ ry przy go to wy wa li rów -
nież bol sze wi cy. Wów czas śled czy, opie ra jąc się na daw nej pań stwo wo -po li tycz nej dzia -
łal no ści Wse wo ło da Ho łu bo wy cza, do kład nie py tał o kwe stie Ukra iń skiej Cen tral nej Ra dy,
mię dzy na ro do wej kon fe ren cji w Brze ściu Li tew skim w stycz niu 1918 r., o okres funk cjo -
no wa nia Dy rek to ria tu. Upar cie sta rał się do wieść te zy: ese row ski KC і CU POK są iden -
tycz ne. Tym cza sem prze ko nu ją cych do wo dów na to bra ko wa ło – one po pro stu nie ist nia ły.

Tym nie mniej aresz to wa ni by li już nie któ rzy ko le dzy Ho łu bo wy cza z par tii. Ich tak że
prze słu chi wa no w ce lu wy mu sze nia „po trzeb nych” ze znań, in nych ob ję to na to miast po -
szu ki wa niem. Sie dem na ste go wrze śnia 1920 r. w ki jow skiej gu ber nia lnej Cze ka je den
z tych ese row ców Iwan Ły za niwś kyj zło żył bar dzo in te re su ją ce ze zna nia. Oka za ło się, że
klu czo wy trial ma ker, tj. śled czy Iwan Bi riu kow, nie był tym, za ko go się po da wał. Fi gu -
ro wał on ja ko Ołek sij Boj ko (Mo ri son), Boj ko -Kuch ta, Kuch ta -Kuch tynś kyj, Bejk -Mo -
ris son. We dług słów Ły za niwś kie go awan tur nik ten słu żył za rów no Dy rek to ria to ro wi, jak
i wy wia dom fran cu skie mu i pol skie mu, był też w kontr wy wia dzie An to na De ni ki na.
Podob nie w Chmiel ni ku pod Win ni cą ze brał wo kół sie bie ban dy tów i grupę tę nazwał
Cen tral nym Ukra iń skim Ko mi tetem Po wstań czym. W Win ni cy ra bo wał ban ki, do ma gał
się za bi cia człon ków UPSR za ich rze ko mą współ pra cę z bol sze wi ka mi. Kie dy sy tu acja
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16 Ibi dem, s. 111. 
17 Ibi dem, s. 195–196. 



zmie ni ła się na ko rzyść bol sze wi ków, Bi riu kow (Boj ko) prze szedł na stro nę by łych prze -
ciw ni ków. „In for ma cji o nim nie by ło – ze znał Ły za niwś kyj – [do cza su] aż tow[arzysz]
Wsie wo łod Ho łu bo wycz spotkał go ja ko śled cze go Od dzia łu Spe cjal ne go 14. Ar mii”17.

Rze czy wi ście, ży cie pi sze naj lep sze sce na riu sze. Nie spo dzie wa nie zde rzy ło ono po -
li tycz ne go awan tur nikа Bi riu kowа (Boj ka) і Ho łu bo wy cza, któ ry wie dział, kto w isto cie
go prze słu chu je. Wy bie ga jąc do przo du і nie po zba wia jąc jed no cze śnie czy tel ni ków moż -
li wo ści sa mo dziel ne go za po zna nia się z nie mal wszyst ki mi de tek ty wi stycz ny mi za gad -
ka mi, zwró cę tyl ko uwa gę, że bol sze wi cy (po ze zna niach ese row ców) aresz to wa li
Bi riu kowа (Boj ka) і pod ję li de cy zję o je go roz strze la niu. Sta nie się to od po wied nio
w mar cu oraz paź dzier ni ku 1921 r., ale przed tym, prze by wa jąc już pod nad zo rem Taj no -
-Ope ra cyj nej Sek cji Od dzia łu Spe cjal ne go Fron tu Po łu dnio wo -Za chod nie go, Bi riu kow
(Boj ko) kon ty nu ował śledz two: prze słu chi wał aresz to wa nych, ma ni pu lo wał ze zna nia mi,
po to, aby do wieść „grze chu” ese row ców, że by z gro ma dzić ma te riał, któ re go ce lem mia -
ło być zdys kre dy to wa nie ukra iń skie go ru chu na ro do wo -wy zwo leń cze go. „Moż na stwier -
dzić – za zna cza Te tia na Ostasz ko – że awan tur nik Bi riu kow stał się po pro stu od kry ciem
dla so wiec kich służb, któ re wy ko rzy sty wa ły je go wie dzę do fa bry ko wa nia spra wy po -
cząt ko wo prze ciw ko re pu bli kań skie mu kie run ko wi w ogó le, а na stęp nie prze ciw ko
UPSR”18. Opu bli ko wa ne w zbio rze Wy rok ukra jinś kij re wo lu ci ji: „Spra wa CK UPSR”
do ku men ty sta no wią prze ko nu ją ce po twier dze nie tych słów. 

Jesz cze je den waż ny szcze gół. W mar cu 1921 r., już po aresz to wa niu, Bi riu kow (Boj -
ko) ze znał: „Mo je aresz to wa nie i mo je obec ne po ło że nie jest rze czy wi stą wpad ką spra wy
Ho łu bo wy cza w we wnętrz nym i ze wnętrz nym sen sie mię dzy na ro do wym”19. Ma ni pu la tor
і awan tur nik po my lił się. Bol sze wi cy z po wo dze niem wy ko rzy sta li wszyst kie je go „wy -
ni ki” i by ło im ab so lut nie obo jęt ne, kto był ich au to rem, a nad rzęd ne by ło rzucenie ukra -
iń skiej in te li gen cji „na ko la na”, w tym przede wszyst kim po li tycz nych opozy cjo ni stów. 

Cha rak te ry zu jąc stan ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwo we go we dług
za sad No wej Eko no micz nej Po li ty ki, au tor książ ki Czer wo na in kwi zy ci ja. Isto ri ja ra dianś -
ko ji służ by bez pe ky Bo rys Le wyć kyj swo je go cza su za uwa żał: „Z ty łu po zo stał «ro man -
tycz ny ter ror», roz po czy nał się etap biu ro kra tycz ne go ukie run ko wa nia dzia łań
ter ro ry stycz nych”20. W 1926 r. w spra woz da niu po li tycz nym ІХ Zjaz du KP(b)U Ła zar Ka -
ga no wicz (w la tach 1925–1928 kie ro wał on KC KP(b)U) z ja kichś po wo dów zde cy do wał
się od po wie dzieć na oskar że nia Kar la Kaut skie go o to, że bol sze wi cy opa no wa li sztu kę po -
li cji po li tycz nej le piej niż sed no na uk Ka ro la Mark sa: „My nie spie ra my się, że ja sno opa -
no wa li sztu kę po li tycz ną – jak się wy ra ził – po li cji, że GPU u nas pra cu je bar dzo źle, і jak by
Kaut skij tra fił do nas, to da li by śmy mu peł ną moż li wość prze ko na nia się o tym oso bi ście”21.

Uoso bie niem biu ro kra tycz nych ukie run ko wań dzia łań ter ro ry stycz nych і sztu ki po li -
cji po li tycz nej jest dzia łal ność Taj ne go Od dzia łu GPU USRS w la tach dwu dzie stych22.
Temu okre so wi po świę co no, jak już wspo mnia no, zbiór do ku men tów przy go to wa ny przez
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19 Ibi dem, s. 380. 
20 B. Le wytz kyj, Die ro te In qu isi tion. Die Ge schich te der sow je ti schen Si cher he its dien ste, Frank -

furt -am -Ma in 1967, s. 58.
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Wa sy la Da ny łen kę. Jak pod kre ślo no we wstę pie, za da nie sta łe go nad zo ru nad naj ak tyw -
niej szą czę ścią spo łe czeń stwa w mie ście i na wsi przy po rząd ko wa ne zo sta ło spe cjal nym
jed nost kom – od dzia łom taj no -po li tycz nym. Dzię ki ob szer nej sie ci in for ma to rów, agen -
tów, taj nych współ pra cow ni ków ope ra cyj nie ujaw nia no naj mniej sze nie za do wo le nie czy
pró by or ga ni zo wa nia opo ru prze ciw ko an ty ukra iń skim dzia ła niom wła dzy bol sze wic kiej23. 

Moż na do te go do dać, że w grud niu 1921 r. zo stał wpro wa dzo ny sys tem kon tro li po -
li tycz nej. Zli kwi do wa no służ bę cen zu ry woj sko wej і za miast niej wpro wa dzo no od dzia -
ły, wy dzia ły і punk ty kon tro li po li tycz nej przy Taj no -Ope ra cyj nym Za rzą dzie WCzK
(póź niej GPU). W te re nie jed nost ki kon tro li po li tycz nej wcho dzi ły w skład taj no -ope ra -
cyj nych czę ści gu ber nia lnych od dzia łów WCzK-GPU, w po wia tach kon tro lę po li tycz ną
spra wo wa li peł no moc ni cy gu ber nia lnych od dzia łów WCzK-GPU. Do za dań kon tro li po -
li tycz nej wcho dzi ły: kon tro la ko re spon den cji pocz to wo -te le gra ficz nej і ra dio te le gra ficz -
nej, wy bór ko re spon den cji od po wied nio z taj ny mi wy ka za mi or ga nów bez pie czeń stwa
itd. W mar cu 1922 r. Biu ro Po li tycz ne KC RKP(b) uchwa li ło z przed ło że nia GPU ści śle
taj ne po sta no wie nie na te mat or ga ni zo wa nia m.in. przy wyż szych za kła dach na uko wych
„biu ra po mo cy” („biu ro so diej stwi ja”) do pra cy agen tu ral no -in for ma cyj nej.

Za tem cze ki ści utwo rzy li na praw dę po tęż ny apa rat do „mo ni to ro wa nia” ży cia spo -
łecz ne go – „oczy і uszy” re żi mu. Wy ni ki tych dzia łań ilu stru je przede wszyst kim 140 do -
ku men tów wy bra nych do dru ku przez Wa sy la Da ny łen kę. Zda niem re dak to ra po raz
pierw szy przed sta wio no czy tel ni kom naj peł niej szy zbiór do ku men tów, któ re go pod sta -
wą są głów nie ma te ria ły roz pra co wań agen tu ral nych i do nie sie nia ope ra cyj ne. Wy bo ru
do ko na no prze waż nie z ma te ria łów za ty tu ło wa nych „Ukra in ska ja kontr re wo lu ci ja” oraz
„Rus ska ja ob szcze stwien nost’”. W in nych czę ściach co ty go dnio wych spra woz dań
uwidocz ni ła się wal ka cze ki stów z opo zy cją troc ki stow ską, du cho wień stwem, ugru po -
wa nia mi re li gij ny mi, anar chi sta mi, sy jo ni sta mi. „Dо książ ki – za zna cza Wa syl Da ny łen -
ko – włą czo no tyl ko te frag men ty, któ re uka zy wa ły sto su nek wła dzy bol sze wic kiej
do ukra iń skie go ru chu na ro do wo -wy zwo leń cze go i in te li gen cji. W sze ro kim uży ciu przez
przed sta wi cie li so wiec kich służb spe cjal nych był ter min – przy pi sa ny ja ko ety kie ta wy -
łącz nie do Ukra iń ców – «szo wi ni ści». Do tej ka te go rii od no si li, wy cho dząc z po glą dów
spo łecz no -po li tycz nych ob ser wo wa nych obiek tów, stu den tów, na uczy cie li, pro fe so rów,
na ukow ców, pra cow ni ków na uko wo -tech nicz nych”24. 

Co ty go dnio we spra woz da nia (w ję zy ku ro syj skim swod ki) przy go to wy wa no w dwóch
eg zem pla rzach – dla sze fa GPU USRS Wsie wo ło da Ba lic kie go і dla na czel ni ka Taj ne go
Od dzia łu ОGPU ZSRS Tie rien ti ja Die ri ba sa (od paź dzier ni ka 1929 r. spo rzą dza no jesz cze
trze ci eg zem plarz – dla Taj no -Ope ra cyj ne go Za rzą du ОGPU). Do ku men ty przy go to wa no,
rzecz ja sna, w ję zy ku ro syj skim, po nie waż był to ję zyk ko mu ni stycz nej służ by spe cjal nej
(z wy jąt kiem sy tu acji, gdy cze ki ści zmu sze ni by li spo rzą dzać je w ję zy ku ukra iń skim).
Spra woz da nia za cho wa ły się w ory gi na łach oraz ko piach, pod pi sa nych przez za stęp cę
naczel ni ka Taj no -Ope ra cyj ne go Za rzą du GPU USRS Izra iła Le plew skie go, na czel ni ka
Tajne go Od dzia łu Wa le ri ja Ho ro ża ni na lub przez je go za stęp cę Osze ra Abu go wa. 
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Swo je go cza su da ne mi by ło, ja ko pierw sze mu, opu bli ko wać ści śle taj ny ofi cjal ny
cze ki stow ski okól nik pt. „Pro ukra jinś kyj se pa ra tyzm”, któ ry po ja wił się we wrześ -
niu 1926 r.25 Isto ta te go waż ne go do ku men tu po le ga wła śnie na tym, że był zo rien to wa -
ny na zbie ra nie wszel kich in for ma cji na te mat zwo len ni ków „ukra ini za cji”, przede
wszyst kim wśród przed sta wi cie li „pra wej” ukra iń skiej in te li gen cji, tzn. śro do wi ska ukra -
iń skich in te lek tu ali stów, szcze gól nie tych, któ rzy po wró ci li (al bo chcie li po wró cić)
na Ukra inę pod wpły wem za po wia da nej „ukra ini za cji”. W pi śmie wy mie nio no naj bar -
dziej nie bez piecz ne – z per spek ty wy GPU – ośrod ki ukra iń sko ści, któ re wy ko rzy stu ją
po ję cie „ukra ini za cji” we wła snych po ra chun kach. W pierw szej ko lej no ści by ły to Ukra -
iń ska Au to ke fa licz na Cer kiew Pra wo sław na (UAPC) – „po tęż ny ba stion na cjo na li zmu
і wspa nia łych in stru men tów agi ta cyj nych”, Wszech u kra iń ska Aka de mia Na uk (WU AN),
któ ra „ze bra ła wo kół sie bie zwar tą ma sę by łych zna nych dzia ła czy URL”26.

Do kład nie prze ana li zo wa no sy tu ację na wsi, prze bieg po cząt ków in du stria li za cji, na -
stro je w śro do wi sku ukra iń skiej emi gra cji. Wszyst ko to za koń czo no wnio skiem: „Ko -
niecz nie zwró cić szcze gól ną uwa gę na pra cę w spra wie ukra iń skiej spo łecz no ści”,
pod kre śla jąc wzrost ak tyw no ści „wro gich nam so cja li stycz nych і po li tycz nych warstw”27.
Za tem rów no le gle z ofi cjal ny mi de kla ra cja mi kie row ni ków par tyj nych cze ki ści na dłu -
go przed otwar tym ata kiem na „ukra ini za cję” roz po star li jak by wła sną kontr ukra ini za -
cję, ku mu lu jąc i sys te ma ty zu jąc ma te ria ły kom pro mi tu ją ce prze ciw ko wszyst kim, któ rych
uwa ża li „za nie bez piecz nych” dla re żi mu ko mu ni stycz ne go.

Po dzie liw szy in te li gen cję na pra wych (oso by scep tycz nie usto sun ko wa ne do „ukra -
ini za cji” i in nych dzia łań opo wia da ją cych się za „uko rze nie niem” bol sze wic kie go re żi -
mu na Ukra inie, pra gną ce dla niej nie za leż no ści) і na tych, któ rzy zmie ni li kie ru nek
po li tycz ny i po szli na kom pro mis z wła dzą, ale pra gnę li wy ko rzy stać po li ty kę „ukra ini -
za cji” dla wzmoc nie nia ukra iń skiej kul tu ry (do ta kich osób moż na za li czyć, po wiedz my,
My chaj łę Hru szewś kie go, któ ry w mar cu 1924 r. po wró cił z emi gra cji), cze ki ści bar dzo
uważ nie śle dzi li na stro je oraz wy po wie dzi przed sta wi cie li obu tych grup. Z jed na ko wą
in ten syw no ścią nie ufa li żad nej z nich. 

„W po ło wie mie sią ca ma ja do Ode ssy z Ki jo wa przy je cha li zna ni ukra iń scy ar ty ści
Sak sa gan skij i Sa dow skij. Ich przy jazd i wy stą pie nia wy wo ła ły wśród miej sco wej spo -
łecz no ści ukra iń skiej, na sta wio nej głów nie szo wi ni stycz nie, du ży wzrost uczuć na ro do -
wych […]. 17 ma ja po wy stę pie ar ty stów w Dierż dra mie gru pa Ukra iń ców wrę czy ła im
kwia ty w od cie niach ko lo rów żół te go i błę kit ne go […]. Trze ba za uwa żyć, że re per tu ar
ar ty stów o cha rak te rze «ży cio wym» przy padł do gu stu miej sco wej ukra iń skiej in te li gen -
cji […]. Okre ślo nej czę ści ukra iń skiej spo łecz no ści po do ba się ukra iń ski ro man tyzm,
kreu ją cy wi zję Ko za ków -Ukra iń ców, ich «wal kę z Mo skwą» itp.

Po dob ne prze ja wy o cha rak te rze szo wi ni stycz nym mia ły miej sce i pod czas kon cer tu
po łtaw skie go ze spo łu ban du ry stów, gdzie dzie ła w ro dza ju «wstrzą snąć wro ga» i in ne
im po dob ne wy wo ła ły wśród pu blicz no ści burz li wy en tu zjazm i pod nie sie nie uczuć na -
ro do wych”28. 
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Jest to frag ment co ty go dnio we go spra woz da nia z po sie dze nia za okres od 29 ma ja
do 5 czerw ca 1927 r. W tym ma łym uryw ku moż na do strzec wy raź ne na wią za nie służb
(te go, co dzie je się na Ukra inie!) do Ukra iń ców. Wy stę pu je tu po dej rze nie i od nie sie nie
nie tyl ko do ko lo ru kwia tów czy re per tu aru ar ty stycz ne go, lecz tak że do wszyst kie go, co
ukra iń skie, ja ko do cze goś a prio ri nie bez piecz ne go, wro gie go, pod stęp ne go. Służ ba spe -
cjal na w żad nym razіe nie przed sta wia sie bie ja ko część Ukra iń ców. Pa trzy na nich jak
na obiek ty, jak na coś par ty ku lar ne go w „nor mal nym” spo łe czeń stwie ów cze snej USRS. 

Za cy tu ję jesz cze je den frag ment spra woz da nia za okres od 16 do 22 grud nia 1928 r.:
„W Char ko wie miesz ka Ga li cja nin Miel nik, przy by ły na Ukra inę z za gra ni cy […]. Na te -
mat współ cze snej sy tu acji Ukra iń skiej SRS Miel nik mó wił: «USRS – to je dy nie na zwa,
а fak tycz nie ist nie je sta ra Ro sja z nie wiel ką i ma ło wpły wo wą gru pą Ma ło ru si nów. Dla -
te go sto su nek do Ga li cjan, któ rzy nie ro zu mie ją ję zy ka ro syj skie go i sta ra ją się ukra ini -
zo wać oto cze nie, jest nie zmier nie nie przy ja zny. Szy dzą tu z nas, śmie ją się, a wszyst ko
to je dy nie dla te go, że je ste śmy Ukra iń ca mi» [...]. Za mie rza się przy stą pić do roz pra co -
wa nia Miel ni ka”29.

Nie ba wem zo sta nie „roz pra co wa ny” nie tyl ko Miel nik, аle też wie lu in nych Ga li -
cjan – dzia ła czy Ko mu ni stycz nej Par tii Za chod niej Ukra iny, któ rych rę ka mi Mo skwa
m.in. pro wa dzi ła swo ją po li ty kę w Pol sce. Na po cząt ku lat trzy dzie stych ode sła no ich
do Char ko wa, oskar żo no o „szpie go stwo” i in ne „grze chy”, а na stęp nie za mor do wa no. 

Te dwa frag men ty za miesz czo no tu taj nie bez po wo du. Wy raź nie bo wiem re zo nu ją
one z wy po wie dzia mi nie któ rych współ cze snych po li ty ków na Ukra inie, na te mat te go,
że ję zyk ukra iń ski і kul tu ra są po trzeb ne tyl ko wą skie mu gro nu ukra iń sko ję zycz nych in -
te li gen tów, а tak że pró ba mi po li ty ków і z pew ny mi za bie ga mi stwo rze nia wy jąt ko wo
nie ko rzyst ne go wi ze run ku Ga li cjan, któ rzy – moż na by rzec – ruj nu ją pań stwo wą „sta -
bil ność” Ukra iny. W tym sen sie prze czy ta nie obu re cen zo wa nych wy daw nictw źró dło -
wych bę dzie ko rzyst ne przede wszyst kim nie dla po li ty ków – jak pi sze Te tia na
Ostasz ko30 – аle we dług mnie głów nie dla „nor mal nych” lu dzi, tych, któ rzy chcą bez
uprze dzeń za sta no wić się nad od po wie dzią na py ta nie, w ja ki spo sób Ukra ina mo że stać
się nie tyl ko de kla ra tyw nie, аle re al nie nie pod le głym pań stwem.

Opu bli ko wa ne przez Wa sy la Da ny łen kę do ku men ty wska zu ją na jesz cze je den waż -
ny aspekt dzia łal no ści cze ki stów, o któ rym rów nież i mnie zda rzy ło się już pi sać, śle dząc
roz wa ża nia My chaj ły Hru szewś kie go oraz Ser hi ja Je fre mo wa31. Ob ser wu jąc na stro je
ukra iń skich in te lek tu ali stów, cze ki ści sta ra li się do pro wa dzić do roz pa du te go śro do wi -
ska, pra gnę li wy ko rzy stać ludz kie sła bo ści. In ge ro wa nie w du sze ludz kie – pod kre śla
Wa syl Da ny łen ko – by ło ma so we і bru tal ne. Cięż ką pró bę prze cho dzi ły oso by, w oto -
cze niu któ rych po ja wiał się in for ma tor, gor li wie in for mu ją cy „kie dy trze ba” o naj mniej -
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29 Ibi dem, s. 455–456. 
30 Zob. Wy rok Ukra jinś kij re wo lu ci ji…, s. 65.
31 Zob.: W. Pry staj ko, J. Sza po wał, My chaj ło Hru szewś kyj i HPU -NKWD. Tra hicz ne de sia ty lit -

tja: 1924–1934, Ky jiw 1996; J. Sza po wał, Ne wi do mi do ku men ty HPU -NKWD pro żyt tja i di jal nist’
M. Hru szewś ko ho u 1924–1934 ro kach, „Ukra jinś kyj Isto ryk” 1996, № 1–4, s. 325–349; W. Pry staj ko,
J. Sza po wał, My chaj ło Hru szewś kyj: sprawa „UNC” i ostan ni ro ky (1931–1934), Ky jiw 1999; J. Sza -
po wał, M.S. Hru szewś kyj w dzer ka li spra wy for mu la ra, „Ukra jinś kyj Isto rycz nyj Żur nał” 2001, № 4, 
s. 140–161; A. Blum, Y. Sha po val, Faux co upa bles. Su rve il lan ce, aveux et procès en Ukra ine so viéti gue
(1924–1934). L’exem ple de M. Gru she vskij et S. Efre mov, Pa ris 2012. 

32 Ukra jinś ka in te li hen ci ja i wła da…, s. 26. 



szych kro kach swo ich „pod opiecz nych”. Wcze śniej czy póź niej los osób in wi gi lo wa nych
koń czył się tra gicz nie32.

Po twier dze nie te go czy tel ni cy znaj dą w re cen zo wa nym zbio rze, w któ rym tak że za -
miesz czo no wie le istot nych in for ma cji na te mat dy na mi ki re pre sji po li tycz nych, licz by
osób za an ga żo wa nych przez cze ki stów w cią gu pew ne go okre su do współ pra cy, któ rzy
otrzy ma li od po wied ni kryp to nim (część z nich wy mie nio no we wstę pie), o pra cy agen -
tu ral nej, od któ rej roz po czę ło się fa bry ko wa nie spra wy Związ ku Ukra iń skiej Mło dzie ży
oraz Związ ku Wy zwo le nia Ukra iny, a tak że wie lu in nych waż nych dla dal szych ba dań
kwe stii. Zbiór po sia da in dek sy na zwisk oraz miej sco wo ści, wy kaz skró tów naj czę ściej
sto so wa nych w do ku men tach, jak rów nież do da tek ilu stra cyj ny. 

Uzna jąc nie wąt pli wą war tość oraz zna cze nie no wych wy daw nictw źró dło wych, chcia -
ło by się wy ra zić kil ka ży czeń i po stu la tów. Pierw sza wspól na uwa ga do ty czy ja ko ści
przy pi sów і ko men ta rzy w obu zbio rach „wple cio nych” w bio gra ficz ne in for ma cje. Uwa -
żam, że re dak to rzy nie sa tys fak cjo nu ją co wy ko rzy sta li ma te ria ły opra co wa ne już wcześ -
niej przez in nych ba da czy. 

Na pew no pra ca Te tia ny Ostasz ko і Ser hi ja Ko kinа za słu gu je na kon ty nu ację. Nie tyl -
ko z te go po wo du, że wie le źró deł po zo sta ło nie wy ko rzy sta nych, lecz tak że dla te go, że
przy go to wa ny przez nich wy bór do ku men tów sta no wi skła do wą część bar dzo sze ro kie -
go pro ble mu. Wła śnie w związ ku z tym ide al ne by ło by wy ko na nie prze dru ku ste no gra -
mu char kow skie go pro ce su KC UPSR z 1921 r. wraz z od po wied ni mi ko men ta rza mi
і opu bli ko wa niem do tych czas nie opra co wa nych źró deł, któ re do ty czą tła pro ce su oraz
je go skut ków. 

W zbio rze przy go to wa nym przez Wa sy la Da ny łen kę zna la zły się rze czy, któ re wy -
ma ga ją do pra co wa nia. Na przy kład re dak tor z ja kie goś po wo du twier dzi, że pro ces
w spra wie SWU od był się w kwiet niu 1930 r.33, cho ciaż – jak wia do mo – roz po czął się
w mar cu. We wstę pie moż na prze czy tać na te mat pro ce su SWU, Ukra iń skie go Cen trum
Na ro do we go (1931 r.), Ukra iń skiej Woj sko wej Or ga ni za cji (1933 r.)34, cho ciaż żad nych
pro ce sów w dwóch ostat nich przy pad kach nie by ło. Są do we po sta no wie nia były utaj nio -
ne, а spra wę UWO w ogó le moż na na zwać „gu mo wą”, po nie waż cze ki ści do da wa li
do niej fi gu ran tów tak że po 1933 r. Nie co dziw nie wy glą da do da tek ilu stra cyj ny do książ -
ki, po nie waż za miesz czo no w nim przy go to wa ny przez GPU al bum do spra wy SWU,
kil ka por tre tów cze ki stów (bez części, któ rych na zwi ska są w do ku men tach), dwa pla ka -
ty і skład Biu ra Po li tycz ne go KC WKP(b), wy bra ne go w 1930 r., któ re chro no lo gicz nie
wy cho dzą po za za kres pu bli ka cji. 

Oczy wi ście są to już tyl ko ży cze nia, a oma wia ne dwa wy daw nic twa źró dło we ży ją
już wła snym ży ciem і bez wąt pie nia przy da dzą się wszyst kim tym, któ rzy po waż nie in -
te re su ją się hi sto rią bol sze wic kiej służ by spe cjal nej. 

Ju rij Sza po wał
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Za wsty dzo na Klio. 

Uwa gi na mar gi ne sie pu bli ka cji źró dło wej 

Marzec ’68 w Ło dzi

Okład kę książ ki An drze ja Frisz ke go Ana to mia bun tu.
Kuroń, Mo dze lew ski i ko man do si (Kra ków 2010)
wydaw ca opa trzył zna mien nym sfor mu ło wa niem: „Ob -

raz an ty ko mu ni stycz nej opo zy cji zo stał zdo mi no wa ny przez
wiel kie ma so we wy stą pie nia. Po znań ski Czer wiec, war szaw ski
Ma rzec i So li dar ność to wy da rze nia, któ re wy mie nia my jed nym
tchem, gdy ktoś za py ta nas o to, jak do szło do upad ku ko mu ni -
zmu”. Jed nak ter mi nu „war szaw ski Ma rzec” nie uda ło się na -
rzu cić par tyj nej pro pa gan dzie tuż po po bi ciu stu den tów
na dzie dziń cu UW, gdyż bunt stu den tów mo men tal nie roz lał się
po kra ju. Ob jął on zresz tą mło dzież nie tyl ko miast aka de mic -
kich i nie do ty czył wy łącz nie mło dzie ży aka de mic kiej, gdyż
wśród aresz to wa nych uczest ni ków mar co wych de mon stra cji
w ca łym kra ju naj licz niej szą gru pę sta no wi li mło dzi ro bot ni cy.

Fakt ten, od no to wa ny w ba da niach Je rze go Eisle ra, nie stał się przed mio tem głębszych
do cie kań i ana liz. Rów no cze śnie ob raz Mar ca ’68 przed sta wio ny zo stał w pu bli cy sty ce
i hi sto rii ja ko pan de mo nium an ty se mic kie go i an ty in te li genc kie go po gro mu. I ta kim też
ów Ma rzec mię dzy in ny mi był, ale czy wy łącz nie ta kim na le ży go pa mię tać?

Od dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w Ło dzi, do ty ka jąc tej pro ble ma ty ki, wy dał
zbiór do ku men tów źró dło wych. Gro no au to rów pod kie run kiem Sła wo mi ra No wi now -
skie go opa trzy ło go ty tu łem Ma rzec ’68 w Ło dzi (Łódź 2010). Li czą cą 750 stron edy cję
po prze dzo no skrom ną no tą wstęp ną, któ ra nie po da je kry te rium wy bo ru ogła sza nych dru -
kiem do ku men tów. No ta in for mu je je dy nie, że za mie rzo no wy do być z nie pa mię ci źró -
dła przed sta wia ją ce wy da rze nia w Ło dzi przed prze szło czter dzie sto ma la ty. 

Po nie waż w pra cy czę sto po da no źró dła zna ne (by ły one pu bli ko wa ne wów czas
w wie lu ty sią cach eg zem pla rzy łódz kie go or ga nu PZPR – „Gło su Ro bot ni cze go”), po -
zo sta je uznać, że au to rzy wy bo ru są dzi li, iż są to spra wy i ar chi wa lia za po mnia ne, któ re
z te go po wo du war to upo wszech nić. Czy jest to jed nak ra cja do sta tecz na po te mu, by
edy to wać – bez my ślo we go po rząd ku, po za chro no lo gicz nym – na po nad 700 stro nach
do ku men ty, rap tem róż nią ce się mię dzy so bą da tą? In na wąt pli wość, ja ką wzbu dza ta
edy cja, po le ga na bra ku wstęp nej od po wie dzi na py ta nie, czy au to rów in te re su je hi sto ria
stu denc kie go pro te stu, czy też po prze sta ją na po szu ki wa niu do ku men tów i to one są
w cen trum ich za in te re so wań?

Ma rzec ’68 w Ło dzi nie do cze kał się szer szej ana li zy, po dob nej omó wie niu wy da -
rzeń na Dol nym Ślą sku, w Trój mie ście czy Kra ko wie (zob. W. Su le ja, Dol no ślą ski
Marzec 68. Ana to mia pro te stu, War sza wa 2006; M. An drze jew ski, Ma rzec 1968 w Trój -
mie ście, War sza wa–Gdańsk 2008; J. Kwiek, Ma rzec 1968 w Kra ko wie, Kra ków 2008).
Wy bór do ku men tów, ja ki opu bli ko wa ło w 1998 r. dwóch au to rów – Grze gorz Soł ty siak
i Jó zef Stę pień – na le ży uznać za bez u ży tecz ny, sko ro nie za wie ra spi su tre ści, a dokumen ty
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są opra co wa ne nie rze tel nie. Au to rzy te go wy bo ru nie za da li so bie tru du i na wet nie spraw -
dzi li, ja kie wy ro ki za pa dły w Ło dzi wo bec przy wód ców łódz kie go pro te stu (zob. G. Soł -
ty siak, J. Stę pień, Ma rzec ’68. Mię dzy tra ge dią a pod ło ścią, War sza wa 1998). Z ko lei
w wie lu in te re su ją cych przy czyn kach do ty czą cych łódz kie go Mar ca, przy wo ła nych we
wstę pie do oma wia nej pra cy, nie ste ty zda rza ją się fak to gra ficz ne błę dy (zob. np. A. Czy -
żew ski, Pro ces „mar co wych wi chrzy cie li” w Ło dzi, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej” 2008, nr 3, s. 43, gdzie au tor bez za sad nie twier dzi, że sąd pierw szej in stan cji
za wie sił jed ne mu z oskar żo nych wy ko na nie czę ści ka ry). O łódz kim Mar cu moż na się
tro chę do wie dzieć z mo no gra fii Je rze go Eisle ra (zob. Ma rzec 68. Ge ne za, prze bieg, kon -
se kwen cje, War sza wa 1991) oraz fun da men tal nej, hi sto rycz nej i po li to lo gicz nej ana li zie
te goż au to ra pt. Pol ski rok 1968 (War sza wa 2006).

Jest pew nym pa ra dok sem, że jak do tąd naj ob szer niej szą re la cją do ty czą cą łódz kie go
Mar ca jest przy wo ła na we wstę pie oma wia nej pra cy re la cja pió ra Ali ny Gra bow skiej,
ogło szo na sto sun ko wo krót ko po wy da rze niach w pa ry skiej „Kul tu rze” (zob. A. Gra bow -
ska, Łódz ki ma rzec, „Kul tu ra” 1969, nr 5, s. 69–78). In ny pa ra doks po le ga jed nak na tym,
że hi sto ryk mu si oce niać to źró dło ze świa do mo ścią, że je go au tor ka, zda jąc re la cję nie -
omal ja ko uczest nik wy da rzeń, nie bra ła w nich żad ne go udzia łu i – do pó ki jej nie usu -
nię to z „Gło su Ro bot ni cze go” – wi dzia ła te wy da rze nia z okien re dak cji par tyj ne go
or ga nu dwóch ko mi te tów PZPR: łódz kie go i wo je wódz kie go.

Od po wiedź, ja ką ba dacz nie tak za mierz chłych dzie jów wi nien sam so bie udzie lić,
kie dy kon stru uje wy bór hi sto rycz nych do ku men tów, po le ga na okre śle niu – choć by ro -
bo czym – czym by ły wy da rze nia, któ rym po świę ca uwa gę. W tym przy pad ku po nad
wszel ką wąt pli wość ma my do czy nie nia zra zu z pro te stem mło dzie ży aka de mic kiej,
do któ re go chwi lę póź niej do łą cza gdzie nie gdzie mło dzież ro bot ni cza, a na wet szkol na.
Edy to wa nie do ku men tów, któ re ten pod sta wo wy kon tekst mar gi na li zu ją, kie ru je ob raz
łódz kie go Mar ca przede wszyst kim na dzia ła nia władz wspar te ów cze snym ję zy kiem par -
tyj nej pro pa gan dy, co istot nie zmie nia po rzą dek rze czy.

Prze glą da jąc ten ob szer ny wy bór, moż na od nieść wra że nie, że moż li wy był Ma rzec bez
pod mio tu, któ ry wów czas wy stą pił w pro te ście. Warsz ta to wo nie bez piecz ne jest, gdy hi sto -
ryk pró bu je – by tak rzec – jed no wy mia ro wo uchwy cić ja kiś ruch spo łecz ny. W łódz kim
wy bo rze au to rzy pra wie wy łącz nie do ku men tu ją wspo mnia ne wy żej pan de mo nium an ty se -
mic kiej i an ty in te li genc kiej he cy. Do cho dzi wów czas do znie kształ ce nia przed po li tycz ne go
ru chu, ja kim był łódz ki Ma rzec ’68, bę dą cy w swej naj głęb szej isto cie mo ral nym od ru chem
zbio ro wym. Od ruch ten był wy ra zem so li dar no ści w obro nie po bi tych ko le gów w War sza -
wie, a je go isto ta za wie ra ła się w sprze ci wie wo bec od po wie dzial no ści zbio ro wej za sto so -
wa nej przez par tię, w pro te ście prze ciw dyk ta tu rze „ciem nia ków” i w obu rze niu
na za kła ma ne – w spo sób nie spo dzie wa ny i nie po rów ny wal ny z ni czym wcze śniej – me dia.

Po wie dzieć, że ów cze sne re ak cje łódz kiej spo łecz no ści nie by ły wca le tak jed no znacz -
ne, jak zda je się wy ni kać z oma wia ne go zbio ru do ku men tów, to po wie dzieć zbyt ma ło. Ni -
żej pod pi sa ni – bę dąc w cen trum tam tych wy da rzeń – czu ją się w obo wiąz ku stwier dzić,
że rów nie nie jed no znacz na by ła re cep cja kam pa nii, ja ką wy to czy ła wła dza ca łym swym
orę żem pro pa gan do wym, sta no wią cym wów czas nie wy obra żal ny dziś mo no pol. Tym cza -
sem po sta wy spo łe czeń stwa Ło dzi mia ły wów czas roz ma ite wy mia ry, bar wy i od cie nie.

Nie wszyst kie od po wia da ły wi do ko wi ster ro ry zo wa nych pra cow ni ków uwi docz nio -
nych na ma sów kach, na któ re pod ka rą na ga ny spę dza no za ło gi fa bryk. Świa dec twa źró -

Artykuły recenzyjne i recenzje
A

R
T

Y
K

U
Ł
Y

 R
E

C
E

N
Z

Y
J
N

E
 I

 R
E

C
E

N
Z

J
E

474



dło we w tych spra wach zo sta ły za cho wa ne. Do brze za cho wa ne są np. ar chi wa lia POP
wy twór ni fil mo wej, w któ rych zna leźć moż na i pro to kó ły pro te stu jed nych fil mow ców,
i pro to kó ły są du par tyj ne go nad in ny mi (Ar chi wum Pań stwo we w Ło dzi, ze spół KD
PZPR Łódź -Gór na, sygn. 176). Są na przy kład dwie spra wy przed Wo je wódz ką Ko mi -
sją Kon tro li Par tyj nej w Ło dzi o wy rwa nie ka bla ra dio wę zła w dwóch fa bry kach pod -
czas prze mó wie nia Wła dy sła wa Go muł ki 19 mar ca 1968 r. przez dwie to wa rzysz ki
par tyj ne w dwóch róż nych mia stach sa te lic kich aglo me ra cji łódz kiej. Oso by te zo sta ły
usu nię te z par tii (zob. Ar chi wum Pań stwo we w Ło dzi, sygn. 1063/338). Ist nie ją pro to -
kó ły z re le go wa nia przez pod sta wo we or ga ni za cje par tyj ne roz ma itych to wa rzy szy,
gdzie – po za więk szo ścią gło su ją cą za wy rzu ce niem ich z par tii – od no to wa ne są gło sy
sprze ci wu, bę dą ce obro ną osób ob wi nia nych o sy jo nizm i nie do sta tecz ne po tę pie nie
wystą pień stu denc kich czy po sta wę sprzecz ną z li nią po li ty ki par tyj nej (np. w ZPW
im. Gwar dii Lu do wej w Ło dzi, zob. Ar chi wum Pań stwo we w Ło dzi, sygn. 1235/10681).

Krót ko mó wiąc, wy zie ra ją cy z do ku men tów – głów nie SB i PZPR – ob raz ma so we -
go oraz mo ral nie i po li tycz nie apro bu ją ce go po czy na nia władz spo łe czeń stwa Ło dzi jest
z grun tu nie praw dzi wy. Za rzut ten moż na by ło ła two uchy lić, gdy by au to rzy – idąc tro -
pem do ku men tu nr 40 (s. 147), nie opu bli ko wa ne go li stu do re dak cji „Dzien ni ka Łódz -
kie go” – za mie ści li in ne te go ty pu do ku men ty (zob. przed sta wio ne w „Kro ni ce Mia sta
Ło dzi” bio gra fie dr. inż. Ja na Ka pu ściń skie go z Po li tech ni ki Łódz kiej czy Ro za lii Ja rzą -
bek, re le go wa nej wów czas z VIII LO). One bo wiem – zda niem na szym – ry so wa ły by
rze czy wi sty ob raz ów cze snych na stro jów łódz kiej spo łecz no ści w 24. ro ku ist nie nia PRL.

Tym cza sem chi cho tem hi sto rii jest, że au to rzy zbio ru no lens vo lens w ja kimś sen sie
wy cho dzą na prze ciw nie gdy siej szym kie row ni kom par tyj nej pro pa gan dy usi łu ją cej wmó -
wić spo łe czeń stwu ma so we po par cie dla Wła dy sła wa Go muł ki. Do bit nie o tym świad -
czy już okład ka książ ki. Toć do kład niej ob raz Mar ca od da wa ły by stu denc kie pla ka ty
z ha sła mi „Pra sa kła mie”, „Precz z cen zu rą”, a zwłasz cza pi sa ne na mu rach „Precz
z PZPR” czy też „Ka tyń”, za ma lo wy wa ne na tych miast przez współ pra cow ni ków bez -
pie ki, któ rzy gwiazd Da wi da nie za ma lo wy wa li. Moż na wręcz do mnie my wać, że nie któ -
rzy sa mi je ry so wa li.

Hi sto ryk, roz pa tru jąc ko in cy den cje w re la cji wła dza–spo łe czeń stwo do ty czą ce PRL,
w miej sce uży te go myśl ni ka za wsze po wi nien wsta wić sło wo: „ter ror”. Oczy wi ście w na -
si le niu pre sji i re pre sji, zgod nie z re alia mi da ne go okre su.

W łódz kim Mar cu ’68 by wa ło też tak, jak w MPK czy w ZPO im. Próch ni ka. Tam
pro te stu ją cy ro bot ni cy bądź so li da ry zo wa li się ze stu den ta mi, bądź – i to sku tecz nie – bro -
ni li swe go dy rek to ra Ja na So ka la przed usu nię ciem z par tii i ze sta no wi ska, uży wa jąc re -
al nej groź by straj ku. To też był ob raz łódz kie go Mar ca. Nie za wsze ła two do trzeć
do ta kich źró deł, nie mniej po ja wia ją się te go ro dza ju świa dec twa w ze spo łach ar chi wal -
nych KŁ, KW czy KP PZPR w Ło dzi i w kil ku z po wia tów wo je wódz twa łódz kie go,
w ar chi wa liach WKKP i MKKP PZPR, w ar chi wach przed się biorstw zgro ma dzo nych
w za so bach Ar chi wum Pań stwo we go w Ło dzi i in nych zbio rach waż nych dla ba da cza
tam tych wy da rzeń.

Za in te re so wa nie rze tel ne go hi sto ry ka śro do wi skiem aka de mic kim łódz kich szkół
wyż szych w owych mie sią cach przed wio śnia i wio sny 1968 r. po win no skło nić do
sięgnię cia po sto sun ko wo licz ne do ku men ty par tyj ne roz ma itych eg ze ku tyw łódz kich
komi te tów uczel nia nych i POP PZPR, mi mo że część źró deł z te go wła śnie okre su nie
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zacho wa ła się, by nie ka lać nie któ rych bio gra fii. Po da ne przy kła do we do ku men ty „sy -
gno wa ne przez...”, co edy to rzy pod kre śli li wy raź nie, po ka zu ją ja kiś okruch z par tyj nej
gó ry lo do wej, ale nie ste ty nie oświe tla ją jej uczel nia ne go wierz choł ka. A prze cież nie by -
ło tak, jak by je den ma gi ster od po wia dał za ca łą „mo krą ro bo tę” na łódz kich uczel niach
w Mar cu ’68.

Po dob nie dzi wi wy bór z mar co wej pra sy. Po mi nię to nie zna ne – kie dyś nie zwy kle in -
struk tyw ne, a dziś jak że in te re su ją ce – bro szu ry (np. W. Kmi tow skie go i Z. Fa liń skie go)
wy da ne sump tem KŁ PZPR. Zo sta ły one po pew nym cza sie wy co fa ne przez cen zu rę,
a by ły ra czej uni kal ne na tle ca łej kam pa nii pro pa gan dy par tyj nej czy pi śmien nic twa
MSW i – rzec moż na – zdro wo apa rat za tru ły. Mar co wą pu bli cyst kę re pre zen tu je re dak -
tor Ka rol Ba dziak i Piotr Gosz czyń ski, choć bar dziej wy ra fi no wa na wy da je się być ów -
cze sna, a nie obec na w książ ce „twór czość” Iwo ny Śle dziń skiej (Ka ta ra siń skiej) czy
ka ry ka tu rzy stów ty go dni ka „Ka ru ze la”.

Po za dwo ma do ku men ta mi ty czą cy mi pro fe so rów Fi jał ka i In dul skie go bra ku je in -
nych źró deł da ją cych po gląd, co kwa li fi ko wa ło wów czas do no mi na cji na sy jo ni stę lub
po dej rza ne go o no si ciel stwo sy jo ni zmu. Po dob nych przy pad ków no mi na cji na wro ga,
pro tek to ra wi chrzy cie li czy re wi zjo ni stę z ra cji zwy kłej uczci wo ści, któ ra się w mo rzu
mar co we go, par tyj ne go bło ta – co na le ży za wsze pod kre ślać – po ja wia ła, au to rzy w edy -
cji nie uwzględ ni li.

W fak to gra fii stu denc kie go bun tu zna mien nym bra kiem jest przy pa dek ro bot ni ka
z ŁZR „Fo ni ca” Eu ge niu sza Za krzyc kie go. Ten że, na pierw szym wie cu przed Bi blio te -
ką UŁ, przedarł się przez tłum, ze rwał or mow ską opa skę i w przej mu ją cym wy stą pie niu
z try bu ny za pew nił, że „ro bot ni cy są ze stu den ta mi i dość ma ją rzą dów par tyj nych bon -
zów”. Po wie cu zo stał za trzy ma ny przez pra cow ni ka Aka de mii Me dycz nej An drze ja
Oszczy gła i od pro wa dzo ny do ra dio wo zu. Ta ki wy czyn i do wód so li dar no ści z mło dzie -
żą (sam bo ha ter był daw nym żoł nie rzem gen. Macz ka) zo stał od no to wa ny przez wła dze,
któ re pró bo wa ły po sta wić go przed są dem. Czy nie za słu gu je on na ja kiś ślad źró dło wy
w mar co wej edy cji ar chi wa liów? Zwłasz cza że przy pa dek ten zo stał opi sa ny w łódz kiej
pra sie lat dzie więć dzie sią tych przez re dak to ra Gu sta wa Ro ma now skie go.

Edy tor stwo źró deł rzą dzi się swy mi za sa da mi. Być mo że wy daw com do ku men tów
za bra kło środ ków czy cza su na ru ty no we czyn no ści re dak cyj ne. Kil ka na zwisk wy stę pu -
ją cych błęd nie w do ku men tach nie zo sta ło w przy pi sach po pra wio nych, ale po wtó rzo -
nych w opacz nej pi sow ni czy brzmie niu. Sze reg po sta ci po wszech nie zna nych fi gu ru je
w od sy ła czach ja ko „oso ba bli żej nie zna na” (Bla nia, Rze szo tar ski de Lehn dorff i in ni).

Ni żej pod pi sa ni, ja ko uczest ni cy tam tych wy da rzeń, ma ją pod sta wy przy pusz czać, że
kom po zy cja to mu źró deł nie sie za wo alo wa ne dy dak tycz ne prze sła nie, że Ma rzec był od -
ra ża ją cy i ocie kał an ty se mi ty zmem, do któ re go ma so wo się przy łą cza no. Zna ny ten ste -
reo typ czy ni prze sła nie nie tyl ko nie od kryw czym, ale wręcz nie praw dzi wym.
An ty se mic ka i an ty in te li genc ka czyst ka, z ja ką bez dy sku syj nie mie li śmy wów czas
do czy nie nia, by ła za pro gra mo wa nym i wła sno ręcz nie wy ko na nym dzie łem przez pa nu -
ją cą wów czas par tię ko mu ni stycz ną – PZPR. A to, że – jak usta li li hi sto ry cy póź -
niej – w owym cza sie ist nia ły dwie par tyj ne ko te rie, jed na rze ko mo na ro do wa i dru ga
rze ko mo li be ral na, po zo sta wa ło kom plet nie po za za in te re so wa niem za rów no pro te stu ją -
cych stu den tów, jak i ogrom nej czę ści spo łe czeń stwa do świad cza ne go od po nad dwóch
de kad do bro dziej stwem przo du ją ce go ustro ju.
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Spo łe czeń stwo Ło dzi, tak jak je pa mię ta ją ni żej pod pi sa ni, oka zy wa ło nie ta jo ną sym -
pa tię do mło dzie ży aka de mic kiej. Czap ka stu denc ka czy na zwi ska upu blicz nio nych przez
pra sę „pro wo dy rów” otwie ra ły drzwi tak só wek, z któ rych bez opła ty ko rzy sta li przed -
sta wi cie le ko mi te tów stu denc kich, co by ło bez ma ła bło go sła wień stwem w mię dzy uczel -
nia nej ko mu ni ka cji, oku pa cyj ne zaś straj ki na uczel niach ali men to wa ne by ły żyw no ścią
do star cza ną przez so li dar ną spo łecz ność mia sta.

Ry zy kow ne jest za tem prze sła nie – bo chy ba nie au tor skie za ło że nie, któ re moż na
od nieść z lek tu ry oma wia nych do ku men tów – lo ku ją ce spo łecz ność Ło dzi ja ko so jusz -
ni ka par tyj nej nik czem no ści. Prze cież zgor sze nie czy mo ral na od ra za mu szą być ad re so -
wa ne tam, gdzie istot nie by ły ich źró dła. W mia rę kom plet na, nie re tu szo wa na fo to gra fia
łódz kiej spo łecz no ści po win na de ma sko wać pe zet pe erow ską praw dę i zde cy do wa nie wy -
raź niej styg ma ty zo wać, ku pa mię ci, ów cze sne nie go dzi wo ści.

Nie ma żad nej ra cji, by bro nić zła lub błęd nie po da wać je go ad res, gdyż trze ba poj -
mo wać za sa dę Ami cus Pla to sed… w ten spo sób, że ro lą ba da cza i au to ra wy bo ru źró deł
jest – po zna wa ne czy za po zna ne dziś – zja wi sko oświe tlić, po ka zać spek trum po staw
i wy bo rów wów czas in dy wi du al nie i zbio ro wo do ko ny wa nych. Po ka zać ży ją ce w trau -
mie so cja li zmu spo łe czeń stwo i mło dzież, od któ rej to wszyst ko wy szło i któ rej oba nur -
ty ata ku – an ty sy jo ni stycz ny i an ty in te li genc ki, by ły w ma sie zde cy do wa nie ob ce.

Dla ów cze snej stu den te rii et nicz ny wą tek par tyj nie poj mo wa ne go „an ty sy jo ni stycz -
ne go” pa trio ty zmu nie ist niał, bo Ży dów w za sa dzie już nie by ło. By li Po la cy ży dow -
skie go po cho dze nia. Ży dzi by li, ow szem, ale w Izra elu, i kie dy w woj nie sze ścio dnio wej
nie ca ły rok wcze śniej Izra el „po ko nał” per pro cu ra So wie tów, to w stu denc kich klu bach
Ło dzi za pa no wa ła ra dość. Choć i wów czas wtręt wąt ku et nicz ne go wy da je się dys ku syj -
ny, po nie waż gdy by to „zwy cię stwo” nad So wie ta mi by ło udzia łem na przy kład Eski mo -
sów, to z oczy wi stych wzglę dów w klu bach przy ul. Lu mum by i „Pod Sió dem ka mi”
ra dość by ła by po dob na. Jed nak w ów cze snych re aliach so wiec kie go pod dań stwa świa -
do mość, że woj nę sze ścio dnio wą wy gra li Ży dzi w du żej mie rze prze cież po cho dzą cy
z Pol ski, mo gła pa trio tycz nie uspo so bio nym Po la kom przy da wać bez dy sku syj nie na ro -
do wej du my. I przy da wa ła. To na mar gi ne sie.

I mar gi nes jesz cze je den – ob raz Mar ca ’68 z je go do mi nan tą, któ rą jest nie odmien -
nie u wie lu au to rów an ty se mi tyzm. Ot choć by u Da riu sza Sto li, któ ry twier dzi, że
w Mar cu ’68 „po nad gło wa mi Ży dów wła dza za war ła kna jac kie po ro zu mie nie z resz -
tą spo łe czeń stwa”. (zob. D. Sto la, Kam pa nia an ty sy jo ni stycz na w Pol sce 1967–1968,
War sza wa 2000, s. 190). W świe tle ob ser wa cji ni żej pod pi sa nych, za li cza ją cych się
bez spor nie do owej resz ty, in sy nu acja tej opi nii jest po dwój na: raz – hi sto rycz na,
dwa – etycz na.

Nie trze ba wiel kiej wni kli wo ści w psy chi kę ludz ką, aby sfor mu ło wać hi po te zę, że ci,
co emi gro wa li z Pol ski po Mar cu ’68, bę dą po strze gać ów mie siąc ja ko wspo mnia ne pan -
de mo nium an ty se mic kiej czyst ki. Ale tra gicz ne pa ra dok sy mar co wej emi gra cji by ły dwa.
Pierw szy po le gał na tym, że emi gru ją cy Po la cy ży dow skie go po cho dze nia przez fakt do -
bro wol ne go w koń cu opusz cze nia kra ju lat dzie cin nych zgo dzi li się na przy ję cie „es bec -
kiej” wi zji świa ta, w któ rej o pol sko ści czło wiek nie de cy du je sa mo dziel nie. La ta póź niej
na py ta nie „es be ka”, cze mu nie wy jeż dża do Izra ela, Adam Mich nik od po wie dział:
wyjadę dzień po tym, jak pan wy je dzie do Mo skwy. Kil ku przy ja ciół ni żej pod pi sa nych
opu ści ło Pol skę po Mar cu. Nie zdo by li się na po dob ną od po wiedź.

Artykuły recenzyjne i recenzje

477

A
R

T
Y

K
U

Ł
Y

 R
E

C
E

N
Z

Y
J
N

E
 I

 R
E

C
E

N
Z

J
E



Dru gim pa ra dok sem tam te go cza su by ły nie rzad kie przy pad ki, kie dy – uży wa jąc „es -
bec kiej” no men kla tu ry – et nicz ni Po la cy ubo le wa li nad swo ją et nicz no ścią, gdyż z chę cią
opu ści li by za kła ma ny, brzyd ki, brud ny, bez na dziei na nie so wiec kie ju tro PRL. Te pa ra -
dok sy two rzy ły rów nież at mos fe rę Mar ca, o któ rej nie po win ni za po mi nać hi sto ry cy.

W imię hi sto rycz nej praw dy war to wy do być to, co w łódz kim Mar cu wśród je go
głównych in spi ra to rów by ło od ręb ne od wy da rzeń w War sza wie. Na przy kład po za
powszech nym w Mar cu ’68 upo mnie niu się o pra wo do ży cia w praw dzie stu den ci Łodzi
pu blicz nie, ja ko je dy ne śro do wi sko wo ła li – być mo że na iw nie w tam tych re aliach
– o moż li wość po wo ła nia nie za leż nej or ga ni za cji stu den tów, ma ją cej swo ich przed sta -
wi cie li w sej mie, cze mu da li wy raz w naj waż niej szej swo jej re zo lu cji uchwa lo nej przez
akla ma cję na wie cu.

War to też by ło zdy stan so wać się od in for ma cji, któ re su ge ru ją, że na uczy cie le aka de -
mic cy sta li nie złom nie za wła dzą (np. prof. Ste fa nia Skwar czyń ska), pod czas gdy od waż -
nie wspar li stu den tów. I od wrot nie, gdy in nym (np. doc. Ja nu szo wi Tyl ma no wi) te sa me
oce ny apa ra tu bez pie czeń stwa su ge ru ją wów czas ro le nie mal dy sy denc kie, mi mo że w isto -
cie nie by ły to – w fer wo rze tam tych zda rzeń – po sta wy ani pra we, ani nie za leż ne.

Nie po ro zu mie niem jest za miesz cze nie w do ku men cie nr 88 na zwisk prof. Wa cła wa
Szu ber ta i prof. Wi tol da Hah na – któ rzy god nie i ze zro zu mie niem sy tu acji mo ral nie wspar -
li de le ga tów stu denc kich – obok na zwisk ewi dent nych po li tru ków, ja ki mi oka za li się człon -
ko wie eg ze ku ty wy KU PZPR – doc. Zbi gniew Ja ku bow ski i doc. An drzej Ro ma niuk.

W spoj rze niu na ów cze sne uczel nie jed no kry te rium po win no po ma gać. Kie dy się
tra fia na po gląd, że na uczy ciel aka de mic ki, po wiedz my dzie kan czy opie kun ro ku (par -
tyj ny lub nie), dla ra to wa nia sub stan cji, dla do bra in sty tu tu, chro nił mło dzież, de le ga ci
stu denc cy wów czas pod no si li kwe stię au to no mii uczel ni wyż szej i ar gu men to wa li, że to
po win no – tak stu den tów, jak i ich na uczy cie li – wią zać ja ko mi ni mum. Pod le głość czy
słu żal czość wo bec in ge ren cji ko mi te tów i apa ra tu bez pie czeń stwa sta no wi ła sprze nie -
wie rze nie się ele men tar nej za sa dzie swo bo dy i sa mo rząd no ści aka de mic kiej. Tu ist nie ją
prze cież do ku men ty i wspo mnie nia dla rze tel ne go opi su hi sto ry ka, jak – po za to gą, bi re -
tem i łań cu chem rek tor skim – wy glą da ła każ da uczel nia w PRL.

Te go opi su nie by ło i na dal nie ma, bo hi sto ry cy się go bo ją. Pro gra mo we ukry cie de -
la to rów w oma wia nym wy bo rze do ku men tów fał szu je ob raz tam tej wyż szej uczel ni. Tym
sa mym nie po zwa la na po wie dze nie ca łej praw dy o tam tych cza sach. Za wsty dzo na Klio
mo że po wie dzieć – żad nej praw dy. Wy da je się też nie zro zu mia łe po mi nię cie w oma wia -
nej edy cji ma te ria łu z te czek pra cy taj nych współ pra cow ni ków SB, po dob nie jak brak
ad no ta cji w bio gra mach po je dyn czych po sta ci, któ rych zwią zek z taj ną po li cją po li tycz -
ną jest do brze usta lo ny. Czyż na praw dę Krzysz tof Ma lo wa niec z Po li tech ni ki Łódz kiej
(TW ps. „Sła wek”, TW ps. „Nor bert”; zob. np. sygn. IPN Łd 0040/39) bę dą cy nie tyl ko
in for ma to rem, ale rów nież pro wo ka to rem SB (i nie tyl ko w Mar cu, ale la ta po nim), ma
ucho dzić za bo ha te ra stu denc kie go pro te stu? A ta kim jest je go sta tus w świe tle oma wia -
ne go to mu.

Uwzględ nie nie te go ro dza ju ma te ria łów i zmia na ty tu łu oma wia nej pu bli ka cji np.
na „Łódz ki Ma rzec ’68 w do ku men tach bez pie ki i par tii” czy ni ła by część tych uwag bez -
przed mio to wy mi. Nie wy co fu je my ich za sad no ści, ale na obro nę au to rów omó wio ne go
wy bo ru na le ży przy wo łać fakt, że łódz ki Ma rzec ’68, po za wspo mnia nym wy żej tek stem
Ali ny Gra bow skiej, nie miał swo ich kro ni ka rzy.A
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Re dak tor oma wia ne go wy bo ru i au tor wstę pu doń Sła wo mir M. No wi now ski wy ra -
ził na dzie ję, że wy da ny tom za my ka do pie ro pierw szy etap ba dań nad Mar cem ’68 w Ło -
dzi. Czy jed nak na praw dę eta py ko lej ne – jak pi sze – „po win ny zo stać po świę co ne
na roz po zna nie me cha ni zmu pla no wa nia oraz re ali za cji kam pa nii an ty se mic kiej, a tak że
od czy ta nie mo ty wów skła nia ją cych jed nych do opo wie dze nia się wów czas po stro nie
wła dzy, in nych zaś do wy stą pie nia prze ciw niej”? Rze tel ny hi sto ryk mógł by owo roz po -
zna nie za cząć od ana li zy przy pad ku jed ne go z wy bit nych pu bli cy stów tam te go cza -
su – Sta ni sła wa Brodz kie go. Za nim jed nak opi sze go ja ko ewi dent ną ofia rę an ty se mic kiej
czyst ki w Mar cu ’68, przy po mni je go fi ne zyj ną an ty sy jo ni stycz ną i an ty izra el ską pu bli -
cy sty kę, któ rą re dak tor na czel ny cza so pi sma „Świat” upra wiał dłu go przed Mar cem ’68.
Wów czas zby tecz ne bę dzie od czy ty wa nie mo ty wów, dla cze go jed ni by li po stro nie wła -
dzy, a in ni prze ciw niej.

Jó zef Śre niow ski

Je rzy Szczę sny
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Konferencja „Zagłada ludności wschodnich

województw II RP w latach II wojny światowej

dokonana przez ukraińskich nacjonalistów 

– w 70. rocznicę krwawej niedzieli wołyńskiej”.

Kraków, 10 lipca 2013 r.

Ist nie ją ta kie te ma ty w hi sto rii Pol ski, któ re dłu go bę dąc te ma tem ta bu, tak że i dziś
nie wzbu dza ją na le ży te go za in te re so wa nia. Do ta kich te ma tów z pew no ścią na le ży
za li czyć lu do bój stwo lud no ści pol skiej do ko na ne przez ukra iń skich na cjo na li stów

w okre sie II woj ny świa to wej i bez po śred nio po niej. Lu do bój stwo, któ re go apo geum
mia ło miej sce w 1943 r. na Wo ły niu, nie ogra ni cza się ani do Wo ły nia, ani do 1943 r. Lu -
kę po znaw czą w tej kwe stii czę ścio wo wy peł nia wy sta wa „Rzeź wo łyń ska” oraz po wią -
za na z nią kon fe ren cja na uko wa „Za gła da lud no ści wschod nich wo je wództw II RP
w la tach II woj ny świa to wej do ko na na przez ukra iń skich na cjo na li stów – w 70. rocz ni -
cę krwa wej nie dzie li wo łyń skiej”. Od by ła się ona 10 lip ca 2013 r. w Mu zeum Ar mii Kra -
jo wej w Kra ko wie. Współ au to ra mi wy sta wy i kon fe ren cji by li: sa mo rząd wo je wódz twa
ma ło pol skie go, Mu zeum Ar mii Kra jo wej im. Ge ne ra ła Emi la Fiel dor fa „Ni la” oraz Od -
dział In sty tutu Pa mię ci Na ro do wej w Kra ko wie. Kon fe ren cję pro wa dzi li: prof. dr hab.
Grze gorz Ma zur (UJ) oraz dr Piotr Wierz bic ki (Mu zeum AK). Au to ra mi wy sta wy by li:
dr Mar cin Spór na, Piotr M. Bo roń, dr Piotr Wierz bic ki, dr Prze my sław Wy wiał i Ta de usz
Ża ba, na to miast au to ra mi pro jek tu gra ficz ne go – Woj ciech Ma zur i Ewa Sła bosz. Po przy -
wi ta niu uczest ni ków na stą pi ło otwar cie wy sta wy. Zło żo na ona by ła z 16 plansz, na któ -
rych przed sta wio no ge ne zę, prze bieg oraz skut ki rze zi wo łyń skiej, i opar ta zo sta ła
na ma te ria łach z Mu zeum AK, IPN, Mu zeum Mar ty ro lo gii Wsi Pol skich w Mich nio wie,
zbio rów Le ona Po pka i Ewy Sie masz ki, Świa to we go Związ ku Żoł nie rzy Ar mii Kra jo -
wej Okręg Wo łyń, Stu dium Pol ski Pod ziem nej, Cen trum Do ku men ta cji Czy nu Nie pod -
le gło ścio we go oraz Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu1. Do dat ko wo na wy sta wie
po sta wio no słu py z na pi sa mi miej sco wo ści, w któ rych ukra iń scy na cjo na li ści do ko na li
mor dów za miesz ku ją cej je lud no ści pol skiej. Je den ze współ au to rów tej wy sta wy, dr Piotr
Wierz bic ki, w roz mo wie ze mną zwró cił uwa gę na na pis: „Do mi no pol”. W wio sce tej,
w któ rej miesz ka ło ok. 60 ro dzin pol skich i 2–4 ukra iń skie, funk cjo no wa ły 2 od dzia ły
par ty zanc kie: pol ski i ukra iń ski, któ re ze so bą współ pra co wa ły. W no cy z 10 na 11 lip -
ca 1943 r. upo wcy wy mor do wa li naj pierw pol skich par ty zan tów obec nych w Do mi no po -
lu, a na stęp nie pol ską lud ność. Przy oka zji otwar cia wy sta wy „Rzeź wo łyń ska” ks. Ta de usz
Isa ko wicz -Za le ski stwier dził m.in.: „Prze mil cze nie jest tra gicz niej sze od śmier ci fi zycz -
nej. I dziś wie lu lu dzi do brej wo li jak by przy wra ca ży cie tym po mor do wa nym”.

Po po wro cie do au li mu zeum roz po czę ła się kon fe ren cja na uko wa. Pierw szy re fe rat
pt. „Ma ło pol ska wo bec Po la ków na Wscho dzie” wy gło sił dy rek tor Od dzia łu IPN w Kra -
ko wie dr Ma rek La so ta. Od czy tał on re zo lu cję Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go
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w spra wie sie dem dzie sią tej rocz ni cy lu do bój stwa do ko na ne go przez Or ga ni za cję Ukra -
iń skich Na cjo na li stów i Ukra iń ską Po wstań czą Ar mię na Po la kach za miesz ku ją cych
wschod nie i po łu dnio we Kre sy II Rzecz po spo li tej. Oto treść tej re zo lu cji:

„Sej mik Wo je wódz twa Ma ło pol skie go skła da hołd dzie siąt kom ty się cy ofiar lu do bój -
stwa do ko na ne go w la tach 1939–1947 przez Or ga ni za cję Ukra iń skich Na cjo na li stów
i Ukra iń ską Po wstań czą Ar mię na Po la kach za miesz ku ją cych wschod nie i po łu dnio we
Kre sy II Rze czy po spo li tej. Je go kul mi na cję sta no wi ły ma sa kry lud no ści pol skiej do ko -
na ne na Wo ły niu w 1943 r. W sie dem dzie sią tą rocz ni cę tych tra gicz nych wy da rzeń prag -
nie my upa mięt nić be stial sko po mor do wa nych oraz tych, któ rzy prze ży li te strasz li we
zbrod nie, ale żyć mu szą pod brze mie niem dra ma tycz nych wspo mnień. Skła da my też hołd
tym Ukra iń com, któ rzy sta wia jąc na sza li wła sne ży cie, ra to wa li są sia dów Po la ków. Upa -
mięt nia jąc wy da rze nia za pi sa ne w hi sto rii ja ko «Rzeź wo łyń ska», pra gnie my trwać w du -
chu słów, któ re dzie sięć lat te mu na pi sał bło go sła wio ny Jan Pa weł II w li ście
do hie rar chów Pol ski i Ukra iny: «No we ty siąc le cie wy ma ga, aby Ukra iń cy i Po la cy nie
po zo sta wa li znie wo le ni swy mi smut ny mi wspo mnie nia mi prze szło ści. Roz wa ża jąc mi -
nio ne wy da rze nia w no wej per spek ty wie i po dej mu jąc się bu do wa nia lep szej przy szło -
ści dla wszyst kich, niech spoj rzą na sie bie na wza jem wzro kiem po jed na nia». Sej mik
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go wy ra ża na dzie ję, że tra gicz ne przy kła dy z prze szło ści
umoc nią wo lę po jed na nia mię dzy na ro da mi pol skim i ukra iń skim oraz sta ną się bodź -
cem ich współ pra cy, da jąc szan sę na dy na micz ny roz wój Pol ski i Ukra iny w zjed no czo -
nej Eu ro pie”.

Dok tor Ma rek La so ta pod kre ślił dwa waż ne aspek ty tej re zo lu cji. Pierw szym by ło na -
zwa nie lu do bój stwa „lu do bój stwem” – bez żad nych eu fe mi zmów. Dru gim na to -
miast – przy po mnie nie za sług tych Ukra iń ców, któ rzy z na ra że niem ży cia ra to wa li
pol skich są sia dów, wbrew zbrod ni czej ide olo gii ukra iń skie go na cjo na li zmu. Wy ra że nie
„skła da my hołd” do brze od da je po sta wę wdzięcz no ści tym Ukra iń com. Prze mil cza nie
zbrod ni lu do bój stwa mia ło też ten sku tek, że nie mó wi ło się o Ukra iń cach – bo ha te rach.
Re zo lu cja Sej mi ku słusz nie przy po mnia ła ich za słu gi. Dr Ma rek La so ta pod kre ślił też,
że na XIX se sji Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go funk cjo nu je Ko mi sja do spraw
Współ pra cy z Po la ka mi i Po lo nią za gra ni cą2, któ ra po dej mu je kon kret ne dzia ła nia wspie -
ra ją ce śro do wi ska pol skie za gra ni cą, zwłasz cza na Wscho dzie3. Ja ko dy rek tor od dzia łu
kra kow skie go In sty tu tu dr Ma rek La so ta wspo mniał też o roz po czy na ją cej się na stęp ne -
go dnia wy pra wie wo łyń skiej, or ga ni zo wa nej przez Od dział IPN w Kra ko wie oraz Brat -
nią Po moc Aka de mic ką im. św. Ja na z Kęt „Can tia num”4.

Na stęp ne dwa re fe ra ty sku pi ły się na ge ne zie, przy czy nach lu do bój stwa na Wo ły niu.
Pierw szy z nich wy gło sił ks. prof. dr hab. Jó zef Ma rec ki nt. „Ge ne za i bez po śred nie przy -
czy ny lu do bój stwa Po la ków do ko na ne go przez na cjo na li stów ukra iń skich na Wo ły niu
i w Ma ło pol sce Wschod niej”. Na po cząt ku swo je go wy kła du, któ ry de dy ko wał śp. pre -
ze so wi IPN dr. hab. Ja nu szo wi Kur ty ce, ks. Ma rec ki przy wo łał je go sło wa, któ re usły -
szał przy przy ję ciu do pra cy w IPN: „Ma my gło sić tyl ko praw dę”. Sło wa te sta ły się
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mot tem ca łe go re fe ra tu. W swo im wy stą pie niu ks. Ma rec ki po ru szył wie le istot nych kwe -
stii. Za zna czył, że Wo łyń i lu do bój stwo na Wo ły niu to tyl ko ha sła od no szą ce się do więk -
sze go te ry to rium. Na to miast ter mi nu „lu do bój stwo” nie znaj dzie my w li te ra tu rze
ukra iń skiej5. Oj ca mi na cjo na li zmu ukra iń skie go by li: Dmy tro Iwa no wicz Don cow oraz
Je when Ko no wa lec, cho ciaż oczy wi ście ban de row cy po wo ły wa li się i na daw niej szych
„bo ha te rów”: Chmiel nic kie go, Gon tę czy Że leź nia ka. Don cow swo je głów ne te zy ogło -
sił w wy da nej w 1926 r. książ ce Na cjo na lizm. Głów ny mi ha sła mi by ły: wo la (ro zu mia -
na ja ko wo la po wsta nia nie za leż ne go pań stwa ukra iń skie go za wszel ką ce nę i wszel ki mi
środ ka mi), si ła, prze moc, no wa mo ral ność (nie re li gij na, lecz ukra iń ska). Ko lej nym ide -
olo giem na cjo na li stów ukra iń skich, o któ rym wspo mniał ks. Ma rec ki, był Ste pan Łen -
kaw ski. Opra co wał on w 1929 r. „de ka log ukra iń skie go na cjo na li sty”, któ ry – jak
stwier dził ks. Ma rec ki – był re cy to wa ny na na bo żeń stwach w cer kwiach grec ko ka to lic -
kich. Du cho wym oj cem ukra iń skie go na cjo na li zmu był me tro po li ta An drzej Szep tyc ki.
Z ko lei grec ko ka to lic ki bi skup prze my ski Jo za fat Ko cy łow ski po ata ku Nie miec na ZSRS
wziął udział w po wi ta niu We hr mach tu, na to miast w lip cu 1943 r. od pra wił mszę świę tą
dla ochot ni ków wstę pu ją cych do 14. Dy wi zji Gre na die rów SS. Co wię cej, to czy się obec -
nie pro ces be aty fi ka cyj ny oj ca Ste pa na Ban de ry – An dri ja. Swój re fe rat ks. Ma rec ki za -
koń czył krót kim omó wie niem III Kon fe ren cji OUN, na któ rej mia ły za paść de cy zje
o eks ter mi na cji Po la ków. Przy to czył on, za Grze go rzem Mo ty ką, sło wa jed ne go z ukra -
iń skich do wód ców do nie sio ne do AK przez mjr. Ta de usza Kli mow skie go: „Je śli cho dzi
o spra wę pol ską, to nie jest to za gad nie nie woj sko we, tyl ko mniej szo ścio we. Roz wią że -
my je tak, jak Hi tler spra wę ży dow ską. Chy ba, że usu ną się sa mi”.

Dru gi re fe rat pt. „Czy Wo łyń 1943 r. mu siał się zda rzyć?” do ty czą cy ge ne zy lu do -
bój stwa na Wo ły niu wy gło sił prof. dr hab. An drzej Zię ba (UJ). Pre le gent stwier dził, że
są dwie nar ra cje o lu do bój stwie na Wo ły niu – emo cjo nal na i hi sto rycz na. Oczy wi ście
ktoś, kto prze żył ten dra mat oso bi ście bądź dra mat ten do tknął ko goś z je go bli skich, bę -
dzie miał do rze zi wo łyń skiej sto su nek emo cjo nal ny. Na to miast już stu dium na uko we
mu si od po wia dać na pew ne py ta nia, z któ rych naj waż niej sze brzmi: „Dla cze go?”. Obec -
nie de ba ty na ten te mat nie ma. Ta spra wa in te re su je nie licz nych, a po win na być obok
Ho lo cau stu cen tral nym hi sto rycz nym te ma tem ba daw czym w Pol sce. Rzeź wo łyń ska jest
przy wo ły wa na tyl ko przy oka zji rocz nic oraz dla uza sad nie nia ak cji „Wi sła”. Jest to dziw -
ne i oso bli we. Ku rio zal nym by ło by nie wąt pli wie, gdy by o zbrod niach nie miec kich do -
ko na nych pod czas II woj ny świa to wej mó wi ło się tyl ko w kon tek ście Mię dzy na ro do we go
Try bu na łu Woj sko we go w No rym ber dze. Ja ko przy czy nę lu do bój stwa na Wo ły niu nie -
któ rzy wy mie nia ją rze ko mą „hi sto rycz ną nie uchron ność”, nie za wi nio ną przez żad ną ze
stron. To by ła wi na hi sto rii i ko niunk tu ry. Hi sto rycz na krzyw da wy rzą dzo na Ukra iń com
przez Po la ków zo sta ła wy rów na na pod czas woj ny. Pro fe sor Zię ba za uwa żył jed nak, że
ukra iń scy na cjo na li ści mor do wa li przede wszyst kim pol skich chło pów osia dłych
na Woły niu od po ko leń, gdyż osad ni cy woj sko wi zo sta li przez So wie tów wy wie zie ni
w 1940 i 1941 r.
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Nie któ rzy przy pi su ją wi nę II Rzecz po spo li tej. Mia ła ona rze ko mo za ogniać kon flik -
ty na ro do wo ścio we, co w koń cu za owo co wa ło rze zią Po la ków. Jak stwier dził prof. Zię -
ba, te za ta nie zo sta ła udo wod nio na, jest ahi sto rycz na. Jest to an ty pol ska pro pa gan da.
Pol ska wie le ra zy sta ra ła się po ro zu mieć z mniej szo ścią ukra iń ską. Pró by te za wsze by -
ły od rzu ca ne. Ukra iń scy na cjo na li ści nie chcie li kom pro mi su, pra gnę li kon fron ta cji.
Na mar gi ne sie te go, co po wie dział prof. Zię ba, na le ży za uwa żyć, że Ukra iń cy mie li w pol -
skim par la men cie swo ich przed sta wi cie li. Pręż nie dzia ła ła ukra iń ska spół dziel czość.
Ukra iń cy mie li wła sny Ziem ski Bank Spół dziel czy, Cen tral ny Bank Spół dziel czo ści i To -
wa rzy stwo Ase ku ra cyj ne „Dniestr”. Funk cjo no wa ły ukra iń skie or ga ni za cje mło dzie żo -
we: „Płast”, „So kół”, „Łuck”. Ko bie ty uczest ni czy ły w pra cach Związ ku Ukra inek.
Dzia ła ły też in ne or ga ni za cje spo łecz ne i kul tu ral ne6. Do brym przy kła dem wy cią gnię tej
rę ki ze stro ny pol skiej by ła po li ty ka wo je wo dy Hen ry ka Jó zew skie go. Na Wo ły niu pro -
wa dził on po li ty kę do pro wa dze nia do zgod ne go współ ży cia Po la ków i Ukra iń ców. Uwa -
żał, że ośrod kiem po ro zu mie nia po wi nien stać się wła śnie Wo łyń. Twier dził, że ukra iń ski
ruch na ro do wy mu si sta nąć przed al ter na ty wą wy bo ru mię dzy Pol ską a ZSRS. Był zwo -
len ni kiem roz wo ju sa mo rzą du lo kal ne go w opar ciu o urzęd ni ków ukra iń skich i kon cen -
tro wał się na zwięk sze niu ukra iń skie go sta nu po sia da nia w dzie dzi nie sa mo rzą du.
Twier dził, że Wo łyń po wi nien stać się ukra iń skim Pie mon tem – pod sta wą bu do wy nie -
pod le głej Ukra iny. W szko łach dwu ję zycz nych (tzw. utra kwi stycz nych) wpro wa dzo no
ja ko obo wiąz ko wy ję zyk ukra iń ski, licz bę szkół wy łącz nie ukra iń sko ję zycz nych roz bu -
do wa no z ośmiu (ist nie ją cych w ro ku 1930) do kil ku set. Jó zew ski po pie rał rów nież roz -
bu do wy wa nie ukra iń skich i pol sko -ukra iń skich or ga ni za cji spo łecz nych. Wśród je go
współ pra cow ni ków zna leź li się licz ni dzia ła cze pań stwo wi URL (m.in. by ły ad iu tant Pe -
tlu ry Ste pan Skryp nyk). Jed no cze śnie Jó zew ski był prze ciw ny roz sze rza niu wpły wów
i dzia łal no ści ukra iń skich or ga ni za cji po li tycz nych i spo łecz nych (np. Pro swi ty) z Ma ło -
pol ski Wschod niej na Wo łyń, co mo ty wo wał oba wą prze ni ka nia ukra iń skich za pę dów
na cjo na li stycz nych na Wo łyń. W kon klu zji prof. Zię ba stwier dził, że nie żad na hi sto rycz -
na nie uchron ność, nie wi na II RP, ale de cy zja or ga ni za cji i kon kret nych lu dzi by ła je dy -
ną przy czy ną, dla któ rej Wo łyń 1943 r. mu siał się zda rzyć.

Ko lej ny re fe rat pt. „Rzeź na Wo ły niu na tle lu do bójstw na zie miach II Rze czy po spo -
li tej w cza sie II woj ny świa to wej” wy gło sił prof. UŚ dr hab. Zyg munt Woź nicz ka. Jak
za zna czył, lu do bój stwo ukra iń skie by ło je dy nym lu do bój stwem do ko na nym na zie -
miach II Rzecz po spo li tej, któ re nie jest do tych czas nie tyl ko ści ga ne, ale na wet od po -
wied nio po tę pio ne. W okre sie PRL je dy nym lu do bój stwem, o któ rym ofi cjal nie się
mó wi ło, by ło nie miec kie. Spraw cy by li (i są na dal) ści ga ni. O lu do bój stwie so wiec kim
ofi cjal nie na le ża ło mil czeć, ale by ło ono zna ne. Tym cza sem lu do bój stwo ukra iń skie zna -
ne by ło tyl ko ro dzi nom ofiar. Nie prze nik nę ło ono do li te ra tu ry. Po 1989 r. za czę to mó -
wić o so wiec kim lu do bój stwie, na to miast pierw sze wzmian ki o ukra iń skim po ja wi ły się
do pie ro oko ło 2000 r. We Lwo wie stoi po mnik Ban de ry. Ukra ina jest kra jem pra gną cym
wejść do Unii Eu ro pej skiej i jest stra te gicz nym part ne rem Pol ski, a glo ry fi ku je zbrod -
nia rzy. Pro fe sor Woź nicz ka wska zał też róż ni cę mię dzy lu do bój stwem nie miec kim i so -
wiec kim z jed nej a ukra iń skim z dru giej stro ny. W przy pad ku tych pierw szych re żi mów
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ak cja by ła za pla no wa na z zim ną krwią i prze pro wa dza na we dług okre ślo ne go sche ma tu.
Na to miast je śli cho dzi o Ukra iń ców – ak cja lu do bój cza, choć wo bec Po la ków za pla no -
wa na, wy mknę ła się spod kon tro li. Dzia ła nia by ły ży wio ło we, a spi ra la nie na wi ści, któ -
rą ide olo dzy ukra iń skie go na cjo na li zmu roz krę ci li na ogrom ną ska lę, nie moż li wa
do za trzy ma nia. War to w tym miej scu przy wo łać sło wa ks. Ma rec kie go, któ re pa dły nie -
co póź niej – pod czas dys ku sji. Stwier dził on, że ukra iń skie lu do bój stwo mo gło mieć cha -
rak ter zbio ro we go opę ta nia. Ta kie stwier dze nie oczy wi ście wy my ka się dys ku sji stric te
hi sto rycz nej, nie mniej sta no wi cie ka we uzu peł nie nie roz wa żań o rze czy wi sto ści trud nej
do zro zu mie nia.

Na stęp ne dwa re fe ra ty: ks. Ta de usza Isa ko wi cza -Za le skie go oraz dr Lu cy ny Ku liń -
skiej do ty czy ły już sa me go prze bie gu ak cji lu do bój czej oraz roz mia rów strat wśród
ludności pol skiej. Ksiądz Ta de usz Isa ko wicz -Za le ski – ku stosz Pa mię ci Na ro do wej – wy -
gło sił re fe rat nt. „Mę czeń stwo Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go w cza sach lu do bój stwa
na Kre sach 1939–1945”. Zwró cił on uwa gę na to, że sy tu acja na Kre sach by ła skom pli -
ko wa na. Czę sto mał żeń stwa by ły mie sza ne. Za sa da by ła ta ka, że sy no wie by li wy cho -
wy wa ni w re li gii oj ca, a cór ki w re li gii mat ki. Sy no wie mo gli uwa żać się za Po la ków,
a cór ki za Ukra in ki, i na od wrót. Przed ak cją lu do bój czą mor der cy czę sto pro si li dzie -
ci – swo je po ten cjal ne przy szłe ofia ry – aby po mo dli ły się „Oj cze nasz”. Je śli mo dli twa
by ła po ukra iń sku, ta kie dziec ko oszczę dza no. Je śli po pol sku, wie dzia no, że na le ży je
za mor do wać. Na pa du czę sto do ko ny wał nie tyl ko sam od dział UPA, ale był on wspie ra -
ny przez tzw. sie kier ni ków – tj. grec ko ka to lic kich chło pów, a do wo dzo ny przez księ dza
grec ko ka to lic kie go lub je go cór kę. W cer kwiach od by wa ły się świę ce nia sie kier i no ży,
a księ ża na wo ły wa li, że by wy mor do wać pol ską lud ność. Ksiądz Isa ko wicz -Za le ski pod -
kre ślił też waż ną kwe stię, któ ra prze wi ja ła się i w in nych re fe ra tach, że by li tak że księ ża
grec ko ka to lic cy, któ rzy ra to wa li Po la ków i by li za to przez UPA za bi ja ni. Po wo dem szcze -
gól nie okrut ne go spo so bu mor derstw do ko ny wa nych przez ukra iń skich ban dy tów
na rzym sko ka to lic kich księ żach był fakt, że du chow ni by li ostat ni mi przy wód ca mi Po -
la ków miesz ka ją cych na Kre sach. In ni zo sta li al bo za mor do wa ni, al bo przez Sowie tów
wy wie zie ni w głąb Ro sji. Uderz pa ste rza, a owce się roz pro szą. T. Isa ko wicz -Za le ski
przy wo łał tu wie le opi sów okrut nych mor derstw do ko na nych przez Ukra iń ców na księ -
żach. Po cho dzi ły one z je go książ ki – wy wia du: Cho dzi mi tyl ko o praw dę7. Na apo geum
roz pra wy z Po la ka mi wy bra no nie dzie lę („krwa wa nie dzie la” 11 lip ca 1943 r.), po nie -
waż wie dzia no, że w nie dzie lę Po la cy pój dą do ko ścio łów i ła twiej bę dzie ich za bić. Mor -
derstw do ko ny wa no też w Wiel ki Czwar tek i Wiel ki Pią tek, a tak że w Wi gi lię. Na pa da no
rów nież na kon duk ty ża łob ne ofiar lu do bój stwa. Ksiądz Ma rec ki uzu peł nił póź niej, pod -
czas dys ku sji, że ukra iń scy na cjo na li ści wy bie ra li na wet określony mo ment mszy świę -
tej, kie dy do ko ny wa no na pa du – po prze isto cze niu. Oprócz be stial skich mor dów
do ko ny wa li oni rów nież pro fa na cji prze mie nio ne go Naj święt sze go Sa kra men tu. Ko re -
spon du je to z przy wo ła ną prze ze mnie wcze śniej hi po te zą ks. Ma rec kie go o zbio ro wym
opę ta niu. Na py ta nie, dla cze go chrze ści ja nie mor do wa li in nych chrze ści jan (a wła ści wie
ka to li cy in nych ka to li ków), ks. Za le ski od po wia da bar dzo pro sto – oni od chrze ści jań -
stwa ode szli, a de ka log Bo ży za mie ni li na de ka log ukra iń skie go na cjo na li sty.
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Dok tor Lu cy na Ku liń ska (ad iunkt WH AGH w Kra ko wie) w swo im re fe ra cie „Ba da -
nia nad roz mia ra mi strat pol skich wy ni kłych z lu do bój czej ak cji na cjo na li stów ukra iń -
skich w la tach II woj ny świa to wej” przed sta wi ła cie ka we po rów na nie sza cun ków
licz bo wych do ty czą cych zbrod ni wo łyń skiej – na prze strze ni lat. Re gu ła by ła ta ka, że tuż
po woj nie – za rów no ze stro ny pol skiej, jak i ukra iń skiej – pa da ły bar dzo wy so kie licz -
by. Przy po da wa niu tych wy li czeń kon se kwent nie nie uwzględ nia no na ro do wo ści ofiar.
Jed ni hi sto ry cy po da wa li tyl ko ofia ry pol skie, in ni wli cza li za mor do wa nych Ży dów. Ist -
niał tak że pro blem ro dzin mie sza nych. Naj więk sze licz by (650–800 tys. ofiar ukra iń skie -
go ter ro ru) po da wa li hi sto ry cy ukra iń scy. Ro dzi mi hi sto ry cy: Edward Prus oraz
Alek san der Kor nat po da wa li licz bę 500 tys., Jan En glert – 300 tys., Ry szard To rzec ki
– 40 tys. na Wo ły niu oraz 30–40 tys. w Ma ło pol sce Wschod niej. Łącz ną licz bę Po la ków
za mor do wa nych przez ukra iń skich na cjo na li stów sza co wał na 100 tys. i przy tej licz bie
sta ła więk szość pol skich ba da czy aż do 2005 r. Ba da cze ukra iń scy na to miast przed sta -
wia li swo je sza cun ki za leż nie od opcji po li tycz nej. Na przy kład Wła dy myr Wia tro wicz
za prze cza lu do bój stwu. Wi ta lij Ma słow ski twier dzi, że za mor do wa nych by ło 220 tys. sa -
mych Po la ków (wg na ro do wo ści), Po le szuk wskazuje na 120 tys. ofiar. Ja ro sław Dasz -
ke wycz twier dzi, że ukra iń scy na cjo na li ści za mor do wa li 78 tys. Po la ków, ale Po la cy
za mor do wa li 78 tys. Ukra iń ców, więc drą że nie te ma tu jest bez ce lo we. Z pol skiej stro ny
obec nie Sie masz ko wie sza cu ją licz bę pol skich ofiar na sa mym Wo ły niu na 60–70 tys.
Sto wa rzy sze nie Upa mięt nie nia Ofiar Zbrod ni Ukra iń skich Na cjo na li stów sza cu je licz bę
za mor do wa nych Po la ków na 160 tys., na to miast Ewa Sie masz ko na 134 tys. W pod su -
mo wa niu dr Ku liń ska po wie dzia ła, że licz ba ofiar ukra iń skich czy stek bę dzie ro sła, a nie
ma la ła. Nie ma my pra wa po wie dzieć, że te usta le nia są osta tecz ne, nie by ło bo wiem prze -
pro wa dzo nych szcze gó ło wych ba dań po wiat po po wie cie. Licz by te nie obej mu ją tak że
strat póź niej szych – ofiar śmier tel nych przy prze sie dle niach i uciecz kach, cho rób psy -
chicz nych itp. Swo je wy stą pie nie dr Ku liń ska za koń czy ła dra ma tycz nym, re to rycz nym
py ta niem: „Dla cze go nie ści ga my, a przy naj mniej nie na zy wa my spraw ców?”.

Bar dzo cie ka we i su ge styw ne by ło wy stą pie nie red. Ta de usza Płu żań skie go. Du żą
część wy stą pie nia sta no wił wiersz, któ re go fik cyj ną au tor ką by ła pię cio let nia dziew czyn -
ka za mor do wa na przez ukra iń skich na cjo na li stów. Płu żań ski za pre zen to wał też son da że
OBOP z 2003 r. oraz CBOS z ro ku bie żą ce go, z któ rych wy ła nia się smut ny ob raz zna -
jo mo ści te ma ty ki zbrod ni ukra iń skich na cjo na li stów w spo łe czeń stwie pol skim. We dług
son da żu OBOP 49 proc. re spon den tów w ogó le nic nie wie dzia ło o zbrod niach ukra iń -
skich; 17 proc. coś sły sza ło, ale do kład nie nie wie, o co cho dzi; 20 proc. coś wie dzia ło,
ale ma ło, i tyl ko 14 proc. de kla ro wa ło, że wie du żo. Py ta nia CBOS by ły nie ste ty zre da -
go wa ne nie co ina czej, co unie moż li wia do ko na nie do kład ne go po rów na nia: 17 proc. re -
spon den tów nic nie wie o zbrod niach ukra iń skich na cjo na li stów; 41 proc. coś sły sza ło,
ale nie wie, o co cho dzi; 28 proc. wie coś wię cej. Wy ni ki tych son da ży wska zu ją, że
wzrosła licz ba osób, któ re coś na ten te mat sły sza ły, ale nie wie dzą do kład nie, o co cho -
dzi. Na to miast nie wzro sła al bo wzro sła mi ni mal nie licz ba osób, któ re wie dzą wię cej.
Jak po wie dział red. Płu żań ski, bra ku je do brej po li ty ki hi sto rycz nej pań stwa pol skie go
w ogó le, a w za kre sie ba da nia ukra iń skie go lu do bój stwa w szcze gól no ści. Smut ny jest
nie tyl ko brak po li ty ki hi sto rycz nej Pol ski, ale tak że fakt, iż in ter pre ta cja zbrod ni wo łyń -
skiej dzie li Po la ków. W War sza wie w tym ro ku ma my po dwój ne ob cho dy. Z jed nej stro -
ny oby wa tel skie, z dru giej pre zy denc kie. W kon klu zji T. Płu żań ski stwier dził, iż je ste śmy
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te raz w złym mo men cie hi sto rycz nym i po li tycz nym, bo da je my so bie na rzu cać wer sję
hi sto rii na szych są sia dów. Re dak tor Płu żań ski po stu lo wał rów nież, aby o Wo ły niu po -
wstał film.

Ostat ni re fe rent, dr Piotr Wierz bic ki, ja ko współ au tor wy sta wy za pre zen to wał ją bli -
żej uczest ni kom kon fe ren cji. Po kon fe ren cji mia ła miej sce in te re su ją ca dys ku sja. Jed -
nym z jej uczest ni ków był ku stosz Pa mię ci Na ro do wej Adam Ma ce doń ski. Za pro po no wał
on, aby owo cem ni niej sze go spo tka nia był apel do epi sko pa tu o be aty fi ka cję księ ży rzym -
sko ka to lic kich za mor do wa nych be stial sko na Kre sach pod czas od pra wia nia mszy świę -
tych oraz uzna nie za mor do wa nych na Wo ły niu dzie ci za świę tych mło dzian ków. Dru gim
po stu la tem by ło wy sto so wa nie ape lu do rzą du o jed no znacz ne po tę pie nie lu do bój stwa
na Wo ły niu oraz o to, aby w pod ręcz ni kach te mat zbrod ni wo łyń skiej był obec ny.

Pod su mo wu jąc, pre le gen ci w bar dzo su ge styw ny, a jed no cze śnie me ry to rycz ny
sposób przed sta wi li re la cje mię dzy Po la ka mi a Ukra iń ca mi (wcze śniej Ru si na mi) od cza -
sów naj daw niej szych, tj. od Boh da na Chmiel nic kie go, aż do rze zi wo łyń skiej w lip cu
1943 r. i na stęp nie do jej skut ków. O ile do XIX w. pol sko -ru siń skie ani mo zje mia ły cha -
rak ter głów nie spo łecz ny, o ty le w XIX w. na bra ły rów nież cha rak te ru na ro do we go. Z bie -
giem cza su aspekt spo łecz ny zu peł nie stra cił zna cze nie, a pod sta wo wym pro ble mem stał
się ukra iń ski na cjo na lizm, któ ry do pro wa dził do jed nej z naj okrut niej szych zbrod ni, ja -
ka ro ze gra ła się na zie miach pol skich w okre sie II woj ny świa to wej. Obec nie ży ją cy Po -
la cy, a zwłasz cza hi sto ry cy, win ni są pa mięć tym, któ rzy to pie kło prze ży li. Je ste śmy
win ni rów nież pa mięć tym Ukra iń com, któ rzy po świę ci li ży cie, aby ura to wać swo ich
pol skich są sia dów.

Prze my sław Na gel

Konferencja „Zagłada ludności wschodnich województw II RP...
K

R
O

N
I
K

A



Sym po zjum „Za sa da struk tu ral na ja ko pod sta wa

opi su ar chi wa liów w zin te gro wa nych sys te mach

in for ma cji ar chi wal nej”. 

War sza wa, 29 li sto pa da 2013 r.

„Za sa da struk tu ral na ja ko pod sta wa opi su ar chi wa liów w zin te gro wa nych sys te -
mach in for ma cji ar chi wal nej” by ła te ma tem sym po zjum od by te go 29 li sto pa -
da 2013 r. w Cen trum Edu ka cyj nym im. Ja nu sza Kur ty ki w War sza wie. Zo sta ło

ono zor ga ni zo wa ne przez In sty tut Pa mię ci Na ro do wej, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu oraz Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie. W cza sie je go trwa nia
wy gło szo no dwa na ście re fe ra tów na te mat za sto so wa nia za sa dy struk tu ral nej we współ -
cze snych sys te mach te le in for ma tycz nych. Spo tka nie zo sta ło po dzie lo ne na trzy czę ści,
a po pro wa dził je Krzysz tof Na roj czyk z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go. Przy -
by łych go ści oraz pre le gen tów po wi tał dy rek tor Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do -
ku men tów IPN Ra fał Leś kie wicz.

Pierw szy re fe rat wy gło sił Wła dy sław Stęp niak, któ ry omó wił współ cze sne pro ble my
zwią za ne ze struk tu rą za so bu ar chi wal ne go oraz za sto so wa niem za sa dy struk tu ral nej
w ist nie ją cych sys te mach te le in for ma tycz nych. Przy po mniał, iż w la tach osiem dzie sią -
tych ubie głe go wie ku wą ska gru pa ar chi wi stów pra co wa ła nad stwo rze niem kon cep cji
opra co wy wa nia prze wod ni ków ar chi wal nych do sto so wa nych do ów cze snych cza sów.
Ich pra ce nie za koń czy ły się jed nak suk ce sem. Wraz z roz wo jem sys te mów te le in for ma -
tycz nych po wsta ły ba zy in for ma tycz ne (SE ZAM, IZA). W oce nie re fe ren ta nie mo gą one
do koń ca za stą pić kla sycz nych prze wod ni ków ar chi wal nych. Z te go też po wo du przez
la ta da ją się od czuć wy ni ka ją ce z te go pro ble my me to do lo gicz ne opra co wa nia za so bu
ar chi wal ne go, co jest zwią za ne z teo rią ar chi wal ną. De cy zją na czel ne go dy rek to ra ar chi -
wów pań stwo wych zo sta ła po wo ła na Ra da ds. In for ma ty za cji i Di gi ta li za cji Ar chi wów
w ce lu do sto so wa nia ist nie ją cych za sad opi su ma te ria łów ar chi wal nych do roz wi ja ją cych
się sys te mów in for ma tycz nych, bo prze cież nie kto in ny, tyl ko ar chi wi ści są łącz ni kiem
dzi siaj ży ją cych Po la ków z prze szło ścią. Pre le gent po in for mo wał zgro ma dzo nych, że ar -
chi wa pań stwo we po dzie więt na stu la tach od wy da nia dzie ła Boh da na Ry szew skie go
wra ca ją do pro ble mów z me to do lo gią opi su ar chi wal ne go. W tym kon tek ście po wo ła ne
zo sta ły ze spo ły, któ re ma ją na ce lu przy go to wa nie no wych za sad w za kre sie ewi den cjo -
no wa nia i opra co wy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych oraz spo rzą dza nia in dek sów w sys -
te mach in for ma tycz nych, a tak że wy pra co wa nia nor my opi su ma te ria łów ar chi wal nych
w ar chi wach pań stwo wych.

Wal de mar Cho rą ży czew ski w swo im re fe ra cie po świę co nym za sa dzie struk tu ral nej
wska zał, iż po ży tek in for ma cyj ny wy ni ka ją cy z za sto so wa nia jej w ist nie ją cych oraz no -
wo two rzo nych sys te mach in for ma tycz nych mo że być nie wy obra żal ny. Dla te go też na -
le ży opi sy wać za sób ar chi wal ny nie w ta ki spo sób, jak go re al nie wi dzi my, ale spró bo wać
„zaj rzeć” głę biej i wy od ręb nić in for ma cje, któ re nie są do stęp ne dla zwy kłe go użyt kow -
ni ka. Z te go też po wo du we ry fi ka cja i za sto so wa nie za sa dy struk tu ral nej w opi sy wa niu
ar chi wa liów wy ma ga kon kret nych ba dań. Re fe rent przy po mniał zgro ma dzo nym,K
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iż nauko wy opis ar chi wa liów za wsze od no sił się do róż nych po zio mów struk tu ry za so -
bu archiwal ne go. Jed nak daw niej nie by ły one ze so bą po wią za ne, na to miast – w je go
prze ko na niu – in for ma tycz ne sys te my ar chi wal ne stwa rza ją no we moż li wo ści wy szu ki -
waw cze. Z te go też po wo du wy ma ga ją do głęb nych ana liz, a mo del ich opi su na róż nych
po zio mach po wi nien zo stać ujed no li co ny i po wią za ny ze so bą. Wal de mar Cho rą ży czew -
ski przy wo łał tu taj wy ni ki prac Boh da na Ry szew skie go nad sze ro ko ro zu mia ną teo rią
archi wal ną i jej za sto so wa niem w stan dar dzie opi su ar chi wa liów w sys te mach in for ma -
tycz nych. Wcze śniej, do po ło wy ubie głe go wie ku, do mi no wa ła za sa da pro we nien cji, a ar -
chi wi stę trak to wa no jak pa le on to lo ga, któ ry ukła dał drob ne czę ści w jed ną ca łość.
W obec nych cza sach za sa da struk tu ral na po win na być roz wi nię ciem za sa dy pro we nien -
cji, gdyż da je ona pod sta wę do in for ma cyj ne go sca la nia roz pro szo nych ze spo łów, ar chi -
wów czy se rii. W je go oce nie do sko na łym po my słem B. Ry szew skie go by ło stwo rze nie
kon cep cji ze spo łu ze spo łów, czy li ze spo łu wyż sze go rzę du. Pod niósł on to za da nie do ran -
gi na uki teo re tycz nej, w myśl któ rej po sza no wa nie na le ży się nie tyl ko ze spo ło wi ar chi -
wal ne mu, ale też ca łej struk tu rze, a za da niem ar chi wi stów jest re kon struk cja zarówno
re al na, jak i ide al na w ska li ca łe go kra ju.

Ka ta rzy na Ku bic ka w swo im wy stą pie niu na te mat struk tu ry za so bu Ar chi wum Pań -
stwo we go w Gdań sku zwró ci ła uwa gę, że jest ona zwią za na z hi sto rycz ny mi lo sa mi
i zmia ną ob sza ru dzia ła nia ar chi wum, ja ki za ry so wał się szcze gól nie po za koń cze niu
dzia łań wo jen nych w 1945 r. Po to, by ją zro zu mieć, na le ży prze śle dzić je go hi sto rię oraz
pierw sze sfor mu ło wa ne pla ny przej mo wa nia ar chi wa liów na po cząt ku dwu dzie ste go wie -
ku. Do 1900 r. Gdańsk nie po sia dał swo je go ar chi wum, a wszel kie ma te ria ły by ły prze -
cho wy wa ne w Kró lew cu. Po wy bu do wa niu bu dyn ku ar chi wum w 1902 r. za czę to
prze no sić do nie go ar chi wa lia z ar chi wum w Kró lew cu (zgod nie z za sa dą per ty nen cji)
oraz stwo rzo no pier wot ny plan struk tu ry przyj mo wa nych akt. We dług nie go w przy szło -
ści mia no two rzyć za sób archiwum. Zda niem Ka ta rzy ny Ku bic kiej w tym ce lu prze pro -
wa dza no po głę bio ne stu dia z okre su hi sto rii ustro ju ziem znaj du ją cych się w ob sza rze
ów cze snej pro we nien cji, gru pu jąc po szcze gól ne urzę dy i in sty tu cje. Ten wstęp nie opra -
co wa ny po rzą dek miał uła twić spraw ne przej mo wa nie akt do za so bu. Na to miast nie był
on toż sa my z ze spo ła mi ar chi wal ny mi i zbio ra mi. Oprócz ze spo łów ar chi wal nych gru -
pu ją cych ak ta prze ka za ne z ów cze śnie dzia ła ją cych urzę dów od ręb ne dzia ły po wsta wa -
ły dla in sty tu cji wy ko nu ją cych te sa me funk cje na szcze blu po wia to wym. Od ręb ne dzia ły
two rzo no rów nież z akt wy łą czo nych z ar chi wum w Kró lew cu. W 1919 r. roz po czę to wy -
wo że nie akt do Kró lew ca, któ ry mi by ła by za in te re so wa na stro na Pol ska. Sta ło się tak
z ar chi wa lia mi m.in. Za ko nu Krzy żac kie go. Część ma te ria łów od zy ska no w 1936 r., po -
zo sta łe na dal są prze cho wy wa ne w Niem czech. Pre le gent ka zwró ci ła uwa gę, że prze mia -
ny ustro jo we i za cho dzą ce ra zem z ni mi przez la ta mo dy fi ka cje za się gu te ry to rial ne go
ma ją po dziś dzień za sad ni czy wpływ na ak tu al ną struk tu rę za so bu Ar chi wum Pań stwo -
we go w Gdań sku. Ich ostat ni etap roz po czął się po 1945 r. i miał zwią zek z utwo rze niem
ar chi wów w Byd gosz czy, Olsz ty nie, To ru niu, Ko sza li nie i El blą gu, do któ rych zgod nie
z przy ję ty mi za sa da mi w ar chi wi sty ce prze ka zy wa no ak ta z Gdań ska.

Ko lej ny re fe rat wy gło sił An drzej Pie czun ko, któ ry omó wił stan prac nad sys te mem
in for ma cji w ar chi wach IPN. W swo im wy stą pie niu przy bli żył on no wy sys tem in for ma -
cji ar chi wal nej na zwa ny „Cy fro we Ar chi wum”. A. Pie czun ko stwier dził, że je go po wsta -
nie po prze dzo ne zo sta ło stwo rze niem okre ślo nych za ło żeń ma ją cych spro stać
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wy ma ga niom użyt kow ni ków w do bie spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go, ale po uwzględ -
nie niu do tych cza so we go do rob ku ar chi wi sty ki, w tym ist nie ją cej za sa dy struk tu ral nej
oraz stan dar du opi su jed nost ki. Ar chi wa i bi blio te ki to in sty tu cje do star cza ją ce in for ma -
cje da ją ce gwa ran cję za cho wa nia wie dzy, na któ rej opie ra się na sza na uka. Re fe rent do -
szedł do wnio sku, że w do bie po szu ki wa nia in for ma cji co raz mniej szą wa gę ma miej sce
prze cho wy wa nia ar chi wa liów, a tra dy cyj ny mo del ar chi wum jest nie do strze ga ny przez
użyt kow ni ków. Dla te go też w ce lu spro sta nia ro sną cym ocze ki wa niom użyt kow ni ków,
two rząc za ło że nia pro jek to we no we go sys te mu, trze ba by ło uwzględ nić me cha ni zmy, ja -
kie za cho dzą w obec nym świe cie. Re fe rent po in for mo wał zgro ma dzo nych, że to wszyst -
ko uwzględ nio no w cza sie two rze nia „Cy fro we go Ar chi wum”. Bar dzo waż ną ro lę
ode gra ły tu taj pre fe ren cje użyt kow ni ków czy tel ni IPN do ty czą ce po szu ki wa nia in for ma -
cji. W ce lu ich po zna nia w 2013 r. wśród za in te re so wa nych ba da czy zo sta ła prze pro wa -
dzo na ak cja an kie to wa. Na koń cu swo je go wy stą pie nia A. Pie czun ko za pre zen to wał
funk cjo nal ność sys te mu „Cy fro we Ar chi wum” i omó wił wszel kie spo so by po szu ki wa -
nia in for ma cji. 

Dru gą część sym po zjum roz po czął Pa weł Perzy na. W swo im wy stą pie niu pod dał ana -
li zie opra co wy wa ny przez IPN sys tem in for ma cji ar chi wal nej („Cy fro we Ar chi wum”)
pod ką tem za sto so wa nia za sa dy struk tu ral nej. Przy bli żył ge ne zę je go po wsta nia, po cząw -
szy od obo wiąz ku je go pu bli ka cji na ło żo ne go przez Sejm RP (usta wa o IPN), po przez
wy tycz ne sfor mu ło wa ne przez Ra dę In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, aż po wy ko naw cę,
czy li Biu ro Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów. We dług re fe ren ta fi nal ny pro -
dukt, ja kim stał się in wen tarz ar chi wal ny opu bli ko wa ny w In ter ne cie, nie mo że być uzna -
ny za cał ko wi cie uda ny. P. Perzy na do szedł do wnio sku, iż przede wszyst kim czas
zwy cię żył nad do kład no ścią, a więc do głęb nym po zna niem struk tu ry ar chi wa liów zgro -
ma dzo nych w In sty tu cie. Za przy kład po dał po dział (wprowadziła go Ra da IPN) za sobu
na dwie, nie spo ty ka ne w ar chi wi sty ce ka te go rie akt – tzw. oso bo we i nie oso bo we. To
spo wo do wa ło, że do in wen ta rza tra fia ją nie ze spo ły akt, ale ich wy bra ne czę ści. Swo je
wy stą pie nie pod su mo wał stwier dze niem, że two rząc tak po waż ną pu bli ka cję na uko wą,
ja ką jest in wen tarz ar chi wal ny, nie mo że my za po mi nać o za sa dzie struk tu ral nej oraz in -
nych za sa dach funk cjo nu ją cych w ar chi wi sty ce od wie lu lat.

Je rzy Bed na rek swo je wy stą pie nie po świę cił pro ble mom ar chi wów hi sto rycz nych
w struk tu rze za so bu ar chi wal ne go IPN. Wska zał, że od po wied nia in wen ta ry za cja za so -
bu ar chi wal ne go w opar ciu o na uko we me to dy wy pra co wa ne przez ar chi wi sty kę jest jed -
nym z waż niej szych za dań, ja kie re ali zu je w swo jej pra cy In sty tut. Przy wo łał sy tu ację
tzw. ar chi wów hi sto rycz nych, któ re wy ma ga ją do głęb nej ana li zy oraz opra co wa nia. Do -
strzegł nie do sta tek ba dań nad ni mi tak że w BUiAD, co do pro wa dzi ło do sy tu acji, że pro -
blem ar chi wów hi sto rycz nych w In sty tu cie fak tycz nie nie ist nie je na żad nym po zio mie
dys ku sji me to dycz nej. W efek cie nie zo stał on wzię ty pod uwa gę w cza sie in wen ta ry za -
cji za so bu. Tym cza sem na prze strze ni trzy na sto let niej dzia łal no ści IPN prze jął co naj -
mniej kil ka ar chi wów hi sto rycz nych, np. Ar chi wum De par ta men tu I MSW czy też
Ar chi wum Woj sko wej Służ by We wnętrz nej MON. Re fe rent zwró cił też uwa gę, że na wet
po bież na ana li za za miesz czo nych w in wen ta rzu pu blicz nym IPN cha rak te ry styk opra co -
wa nych ze spo łów ar chi wal nych wska zu je na nie do koń ca roz strzy gnię te pro ble my me -
to dycz ne. Ar gu men to wał, iż nie moż na np. pi sać o frag men ta rycz nych ze spo łach
ar chi wal nych, nie uwzględ nia jąc te go, że ich po zo sta ła część jest na dal prze cho wy wa na
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u po przed nich dys po nen tów i ni gdy nie tra fi do In -
sty tu tu ze wzglę dów for mal nych (np. nie któ re ak -
ta wo je wódz kich urzę dów spraw we wnętrz nych).
Re fe rent do szedł do wnios ku, że klu czem do roz -
wią za nia za sy gna li zo wa nych kwe stii do ty czą cych
ze spo ło wo ści akt cy wil nych or ga nów bez pie czeń -
stwa pań stwa jest – zgod nie z za sa dą struk tu ral -
ną – pre cy zyj ne okre śle nie po zio mu ar chi wum
hi sto rycz ne go. Na za koń cze nie swo je go wy stą pie -
nia omó wił – na przy kła dzie ma te ria łów zgro ma -
dzo nych w Od dzia le IPN w Ło dzi – jak mo gło by
wy glą dać opra co wa nie ar chi wum hi sto rycz ne go.

Pro blem struk tu ry za so bu ar chi wów die ce zjal -
nych roz wi nę ła w swo im wy stą pie niu Kin ga Li -
sow ska. Wnio ski, ja kie wy cią gnę ła, wy ni ka ją
z ana li zy na uko wej do ko na nej w ar chi wach die ce -
zjal nych znaj du ją cych się na te re nie by łe go za bo -
ru pru skie go (np. obec ne Ar chi wum Ar chi die ce -
zjal ne we Wro cła wiu), roz pa try wa nej w kon tek ście
kom pu te ry za cji ar chi wów i stwo rze nia stan dar du opi su ar chi wal ne go struk tu ry za so bu ar -
chi wów die ce zjal nych. Pre le gent ka wy li czy ła trzy okre sy w dzia łal no ści ar chi wów die ce -
zjal nych, któ re – jej zda niem – ma ją osta tecz ny wpływ na kształt wła ści we go ar chi wum.
Są to: okres za bo rów, zmia ny za cho dzą ce w dzie więt na stym wie ku oraz wiek dwu dzie -
sty. Ar gu men to wa ła, że każ dy z tych okre sów miał istot ny wpływ na ob raz za so bu ar chi -
wów die ce zjal nych. Za cho dzą ce prze mia ny ustro jo we są klu czem do wła ści we go zro zu -
mie nia prze kształ ceń, ja kie za cho dzi ły w ar chi wach, a ich po zna nie oraz za sto so wa nie
za sa dy struk tu ral nej w po zna niu za so bu sta no wi naj waż niej sze za da nie w pro ce sie two -
rze nia kom pu te ro we go stan dar du opi su akt prze cho wy wa nych w ar chi wach die ce zjal nych.
Trze ba tu taj stwo rzyć mo del ide al nej struk tu ry, a nie rze czy wi stej – za sta nej, po to, by
unik nąć po peł nia nia błę dów w kon tek ście kom pu te ry za cji ar chi wów.

Na za koń cze nie czę ści dru giej głos za brał ks. Ro man Maj ka, któ ry omó wił pro ble my
zwią za ne ze struk tu rą za so bu ar chi wów za kon nych. Zwró cił uwa gę, że na kształt za so bu
ar chi wal ne go ar chi wów za kon nych ma wpływ roz róż nie nie za ko nów funk cjo nu ją cych
ja ko sa mo ist ne i zgro ma dzeń za kon nych ist nie ją cych w opar ciu o struk tu rę scen tra li zo -
wa ną. Dzie je się tak dla te go, że każ da wspo mnia na for ma or ga ni za cyj na po sia da ła i po -
sia da wła sne pra wo daw stwo okre ślo ne re gu ła mi, kon sty tu cja mi czy sta tu ta mi. Te
uwa run ko wa nia de ter mi nu ją ist nie nie okre ślo nych in sty tu cji we wnątrz za kon nych, te z ko -
lei – ma ją wpływ na na ra sta nie za so bu ar chi wal ne go. Klasz to ry sa mo ist ne po sia da ją włas -
ne ar chi wa, a w za ko nach o struk tu rze scen tra li zo wa nej funk cjo nu ją ar chi wa róż ne go
ty pu: ge ne ral ne, głów ne, pro win cjo nal ne i klasz tor ne. Re fe rent zwró cił uwa gę, że chcąc
po znać struk tu rę ze spo łów po szcze gól nych klasz to rów, na le ży zba dać ich ar chi wa hi sto -
rycz ne prze cho wy wa ne w ar chi wach pań stwo wych, je śli ta ko we po sia da ją. Ksiądz Ro -
man Maj ka sze ro ko omó wił ele men ty ze spo łów ar chi wal nych na pod sta wie kon kret nych
przy kła dów ist nie ją cych i nie ist nie ją cych już zgro ma dzeń za kon nych na te re nie Pol ski.
Do szedł do wnio sku, iż po trze ba sto so wa nia za sa dy struk tu ral nej w ar chi wach za kon nych
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wy ni ka z ich zło żo no ści oraz gwa ran tu je pra wi dło wy opis ar chi wal ny w ist nie ją cych sys -
te mach funk cjo nu ją cych w tych ar chi wach.

Krzysz tof Sy ta wy stą pie niem do ty czą cym struk tu ry za so bu ar chi wów ro do wych
otwo rzył trze cią część sym po zjum. Ba dacz sku pił się na szcze gó ło wym omó wie niu po -
szcze gól nych ar chi wów ro do wych, mó wiąc o nich ja ko o ro dzin no -ma jąt ko wych, któ re
są prze cho wy wa ne w ar chi wach pań stwo wych oraz bi blio te kach. Zda niem re fe ren ta moż -
na je po dzie lić na dwie gru py: ma gnac kie i śred niej szla chty, w któ rych znaj du ją się
przede wszyst kim do ku men ty dzie więt na sto wiecz ne i dwu dzie sto wiecz ne, co jest
odzwier cie dle niem zmie nia ją cych się re aliów po li tycz nych i go spo dar czych. Opi su jąc
przykła do we ar chi wa ro do we, do szedł do wnio sku, iż ich struk tu ra by ła two rzo na w spo -
sób lo gicz no -prak tycz ny, a nie lo gicz no -wi zjo ner ski. Ja ko ilu stra cję po dał naj więk sze
pod wzglę dem ob ję to ścio wym Ar chi wum Or dy na cji Za moy skich ze Zwie rzyń ca znaj du -
ją ce się w Ar chi wum Pań stwo wym w Lu bli nie. Stwier dził, że ich obec ny stan nie od da -
je ob ra zu pier wot ne go, a od two rze nie struk tu ry jest nie moż li we, acz kol wiek z punk tu
wi dze nia dzi siej szych po trzeb wy da je się to nie po trzeb ne. Swo je wy stą pie nie za koń czył
spo strze że niem, że ar chi wa ro do we wy ma ga ją po now ne go opra co wa nia zmie rza ją ce go
do ujed no li ce nia ich struk tu ry. 

An na Że gliń ska w swo im re fe ra cie po świę co nym pru skim ar chi wom ro do wym sku -
pi ła się na szcze gó ło wej ana li zie zna nych jej ar chi wa liów i za sto so wa niu ich w opra co -
wa niu ar chi wal nej za sa dy struk tu ral nej sfor mu ło wa nej przez Boh da na Ry szew skie go.
Do wo dzi ła, że za sób pru skich ar chi wów ro do wych skła da ją cych się z róż no rod nych ma -
te ria łów ar chi wal nych moż na opi sać, od twa rza jąc wie lo ze spo ło we struk tu ry za so bów
ukształ to wa nych hi sto rycz nie, któ re są wy ni kiem lo sów wy two rzo nych ca ło ści ar chi wal -
nych zre kon stru owa nych na pod sta wie ana li zy czyn ni ków ar chi wo twór czych. Na za koń -
cze nie swo je go wy stą pie nia pod kre śli ła, że w sto sun ku do pru skich ar chi wów ro do wych
za sa da struk tu ral na jest uni wer sal na i mo że być z po wo dze niem za sto so wa na do wszyst -
kich ca ło ści ar chi wal nych, a jej na le ży te za sto so wa nie tyl ko wzbo ga ci two rzo ne opi sy
ar chi wal ne po szcze gól nych czę ści.

Ko lej ny re fe rat przy go to wa ła i wy gło si ła Agniesz ka Ro sa. Sło wa skie ro wa ne do zgro -
ma dzo nych po świę ci ła ana li zie in dy wi du al no ści twór cy ar chi wa liów w kon tek ście struk -
tu ry za so bu ar chi wal ne go. Pre le gent ka swo imi za in te re so wa nia mi ob ję ła tzw. ego
do ku ment – po ję cie w ar chi wi sty ce sfor mu ło wa ne w dwu dzie stym wie ku w Ho lan dii,
a roz wi nię te w póź niej szych la tach w Niem czech. Do wo dzi ła, że za rów no po je dyn czy
do ku ment, jak i więk sze zbio ry ar chi wa liów moż na ana li zo wać pod wzglę dem tre ści i for -
my – ja ko od da ją ce oso bo wość ich twór cy. Dzię ki te mu ba dacz ma moż li wość su biek -
tyw nej ana li zy men tal no ści au to ra oraz np. je go spoj rze nia na świat. We dług A. Ro sy
za da niem ar chi wi stów jest pod po wia da nie na ukow com, gdzie znaj du ją się ta kie do ku -
men ty, a więc ży cio ry sy, te sta men ty, ze zna nia czy po da nia. Klu czo wą ro lę od gry wa tu -
taj za sa da struk tu ral na, któ rej pra wi dło we za sto so wa nie w opi sy wa niu struk tu ry za so bów
ar chi wal nych gwa ran tu je ich od po wied nie skla sy fi ko wa nie. Jest to nie zmier nie istot ne,
po nie waż po zwa la opi sy wać kształ to wa nie się ar chi wów, za so bów oraz ich spo łecz ną
i kul tu ro wą ro lę – w nich bo wiem od bi ja się kul tu ra biu ro kra tycz na. Ja ko przy kład po da -
ła ar chi wa pry wat ne, w tym ro dzin no -ma jąt ko we, ob ra zu ją ce po zy cję ro dzin w okre ślo -
nej rze czy wi sto ści. Trze ba też pa mię tać, że sto so wa ne przez ar chi wi stów na uko we
me to dy pra cy zmie rza ją ce do zrów ny wa nia nie mal wszyst kie go za bu rza ją in dy wi du al -
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ność do ku men tów. Agniesz ka Ro sa przy wo łu je tu taj me to dy se lek cji ar chi wa liów funk -
cjo nu ją ce w ar chi wach pań stwo wych, gdzie po przez bra ko wa nie do ku men tów ilu stru ją -
cych zwy kłe co dzien ne spra wy ludz kie i spo łecz ne tra ci się bez pow rot nie wie dzę o nich,
a więc o na szej co dzien no ści. Re fe rent ka w za sto so wa niu za sa dy struk tu ral nej wi dzi ra -
tu nek dla tra co nej bez pow rot nie wie dzy. Dzię ki jej sto so wa niu ar chi wi sta mo że na no wo
tę in dy wi du al ność wy do być, nie w spo sób re al ny, ale ide al ny, a to po wo du je, że w tym
mo men cie do ko nu je się jej an tro po lo gi za cja.

Ostat ni re fe rat – wy gło szo ny przez Mag da le nę Wi śniew ską – zo stał po świę co ny struk -
tu rze za so bu ar chi wów spo łecz nych. W swo im wy stą pie niu bar dzo szcze gó ło wo omó -
wi ła nie któ re ar chi wa spo łecz ne funk cjo nu ją ce w Pol sce, m.in. Ar chi wum Ośrod ka Kar ta,
Ar chi wum Fun da cji Do ku men ta cji Czy nu Nie pod le gło ścio we go. Dzię ki tej ana li zie Mag -
da le na Wi śniew ska do szła do wnio sku, iż struk tu ry ar chi wów spo łecz nych są bar dzo róż -
no rod ne i od mien ne od sie bie. Jest to po czę ści wy nik spo so bu gro ma dze nia za so bu oraz
ich te ma ty ki. Rzad ko ścią w ar chi wach spo łecz nych jest ist nie nie ca ło ści ar chi wal nych,
ja ki mi są ze spo ły ar chi wal ne. Du żo czę ściej wy stę pu ją ca ło ści o cha rak te rze zbio rów ar -
chi wal nych, a kry te ria ich two rze nia ma ją przede wszyst kim cha rak ter te ma tycz ny i for -
mal ny. Re fe rent ka kon klu du je, że ich wy gląd zmie ni się, kie dy tra fią one do wła ści we go
te ry to rial nie ar chi wum pań stwo we go, np. po li kwi da cji fun da cji. Wte dy też po ja wi się
pro blem stan da ry za cji opi su ar chi wal ne go, a roz po zna nie struk tu ry sta nie się nie zwy kle
istot ne. Bez te go bo wiem za trze się zwią zek ma te ria łów ar chi wal nych z ich twór cą, co
z ko lei przy czy ni się do spad ku ich war to ści in for ma cyj nej.

Sło wo pod su mo wa nia wy gło sił Wal de mar Cho rą ży czew ski. Po rów nu jąc te ma ty kę za -
pre zen to wa ną przez re fe ren tów, stwier dził, że „dwie no gi” pol skiej ar chi wi sty ki, a mia -
no wi cie teo ria i prak ty ka w za sa dzie struk tu ral nej wi dzą po ży tecz ne na rzę dzie
w co dzien nej pra cy. Do wo dzi to, że jest ona na rzę dziem do brze skon stru owa nym, któ re
świet nie się spraw dza we wszyst kich ro dza jach ar chi wów: pań stwo wych, pań stwo wych -
-wy od ręb nio nych, ko ściel nych, pry wat nych i spo łecz nych. Wal de mar Cho rą ży czew ski
ma na dzie ję, że nie zo sta nie ona po mi nię ta przez ar chi wa pań stwo we pod czas prac
nad na ro do wym stan dar dem opi su ar chi wa liów.

Mi chał Kop czyń ski
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Wykaz skrótów archiwalnych

AAN – Archiwum Akt Nowych

AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku

AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

AIPN Łd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi

AIPN Po – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

AIPN Sz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

AIPN Wr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu

ANK – Archiwum Narodowe w Krakowie

APAN – Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

APB – Archiwum Państwowe w Białymstoku

APG – Archiwum Państwowe w Gdańsku

CDAHOU – (ukr.) Centralne Archiwum Państwowe Społecznych Zjednoczeń
Ukrainy

DzU – Dziennik Ustaw

HDA SBU – (ukr.) Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa
Ukrainy
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Informacja o autorach

Jo lan ta Brzo zow ska (ur. 1977 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN
w Bia łym sto ku, zaj mu je się dzia łal no ścią służb spe cjal nych PRL w re gio nie pół noc no -
-wschod niej Pol ski.

dr Da riusz Bur czyk (ur. 1975 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN
w Gdań sku, spe cja li zu je się w hi sto rii woj sko we go i spe cjal ne go wy mia ru spra wie dli -
wo ści Pol ski Lu do wej.

Ur szu la Gie ra si miuk (ur. 1977 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN
w Bia łym sto ku, zaj mu je się dzie ja mi naj now szy mi Pol ski pół noc no -wschod niej, re dak -
tor wy bo ru źró deł Ma rzec ’68 w Bia łym sto ku (Bia ły stok 2008).

Jo an na Kar barz -Wi liń ska (ur. 1982 r.), hi sto ryk, pra cow nik OBEP IPN w Gdań -
sku, zaj mu je się hi sto rią Ukra iny i sto sun ka mi pol sko -ukra iń ski mi w XX w., współ re -
dak tor se rii wy daw ni czej „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych – czter dzie -
stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”.

Adam Ko chaj kie wicz (ur. 1983 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN
we Wro cła wiu.

Mi chał Kop czyńs ki (ur. 1977 r.), ar chi wi sta, kie row nik Re fe ra tu Ewi den cji i In for -
ma cji OBUiAD IPN w Ło dzi.

Woj ciech Ku ja wa (ur. 1981 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.

Iza be la Ku na (ur. 1978 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN w Bia łym -
sto ku.

Ra do sław Ku rek (ur. 1984 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN w Kra ko wie.

Ma riusz Kwa śniak (ur. 1974 r.), hi sto ryk, na czel nik Wy dzia łu Za so bów Cy fro wych
BUiAD IPN w War sza wie.

dr Swi tła na La skow ska, hi sto ryk, w la tach 2011–2013 na czel nik Wy dzie lo ne go Ar -
chi wum Służ by Bez pie czeń stwa Ukra iny w Ki jo wie, wy kła dow ca Aka de mii Służ by Bez -
pie czeń stwa Ukra iny.

dr An na Mar cin kie wicz -Kacz mar czyk (ur. 1970 r.), hi sto ryk, pra cow nik BUiAD
IPN w Warszawie, 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).



Ma ciej Me lon (ur. 1984 r.), so cjo log, fi lo zof, pra cow nik Ar chi wum Hi sto rii Mó wio -
nej Do mu Spo tkań z Hi sto rią i Fun da cji Ośrod ka KAR TA, współ pra cow nik Ka te dry So -
cjo lo gii Kul tu ry Uni wer sy te tu Łódz kie go.

Wal de mar Mi kul ski (ur. 1965 r.), hi sto ryk, pra cow nik Biu ra Lu stra cyj ne go IPN
w War sza wie.

Ra do sław Mo raw ski (ur. 1980 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik Sek cji Opra co -
wy wa nia Do ku men ta cji Au dio wi zu al nej BUiAD IPN w War sza wie.

dr Prze my sław Na gel (ur. 1976 r.), hi sto ryk, 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, w szcze gól no ści de por ta cja mi oby -
wa te li pol skich do ZSRR.

An na Ole siń ska (ur. 1976 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik Re fe ra tu Udo stęp nia -
nia OBUiAD IPN w Bia łym sto ku.

Elż bie ta Pie trzyk (ur. 1977 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN w Kra -
ko wie, zaj mu je się zmia na mi po li tycz no -spo łecz nymi w wo je wódz twie kra kow skim
w okre sie 1944–1956.

Do mi nik So ko łow ski (ur. 1977 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN
w Gdań sku, opra co wał wspo mnie nia kmdr. por. Ar tu ra Rey ma na: Na so wiec kim eta pie…
Pa mięt nik (1939–1943) (Gdańsk 2011).

prof. Ju rij Sza po wał (ur. 1953 r.), hi sto ryk, kie row nik Wy dzia łu Et no po li to lo gii
Insty tu tu Ba dań Po li tycz nych i Na ro do wo ścio wych Na ro do wej Aka de mii Ukra iny, czło -
nek ko mi te tu re dak cyj ne go se rii wy daw ni czej „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie -
stych – czter dzie stych XX wie ku. Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”.

Ma rze na Szcze pa niak -Na wrot (ur. 1976 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik Re fe -
ra tu Gro ma dze nia i Ob słu gi Ma ga zy nów OBUiAD IPN w Po zna niu, czło nek Sto wa rzy -
sze nia Ar chi wi stów Pol skich Od dział w Po zna niu.

Piotr Szczę sny (ur. 1977 r.), ar chi wi sta, hi sto ryk, pra cow nik OBUiAD IPN w Kra -
ko wie.

Jó zef Śre niow ski (ur. 1947 r.), so cjo log, et no graf, pu bli cy sta, dzia łacz opo zy cji nie -
pod le gło ścio wej w PRL, pra cow nik Od dzia ło we go Biu ra Lu stra cyj ne go IPN w Ło dzi. 

Ma ciej Tań ski (ur. 1978 r.), ar chi wi sta, pra cow nik Sek cji Opra co wy wa nia Do ku men -
ta cji Au dio wi zu al nej BUiAD IPN w War sza wie.

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, spe cja li zu je się w hi sto -
rii cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa Pol ski Lu do wej.
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Je rzy Szczę sny (1945–2014), praw nik, pu bli cy sta, dzia łacz opo zy cji nie pod le gło -
ścio wej w PRL, je den z przy wód ców straj ku stu den tów w Ło dzi w mar cu 1968 r.



SUMMARIES

The Oral History Archive of the History Meeting House 

and the KARTA Centre Foundation

The purpose of this article is to present the resources of the Oral History Archive, run jointly
by the History Meeting House and the KARTA Centre Foundation. The archive includes over 5300
audio recordings and more than 100 video recordings. The text presents the oldest collections in
the resources, i.e. the Eastern Archive and the Opposition Archive, which include more than 1700
recordings. Later recordings were also described, collected under documentation projects
conducted since 2001, for example, the Mauthausen Survivors Documentation Project and the
International Slave and Forced Labourers Documentation Project. The projects used a biographical
narrative interview method, which henceforth became the primary tool of work in the Archives.
The next recordings, implemented under the project Poles in the East (over 1000 recordings),
documentation projects carried out in small homelands or outside specific projects, are now
consistently implemented with the use of this tool. The article also informs about publications issued
on the basis of materials from the Archive, about the access to the Visual History Archive and the
possibilities of using the materials collected in the Archives in the multimedia reading room of the
History Meeting House and via the following website www.audiohistoria.pl.

Records of the Board of the II General Staff of the Polish Army

in the years 1944–1956 in the archives of the Institute 

of National Remembrance in Warsaw

Documents of the Board of the II General Staff of the Polish Army, along with other materials
of the PRL (People’s Republic of Poland) security authorities, were transferred to the Institute of
National Remembrance under the Act of 18 December 1998. The most varied documents include
the operational records, with materials from Attaches and residencies, personal files of military
and civilian employees, personal records and work documents of agents and informants, object
cases, records of clandestine premises, intelligence reports and the characteristics of intelligence
tasks. Information materials and general files are much less varied. The former include studies and
publications concerning foreign armies, the characteristics of the intelligence situation and
manuals, and the latter include orders and internal and external directives, annual work plans,
training plans, financial materials, correspondence, descriptions of office affairs, as well as logs
of incoming and outgoing letters. Given the diversity of these documents, it can be said that they
are very valuable historical sources. They enable to reproduce the organizational structure of
military intelligence in PRL, the scope of its duties, as well as the level of education or the mentality
of the officers serving there.
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The sound library of the archives of the Institute of National

Remembrance and its archiving using the ZEUS program

The sound library of BUiAD IPN currently has 664 archive units of audio materials stored on
various media. With regard to those creating the records, we divide them into two groups: recordings
created as a result of the activities of the civil and military state security bodies and the judiciary,
and those derived from private donations. The text gives examples of recordings representing each
group, and then discusses the specifics of the formation and archival processes of the sound
documentation produced by the technical operation divisions of the Security Service. The
parameters and processes of digitization of the sound library have been described, which is intended
to protect the recordings against further degradation of their media and provide access to digital
recordings without the need of constant referral to their analogue counterparts. Recognizing the
similarities between the development of digitized audio-visual materials and the development of
film and photographic materials, the management of the IPN archive has decided to adapt the
“ZEUS” archive system, previously used to describe photographs and videos, for the development
of sound recordings. The advantage of this system is the complete management of the digital
collection and information about it, as well as flexibility that allowed us to solve problems
concerning the development, resulting from the specific nature of the audio materials stored in the
resources of IPN.

Electronic databases of the Security Service

The article describes several years of efforts of IPN archives department employees aimed at
copying the databases of Security Service recorded on magnetic tapes onto contemporary digital
media. The main obstacle in the implementation of the above is the deposit place of these media.
Namely, they are stored in a separate, secret archive, referred to in Art. 39 of the Law on IPN.
Restricted access to these materials, imposed by the Chief of the Internal Security Agency, not only
prevents us to learn about the information on the tapes, but also does not allow for the use of
preventive measures against their destruction. The article also discusses the history of the
computerization of the Ministry of Internal Affairs. It describes the most significant database
systems used by the secret police and the computer equipment that ministry specialists used not
only for the surveillance of their political enemies, but also of the entire Polish society.

The principles of operational records of “politically unreliable

elements” in the Soviet organs of WUCzK–GPU–OGPU 

in the years 1918–1934

One of the attributes of the state, the essential elements of its impact on society, are the
prosecution authorities guaranteeing law enforcement, including national security authorities. In
the sphere of combating crime, they perform the role of state policy leaders. Authorities that protect
the law and conduct operational and investigative activities always use special methods and
measures of obtaining information. Operational records play an important role among these
measures, as it would be impossible to conduct operational and investigation activities without
them. In contrast to state registration, the essence of operational records is to collect, systematize
і analyse data on organizations and individuals in order to implement preventive measures prior
to the crime. With respect to specific persons, operational records are usually conducted in cases
based on criminal grounds. Operational records should not depend on citizenship, nationality,
social origin, financial status, membership in particular political parties and social organizations,
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attitude to religion, etc. Whereas in Soviet practice, these principles were not always applied. The
article presents the place of operating records (classified) of Soviet special services among other
state records (non-classified) and the issue of people’s registration and their role in the state
management system of the Soviet organs of WUCzK–GPU–OGPU in the years 1918–1934.

Name records of members of the Polish Workers’ Party (PPR) 

kept by the Ministry of Public Security

The archive of the Institute of National Remembrance includes a document entitled “Members
of PPR in the Ministry of Public Security PKWN and MBP. Name record No. 1-942 with personal
information”. Although it does not contain the date of preparation, the arrangement of individual
records, sometimes providing the exact date of entering the PPR, indicates that the records had
been kept since mid-1945 (June). Based on the analysis of the same elements it was found that the
last entries were made in November 1946. The relevant document is an excerpt from the register of
party members, useful in the study of individual officers of the Ministry of Public Security.

“The characteristics” of independence organizations 

created by Department “C” of KW MO/WUSW in Białystok 

in the years 1972–1990

“Characteristics” of independence organizations are specific monographs of these
organizations drawn up by officers of the archives of the Ministry of Security in the 1970s
and 1980s. They were created on the basis of operational and administrative records of security
offices. Therefore, these studies perform the role of secondary documents, originally intended for
internal use only. The purpose of these publications was to show the origins, personnel, structures,
operations, the process of examining and methods of eliminating underground organizations.
Materials produced in this form were then used by officers of security authorities for operational
purposes, research and propaganda (anniversary albums, chronicles, exhibitions). The article is
an attempt to present the structure of those documents, their informational content and research
value.

Characteristics of operational records 

with the archival signature “II” produced by the III Division 

of KW MO/WUSW in Suwałki in the years 1975–1989

Cases of operational verification, operational examination and record questionnaires, described
in this article, are the result of the operational activities of the III Division of KW MO/WUSW in
Suwałki and their local units in 1975-1989. The presented mechanisms of the functioning of MSW
archives show the various stages of the registration of cases and the rules for the collection of
documentation. From the beginning of the case, until it was archived, it was necessary for an officer
to take a number of actions that ultimately completed the multi-step process of preparing operating
records. Learning the rules of documenting operational cases enables the correct reading of the
information contained therein. The article discusses the source contents of the records, which should
facilitate the identification of documentation by researchers, and the access to archive materials
on particular issues by users. The described archives are undoubtedly a valuable source of
information about the recent history of the North-Eastern region of Poland, and in particular, the
mechanisms of operation of state security authorities.
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Object case “Parliament”. Documentation of operational control

of the elections to the contract sejm in the Suwałki province

The maintained records of the object case under the code name “Parliament” reveals the scope
of interest and attempts to influence the most important political event of 1989 in the Suwałki
province, namely the election on the 4th of June, by the communist apparatus of repression. The
main objective of the initiated case was to ensure the flow of information about the feelings, opinions
and comments related to the elections to the Sejm and the Senate, which was possible, among other
things, through the use of personal sources of information, operational contacts and external
observation. The directions of operational activities were determined in the instructions and letters
sent by the head office of the Ministry of Internal Affairs. The monitoring activities carried out
within the framework of the “Parliament” case were to serve the surveillance of not only opposition
parties’ candidates, but also representatives of the government coalition parties, and the information
from the operating activities of the Security Service was designed to “maximize” the results of the
Communist Party and its coalition partners.

Microfilming of the records of KW MO/WUSW in Poznań

On the example of KW MO/WUSW in Poznań, the article discusses the history of microfilming
the records by the Security Service. On the basis of the found guidelines and regulations concerning
microfilming, the evolution of the process of selecting the files for microfilming and which
documents in each category were selected for microfilming has been presented. The first decisions
concerning the microfilming of documentation produced by the communist security authorities were
made already in the 1960s. The next step took place from the mid-1970s, and reached its peak
in 1983-1989. The following records were qualified for microfilming: records of operational value,
mainly personal sources of information and operational cases, and to a lesser extent, investigative
records and object cases. Statistical data on the microfilmed records in WUSW Poznań for the
years 1983-1989 were found. They give an interesting picture of what categories of cases and what
quantities were microfilmed. On the basis of the presented statements and the current content of
the archives of IPN in Poznań, it is possible to determine the collection of microfiche for WUSW in
Poznań.

Women – officers of the Provincial Public Security Bureau (WUBP)

in Białystok in the first years of activity (outline of issues)

In order to carry out the tasks provided for by the foreign Stalinist regime in Poland, the public
security apparatus tried to reach all levels of society. In the vast majority, women employed in the
WUBP in Białystok, as well as across the country, occupied the positions of secretaries, typists or
switchboard operators. Some of them were often involved in operational projects, and conducted
training preparing other officers for operations. Many of them participated in the referendum and
the so-called securing of the elections in 1947, in amnesty actions, and even in the fight with the
resistance movement. Thanks to their commitment, some of the women were quickly promoted and
performed managerial positions in the Białystok office. In the early years of WUBP, there were
also cases that deviate from the above image. Among the analysed group of officers employed in
the Ministry, there were women who decided to cooperate with the resistance movement. Thanks to
the information provided by them to the AK (Home Army) command many people avoided
murderous hearings, persecution and even death.
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“The enemy of the regime”. The activities of the opposition 

in the 1980s and repressions of the authorities 

against Ewa Kuberna

Among the employees of major industrial plants, who decided to resist the communist
authorities in the 1980s, the majority were men. However, it should be noted that political changes
that were taking place in the country at that time, were also a consequence of the brave and decisive
actions taken by women. One of the leading activists of the opposition in the region was Ewa
Kuberna. This article presents her opposition activity in Stalowa Wola, starting with her joining
NSZZ “Solidarity”, and finishing with the assistance provided to trade unionists and their families.
Numerous repressions and harassments, to which Ewa Kuberna was subjected by the communist
authorities have also been described. Despite the arrests, home searches and financial penalties
imposed by the courts, she did not resign from her opposition activity.

“Rotmistrz”, “Wuj”, “Hrabia Lolo”.

Andrzej Rzeszotarski in the documents of the repression

apparatus

Andrzej Rzeszotarski is a character essentially absent from the pages of Polish historiography.
This is not surprising, as he was not famous for any heroic or criminal acts during the Second
World War, he did not hold any positions in the party-state system of the People’s Republic of
Poland, he was not active in political opposition, did not succeed in science, art or sport.
Rzeszotarski was not engaged in anything that would be in the interest of historians of modern
Polish history. Is it then worth the trouble to make historical considerations about a character
who – at first glance – is ahistorical? Thanks to the article, we learn about the career of a PRL bon
vivant and “businessman”, whose activities covered almost any kind of trade, anything that gave
hope of profit – from gold, diamonds, limousines and currency to plastic gallantry and white Kiwi
shoe paste. This text is an attempt to present a picture of a person who formed the unofficial image
of Warsaw in the 1960s and was part of the dark side of the city, condemned by the authorities.

The Special Criminal Court in Gdańsk (1945–1946). 

Contribution to the monograph

The Special Criminal Court (SSK) in Gdańsk was organized at the end of June 1945 as the last
institution of its kind in Poland. The first indictment was submitted to the SSK in Gdańsk on
4 August 1945, and the first hearing was held on 6 September 1945. Out of the 1345 cases on Nazi
crimes submitted to the SSK in Gdańsk, 1431 people were charged. Out of this group, the cases
of 534 persons were examined, of which 293 persons were convicted, and 69 were sentenced to the
death penalty. After the end of the war and the first wave of processes, which sentenced those
accused of war crimes and cooperation with the occupier, the status of the special courts began to
be opposed by an increasing group of lawyers. Finally, on 17 October 1946, a decree on the
abolition of special criminal courts was announced, and cases carried out by these courts came
under the jurisdiction of competent district courts. Polish historiography still lacks a monograph
on the institutions established for the punishment of Nazi war criminals. This article aims to, at
least partially, fill this gap by describing the organization and functioning of one such institution,
which covered a considerable part of the area included after the war in the Recovered Territories.
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New legislation and political and economic crimes in the

years 1944–1947 on the example of Kraków

The article presents the complicated situation of post-war Poland, destroyed by years of
occupation. Upon the example of four cases concerning the “black market”, currency and gold
trading, money exchange and falsification in the period 1944-1947, the changes introduced into
Polish law were confronted with social attitudes and the impact of these changes on daily life.
Issues concerning the province of Kraków were led by WUBP in Kraków and PUBP in Limanowa.
All the cases seek to provide a brief biography of those involved in the cases.

Security Service in the land of snow

In February 1977 the Henryk Arctowski PAN polar station began its operation. It would seem
that biological studies should not become a subject of increased interest of the security police,
especially that that they were carried out at the other end of the world. Nothing could be further
from the truth. The program of Polish polar research was covered by the operational supervision
of the Security Services since the day it was launched. In August 1985 the III Division of the III MSW
Department decided to launch the object case under the code name “Polarnik”, which covered
PAN polar stations at King George Island and Spitsbergen. The operational activities of the security
services can be divided into two stages: supervision of the preparations for the expedition, and
then its proper course. In the first case, the key issue was the proper selection of the participants
of the expedition, primarily in political terms. The actions taken before the expedition were
continued during its course, as the summer groups were accompanied by security services officers.
After returning home, they drew up a comprehensive report which informed about the observed
irregularities and described the steps taken to remove them.

Lech Bądkowski in the light of the materials of the communist

security apparatus

Lech Bądkowski (1920-1984) was a soldier in World War II, a journalist, a writer, an activist
of the Kashubian-Pomeranian region, a rebel against the communist regime, the spokesman of the
Inter-Enterprise Strike Committee in Gdańsk in August 1980. By the mid-1970s, the local structures
of the Communist Party in Gdańsk perceived him as the main “opposition centre” on the Coast.
For this reason, Lech Bądkowski, until his death, remained the subject of intense operational interest
of the PRL security authorities. Under surveillance in the years 1968-1984, as the subject of
operational action under the code name “Inspirator”, whose records were destroyed by the Security
Service in 1990. Nevertheless, meticulous query into the materials of the communist security
apparatus transferred to the archives of the Institute of National Remembrance allowed to reproduce
the methods used to combat his activities, the operational techniques and the scope of surveillance
of the writer from Gdańsk. We managed to find numerous references relating to Lech Bądkowski in
the reports and summaries of the Gdańsk security services, as well as access valuable documents
about him in the various documents of operational cases.
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The location of communication departments in the structures of

the Security Service in the 1980s in the light of the letter 

by general Konrad Straszewski of 2 January 1984 

and Decision no 04 of the Minister of Internal Affairs 

general Czesław Kiszczak of 6 April 1989

Upon the decision of the Minister of Internal Affairs of 8 December 1983, communication
departments in the provincial offices of internal affairs (and in the Metropolitan Office of Internal
Affairs) were included in the structures of the Security Service and remained there until the
dissolution of the services. Although the decision of the Minister of 8 December 1983 has not been
found in the archives of the Institute of National Remembrance, it is confirmed by other documents
found primarily in the resources of OBUiAD IPN in Kraków. Two of these documents: a letter of 2
January 1984 by general Konrad Straszewski and Decision no 04 of the Minister of Internal Affairs
general Czesław Kiszczak of 6 April 1989, were published in full in the presented text.





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.
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Fo no te ka archiwum IPN li czy obec nie 664 jed nost ki ar chi wal ne ma -
te ria łów dźwię ko wych za pi sa nych na róż nych ro dza jach no śni ków.
Z uwa gi na ak to twór ców dzie li my ją na dwie gru py: na gra nia po -
wsta łe w wy ni ku dzia łal no ści cy wil nych i woj sko wych or ga nów bez -
pie czeń stwa pań stwa i są dow nic twa oraz na te pocho dzą ce z da rów
pry wat nych. W artykule po da no przy kła dy na grań re pre zen tu ją cych
każ dą z grup, a na stęp nie omó wio no spe cy fi kę po wsta wa nia oraz
pro ce sy ar chi wo twór cze do ku men ta cji dźwię ko wej wy two rzo nej
przez pio ny tech ni ki ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa. Opi sa no
pa ra me try i pro ces di gi ta li za cji fo no te ki, któ ry ma na ce lu za bez pie -
cze nie na grań przed dal szą de gra da cją ich no śni ków, a tak że moż li -
wość do stę pu do cy fro wych na grań bez ko niecz no ści każ do ra zo we go od wo ły wa nia się do ana lo -
go wych od po wied ni ków.

Fo no te ka ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
i jej ar chi wi za cja z wy ko rzy sta niem pro gra mu ZEUS (s. 35–54)

Z bie giem lat dzia łal no ści Służ by Bez pie czeń stwa ilość in for ma cji
zgro ma dzo nych przy oka zji in wi gi la cji pol skie go spo łe czeń stwa,
po zy ska nych w du żej mie rze dro gą ope ra cyj ną, by ła tak du ża, że
zmu sza ła kie row nic two Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych do szu -
ka nia roz wią zań umoż li wia ją cych za pa no wa nie nad mi lio na mi da -
nych. Po sta no wio no wy ko rzy stać osią gnię cia po stę pu tech no lo gicz -
ne go, szcze gól nie w dzie dzi nie tech ni ki kom pu te ro wej. No win ki
elek tro nicz ne, zda niem sze fo stwa re sor tu spraw we wnętrz nych, po -
zwo li ły by na wpro wa dze nie do „ma szyn cy fro wych” wszel kich in -
for ma cji ewi den cyj nych do ty czą cych osób i spraw bę dą cych w za -
in te re so wa niu pio nów ope ra cyj nych SB i MO. Za kła da no, że oprócz
wy mier nych ko rzy ści, np. ogra ni cze nia licz by per so ne lu ob słu gu -

jące go wów czas sys tem kar to tecz ny, kom pu te ry za cja po zwo li tak że skró cić czas wy szu ki wa nia
da nych, umoż li wi szyb kie prze ka zy wa nie in for ma cji do wszyst kich upraw nio nych jed no stek
resortu i w znacz ny spo sób uła twi przy go to wy wa nie ana liz i sta ty styk.

Elek tro nicz ne ba zy da nych Służ by Bez pie czeń stwa (s. 55–70)

W lu tym 1977 r. na An tark ty ce roz po czę ła dzia łal ność sta cja po lar -
na PAN im. Hen ry ka Arc tow skie go. Wy da wa ło by się, że ba da nia
bio lo gicz ne nie po win ny być z punk tu wi dze nia „bez pie ki” przed -
mio tem wzmo żo ne go za in te re so wa nia, tym bar dziej że prze pro wa -
dza no je na dru gim koń cu świa ta. Nic bar dziej myl ne go. Pro gram
pol skich ba dań po lar nych od chwi li za ini cjo wa nia zo stał ob ję ty ope -
ra cyj ną opie ką SB. W sierp niu 1985 r. Wy dział III De par ta men -
tu III MSW zde cy do wał się na za ło że nie spra wy obiek to wej krypt.
„Po lar nik”, któ rą ob ję to sta cje po lar ne PAN na wy spie Kró la Je rze -
go i Spits ber ge nie. Dzia ła nia ope ra cyj ne SB moż na po dzie lić na dwa
eta py: nad zór nad przy go to wa nia mi do wy pra wy, a na stęp nie nad jej
pra wi dło wym prze bie giem. W pierw szym przy pad ku klu czo wym
za gad nie niem był wła ści wy do bór uczest ni ków eks pe dy cji, przede
wszyst kim pod wzglę dem po li tycz nym.

Służ ba Bez pie czeń stwa w kra inie śnie gu (s. 331–376)
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