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Za sób obec ne go Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
Gru zji sta no wią ma te ria ły wcho dzą ce wcze śniej w skład trzech
od ręb nych ar chi wów hi sto rycz nych: Ko mi te tu Bez pie czeń stwa
Pań stwo we go Gru zji, Mi li cji So wiec kiej w Gru zji oraz Ko mu ni -
stycz nej Par tii Gru ziń skiej So cja li stycz nej Re pu bli ki So wiec kiej.
W ar ty ku le przed sta wio no ge ne zę po wsta nia tych ar chi wów, ich
za sób, scha rak te ry zo wa no za war tość naj cie kaw szych ze spo łów
ar chi wal nych oraz struk tu rę or ga ni za cyj ną Ar chi wum MSW.
Omó wio no rów nież za gad nie nia zwią za ne z po pu la ry za cją za so -
bu ar chi wal ne go, m.in. cza so pi smo „Ar chiw nyj Wiest nik”, wy da wa ne w ję zy kach gru ziń skim i an -
giel skim, oraz uczest nic two w pro duk cji fil mów do ku men tal nych. Po ru szo no do dat ko wo kwe stie
do ty czą ce re ali zo wa nych pro jek tów ba daw czych i współ pra cy mię dzy na ro do wej Ar chi wum MSW
Gru zji z za gra nicz ny mi or ga ni za cja mi, uczel nia mi i mu ze ami.

Ar chi wum MSW Gru zji – prze szłość, te raź niej szość i przy szłość (s. 91–108)

Je sie nią 1989 r. Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NRD
usiło wa ło w trak cie taj nej ope ra cji po zbyć się ogrom nej licz by akt.
Pracow ni cy Sta si po dar li ok. 40 mln kar tek pa pie ru – prze cięt nie
na 4 do 30 czę ści. W cią gu za le d wie kil ku ty go dni znisz czo no w ten
spo sób co naj mniej 6 kmb akt, drąc je na ok. 600 mln pa pie ro wych
skraw ków. Do dziś są one prze cho wy wa ne w pra wie 16 tys. du żych
pa pie ro wych wor ków przez Urząd Peł no moc ni ka Fe de ral ne go
do spraw Ma te ria łów Pań stwo wej Służ by Bez pie czeń stwa NRD
(BStU). Ręcz ne zło że nie tak ogrom nej licz by po dar tych stron moż li -
we jest tyl ko czę ścio wo, co wię cej, trwa ło by nie zwy kle dłu go. Dla te -
go In sty tut Fraun ho fe ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech nik
Kon struk cyj nych w Ber li nie (Fraun ho fer IPK) w 2007 r. otrzy mał
od rzą du fe de ral ne go za da nie opra co wa nia kom plek so we go sys te mu

umoż li wia ją ce go zauto ma ty zo wa ną wir tu al ną re kon struk cję po dar tych do ku men tów Sta si.

Tech no lo gia i moż li we za sto so wa nia zauto ma ty zo wa nej wir tu al nej re kon struk cji po dar -
tych akt Sta si (ePuzzler) (s. 109–136)

Przy czy ny, prze bieg i skut ki „straj ku gło do we go” zor ga ni zo wa ne -
go przez stu den tów Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu
w li sto pa dzie 1957 r. nie do cze ka ły się do tąd wy czer pu ją ce go opra -
co wa nia. A szko da, dla stu den tów bo wiem by ło to nie tyl ko du że
prze ży cie, lecz także nie za po mnia na lek cja sa mo or ga ni za cji i so li -
dar no ści w ob li czu wspól nych pro ble mów. Po wy da rze niach paź -
dzier ni ko wych 1956 r. to wła śnie boj kot uczel nia nej sto łów ki stał
się ko lej nym wy da rze niem, któ re kształ to wa ło po sta wy to ruń skich
stu den tów. Przy niósł też wy mier ny suk ces w po sta ci wy ne go cjo wa -
nia od stro ny rzą do wej fun du szy pie nięż nych, któ re mo gły zo stać
prze zna czo ne na przy go to wa nie do dat ko wej licz by po sił ków dla naj -
bar dziej po trze bu ją cych stu den tów. W ar ty ku le omó wio no to ruń ski
„strajk gło do wy” z per spek ty wy za cho wa nych ma te ria łów Służ by
Bez pie czeń stwa, uzu peł nio nych do ku men ta cją Ar chi wum UMK
w To ru niu i Ar chi wum Pań stwo we go w Byd gosz czy. 

„Strajk gło do wy” stu den tów Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka 
w To ru niu w dniach 8–9 li sto pa da 1957 r. 
w świe tle do ku men ta cji SB (s. 177–208)
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 9–22

Hanna Staszewska
(Archiwum Państwowe w Poznaniu)

Zintegrowany System

Informacji Archiwalnej (ZoSIA)

w archiwach państwowych.

Informacje wstępne

In wen ta ry zo wa nie i opra co wy wa nie ma te ria łów ar chi wal nych oraz opi sy wa nie za so -
bu na le żą do naj waż niej szych za dań ar chi wów pań stwo wych. Re ali zo wa ne są one
m.in. za po mo cą sys te mu in for ma tycz ne go, któ ry przede wszyst kim w za kre sie ewi -

den cji za so bu na po zio mie ze spo łu ar chi wal ne go (Sys tem Ewi den cji Za so bu Ar chi wal -
ne go – SE ZAM) jest w ar chi wach obo wiąz ko wy od 2000 r.1 Ba za ta gro ma dzi da ne
o ze spo łach ar chi wal nych czy ru chu ar chi wa liów, czy li na byt kach, ubyt kach oraz prze -
su nię ciach mię dzy ze spo ło wych, i – zgod nie z prze pi sa mi me to dycz ny mi – słu ży do ge -
ne ro wa nia wy dru ków ra por tów: kar ty ze spo łu/zbio ru, spi su ze spo łu, księ gi
na byt ków/ubyt ków/prze su nięć itd. Zbu do wa na zo sta ła w pro gra mie MS Ac cess i wy peł -
nia na jest przez ar chi wa w za in sta lo wa nej lo kal nie apli ka cji, za tem każ de ar chi wum pro -
wa dzi ło lub pro wa dzi od ręb ną ba zę. Da ne są co rocz nie prze sy ła ne do Na czel nej Dy rek cji
Ar chi wów Pań stwo wych i tam sca la ne. Od 2001 r. część z nich jest za miesz cza na w ar -
chi wal nym ser wi sie in ter ne to wym: www.ar chi wa.gov.pl2. 

W 1997 r. wpro wa dzo no do ar chi wów na rzę dzie in for ma tycz ne, rów nież opar te o MS
Ac cess, czy li apli ka cję do in wen ta ry za cji ma te ria łów ar chi wal nych, któ rą na zwa no „In -
wen ta rze Ze spo łów Ar chi wal nych” (IZA)3. W wer sji 6.0 po zwa la ona na in wen ta ry za cję
do ku men ta cji ak to wej, ulot nej, kar to gra ficz nej i tech nicz nej. IZA nie jest jed nak ba zą

9
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1 Za rzą dze nie nr 2 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 9 III 1999 r. w spra wie ewi den -
cji za so bu ar chi wal ne go 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, oprac. M. Ta ra ka now ska, E. Ro sow -
ska, War sza wa 2001, s. 616–630.

2 Zob. A. La szuk, Stan in for ma ty za cji ar chi wów pań stwo wych, „Ar che ion” 2004, t. 107, s. 171–204. 
3 Ibi dem, s. 182.
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obo wiąz ko wą, lecz je dy nie za le ca ną; z te go też po wo du nie któ re ar chi wa jej nie uży wa -
ją. Kom pu te ry za cja ar chi wów spo wo do wa ła, że ar chi wa sa mo dziel nie i na we wnętrz ny
uży tek two rzy ły wła sne ba zy, co w re zul ta cie do pro wa dzi ło do nad mier ne go roz pro sze -
nia da nych i utrud nia za rzą dza nie za so bem i in for ma cją ar chi wal ną4. Do dat ko wą wa dą
jest prze sy ła nie da nych do NDAP i ich cen tral ne sca la nie5.

Wie lo krot nie wska zy wa no na nie do god ność po wyż szych roz wią zań, pod no szo no też
po trze bę zbu do wa nia – na pod sta wie ist nie ją cych baz – sys te mu zin te gro wa ne go obej -
mu ją ce go za rów no wszyst kie ar chi wa, jak i róż no rod ne ich funk cje6.

W lip cu 2007 r. na czel ny dy rek tor ar chi wów pań stwo wych Sła wo mir Ra doń po wo łał
ze spół na uko wy do opra co wa nia, przy go to wa nia i wdro że nia w ar chi wach pań stwo wych

Hanna Staszewska
A
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10

4 We dług wy li czeń W. Woź nia ka pod ko niec 2007 r. w ar chi wach pań stwo wych funk cjo no wa ło po -
nad 800 baz da nych. W. Woź niak, Zin te gro wa ny Sys tem In for ma cji Ar chi wal nej (ZoSIA) ja ko przy szłość
sys te mów in for ma tycz nych w ar chi wach pań stwo wych [w:] Wkład ar chi wi stów war szaw skich w roz wój
ar chi wi sty ki pol skiej, red. A. Ku lec ka, War sza wa 2012, s. 478.

5 Zob. M. Zdu nek, Ad mi ni stro wa nie sys te mem ZoSIA na przy kła dzie Ar chi wum Pań stwo we go
w Pozna niu, „Ar chi wi sta Pol ski” 2012, nr 3, s. 75–81.

6 Zob. A. La szuk, op. cit., s. 197–200.

Fragment podręcznika użytkownika ZoSIA
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Zin te gro wa ne go Sys te mu In for ma cji Ar chi wal nej (ZoSIA)7. Człon ko wie ze spo łu oraz
za pro sze ni kon sul tan ci i eks per ci pra co wa li pod kie run kiem Ra fa ła Ma gry sia, ów cze sne -
go pra cow ni ka Ar chi wum Pań stwo we go w Lu bli nie8. Ko or dy na cję prac ze spo łu po wie -
rzo no Ni ko de mo wi Boń czy -To ma szew skie mu, dy rek to ro wi Ar chi wum Do ku men ta cji
Me cha nicz nej (póź niej Na ro do we Ar chi wum Cy fro we)9. 

Sys tem za pro jek to wa no w opar ciu o kom po nen ty open so ur ce i two rzo ny jest on przez
pro gra mi stów za trud nio nych w NAC. Nie za sto so wa no więc mo de lu za ma wia nia sys te -
mu w fir mie ze wnętrz nej, co sta no wi ło dość no wa tor skie roz wią za nie w ad mi ni stra cji
pu blicz nej. Po zwa la to na ela stycz ne po dej ście oraz na do wol ną roz bu do wę i prze bu do -
wę sys te mu bez ogra ni czeń zwią za nych z li cen cją, gdyż wszyst kie pra wa au tor skie, w tym
au tor skie pra wa ma jąt ko we, na le żą do NAC10. Od 2013 r. sys tem opra co wy wa ny jest we -
dług me to dy ki za rzą dza nia pro jek ta mi opar tej na PRIN CE211.

ZoSIA dzia ła ja ko apli ka cja we bo wa w In ter ne cie, nie wy ma ga więc na kła dów fi nan -
so wych na do dat ko wy sprzęt czy opro gra mo wa nie. Da ne wpro wa dza ne do sys te mu są
au to ma tycz nie gro ma dzo ne i prze cho wy wa ne w Na ro do wym Ar chi wum Cy fro wym,
a dokład nie – w Cen tral nym Re po zy to rium Cy fro wym Ar chi wów Pań stwo wych. Właś -
nie NAC dba o ich bez pie czeń stwo12.

Sys tem w grud niu 2008 r. zo stał na pró bę wpro wa dzo ny w dwóch ar chi wach
państwowych: w Po zna niu i Lu bli nie13. We dług sta nu na ma rzec 2015 r. ZoSIA dzia ła ła
w ar chi wach pań stwo wych (wraz z ich od dzia ła mi) w: Po zna niu, Lu bli nie, Lesz nie,
Gorzo wie Wiel ko pol skim, Ra do miu, Opo lu i Kra ko wie1 4. Pla no wa ne są wdro że nia
w kolej nych archi wach, co jest zgod ne z re ko men da cją ra por tu koń co we go, bę dą ce go
rezul ta tem audy tu z 2013 r. zle co ne go fir mie ze wnętrz nej przez na czel ne go dy rek to ra
archi wów państwo wych15.

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA)...
A
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7 Za rzą dze nie nr 7 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 13 VII 2007 r. w spra wie po wo -
ła nia ze spo łu na uko we go do opra co wa nia, przy go to wa nia i wdro że nia w ar chi wach pań stwo wych Zin -
te gro wa ne go Sys te mu In for ma cji Ar chi wal nej.

8 Od lu te go 2012 r. kie row ni kiem pro jek tu ZoSIA jest Ma ciej Zdu nek, kie row nik Od dzia łu In for ma -
cji i Za so bów Cy fro wych NAC.

9 NAC po wsta ło na mo cy Roz po rzą dze nia mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go z 6 II 2008 r.
w spra wie zmia ny na zwy i za kre su dzia ła nia Ar chi wum Do ku men ta cji Me cha nicz nej w War sza wie
(DzU, 2008, nr 29, poz. 167). Zob. W. Woź niak, Za da nia Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go w za kre sie
gro ma dze nia, prze cho wy wa nia i udo stęp nia nia do ku men tów elek tro nicz nych [w:] Wkład ar chi wi stów
war szaw skich…, s. 463–474; idem, Mi sja Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go – spoj rze nie w przy szłość,
„Ar che ion” 2012, t. 113, s. 87–100.

10 Idem, Zin te gro wa ny Sys tem In for ma cji Ar chi wal nej…, s. 479.
11 A. Świą tek, M. Zdu nek, „Ar chi tek tu ra sys te mów te le in for ma tycz nych dla sie ci ar chi wów pań -

stwo wych w Pol sce”, pra ca dy plo mo wa na pi sa na na Uni wer sy te cie War szaw skim, na Po dy plo mo wych
stu diach dla ka dry za rzą dza ją cej ko mó rek od po wie dzial nych za te le in for ma ty kę w jed nost kach cen tral -
nej ad mi ni stra cji rzą do wej, War sza wa 2015, s. 9.

12 W. Woź niak, Zin te gro wa ny Sys tem In for ma cji Ar chi wal nej…, s. 480.
13 De cy zje nr 37 i 38 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 22 XII 2008 r. w spra wie wpro -

wa dze nia Zin te gro wa ne go Sys te mu In for ma cji Ar chi wal nej ZoSIA do te sto we go sto so wa nia w ar chi -
wach pań stwo wych w Po zna niu i Lu bli nie. 

14 Zob. www.nac.gov.pl, Rocz ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go
w 2014 r., s. 30–31 (do stęp 26 III 2015 r.). Ogó łem sieć ar chi wal na pod le gła NDAP li czy 33 ar chi wa.

15 A. Świą tek, M. Zdu nek, op. cit., s. 8. Zob. też Za rzą dze nie nr 12 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów
pań stwo wych z 3 VII 2014 r. w spra wie za sad wdro że nia Zin te gro wa ne go Sys te mu In for ma cji Ar chi -
wal nej ZoSIA w ar chi wach pań stwo wych.
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Da ne gro ma dzo ne w do tych czas użyt ko wa nych ba zach (SE ZAM i IZA), są prze no -
szo ne do ZoSIA, a ich po praw ność jest spraw dza na za po mo cą funk cjo nal no ści po zwa -
la ją cych na wy ko ny wa nie wa li da cji da nych w ba zach MS Ac cess1 6. W mar cu 2015 r.
w oma wia nym sys te mie znaj do wa ły się opi sy 30 969 ze spo łów/zbio rów ar chi wal nych
oraz 2 934 391 j.a.17
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16 A. Świą tek, M. Zdu nek, op. cit., s. 30.
17 Da ne uzy ska ne od M. Zdun ka z NAC do ty czą tyl ko ar chi wów pań stwo wych. We dług spra woz da -

nia NDAP za 2013 r. ar chi wa pań stwo we prze cho wu ją 93 224 ze spo ły ar chi wal ne, skła da ją ce się
z 43 452 982 j.a. Zob. www.archiwa.gov.pl, Spra woz da nie KN -1 za 2013 r. (do stęp 30 III 2015 r.).

Fragment formularza edycji opisu zespołu archiwalnego w ZoSIA
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Sys tem jest też wdra ża ny w in sty tu cjach spo za sie ci ar chi wal nej, ale prze cho wu ją -
cych ar chi wa lia: Pań stwo wym Mu zeum na Maj dan ku, Mu zeum Na ro do wym w Kra ko -
wie, Mu zeum Za moy skich w Ko złów ce, Mu zeum Za ba wek i Za ba wy w Kiel cach,
Ar chi wum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, Fun da cji Kul tu ry i Dzie dzic twa Or mian
Polskich, Cen tral nym Mu zeum Jeń ców Wo jen nych w Łam bi no wi cach -Opo lu, Zam ku
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Fragment formularza edycji opisu jednostki archiwalnej w ZoSIA
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Kró lew skim w War sza wie, Mu zeum Re gio nal nym w Sta lo wej Wo li, In sty tu cie im. Je -
rze go Gro tow skie go, Fun da cji Ar che olo gia Fo to gra fii, Mu zeum Dwo ry Kar wa cja nów
i Gła dy szów w Gor li cach, Ar chi wum Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go18.

Po nad to na po trze by dy dak tycz ne, przede wszyst kim stu den tów ar chi wi sty ki, przy -
go to wa no wer sję edu ka cyj ną sys te mu. Uży wa się jej m.in. na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu oraz uni wer sy te tach: War szaw skim, Szcze ciń skim i Opol skim19.

Sys tem po zwa la na opis za so bu ar chi wum na po zio mach ze spo łu, jed nost ki ar chi wal -
nej, se rii, pod se rii, do ku men tu (obiek tu), od po wia da więc za sa dzie hie rar chicz ne go opi -
su zgod ne go ze stan dar dem mię dzy na ro do wym ISAD(G)20. Ko lej ne wer sje pro gra mu są
uzu peł nia ne o no we funk cjo nal no ści, a tak że udo sko na la ny jest in ter fejs użyt kow ni ka.
Wer sja oma wia na w ni niej szym tek ście zo sta ła wpro wa dzo na w mar cu 2014 r. i ozna -
czo na nu me rem 1.4. 

W ce lu uła twie nia pra cy w apli ka cji opra co wa no do stęp ny on -li ne pod ręcz nik użyt -
kow ni ka, wy ko rzy stu ją cy me cha nizm Wi ki i opi su ją cy w przy stęp ny spo sób (m.in. dzię -
ki za miesz cza niu zrzu tów ekra nu i kon kret nych przy kła dów) po szcze gól ne czyn no ści
i ope ra cje prze wi dzia ne do wy ko na nia w sys te mie.

Pra ca w ZoSIA opie ra się na work flow, czy li prze pły wie pra cy w ar chi wum, a jej pod -
sta wą są ro le przy dzie lo ne użyt kow ni ko m. Na każ dą z nich skła da się ze staw upraw nień
oraz za dań, któ re użyt kow nik po wi nien wy ko nać w sys te mie, aby wy peł nić swo je
obowiąz ki w ar chi wum. Wy róż nić za tem moż na na stę pu ją ce ro le: „Księ ga na byt ków
i ubyt ków” (do pro wa dze nia ewi den cji syn te tycz nej), „Re dak tor” (oso ba czu wa ją ca
nad opra co wa niem ze spo łu: mo że in wen ta ry zo wać, nada wać se rie/pod se rie, kon tro lo wać
po praw ność opi sów), „Edy tor” (in wen ta ry zu je ar chi wa lia), „Kie row nik” (kon tro lu je opi -
sy, or ga ni zu je pra cę, czy li przy dzie la ze spo ły do edy cji, mo że zmie niać ka drę do po szcze -
gól nych ze spo łów, czu wa nad pro ce sem mo dy fi ka cji opi sów). 

Za rzą dza nie sys te mem na szcze blu ar chi wum to za da nie ad mi ni stra to rów lo kal nych,
któ rzy za kła da ją i li kwi du ją kon ta użyt kow ni kom, a za po mo cą we bo we go na rzę dzia
Man tis zgła sza ją ewen tu al ne błę dy i pro po zy cje zmian2 1.

Czyn no ści wy ko ny wa ne w sys te mie są re je stro wa ne, dla te go z wie lu po zio mów moż -
na w każ dej chwi li spraw dzić, kto i co do sys te mu wpro wa dził, zmo dy fi ko wał lub usu -
nął – uła twia to szyb kie wy kry cie po mył ki.

Opis za so bu ar chi wum

Opis za so bu na po zio mie ze spo łu/zbio ru ar chi wal ne go jest opar ty na prze pi sach
NDAP z 4 li sto pa da 2013 r. o ewi den cji za so bu22. For mu larz do ty czą cy ze spo łu prze wi -
du je na stę pu ją ce da ne: 
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18 A. Świą tek, M. Zdu nek, op. cit., s. 9.
19 Rocz ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści Na ro do we go Ar chi wum…, s. 31.
20 Mię dzy na ro do wy stan dard opi su ar chi wal ne go. Część ogól na ISAD(G), Wer sja 2, oprac. i tłum.

H. Wajs, War sza wa 2005.
21 Zob. M. Zdu nek, op. cit., s. 75–81.
22 Za rzą dze nie nr 11 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 4 XI 2013 r. w spra wie ewi den -

cji za so bu ar chi wal ne go w ar chi wach pań stwo wych. Wcze śniej obo wią zy wa ły De cy zja nr 3 na czel ne go
dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 30 I 2004 r. w spra wie ewi den cji za so bu ar chi wal ne go w ar chi wach 
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– nr ze spo łu (uni kal ny w ska li za so bu ar chi wum),
– stan opra co wa nia, czy li ozna cze nie ze spo łu sym bo lem A (w ca ło ści opra co wa ny),

B (nie opra co wa ny) oraz A i B (czę ścio wo opra co wa ny),
– przy na leż ność ze spo łu do gru py opra co wa nia A1, A2, A323, 
– na zwa ze spo łu (głów na, daw na, ob co ję zycz na, na zwa twór cy),
– da ty skraj ne,
– licz ba j.a. i me traż w przy pad ku do ku men ta cji tra dy cyj nej oraz MB i licz ba pli -

ków/do ku men tów w do ku men ta cji elek tro nicz nej (z po dzia łem na: ogó łem, opra co wa -
nych, bez ewi den cji),

– kla sy fi ka cja ustro jo wa ak to twór cy (np. urzę dy sta nu cy wil ne go, ak ta me try kal ne,
ak ta są dów itp.),

– ro dzaj do ku men ta cji w ze spo le (ak to wa, ulot na, kar to gra ficz na, fo to gra ficz na, tech -
nicz na, fil my, na gra nia, pie czę cie, do ku men ty per ga mi no we i pa pie ro we, in ne),

– opis tech nicz ny (for ma ze wnętrz na i stan fi zycz ny),
– po mo ce ar chi wal ne i środ ki ewi den cyj ne (np. in wen tarz ar chi wal ny, spis zdaw czo -

-od bior czy itp.),
– dzie je ak to twór cy,
– za war tość ze spo łu,
– do stęp ność,
– sta tus ze spo łu (otwar ty/za mknię ty),
– ję zyk do ku men ta cji,
– bi blio gra fia,
– da ne o na byt kach/ubyt kach/prze su nię ciach mię dzy ze spo ło wych.
Ope ra cje ewi den cyj ne wy ko ny wa ne w ob rę bie ze spo łu obej mu ją tak że pro wa dze nie

w od po wied nich for mu la rzach:
– księ gi na byt ków, czy li re je stra cji te go, co do ze spo łu przy by ło spo za ar chi wum

w dro dze prze ję cia (np. z urzę du czy in sty tu cji), za ku pu, da ru lub de po zy tu;
– księ gi ubyt ków, czy li re je stra cji te go, co z ze spo łu uby ło, np. po przez wy bra ko wa -

nie lub prze ka za nie do in ne go ar chi wum;
– księ gi prze su nięć mię dzy ze spo ło wych, czy li re je stra cji ma te ria łów, któ re są z róż -

nych wzglę dów prze su wa ne mię dzy ze spo ła mi.
Po wyż sze czyn no ści, skła da ją ce się w re zul ta cie na ewi den cję syn te tycz ną za so bu,

są nie zwy kle istot ne z punk tu wi dze nia skar bo we go, gdyż wie dza o sta nie licz bo wym
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pań stwo wych oraz De cy zja nr 18 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 30 X 2002 r. w spra -
wie gro ma dze nia, prze cho wy wa nia i ak tu ali za cji ewi den cji za so bu ar chi wów pań stwo wych.

23 Od 2003 r. każ de ar chi wum pań stwo we obo wiąz ko wo dzie li swój za sób na trzy gru py opra co wa -
nia, m.in. we dług kry te rium chro no lo gicz ne go i hie rar chii ak to twór cy. Ze spo ły z gru py A2 i A3 mo gą
pod le gać uprosz czo nym me to dom opra co wa nia: wy mo gi są ob ni żo ne, za opra co wa ne mo gą być uzna ne
ze spo ły ma ją ce pra wi dło wo spo rzą dzo ne spi sy zdaw czo -od bior cze (czy li nie mu szą to być in wen ta rze),
ak ta we wnątrz te czek mo gą być nie spa gi no wa ne i nie upo rząd ko wa ne chro no lo gicz nie, skró co ne mo gą
być wstę py do in wen ta rzy i no tat ki in for ma cyj ne. Zob. De cy zję nr 20 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów
pań stwo wych z 10 XII 2002 r. w spra wie wpro wa dze nia wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych uprosz -
czo ne go opra co wa nia za so bu ar chi wal ne go prze cho wy wa ne go w ar chi wach pań stwo wych. De cy zja ta
wzbu dzi ła kon tro wer sje w śro do wi sku ar chi wi stów. Zob. H. Sta szew ska, Uprosz czo ne me to dy opra co -
wa nia w ar chi wach pań stwo wych – eks pe ry ment me to dycz ny czy sta ty stycz ny?, „Ar chi wi sta Pol ski” 2010,
nr 1, s. 37–53.
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za so bu oraz wła ści we roz po zna nie i opi sa nie je go struk tu ry (ro dza je do ku men ta cji, stan
fi zycz ny, stan opra co wa nia itp.) są nie zbęd ne do wła ści we go za rzą dza nia za so bem, w tym
m.in. do pla no wa nia prac oraz do ce lów spra woz daw czych. 

Sys tem wy po sa żo no w od ręb ne mo du ły do in wen ta ry za cji ma te ria łów ar chi wal nych
na po zio mie jed nost ki ar chi wal nej na stę pu ją cych ro dza jów do ku men ta cji: ak to wej, ulot -
nej, kar to gra ficz nej, fo to gra ficz nej, tech nicz nej, fil mów, na grań oraz (do dat ko wo) mu -
ze aliów. Prze pi sy me to dycz ne sto so wa ne pod czas opi su fo to gra fii2 4, kar to gra fii25

i ma te ria łów ulot nych26 są sto sun ko wo no we, więc for mu la rze do in wen ta ry za cji tych
rodza jów do ku men ta cji są do nich do sto so wa ne. W po zo sta łych przy pad kach ści słe trzy -
ma nie się prze pi sów – z uwa gi na ich ana chro nicz ność – jest nie moż li we. Od no si się to
przede wszyst kim do re gu la cji z lat 196027 i 198428 na te mat spo rzą dza nia in wen ta rzy
oraz do prze pi sów o opra co wa niu na grań z 1972 r.29 ZoSIA nie ma do tej po ry mo du łu
do in wen ta ry za cji do ku men tów per ga mi no wych i pa pie ro wych (pra ce nad nim są w toku),
a tak że – do opi su pie czę ci30.

Wy mo gi sta wia ne in wen ta ry za cji od mien nych ro dza jów do ku men ta cji w ar chi wach
pań stwo wych róż nią się od sie bie w spo sób zna czą cy, tak więc i po szcze gól ne mo du ły
w sys te mie ma ją od ręb ne ze sta wy ele men tów opi su. Dla wszyst kich ro dza jów za pro po -
no wa no jed nak wspól ny ze staw pól, któ re na le ży wy peł nić. Są to: 

– sy gna tu ra,
– ty tuł jed nost ki (ory gi nal ny oraz tłu ma czo ny),
– da ty skraj ne.
W sys te mie zin te gro wa nym edy cję da nych uła twia ich au to ma tycz ne po bie ra nie z niż -

szych po zio mów opi su, np. licz ba j.a. lub ro dza je do ku men ta cji do opi su ze spo łu są pozy -
ski wa ne z in wen ta rza. Nie któ re czyn no ści wy ko nu je się w spo sób ma so wy. Przy kła do wo
za po mo cą jed nej ope ra cji moż na przy dzie lić opi sy po szcze gól nych jed no stek ar chi wal -
nych do se rii/pod se rii (w ba zie IZA każ dą j.a. na le ża ło przy dzie lić osob no, co przy in -
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24 De cy zja nr 8 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 24 IV 2006 r. w spra wie wpro wa -
dze nia wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych za sad opra co wa nia fo to gra fii w ar chi wach pań stwo wych.

25 De cy zja nr 11 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 23 X 2002 r. w spra wie po rząd ko -
wa nia i ewi den cjo no wa nia do ku men ta cji kar to gra ficz nej w ar chi wach pań stwo wych. 

26 De cy zja nr 12 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 9 III 2007 r. w spra wie wpro wa -
dze nia wska zó wek me to dycz nych do ty czą cych za sad gro ma dze nia i opra co wa nia ma te ria łów ulot nych
w ar chi wach pań stwo wych. 

27 Wy tycz ne na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 19 III 1960 r. w spra wie spo rzą dza nia
in wen ta rzy książ ko wych dla ze spo łów (zbio rów) prze cho wy wa nych w ar chi wach pań stwo wych [w:] Zbiór
prze pi sów ar chi wal nych…, s. 275–279.

28 Pi smo okól ne nr 2 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych z 28 V 1984 r. w spra wie wprowa -
dze nia wska zó wek me to dycz nych do spo rzą dza nia in wen ta rzy ar chi wal nych ze spo łów (zbio rów) akt wytwo -
rzo nych w okre sie kan ce la rii akt spraw (XIX–XX w.) [w:] Zbiór prze pi sów ar chi wal nych…, s. 502–545.

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

30 Obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy po cho dzą z 1961 r. Zob. Za rzą dze nie na czel ne go dy rek to ra ar chi -
wów pań stwo wych z 22 V 1961 r. w spra wie wy tycz nych do opra co wa nia zbio rów pie czę ci prze cho wy -
wa nych w ar chi wach pań stwo wych [w:] Zbiór prze pi sów ar chi wal nych…, s. 301–310. Od kil ku lat trwa ją
pra ce nad pro jek tem no wych prze pi sów. Zob. omó wie nie pro jek tu: A. Ba niec ki, D. Bed na rek, D. Ży ga -
dło, R. Fo ry siak -Wój ciń ski, P. Gut, J. Le śniew ska, M. Hle bio nek, Ma te ria ły do pol skie go słow ni ka sfra -
gi stycz ne go, „Ar chi wi sta Pol ski” 2010, nr 3, s. 43–56.
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wen ta rzu skła da ją cym się z wie lu opi sów by ło bar dzo uciąż li we i cza so chłon ne) lub mię -
dzy po szcze gól ny mi eta pa mi opra co wa nia prze sy łać opi sy do kon tro li itd.

Do dat ko wo opi sy jed no stek ar chi wal nych oraz obiek tów (do ku men tów) moż na wzbo -
ga cić o in dek sy: rze czo we, oso bo we, geo gra ficz ne.

Po ziom opi su niż szy niż jed nost ka ar chi wal na, czy li obiekt (do ku ment), mi mo teo re -
tycz nie i me to dycz nie sła be go roz po zna nia przez ar chi wa jest za im ple men to wa ny
w ZoSIA. Zgod nie z za le ce niem ISAD ta kie ma te ria ły moż na opi sać, po dob nie jak jed -
nost kę ar chi wal ną, za po mo cą iden tycz ne go ze sta wu da nych, np. ma pę lub ulot kę wszy -
tą w jed nost kę opi su je się ana lo gicz nie jak od ręb ną jed nost kę.

Sys tem ZoSIA umoż li wia więc opis za so bu na wszyst kich po zio mach, jest on ze sobą
po wią za ny hie rar chicz nie, a zin te gro wa nie i zauto ma ty zo wa nie wie lu czyn no ści po zwa -
la na unik nię cie ich du blo wa nia. 

Ra por ty i wy szu ki war ka

Sys tem ZoSIA wy po sa żo no w roz bu do wa ny mo duł ra por tów, za rów no dla ar chi wum,
jak i ze spo łu. Spo rzą dza nie nie któ rych z nich jest obo wiąz ko we, co wy ni ka z od po wied -
nich prze pi sów na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań stwo wych31. Są to przede wszyst kim
wy dru ki środ ków ewi den cyj nych, któ rych sys te ma tycz ne, ewen tu al nie co rocz ne, przy -
go to wy wa nie za le ca ją prze pi sy o ewi den cji (kar ta ze spo łu bę dą ca zbior czym ra por tem
da nych o ze spo le, dru ko wa na za każ dym ra zem, gdy da ne o ze spo le się zmie nia ją,
np. w przy pad ku do pły wu), a tak że wy dru ki spo rzą dza ne za każ dy rok: księ ga na byt ków
/ubyt ków/prze su nięć ze spo ło wych, spis ze spo łów i zbio rów, spis ak tu al nych skar bowych
środ ków ewi den cyj nych do ze spo łów (zbio rów). Ra por ty są prze cho wy wa ne przez
archiwa i sta no wią je go ewi den cję. Obo wią zu ją ce prze pi sy nie prze wi du ją bo wiem
ewiden cji w for mie elek tro nicz nej, wszyst kie ww. środ ki ewi den cyj ne mu szą być dru ko -
wa ne i prze cho wy wa ne w po sta ci pa pie ro wej.

Du ża część ra por tów do ty czy sta ty sty ki za so bu we dług wy bra nych do wol nych kry -
te riów. Moż na wy ge ne ro wać np. ze sta wie nie: sta nu ilo ścio we go za so bu, licz by j.a. i me -
tra żu, ro dza jów do ku men ta cji, ze spo łów we dług grup A1, A2, A3 i sta nu opra co wa nia,
na byt ków za da ny okres we dług ro dza jów do ku men ta cji czy for my po zy ska nia (czy li np.
licz ba za ku pów, da rów czy prze jęć). Opcja spo rzą dza nia ze sta wień i ra por tów jest szcze -
gól nie przy dat na do ce lów spra woz daw czych oraz do pla no wa nia, a więc do za rzą dza nia
za so bem. Z punk tu wi dze nia kon tro l ne go istot ny wy da je się ra port „Sta ty sty ka czyn no -
ści ewi den cyj nych i in wen ta ry za cyj nych”, cha rak te ry zu ją cy pra cę po szcze gól nych użyt -
kow ni ków sys te mu, a za tem kto, ile i w ja kim cza sie wpro wa dził no we lub zmo dy fi ko wał
ist nie ją ce re kor dy opi sów ze spo łów, jed no stek ar chi wal nych, na byt ków, ubyt ków, in dek -
sów, obiek tów. 

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi za le ce nia mi NDAP po mo ce ar chi wal ne (in wen ta rze) rów -
nież na le ży dru ko wać. Do te go ce lu słu ży ra port po zwa la ją cy na wy druk in wen ta rza dla
każ de go ze spo łu. Pro gram zbie ra w ukła dzie ustruk tu ry zo wa nym we dług se rii/pod se rii
opi sy jed no stek ar chi wal nych. Układ in wen ta rza moż na kształ to wać do wol nie – sto sow -
nie do wy bra nych kry te riów: w ob rę bie se rii/pod se rii jed nost ki mo gą być uło żo ne np.
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31 Zob. przy pis nr 22.
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Wykaz raportów w ZoSIA
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sygna tu ra mi, chro no lo gicz nie, al fa be tycz nie
(we dług ty tu łów) czy daw ną sy gna tu rą.
Częścią in wen ta rza są też in dek sy, tak więc
od po wied nie ze sta wie nie in dek sów rów nież
jest do stęp ne. Tak przy go to wa ny in wen tarz
jest zgod nie z prze pi sa mi NDAP opi nio wany
i za twier dza ny przez ko mi sję me to dycz ną,
czy li ko le gial ny or gan dzia ła ją cy w ar chi -
wach32, a na stęp nie udo stęp nia ny w pra cow -
niach na uko wych. 

Do ce lów skar bo wych, do ku men tu ją cych
stan ilo ścio wy ze wi den cjo no wa nej do ku men -
ta cji w ze spo le, ar chi wa mu szą dru ko wać do -
dat ko we eg zem pla rze skar bo we in wen ta rzy.
ZoSIA umoż li wia ta kie wy dru ki. 

Sys tem wy po sa żo no tak że w roz bu do wa -
ny mo duł wy szu ki wa nia da nych, skła da ją cy
się z wy szu ki wa nia prostego i za awan so -
wane go. 

Wy szu ki wa nie pro ste po le ga na prze szu -
ki wa niu przez wszyst kie po la wpro wa dzo nych
opi sów na po zio mie ze spo łu, se rii, pod se rii,
jed nost ki, obiek tu oraz in dek su. W za awan -
so wa nym na to miast moż na wy brać za kres
kwe ren dy (np. ze spół, jed nost ki we dług ro -
dza jów do ku men ta cji), kry te rium chro no lo -
gicz ne lub ma te ria ły z okre ślo ne go dzia łu
ak to twór cy (np. ak ta urzę dów sta nu cy wil -
ne go). We dług szcze gó ło wych, wy bra nych
kry te riów moż na prze szu kać też sa me ze -
spo ły, tyl ko jed nost ki ar chi wal ne lub też
wpi sy in dek so we (oso bo we, geo gra ficz ne,
rze czo we). 

ZoSIA w In ter ne cie

In ter ne to wą wer sję sys te mu ZoSIA sta no -
wi uru cho mio ny w 2009 r. ser wis www.szu -
kaj war chi wach.gov.pl (ad mi ni stro wa ny przez
NAC), któ ry udo stęp nia za rów no opi sy
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Fragment opcjonalnych ustawień
wyszukiwarki w ZoSIA

32 De cy zja nr 2 na czel ne go dy rek to ra ar chi wów
pań stwo wych z 8 II 2006 r. w spra wie utwo rze nia
w ar chi wach pań stwo wych ko mi sji me to dycz nych
oraz okre śle nia za kre su i try bu ich dzia ła nia
(z późn. zm.).

01_Staszewska:PA IPN 8  2015-12-18  01:03  Strona 19



archi wal ne (ze spo łów i jed no stek), jak i ska ny zdi gi ta li zo wa nych ma te ria łów. Są tu więc
przede wszyst kim da ne o za so bach ar chi wów, w któ rych ZoSIA jest wdro żo na. Ser wis
ma roz bu do wa ną wy szu ki war kę, któ ra w wa rian tach pro stym i za awan so wa nym dzię ki
roz ma itym fil trom oraz usta wie niom uła twia prze pro wa dze nie kwe ren dy. 

Na ko niec 2014 r. ser wis udo stęp niał tak że 14 mln ska nów. Spo rzą dzo no je m.in.
w pra cow niach di gi ta li za cji ar chi wów pań stwo wych i w ra mach Pro gra mu Wie lo let nie -
go Kul tu ra +, a część uzy ska no dzię ki di gi ta li za cji mi kro fil mów prze cho wy wa nych
w NAC (głów nie akt me try kal nych i urzę dów sta nu cy wil ne go). W re zul ta cie stro na za -
wie ra ko pie cy fro we ma te ria łów z za so bu Ar chi wum Akt No wych oraz ar chi wów w Lu -
bli nie, Po zna niu, Prze my ślu, Kra ko wie, Lesz nie, Su wał kach, Szcze ci nie, Ło dzi,
Bia łym sto ku, Czę sto cho wie, El blą gu, Byd gosz czy, Piotr ko wie Try bu nal skim, Ka li szu,
Ra do miu, Ka to wi cach, Rze szo wie, War sza wie, Opo lu, Zie lo nej Gó rze, Kiel cach, Go rzo -
wie Wiel ko pol skim i Płoc ku33. Ko pie cy fro we są pre zen to wa ne w trzech roz mia rach: naj -
mniej szym, czy li pod glą du, śred nim oraz naj więk szym. Ska ny moż na po bie rać na dysk
lo kal ny, co jest istot ne z punk tu wi dze nia do wol ne go wy ko rzy sta nia. W 2014 r. licz ba
użyt kow ni ków ser wi su prze kro czy ła mi lion, a licz ba od wie dzin – po nad 2 mln. 

W 2015 r. pla no wa na jest mo der ni za cja por ta lu, m.in. po przez do łą cze nie stre fy spo -
łecz no ścio wej umoż li wia ją cej in te rak cję mię dzy użyt kow ni ka mi34.

Do ce lo wo por tal ma być cen tral nym miej scem pu bli ka cji ska nów ca łej sie ci ar chi -
wów pań stwo wych, a tak że sta no wić głów ną plat for mę udo stęp nia nia da nych o za so bach
pla có wek.

Pod su mo wa nie

Ar chi wa pań stwo we po trze bu ją sys te mu in for ma tycz ne go, któ ry bę dzie wspo ma gał
wy peł nia nie ich naj waż niej szych za dań: gro ma dze nia, ewi den cji, prze cho wy wa nia, opra -
co wa nia, za bez pie cza nia i udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych. Sys tem ZoSIA
w obec nej wer sji 1.4 wy peł nia tę ro lę tyl ko czę ścio wo, przede wszyst kim w za kre sie ewi -
den cji i opra co wa nia za so bu. Ko niecz ne jest więc do łą cza nie ko lej nych mo du łów. Nie -
zbęd na wy da je się tak że zmia na prze pi sów we wnętrz nych, któ ra umoż li wi odej ście
od pa pie ro wej ewi den cji za so bu na rzecz jej for my elek tro nicz nej. 

Do ce lo wo ZoSIA ma sta no wić wspól ną plat for mę in for ma tycz ną dla ar chi wów pań -
stwo wych, któ ra bę dzie słu żyć za rów no do opi su za so bu, jak i do za rzą dza nia róż ny mi
za da nia mi ar chi wów.

S T R E S Z C Z E N I E

Ar ty kuł za wie ra pod sta wo we da ne na te mat Zin te gro wa ne go Sys te mu In for ma cji Ar chi wal nej
(ZoSIA), któ ry od 2007 r. jest wdra ża ny w ar chi wach pań stwo wych (do mar ca 2015 r. dzia łał
w sied miu ar chi wach). Za stę pu je on do tych cza so we ba zy SE ZAM (Sys tem Ewi den cji Za so bu Ar -
chi wal ne go) i IZA (In wen ta rze Ze spo łów Ar chi wal nych), łą cząc ich funk cje i po zwa la jąc na re je -
stra cję za so bu ar chi wum (pro wa dze nie księ gi na byt ków, ubyt ków i prze su nięć mię dzy ze spo ło wych
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33 Rocz ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści Na ro do we go Ar chi wum…, s. 25. 
34 Ibi dem.
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oraz kar to te ki ze spo łów), a tak że na in wen ta ry za cję i opra co wa nie do ku men ta cji ak to wej, fo to gra -
ficz nej, tech nicz nej, ulot nej, kar to gra fii, na grań i fil mów. ZoSIA po sia da tak że roz bu do wa ny mo -
duł ra por tów (szcze gól nie przy dat ny do ce lów spra woz daw czo ści) oraz wy szu ki war kę. Sys tem
dzia ła ja ko apli ka cja w sie ci In ter net, nie wy ma ga więc na kła dów fi nan so wych na do dat ko wy sprzęt
czy opro gra mo wa nie. Da ne wpro wa dza ne do sys te mu są au to ma tycz nie gro ma dzo ne i prze cho wy -
wa ne w re po zy to rium Na ro do we go Ar chi wum Cy fro we go w War sza wie.

Sło wa klu czo we: ar chi wa pań stwo we, me to dy ka ar chi wal na, in for ma ty za cja ar chi wów, ba zy
da nych, Zin te gro wa ny Sys tem In for ma cji Ar chi wal nej (ZoSIA).

S U M M A R Y

The article includes the basic data regarding the Integrated Archive Information System (ZoSIA)
that has been implemented since 2007 in the state archives (up to March 2015 it functioned in seven
archives). It replaces the current SEZAM (Evidence System of Archival Resources) and IZA
(Inventories of Archival Fonds) bases combining their functions and allowing for registration of
the archival resource (keeping accession and de-accession registers, registers of dislocation of the
fonds and team inventory) as well as the inventory and preparation of the archival, photographic,
technical, volatile documentation and cartography, recordings and films. ZoSIA also possesses the
extended reporting module (particularly useful for reporting purposes) as well as the search engine.
The system acts as the application in the Internet, thus it does not require financial resources for
additional equipment or software. The data introduced into the system is automatically gathered
and stored in the repository of the National Digital Archive in Warsaw. 

Key words: state archives, archival methodology, computerisation of the archives, databases,
the Integrated Archive Information System (ZoSIA).  
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 23–78

Stanisław Koller
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Znaczenie wykazu akt w procesie

brakowania i niszczenia

dokumentacji operacyjnej 

Służby Bezpieczeństwa

w latach 1956–1989. 

Zarys problematyki

Pro blem bra ko wa nia i nisz cze nia do ku men ta cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa
ma wie le aspek tów. Wy da rze niem naj bar dziej in te re su ją cym opi nię pu blicz ną w tej
kwe stii był pro ces nie kon tro lo wa ne go i ma so we go nisz cze nia ar chi wa liów „bez -

pie ki” w la tach 1989–1990, czy li już po usta le niach Okrą głe go Sto łu. Te bez praw ne
działa nia spro wo ko wa ły spo łe czeń stwo, śro do wi ska opo zy cyj ne i dzien ni kar skie do wy -
ra że nia gło śne go pro te stu. Pod na ci skiem zma so wa nej kam pa nii pra so wej 31 stycz nia
1990 r. uka za ła się De cy zja nr 1 mi ni stra spraw we wnętrz nych gen. Cze sła wa Kisz cza -
ka, pod pi sa na w za stęp stwie przez gen. Hen ry ka Dan kow skie go, w spra wie za ka zu nisz -
cze nia do ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz nych. Za bra nia ła ona aż do od wo ła nia
nisz cze nia wszel kich do ku men tów: ro bo czych, ope ra cyj nych, a tak że ar chi wal nych1.
Wspo mnia ne wy da rze nia spo wo do wa ły po ja wie nie się wie lu pu bli ka cji po świę co nych
przy pad kom nisz cze nia akt w po szcze gól nych ar chi wach, ro dza jo wi nisz czo nych ma te -
ria łów, roz mia rom i skut kom te go pro ce de ru, oso bom od po wie dzial nym za ten pro ces,
aspek tom praw nym wy da wa nych de cy zji. Tym cza sem nie na le ży za po mi nać, że nisz cze -
nie ma te ria łów ope ra cyj nych od by wa ło się w ca łym okre sie funk cjo no wa nia ar chi wów
SB w PRL. W tym cza sie mia ło ono cha rak ter we wnętrz ny, okre ślo ny me ry to rycz nie od -
po wied ni mi prze pi sa mi i cał ko wi cie nie do stęp ny dla opi nii pu blicz nej. Ja ki był sto su nek
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nia do ku men tów w re sor cie spraw we wnętrz nych, k. 2.
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re sor tu do wy two rzo nych akt ope ra cyj nych? Ja kie ma te ria ły ope ra cyj ne pod le ga ły prze -
cho wa niu, a ja kie – znisz cze niu? Ja ki mi kry te ria mi ope ro wa ło kie row nic two re sor tu pod -
czas usta la nia ka te go rii okre su prze cho wy wa nia do ku men tów ope ra cyj nych? Dla cze go
je nisz czo no i czym się kie ro wa no? Czy bra ko wa nie i nisz cze nie ma te ria łów wy two rzo -
nych przez SB mia ło w PRL cha rak ter po li tycz ny? Ni niej szy ar ty kuł uka zu je je den
z głów nych czyn ni ków pro ce sów bra ko wa nia i nisz cze nia do ku men ta cji ope ra cyj nej
w Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej/Biu rze „C” MSW w la tach 1956–1989, ja kim
był wy kaz akt. Rów no cze śnie po dej mu je pró bę od po wie dzi na py ta nie, czy po li ty ka Pol -
ski Lu do wej mia ła w tym okre sie wpływ na pro ces no we li za cji wy ka zu akt w kwe stii
bra ko wa nia i nisz cze nia akt ope ra cyj nych2. 

Bra ko wa nie i nisz cze nie ma te ria łów ope ra cyj nych za rów no Służ by Bez pie czeń stwa,
jak i Mi li cji Oby wa tel skiej re gu lo wa ły od po wied nie za rzą dze nia ar chi wal ne mi ni stra
spraw we wnętrz nych, któ re wpro wa dza ły w ży cie in struk cje o pra cy ar chi wum ewi den -
cji ope ra cyj nej. Nor ma ty wy te wspól nie szcze gó ło wo okre śla ły spo sób po stę po wa nia
z do ku men ta cją zło żo ną w ar chi wach, w tym tak że pro ces bra ko wa nia i nisz cze nia akt.
Za rzą dze nia wpro wa dza ły in struk cję i wy kaz akt, któ ry pre cy zo wał okres prze cho wy wa -
nia do ku men ta cji ar chi wal nej po szcze gól nych ro dza jów, po któ rym na le ża ło ją znisz -
czyć. Na pro ces bra ko wa nia i nisz cze nia do ku men tów wpływ mia ły tak że czyn ni ki
po za nor ma tyw ne, np. prak tycz ne (po trze ba zna le zie nia wol ne go miej sca na no we jed -
nost ki ar chi wal ne) lub po li tycz ne (za cie ra nie śla dów w ce lu ukry cia in for ma cji kom pro -
mi tu ją cych okre ślo ne dzia ła nia czy oso by)3. 
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2 Pro ble ma ty kę bra ko wa nia i nisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych po by łej SB oma wia li (w ukła -
dzie chro no lo gicz nym): R. Pe ter man, Pro ces bra ko wa nia i nisz cze nia akt or ga nów bez pie czeń stwa
państwa w la tach 1954–1990 na przy kła dzie wo je wódz twa łódz kie go [w:] Wo kół te czek bez pie ki – za -
gad nie nia me to do lo gicz no -źró dło znaw cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 379–391; idem, Roz kaz znisz -
czyć, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2006, nr 1–2, s. 112–115; T. Bal bus, K. Stró ży na,
„Oj czy znę wol ną racz nam wró cić Pa nie…”. Ko mu ni stycz na bez pie ka wo bec kar dy na ła Hen ry ka Gul -
bi no wi cza w la tach 1970–1990, Wro cław 2008, s. 133–151; E. Dłu gaj czyk, Spra wa kar na o nisz cze nie
akt w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw We wnętrz nych w Ka to wi cach w la tach 1989–1990 [w:] Ar chi wa
i ar chi wa lia gór no ślą skie, t. 1, red. E. Dłu gaj czyk, W. Goj ni czek, B. Ka li now ska -Wój cik, Ka to wi ce 2008,
s. 156–169; S. Bia łek, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji SB w wo je wódz twie opol skim w la tach
1987–1990. Usta le nia wstęp ne, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 53–107;
S. Kol ler, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa w Mi ni ster stwie
Spraw We wnętrz nych (1956–1990), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, t. 4,
s. 179–234; K. Ostrow ska, M. Żu ław nik, Nisz cze nie kar to tek Biu ra „C” MSW w la tach 1989–1990,
„Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, t. 4, s. 235–250; M. Kruk, Nisz cze nie ma te -
ria łów ar chi wal nych w Wo je wódz kim Urzę dzie Spraw We wnętrz nych w Gdań sku w la tach 1989–1990,
„Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, t. 4, s. 251–270; R. Ko ściań ski, R. Leś kie -
wicz, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men tów Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Po zna niu
w la tach 1989–1990. Wy bra ne za gad nie nia, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011,
t. 4, s. 271–282; S. Kol ler, Pro ce du ra bra ko wa nia ma te ria łów Biu ra „W” w la tach 1972–1989, „Apa rat
Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 247–265; idem, Nor ma tyw ne za sa dy bra ko wa nia
i nisz cze nia ma te ria łów Służ by Bez pie czeń stwa w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych (1956–1990), „Pa -
mięć i Spra wie dli wość” 2012, nr 2, s. 331–358; idem, Bra ko wa nie i nisz cze nie akt pio nu SB do wal ki
z Ko ścio łem – za rys pro ble ma ty ki, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2013, nr 38, s. 227–258; idem, Bez pie -
czeń stwo in te re sów to ta li tar ne go pań stwa i je go funk cjo na riu szy mo ty wem bra ko wa nia i nisz cze nia do -
ku men ta cji ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa MSW (1956–1989), „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2014,
nr 40, s. 155–182.

3 Zob. S. Kol ler, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji…, s. 187–194, 197.
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Pod sta wo we zna cze nie w pro ce sie wy zna cza nia ter mi nu bra ko wa nia i nisz cze nia do -
ku men ta cji miał wy kaz akt. Dzie lił on wszyst kie ma te ria ły zło żo ne w ar chi wach MSW
na po szcze gól ne ro dza je akt (zgod nie z ich tre ścią) oraz usta lał okres ich prze cho wy wa -
nia, czy li tzw. ka te go rie4. Po ter mi nie wy zna czo nym przez usta wo daw cę jed nost ki ar chi -
wal ne mia ły zo stać wy bra ko wa ne i znisz czo ne. Zda rza ły się tak że do raź ne zmia ny
ka te go rii nie któ rych ro dza jów akt ope ra cyj nych. De cy zje w tej ma te rii po dej mo wał dy -
rek tor Biu ra „C”5. Nie za leż nie od wy zna cze nia okre su prze cho wy wa nia po szcze gól nych
ro dza jów akt wy da wa no spe cjal ne za rzą dze nia i wy tycz ne, w któ rych ty po wa no okre ślo -
ny ro dzaj do ku men tów do znisz cze nia6. W ar ty ku le pod da no ana li zie wy ka zy akt, któ re
no we li zo wa no ca ło ścio wo przez ko lej ne nor ma ty wy.

W la tach 1956–1989 uka za ło się pięć mi ni ste rial nych za rzą dzeń ar chi wal nych re gu -
lu ją cych po stę po wa nie z ma te ria ła mi po wsta ły mi w jed nost kach ope ra cyj nych „bez pie -
ki”, kwa li fi ku ją cy mi się do trwa łe go lub cza so we go prze cho wy wa nia w pla ców kach
re sor to wych MSW: Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW/Biu rze „C” MSW7,
archi wach wy dzia łów BEO/„C” ko mend wo je wódz kich (rów no rzęd nych) Mi li cji Oby -
wa tel skiej, skład ni cach akt ko mend po wia to wych (rów no rzęd nych) MO, a tak że jed no
za rzą dze nie dy rek to ra Biu ra „C”: 

– Za rzą dze nie nr 00123/57 z 1 lip ca 1957 r. wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych An to -
nie go Al ste ra8; 
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4 W ar chi wi sty ce ka te go ria ar chi wal na to ozna cze nie waż no ści i war to ści do ku men tu do ko na ne
na pod sta wie kwa li fi ka cji ma te ria łów. Do ku men ta cję ze wzglę du na war tość ar chi wal ną dzie li się na:
ar chi wal ną – ozna czo ną li te rą „A”, i nie ar chi wal ną – ozna czo ną li te rą „B”. Ma te ria ły opa trzo ne li te -
rą „B” z do da niem cyfr arab skich, np. 5, 10, 25, ma ją cza so we zna cze nie prak tycz ne. Po upły wie obo -
wią zu ją ce go dla akt okre su prze cho wy wa nia pod le gają one bra ko wa niu. Do ku men ta cja o sym bo lu „BC”
ma krót ko trwa łe zna cze nie prak tycz ne. Po wy ko rzy sta niu jest prze ka zy wa na na ma ku la tu rę. Do ku men -
ta cja o sym bo lu „BE” z do da niem cy fry arab skiej, np. 10, po okre sie prze cho wy wa nia jest pod da wa na
eks per ty zie przez upraw nio ne go pra cow ni ka ar chi wum pań stwo we go. Mo że on do ko nać zmia ny ka te -
go rii tych ma te ria łów, włącz nie z uzna niem ich za ar chi wal ne. Zob. H. Ro bót ka, Wpro wa dze nie do ar -
chi wi sty ki, To ruń 2003. 

5 Ta kie do raź ne zmia ny mia ły miej sce np. w 1982 r., kie dy dy rek tor Biu ra „C” wpro wa dził 18 zmian
w wy ka zie akt. Zob. AIPN, 0544/5, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” płk. Ka zi mie rza Pio trow skie go do na -
czel ni ka Wy dzia łu VIII Biu ra „C” MSW z 5 VI 1982 r. w spra wie wpro wa dze nia zmian w wy ka zie akt,
k. 61–61v. 

6 Przy kła dem spe cjal nych za rzą dzeń i wy tycz nych, w któ rych okre śla no ro dzaj nisz czo nych ma te -
ria łów, by ły: Za rzą dze nie nr 0018/58 z 7 II 1958 r. i Wy tycz ne nr AZ -04033/64 z 9 VI 1964 r. Za rzą dze -
nie nr 0018/58 płk. Ja na Za baw skie go do ty czy ło znisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych nie ma ją cych
zna cze nia ope ra cyj ne go, hi sto rycz ne go lub szko le nio we go, znaj du ją cych się w Ar chi wum BEO MSW
(wy dzia łach ewi den cji ope ra cyj nej KW MO). Wy tycz ne nr AZ -04033/64 do ty czy ły bra ko wa nia i nisz -
cze nia ma te ria łów ar chi wal nych po zba wio nych zna cze nia ope ra cyj ne go, hi sto rycz ne go lub szko le nio -
we go, znaj du ją cych się w ar chi wum Biu ra „C” MSW i wy dzia łach „C” KW MO, zło żo nych do ar chi wum
do 1960 r. włącz nie. Oby dwa ak ty praw ne nie za wie ra ły ja ko za łącz ni ka wy ka zu akt. Zob. S. Kol ler,
Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji…, s. 194–197.

7 Biu ro „C” MSW gro ma dzi ło ak ta ar chi wal ne wy two rzo ne w MSW i pod le głych mu jed nost kach.
Zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=2033&id_pz=9808&id_s=10366&id_ps=17864
(do stęp 17 VII 2015 r.).

8 Rów no le gle do te go nor ma ty wu uka za ło się Za rzą dze nie nr 0127/57 z 1 VII 1957 r. o wpro wa dze -
niu do użyt ku In struk cji o po stę po wa niu z ak ta mi w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych, do któ rej za -
łą czo no wy kaz akt. Za rzą dze nie to obo wią zy wa ło do 1965 r. w: Cen tral nym Ar chi wum MSW, ar chi wach
KG MO, KBW, WOP, KG Stra ży Po żar nych, Głów nym Urzę dzie Geo de zji i Kar to gra fii oraz w skład ni cach
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– Za rzą dze nie nr 0107/68 z 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych
Ka zi mie rza Świ ta ły; 

– Za rzą dze nie nr 08/71 z 15 grud nia 1971 r. dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. Ja na Za -
baw skie go; 

– Za rzą dze nie nr 034/74 z 10 ma ja 1974 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych Sta ni sła wa
Ko wal czy ka; 

– Za rzą dze nie nr 030/79 z 2 lip ca 1979 r. wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych Mi ro -
sła wa Mi lew skie go; 

– Za rzą dze nie nr 049/85 z 8 lip ca 1985 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych Cze sła wa
Kisz cza ka. 

Do zarządzeń dołączano in struk cje i wy ka zy akt pre cy zu ją ce czas prze cho wy wa nia
ma te ria łów zło żo nych do ar chi wum. Upraw nie nia do mo dy fi ka cji okre sów ich prze cho -
wy wa nia miał dy rek tor Ar chi wum BEO/Biu ra „C” MSW9. Szcze gó ło wa ana li za zmian
za cho dzą cych w pro ce sie nada wa nia po szcze gól nym ro dza jom akt ope ra cyj nych ka te go -
rii okre śla ją cych okres ich prze cho wy wa nia po zwa la opi sać sto su nek re sor tu do do ku -
men ta cji ope ra cyj nej gro ma dzo nej w Biu rze „C” i wy dzia łach „C”. 

W ce lu zba da nia ten den cji, ja kie wy stę po wa ły w la tach 1956–1989 pod czas no we li -
zo wa nia ka te go rii ma te ria łów ope ra cyj nych, wszyst kie ro dza je i „pod ro dza je” akt ope -
ra cyj nych po dzie lo no na czte ry gru py: 

– ak ta o wie czy stym okre sie prze cho wy wa nia – bez ter mi no wo, ka te go ria „A”;
– ak ta o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia – ka te go rie od B -20 w gó rę;
– ak ta o krót kim okre sie prze cho wy wa nia – ka te go ria od B -15 w dół; 
– ak ta o ka te go rii „we dług da ne go ro dza ju spraw”.
Ta ki po dział wy ni ka ze spe cy fi ki wy ka zów akt z te go okre su. Nie wy zna czo no gór -

nej gra ni cy dłu gie go okre su prze cho wy wa nia spraw, uzna jąc, że wie czy stość prze cho -
wy wa nia akt sta no wi gra ni cę naj wyż szą, a za ra zem osob ną ka te go rię. Po nie waż
w ba da nym okre sie żad nym do ku men tom ope ra cyj nym nie nada no ka te go rii po mię dzy
B -15 a B -20, za ło żo no, że ten prze dział sta no wi wy raź ną gra ni cę od dzie la ją cą ak ta o dłu -
gim okre sie od tych o krót kim okre sie prze cho wy wa nia. Prze dział ten za ry so wał się naj -
wy raź niej w wy ka zie akt z 1957 r., w któ rym wśród ro dza jów ma te ria łów ope ra cyj nych
nie by ło akt o ka te go rii B -15, ale naj bliż szą dla B -20 „w dół” by ła do pie ro ka te go ria 
B -10. Nie prze szko dzi ło to w za sze re go wa niu akt od po wied nio do wy mie nio nych grup.
Do ku men ta cja o ka te go rii „we dług da ne go ro dza ju spraw” wy stą pi ła w wy ka zach akt
no we li zo wa nych od 1968 r. Ten ro dzaj ma te ria łów po trak to wa no ja ko osob ną gru pę, po -
nie waż nie by ło wia do mo, ja kie ka te go rie te ak ta otrzy ma ły. W sto sun ku do wszyst kich
ro dza jów akt by ła to gru pa nie licz na i nie mia ła istot ne go wpły wu na ten den cje za cho -
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jed no stek te re no wych. W tym bo wiem ro ku CA MSW włą czo no do Biu ra „C” MSW. Nie do ty czy ło na -
to miast Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej i skład nic wy dzia łów ewi den cji ope ra cyj nej wo je wódz -
kich ko mend MO, obej mu ją cych ak ta ope ra cyj ne SB MSW.

9 Ka te go rię ak tom skła da nym do ar chi wum nada wa ła ta jed nost ka ope ra cyj na, któ ra je wy two rzy ła.
Kie ro wa ła się przy tym wy ka zem akt (Za rzą dze nie nr 00123/57, § 3, pkt 5). W po szcze gól nych przy -
pad kach jed nost ka mo gła okre ślić dłuż szy okres prze cho wy wa nia niż po da ny w wy ka zie akt (Za rzą dze -
nie nr 00123/57, wy kaz akt, rozdz. XV). Za rzą dze nie nr 0107/68, § 5 upo waż nia ło dy rek to ra Biu ra „C”
MSW do do ko ny wa nia zmian w wy ka zie akt SB i MO, z po dzia łem na okre sy prze cho wy wa nia. Za rzą -
dze nia, któ re omó wio no w ar ty ku le, nie pre cy zu ją, czy dy rek tor mógł po zba wiać ak ta ka te go rii „A”.
Prak ty ka po twier dzi ła jed nak, że do ko ny wał ta kich zmian. 
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dzą ce w pro ce sie nada wa nia ka te go rii. War to ści opi su ją ce po szcze gól ne gru py wy ra żo -
no w pro cen tach. Na stęp nie po rów na no ze so bą te sa me gru py akt wy stę pu ją ce w ko lej -
nych no we li zo wa nych wy ka zach. W re zul ta cie otrzy ma no zbio ry da nych, któ re opi su ją
zmia ny za cho dzą ce w pro ce sie no we li za cji okre su prze cho wy wa nia tej sa mej gru py akt
w po szcze gól nych za rzą dze niach. In for ma cje te wy ra ża ją sto su nek kie row nic twa re sor -
tu do akt ope ra cyj nych.

Przy oka zji kwa li fi ka cji akt ope ra cyj nych do po szcze gól nych grup okre śla ją cych okres
ich prze cho wy wa nia na le ży wspo mnieć o po wszech nej, szcze gól nie w okre sie póź niej -
szym, prak ty ce mi kro fil mo wa nia akt, w efek cie któ rej du ża część ma te ria łów zo sta ła sfil -
mo wa na. Wy ka zy akt z ka te go ria mi wy zna cza ły tyl ko okres prze cho wy wa nia akt. Za sa dy
i re gu ły po stę po wa nia do ty czą ce mi kro fil mo wa nia do ku men tów, ewi den cjo no wa nia
i prze cho wy wa nia mi kro fil mów, a tak że ich nisz cze nia okre śla ły od ręb ne prze pi sy. W ar -
ty ku le po mi nię to kwe stie cza su prze cho wy wa nia mi kro fil mów, po nie waż nie ze bra no
na ten te mat da nych po zwa la ją cych na rze tel ne ba da nia. Nie zna le zio no tak że in for ma -
cji, któ re by wska zy wa ły, że prak ty ka mi kro fil mo wa nia mia ła wpływ na przy zna wa nie
ak tom ka te go rii10.

Po rów ny wa nie po szcze gól nych ro dza jów akt ope ra cyj nych oraz okre sów ich prze -
cho wy wa nia w ko lej no no we li zo wa nych wy ka zach akt jest nie zwy kle żmud ne i trud ne
do pre zen ta cji. Skła da ją się na to trzy przy czy ny: du ża licz ba ro dza jów akt ope ra cyj nych,
licz ne zmia ny spo wo do wa ne wpro wa dza niem no wych ro dza jów ma te ria łów ope ra cyj -
nych oraz nada wa nie nie któ rym ro dza jom do ku men ta cji ope ra cyj nych dwóch ka te go rii
jed no cze śnie. Więk szość mo dy fi ka cji wpro wa dza nych w wy ka zach akt, tak że w na zew -
nic twie, spo wo do wa na by ła zmia na mi za cho dzą cy mi w in struk cjach o pra cy ope ra cyj -
nej11. Z te go po wo du ana li zę po rów naw czą po dzie lo no na dwie czę ści. W pierw szej
omó wio no od dziel nie każ dy wy kaz akt, sta no wią cy za łącz nik do po szcze gól nych za rzą -
dzeń i in struk cji, a do kład nie – ten je go roz dział, któ ry do ty czył akt ope ra cyj nych. W dru -
giej na to miast, aby le piej zi lu stro wać zmia ny za cho dzą ce w pro ce sie no we li za cji,
w ta bel ce zbior czej przed sta wio no naj waż niej sze ro dza je akt ope ra cyj nych oraz okres
ich prze cho wy wa nia, za war te w ko lej nych wy ka zach akt. W pod su mo wa niu po słu żo no
się wy kre sem pre zen tu ją cym kie run ki i re zul tat za cho dzą cych zmian, po cząw szy
od 1968 r., czy li od za rzą dze nia nr 0107/68, któ re obej mo wa ło w wy ka zie akt za rów no
ma te ria ły ar chi wal ne Służ by Bez pie czeń stwa, jak i Mi li cji Oby wa tel skiej. 

W ana li zie po rów naw czej po słu żo no się me to dą sta ty sty ki opi so wej z wy ko rzy sta niem
opi su ta be la rycz ne go i gra ficz nej pre zen ta cji wy ni ków. W ce lu prze pro wa dze nia mia ro -
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10 Zob. S. Kol ler, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji…, s. 203–206.
11 W oma wia nym okre sie by ły to: Za rzą dze nie nr 0121/60 mi ni stra spraw we wnętrz nych

z 2 VII 1960 r. w spra wie no wych prze pi sów o pod sta wo wych środ kach i for mach pra cy ope ra cyj nej
Służ by Bez pie czeń stwa; In struk cja nr 03/60 z 2 VII 1960 r. o pod sta wo wych środ kach i for mach pra cy
ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa; Za rzą dze nie nr 006/70 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 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; In struk cja o pra cy
ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych (Za łącz nik do Za rzą dze nia nr 006/70
mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1 II 1970 r.); Za rzą dze nie nr 00102 mi ni stra spraw we wnętrz nych
z 9 XII 1989 r. w spra wie za sad dzia łal no ści ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa; In struk cja w spra wie
szcze gó ło wych za sad dzia łal no ści ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa (Za łącz nik do Za rzą dze nia
nr 00102 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 XII 1989 r.). 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.
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daj nych stu diów wpro wa dzo no okre ślo ne za ło że nia do ty czą ce ele men tów, któ re na le ża ło
ze so bą po rów nać. Przed mio tem ba da nia był ro dzaj akt ope ra cyj nych oraz ich ka te go ria.
W więk szo ści przy pad ków je den ro dzaj do ku men ta cji ope ra cyj nej otrzy my wał jed ną ka -
te go rię, np. tecz ki per so nal ne wła ści cie li LK i MK – B -5. Zda rza ło się jed nak, że pew ne
ro dza je akt po sia da ły pod punk ty a i b, któ rym nada wa no osob ne ka te go rie. W kil ku na stu
przy pad kach je den ro dzaj do ku men ta cji otrzy my wał dwie róż ne ka te go rie, np. tecz ki pra -
cy OZI – B -5 i „A” (dla te go w każ dym z wy ka zów akt su ma wszyst kich ka te go rii nada -
nych ak tom ope ra cyj nym by ła wyż sza od su my ro dza jów akt ope ra cyj nych)12. Je śli
usta wo daw ca prze wi dział dla nich róż ne ka te go rie, to dzie lił głów ny ro dzaj akt na dwa
pod ro dza je13. Dla te go pod czas ana li zy do licz by ro dza jów akt ope ra cyj nych, wy szcze gól -
nio nych zgod nie z za pi sem ad mi ni stra cyj nym w da nym wy ka zie akt, do da no jesz cze
wszyst kie „pod ro dza je”, do któ rych za li czo no ma te ria ły uję te za rów no w pod punk tach,
jak i z po dwój ną ka te go rią. W ten spo sób uzy ska no rze czy wi stą licz bę ro dza jów akt ope -
ra cyj nych z ich ka te go ria mi. Przed mio tem za in te re so wa nia au to ra by ły ak ta ope ra cyj ne
wy twa rza ne tyl ko przez Służ bę Bez pie czeń stwa. Ja ko jed nost kę po mia ro wą w cza sie po -
rów ny wa nia ze so bą po szcze gól nych grup akt za sto so wa no wiel ko ści pro cen to we.

1. Ro dza je akt ope ra cyj nych i ich ka te go rie w po szcze gól nych wy ka zach akt

W la tach 1956–1989 wy kaz akt wpro wa dzo ny za rzą dze niem nr 00123/57, do ty czą cy
okre su prze cho wy wa nia do ku men ta cji ar chi wal nej, no we li zo wa no w spo sób ca ło ścio wy
pię cio krot nie. Czte ro krot nie zmian do ko na no w ra mach no wych za rzą dzeń ar chi wal nych
wy da nych przez mi ni stra spraw we wnętrz nych. W jed nym przy pad ku by ło to za rzą dze nie
nr 08/71 wy da ne przez dy rek to ra Biu ra „C” MSW płk. Ja na Za baw skie go. Jak wspo mnia -
no, zda rza ły się tak że do raź ne przy pad ki zmian w ka te go rii nie któ rych akt ope ra cyj nych.

a) Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 00123/57
Za rzą dze nie nr 00123/57 do ty czy ło za sad po stę po wa nia z do ku men ta cją po wsta łą

w pra cy ope ra cyj nej i śled czej jed no stek ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa, kwa li fi -
ku ją cą się do trwa łe go lub cza so we go prze cho wy wa nia w Ar chi wum BEO. Wy kaz akt
sta no wią cy za łącz nik do te go ak tu praw ne go oraz do in struk cji o pra cy Ar chi wum BEO
od no sił się do cza su prze cho wy wa nia akt, po któ rym po win ny one zo stać wy bra ko wa ne
i znisz czo ne. Wy szcze gól nio no w nim te ma tycz nie 14 roz dzia łów, za wie ra ją cych łącz -
nie 47 ro dza jów akt, któ rym nada no ogó łem 54 ka te go rie. Wśród wzo rów dru ków znaj -
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12 W każ dym wy ka zie akt by ły nie ty po we przy pad ki, kie dy jed ne mu ro dza jo wi akt ope ra cyj nych
nada no dwie ka te go rie do wy bo ru. De cy do wa ła o niej al bo jed nost ka kie ru ją ca ma te ria ły do ar chi wum,
al bo póź niej ar chi wi sta czy ko mi sja, np. w pro ce sie opra co wy wa nia akt lub pod czas se lek cjo no wa nia
ich do znisz cze nia. Moż li wość ta ka wy ni ka ła z po trzeb ope ra cyj nych lub z wy jąt ko wej war to ści do ku -
men ta cji. Wspo mnia ne tecz ki oso bo wych źró deł in for ma cji, po sia da ją ce w za rzą dze niu nr 049/85 ka te -
go rie B -5 i „A”, są do sko na łym przy kła dem spo so bu my śle nia kie row nic twa „bez pie ki”. Tecz ki OZI
mia ły być pod da ne li kwi da cji w ce lu za pew nie nia za rów no funk cjo na riu szom re sor tu, jak i ich taj nym
współ pra cow ni kom cał ko wi te go bez pie czeń stwa. Je śli jed nak za wie ra ły wy jąt ko wo cen ne in for ma cje
lub sta no wi ły ma te riał do dal szych dzia łań ope ra cyj nych, moż na by ło im nadać ka te go rię „A”. 

13 Przy czy ną wy stę pu ją cych roz bież no ści by ło to, że po dział na ro dza je akt ope ra cyj nych w wy ka -
zach akt wy ni kał z za rzą dzeń ad mi ni stra cyj nych i in struk cji ope ra cyj nych, na to miast nada wa nie im okre -
sów prze cho wy wa nia opie ra ło się na po trze bach ope ra cyj nych re sor tu i za sa dach ar chi wal nych.
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do wa ły się kar ty udo stęp nia nia i wy po ży cza nia akt, pro to ko ły za gi nię cia lub uszko dze -
nia do ku men ta cji oraz pro to ko ły bra ko wa nia14.

Do ty po wych akt ope ra cyj nych i śled czych usta wo daw ca za li czał:
a) tecz ki per so nal ne i pra cy wy eli mi no wa nej sie ci agen tu ral nej, tecz ki wy eli mi no wa -

nych lo ka li kon tak to wych i kon spi ra cyj nych oraz ma te ria ły nie do szłych wer bun ków;
b) za koń czo ne (za nie cha ne) spra wy ewi den cji ope ra cyj nej;
c) ak ta kon tro l no -śled cze i do cho dze nio we osób aresz to wa nych;
d) tecz ki kon tro l ne spraw ewi den cji ope ra cyj nej;
e) tecz ki obiek to we i za gad nie nio we;
f) ma te ria ły, któ re są pod sta wą re je stra cji w ewi den cji ogól no in for ma cyj nej;
h) kar ty re je stra cyj ne wy co fa ne z ewi den cji ope ra cyj nej, w wy pad ku gdy nie zo sta ły

za kwa li fi ko wa ne do znisz cze nia;
h) spra woz daw czość i ko re spon den cja jed no stek ope ra cyj nych15. 
Wy kaz akt za rzą dze nia nr 00123/57 nada wał ma te ria łom ope ra cyj nym du że zna cze -

nie. Sta no wi ły one 40 proc. za war to ści ca łe go wy ka zu i umiesz czo no je na po cząt ku. Ty -
po we do ku men ty ope ra cyj ne ze bra no w 7 dzia łach, za wie ra ją cych ogó łem 22 ro dza jów
i „pod ro dza jów akt”. Ko lej ne wy ka zy akt obej mo wa ły kil ka dzie siąt ro dza jów ma te ria -
łów ope ra cyj nych, co utrud ni ło ich po rów na nie z pierw szym wy ka zem. 

Wszyst kie ro dza je akt ope ra cyj nych oraz okre sy prze cho wy wa nia ich w ar chi wum
we dług wy ka zu akt sta no wią ce go za łącz nik do za rzą dze nia nr 00123/57 przed sta wia ta -
be la nr 1.

Usta wo daw ca po dzie lił wszyst kie ak ta ope ra cyj ne na sie dem dzia łów: wy eli mi no wa na
sieć agen tu ral na, spra wy ewi den cji ope ra cyj nej, spra wy kon tro l no -śled cze i do cho dze -
nio we, tecz ki obiek to we i za gad nie nio we, tecz ki kon tro l ne, ma te ria ły luź ne, tecz ki spraw
de szy fro wych. Naj krót szy czas prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych okre ślo no na 10 lat,
a mak sy mal ny – bez ter mi no wo. Ma te ria ły ope ra cyj ne po dzie lo ne by ły na 22 (100 proc.)
ro dza je i „pod ro dza je akt”. 

Naj bar dziej przy dat ne ope ra cyj nie ak ta prze cho wy wa no bez ter mi no wo. Za li cza no
do nich: tecz ki oso bo we i pra cy wy eli mi no wa nych agen tów, in for ma to rów i re zy den tów,
je że li bra li udział w roz pra co wa niach, a tak że gdy w jed nost kach ar chi wal nych znaj do -
wa ły się ma te ria ły ma ją ce zna cze nie ope ra cyj ne, hi sto rycz ne lub na uko we (I.1); spra wy
pro wa dzo ne z uwa gi na prze stęp stwa an ty pań stwo we, np. wy wiad, dy wer sja, sa bo taż,
oraz do ty czą ce wszyst kich cu dzo ziem ców, a tak że spra wy gru po we (od no si się to rów -
nież do spraw prze ka za nych w związ ku ze śmier cią roz pra co wy wa ne go) – ma ją ce war -
tość ope ra cyj no -hi sto rycz ną, na uko wą i szko le nio wą (II.1); spra wy ma ją ce war tość
hi sto rycz ną oraz na oso by za są dzo ne za dzia łal ność an ty pań stwo wą, m.in. udział w nie -
le gal nych or ga ni za cjach, wy wiad, ter ror, sa bo taż (III.1); tecz ki obiek to we i za gad nie nio -
we ma ją ce war tość hi sto rycz no -ope ra cyj ną, np. do ty czą ce re ak cyj ne go kle ru16,
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14 AIPN, 0333/53, t. 1, Za rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych nr 00123/57 z 1 VII 1957 r. Wy -
kaz do ty czą cy cza so kre su prze cho wy wa nia akt w ar chi wum (wzo ry dru ków), k. 42–54.

15 Ibi dem, k. 43. 
16 Sfor mu ło wa niem „re ak cyj ny kler” Służ ba Bez pie czeń stwa na zy wa ła tę część du cho wień stwa, która

mia ła wro gi sto su nek do sys te mu ko mu ni stycz ne go i wy ra ża ła to w swo ich dzia ła niach, np. uchyla nie się
od współ pra cy, kry ty ka sys te mu, pa trio tycz ne ka za nia, a na wet przy po mi na nie fak tów hi sto rycz nych nie -
wy god nych dla sys te mu to ta li tar ne go, jak mord pol skich ofi ce rów w Ka ty niu.

02_Koller:PA IPN 8  2015-12-18  01:03  Strona 29



Stanisław Koller
A

R
C

H
I
W

U
M

30

Rodzaj akt
operacyjnych

Lp. Wyszczególnienie rodzajów akt
Okres

przechowywania
akt (kategoria)

I. Wyeliminowana
sieć agenturalna

1.

Teczki osobowe i teczki pracy
wyeliminowanych agentów,
informatorów i rezydentów, jeżeli brali
udział w rozpracowaniach, a także gdy
w teczkach znajdują się akta mające
znaczenie operacyjne, historyczne lub
naukowe.

bezterminowo

2.
Inne teczki osobowe i teczki pracy
agentów, informatorów i rezydentów.

20 lat

3. Teczki osobowe właścicieli LK. 20 lat

4. Teczki niedokonanych werbunków. 10 lat

II. Sprawy
ewidencji

operacyjnej

1.

Sprawy mające wartość operacyjno-
-historyczną, naukową i szkoleniową,
prowadzone z uwagi na przestępstwa
antypaństwowe, jak: wywiad, dywersja,
sabotaż itp., oraz na wszystkich
cudzoziemców, a także sprawy grupowe
(dot. to również spraw przekazanych 
w związku ze śmiercią roz pra co wy wa -
ne go).

bezterminowo

2.
Sprawy zaniechane z powodu: 
– ucieczki za granicę, śmierci itp.;
– niepotwierdzenia materiałów.

20 lat
10 lat

3.
Sprawy małowartościowe pod względem
operacyjnym.

10 lat

4. Sprawy ewidencyjno-obserwacyjne.
do 80. roku życia

lub śmierci
figuranta

5.
Sprawy poszukiwawcze na osobę po jej
ustaleniu i w wypadku stwierdzenia
braku cech przestępczych.

10 lat

III. Sprawy
kontrolno-śledcze 
i dochodzeniowe

1.

Sprawy mające wartość historyczną oraz
na osoby zasądzone za działalność
antypaństwową, jak: udział w
nielegalnych organizacjach, wywiad,
terror, sabotaż itp.

bezterminowo

2.
Sprawy na osoby, które za przestępstwa
antypaństwowe otrzymały wyrok
poniżej 3 lat więzienia.

30 lat

Ta be la nr 1. Wy kaz okre su prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych w ar chi wum 
sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 00123/57
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b. or ga ni za cji nie le gal nych i le gal nych (re ak cyj nych) (IV.1); tecz ki kon tro l ne o bar dzo
waż nym cha rak te rze (V.1); tecz ki spraw de szy fro wych ma ją ce hi sto rycz no -ope ra cyj ną
war tość, np. do ty czą ce re ak cyj ne go kle ru, b. or ga ni za cji nie le gal nych i le gal nych (re ak -
cyj nych) (VII.1). Ogó łem by ło 6 (27,3 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj -
nych prze cho wy wa nych bez ter mi no wo. 

Dru gą gru pę sta no wią ak ta o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia – przy naj mniej dwu -
dzie sto let nim. By ły to: in ne tecz ki oso bo we i tecz ki pra cy agen tów, in for ma to rów i re zy -
den tów (I.2 – 20 lat); tecz ki oso bo we wła ści cie li LK (I.3 – 20 lat); spra wy za nie cha ne
z po wo du uciecz ki za gra ni cę, śmier ci itp. (II.2.a – 20 lat); spra wy na oso by, któ re za prze -
stęp stwa an ty pań stwo we otrzy ma ły wy rok po ni żej 3 lat wię zie nia (III.2 – 30 lat); spra -
wy na oso by, któ re za prze stęp stwa an ty pań stwo we otrzy ma ły wy rok w za wie sze niu
(III.3 – 20 lat od da ty upły wu ka ry); spra wy za koń czo ne: umo rzo ne lub z wy ro kiem unie -
win nia ją cym – w za leż no ści od cha rak te ru spra wy (III.4 – 20 lat); tecz ki obiek to we i za -
gad nie nio we nie ma ją ce war to ści hi sto rycz no -ope ra cyj nej (IV.2 – 20 lat). Łącz nie akt
o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia by ło 7 (31,8 proc.) ro dza jów.

Trze cią gru pą są ak ta o krót kim okre sie prze cho wy wa nia. W tym wy ka zie akt za li cza no
do niej ma te ria ły prze cho wy wa ne do 10 lat lub nisz czo ne w związ ku z po de szłym wie kiem
fi gu ran ta, względ nie je go śmier cią. By ły to: tecz ki nie do ko na nych wer bun ków wy eli mi no -
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3.
Sprawy na osoby, które za przestępstwa
antypaństwowe otrzymały wyrok
w zawieszeniu.

20 lat od daty
upływu kary

4.
Sprawy zakończone: umorzone lub
z wyrokiem uniewinniającym
– w zależności od charakteru sprawy.

20 lat

IV. Teczki
obiektowe

i zagadnieniowe

1.

Teczki mające wartość historyczno-
-operacyjną, np. dot. reakcyjnego kleru,
b. organizacji nielegalnych i legalnych
(reakcyjnych).

bezterminowo

2. Pozostałe teczki. 20 lat

V. Teczki
kontrolne

1. W zależności od charakteru sprawy.
10 lat,

bezterminowo

VI. Materiały
luźne

1.

Materiały luźne, które służyły za
podstawę rejestracji w kartotece
ogólnoinformacyjnej zgodnie z
zarządzeniem nr 051/55.

do 70. roku życia

VII. Teczki
spraw

deszyfrowych

1.

Teczki mające wartość historyczno-
-operacyjną, np. dot. reakcyjnego kleru,
b. organizacji nielegalnych i legalnych
(reakcyjnych).

bezterminowo

2.
Sprawy deszyfrowe małowartościowe
pod względem operacyjnym.

10 lat

Źródło: AIPN, 0333/53, t. 1, k. 49–50.
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wa nej sie ci agen tu ral nej (I.4 –10 lat); spra wy za nie cha ne z po wo du nie po twier dze nia ma te -
ria łów (II.2.b – 10 lat); spra wy ma ło war to ścio we pod wzglę dem ope ra cyj nym (II.3 – 10 lat);
spra wy ewi den cyj no -ob ser wa cyj ne (II.4 – do 80. ro ku ży cia); spra wy ewi den cyj no -ob ser -
wa cyj ne (II.4 – do śmier ci fi gu ran ta); spra wy po szu ki waw cze na oso bę po jej usta le niu i w ra -
zie stwier dze nia bra ku cech prze stęp czych (II.5 – 10 lat); tecz ki kon tro l ne w za leż no ści
od cha rak te ru spra wy, acz kol wiek mniej istot ne (V – 10 lat); ma te ria ły luź ne, któ re słu ży ły
za pod sta wę do re je stra cji w kar to te ce ogól no in for ma cyj nej zgod nie z za rzą dze niem
nr 051/55 (VI – do 70. ro ku ży cia); spra wy de szy fro we ma ło war to ścio we pod wzglę dem
ope ra cyj nym (VII.2 – 10 lat). Ra zem do gru py akt ope ra cyj nych o krót kim okre sie prze cho -
wy wa nia za li czo no 9 (40,9 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt. Kwe stią dys ku syj ną po zo -
sta je włą cze nie do gru py akt o tym okre sie prze cho wy wa nia ka te go rii: „do śmier ci fi gu ran ta”,
„do 70. ro ku ży cia” i „do 80. ro ku ży cia”. Uzna no jed nak, że by ły to kry te ria tech nicz ne, za -
leż ne od przy pad ku lo so we go, nie zwią za ne z tre ścią akt i ich war to ścią ar chi wal ną. 

W za rzą dze niu nr 00123/57 i wy ka zie akt sta no wią cym do nie go za łącz nik war to jesz -
cze zwró cić uwa gę na kil ka szcze gó łów. Po pierw sze, w kil ku przy pad kach cha rak te ry -
stycz na jest ogól ni ko wość for mu ło wa nia za sad oce ny okre su prze cho wy wa nia
ma te ria łów, np. ze spraw ewi den cji ope ra cyj nej czy spraw ewi den cyj no -ob ser wa cyj nych
(II.4). Na su wa się py ta nie, czy przy pa dek lo so wy, ja kim jest zgon, mo że sta no wić wa ru -
nek wy star cza ją cy do znisz cze nia akt. A gdy by fi gu ran tem był Bo le sław Bie rut lub ksią -
żę Adam Ste fan kar dy nał Sa pie ha? Czy sam fakt śmier ci wy star czał, aby za ło żo ną na nich
spra wę znisz czyć? Jesz cze bar dziej nie do sta tecz ność ka te go rii wy ra ża ła kwa li fi ka cja te -
czek kon tro l nych: w za leż no ści od cha rak te ru spra wy (V.1). W prak ty ce oce na, co zro bić
z ak ta mi, za le ża ła bar dziej od na sta wie nia funk cjo na riu sza niż od cha rak te ru spra wy. Nie
do koń ca ja sno spre cy zo wa ne ka te go rie okre śla ją ce czas prze cho wy wa nia akt otwie ra ły
moż li wo ści ła twe go kwa li fi ko wa nia ich do znisz cze nia.

Po dru gie, w za rzą dze niu nr 00123/57 brakuje wy raź nie spre cy zo wa nej za sa dy po zo -
sta wia nia nie wiel kiej pro cen to wo prób ki z gru py akt prze zna czo nych do bra ko wa nia (ten -
den cje ta kie po ja wi ły się do pie ro w za rzą dze niu nr 0107/68, § 67, pkt 2). W kon se kwen cji
w przy pad ku np. spraw za koń czo nych umo rze niem lub wy ro kiem unie win nia ją cym (III.4)
po 20 la tach mo gło nie być śla du po bez praw nych – w wie lu przy pad kach – dzia ła niach
Urzę du Bez pie czeń stwa.

Po trze cie, brakuje za pi su do ty czą ce go po zo sta wia nia ma te ria łów o war to ści hi sto rycz nej
przy nie któ rych ro dza jach akt, np. wy eli mi no wa nej sie ci agen tu ral nej (I.2–4). Licz ni agen ci,
in for ma to rzy, re zy den ci czy wła ści cie le LK (a tak że wie le osób, któ rych nie uda ło się zwer -
bo wać) by li po sta cia mi zna ny mi, je śli nie w mo men cie pro wa dze nia pra cy ope ra cyj nej, to
póź niej. Przy kła do wo Sta ni sław Ka nia (I se kre tarz KC PZPR w la tach 1980–1981) od 1954
do 1956 r. był wła ści cie lem lo ka lu kon tak to we go SB. Po zo sta wie nie choć by pod sta wo wych
in for ma cji na ten te mat mia ło sens ope ra cyj ny i mo gło po sia dać war tość hi sto rycz ną17.
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17 Zob. Ka ta lo gi Biu ra Lu stra cyj ne go IPN, kie row ni cze sta no wi ska par tyj ne i pań stwo we b. PRL,
ha sło: Sta ni sław Ka nia, ur. 8 III 1927 r., Wro can ka, wpi sy ewi den cyj ne: Kar ta EO -4-B: „S[ek cja] 1
Wydz[ia łu] III Dep[ar ta men tu] VIII [MBP], nr re je stra cyj ny: 1653, da ta wer bun ku: 26 IV 1954 r., ka te -
go ria: l[okal] kon takt[owy] [kryp to nim] «War ka», pod sta wa wer bun ku: uczu cia pa trio tycz ne […]. Wy -
eli mi no wa ny z sie ci dnia 18 XII [19]56 r. z po wo du: nie na da je się z uwa gi, że w lo ka lu tym za miesz ku je
więk sza ilość osób; nr ar chi wal ny: 55111/I”. Zob. http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 10 II 2015 r.).
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Za rów no za rzą dze nie nr 00123/57, jak i wy kaz akt sta no wią cy do nie go za łącz nik
były nor ma ty wa mi nie do sta tecz nie sfor mu ło wa ny mi. Okre sy prze cho wy wa nia ma te ria -
łów by ły w nich wy zna czo ne sza cun ko wo i moż na je po dzie lić na trzy pod sta wo we grupy:
oko ło 30 proc. akt prze cho wy wa no bez ter mi no wo (kat. „A”), oko ło 30 proc. prze cho wy -
wa no dłu go (kat. B -20, B -30), a oko ło 40 proc. nisz czo no po krót kim okre sie prze cho -
wy wa nia (10 lat i mniej). Bez ter mi no wy okres prze cho wy wa nia do ku men tów
mo ty wo wa no ich war to ścią ope ra cyj no -hi sto rycz ną, na uko wą i szko le nio wą. Jed nost ka
ope ra cyj na mo gła wy zna czyć dłuż szy czas prze cho wy wa nia niż po da ny w wy ka zie.
Znisz cze nie ma te ria łów przed upły wem prze wi dzia ne go ter mi nu mo gło na stą pić wy łącz -
nie za zgo dą kie row nic twa mi ni ster stwa. Ma te ria ły ope ra cyj ne wy szcze gól nio ne w wy -
ka zie akt sta no wią cym za łącz nik do za rzą dze nia nr 00123/57 do ty czy ły głów nie
dzia łal no ści sta no wią cej za gro że nie dla sys te mu po li tycz ne go PRL18. 

b) Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 0127/57
Rów no le gle do za rzą dze nia nr 00123/57 wi ce mi ni ster An to ni Al ster 1 lip ca 1957 r.

wy dał za rzą dze nie nr 0127/57 i wpro wa dził do użyt ku in struk cję o po stę po wa niu z ak ta -
mi w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych. Okre śla ła ona za sa dy i tryb prze ka zy wa nia
i przyj mo wa nia akt do skład nic i ar chi wów oraz za sa dy po rząd ko wa nia, za bez pie cza nia,
bra ko wa nia, ewi den cjo no wa nia i udo stęp nia nia ma te ria łów zgro ma dzo nych w Cen tral -
nym Ar chi wum MSW (CA MSW), w ar chi wach Ko men dy Głów nej Mi li cji Oby wa tel -
skiej (KG MO), Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go (KBW), Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza (WOP), Ko men dy Głów nej Stra ży Po żar nych (KG SP), Głów nym Urzę dzie
Geo de zji i Kar to gra fii (GUGiK) oraz w skład ni cach jed no stek te re no wych. In struk cja nie
do ty czy ła Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej i skład nic wy dzia łów ewi den cji ope -
ra cyj nej wo je wódz kich ko mend MO, obej mu ją cych ak ta ope ra cyj ne Służ by Bez pie czeń -
stwa. W przy pad kach po stę po wa nia z do ku men ta cją KBW i WOP, któ rych nie
wy mie nio no w in struk cji, obo wią zy wa ły prze pi sy MON o po stę po wa niu z woj sko wy mi
ma te ria ła mi ar chi wal ny mi19.

Cho ciaż in struk cja nie do ty czy ła akt wy twa rza nych przez SB, to z przy czyn me to do -
lo gicz nych jej krót ki opis jest nie zbęd ny. Od po cząt ku ist nie nia re sor tu spraw we wnętrz -
nych funk cjo no wa ły w nim dwa ar chi wa: Cen tral ne Ar chi wum MSW, w któ rym
prze cho wy wa no ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne MSW, KG MO, KBW, WOP, KG SP, GUGiK,
MO, oraz Ar chi wum Biura Ewi den cji Ope ra cyj nej/Biu ro „C”, do któ re go skła da no ak ta
ope ra cyj ne wy twa rza ne przez „bez pie kę”. Po mię dzy ar chi wa mi trwa ła nie ustan na ry wa -
li za cja, któ re z nich po win no być głów ne i prze jąć to dru gie. Za rzą dze niem mi ni stra spraw
we wnętrz nych nr 098/Org. z 1 paź dzier ni ka 1965 r. CA MSW zo sta ło po łą czo ne z Biu -
rem „C”. W prak ty ce ozna cza ło to pod po rząd ko wa nie ar chi wum mi ni ste rial ne go kie row -
nic twu i nor ma ty wom obo wią zu ją cym w ar chi wum ope ra cyj nym. Tym sa mym w 1965 r.
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18 AIPN, 0333/53, t. 1, Za rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych nr 00123/57 z 1 VII 1957 r.
Instrukcja o pra cy Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW (Wy dzia łu Ewi den cji Ope ra cyj nej
KW MO), k. 44–47v.

19 W ar chi wach jed no stek woj sko wych pod le głych MSW obo wią zy wa ły w tym okre sie: In struk cja
o po stę po wa niu z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi mi ni stra obro ny na ro do wej Kon stan te go Ro -
kos sow skie go z 1 II 1956 r.; In struk cja o po stę po wa niu z woj sko wy mi ma te ria ła mi ar chi wal ny mi mi ni -
stra obro ny na ro do wej Ma ria na Spy chal skie go z 7 VI 1966 r.; In struk cja o za sa dach ar chi wa li za cji
do ku men ta cji woj sko wej wi ce mi ni stra obro ny na ro do wej Jó ze fa Użyc kie go z 13 X 1988 r.
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wy ga sła moc za rzą dze nia nr 0127/57, a ja ko je dy nym obo wią zu ją cym po zo sta ło za rzą -
dze nie nr 00123/57 (aż do wpro wa dzo ne go w 1968 r. za rzą dze nia nr 0107/68). W ko re -
spon den cji na ze wnątrz Biu ro „C” po słu gi wa ło się na zwą CA MSW. W ten spo sób
po przez sto so wa nie ma sku ją ce go na zew nic twa ukry wa no przed spo łe czeń stwem za rów -
no ist nie nie, jak i fak tycz ną ro lę Biu ra „C”. Za bieg ten po twier dził prak ty kę cha rak te ry -
stycz ną dla pań stwa to ta li tar ne go pod po rząd ko wy wa nia wszyst kie go Służ bie
Bez pie czeń stwa. W tym przy pad ku pra wo daw ca od dał pod kie row nic two SB ar chi wum,
któ re gro ma dzi ło istot ną część akt wy two rzo nych w or ga nach pod le głych MSW20. 

Re zul ta tem włą cze nia CA MSW do Biu ra „C” MSW by ło prze ję cie przez nie akt ope -
ra cyj nych MO. Spo wo do wa ło to, że na stęp ny wy kaz akt, wpro wa dzo ny za rzą dze niem
nr 0107/68, okre ślał okres prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych za rów no MO, jak i SB.
Oka za ło się to bar dzo istot ną zmia ną, ma ją cą wpływ na me to do lo gię pro wa dzo nej ana -
li zy. Na le ża ło bo wiem usta lić, ja kie skut ki dla ba dań au to ra spo wo do wa ło włą cze nie wy -
ka zu ka te go rii akt ope ra cyj nych wy two rzo nych przez mi li cję do ta kie go wy ka zu
od no szą ce go się do do ku men ta cji SB. 

Za rzą dze nie nr 0127/57 wpro wa dza ło w ży cie in struk cję, orien ta cyj ny wy kaz akt i wzo -
ry dru ków dla ww. jed no stek or ga ni za cyj nych MSW. In struk cja za wie ra ła 11 roz dzia łów,
któ re okre śla ły na stę pu ją ce za gad nie nia: po sta no wie nia ogól ne, po dział akt na ka te go rie,
skład ni ce akt, prze ka zy wa nie akt do skład ni cy, prze cho wy wa nie i ewi den cjo no wa nie akt
w skład ni cy, ko rzy sta nie z akt w skład ni cach i ar chi wach, prze ka zy wa nie akt do ar chi -
wum, bra ko wa nie akt, in wen ta ry za cję akt w ar chi wum, kon tro lę ar chi wów i skład nic, prze -
pi sy koń co we. Wy kaz akt miał cha rak ter orien ta cyj ny i nie obej mo wał ca ło ści za gad nień
wy stę pu ją cych w po szcze gól nych jed nost kach MSW. Nie był peł nym i szcze gó ło wym po -
dzia łem akt na ka te go rie. Miał obo wią zy wać do cza su opra co wa nia przez CA szcze gó ło -
we go kla sy fi ka to ra akt dla wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych MSW21. 

Orien ta cyj ny wy kaz akt dzie lił się na dwie czę ści: 
– ak ta pod sta wo we – na czel nych or ga nów ad mi ni stra cji pań stwo wej, do ty czą ce MSW

oraz kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych MSW;
– ak ta ty po we dla po szcze gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych MSW.
Ak ta pod sta wo we po dzie lo no na trzy dzia ły: prze pi sy; or ga ni za cja; pla no wa nie, spra -

woz daw czość, sta ty sty ka. 
Ak ta ty po we dla po szcze gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych MSW za wie ra ły 19 dzia -

łów: ka dry i szko le nie, fi nan se, in we sty cje, za opa trze nie, trans port, łącz ność, służ ba zdro -
wia, spra wy spo łecz no -ad mi ni stra cyj ne, spra wy so cjal ne i kul tu ry, pasz por ty za gra nicz ne,
spra wy ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze, orzecz nic two kar no -ad mi ni stra cyj ne, kon tro la i in -
spek cje, geo de zja i kar to gra fia, Ko men da Głów na Stra ży Po żar nych, Te re no wa Obro na
Prze ciw lot ni cza, Biu ro Głów ne go Ko mi te tu Prze ciw po wo dzio we go, ak ta ar chi wi sty ki,
ak ta Mi li cji Oby wa tel skiej22. 

Stanisław Koller
A

R
C

H
I
W

U
M

34

20 Zob. S. Kol ler, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji…, s. 181; idem, Nor ma tyw ne za sa dy bra ko -
wa nia…, s. 341, 356.

21 AIPN, 01258/14, In struk cja o po stę po wa niu z ak ta mi w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych. Za -
rzą dze nie nr 0127/57 z 1 VII 1957 r., k. 189, 203. 

22 Ibi dem, In struk cja o po stę po wa niu z ak ta mi w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych. Za rzą dze nie
nr 0127/57 z 1 VII 1957 r., Orien ta cyj ny wy kaz akt, k. 204. Wię cej o ak tach ad mi ni stra cyj nych wy twa rza -
nych w MSW zob. http://in wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=2033&id_pz=9808&id_s=10366 
(do stęp 17 VII 2015 r.).
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Ak ta Mi li cji Oby wa tel skiej sta no wi ły ostat ni roz dział i po dzie lo no je na 17 ro dza jów
akt: eta ty jed no stek MO – kat. „A”; książ ki re je stra cji i pie czę ci – kat. „A”; dys lo ka cja
jed no stek MO – kat. „A”; wy ka zy sta ty stycz ne prze stęp czo ści kry mi nal nej – kat. „A”;
spra woz da nia z dzia łal no ści izb za trzy mań – kat. „A”; pla ny za bez pie cze nia uro czy sto ści
i im prez – kat. „A”; ana li zy po li ty ki kar no -ad mi ni stra cyj nej, wy pad ków uto nięć, wy pad -
ków na dro gach pu blicz nych, wy pad ków spo wo do wa nych nie wy pa ła mi oraz wy pad ków
uży cia bro ni – kat. „A”; pi sma okól ne re gu lu ją ce za gad nie nia służ by – kat. „A”; od pi sy
akt śled czych i do cho dze nio wych – kat. B -20; od pi sy wy tycz nych prze sła nych w te -
ren – kat. B -5; ana li za prze stęp czo ści na od cin ku roz bo jów, wła mań ka so wych, fał szerstw
i oszustw oraz kra dzie ży – kat. „A”; spra woz da nia rocz ne z pra cy jed no stek Ewi den cji
Lud no ści i Do wo dów Oso bi stych – kat. „A”; sta ty sty ka lud no ści – kat. B -25; re je stry
wyda nych do wo dów oso bi stych – kat. „A”; spra woz da nia z pra cy Za kła du Kry mi na li -
stycz ne go oraz Sek cji Tech ni ki Do cho dzeń KW MO do ty czą ce ilo ści i ro dza ju wy ko ny -
wa nych eks per tyz – kat. „A”; od pi sy wy ko na nych eks per tyz przez Za kład Kry mi na li stycz -
ny KG MO – kat. „A”; ak ta osób za gi nio nych i nie roz po zna nych zwłok – kat. B -50.
Ogó łem 13 ro dza jów akt mia ło ka te go rię wie czy ste go okre su prze cho wy wa nia
(kat. „A”), 3 ro dza je akt mia ły ka te go rię dłu gie go okre su prze cho wy wa nia (od B -20 
do B -50) i 1 ro dzaj akt miał ka te go rię krót kie go okre su prze cho wy wa nia (B -5)23. 

Cho ciaż usta wo daw ca za strze gał na po cząt ku, że wy kaz akt jest tyl ko orien ta cyj ny,
moż na za uwa żyć, że gru pa wy szcze gól nio nych ro dza jów akt mi li cyj nych by ła wy jąt ko -
wo nie licz na. Za rzą dze nie nie de fi nio wa ło ani nie wy szcze gól nia ło ro dza jów akt ope ra -
cyj nych. Z ty po we go ro dza ju akt ope ra cyj nych wy stę pu ją w wy ka zie tyl ko od pi sy akt
śled czych i do cho dze nio wych (poz. 228) – z ka te go rią B -2024. To wy jąt ko wo ma ło. Od -
no si się na wet wra że nie, że do ku men tów pra cy ope ra cyj nej nie prze sy ła no do ar chi wum25.
Ta ki układ wy ka zu akt dla jed no stek MO wska zu je, że zno we li zo wa ny wy kaz akt ope ra -
cyj nych i śled czych dla SB i MO za war ty w za rzą dze niu nr 0107/68 był w isto cie roz wi -
nię ciem wy ka zu akt ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa. 

c) Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 0107/6826

Mi ni ster spraw we wnętrz nych Ka zi mierz Świ ta ła 24 paź dzier ni ka 1968 r. wy dał Za -
rzą dze nie nr 0107/68 w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi SB i MO zgro ma -
dzo ny mi w ar chi wach Biu ra „C” MSW, ar chi wach wy dzia łów „C” ko mend
wo je wódz kich (rów no rzęd nych) MO i skład ni cach akt ko mend po wia to wych (rów no -
rzęd nych) MO. Za rzą dze nie wpro wa dza ło w ży cie in struk cję o po stę po wa niu z ak ta mi
ar chi wal ny mi SB i MO oraz wy kaz akt SB i MO z po dzia łem na okre sy prze cho wy wa -
nia. Wy kaz po dzie lo no na 26 dzia łów i wy szcze gól nio no w nim 495 ro dza jów akt ka te -
go rii „A” i „B”, a tak że za war to w nim wzo ry dru ków. Pro to kół bra ko wa nia akt był
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23 AIPN, 01258/14, In struk cja o po stę po wa niu z ak ta mi w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych.
Zarządze nie nr 0127/57, Orien ta cyj ny wy kaz akt, k. 216.

24 In te re su ją ce jest za gad nie nie, dla cze go wy kaz akt wy szcze gól niał tyl ko od pi sy? A gdzie ory gi na -
ły? Usta wo daw ca nie okre ślił, kie dy na le ży je wy bra ko wać i znisz czyć. 

25 Wię cej o ma te ria łach ope ra cyj nych wy twa rza nych w re sor cie spraw we wnętrz nych zob. http://in -
wen tarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=2033&id_pz=9808&id_s=10367 (do stęp 17 VII 2015 r.).

26 W prze ci wień stwie do za rzą dze nia nr 00123/57, któ re do ty czy ło tyl ko akt Służ by Bez pie czeń stwa,
za rzą dze nie nr 0107/68 od no si ło się do po stę po wa nia z ma te ria ła mi za rów no Służ by Bez pie czeń stwa,
jak i Mi li cji Oby wa tel skiej. 
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po wie le niem je go od po wied ni ka z in struk cji sta no wią cej za łącz nik do za rzą dze nia
nr 0127/57, acz kol wiek bez czę ści: „Po sta no wie nie CA MSW”. Pro to kół akt znisz czo -
nych po zo stał ta ki sam jak w tej że in struk cji – ty le że bez na zwy: „CA MSW”27. 

Z uwa gi na to, że w za rzą dze niu nr 0107/68: a) usta wo daw ca wy szcze gól nił ma te ria -
ły SB i MO w jed nym dzia le akt ope ra cyj nych i śled czych, nie wi dząc mię dzy ni mi za -
sad ni czej róż ni cy w sen sie ar chi wal nym; b) roz wi nię ty wy kaz akt ope ra cyj nych SB i MO
był w isto cie roz sze rze niem wy ka zu akt ope ra cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa; c) ro dzaj
do ku men tów ope ra cyj nych wy twa rza nych przez SB i MO w po dob nych spra wach był
nie mal ta ki sam (róż nił się tyl ko przed mio tem za in te re so wań i pod sta wą ide olo gicz ną);
d) wpro wa dzo ne no we ro dza je akt ope ra cyj nych od zwier cie dla ły po sze rzo ny za kres środ -
ków uży wa nych w pra cy ope ra cyj nej za rów no SB, jak i MO; e) ka te go rie tych sa mych
ro dza jów akt ope ra cyj nych wy twa rza nych przez MO i SB by ły jed na ko we; f) usta wo -
daw ca wy ko rzy stał fakt wspól ne go wy stę po wa nia ma te ria łów ope ra cyj nych MO i SB
w wy ka zie akt w ce lu ma sko wa nia isto ty dzia łań SB – uzna no, że ka te go rie okre śla ją ce
okres prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych i śled czych, wy two rzo nych przez SB i MO, zno -
we li zo wa ne za rzą dze niem nr 0107/68 są w peł ni re pre zen ta tyw ne dla jed no stek or ga ni -
za cyj nych SB po strze ga nej od dziel nie. Wspól ne po trak to wa nie w prze pi sach
ar chi wal nych akt ope ra cyj nych SB i MO nie po wo do wa ło de for ma cji ten den cji za cho -
dzą cych w nada wa niu ak tom wy two rzo nym przez jed nost ki SB wła ści we go okre su prze -
cho wy wa nia.

Wy kaz akt do za rzą dze nia nr 0107/68 przy go to wa no bar dziej szcze gó ło wo, uwzględ -
nio no na zew nic two sto so wa ne w pań stwo wej służ bie ar chi wal nej i ma te ria łom wy two -
rzo nym w MSW przy dzie lo no po szcze gól ne ka te go rie. W pierw szej ko lej no ści ak ta
po dzie lo no na dzia ły: za rzą dza nie; or ga ni za cja; kan ce la ria; pla no wa nie, spra woz daw -
czość, sta ty sty ka; ka dry; szko le nie; ak ta ope ra cyj ne i śled cze; ak ta tech ni ki i ob ser wa cji
ope ra cyj nej – „T”; szy fry i de szy fraż; kon tro la ru chu gra nicz ne go; do ku men ty mo bi li za -
cyj ne; pre wen cja ogól na; fi nan se; trans port; za opa trze nie; in we sty cje; służ ba zdro wia;
ochro na prze my słu; za gad nie nia spo łecz no -ad mi ni stra cyj ne; orzecz nic two kar no -ad mi -
ni stra cyj ne; łącz ność; pasz por ty, prze pust ki gra nicz ne i do wo dy oso bi ste; ar chi wi sty ka;
służ ba ru chu dro go we go; ak ta opi nio daw cze; ewi den cja lud no ści28. 

Przez ak ta ope ra cyj ne usta wo daw ca ro zu miał:
– wy two rzo ną przez SB i MO do ku men ta cję wszyst kich ro dza jów spraw ope ra cyj -

nych, do cho dze nio wo -śled czych, kon tro l nych i nad zor czych, tecz ki per so nal ne i pra cy
taj nych współ pra cow ni ków, tecz ki osób opi nio wa nych, do ku men ta cję spra woz daw czą
i ko re spon den cję ope ra cyj ną;

– wszyst kie prze pi sy: za rzą dze nia, roz ka zy, okól ni ki, in struk cje i wy tycz ne, do ty czą -
ce pra cy ope ra cyj nej;

– ak ta mo bi li za cyj ne29.
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27 AIPN, 0549/2, egz. 1, Za rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych nr 0107/68, 24 X 1968 r., § 61–70,
k. 8v–9; ibi dem, Wy kaz akt Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji z po dzia łem na okre sy prze cho wy -
wa nia, k. 12–23; ibi dem, Wzo ry, k. 25–36.

28 Ibi dem, Wy kaz akt Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji z po dzia łem na okre sy prze cho wy wa -
nia, k. 12–23.

29 Ibi dem, In struk cja o po stę po wa niu z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li -
cji, § 3, pkt 1, k. 3.
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W wy ka zie akt do za rzą dze nia nr 0107/68 ma te ria ły ope ra cyj ne po dzie lo no na trzy dzia -
ły: ak ta ope ra cyj ne i śled cze, ak ta tech ni ki i ob ser wa cji ope ra cyj nej „T” i do ku men ty mo -
bi li za cyj ne. Pierw szy dział gro ma dził re zul ta ty dzia łań ope ra cyj nych funk cjo na riu szy
i sta no wił roz sze rzo ną wer sję wy ka zu ty po wych akt ope ra cyj nych za war tych w za rzą dze -
niu nr 00123/57. W roz wi nię tym wy ka zie akt ope ra cyj nych i śled czych znaj do wa ło się ogó -
łem 57 (100 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt30. Oprócz nich utwo rzo no osob ny dział:
ak ta tech ni ki i ob ser wa cji ope ra cyj nej „T”, któ ry za wie rał 42 ro dza je akt31. By ły wpraw -
dzie zwią za ne z pra cą ope ra cyj ną, ale do ku men to wa ły tech ni kę or ga ni zo wa nia i pro wa dze -
nia in wi gi la cji. Dla te go ja ko nie zwią za ne te ma tycz nie nie zo sta ły włą czo ne do ana li zy.
Po dob nie nie zo sta ły uwzględ nio ne za rzą dze nia, roz ka zy, okól ni ki, in struk cje i wy tycz ne
do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej, po nie waż nie zo sta ły one wy szcze gól nio ne przez usta wo daw -
cę w dzia le akt ope ra cyj nych i śled czych. Dział do ku men ty mo bi li za cyj ne, cho ciaż zo stał
przez usta wo daw cę za li czo ny do akt ope ra cyj nych, tak że nie zo stał wzię ty przez au to ra
pod uwa gę – ze wzglę du na brak zna mion ty po wej pra cy ope ra cyj nej. Przed mio tem roz -
wa żań zo sta ły za tem ob ję te ma te ria ły ze bra ne w dzia le akt ope ra cyj nych i śled czych. 

Do akt prze cho wy wa nych wie czy ście (wcze śniej bez ter mi no wo) za li czo no: tecz ki
per so nal ne i tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, je że li bra li udział
w roz pra co wa niach spraw cha rak te ru po li tycz ne go ma ją cych zna cze nie ope ra cyj ne, histo -
rycz ne lub na uko we (poz. 86); ak ta spraw ope ra cyj nych, obiek to wych, za gad nie nio wych
i śro do wi sko wych po sia da ją ce war tość ope ra cyj no -hi sto rycz ną lub na uko wo -szko le nio -
wą – prze stępstw szcze gól nej wa gi (nie le gal ne or ga ni za cje, zbroj ne pod zie mie an ty pań -
stwo we, wy wiad, sa bo taż, dy wer sja, roz pra co wa nia pla có wek dy plo ma tycz nych itp.)
(poz. 87); ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw czych w spra wach o: szpie go stwo,
nie le gal ne or ga ni za cje, udział w ban dach zbroj nych, ter ror po li tycz ny, sa bo taż i dy wer -
sję (poz. 94); ak ta spraw ope ra cyj nych i ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw czych
do ty czą cych in nych prze stępstw an ty pań stwo wych, nie wy mie nio nych w poz. 94 – B -30,
chy ba że wzglę dy hi sto rycz ne lub na uko we prze ma wia ją za za li cze niem ich do ka te go -
rii „A” (poz. 95); re je stry śledztw i do cho dzeń (poz. 99); ak ta do ty czą ce spe cjal nych ak -
cji i wy da rzeń (poz. 101); ko pie orze czeń eks per tyz po zy tyw nych do spraw kar nych
i ope ra cyj nych ma ją cych zna cze nie iden ty fi ka cyj ne do ty czą ce kon kret nych osób, wy da -
nych przez Za kład Kry mi na li sty ki i wo je wódz kie la bo ra to ria kry mi na li stycz ne (poz. 117);
ma te riał ne ga ty wo wy fil mów nie zwią za nych ze spra wa mi kar ny mi i wy ko na nych przez
Za kład Kry mi na li sty ki i WLK (poz. 122); ma te riał ne ga ty wo wy fo to gra ficz ny do spraw
kar nych i ope ra cyj nych wg kla sy fi ka cji okre su prze wi dzia ne go dla da ne go ro dza ju spraw
(poz. 123); ak ta or ga ni za cji kon spi ra cyj nych z okre su oku pa cji hi tle row skiej i nie le gal -
nych or ga ni za cji i band z okre su po wy zwo le niu (poz. 126); do ku men ta cja zgło szeń
przyjaz du do PRL osób nie po żą da nych (poz. 127); Po uf ny Prze gląd In wi gi la cyj -
ny – 2 kom ple ty (poz. 128); do ku men ta cja zwią za na z ogła sza niem i od wo ła niem po szu -
ki wań ogło szo nych w Po uf nym Prze glą dzie In wi gi la cyj nym (kat. „A” w za leż no ści
od ro dza ju spra wy) (poz. 128a). Ogó łem by ło 13 (22,8 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów”
akt o wie czy stym okre sie prze cho wy wa nia32. 
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30 Ibi dem, Wy kaz akt Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji z po dzia łem na okre sy prze cho wy wa -
nia, k. 14v–16.

31 Ibi dem, k. 16–16v.
32 Ibi dem, k. 28–31.
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Na uwa gę za słu gu je za li cze nie ma te ria łów do ty czą cych or ga ni za cji kon spi ra cyj nych
z okre su oku pa cji nie miec kiej do gru py akt ope ra cyj nych. Ko mu ni ści oba wia li
się – i słusz nie – że człon ko wie tych or ga ni za cji, zdo byw szy pod czas woj ny do świad -
cze nie w sta wia niu opo ru, po dej mą w no wej rze czy wi sto ści wal kę z wła dzą re żi mo wą.
Dla każ de go czło wie ka, któ re go na zwi sko zna la zło się w ta kich ma te ria łach, ozna cza ło
to śmierć, wię zie nie lub w naj lep szym wy pad ku in wi gi la cję i mar gi na li za cję spo łecz ną. 

Wśród akt o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia (20–50 lat) by ły: tecz ki per so nal ne i tecz -
ki pra cy wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, je że li bra li udział w roz pra co wa -
niach spraw in ne go cha rak te ru niż wy mie nio ne w pkt 86 – B -50 (poz. 88); ak ta wer bun ko we
(zo bo wią za nia, cha rak te ry sty ka itp.) wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, któ -
rych tecz ki per so nal ne i pra cy zo sta ły wy bra ko wa ne i znisz czo ne – B -50 (poz. 90); tecz ki
per so nal ne wy eli mi no wa nych wła ści cie li LK i MK na da ją cych się do po wtór ne go wy ko -
rzy sta nia – B -30 (poz. 91a); tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych wła ści cie li LK i MK nie -
na da ją cych się do po wtór ne go wy ko rzy sta nia – B -30 (poz. 91b)33; tecz ki per so nal ne
kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków na da ją cych się w przy szło ści do po wtór ne go
opra co wa nia, a na stęp nie po zy ska nia – B -30 (poz. 92a); tecz ki per so nal ne kan dy da tów
na taj nych współ pra cow ni ków nie na da ją cych się w przy szło ści do po wtór ne go opra co wa -
nia i po zy ska nia – B -30 (poz. 92b); tecz ki kon tak tów in for ma cyj nych (w przy pad ku zgo nu
B -1) – B -30 (poz. 93); ak ta spraw ope ra cyj nych i ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw -
czych o in ne prze stęp stwa an ty pań stwo we nie wy mie nio ne w poz. 94 – B -30, chy ba że
wzglę dy hi sto rycz ne lub na uko we prze ma wia ją za za li cze niem ich do ka te go rii „A”
(poz. 95); ak ta kon tro l ne śledztw i do cho dzeń o prze stęp stwa kry mi nal ne za gro żo ne ka rą
wię zie nia po wy żej lat 5 – B -30 (poz. 96a); pla ny ope ra cji ochron nych – B -50 (poz. 102);
tecz ki wy jaz do we osób wy jeż dża ją cych i kan dy da tów na wy jazd – do koń ca ży cia
(poz. 103); ak ta do ty czą ce opi nio wa nia osób w spra wach woj sko wo -mo bi li za cyj nych, o do -
pusz cze nie do prac taj nych, ubie ga ją cych się o ze zwo le nie na po sia da nie bro ni, kar ty że -
glar skiej i ry bac kiej itp., któ rych spra wy za ła twio no ne ga tyw nie – B -30 (poz. 104b); ak ta
do ty czą ce współ dzia ła nia z or ga na mi bez pie czeń stwa państw de mo kra cji lu do wej (po szu -
ki wa nia prze stęp ców, ko re spon den cja do ty czą ca za gad nień ope ra cyj nych, ko re spon den cja
pry wat na cu dzo ziem ców) – B -30 (poz. 105); re jestr do wo dów rze czo wych – B -30
(poz. 109); ak ta osób za gi nio nych i nie roz po zna nych zwłok – B -30 (poz. 116); ko pie in -
nych orze czeń i eks per tyz po zy tyw nych (gru po wych) lub upraw do po dob nia ją cych do spraw
kar nych i ope ra cyj nych wy da nych przez Za kład Kry mi na li sty ki i WLK – B -30 (poz. 118);
ne ga ty wy zdjęć sy gna li tycz nych – B -20 (poz. 124); ewi den cja i al bu my fo to gra ficz ne prze -
stęp ców – B -50 (poz. 130); ak ta do ty czą ce osób upra wia ją cych nie rząd oraz su te ne rów i ku -
ple rów34 – B -20 (poz. 131); ak ta wraz z ewi den cją do ty czą ce per so ne lu lo ka li noc nych
i ka wiar ni, a tak że sko ro wi dze – B -20 (poz. 132). Łącz nie by ło 20 (35,1 proc.) ro dza jów
i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia35. 
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33 Je śli oby dwie gru py akt mia ły ka te go rię B -30, to z punk tu wi dze nia ar chi wal ne go nie by ło po trze -
by roz bi ja nia wy mie nio ne go ro dza ju akt na pod punk ty a i b. Usta wo daw ca li czył się jed nak z tym, że
w pew nym mo men cie mo że za ist nieć po trze ba do ko na nia istot ne go roz róż nie nia, co po tem mia ło właś -
nie miej sce.

34 Su te ner był oso bą czer pią cą zy ski z cu dze go nie rzą du, ku pler uła twiał in nej oso bie upra wia nie
pro sty tu cji (udo stęp nia nie lo ka lu, uła twia nie kon tak tu klien tów z pro sty tut ka mi, do pro wa dza nie, wska -
zy wa nie ad re su).

35 Ibi dem.
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W gru pie akt o ni skim okre sie prze cho wy wa nia znaj do wa ły się: tecz ki per so nal -
ne i tecz ki pra cy taj nych współ pra cow ni ków po zy ska nych do róż nych do raź nych usta leń
i roz pra co wań nie kwa li fi ku ją cych się do za li cze nia w ka te go riach wy mie nio nych w pkt 86
i 88, któ rzy zo sta li wy eli mi no wa ni z po wo du zgo nu – B -5 od da ty śmier ci (poz. 89); ak -
ta kon tro l ne śledztw i do cho dzeń o prze stęp stwa kry mi nal ne za gro żo ne ka rą wię zie nia
do lat 5 lub ka rą aresz tu – B -10 (poz. 96b); do ku men ta cja zwią za na z od mo wą ści ga -
nia – B -5 (poz. 98); ak ta po stę po wań przy go to waw czych umo rzo nych z bra ku cech prze -
stęp stwa – B -10 (poz. 100a); ak ta do ty czą ce opi nio wa nia osób w spra wach
woj sko wo -mo bi li za cyj nych, o do pusz cze nie do prac taj nych, ubie ga ją cych się o ze zwo -
le nie na po sia da nie bro ni, kar ty że glar skiej i ry bac kiej itp., któ rych spra wy za ła twio no
po zy tyw nie – B -5 (poz. 104a); ma te ria ły Biu ra „W”, je śli nie sta no wią do wo du rze czo -
we go do spra wy ani nie przed sta wia ją war to ści ope ra cyj nej – B -2 (poz. 106); do ku men -
ta cja roz li czeń fun du szu ope ra cyj ne go, spra wy ma te ria ło we pod wzglę dem
ope ra cyj nym – B -10 (poz. 107); re jestr po mo cy praw nych i czyn no ści zle co nych w try -
bie art. 241 kpk – B -10 (poz. 108); kwi ty de po zy to we – B -15 (poz. 110); książ ki kon tro li
osób za trzy ma nych i pro to ko ły za trzy ma nia – B -15 (poz. 111); re jestr osób za trzy ma -
nych i dak ty lo sko po wa nych – B -10 (poz. 112); grzbie ty blocz ków na ka zów re wi zji 
– B -10 (poz. 113); te le fo no gra my i mel dun ki do jed no stek zwierzch nich o wszczę ciu do -
cho dzeń – B -5 (poz. 114); książ ki wy jaz dów tech ni ków do cho dze nio wych na miej sce
zda rzeń – B -5 (poz. 115); ko pie orze czeń i eks per tyz ne ga tyw nych do spraw kar nych
i ope ra cyj nych wy da nych przez Za kład Kry mi na li sty ki i WLK – B -10 (poz. 119); ko pie
orze czeń i eks per tyz eli mi na cyj nych do spraw kar nych i ope ra cyj nych wy da nych przez
Za kład Kry mi na li sty ki i WLK – B -5 (poz. 120); ko pie orze czeń i eks per tyz krwi na za -
war tość al ko ho lu oraz ne ga tyw ne do ty czą ce bro ni z ak cji roz bro je nia wy da ne przez Za -
kład Kry mi na li sty ki – B -2 (poz. 121); ko re spon den cja zwią za na z za gad nie nia mi pra cy
ope ra cyj nej – B -10 (poz. 125); Po uf ny Prze gląd In wi gi la cyj ny – B -2 (tyl ko 2 kom ple -
ty – „A”) (poz. 128); do ku men ta cja zwią za na z ogła sza niem i od wo ła niem po szu ki wań
ogło szo nych w Po uf nym Prze glą dzie In wi gi la cyj nym – B -10 (lub „A”) (poz. 128a); do -
ku men ta cja do ty czą ca po szu ki wań osób, przed mio tów i po jaz dów me cha nicz nych (wzór
EW -53, EW -54) (od da ty od wo ła nia) – B -5 (poz. 129). Ogó łem gru pa akt ozna czo na ka -
te go ria mi od B -15 do B -2 obej mo wa ła 21 (36,8 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt36.

Tyl ko 3 (5,3 proc.) ro dza je akt mia ły ka te go rie, któ re za le ża ły od okre su prze wi dzia ne -
go dla da ne go ro dza ju spra wy (akt kon tro l nych lub akt głów nych)37. By ły to: ak ta nad zo ru
szcze gól ne go śledztw i do cho dzeń (poz. 97); ak ta za wie szo nych po stę po wań przy go to waw -
czych, umo rzo nych z po wo du nie wy kry cia spraw cy lub z bra ku do sta tecz nych do wo dów
wi ny – za leż nie od cha rak te ru prze stęp stwa – we dług po dzia łu przy ję te go w poz. 94, 95, 96
(poz. 100); ma te riał ne ga ty wo wy fo to gra ficz ny do spraw kar nych i ope ra cyj nych wg kla -
sy fi ka cji okre su prze wi dzia ne go dla da ne go ro dza ju spra wy (poz. 123). 

Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia i in struk cji nr 0107/68, po dzie lo ny
we dług okre su prze cho wy wa nia, za wie rał: 13 (22,8 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt
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36 Ibi dem.
37 Usta wo daw ca nie okre ślał z gó ry war to ści ze bra ne go ma te ria łu, ale pod po rząd ko wy wał go po trze -

bom ope ra cyj nym i prak tycz nym wy ma ga nym w da nej spra wie. Ma te ria ły te uzy ski wa ły te sa me ka te -
go rie, ja kie otrzy my wa ła ca ła pro wa dzo na spra wa. Teo re tycz nie mo gły otrzy mać za rów no ka te go rię „A”,
jak i od po wied nią ka te go rię „B”. 
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ope ra cyj nych prze cho wy wa nych bez ter mi no wo (kat. „A”), 20 (35,1 proc.) ro dza jów akt
prze cho wy wa nych dłu go (kat. od B -20 do B -50), 21 (36,8 proc.) ro dza jów akt nisz czo -
nych po krót kim okre sie prze cho wy wa nia (15 lat i mniej) i 3 (5,3 proc.) ro dza je akt prze -
cho wy wa nych we dług „da ne go ro dza ju spra wy”. Ak ta skla sy fi ko wa no bar dziej
szcze gó ło wo i zwięk szo no licz bę ro dza jów akt. Na uwa gę za słu gu je fakt, że wy kaz
sporzą dzo no wspól nie dla SB i MO, przez co za tar to po li tycz ne za bar wie nie akt ope ra -
cyj nych. Od dzie lo no ma te ria ły ope ra cyj ne od do ku men tów tech ni ki i ob ser wa cji ope ra -
cyj nej „T”, dla któ rych utwo rzo no osob ne dzia ły. Do akt ope ra cyj nych włą czo no nie któ re
ro dza je do ku men tów, wspól ne dla spraw o cha rak te rze kry mi nal nym (np. eks per ty zy
do spraw kar nych i ope ra cyj nych wy da wa ne przez Za kład Kry mi na li sty ki i WLK, po -
szu ki wa nia osób, roz po zna wa nie zwłok, eks per ty zy krwi na za war tość al ko ho lu). Z punk -
tu wi dze nia dzia łań ope ra cyj nych mi li cji był to za bieg na tu ral ny. W prak ty ce mo gło to
mieć do dat ko we zna cze nie. Spra wia ło, że spra wy ma ją ce pod ło że po li tycz ne mo gły być
trak to wa ne przez or ga na bez pie czeń stwa na rów ni z dzia ła nia mi kry mi nal ny mi. Ta kie za -
sze re go wa nie spraw upraw nia ło funk cjo na riu szy – za rów no SB, jak i MO – do trak to -
wa nia po sta wy wy ni ka ją cej z od po wie dzial no ści oby wa tel skiej ja ko za cho wa nia
prze stęp cze go. Za ma zy wa nie gra nic po mię dzy tym, co jest w da nej spra wie po li tycz ne,
a co kry mi nal ne, by ło cha rak te ry stycz ne dla ide olo gii ko mu ni stycz nej3 8.

d) Za rzą dze nie nr 08/71
Dy rek tor Biu ra „C” MSW płk Jan Za baw ski 15 grud nia 1971 r., po wo łu jąc się na § 5

Za rzą dze nia nr 0107/68 z 24 paź dzier ni ka 1968 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych, któ ry
upo waż niał go do do ko ny wa nia zmian w wy ka zie akt SB i MO, wy dał za rzą dze nie
nr 08/71 w spra wie zmian w wy ka zie akt SB i MO. W ty tu le i wstę pie płk Za baw ski nie
po dał żad nych in for ma cji o przy czy nach no we li za cji wy ka zu akt. Z na rad re sor to wych
pra cow ni ków wy dzia łów „C” wy ni ka, że głów ną przy czy ną zmian był wy dłu żo ny ter -
min prze cho wy wa nia ma te ria łów, co po wo do wa ło po więk sza nie się za so bów uzna nych
przez SB za bez war to ścio we. Łącz nie wszyst kich spraw ty pu ope ra cyj ne go SB i MO było
w kra ju aż 4 mi lio ny, co z ak ta mi ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy mi sta no wi ło prawie
40 km akt. Bra ko wa ło miej sca w ar chi wach i ko men dy wnio sko wa ły o skró ce nie okre su
prze cho wy wa nia akt3 9. No we li za cja by ła tak że po dyk to wa na wy da rze nia mi gru dnio wy -
mi 1970 r. i zmia na mi w po li ty ce we wnętrz nej. 

Za rzą dze nie mo dy fi ko wa ło w wy ka zie akt czas prze cho wy wa nia 235 ro dza jów ma -
te ria łów, któ re mia ły 255 moż li wych ka te go rii okre su prze cho wy wa nia. W dzia le akt ope -
ra cyj nych do da no jed ną po zy cję: tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych TW – B -10, B -5
(poz. 90a). W okre sie prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych do ko na no zmian w 37 przy pad -
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38 W PRL opo zy cjo ni ści, któ rzy roz rzu ca li ulot ki, by li czę sto za trzy my wa ni pod za rzu tem za śmie ca -
nia miejsc pu blicz nych. Pro te stu ją cy na uli cach by li trak to wa ni ja ko uczest ni cy burd i nie le gal nych zgro -
ma dzeń. Straj ku ją cych ro bot ni ków oskar ża no o sa bo to wa nie pro duk cji itp. Dla władz ko mu ni stycz nych
przy pi sy wa nie ini cja ty wom po li tycz nym cha rak te ru kry mi nal ne go by ło wy god ną for mą uwal nia nia się
od za rzu tów o prze śla do wa nia po li tycz ne.

39 AIPN, 0529/6, Re fe rat na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” na kra jo wej na ra dzie na czel ni ków wydzia -
łów „C” w dniu 25 I 1972 r., k. 137; ibi dem, Wy bra ne za gad nie nia z teo rii i prak ty ki pra cy ar chi wal nej
ze szcze gól nym uwzględ nie niem za sad ewi den cjo no wa nia i po rząd ko wa nia akt ad mi ni stra cyj no -go spo -
dar czych, k. 155.
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kach. Ogól na licz ba ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych po no we li za cji wzro sła
do 64 (100 proc.). Wszyst kie zmia ny po le ga ły na ob ni że niu okre su prze cho wy wa nia do -
ku men ta cji40. 

W no wym wy ka zie akt w gru pie do ku men tów ma ją cych ka te go rię „A” po zo sta ły:
tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, je że li bra li
udział w roz pra co wa niach spraw cha rak te ru po li tycz ne go ma ją cych zna cze nie ope ra cyj -
ne, hi sto rycz ne lub na uko we (poz. 86)41; ak ta spraw ope ra cyj nych, obiek to wych, za gad -
nie nio wych i śro do wi sko wych, po sia da ją ce war tość ope ra cyj no -hi sto rycz ną lub
na uko wo -szko le nio wą – prze stępstw szcze gól nej wa gi (nie le gal ne or ga ni za cje, zbroj ne
pod zie mie an ty pań stwo we, wy wiad, sa bo taż, dy wer sja, roz pra co wa nie pla có wek dy plo -
ma tycz nych itp.) (poz. 87); ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw czych w spra wach
o szpie go stwo, nie le gal ne or ga ni za cje, udział w ban dach zbroj nych, ter ror po li tycz ny, sa -
bo taż i dy wer sję (poz. 94); ko pie orze czeń eks per tyz po zy tyw nych do spraw kar nych
i ope ra cyj nych ma ją cych zna cze nie iden ty fi ka cyj ne do ty czą ce kon kret nych osób, wy da -
ne przez Za kład Kry mi na li sty ki i WLK (poz. 117); ma te riał ne ga ty wo wy fil mów nie -
zwią za nych ze spra wa mi kar ny mi i wy ko na nych przez Za kład Kry mi na li sty ki i WLK
(poz. 122); ma te riał ne ga ty wo wy fo to gra ficz ny do spraw kar nych i ope ra cyj nych wg kla -
sy fi ka cji okre su prze wi dzia ne go dla da ne go ro dza ju spraw (poz. 123); ak ta or ga ni za cji
kon spi ra cyj nych z okre su oku pa cji hi tle row skiej i nie le gal nych or ga ni za cji i band z okre -
su po wy zwo le niu (poz. 126); Po uf ny Prze gląd In wi gi la cyj ny – 2 kom ple ty (poz. 128);
do ku men ta cja zwią za na z ogła sza niem i od wo ła niem po szu ki wań ogło szo nych w Po uf -
nym Prze glą dzie In wi gi la cyj nym (kat. „A” w za leż no ści od ro dza ju spra wy) (poz. 128a)42.
Łącz nie gru pa akt za li czo nych do ka te go rii „A” ob ję ła 9 ro dza jów i „pod ro dza jów” ma -
te ria łów, co sta no wi ło 14,1 proc. ka te go rii akt ope ra cyj nych. To o 8,7 proc. mniej niż
w po przed nim wy ka zie.

W dru giej gru pie do ku men tów o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia (od 20 do 50 lat)
zna la zły się: tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni -
ków, je że li bra li udział w roz pra co wa niach spraw in ne go cha rak te ru niż wy mie nio ne
w pkt 86 – B -30 lub da ty zgo nu (poz. 88); ak ta wer bun ko we (zo bo wią za nia, cha rak te ry -
sty ka itp.) wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, któ rych tecz ki per so nal ne i pra -
cy zo sta ły wy bra ko wa ne i znisz czo ne – B -50 (poz. 90); tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych
wła ści cie li LK i MK nie na da ją cych się do po wtór ne go wy ko rzy sta nia – B -20 (poz. 91);
tecz ki per so nal ne kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków na da ją cych się w przy szło -
ści do po wtór ne go opra co wa nia i po zy ska nia – B -20 (poz. 92a); ak ta spraw ope ra cyj nych
i ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw czych o in ne prze stęp stwa an ty pań stwo we nie -
wy mie nio ne w poz. 94 – B -30, chy ba że wzglę dy hi sto rycz ne lub na uko we prze ma wia -
ją za za li cze niem ich do ka te go rii „A” – B -20 (poz. 95)43; ak ta kon tro l ne śledztw
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40 AIPN, 02525/7, Za rzą dze nie nr 08/71 dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 15 XII 1971 r. w spra wie zmian
w wy ka zie akt Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, k. 1–5.

41 Pod czas do ko ny wa nia na pod sta wie za rzą dze nia nr 08/71 zmian w wy ka zie akt SB i MO dla po -
szcze gól nych ro dza jów akt ope ra cyj nych za cho wa no te sa me nu me ry po zy cji jak w wy ka zie akt sta no -
wią cym za łącz nik do za rzą dze nia nr 0107/68.

42 Ibi dem, k. 2–2a.
43 Po zy cję nr 95: „Ak ta spraw ope ra cyj nych i ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw czych o in ne

prze stęp stwa an ty pań stwo we nie wy mie nio ne w poz. 94 – B -30, chy ba że wzglę dy hi sto rycz ne lub na -
uko we prze ma wia ją za za li cze niem ich do ka te go rii «A»”, za rzą dze nie no we li zu je zda niem: „W poz. 95 
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i do cho dzeń o prze stęp stwa kry mi nal ne za gro żo ne ka rą wię zie nia po wy żej lat 5 – B -20
(poz. 96a); re je stry śledztw i do cho dzeń – B -50 (poz. 99); ak ta do ty czą ce spe cjal nych
ak cji i wy da rzeń – B -50 lub B -10 (poz. 101); tecz ki wy jaz do we osób wy jeż dża ją cych
i kan dy da tów na wy jazd – do koń ca ży cia (poz. 103); ak ta do ty czą ce współ dzia ła nia
z orga na mi bez pie czeń stwa państw de mo kra cji lu do wej (po szu ki wa nia prze stęp ców, ko -
re spon den cja do ty czą ca za gad nień ope ra cyj nych, ko re spon den cja pry wat na cu dzo ziem -
ców) – B -20 (poz. 105); re jestr do wo dów rze czo wych – B -30 (poz. 109); ak ta osób
za gi nio nych i nie roz po zna nych zwłok – B -30 (poz. 116); ko pie in nych orze czeń i eks -
per tyz po zy tyw nych (gru po wych) lub upraw do po dob nia ją cych do spraw kar nych i ope -
ra cyj nych wy da nych przez Za kład Kry mi na li sty ki i WLK – B -20 (poz. 118); ne ga ty wy
zdjęć sy gna li tycz nych – B -20 (poz. 124); do ku men ta cja zgło szeń w spra wach przy jaz du
do PRL osób nie po żą da nych – B -30 (poz. 127); ewi den cja i al bu my fo to gra ficz ne prze -
stęp ców – B -25 (poz. 130)44. Łącz nie gru pa akt o okre sie prze cho wy wa nia od 20 do 50 lat
obej mo wa ła 17 (26,5 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych. To o 7,6 proc.
mniej niż w po przed nim wy ka zie.

W trze ciej gru pie akt o ni skim okre sie prze cho wy wa nia (od kil ku do 15 lat) zna la zły
się: tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, je -
że li bra li udział w roz pra co wa niach spraw in ne go cha rak te ru niż wy mie nio ne
w pkt 86 – da ta zgo nu lub B -30 (poz. 88); tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy wy eli mi no wa -
nych taj nych współ pra cow ni ków po zy ska nych do róż nych do raź nych usta leń i roz pra -
co wań nie kwa li fi ku ją cych się do za li cze nia w ka te go riach wy mie nio nych w pkt 86 i 88,
wy eli mi no wa nych z po wo du zgo nu – B -5 od da ty zgo nu (poz. 89); tecz ki pra cy wy eli -
mi no wa nych TW – B -10 lub B -5 (poz. 90a); tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych wła ści cie li
LK i MK nie na da ją cych się do po wtór ne go wy ko rzy sta nia – B -5 (poz. 91a); tecz ki per -
so nal ne kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków nie na da ją cych się w przy szło ści
do po wtór ne go opra co wa nia i po zy ska nia – B -5 (poz. 92b); tecz ki kon tak tów in for ma -
cyj nych (w przy pad ku zgo nu B -1) – B -10 lub da ta zgo nu (poz. 93); ak ta kon tro l ne śledztw
i do cho dzeń o prze stęp stwa kry mi nal ne za gro żo ne ka rą wię zie nia do lat 5 lub ka rą aresz -
tu – B -10 (poz. 96b); ak ta nad zo ru szcze gól ne go śledztw i do cho dzeń – do ka te go rii „wła -
ści we dla da nej spra wy” do da no B -10 (poz. 97)45; do ku men ta cja zwią za na z od mo wą
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wy ra zy «A» za stę pu je się wy ra za mi «B -20»”. Nie okre ślo no jed no znacz nie, czy odnosi się to tak że do
ka te go rii B -30 do ty czą cej „in nych prze stępstw an ty pań stwo wych”. For mal nie moż na ro zu mieć, że ten
ro dzaj akt wcze śniej miał dwie ka te go rie: B -30 i „A”, a po no we li za cji tak że ma dwie ka te go rie: B -30
i B -20. Z dru giej stro ny, je śli w pro ce sie no we li za cji ka te go rię „A” zmniej szo no do B -20, to czy moż na
uznać, że do ty czy to tak że ka te go rii B -30? W ce lu za cho wa nia przej rzy sto ści przyjęto, że usta wo daw ca
mógł utrzy mać oby dwie ka te go rie, kie ru jąc się oce ną za war to ści akt. Dla te go ten ro dzaj akt zo stał po -
trak to wa ny ja ko ma ją cy ka te go rię po dwój ną.

44 Ibi dem, k. 2–2a.
45 Za rzą dze nie no we li zu je tę po zy cję zda niem: „W poz. 97 do da je się wy ra zy «B -10»”. Jed no cześ -

nie nie zmie nia za pi su, że „o okre sie prze cho wy wa nia akt nad zo ru szcze gól ne go śledztw i do cho dzeń
de cy du je okres prze cho wy wa nia akt kon tro l nych lub akt głów nych da nej spra wy”. Do pi sa nie ka te go rii
B -10 by ło by teo re tycz nie wy dłu że niem cza su prze cho wy wa nia ma te ria łów jesz cze o 10 lat po upły wie
okre su prze cho wy wa nia akt kon tro l nych lub akt głów nych da nej spra wy. Z dru giej stro ny nie ma sen su
prze cho wy wa nie akt nad zo ru szcze gól ne go śledztw i do cho dzeń, kie dy ak ta głów ne da nych spraw zo -
sta ły znisz czo ne. Ist nie je po dej rze nie, że usta wo daw ca otwie rał so bie w ten spo sób furt kę do spe cjal ne -
go trak to wa nia te go ro dza ju spraw. Ta dwu znacz ność spowodowała, że po zy cję tę włą czo no do gru py
akt o ni skim okre sie prze cho wy wa nia – ze wzglę du na wy raź ny za pis no we li za cyj ny. Rów no cze śnie 
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ści ga nia – B -5 (poz. 98); ak ta po stę po wań przy go to waw czych umo rzo nych z bra ku cech
prze stęp stwa – B -5 (poz. 100a); ak ta do ty czą ce spe cjal nych ak cji i wy da rzeń – B -10 lub
B -50 (poz. 101); pla ny ope ra cji ochron nych – B -10 (poz. 102); ak ta do ty czą ce opi nio -
wa nia osób w spra wach woj sko wo -mo bi li za cyj nych, o do pusz cze nie do prac taj nych,
ubie ga ją cych się o ze zwo le nie na po sia da nie bro ni, kar ty że glar skiej i ry bac kiej itp., któ -
rych spra wy za ła twio no po zy tyw nie – B -5 (poz. 104a); ak ta do ty czą ce opi nio wa nia osób
w spra wach woj sko wo -mo bi li za cyj nych, o do pusz cze nie do prac taj nych, ubie ga ją cych
się o ze zwo le nie na po sia da nie bro ni, kar ty że glar skiej i ry bac kiej itp., któ rych spra wy
za ła twio no ne ga tyw nie – B -15 (poz. 104b); do ku men ty Biu ra „W” – je śli nie sta no wią
do wo du rze czo we go do spra wy ani nie przed sta wia ją war to ści ope ra cyj nej – B -2
(poz. 106); do ku men ta cja roz li czeń fun du szu ope ra cyj ne go, spra wy ma te ria ło we
pod wzglę dem ope ra cyj nym – B -5 (poz. 107); re jestr po mo cy praw nych i czyn no ści zle -
co nych w try bie art. 241 kpk – B -5 (poz. 106); kwi ty de po zy to we – B -10 (poz. 110);
książ ki kon tro li osób za trzy ma nych i pro to ko ły za trzy ma nia – B -10 (poz. 111); re jestr
osób za trzy ma nych i dak ty lo sko po wa nych – B -10 (poz. 112); grzbie ty blocz ków na ka -
zów re wi zji – B -5 (poz. 113); te le fo no gra my i mel dun ki do jed no stek zwierzch nich
o wszczę ciu do cho dzeń – B -2 (poz. 114); książ ki wy jaz dów tech ni ków do cho dze nio wych
na miej sca zda rzeń – B -2 (poz. 115); ko pie orze czeń i eks per tyz ne ga tyw nych do spraw
kar nych i ope ra cyj nych wy da nych przez Za kład Kry mi na li sty ki i WLK – B -10 (do da no
B -2) (poz. 119); ko pie orze czeń i eks per tyz eli mi na cyj nych do spraw kar nych i ope ra -
cyj nych wy da nych przez Za kład Kry mi na li sty ki i WLK – B -2 (poz. 120); ko pie orze czeń
i eks per tyz krwi na za war tość al ko ho lu oraz ne ga tyw ne do ty czą ce bro ni z ak cji roz bro -
je nia wy da ne przez Za kład Kry mi na li sty ki – B -2 (poz. 121); ko re spon den cja zwią za na
z za gad nie nia mi pra cy ope ra cyj nej – B -2 (poz. 125); Po uf ny Prze gląd In wi gi la cyj ny 
– B -2 (2 kom ple ty – „A”) (poz. 128); do ku men ta cja zwią za na z ogła sza niem i od wo ła -
niem po szu ki wań ogło szo nych w Po uf nym Prze glą dzie In wi gi la cyj nym – B-10 (lub „A”
w za leż no ści od ro dza ju spra wy) (poz. 128a); do ku men ta cja do ty czą ca po szu ki wań osób,
przed mio tów i po jaz dów me cha nicz nych (wzór EW -53, EW -54) (od da ty od wo ła nia) 
– B -2 (poz. 129); ak ta do ty czą ce osób upra wia ją cych nie rząd oraz su te ne rów i ku ple -
rów – B -10 (poz. 131); ak ta wraz z ewi den cją do ty czą ce per so ne lu lo ka li noc nych i ka -
wiar ni, a tak że sko ro wi dze – B -5 (poz. 132)46. Łącz nie gru pa akt prze cho wy wa nych
od kil ku do 15 lat obej mo wa ła 35 (54,7 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” ma te ria łów. To
o 17,9 proc. wię cej niż w po przed nim wy ka zie.

Do dat ko wo 3 (4,7 proc.) ro dza je i „pod ro dza je” akt mia ły ka te go rię za leż ną od okre su
prze wi dzia ne go „dla da ne go ro dza ju spra wy” (akt kon tro l nych lub akt głów nych). By ły to:
ak ta nad zo ru szcze gól ne go śledztw i do cho dzeń (poz. 97)47; ak ta za wie szo nych po stę po wań
przy go to waw czych, umo rzo nych z po wo du nie wy kry cia spraw cy lub z bra ku do sta tecz nych
do wo dów wi ny – za leż nie od cha rak te ru prze stęp stwa – we dług po dzia łu przy ję te go
w poz. 94, 95, 96 (poz. 100); ma te riał ne ga ty wo wy fo to gra ficz ny do spraw kar nych i ope ra -
cyj nych wg kla sy fi ka cji okre su prze wi dzia ne go dla da ne go rodza ju spra wy (poz. 123). 
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po zo sta wio no tę po zy cję w gru pie akt o ka te go rii: „za leż ne od okre su prze wi dzia ne go dla da ne go ro dza -
ju spra wy”, po nie waż treść za pi su nie zo sta ła zmie nio na – czy li po trak to wa no ten ro dzaj akt ja ko ma ją -
cy po dwój ny cha rak ter.

46 Ibi dem, k. 2–2a.
47 Zob. wy ja śnie nie do ty czą ce poz. 97 w przy pi sie nr 45.
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Za rzą dze nie nr 08/71 dy rek to ra Biu ra „C” zmniej szy ło licz bę akt ope ra cyj nych prze -
cho wy wa nych wie czy ście o 8,7 proc., licz ba akt prze cho wy wa nych od 20 do 50 lat skur -
czy ła się 7,6 proc., na to miast licz ba akt o krót kim okre sie prze cho wy wa nia zwięk szy ła
się 17,9 proc. Stan akt, któ re mia ły ka te go rię za leż ną od okre su prze wi dzia ne go „dla da -
ne go ro dza ju spra wy”, po zo stał nie zmie nio ny. W wy ni ku no we li za cji na stą pi ło przy spie -
sze nie pro ce sów bra ko wa nia i nisz cze nia akt ope ra cyj nych. Mi mo to w la tach
sie dem dzie sią tych re sor to wi za le ża ło na za cho wa niu jak naj więk szej licz by ma te ria łów,
któ re w każ dej chwi li umoż li wia ły by pod ję cie no wych za dań ope ra cyj nych. Świad czy
o tym wy po wiedź płk. J. Za baw skie go z na ra dy szko le nio wej ar chi wi stów Biu ra „C”:
„W związ ku z za rzą dze niem 08/71 z 15 grud nia 1971 r. o skró ce niu okre su prze cho wy -
wa nia akt tow. dy rek tor zwró cił uwa gę na ko niecz ność wni kli wej ana li zy przy oce nie ich
war to ści ce lem za po bie że nia zbyt po chop ne go znisz cze nia znaj du ją cych się czę sto kroć
war to ścio wych do ku men tów. Za da nie to wy ma ga in dy wi du al ne go po dej ścia do każ dej
spra wy, np. wska za ne jest prze cho wa nie obok ży cio ry su i cha rak te ry sty ki wy eli mi no wa -
nych TW jed ne go z naj bar dziej war to ścio wych do nie sień, po nie waż do ku ment ta ki mo -
że być w przy szło ści wy ko rzy sta ny w pra cy ope ra cyj nej przy po now nym pod ję ciu TW
na kon takt”48. Zmia ny wy ka zu akt SB i MO wpro wa dzo ne za rzą dze niem nr 08/71 mia ły
na ce lu lep sze wy ko rzy sta nie pra cy ar chi wum w re ali za cji za dań ope ra cyj nych i za bez -
pie cze nie agen tu ry, któ ra by ła w nie za an ga żo wa na. 

e) Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 034/74
W ce lu ujed no li ce nia i uprosz cze nia po stę po wa nia z do ku men ta mi gro ma dzo ny mi

w ar chi wach i skład ni cach re sor tu spraw we wnętrz nych mi ni ster Sta ni sław Ko wal czyk
10 ma ja 1974 r. wpro wa dził za rzą dze nie nr 034/74 w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar -
chi wal ny mi MSW. Unie waż ni ło ono za ra zem po przed nie za rzą dze nie w tej spra -
wie – nr 0107/68, zno we li zo wa ne za rzą dze niem nr 08/71.

W po rów na niu z po przed nim no wy wy kaz akt, sta no wią cy za łącz nik do in struk cji bę -
dą cej z ko lei za łącz ni kiem do za rzą dze nia nr 034/74, obej mo wał za rów no roz sze rzo ny
wy kaz akt ka te go rii „A” i „B” (po dzie lo ny na 28 dzia łów i za wie ra ją cy 896 ro dza jów
akt) oraz wzo ry dru ków49. 

Przez ak ta ope ra cyj ne usta wo daw ca ro zu miał wy two rzo ną przez SB i MO do ku men -
ta cję wszyst kich ro dza jów spraw ope ra cyj nych, po stę po wań przy go to waw czych, te czek
per so nal nych i te czek pra cy taj nych współ pra cow ni ków, te czek osób opi nio wa nych, do -
ku men ta cję spra woz daw czą i ko re spon den cję ope ra cyj ną, do ku men ty wy two rzo ne w wy -
ni ku pra cy z taj ny mi współ pra cow ni ka mi i sto so wa nia tech ni ki ope ra cyj nej oraz wszel kie
prze pi sy, jak: za rzą dze nia, roz ka zy, pi sma okól ne, in struk cje i wy tycz ne do ty czą ce pra -
cy ope ra cyj nej. Do grup akt ope ra cyj nych za li cza no rów nież ma te ria ły do ty czą ce obron -
no ści kra ju50. Po dob nie jak wcze śniej przed mio tem ana li zy by ły wy łącz nie ma te ria ły
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48 AIPN, 0529/6, Pro to kół na ra dy szko le nio wej na czel ni ków wy dzia łów „C” z 25 I 1972 r., k. 168.
49 AIPN, 0549/10, Za łącz nik do in struk cji 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 bę dą cej za łącz ni kiem do za rzą dze nia nr 034/74 z 10 V 1974 r.
Wy kaz akt, k. 33–107.

50 Ibi dem, Za łącz nik do za rzą dze nia nr 034/74 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 10 V 1974 r. In struk -
cja 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,
§ 3, pkt 1, k. 6. 
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ści śle ope ra cyj ne wy mie nio ne w dzia le ak ta ope ra cyj ne i śled cze, z wy klu cze niem do ku -
men ta cji tech ni ki i ob ser wa cji ope ra cyj nej oraz akt do ty czą cych obron no ści kra ju.

W no wym wy ka zie ak ta ope ra cyj ne i śled cze zgro ma dzo no w roz dzia le siód mym
i wy szcze gól nio no w nim 57 (100 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt.

W wy ka zie akt ope ra cyj nych do ko na no na stę pu ją cych zmian:
– do da no trzy ro dza je akt: tecz ki pra cy taj ne go współ pra cow ni ka (poz. 85), ma te ria -

ły an kie to we i wstęp ne do ty czą ce spraw ope ra cyj nych (poz. 95) i TEOK51 (poz. 130);
– ak ta do ty czą ce opi nio wa nia osób w spra wach woj sko wo -mo bi li za cyj nych, do pusz -

cze nia do prac taj nych, ubie ga ją cych się o ze zwo le nie na po sia da nie bro ni, kar ty że glar -
skiej i ry bac kiej itp., któ rych spra wy za ła twio no za rów no po zy tyw nie, jak i ne ga tyw nie,
zo sta ły prze nie sio ne do dzia łu akt opi nio daw czych (poz. 471–481);

– ak ta wer bun ko we (zo bo wią za nia, cha rak te ry sty ka itp.) wy eli mi no wa nych taj nych
współ pra cow ni ków, któ rych tecz ki per so nal ne i pra cy zo sta ły wy bra ko wa ne i znisz czo -
ne, roz dzie lo no od po wied nio do po zy cji za wie ra ją cych ak ta per so nal ne TW (poz. 82, 84
lub 86); 

– w gru pie wy eli mi no wa nych TW, je że li bra li udział w spra wach in ne go cha rak te ru
niż wy mie nio ne w poz. 82 (czy li po li tycz ne go), po zo sta wio no tyl ko tecz ki per so nal ne
(poz. 84); 

– tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych TW prze nie sio no od po wied nio do gru py te czek pra -
cy wy eli mi no wa nych TW, je że li uczest ni czy li w spra wach cha rak te ru po li tycz ne go
(poz. 82) lub je że li bra li udział w spra wach in ne go cha rak te ru niż wy mie nio ne w poz. 82
(poz. 86);

– ra zem ze bra no tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych wła ści cie li LK i MK, za rów no
na da ją cych się, jak i nie na da ją cych się do po wtór ne go wy ko rzy sta nia (poz. 87); 

– ak tom kon tro l nym śledztw i do cho dzeń o prze stęp stwa kry mi nal ne za gro żo ne
a) karą wię zie nia po wy żej lat 5, b) ka rą wię zie nia do lat 5 lub ka rą aresz tu – nada no
w poz. 92 peł niej szy za kres i roz sze rzo no je o tecz ki roz pra co wań ope ra cyj nych, zmie -
nio no jed no cze śnie na zwę na „tecz ki roz pra co wań ope ra cyj nych (ak ta spraw ope ra cyj -
nych) oraz ak ta kon tro l ne śledz twa i do cho dzeń Służ by Mi li cji”;

– w gru pie akt za wie szo nych po stę po wań przy go to waw czych, umo rzo nych z po wo du
nie wy kry cia spraw cy lub z bra ku do sta tecz nych do wo dów wi ny, za leż nie od cha rak te ru
prze stęp stwa, we dług po dzia łu przy ję te go w poz. 90, 91, 92, pod punk to wi a) ak ta za wie -
szo nych po stę po wań przy go to waw czych, umo rzo nych z bra ku cech prze stęp stwa – nada -
no sta tus osob nej po zy cji (poz. 98) i do da no sło wa „lub nie wy kry cia spraw cy”;

– ka te go rie okre su prze cho wy wa nia zo sta ły zmie nio ne w przy pad ku 7 ro dza jów akt:
tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych wła ści cie li LK i MK – z B -20 do B -15 (poz. 87);
tecz ki kan dy da tów na TW nie na da ją cych się do po wtór ne go po zy ska nia – z B -5 do B -10
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51 Tecz ki ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza (TEOK) wpro wa dzo no w la tach sześć dzie sią tych na pod -
sta wie Za rzą dze nia nr 00114/63 z 6 VII 1963 r. mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie pro wa dze nia
ewi den cji i do ku men to wa nia dzia łal no ści kle ru ka to lic kie go. In te re su ją ce, że TEOK nie zo sta ły wy mie -
nio ne w wy ka zie akt sta no wią cym za łącz nik do za rzą dze nia nr 0107/68. Nie wąt pli wie by ło to al bo za -
nie dba niem, al bo po mył ką, ewen tu al nie nie prze wi dy wa no, że w naj bliż szym cza sie ak ta te zo sta ną
skie ro wa ne do ar chi wum. Wię cej o tym ro dza ju akt zob.: Me to dy pra cy ope ra cyj nej apa ra tu bez pie czeń -
stwa wo bec Ko ścio łów i związ ków wy zna nio wych 1945–1989, red. A. Dziu rok, War sza wa 2004, s. 336–337; 
R. Dyrcz, J. La ska, J. Raź ny, E. Za jąc, Tecz ka ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza. Teo ria i prak ty ka pra -
cy ope ra cyj nej SB, Kra ków 2009.
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(poz. 88)52; ak ta nad zo ru śledztw i do cho dzeń – z B -10 do cza su prze cho wy wa nia za leż -
ne go od akt głów nych spra wy (poz. 93); tecz ki wy jaz do we osób wy jeż dża ją cych i kan -
dy da tów na wy jazd – z ka te go rii „do koń ca ży cia” na B -20 (poz. 101); ak ta do ty czą ce
współ dzia ła nia z or ga na mi bez pie czeń stwa państw de mo kra cji lu do wej (po szu ki wa nia
prze stęp ców, ko re spon den cja do ty czą ca za gad nień ope ra cyj nych, ko re spon den cja pry -
wat na cu dzo ziem ców) – z B -20 na B -30 (poz. 102)53; do ku men ta cja roz li czeń fun du szu
ope ra cyj ne go, spra wy ma te ria ło we pod wzglę dem ope ra cyj nym – z B -5 do B -2
(poz. 104); książ ki kon tro li osób za trzy ma nych i pro to ko ły za trzy ma nia – z B -15 do
B -10 (poz. 108). 

Po zmia nach do ko na nych w wy ka zie akt sta no wią cym za łącz nik do in struk cji i za -
rzą dze nia nr 034/74 stan ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych był na stę pu ją cy:
10 (17,5 proc.) po sia da ło kat. „A”, 15 (26,3 proc.) mia ło dłu gi okres prze cho wy wa nia
(kat. od B -20 do B -50), 29 (50,9 proc.) prze cho wy wa no krót ko (od B -1 do B -15). Tyl -
ko 3 (5,3 proc.) ro dza je akt bra ko wa no we dług kla sy fi ka cji okre su prze wi dzia ne go dla
da ne go ro dza ju spraw. 

Mo dy fi ka cje prze pro wa dzo ne w okre sie prze cho wy wa nia do ku men tów ope ra cyj nych
mia ły cha rak ter me ry to rycz ny, ale nie by ły re wo lu cyj ne. Zmie nio no 7 ka te go rii
(12,3 proc.) ro dza jów akt, 3 – do da no, 1 – prze nie sio no, a w 6 przy pad kach ro dzaj groma -
dzo nych ma te ria łów roz dzie lo no w in ny spo sób. Na sku tek zmian licz ba ro dza jów i „pod -
ro dza jów” akt ope ra cyj nych zmniej szy ła się z 64 w za rzą dze niu nr 08/71 do 57 w za rzą -
dze niu nr 034/74. Wpro wa dzo no na to miast za sa dę, że jed nost ki nisz czą we własnym
za kre sie dokumentację nie przed sta wia ją cą war to ści użyt ko wej i nie ma ją cą trwa łe go zna -
cze nia, któ rej okres prze cho wy wa nia nie prze kra cza 5 lat (B -5), z wy jąt kiem, gdy
materiały zo sta ły za re je stro wa ne w ewi den cji ak tu al nych za in te re so wań (§ 26, pkt 1 i 2;
§ 69). Na uwa gę za słu gu je wy dzie le nie osob nych ro dza jów akt dla ma te ria łów do ty czą -
cych du chow nych. 

In te re su ją cy jest przy pa dek wpro wa dze nia w poz. 85 te czek pra cy TW, któ re opa trzo -
no ka te go rią B -15. Do tej po ry w ar chi wum skła da no tyl ko tecz ki pra cy wy eli mi no wa -
nych TW – w za rzą dze niu nr 08/71 by ły to: poz. 86, 88 i 90a. W za rzą dze niu nr 034/74
po zo sta ły one na dal w poz. 82 i 86. Praw do po dob nie ma my tu taj do czy nie nia z tecz ka -
mi wciąż czyn nych współ pra cow ni ków „bez pie ki”. Tyl ko wte dy nie po win ny mieć usta -
lo nej z gó ry ni skiej ka te go rii prze cho wy wa nia. Nie wy klu czo ne, że te czek pra cy by ło tak
du żo, iż za le ga ły w skład ni cach te re no wych. Dla te go tym cza so wo chcia no po zbyć się
ma te ria łów nie przy dat nych ope ra cyj nie, jed no cze śnie nie chcia no eli mi no wać taj ne go
współ pra cow ni ka. W tym przy pad ku za pi sy ar chi wal ne do sko na le ilu stru ją pro ble my
prak ty ki ope ra cyj nej.

Przy oka zji ana li zy za rzą dze nia nr 034/74 na tra fio no na in te re su ją cy przy kład ukry -
wa nia przez SB swo jej dzia łal no ści. Oka zu je się, że „bez pie ka” kon spi ro wa ła swo je dzia -
ła nia nie tyl ko przed spo łe czeń stwem, lecz tak że przed mi li cją. W ce lu utrzy ma nia
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52 Przy pad ki pod wyż sza nia ka te go rii akt by ły w oma wia nym okre sie nie licz ne. Zna mien ne, że w la -
tach sie dem dzie sią tych ka te go rię „tecz ki kan dy da tów na TW nie na da ją cych się do po wtór ne go po zy ska -
nia” pod wyż szo no do B -10. Po twier dza to te zę o prio ry te cie „przy dat no ści ope ra cyj nej” (za leż nej
od sy tu acji po li tycz nej) pod czas nada wa nia ak tom okre ślo nych ka te go rii.

53 Dru gi przy pa dek pod wyż sze nia ka te go rii: „ak ta do ty czą ce współ dzia ła nia z or ga na mi bez pie czeń -
stwa państw de mo kra cji lu do wej” – do B -30.
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ta jem ni cy wy twa rza nia okre ślo nych ro dza jów do ku men tów ope ra cyj nych prak ty ką re -
sor tu by ło prze sy ła nie do skład nic akt mi li cji nie peł ne go tek stu za rzą dze nia oraz nie kom -
plet ne go wy ka zu akt (kom plet nych dla ar chi wów SB). Część pa ra gra fów z za rzą dze nia
i nie któ re po zy cje z wy ka zu akt, do ty czą ce okre ślo nych ro dza jów akt ope ra cyj nych
wytwa rza nych przez SB, by ły usu wa ne z eg zem pla rzy za rzą dzeń mi ni ste rial nych prze -
sy ła nych do użyt ku MO. Prak ty ka kon spi ro wa nia we wnątrz MSW peł nej tre ści wy ka zu
akt jest wy raź nym do wo dem sta ran no ści w za cie ra niu śla dów po wy twa rza nej do ku -
menta cji54. 

f) Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 030/79
Za rzą dze nie wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych Mi ro sła wa Mi lew skie go nr 030/79

z 2 lip ca 1979 r. wpro wa dzi ło nie wiel kie mo dy fi ka cje w za rzą dze niu nr 034/74 i in struk -
cji sta no wią cej je go in te gral ną część. Zmia ny zwią za ne by ły z prze pro wa dzo ną w 1975 r.
re for mą ad mi ni stra cyj ną pań stwa, któ ra zli kwi do wa ła po wia ty. Z nor ma ty wu usu nię to
frag men ty mó wią ce o po wia tach i wpro wa dzo no od po wied nie za pi sy o pod po rząd ko wa -
niu wy dzia łów „C” wo je wódz kim or ga nom re sor tu spraw we wnętrz nych. Przy oka zji do -
ko na no ko rek ty wy ka zu akt55.

W no wym wy ka zie akt, sta no wią cym za łącz nik do in struk cji bę dą cej z ko lei za łącz -
ni kiem do za rzą dze nia nr 030/79, zwięk szo no licz bę dzia łów z 28 do 30, acz kol wiek zre -
du ko wa no licz bę ro dza jów akt z 896 do 742 po zy cji. Ak ta mi ope ra cyj ny mi we dług
za rzą dze nia nr 030/79 by ła wy two rzo na przez SB i MO do ku men ta cja wszyst kich ro dza -
jów spraw ope ra cyj nych, po stę po wań przy go to waw czych, te czek per so nal nych i pra cy
taj nych współ pra cow ni ków, te czek osób opi nio wa nych, do ku men ta cja spra woz daw cza
i ko re spon den cja ope ra cyj na, do ku men ty wy two rzo ne w wy ni ku pra cy z taj ny mi współ -
pra cow ni ka mi i sto so wa nia tech ni ki ope ra cyj nej oraz wszel kie prze pi sy, jak: za rzą dze -
nia, roz ka zy, pi sma okól ne, in struk cje i wy tycz ne do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej. Do grup
akt ope ra cyj nych za li cza no tak że ma te ria ły od no szą ce się do obron no ści kra ju56. Po dob -
nie jak wcze śniej przed mio tem ana li zy by ły wy łącz nie ma te ria ły ści śle ope ra cyj ne wy -
mie nio ne w dzia le ak ta ope ra cyj ne i śled cze, z wy klu cze niem akt tech ni ki i ob ser wa cji
ope ra cyj nej oraz akt do ty czą cych obron no ści kra ju.

Licz ba ro dza jów akt ope ra cyj nych i śled czych po zo sta ła bez zmian: za cho wa no
57 (100 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych5 7. Okres prze cho wy wa nia
poszcze gól nych ro dza jów ma te ria łów rów nież nie uległ zmia nie. Je dy na no we li za cja do -
ty czy ła miej sca zaj mo wa ne go w wy ka zie akt. We wcze śniej szych za rzą dze niach ak ta
ope ra cyj ne i śled cze znaj do wa ły się ra czej na po cząt ku wy ka zu: w za rzą dze niu
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54 Zob. AIPN, 0549/10, Za rzą dze nie nr 034/74 (egz. nr 1581) oraz AIPN, 1585/5196, Za rzą dze nie
nr 034/74 (egz. nr 0025).

55 AIPN, 01179/322, Za rzą dze nie nr 030/79 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 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, k. 5–7; ibi dem, In struk cja 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, k. 9–27; ibi dem, Wy kaz akt, k. 29–58.

56 Ibi dem, In struk cja 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, § 3, pkt 1, k. 9.

57 W poz. 603 na stą pi ła praw do po dob nie po mył ka re dak cyj na. W tek ście zna la zło się zda nie: „Ma -
te ria ły an kie to we i wstęp ne dot. opra co wań”, a po win no być: „Ma te ria ły an kie to we i wstęp ne dot. spraw
ope ra cyj nych”.
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nr 00123/57 by ły to roz dzia ły od I do VII, w za rzą dze niach nr 0107/68 oraz nr 034/74
był to roz dział VII. W za rzą dze niu nr 030/79 ak ta ope ra cyj ne i śled cze zna la zły się na to -
miast do pie ro w roz dzia le XXVII58. 

Brak no we li za cji okre su prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych i śled czych w wy ka zie
akt, sta no wią cym za łącz nik do no we go za rzą dze nia 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, wska zu je, że wpro wa dzo ne wcze śniej za -
ło że nia od po wia da ły wła dzom re sor tu i spraw dzi ły się w prak ty ce. 

g) Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 049/85 
Mi ni ster Cze sław Kisz czak 8 lip ca 1985 r. wy dał za rzą dze nie nr 049/85 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. Jak już wspo mnia no, w po rów na niu do po przed nich za rzą dzeń by ło ono bar dzo
no wa tor skie. Za sad ni cze zmia ny przy no sił wy kaz akt po dzie lo ny na 32 dzia ły, wy szcze -
gól nia ją cy 865 ro dza jów akt (to o 123 ro dza je wię cej niż w wy ka zie z wcze śniej sze go
ak tu praw ne go)59. 

W za rzą dze niu nr 049/85 przez ma te ria ły ope ra cyj ne ro zu mia no do ku men ta cję wy -
two rzo ną przez Służ bę Bez pie czeń stwa, Mi li cję Oby wa tel ską, or ga ny Zwia du Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza, Nad wi ślań skie Jed nost ki MSW oraz Za rząd Woj sko wej Służ by
Wewnętrz nej jed no stek woj sko wych pod le głych mi ni stro wi spraw we wnętrz nych. Za li -
cza no do niej ak ta wszyst kich ro dza jów spraw ope ra cyj nych, po stę po wań przy go to waw -
czych, tecz ki per so nal ne i pra cy oso bo wych źró deł in for ma cji, tecz ki osób opi nio wa nych,
spra woz daw czość i ko re spon den cję ope ra cyj ną oraz za rzą dze nia, roz ka zy, pi sma okól -
ne, in struk cje i wy tycz ne do ty czą ce pra cy ope ra cyj nej. W za rzą dze niu nr 049/85 do mate -
ria łów ope ra cyj nych nie za li czo no akt tech ni ki i ob ser wa cji ope ra cyj nej oraz do ku men tów
do ty czą cych obron no ści kra ju60. Po dob nie jak przy po przed nich wy ka zach akt przed -
miotem ana li zy by ły wy łącz nie ma te ria ły ści śle ope ra cyj ne wy mie nio ne w dzia le ak ta
operacyj ne. 

Za rzą dze niem nr 049/85 wpro wa dzo no da le ko idą ce mo dy fi ka cje okre su prze cho wy -
wa nia akt oraz no wą ru bry kę okre śla ją cą ka te go rię akt na wy pa dek za gro że nia bez pie -
czeń stwa pań stwa i woj ny. Prze wi dzia no w niej trzy wa rian ty: po zo sta wie nie, ewa ku ację
lub znisz cze nie akt. Spo śród 865 ro dza jów akt 55 po zy cji na le ża ło po zo sta wić, 292 – ewa -
ku ować, a 581 – znisz czyć61. Ewa ku acji pod le ga ły ma te ria ły ka te go rii „A” oraz więk -
szość akt o wy so kiej ka te go rii „B”. Je dy nym wy jąt kiem by ły tecz ki pra cy oso bo wych
źró deł in for ma cji. Cho ciaż do pusz cza no, że część z nich mo że mieć ka te go rię „A”,
wszyst kie prze zna czo no do li kwi da cji. By ło to nie zgod ne z Usta wą z 14 lip ca 1983 r.
o na ro do wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach, któ ra za ka zy wa ła nisz cze nia ma te ria -
łów ar chi wal nych opa trzo nych ka te go rią wie czy ste go prze cho wy wa nia (rozdz. 1, art. 3;
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58 Ibi dem, Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do in struk cji 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 i za rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych
nr 030/79 z 2 VII 1979 r. zmie nia ją ce go za rzą dze nie nr 034/74, k. 29–58.

59 AIPN, 01290/4, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 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. 36–87.

60 Ibi dem, § 3, pkt 1–4. 
61 Ogól na su ma ka te go rii prze wyż sza licz bę po zy cji w wy ka zie akt, po nie waż nie któ re po zy cje za -

wie ra ły pod punk ty o in nym okre sie prze cho wy wa nia akt. 
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rozdz. 1, art. 5, pkt 1). Na uwa gę za słu gu je tak że zmia na kwa li fi ka cji pro to ko łów bra -
kowa nia i nisz cze nia akt oraz księ gi pro to ko łów akt znisz czo nych. Za wsze mia ły one
kate go rię „A”, te raz no we za rzą dze nie nada wa ło im ka te go rię B -60. Wpro wa dzo no także
ka te go rię BC62.

W no wym wy ka zie ma te ria ły ope ra cyj ne zna la zły się w spi sie na dru gim miej scu, tuż
po ak tach nor ma tyw nych, co pod kre śla ich zna cze nie. Po wpro wa dze niu zmian stan akt
ope ra cyj nych uległ zwięk sze niu do 67 (100 proc.) ro dza jów i „pod ro dza jów” akt. 

W wy ka zie akt ope ra cyj nych do ko na no na stę pu ją cych zmian:
– do tych cza so we źró dła in for ma cji, ta kie jak: kon takt służ bo wy, kon takt ope ra cyj ny,

kon sul tan ci, re zy den ci, TW, ob ję to jed nym ter mi nem: „oso bo we źró dła in for ma cji”
(poz. 9, 10 i 13);

– tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych TW roz pra co wań do raź nych i in nych niż po -
li tycz ne zo sta ły ze bra ne w jed nej po zy cji: tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych OZI
(poz. 9);

– tecz ki pra cy wszyst kich OZI zo sta ły ze bra ne w jed nej po zy cji: tecz ki pra cy oso bo -
wych źró deł in for ma cji (poz. 11);

– wy dzie lo no po zy cję: tecz ki per so nal ne OZI, je że li bra ły udział w roz pra co wa niu
spraw cha rak te ru po li tycz ne go szpie go stwa (poz. 10);

– tecz ki kon tak tów in for ma cyj nych prze nie sio no do gru py: tecz ki pra cy OZI (poz. 11);
– tecz ki roz pra co wań ope ra cyj nych (ak ta spraw ope ra cyj nych) prze nie sio no od po -

wied nio do gru py akt roz pra co wań ope ra cyj nych i akt obiek to wo -za gad nie nio wych
(poz. 14 i 15), na to miast ak ta kon tro l ne śledztw i do cho dzeń Służ by Mi li cji do łą czo no
do gru py ta kich sa mych akt SB (poz. 18);

– pla ny ope ra cji ochron nych włą czo no do do ku men ta cji do ty czą cej róż nych ak cji ope -
ra cyj no -za bez pie cza ją cych (poz. 24);

– do ku men ty Biu ra „W” usu nię to, je śli nie sta no wi ły do wo du rze czo we go do spra wy
ani nie przed sta wia ły war to ści ope ra cyj nej;

– do ku men ta cję zgło szeń w spra wach za strze żeń przy jaz du osób nie po żą da nych
do PRL prze nie sio no w ca ło ści do roz dzia łu do ku men ta cji pasz por to wej i ru chu gra nicz -
ne go (poz. 132);

– w jed ną po zy cję po łą czo no re jestr do wo dów rze czo wych i kwi ty de po zy to we
(poz. 27);

– w jed ną po zy cję po łą czo no re jestr po mo cy praw nych i czyn no ści zle co nych w try -
bie art. 241 kpk, a tak że do ku men ty zwią za ne z od mo wą ści ga nia (poz. 23);

– wpro wa dzo no 11 no wych ro dza jów akt ope ra cyj nych: pro ble my sto sun ków Pol -
ska–Wa ty kan (poz. 50); do ku men ta cję do ty czą cą Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go oraz
związ ków wy zna nio wych i sto wa rzy szeń ka to lic kich (poz. 51); ma te ria ły z opra co wań
okre so wych do ty czą ce bi sku pów, ko mi sji epi sko pa tu, or ga ni za cji ka to li ków świec kich
i in nych wy znań nie rzym sko ka to lic kich (poz. 52); in for ma cje do ty czą ce oby wa te li pol -
skich za trzy ma nych na te ry to rium in nych państw (poz. 53); tecz ki in wi gi la cji szcze gól -
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62 AIPN, 01290/4, Za rzą dze nie nr 049/85 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 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, § 32,
k. 17; ibi dem, Wy kaz akt okre śla ją cy ka te go rie z uwzględ nie niem kwa li fi ka cji na czas po ko ju i za gro -
żenia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 049/85, poz. 1–865, 
k. 36–87; ibi dem, poz. 11, k. 37; ibi dem, poz. 113, k. 43; ibi dem, poz. 116, k. 43.
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nej (poz. 54); in deks bio gra ficz no -ope ra cyj ny na oso by pro wa dzą ce zor ga ni zo wa ną dzia -
łal ność an ty pań stwo wą (poz. 56); opra co wa nia i in for ma cje do ty czą ce pod sta wo wych
prze stępstw kry mi nal nych i czyn ni ków kry mi no gen nych (poz. 57); ko re spon den cję z jed -
nost ka mi MSW i in ny mi jed nost ka mi i in sty tu cja mi (poz. 58)63; kar to te kę re cy dy wi stów
(poz. 59); kar ty ope ra cyj ne (poz. 60); kar tę oso bo wą taj ne go współ pra cow ni ka (poz. 61)64. 

Po tych zmia nach po dział ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych na okre sy prze -
cho wy wa nia przed sta wiał się na stę pu ją co: 5 (7,5 proc.) prze cho wy wa no bez ter mi no wo
(kat. „A”), 20 (29,8 proc.) – dłu go (kat. od B -20 do B -50), 41 (61,2 proc.) – krót ko,
a tylko 1 (1,5 proc.) po sia dał okres we dług „cza so kre su prze wi dy wa ne go dla da ne go
rodza ju spraw”. 

Bar dzo in te re su ją ca jest ana li za akt pod ką tem ich nisz cze nia i ewa ku acji w ra zie,
gdy by ar chi wum mia ło wpaść w nie po wo ła ne rę ce. Na wy pa dek za gro że nia pań stwa
i woj ny wy kaz prze wi dy wał, że 45 ro dza jów akt ope ra cyj nych na le ży znisz czyć, a 22 ro -
dza je ewa ku ować. W przy pad ku kwa li fi ka cji ze wzglę du na okres za gro że nia war to zwró -
cić uwa gę na dwa wy jąt ki. Pierw szy do ty czy poz. 14: „Ak ta roz pra co wań ope ra cyj nych,
obiek to wo -za gad nie nio wych dot. prze stępstw szcze gól nej wa gi, jak: nie le gal ne or ga ni -
za cje, zbroj ne pod zie mie an ty pań stwo we, wy wiad, sa bo taż, dy wer sja, roz pra co wa nia pla -
có wek dy plo ma tycz nych itp.”. Po sta wio no przy niej jed no cze śnie dwa zna ki: „E”, „Z”,
i nie wy ja śnio no, czym się kie ro wać pod czas kwa li fi ko wa nia tych sa mych do ku men tów
do ewa ku acji lub znisz cze nia. Dru gi do ty czy poz. 39: „Ma te riał ne ga ty wo wy fo to gra -
ficz ny do spraw kar nych i ope ra cyj nych wg kla sy fi ka cji okre su prze wi dzia ne go dla da -
ne go ro dza ju spraw”. Przy tej po zy cji nie ma żad nej kwa li fi ka cji. For mal nie nie wia do mo,
co w przy pad ku za gro że nia na le ża ło zro bić z ty mi ak ta mi. 

Ma te ria ły kat. „A” i ak ta o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia naj czę ściej pod le ga ły
ewa ku acji, acz kol wiek nie wszyst kie. Do znisz cze nia prze zna czo no: tecz ki per so nal ne
OZI, je że li bra ły udział w roz pra co wa niu spraw cha rak te ru po li tycz ne go szpie go stwa
(poz. 10, kat. B -50); nie któ re ak ta roz pra co wań ope ra cyj nych, obiek to wo -za gad nie nio -
wych do ty czą cych prze stępstw szcze gól nej wa gi, jak: nie le gal ne or ga ni za cje, zbroj ne
pod zie mie an ty pań stwo we, wy wiad, sa bo taż, dy wer sja, roz pra co wa nia pla có wek dy plo -
ma tycz nych itp. (poz. 14, kat. B–50); ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw czych
w spra wach do ty czą cych szpie go stwa, nie le gal nych or ga ni za cji, udzia łu w ban dach zbroj -
nych, ter ro ru po li tycz ne go, sa bo ta żu i dy wer sji (poz. 16, kat. B -50); ak ta umo rzo nych
po stę po wań przy go to waw czych z po wo du nie wy kry cia spraw cy lub bra ku do sta tecz nych
do wo dów wi ny – w za leż no ści od okre su przedaw nie nia ści ga nia (poz. 20, kat. B -20);
re je stry śledztw i do cho dzeń (poz. 22, kat. B -50); nie któ re re je stry do wo dów rze czo wych
i kwi tów de po zy to wych (poz. 27, kat. B -20); pro ble my sto sun ków Pol ska–Wa ty kan
(poz. 50, kat. B -25)65. 
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63 Ko re spon den cja nie po win na sta no wić od ręb nej gru py akt ma ją cych swo ją ka te go rię. Le piej, gdy -
by by ła po dzie lo na wg te ma ty ki, któ rej do ty czy ła. Wy dzie le nie ko re spon den cji ja ko osob nej gru py akt
wy da je się kro kiem wstecz, po nie waż sta no wi ło „uchy le nie” furt ki dla wy cie ku nie po żą da nych in for -
ma cji. Z dru giej stro ny, nada nie jej ka te go rii BC otwie ra ło moż li wo ści na tych mia sto we go „za cie ra nia
śla dów”. Z te go po wo du za mia ry usta wo daw cy w tym wzglę dzie nie są do koń ca przej rzy ste. 

64 AIPN, 01290/4, Wy kaz akt okre śla ją cy ka te go rie z uwzględ nie niem kwa li fi ka cji na czas po ko ju
i za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 049/85, poz. 9–61,
k. 37–40; ibi dem, poz. 89, k. 42; ibi dem, poz. 132, k. 44.

65 Ibi dem, poz. 9–61, k. 37–40.
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Ana li za za sad po stę po wa nia z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi w ra zie za gro że nia bez pie -
czeń stwa pań stwa lub woj ny wska zu je, że więk szość akt ope ra cyj nych pod le ga ła znisz -
cze niu. Ma te ria ły o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia naj czę ściej na le ża ło ewa ku ować
(22 ro dza je do ku men tów), ale 7 ro dza jów akt ope ra cyj nych z tej gru py (wy mie nio nych
po wy żej), ma ją cych wy raź ny cha rak ter po li tycz ny, na ka zy wa no znisz czyć – bez wzglę -
du na war tość i ka te go rię ma te ria łów. Za rów no za miar ewa ku acji w ce lu ukry cia naj waż -
niej szych akt ope ra cyj nych, jak i ro dzaj tych do ku men tów, któ re mia ły zo stać pod da ne
li kwi da cji, wy raź nie wska zu ją, że mo ty wem znisz cze nia by ło za bez pie cze nie ta jem ni cy
pro wa dzo nych dzia łań ope ra cyj nych. Po li tycz ne mo ty wy wpro wa dza nia ta kich ozna czeń
po twier dza rów nież póź niej sza prak ty ka wy szcze gól nie nia do ku men tów, któ re pod le ga -
ły ewa ku acji, ze spraw po zo sta ją cych bez po śred nio w wy dzia łach (nie zło żo nych jesz cze
do ar chi wum ze wzglę du na za in te re so wa nie ope ra cyj ne). Przy kła do wo 24 czerw ca
1987 r. dy rek tor De par ta men tu II MSW płk Ja nusz Se re da wy dał za rzą dze nie nr 02/87,
w któ rym sym bol ewa ku acji „E” zo stał nada ny 14 ro dza jom do ku men tów; wśród nich
zna la zły się m.in.: kwe stio na riu sze osób po zy ska nych do współ pra cy; ra por ty na po zy -
ska nie; ra por ty z po zy ska nia; cha rak te ry sty ki oso bo wych źró deł; zo bo wią za nia do współ -
pra cy lub wła sno ręcz nie na pi sa ne do nie sie nie, wią żą ce po zy ska ne go z „bez pie ką”;
po kwi to wa nie ode bra ne go przez OZI wy na gro dze nia za współ pra cę; in ne szcze gól nie
istot ne do ku men ty, w tym ma te ria ły wska za ne przez na czel ni ka wy dzia łu, m.in. do ty czą -
ce roz pra co wy wa nych fi gu ran tów i kon tro lo wa nych obiek tów, o war to ści do wo do wej
lub rzu tu ją ce na kontr wy wia dow cze za bez pie cze nie roz po zna wa nych osób i obiek tów.
Na le ży za zna czyć, że wy mie nio ne do ku men ty znaj do wa ły się we wnątrz te czek. Wy bra -
nie ich mo gło oka zać się nie zwy kle cza so chłon ne, nie moż li we za tem do na tych mia sto -
we go wy ko na nia w sy tu acji wy stą pie nia za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa. Dla te go
też se lek cję na le ża ło prze pro wa dzać wcze śniej. Prze wi dy wał to § 2 za rzą dze nia, na ka -
zu ją cy zna ko wać do ku men ty na bie żą co, ewen tu al nie okre so wo, nie rza dziej jed nak niż
raz na kwar tał. W ten spo sób wy dzia ły MSW by ły przy go to wa ne na każ dy sce na riusz
wy da rzeń po li tycz nych. W prak ty ce dą żo no do od dzie le nia naj waż niej szych ope ra cyj nie
do ku men tów, aby za wsze po zo sta wa ły „pod rę ką”. W 1989 r., po ob ra dach Okrą głe go
Sto łu, by ły one już przy go to wa ne do wy nie sie nia przez funk cjo na riu szy do do mu. Fakt
wy da nia ta kie go za rzą dze nia przez dy rek to ra De par ta men tu II na su wa py ta nie, czy po -
dob ne de cy zje za pa da ły tak że w in nych de par ta men tach66.

Dy na mi kę zmian okre su prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych we dług po dzia łów na ka -
te go rie, wy ra żo ną w pro cen tach, przed sta wia zbior czo ta be la nr 2.

W po szcze gól nych za rzą dze niach ar chi wal nych, któ re za wie ra ły wy kaz akt usta la ją -
cy okres prze cho wy wa nia ma te ria łów w ar chi wum, moż na za uwa żyć trzy za sad ni cze ten -
den cje:

1. Dą że nie do zmniej sze nia licz by ma te ria łów ope ra cyj nych z ka te go rią wie czy ste go
prze cho wy wa nia. Zo sta ła ona przez usta wo daw cę ob ni żo na z 27,3 proc. akt w 1957 r.
do 7,5 proc. akt w 1985 r. Róż ni ca wy nio sła 19,8 proc. Ten za kła da ny usta wo wo wy raź -
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66 Zob. AIPN, 0731/80, Za rzą dze nie we wnętrz ne nr 02/87 dy rek to ra De par ta men tu II MSW
z 24 VI 1987 r. w spra wie kla sy fi ka cji do ku men tów, ma te ria łów i urzą dzeń pod le ga ją cych ewa ku -
acji, znisz cze niu i po zo sta wie niu na miej scu w okre sie za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny, 
k. 6–8.
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ny spa dek licz by akt ka te go rii „A” świad czy, że kie row nic two re sor tu dą ży ło do mi ni -
ma li za cji licz by ma te ria łów uzna wa nych za wy jąt ko wo war to ścio we68;

2. Sta łe kla sy fi ko wa nie oko ło jed nej trze ciej akt ope ra cyj nych ja ko ma te ria łów o dłu -
gim okre sie prze cho wy wa nia (ka te go rie od B -20 do B -50). By ło to 31,8 proc. akt
w 1957 r. oraz 29,8 proc. w 1985 r. Róż ni ca wy no si tyl ko 2 proc. Ta wiel kość zo sta ła
utrzy ma na kosz tem prze kla sy fi ko wa nia do ku men ta cji o ka te go rii „A” do ma te ria łów
o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia;

3. Zwięk sze nie licz by akt ope ra cyj nych kla sy fi ko wa nych do szyb kie go znisz cze nia
z 40,9 proc. w 1957 r. do 61,2 proc. w 1985 r. Ten du ży wzrost, o 20,3 proc., wska zu je,
że kie row nic two re sor tu pra wie dwie trze cie ma te ria łów ope ra cyj nych kwa li fi ko wa ło
w re zul ta cie zmian do szyb kie go znisz cze nia.

Zmia ny za cho dzą ce w nada wa niu po szcze gól nym gru pom akt ope ra cyj nych no wych
okre sów prze cho wy wa nia, omó wio ne szcze gó ło wo w tek ście i za pre zen to wa ne w ta be li
nr 2, przed sta wia gra ficz nie wy kres nr 1 (z wy łą cze niem za rzą dze nia nr 00123/57).
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67 Za sto so wa nie me to dy sta ty stycz nej w ce lu opi sa nia i po rów na nia zmian, ja kie za cho dzi ły w pro -
ce sie no we li za cji ka te go rii nada wa nych ak tom ope ra cyj nym, wy ma ga ło za sto so wa nia od po wied niej jed -
nost ki ob li cze nio wej. Naj prost szym by ły pro cen ty. Dla da ne go wy ka zu akt war tość 100 proc. sta no wi ła
su ma wszyst kich ro dza jów akt ope ra cyj nych po więk szo na od po wied nio o „pod ro dza je” po wsta łe z po -
dzia łu ro dza jów na pod punk ty lub kie dy je den ro dzaj miał dwie ka te go rie, np. je śli „tecz ki pra cy OZI”
mia ły ka te go rie B -5 lub „A”, to ten ro dzaj akt ope ra cyj nych ze wzglę du na dwa wa rian ty ka te go rii li -
czo no po dwój nie.

68 Ka te go ria wie czy ste go prze cho wy wa nia akt w re sor cie spraw we wnętrz nych po sia da ła nie co in -
ne zna cze nie niż w ar chi wach pań stwo wych. War tość „A” da nych ma te ria łów za le ża ła głów nie od przy -
dat no ści ope ra cyj nej oraz szko le nio wej (rza dziej hi sto rycz nej) i mia ła zna cze nie tyl ko dla re so rtu SB.

Lp.
Nr

zarządzenia
Kategorie okresu przechowywania akt operacyjnych 

w poszczególnych wykazach akt

Kategoria „A”
Kategorie od 
B-20 do B-50

Kategorie od
B-2 do B-15 

oraz (BC)

Kategoria „wg
danego rodzaju

spraw”

1. 00123/57 27,3 proc. 31,8 proc. 40,9 proc. –

2. 0107/68 22,8 proc. 35,1 proc. 36,8 proc. 5,3 proc.

3. 08/71 14,1 proc. 26,5 proc. 54,7 proc. 4,7 proc.

4. 034/74 17,5 proc. 26,3 proc. 50,9 proc. 5,3 proc.

5. 030/79 17,5 proc. 26,3 proc. 50,9 proc. 5,3 proc.

6. 049/85 7,5 proc. 29,8 proc. 61,2 proc. 1,5 proc.

Źró dło: Opra co wa nie wła sne.

Ta be la nr 2. Ka te go rie okre su prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych SB 
w po szcze gól nych wy ka zach akt za rzą dzeń ar chi wal nych 

re sor tu spraw we wnętrz nych w la tach 1956–1989. Ta be la zbior cza67
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Na jego osi pio no wej za war to okre sy prze cho wy wa nia po szcze gól nych grup akt ope ra -
cyj nych wy ra żo ne w pro cen tach. Na osi po zio mej za zna czo no ko lej ne za rzą dze nia ar chi -
wal ne, któ ry mi no we li zo wa no wy kaz akt. Krzy wa ko lo ru zie lo ne go po ka zu je zmia ny
w gru pie akt, któ rym nada no ka te go rie ni skie go okre su prze cho wy wa nia. Krzy wa ko lo -
ru bor do we go opi su je mo dy fi ka cje w gru pie akt o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia. Krzy -
wa ko lo ru nie bie skiego pre zen tu je zmia ny za cho dzą ce w gru pie akt, któ rym przy po rząd -
ko wa no ka te go rię „A”. Krzy wa ko lo ru fio le to we go do ty czy gru py akt o ka te go rii „we dług
da ne go ro dza ju spraw”.

Wy kres nr 1. Dy na mi ka zmian okre sów prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych
okre ślo nych w wy ka zach akt no we li zo wa nych ko lej ny mi za rzą dze nia mi 

ar chi wal ny mi re sor tu spraw we wnętrz nych w la tach 1968–198969

Źró dło: Opra co wa nie wła sne.
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69 Zgod nie z uwa ga mi po czy nio ny mi do za rzą dze nia nr 00123/57 i za rzą dze nia nr 0127/57 oraz faktu,
że w 1965 r. po łą czo no ar chi wa MSW i tym sa mym w wy ka zie akt nr 0107/68 ze bra no ra zem ak ta ope -
ra cyj ne MO i SB, punk tem wyj ścia dla pre zen ta cji gra ficz nej ba da nia był wy kaz akt z 1968 r.
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Wy kres gra ficz ny wy raź nie ilu stru je wska za ne wcze śniej trzy ten den cje: zwięk sze -
nie licz by akt za li cza nych do szyb kie go znisz cze nia (li nia zie lo na); sta łe kla sy fi ko wa -
nie jed nej trze ciej akt ope ra cyj nych ja ko ma te ria łów o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia
(li nia bordowa); zmniej sze nie licz by ma te ria łów ope ra cyj nych prze cho wy wa nych
w archi wum wie czy ście (li nia nie bie ska). Ak ta ma ją ce ka te go rię wg „da ne go ro dza ju
spraw” do ty czy ły nie wiel kiej gru py ma te ria łów i by ły roz wią za niem do raź nym (li nia
fio le to wa).

W pod su mo wa niu na le ży pod kre ślić, że tyl ko 7,5 proc. j.a. spo śród wszyst kich akt
ope ra cyj nych wy twa rza nych w la tach osiem dzie sią tych sta no wi ło dla re sor tu – i tyl ko
dla nie go – war tość nie prze mi ja ją cą (w sen sie ope ra cyj nym i szko le nio wym). Kie row -
nic two apa ra tu re pre sji za ło ży ło, że z upły wem cza su w ar chi wum ma po zo stać nie wie -
le ma te ria łów. 

2. Ana li za po rów naw cza naj waż niej szych ro dza jów akt ope ra cyj nych i okre sów
ich prze cho wy wa nia okre ślo nych w ko lej nych wy ka zach akt

Prze pro wa dzo na szcze gó ło wa ana li za mo dy fi ka cji okre sów prze cho wy wa nia akt ope -
ra cyj nych jest ma ło przej rzy sta w pre zen ta cji. Dla te go – w ce lu czy tel ne go przed sta wie -
nia ro dza jów i kie run ków no we li za cji – przy go to wa no ta be lę nr 3. Oma wia ona
po szcze gól ne eta py zmian w okre sach prze cho wy wa nia naj waż niej szych ro dza jów akt
ope ra cyj nych w wy ka zach akt wpro wa dza nych ko lej ny mi za rzą dze nia mi ar chi wal ny mi.
Nie mia ło sen su pre zen to wa nie wszyst kich ro dza jów akt w ta be li, zwłasz cza je śli by ły
to róż ne go ty pu orze cze nia i eks per ty zy, te le fo no gra my, ko re spon den cja itp. Kry te rium
do wy dzie le nia naj waż niej szych ro dza jów ma te ria łów ope ra cyj nych sta no wi ły trzy czyn -
ni ki: a) wy stę po wa nie da nych ro dza jów akt w pierw szym wy ka zie akt wpro wa dzo nym
za rzą dze niem nr 00123/57; b) cią głość okre ślo ne go ro dza ju akt w ko lej nych wy ka zach;
c) wpro wa dze nie no wych ro dza jów akt ści śle ope ra cyj nych. Punk tem od nie sie nia w ana -
li zie po rów naw czej okre su prze cho wy wa nia naj waż niej szych akt ope ra cyj nych był wy -
kaz akt wpro wa dzo ny za rzą dze niem nr 0107/68. Sta no wił on pierw szy roz wi nię ty wy kaz
akt, w któ rym wy raź nie ry su je się za rów no do świad cze nie (po nad 20 lat prak tycz nych
dzia łań ope ra cyj nych), jak i do sto so wa nie do ak tu al nych po trzeb i za in te re so wań Służ by
Bez pie czeń stwa. 

W ta be li za miesz czo no na zwę ro dza ju akt, je go nu mer po rząd ko wy w da nym wy ka -
zie oraz ka te go rię okre su prze cho wy wa nia (w wy ka zie akt z za rzą dze nia nr 049/85 po -
da no tak że kwa li fi ka cję na wy pa dek za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa lub woj ny).
Wszyst kie zmia ny za cho dzą ce w po dzia le akt, ta kie jak: zmia na na zwy ro dza ju akt, no -
we przy po rząd ko wa nie, wy dzie le nie no wych ro dza jów i mo dy fi ka cja okre su prze cho -
wy wa nia – zo sta ły w ta be li od no to wa ne. Dzię ki te mu w jed nym wier szu ta be li moż na
prze śle dzić sto su nek SB do da ne go ro dza ju akt ope ra cyj nych w la tach 1968–1989. Po -
gru bio ną czcion ką za zna czo no okres prze cho wy wa nia akt, ro dzaj zmian i kwa li fi ka cję
na wy pa dek za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa lub woj ny. Kur sy wą ozna ko wa no te ro -
dza je akt ope ra cyj nych, dla któ rych nie moż na by ło w tym sa mym wier szu wska zać
wszyst kich wcze śniej szych od po wied ni ków.
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Ta be la nr 3. Zmia ny okre sów prze cho wy wa nia naj waż niej szych ro dza jów 
akt ope ra cyj nych w no we li zo wa nych wy ka zach akt, ko lej nych za rzą dze niach 

i in struk cjach ar chi wal nych. Ze sta wie nie zbior cze
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Lp.
Najważniejsze rodzaje akt operacyjnych i okres ich przechowywania 
według wykazów akt kolejnych zarządzeń i instrukcji archiwalnych

Wykaz akt
stanowiący
załącznik 

do zarządzenia
nr 0107/68

Wykaz akt po
zmianach

dokonanych
zarządzeniem 

nr 08/71

Wykaz akt
stanowiący
załącznik 

do zarządzenia nr
034/74

Wykaz akt
stanowiący
załącznik 

do zarządzenia
nr 030/79

Wykaz akt
stanowiący
załącznik 

do zarządzenia
nr 049/85

1.

poz. 86
A

Tecz ki per so nal ne
i tecz ki pra cy wy -

eli mi no wa nych
taj nych współ pra -
cow ni ków, je że li

bra li udział w roz -
pra co wa niach

spraw cha rak te ru
po li tycz ne go, ma -
ją cych zna cze nie

ope ra cyj ne, 
hi sto rycz ne 

lub na uko we.

poz. 86
A

poz. 82
A

Zmia ny:
usu nię to wiersz:
„ma ją cych zna -
cze nie ope ra cyj -
ne, hi sto rycz ne
lub na uko we”.

poz. 590
A

Zmia ny:
1) zmie nio no wy -

ra zy: „taj nych
współ pra cow ni -
ków” na „oso bo -

wych źró deł
in for ma cji”,

pod któ ry mi ro zu -
mia no: kon tak ty

służ bo we, kon tak -
ty ope ra cyj ne,

kon sul tan tów, re -
zy den tów, taj nych
współ pra cow ni -

ków;
2) wy dzie lo no

osob no „Tecz ki
pra cy OZI”

i osob no „Tecz ki
per so nal ne

OZI”.

Wsku tek no we li -
za cji wpro wa dzo -

no na stę pu ją ce
gru py akt:

poz. 9
B -5 (Z)70

B -30 (E)
Tecz ki per so nal ne
wy eli mi no wa nych
oso bo wych źró deł

in for ma cji…71;

70 W wy ka zie akt sta no wią cym za łącz nik do za rzą dze nia nr 049/85, okre śla ją cym ka te go rie
z uwzględ nie niem kwa li fi ka cji na czas za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny, dru ko wa ne li te ry
sto ją ce przy ka te go riach ozna cza ją: P – po zo sta wić; E – ewa ku ować; Z – znisz czyć.

71 Peł ne roz wi nię cie: „Tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji (kon takt
służ bo wy, ope ra cyj ny, kon sul tan ci, re zy den ci, taj ni współ pra cow ni cy). W skład tecz ki win ny wcho dzić
na stę pu ją ce do ku men ty: ra port na po zy ska nie i fo to gra fia; zo bo wią za nie; cha rak te ry sty ka; wnio sek o eli -
mi na cję; przy naj mniej dwa do wol nie wy bra ne do nie sie nia, wła sno ręcz nie na pi sa ne”.
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poz. 10
B -50 (Z)

Tecz ki per so nal ne
OZI, je że li bra ły
udział w roz pra -
co wa niu spraw
cha rak te ru po li -

tycz ne go szpie go -
stwa;

poz. 11
B -5 (Z), A (Z)

Tecz ki pra cy OZI 

2

poz. 87
A

Ak ta spraw ope ra -
cyj nych, obiek to -

wych,
za gad nie nio wych
i śro do wi sko wych
po sia da ją ce war -
tość ope ra cyj no -
-hi sto rycz ną lub
na uko wo -szko le -

nio wą – prze -
stępstw

szcze gól nej wa gi
(nie le gal ne or ga -
ni za cje, zbroj ne
pod zie mie an ty -
pań stwo we, wy -
wiad, sa bo taż,

dy wer sja, roz pra -
co wa nia pla có wek
dy plo ma tycz nych

itp.)

poz. 87
A

poz. 83
A

Zmia ny:
1) usu nię to

wiersz: 
„po sia da ją ce

war tość ope ra -
cyj no -hi sto rycz -

ną lub
na uko wo -szko le -

nio wą”.

poz. 591
A

poz. 14
B -50 (E, Z) 

3

poz. 88
B -50

Tecz ki per so nal ne
i tecz ki pra cy wy -

eli mi no wa nych
taj nych współ pra -
cow ni ków, je że li

bra li udział w roz -
pra co wa niach

spraw in ne go cha -
rak te ru niż wy -

mie nio ne
w pkt 86.

poz. 88
B -30

lub da ta zgo nu 

poz. 84
B -30

Zmia ny: 
1) usu nię to wy ra -
zy: „tecz ki pra -

cy”, któ re
włą czo no

do poz. 86.
2) zmie nio no od -
po wied nio treść

wier sza: „…in ne -
go cha rak te ru niż

wy mie nio ne
w p. 82”.

3) do łą czo no
wiersz: „W skład
tecz ki wcho dzą

do ku men ty: ra port
na po zy ska nie

i fo to gra fia TW;
zo bo wią za nie

TW; cha rak te ry -

poz. 592
B -30

Zmia ny:
Tecz ki per so nal ne

włą czo no
do poz. 9, do gru -

py akt: „Tecz ki
per so nal ne wy eli -

mi no wa nych
OZI”. 

poz. 9
B -5 (Z), B -30 (E)
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sty ka TW; wnio -
sek o eli mi na cję;
przy naj mniej dwa
do wol nie wy bra ne
do nie sie nia włas -
no ręcz nie na pi sa -

ne. Po zo sta łe
do ku men ty znaj -

du ją ce się w tecz ce
przy prze ka za niu
do ar chi wum wy -

bra ko wać”.

Zmia ny:
wpro wa dzo no:
„Tecz ki pra cy
taj ne go współ -
pra cow ni ka”.

poz. 85
B -15

poz. 593
B -15

Tecz ki pra cy taj -
ne go współ pra -

cow ni ka. 

Zmia ny:
włą czo no do gru -
py akt: „Tecz ki

pra cy OZI”. 

poz. 11
B -5 (Z), A (Z)

4

poz. 89
B -5

(od da ty zgo nu)
Tecz ki per so nal ne
i tecz ki pra cy wy -

eli mi no wa nych
taj nych współ pra -
cow ni ków po zy -

ska nych
do róż nych do raź -
nych usta leń i roz -

pra co wań
nie kwa li fi ku ją -
cych się do za li -

cze nia
w ka te go riach
wy mie nio nych
w poz. 86 i 88,

wy eli mi no wa nych
z po wo du zgo nu. 

poz. 89
B -5 

poz. 86
B -5

Zmia ny:
zmie nio no od po -

wied nio treść
wier sza: „nie -

kwa li fi ku ją cych
się do za li cze nia
w ka te go riach
wy mie nio nych
w poz. 82 i 84,
wy eli mi no wa -
nych z po wo du

zgo nu”.

poz. 594
B -5

Zmia ny: 
zmie nio no od po -

wied nio treść
wier sza: „nie -

kwa li fi ku ją cych
się do za li cze nia
w ka te go riach
wy mie nio nych

w poz. 590 i 592,
wy eli mi no wa -
nych z po wo du

zgo nu”.

Zmia ny: 
1) tecz ki per so -

nal ne wy eli mi no -
wa nych TW

włą czo no do gru -
py akt: „Tecz ki

per so nal ne wy eli -
mi no wa nych

OZI”.

poz. 9
B -5 (Z), B -30 (E)

2) tecz ki pra cy
wy eli mi no wa nych

TW włą czo no
do gru py akt:
„Tecz ki pra cy

OZI”.

poz. 11
B -5 (Z), A (Z)

5

poz. 90
B -50

Ak ta wer bun ko we
(zo bo wią za nie,
cha rak te ry sty ka
itp.) wy eli mi no -
wa nych taj nych
współ pra cow ni -

ków, któ rych tecz -
ki per so nal ne
i pra cy zo sta ły
wy bra ko wa ne
i znisz czo ne.

poz. 90
B -50

Zmia ny:
1) włą czo no od -
po wied nio do:
„Tecz ki per so -
nal ne i tecz ki

pra cy wy eli mi no -
wa nych taj nych
współ pra cow ni -
ków, je że li bra li
udział w roz pra -
co wa niach spraw
cha rak te ru po li -

tycz ne go”. 

poz. 82
A

Ak ta wer bun ko we
po zo sta ły od po -

wied nio w: 

poz. 590
A

Zmia ny:
ak ta wer bun ko we
włą czo no od po -

wied nio do:
„Tecz ki per so nal -
ne wy eli mi no wa -
nych oso bo wych
źró deł in for ma -

cji…”.

poz. 9
B -5 (Z), B -30 (E)

02_Koller:PA IPN 8  2015-12-18  01:03  Strona 57



Stanisław Koller
A

R
C

H
I
W

U
M

58

2) włą czo no od -
po wied nio do: 
„Tecz ki per so -

nal ne wy eli mi no -
wa nych taj nych
współ pra cow ni -
ków, je że li bra li
udział w roz pra -
co wa niach spraw
in ne go cha rak te -
ru niż wy mie nio -
ne w pkt 82…”.

poz. 84
B -30

3) włą czo no od -
po wied nio do: 
„Tecz ki per so -
nal ne i tecz ki

pra cy wy eli mi no -
wa nych taj nych
współ pra cow ni -

ków po zy ska nych
do róż nych do -
raź nych usta leń
i roz pra co wań
nie kwa li fi ku ją -
cych się do za li -

cze nia
w ka te go riach
wymienionych

w pkt 82 i 84, wy -
eli mi no wa nych
z po wo du zgo -

nu”.

poz. 86
B -5

lub 
od po wied nio w:

poz. 592
B -30

lub od po wied nio
w: 

poz. 594
B -5

Zmia ny:
do da no 
poz. 90a

B -10
B -5

„Tecz ki pra cy
wy eli mi no wa -

nych TW”.

Zmia ny:
włą czo no od po -
wied nio do „te -

czek pra cy
wy eli mi no wa -
nych TW…”.

poz. 82
A

lub
poz. 86

B -5

Tecz ki pra cy wy -
eli mi no wa nych

TW po zo sta ły od -
po wied nio w:

poz. 590
A

lub
poz. 594

B -5

Zmia ny:
włą czo no do:
„Tecz ki pra cy

oso bo wych źró deł
in for ma cji”.

poz. 11
B -5 (Z), A (Z)

6

poz. 91a
B -30

Tecz ki per so nal ne
wy eli mi no wa nych

wła ści cie li LK
i MK:

a) na da ją cych się
do po wtór ne go
wy ko rzy sta nia;

poz. 91a
B -20

poz. 87
B -15

Zmia ny:
1) znie sio no po -
dział na gru py

a i b oraz wpro -
wa dzo no jed ną

gru pę akt: „Tecz -
ki per so nal ne

poz. 595
B -15

Zmia ny:
1) Zmie nio no od -
po wied nio treść
wier sza: „po stę -
po wa nie z do ku -

men ta mi jak
w poz. 592”. 

poz. 12
B -5 (Z)

Zmia ny:
1) Usu nię to wy -
raz: „wy eli mi no -

wa nych”,
po zo sta wio no:
„Tecz ki per so -

nal ne wła ści cie li
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6

poz. 91b
B -30

b) nie na da ją cych
się do po wtór ne go

wy ko rzy sta nia.

poz. 91b
B -5 

wy eli mi no wa -
nych wła ści cie li

LK i MK”.
2) do da no wiersz:
„po stę po wa nie
z do ku men ta mi
jak w poz. 84”. 

LK i MK”.
2) Zmie nio no od -
po wied nio treść
wier sza: „po stę -
po wa nie z do ku -

men ta mi jak
w poz. 9”.

7

poz. 92a
B -30

Tecz ki per so nal ne
kan dy da tów

na taj nych współ -
pra cow ni ków:

a) na da ją cych się
w przy szło ści

do po wtór ne go
opra co wa nia i po -

zy ska nia;

poz. 92b
B -30

b) nie na da ją cych
się do po wtór ne go
opra co wa nia i po -

zy ska nia.

poz. 92a
B -20

poz. 92b
B -5 

poz. 88a
B -20

poz. 88b
B -10

Zmia ny:
do da no wiersz:
„Po znisz cze niu
tecz ki per so nal -
nej kan dy da ta
na TW – po zo -
sta wić no tat kę

z po da niem
przy czyn zre zyg -
no wa nia z po zy -

ska nia”.

poz. 596a
B -20

poz. 596b
B -10 

poz. 13a
B -10 (Z)
Zmia ny:

włą czo no do gru -
py akt: „Tecz ki

per so nal ne kan -
dy da tów na OZI,

wła ści cie li LK
i MK”.

poz. 13b
B -5 (Z)
Zmia ny:

1) włą czo no
do gru py akt:

„Tecz ki per so nal -
ne kan dy da tów
na OZI, wła ści -
cie li LK i MK”.
2) wpro wa dzo no

poz. 13c
B -2 (Z)

„Tecz ki per so nal -
ne kan dy da tów
na OZI, wła ści -

cie li LK i MK wy -
eli mi no wa nych

z po wo du zgo nu”.

8

poz. 93
B -30

Tecz ki kon tak tów
in for ma cyj nych
(w przy pad ku
zgo nu B -1).

poz. 93
B -10

lub da ta zgo nu
Zmia ny:

usu nię to wy ra zy:
„w przy pad ku

zgo nu B -1”.

poz. 89
B -10

Zmia ny:
usu nię to wy ra zy:

„lub da ta 
zgo nu”.

poz. 597
B -10 

Zmia ny:
włą czo no do gru -
py akt: „Tecz ki

pra cy OZI”
poz. 11

B -5 [Z], A [Z]

9

poz. 94
A

Ak ta kon tro l ne
po stę po wań przy -

go to waw czych
w spra wach

o szpie go stwo,
nie le gal ne or ga ni -

za cje, udział
w ban dach zbroj -
nych, ter ror po li -
tycz ny, sa bo taż

i dy wer sję.

poz. 94
A

poz. 90
A

poz. 598
A

poz. 16
B -50 (Z) 
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72 Rzad ki przy pa dek w pro ce sie no we li za cji wy ka zu akt, kie dy pod wyż szo no ka te go rię akt (w tym
przy pad ku tak że przy wró co no) do wie czy ste go prze cho wy wa nia.

10.

poz. 95
B -30

A
Ak ta spraw ope ra -

cyj nych i ak ta
kon tro l ne po stę -
po wań przy go to -
waw czych o in ne
prze stęp stwa an -
ty pań stwo we nie -

wy mie nio ne
w poz. 94 – B -30,
chy ba że wzglę dy

hi sto rycz ne lub
na uko we prze ma -
wia ją za za li cze -

niem ich
do ka te go rii „A”.

poz. 95
B -30
B -20 

poz. 9172

B -20
A

Zmia ny: 
zmie nio no od po -

wied nio treść
wier sza: „…nie -

wy mie nio ne
w poz. 90”.

poz. 599
B -20

A
Zmia ny:

zmie nio no od po -
wied nio treść

wier sza: „…nie -
wy mie nio ne
w poz. 598”.

poz. 15
B -10 (Z)

A (Z)
Zmia ny:

1) usu nię to wy ra zy:
„ak ta kon trol  ne

po stę po wań
przy go to waw -

czych…” (praw -
do po dob nie
włą czo no je

do poz. 17 (B -5
[Z]) – „Ak ta po -
stę po wań spraw -

dza ją cych
przed od mo wą
wszczę cia lub

wszczę ciem po -
stę po wa nia przy -
go to waw cze go”.
2) do da no wy ra -
zy: „obiek to wo -
-za gad nie nio  -

wych”;
3) zmie nio no od -
po wied nio treść
wier sza: „…nie -
wy mie nio nych
w poz. 14…”.

11.

poz. 96a
B -30

Ak ta kon tro l ne
śledztw i do cho -
dzeń o prze stęp -
stwa kry mi nal ne:
a) za gro żo ne ka rą
wię zie nia po wy -

żej lat 5;

poz. 96b
B -10

b) za gro żo ne ka rą
wię zie nia do lat 5
lub ka rą aresz tu.

poz. 96a
B -20

poz. 96b
B -10 

poz. 92
B -20

Zmia ny:
1) znie sio no 
po dział na: 

poz. a i poz. b;
2) uogól nio no
jako: „…ak ta

kon tro l ne śledz -
twa i do cho dzeń
Służ by Mi li cji”; 
3) roz sze rzo no o:
„Tecz ki roz pra -
co wań ope ra cyj -
nych (ak ta spraw

ope ra cyj nych
Służ by Mi li cji)”.

poz. 600
B -20

Zmia ny:
1) roz dzie lo no od -
po wied nio „tecz ki
roz pra co wań ope -
ra cyj nych (ak ta
spraw ope ra cyj -

nych)” do:
poz. 14

B -5 (Z), B -20 (E)
lub od po wied nio

do
poz. 15

B -10, A (Z)
2) resz tę po zo sta -
wio no i roz sze rzo -

no o: „ak ta
kon tro l ne śledztw
i do cho dzeń SB”

poz. 18
B -10 [Z]
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12.

poz. 97
Bez ka te go rii
[do ty czy] akt

nad zo ru szcze gól -
ne go śledztw i do -

cho dzeń,
z ad no ta cją:

„O okre sie prze -
cho wy wa nia akt

nad zo ru szcze gól -
ne go śledztw i do -
cho dzeń de cy du je
okres prze cho wy -
wa nia akt kon tro l -

nych lub akt
głów nych da nej

spra wy”.

poz. 97
B -10

poz. 93
Bez ka te go rii
[do ty czy] akt

nad zo ru szcze gól -
ne go śledztw i do -

cho dzeń,
z ad no ta cją: 

„O okre sie prze -
cho wy wa nia tych

akt de cy du je
okres prze cho wy -
wa nia akt kon tro l -

nych lub akt
głów nych da nej

spra wy”.

poz. 601
Bez ka te go rii
[do ty czy] akt

nad zo ru szcze gól -
ne go śledztw i do -

cho dzeń,
z ad no ta cją: 

„O okre sie prze -
cho wy wa nia tych

akt de cy du je
okres prze cho wy -
wa nia akt kon tro l -

nych lub akt
głów nych da nej

spra wy”.

poz. 19
B -5 (Z)
Zmia ny: 

1) roz sze rzo no o:
„Ak ta nad zo ru

ogól ne go”;
2) nada no jed ną
ka te go rię: B -5

(Z).

13.

poz. 99
A

Re je stry śledztw
i do cho dzeń.

poz. 99
B -50 

poz. 96
B -50 

poz. 604
B -50 

poz. 22
B -50 (Z) 

14.

poz. 100
[do ty czy] akt za -

wie szo nych po stę -
po wań

przy go to waw -
czych, umo rzo -
nych z po wo du

nie wy kry cia
spraw cy lub z bra -
ku do sta tecz nych
do wo dów wi ny.

Ak ta za wie szo -
nych po stę po wań

przy go to waw -
czych, umo rzo -
nych z po wo du

nie wy kry cia
spraw cy lub z bra -
ku do sta tecz nych
do wo dów wi ny 

– za leż nie od cha -
rak te ru prze stęp -

stwa 
– we dług po dzia łu

przy ję te go
w poz. 94, 95, 96.

poz. 100a
B -10

akta postępowań
przygotowaw-

czych
umorzonych z

braku cech
przestępstwa

poz. 100
[do ty czy] akt
zawieszonych
postępowań

przygotowaw-
czych,

umorzonych 
z powodu

niewykrycia
sprawcy lub 

z braku
dostatecznych

dowodów winy.
Akta

zawieszonych
postępowań

przygotowaw-
czych,

umorzonych 
z powodu

niewykrycia
sprawcy lub 

z braku
dostatecznych

dowodów winy 
– zależnie od

charakteru
przestępstwa 

– według podziału
przyjętego w poz.

94, 95, 96.

poz. 100a
B-5

poz. 97
Zmia ny:

zmie nio no od po -
wied nio treść

wier sza: „…we -
dług po dzia łu

przy ję te go
w poz. 90, 91,

92”.

poz. 98
B -5

Zmia ny:
do da no wy ra zy:

„lub nie wy kry cia
spraw cy”.

poz. 605
Zmia ny:

zmie nio no od po -
wied nio treść

wier sza: „…we -
dług po dzia łu

przy ję te go
w poz. 598, 599,

600”.

poz. 606
B -5 

poz. 20
B -5 (Z)
B -20 (Z)
Zmia ny:

1) wy ra zy: „ak ta
za wie szo nych”

zmie nio no
na „ak ta umo -

rzo nych”;
2) wiersz: „za leż -
nie od cha rak te -
ru prze stęp stwa”

zmie nio no na:
„w za leż no ści

od okre su
przedaw nie nia

ści ga nia”; 
3) nada no dwie

ka te go rie: B -5 (Z)
i B -20 (Z).

poz. 21
B -5 (Z)

Zmia ny:
usu nię to wy ra zy:
„lub nie wy kry cia

spraw cy”.
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15.

poz. 101
A

Ak ta do ty czą ce
spe cjal nych ak cji

i wy da rzeń.

poz. 101
B -50
B -10 

poz. 99
B -50
B -10 

poz. 607
B -50
B -10 

poz. 24
B -50 (E)
Zmia ny:

opi sa no ja ko:
„Do ku men ta cja

dot. róż nych 
ak cji ope ra cyj -
no -za bez pie cza -

ją cych”.

16.

poz. 102
B -50

Pla ny ope ra cji
ochron nych.

poz. 102
B -10 

poz. 100
B -10 

poz. 608
B -10 

poz. 24
B -50 (E)
Zmia ny:

praw do po dob nie
włą czo no

do poz. 24 ja ko:
„Do ku men ta cja

dot. róż nych 
ak cji ope ra cyj -
no -za bez pie cza -

ją cych”.

17.

poz. 103
do koń ca ży cia
Tecz ki wy jaz do -
we osób wy jeż -

dża ją cych
i kan dy da tów

na wy jazd.

poz. 103
do koń ca ży cia 

poz. 101
B -20 

poz. 609
B -20

Zmia ny:
do da no wy ra zy:
„za gra ni cę”.

poz. 25
B -5 (Z)
B -20 (E)
Zmia ny:

opi sa no ja ko:
„Tecz ki osób wy -

jeż dża ją cych
za gra ni cę oraz

kan dy da tów
na wy jazd”.

18.

poz. 104a
B -5

Ak ta do ty czą ce
opi nio wa nia osób
w spra wach woj -
sko wo -mo bi li za -

cyj nych,
o do pusz cze nie
do prac taj nych,
ubie ga ją cych się

o ze zwo le nie
na po sia da nie bro -

ni, kar ty że glar -
skiej i ry bac kiej

itp.:
a) spra wy 
za ła twio ne 

po zy tyw nie.

poz. 104b
B -30

b) spra wy 
za ła twio ne 

ne ga tyw nie.

poz. 104a
B -5

poz. 104b
B -15

Zmia ny:
1) wy łą czo no
z akt ope ra cyj -

nych i utwo rzo no
no wy roz dział:
„Ak ta opi nio -

daw cze”;
2) roz sze rzo no
ak ta opi nio daw -

cze do 11 ka te go -
rii

(poz. 471–481); 

3) zli kwi do wa no
po dział na ak ta

za ła twio ne 
po zy tyw nie 

i ne ga tyw nie.

Na dal w roz dzia -
le: „Ak ta opi nio -

daw cze”. 
(poz. 728–742). 

Na dal w roz dzia -
le: „Ak ta opi nio -

daw cze”.
(poz. 62–71). 
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73 Pod sfor mu ło wa niem „spra wy ma te ria ło we pod wzglę dem ope ra cyj nym” ro zu mia no wy dat ki zwią -
za ne z wy po sa że niem lo ka li kon tak to wych, punk tów na słu cho wych, ma te ria ły na by wa ne na po trze by
ope ra cji taj nych, wy po sa że nie szat ni ope ra cyj nych itp. Wpro wa dze nie ogól ne go sfor mu ło wa nia: „do ku -
men ta cja fun du szu ope ra cyj ne go” otwie ra ło dro gę do nad użyć w kwe stii kla sy fi ko wa nia wy dat ków ope -
ra cyj nych.

19.

poz. 105
B -30

Ak ta dot. współ -
dzia ła nia z or ga -

na mi
bez pie czeń stwa

państw de mo kra -
cji lu do wej (po -

szu ki wa nia
prze stęp ców, ko -
re spon den cja dot.
za gad nień ope ra -

cyj nych, ko re -
spon den cja

pry wat na cu dzo -
ziem ców).

poz. 105
B -20 

poz. 102
B -30 

poz. 610
B -30 

poz. 41
B -30 (E)
Zmia ny:

zmie nio no wy ra -
zy: „państw de -

mo kra cji
lu do wej” na:

„państw so cja li -
stycz nych”. 

20.

poz. 106
B -2

Do ku men ty 
Biu ra „W” – je śli
nie sta no wią do -

wo du rze czo we go
do spra wy ani nie

przed sta wia ją
war to ści 

ope ra cyj nej.

poz. 106
B -2 

poz. 103
B -2 

poz. 611
B -2 

Zmia ny:
ten ro dzaj akt zli -

kwi do wa no

21.

poz. 107
B -10

Do ku men ta cja
roz li czeń fun du -

szu ope ra cyj ne go,
spra wy ma te ria ło -
we pod wzglę dem

ope ra cyj nym.

poz. 107
B -5 

poz. 104
B -2 

poz. 612
B -2 

poz. 55
BC (Z)

Zmia ny:
1) opi sa no ja ko:
„Do ku men ta cja
fun du szu ope ra -

cyj ne go”;
2) usu nię to wy ra -
zy: „spra wy ma -

te ria ło we
pod wzglę dem

ope ra cyj nym”73.

22.

poz. 125
B -10

Ko re spon den cja
zwią za na z za gad -

nie nia mi pra cy
ope ra cyj nej.

poz. 125
B -2 

poz. 122
B -2 

poz. 630
B -2 

poz. 42
BC (Z)
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74 Tecz ki ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza, pa ra fię i bi sku pa zo sta ły wpro wa dzo ne przez mi ni stra
spraw we wnętrz nych za rzą dze niem nr 00114/63 z 6 VII 1963 r. Teo re tycz nie po win ny się one zna leźć
już w wy ka zie akt sta no wią cym za łącz nik do za rzą dze nia nr 0107/68. Tak się jed nak nie sta ło. Praw do -
po dob nie do te go cza su żad na z nich nie tra fi ła jesz cze do ar chi wum; moż li we tak że, że pro blem prze -
oczo no. War to nad mie nić, że część do ku men ta cji ar chi wal nej do ty czą cej Ko ścio ła ka to lic kie go
i związ ków wy zna nio wych (bez te czek ope ra cyj nych) znaj do wa ła się w wy ka zie akt z 1968 r., w dzia le
o na zwie: „Za gad nie nia spo łecz no -ad mi ni stra cyj ne”, w ka te go rii „Sto wa rzy sze nia wy zna nio we i sto wa -
rzy sze nia na ro do wo ścio we” (poz. 378, A).

23

poz. 126
A

Ak ta or ga ni za cji
kon spi ra cyj nych
z okre su oku pa cji

hi tle row skiej
i nie le gal nych or -
ga ni za cji i band
z okre su po wy -

zwo le niu.

poz. 126
A

poz. 123
A

poz. 631
A

poz. 43
A (E)

Zmia ny:
wy ra zy: „z okre -
su” zmie nio no
na „dzia ła ją -

cych”.

24.

poz. 127
A

Do ku men ta cja
zgło szeń w spra -
wach za strze żeń
przy jaz du osób
nie po żą da nych

do PRL.

poz. 127
B -30 

poz. 124
B -30 

poz. 632
B -30 

Zmia ny: 
wy łą czo no z akt

ope ra cyj nych
i prze su nię to
do roz dzia łu:

„Do ku men ta cja
pasz por to wa

i ruch gra nicz -
ny”, i opi sa no ja -

ko: „Tecz ki
oso bo we cu dzo -

ziem ców nie po żą -
da nych w PRL
oraz in dek sy”,
poz. 132, B -30

(E).

25.

Brak Brak poz. 130
B -30

Zmia ny: 
wpro wa dzo no:

„Tecz ki ewi den -
cji ope ra cyj nej

na księ dza”
(TEOK)74.

poz. 638
B -30 

poz. 49
B -10 (Z)

(tyl ko TEOK)
Zmia ny:

1) wpro wa dzo no:
„Pro ble my sto -
sun ków Pol ska–

–Wa ty kan”.
poz. 50

B -25 (Z)
2) wpro wa dzo no:
„Do ku men ta cja
do ty czą ca Ko -

ścio ła rzym sko -
ka to lic kie go oraz

związ ków wy -
zna nio wych i sto -

wa rzy szeń
ka to lic kich”. 

poz. 51
B -15 (E)
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75 Nie uda ło się usta lić, z ja kie go ro dza ju akt zo sta ły wy dzie lo ne „Tecz ki in wi gi la cji szcze gól nej”.
76 Praw do po dob nie cho dzi o ka te go rię spra wy ope ra cyj nej WSW. We dług In struk cji WSW 1984

(§ 68) kar tę ope ra cyj ną za kła da no oso bom, „któ re ze wzglę du na zaj mo wa ne sta no wi sko służ bo we bądź
cha rak ter wy ko ny wa nych obo wiąz ków służ bo wych wy ma ga ją kontr wy wia dow czej ochro ny przed pró -
ba mi na wią zy wa nia z ni mi kon tak tów przez ob ce wy wia dy lub od dzia ły wa niem na nie ze stro ny sił an -
ty so cja li stycz nych”. Zob. Kar ta ope ra cyj na [WSW], http://in wen tarz.ipn.gov.pl/slow nik?znak=K
(do stęp 17 VII 2015 r.).

77 Praw do po dob nie cho dzi o kar tę ewi den cyj ną TW WSW. Kar ta oso bo wa TW WSW by ła za kła da -
na w przy pad ku tzw. po zy ska nia do współ pra cy w try bie uprosz czo nym (zwy kle do ty czy ło to żoł nie rzy
służ by za sad ni czej, tj. po bo ro wych) i za stę po wa ła tecz ki per so nal ną i pra cy TW WSW. Sa ma kar ta
po zwol nie niu TW (żoł nie rza za wo do we go lub służ by za sad ni czej) do re zer wy bądź zwol nie niu TW (pra -
cow ni ka cy wil ne go woj ska) z pra cy mo gła być na wnio sek od po wied niej jed nost ki MSW prze ka za na jej
do dys po zy cji w ce lu pod ję cia z by łym TW WSW współ pra cy przez za in te re so wa ną jed nost kę ope ra cyj -
ną SB. Prze ka za niu do MSW nie pod le ga ły kar ty za strze żo ne przez jed nost ki ope ra cyj ne WSW. Zob.
Kar ta oso bo wa taj ne go współ pra cow ni ka WSW, http://in wen tarz.ipn.gov.pl/slow nik?znak=K (do -
stęp 17 VII 2015 r.).

3) wpro wa dzo no:
„Ma te ria ły

z opra co wań
okre so wych dot.
bi sku pów, ko mi -
sji epi sko pa tu,

or ga ni za cji ka to -
li ków świec kich
i in nych wy znań
nie rzym sko ka to -

lic kich” 
poz. 52

B -20 (E)

26.

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Wy dzie lo no
osob no: „Tecz ki

in wi gi la cji 
szcze gól nej”75.

poz. 54
B -20 (E)

27.

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Wpro wa dzo no
osob no: „Kar ty
ope ra cyj ne”76.

poz. 60
B -10 (E) 

28.

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Brak osob ne go
ro dza ju 

Wpro wa dzo no
osob no: „Kar ta

oso bo wa taj ne go
współ pra cow ni -

ka”77.
poz. 61

B -2 (Z), B -30 (E)
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Pod czas ana li zy przed sta wio nych w ta be li da nych do ty czą cych okre su prze cho wy -
wa nia akt ope ra cyj nych w ar chi wum na le ży zwró cić uwa gę na kil ka głów nych ten den cji
za cho dzą cych w pro ce sie no we li za cji wy ka zów akt, sta no wią cych za łącz ni ki do za rzą -
dzeń i in struk cji ar chi wal nych: 

– zmniej sze nie licz by ma te ria łów ope ra cyj nych z ka te go rią „A”;
– zwięk sze nie licz by akt kwa li fi ku ją cych się do krót kie go okre su prze cho wy wa nia;
– zwięk sza nie licz by ro dza jów akt ope ra cyj nych i zmniej sza nie okre su ich prze cho -

wy wa nia;
– wpro wa dze nie w wy ka zie akt, sta no wią cym za łącz nik do za rzą dze nia nr 049/85,

kwa li fi ka cji ka te go rii akt na czas po ko ju oraz za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa
i woj ny;

– po li tycz ny cha rak ter zmian.

a) Zmniej sze nie licz by ma te ria łów ope ra cyj nych z ka te go rią „A”
W la tach 1968–1985 kie row nic two re sor tu bez pie czeń stwa, do ko nu jąc w wy ka zach

akt (sta no wią cych za łącz ni ki do za rzą dzeń i in struk cji ar chi wal nych) no we li za cji ka te -
go rii okre su prze cho wy wa nia po szcze gól nych ro dza jów akt, po zba wi ło naj wyż szej ar -
chi wal nej klau zu li waż no ści (ka te go rii „A”) na stę pu ją ce ma te ria ły ope ra cyj ne:

1. Tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych taj nych współ pra cow ni ków, je -
że li bra li udział w roz pra co wa niach spraw cha rak te ru po li tycz ne go, ma ją cych zna cze nie
ope ra cyj ne, hi sto rycz ne lub na uko we – a we dług ostat niej no we li za cji: tecz ki per so nal -
ne wy eli mi no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji; tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych
OZI nie ma ją cych związ ku ze spra wa mi o cha rak te rze po li tycz nym; tecz ki pra cy wy eli -
mi no wa nych TW; tecz ki per so nal ne OZI, je że li bra ły udział w roz pra co wa niu spraw cha -
rak te ru po li tycz ne go szpie go stwa. Czas ich prze cho wy wa nia ob ni żo no od po wied nio
do kat. B -50, B -30, B -5. Tyl ko nie licz nym tecz kom pra cy wy eli mi no wa nych TW oraz
nie któ rym tecz kom OZI po zo sta wio no kat. „A” (pkt 1 i pkt 3 ta be li);

2. Ak ta spraw ope ra cyj nych, obiek to wych, za gad nie nio wych i śro do wi sko wych po -
sia da ją cych war tość ope ra cyj no -hi sto rycz ną lub na uko wo -szko le nio wą – prze stępstw
szcze gól nej wa gi (nie le gal ne or ga ni za cje, zbroj ne pod zie mie an ty pań stwo we, wy wiad,
sa bo taż, dy wer sja, roz pra co wa nia pla có wek dy plo ma tycz nych itp.). Okres ich prze cho -
wy wa nia ob ni żo no do kat. B -50 (pkt 2 ta be li);

3. Ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw czych w spra wach o szpie go stwo, ak ta
nie le gal nych or ga ni za cji, ak ta do ty czą ce udzia łu w ban dach zbroj nych, ter ro rze po li tycz -
nym, sa bo ta żu i dy wer sji. W ich przy pad ku ka te go rię prze cho wy wa nia ob ni żo no do kat.
B -50 (pkt 9 ta be li);

4. Re je stry śledztw i do cho dzeń. Tu taj rów nież ka te go rię prze cho wy wa nia ob ni żo no
do kat. B -50 (pkt 13 ta be li);

5. Ak ta do ty czą ce spe cjal nych ak cji i wy da rzeń, a we dług ostat niej no we li za cji: do -
ku men ta cję do ty czą cą róż nych ak cji ope ra cyj no -za bez pie cza ją cych. Okres ich prze cho -
wy wa nia ob ni żo no do kat. B -50 (pkt 15 ta be li);

6. Do ku men ta cję zgło szeń w spra wach za strze żeń przy jaz du osób nie po żą da nych
do PRL. Zgod nie z ostat nią no we li za cją prze su nię to ją do roz dzia łu: „Do ku men ta cja pasz -
por to wa i ruch gra nicz ny”, do ka te go rii: „Tecz ki oso bo we cu dzo ziem ców nie po żą da nych
w PRL oraz in dek sy”, i z kat. „A” ob ni żo no do kat. B -30 (pkt 24 ta be li);
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7. Ma te ria ły do ty czą ce związ ków wy zna nio wych (opi sy wa ne wcze śniej ty tu łem: „Sto -
wa rzy sze nia wy zna nio we i sto wa rzy sze nia na ro do wo ścio we”), od no we li za cji w 1974 r.
gro ma dzo ne w TEOK, otrzy ma ły kat. B -10. Jed no cze śnie wy dzie lo no w tej gru pie ma te -
ria łów trzy no we za gad nie nia: „Pro ble my sto sun ków Pol ska–Wa ty kan” (poz. 50) – w kat.
B -25; „Do ku men ta cję do ty czą cą Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go oraz związ ków wy zna -
nio wych i sto wa rzy szeń ka to lic kich” (poz. 51) – w kat. B -15; „Ma te ria ły z opra co wań
okre so wych do ty czą ce bi sku pów, ko mi sji epi sko pa tu, or ga ni za cji ka to li ków świec kich
i in nych wy znań nie rzym sko ka to lic kich” (poz. 52) – w kat. B -20 (pkt 25 ta be li).

Wszyst kie wy żej wy mie nio ne ma te ria ły ar chi wal ne zo sta ły po zba wio ne kla sy fi ka cji
wie czy ste go prze cho wy wa nia. Któ re za tem ro dza je akt ope ra cyj nych zde cy do wa no się
prze cho wy wać wie czy ście? W ostat nim za rzą dze niu (nr 049/85) by ło to pięć ro dza jów akt: 

1. Tecz ki pra cy OZI z ka te go rią „A” (poz. 11, Z);
2. Ak ta roz pra co wań ope ra cyj nych, obiek to wo -za gad nie nio wych do ty czą ce prze -

stępstw an ty pań stwo wych nie wy mie nio nych w poz. 14, je że li wzglę dy hi sto rycz ne lub
na uko we prze ma wia ją za tym, by za li czyć je do ka te go rii „A” (poz. 15, Z);

3. Ak ta or ga ni za cji kon spi ra cyj nych z okre su oku pa cji hi tle row skiej i nie le gal nych
or ga ni za cji i band dzia ła ją cych po wy zwo le niu (poz. 43, E);

4. Po uf ny Prze gląd In wi gi la cyj ny – dwa kom ple ty z da ne go ro ku (poz. 44, E);
5. Wy bra na do ku men ta cja zwią za na z ogła sza niem i od wo ła niem po szu ki wań ogło -

szo nych w Po uf nym Prze glą dzie In wi gi la cyj nym (poz. 44, E).
W za rzą dze niu nr 049/85 w ak tach ope ra cyj nych opa trzo nych ka te go rią „A” za war -

to koń co wy re zul tat no we li za cji, któ ry od da je sto su nek re sor tu bez pie czeń stwa do do ku -
men ta cji ope ra cyj nej wy two rzo nej i prze cho wy wa nej w ar chi wum SB. Naj wy raź niej
wy ra ża go de cy zja po zo sta wie nia na wie czy ste prze cho wa nie wła ści wie tyl ko trzech grup
akt: wy bra nych te czek (pra cy OZI, obiek to wo -za gad nie nio wych, te czek szcze gól nych
ro dza jów dzia łań an ty pań stwo wych), akt or ga ni za cji kon spi ra cyj nych (z na tu ry by ły to
ma te ria ły hi sto rycz ne) oraz ar chi wal nych kom ple tów Po uf ne go Prze glą du In wi gi la cyj -
ne go – 2 eg zem pla rze z każ de go ro ku. Ta ka no we li za cja wy ka zu akt by ła per fek cyj ną re -
ali za cją za mie rzeń na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” Zdzi sła wa Bil skie go, któ ry dą żył
do ogra ni cze nia sta nu po sia da nia akt ope ra cyj nych. Na na ra dach ze spo łu ar chi wal ne go
Biu ra „C” w 1983 r. wy ra żał opi nię, że w przy pad ku akt zde po no wa nych do 1970 r. w ar -
chi wum nie po win no po zo stać wię cej niż 500 te czek78. Na to miast w 1984 r., na na ra dzie
te go sa me go ze spo łu, wy po wie dział się w spra wie ak tu al nych te czek TW: „Peł no war to -
ścio wych TW, któ rych po zo sta wio no ma te ria ły (tecz kę per so nal ną) i film, nie po win no
być jed nak wię cej jak 2000, gdyż ta ką mniej wię cej licz bę moż na bę dzie w każ dej chwi li
znisz czyć”79. Oby dwie wy po wie dzi po twier dza ją, że kie row nic two Biu ra „C” – nie bez
wie dzy wyż szych prze ło żo nych w MSW – za kła da ło znisz cze nie we wła ści wym mo men -
cie istot nej czę ści za so bu akt ope ra cyj nych. In te re su ją ce, że wy kaz akt nie prze wi dy wał
po zo sta wie nia wie czy ście żad nej tecz ki per so nal nej OZI. Wszyst kie źró dła in for ma cji
(taj ni współ pra cow ni cy, kon tak ty służ bo we, kon tak ty ope ra cyj ne, kon sul tan ci, re zy den -
ci) mia ły na za wsze po zo stać nie zna ne po za re sor tem. Ta ki sto su nek do ma te ria łów ar -
chi wal nych ma wy raź ny cha rak ter po li tycz ny.
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b) Zwięk sze nie licz by akt kwa li fi ku ją cych się do krót kie go okre su prze cho wy -
wa nia

W pro ce sie no we li za cji wy ka zów akt mia ło miej sce wy raź ne zwięk sze nie licz by ma -
te ria łów ope ra cyj nych kwa li fi ku ją cych się do krót kie go okre su prze cho wy wa nia. Z waż -
niej szych ka te go rii ma te ria łów ope ra cyj nych by ły to: 

1. Tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych oso bo wych źró deł in for ma cji (OZI), któ re
zo sta ły uzna ne za mniej waż ne, otrzy ma ły ka te go rię B -5, Z (pkt 1 ta be li); do gru py akt
per so nal nych OZI włą czo no kil ka ro dza jów grup ak to wych, któ re po sia da ły wcze śniej
ka te go rie od B -30 do B -5;

2. Tecz ki pra cy OZI, któ re zo sta ły uzna ne za mniej waż ne, otrzy ma ły ka te go rię B -5,
Z (pkt 3, 4, 5 ta be li); do gru py te czek pra cy OZI włą czo no kil ka ro dza jów grup ak to -
wych, któ re po sia dły wcze śniej ka te go rie od B -15 do B -5;

3. Tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych wła ści cie li LK i MK, za rów no na da ją cych
się, jak i nie na da ją cych się do po wtór ne go wy ko rzy sta nia (pkt 6 ta be li); ich ka te go rie
z B -30 zmniej szo no do B -5, Z;

4. Tecz ki per so nal ne kan dy da tów na taj nych współ pra cow ni ków, za rów no na da ją -
cych się, jak i nie na da ją cych się do po wtór ne go opra co wa nia i po zy ska nia, po prze kształ -
ce niach otrzy ma ły ka te go rie: B -10, Z; B -5, Z; B -2, Z (pkt 7 ta be li), wcze śniej by ło to
B -30;

5. Tecz ki kon tak tów in for ma cyj nych (wcze śniej B -30, w przy pad ku zgo nu B -1) włą -
czo no do gru py akt te czek pra cy OZI i nada no im ka te go rie B -5, Z lub „A”, Z (pkt 8 ta -
be li);

6. Wcze śniej sze ak ta spraw ope ra cyj nych i ak ta kon tro l ne po stę po wań przy go to waw -
czych o prze stęp stwa an ty pań stwo we mniej szej wa gi z ka te go rią B -30 (pkt 10 ta be li)
po no we li za cjach ja ko ak ta po stę po wań spraw dza ją cych przed od mo wą wszczę cia lub
wszczę ciem po stę po wa nia przy go to waw cze go otrzy ma ły ka te go rię B -10, Z; 

7. Tecz ki wy jaz do we osób wy jeż dża ją cych i kan dy da tów na wy jazd za gra ni cę (do -
ty czą cych tzw. sza rych oby wa te li), któ re po sia da ły ka te go rię „do koń ca ży cia” lub B -20,
prze kwa li fi ko wa no na B -5, Z (pkt 17 ta be li);

8. Tecz ki ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza (TEOK) z ka te go rii B -30 prze kwa li fi ko -
wa no na B -10, Z; wy od ręb nio no tak że gru pę do ku men ta cji do ty czą cą Ko ścio ła rzym sko -
ka to lic kie go oraz związ ków wy zna nio wych i sto wa rzy szeń ka to lic kich, któ rą z ka te go -
rii „A” prze kwa li fi ko wa no na B -15, E (pkt 25 ta be li);

9. Wpro wa dzo no osob no kar ty ope ra cyj ne o ka te go rii B -10, E (pkt 27 ta be li);
10. Wpro wa dzo no osob no kar ty oso bo we taj ne go współ pra cow ni ka; je śli do ty czy ły

mniej waż nych współ pra cow ni ków, to otrzy ma ły ka te go rię B -2, Z (pkt 28 ta be li).
W pod su mo wa niu wy mie nio no tyl ko te ro dza je akt, któ re w pro ce sie no we li za cji

zmie ni ły swo je ka te go rie z akt o wie czy stym („A”) i dłu gim okre sie prze cho wy wa nia
(od B -20 do B -50) na ak ta o krót kim okre sie prze cho wy wa nia (od BC do B -15). Licz ba
akt ope ra cyj nych o krót kim okre sie prze cho wy wa nia zwięk szy ła się po ko lej nych no we -
li za cjach o 20,3 proc. i wzro sła z 40,9 proc. w 1957 r. do 61,2 proc. w 1985 r. Ozna cza -
ło to, że pra wie dwie trze cie akt ope ra cyj nych mia ło zo stać w krót kim cza sie
(mak si mum 15 lat) usta wo wo wy bra ko wa nych i znisz czo nych. Ce lem, do któ re go zmie -
rza no, by ła moż li wie jak naj więk sza li kwi da cja sta nu po sia da nia. 
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c) Zwięk sza nie licz by ro dza jów akt ope ra cyj nych i zmniej sza nie okre su ich prze -
cho wy wa nia

W pro ce sie no we li za cji wy ka zu akt po dział ma te ria łów ope ra cyj nych ule gał zmia nie.
Wy kaz akt sta no wią cy za łącz nik do za rzą dze nia nr 00123/57 z 1 lip ca 1957 r. miał 22 ro -
dza je i „pod ro dza je” akt ope ra cyj nych. 

W roz wi nię tym wy ka zie akt ope ra cyj nych i śled czych za war tym w za rzą dze niu
nr 0107/68 z 24 paź dzier ni ka 1968 r. ak ta ope ra cyj ne po dzie lo no na 57 ro dza jów i „pod -
ro dza jów”. Był to przeszło stupięćdziesięcioprocentowy wzrost licz by ro dza jów akt.

W za rzą dze niu nr 08/71 z 15 grud nia 1971 r. w spra wie zmian w wy ka zie akt SB i MO
wy dzie lo no do dat ko wy ro dzaj akt. Za rzą dze nie wpro wa dzi ło na to miast 32 zmia ny,
obniża jąc za każ dym ra zem okres prze cho wy wa nia akt, przez co licz ba ro dza jów i „pod -
ro dza jów” akt zwięk szy ła się do 64.

No wy wy kaz akt, sta no wią cy za łącz nik do in struk cji bę dą cej z ko lei za łącz ni kiem
do za rzą dze nia nr 034/74 z 10 ma ja 1974 r., po więk szył się o dwa no we ro dza je akt.
Po zmia nach i po praw kach dział akt ope ra cyj nych i śled czych za wie rał 57 ro dza jów
i „pod ro dza jów”.

W wy ka zie akt, sta no wią cym za łącz nik do in struk cji bę dą cej z ko lei za łącz ni kiem
do za rzą dze nia nr 030/79 z 2 lip ca 1979 r., stan akt ope ra cyj nych i śled czych po zo stał
bez zmian. Okres prze cho wy wa nia po szcze gól nych po zy cji rów nież nie uległ zmia nie.

Za rzą dze nie nr 049/85 z 8 lip ca 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 by ło bar dzo no wa tor skie.
Wpro wa dzo no za sa dę, że nie od sy ła no do ar chi wum ma te ria łów, któ rych okres prze cho -
wy wa nia nie prze kra czał pię ciu lat (B -5) (z wy jąt kiem, kie dy zo sta ły za re je stro wa ne
w ewi den cji ope ra cyj nej – § 28, pkt 2 za rzą dze nia nr 049/85). Część ma te ria łów ope ra -
cyj nych zo sta ła po gru po wa na w no we ro dza je akt. Licz bę ro dza jów i „pod ro dza jów” akt
zwięk szo no do 67.

Mo dy fi ka cje po dzia łu akt ope ra cyj nych i zwięk sze nie ich ro dza jów świad czą o roz -
wo ju i mo der ni za cji pra cy ope ra cyj nej, zgod nie zresz tą z ko lej ny mi in struk cja mi o pra -
cy ope ra cyj nej. Sys te ma tycz ne ob ni ża nie ka te go rii okre su ich prze cho wy wa nia wska zu je
na sto so wa nie za sa dy „do raź no ści” i „uży tecz no ści” wo bec akt ope ra cyj nych. 

d) Wpro wa dze nie w wy ka zie akt, sta no wią cym za łącz nik do za rzą dze nia
nr 049/85, kwa li fi ka cji ka te go rii akt na czas po ko ju oraz za gro że nia bez pie czeń stwa
pań stwa i woj ny

Wpro wa dze nie w wy ka zie akt kwa li fi ka cji ka te go rii akt na czas po ko ju oraz za gro -
że nia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny świad czy o tym, że wła dze ko mu ni stycz ne li czy -
ły się z po ten cjal ny mi za gro że nia mi dla funk cjo nu ją ce go sys te mu ko mu ni stycz ne go
w PRL. Wcze śniej ta kie go nie bez pie czeń stwa nie by ło. Jak da le ko ono się ga ło, uka zu ją
kon kret ne de cy zje przy zna ją ce po szcze gól nym ro dza jom akt ope ra cyj nych kwa li fi ka cje
na okres za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny. Ogó łem 67 ro dza jom i „pod ro dza -
jom” akt przy dzie lo no 68 kwa li fi ka cji (P, Z, E) na okres za gro że nia pań stwa i woj ny,
w tym: gru pę 45 ro dza jów akt na le ża ło znisz czyć, a gru pę 22 ro dza jów akt ewa ku ować
(sto su nek wiel ko ści to w przy bli że niu dwie trze cie znisz czyć i jed ną trze cią za cho wać). 

In te re sy to ta li tar ne go pań stwa i eki py rzą dzą cej wy ra ża ły naj peł niej do ku men ty, któ -
re chcia no za cho wać. Do ewa ku acji wy ty po wa no na stę pu ją ce ro dza je akt (we dług ko lej -
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no ści po rząd ko wej wy ka zu akt): tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych OZI o kat. B -30
(poz. 9); wy bra ne ak ta roz pra co wań ope ra cyj nych do ty czą ce prze stępstw szcze gól nej
wagi o kat. B -50 (poz. 14); ak ta kon tro l ne śledztw i do cho dzeń SB i MO o kat. B -20
(poz. 18); do ku men ta cję do ty czą cą róż nych ak cji ope ra cyj no -za bez pie cza ją cych, 
kat. B -50, (poz. 24); tecz ki osób wy jeż dża ją cych za gra ni cę oraz kan dy da tów na wy jazd
o kat. B -20 (poz. 25); wy bra ne re je stry do wo dów rze czo wych i wy bra ne kwi ty de po zy -
to we, kat. B -20 (poz. 27); ak ta osób za gi nio nych i nie roz po zna nych zwłok, kat. B -30
(poz. 32); ko pie orze czeń i eks per tyz po zy tyw nych wy da nych przez Za kład Kry mi na li -
sty ki i wy dzia ły kry mi na li sty ki WUSW do spraw kar nych i ope ra cyj nych, ma ją cych zna -
cze nie iden ty fi ka cyj ne do ty czą ce kon kret nych osób, kat. B -10, B -25 (poz. 33); ma te riał
ne ga ty wo wy fil mów nie zwią za nych ze spra wa mi kar ny mi, wy ko na nych przez Za kład
Kry mi na li sty ki i wy dzia ły kry mi na li sty ki WUSW, kat. B -15 (poz. 38); ak ta do ty czą ce
współ dzia ła nia z or ga na mi bez pie czeń stwa państw so cja li stycz nych (po szu ki wa nia prze -
stęp ców, ko re spon den cja do ty czą ca za gad nień ope ra cyj nych, ko re spon den cja pry wat na
cu dzo ziem ców), kat. B -30 (poz. 41); ak ta or ga ni za cji kon spi ra cyj nych z okre su oku pa cji
hi tle row skiej i nie le gal nych or ga ni za cji i band dzia ła ją cych po wy zwo le niu, kat. „A”
(poz. 43); Po uf ny Prze gląd In wi gi la cyj ny – dwa kom ple ty z da ne go ro ku, kat. „A”
(poz. 44); wy bra ną do ku men ta cję zwią za ną z ogła sza niem i od wo ła niem po szu ki wań
ogło szo nych w Po uf nym Prze glą dzie In wi gi la cyj nym, kat. „A” (poz. 44); ewi den cję i al -
bu my fo to gra ficz ne prze stęp ców, kat. B -25 (poz. 46); do ku men ta cję do ty czą cą Ko ścio ła
rzym sko ka to lic kie go oraz związ ków wy zna nio wych i sto wa rzy szeń ka to lic kich, 
kat. B -15 (poz. 51); ma te ria ły z opra co wań okre so wych do ty czą ce bi sku pów, ko mi sji
episko pa tu, or ga ni za cji ka to li ków świec kich i in nych wy znań nie rzym sko ka to lic kich, 
kat. B -20 (poz. 52); tecz ki in wi gi la cji szcze gól nej, kat. B -20 (poz. 54); in deks bio gra -
ficz no -ope ra cyj ny na oso by pro wa dzą ce zor ga ni zo wa ną dzia łal ność an ty pań stwo wą, kat.
B -15 (poz. 56); opra co wa nia i in for ma cje do ty czą ce pod sta wo wych prze stępstw kry mi -
nal nych i czyn ni ków kry mi no gen nych, kat. B -30 (poz. 57); kar to te ka re cy dy wi stów, 
kat. B -50 (poz. 59); kar ty ope ra cyj ne, kat. B -10 (poz. 60); kar ty oso bo we taj ne go współ -
pra cow ni ka, kat. B -30 (poz. 61). 

Więk szość akt pod le ga ją cych ewa ku acji mia ła wy so kie ka te go rie okre su prze cho wy -
wa nia. Zda rza ły się jed nak ak ta o ni skiej ka te go rii, jak np. kar ty ope ra cyj ne o ka te go rii
B -10 czy ko pie orze czeń i eks per tyz po zy tyw nych wy da nych do spraw kar nych i ope ra -
cyj nych, ma ją cych zna cze nie iden ty fi ka cyj ne do ty czą ce kon kret nych osób – o ka te go rii
B -10. Klu czem do wy dzie le nia akt pod le ga ją cych ewa ku acji by ła ich przy dat ność do pod -
ję cia dzia łań ope ra cyj nych w sy tu acji wy stą pie nia za gro że nia dla sys te mu to ta li tar ne go.
Chro nio no in te re sy służb wła snych i brat nich kra jów so cja li stycz nych. Za cho wy wa no
wszyst kie ak ta sta no wią ce pod sta wę do pod ję cia dzia łań ope ra cyj nych w no wej sy tu acji.
Fakt wy dzie le nia do ewa ku acji akt do ty czą cych naj cen niej szej agen tu ry, Ko ścio ła ka to -
lic kie go, osób wy jeż dża ją cych za gra ni cę czy nie któ rych akt kry mi nal nych świad czy
o sze ro kim spek trum za in te re so wa nia, a tak że o wy ko rzy sty wa niu przez Służ bę Bez pie -
czeń stwa okre ślo nych ka te go rii osób do swo ich ce lów. 

In te re sy gru py rzą dzą cej by ły za war te rów nież w do ku men tach, któ re na ka zy wa no
znisz czyć. W tym przy pad ku cho dzi ło o ukry cie kon tak tów oso bo wych, zdo by tych in -
for ma cji oraz za tar cie śla dów prze stęp czej dzia łal no ści SB. By ły to wszyst kie po zo sta łe
ak ta ope ra cyj ne (45 ro dza jów). Ani je den ro dzaj akt ope ra cyj nych nie pod le gał kwa li fi -
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ka cji po zo sta wie nia ze wzglę du na po sia da ną war tość. Spo śród naj cen niej szych ma te ria -
łów ope ra cyj nych pod le ga ją cych znisz cze niu moż na wy róż nić (we dług ko lej no ści po -
rząd ko wej wy ka zu akt): tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych OZI o kat. B -5 (poz. 9);
tecz ki per so nal ne OZI, je śli brały udział w roz pra co wy wa niu spraw cha rak te ru po li tycz -
ne go szpie go stwa, kat. B -50 (poz. 10); tecz ki pra cy OZI o kat. B -5 i „A” (poz. 11); tecz -
ki per so nal ne wła ści cie li LK i MK, kat. B -5 (poz. 12); tecz ki per so nal ne kan dy da tów
na OZI, LK, MK, za rów no na da ją cych się, jak i nie na da ją cych się do po wtór ne go wy ko -
rzy sta nia oraz zmar łych, o kat. B -10, B -5, B -2 (poz. 13); wy bra ne roz pra co wa nia ope ra -
cyj ne, obiek to wo -za gad nie nio we do ty czą ce prze stępstw szcze gól nej wa gi, np. nie le gal ne
or ga ni za cje, zbroj ne pod zie mie an ty pań stwo we, wy wiad, sa bo taż, dy wer sja, roz pra co -
wy wa nie pla có wek dy plo ma tycz nych, z kat. B -50 (poz. 14); ak ta roz pra co wań ope ra cyj -
nych, obiek to wo -za gad nie nio wych, do ty czą ce prze stępstw an ty pań stwo wych
nie wy mie nio nych w poz. 14 (na wet wte dy, je śli wzglę dy hi sto rycz ne lub na uko we prze -
ma wia ły za tym, aby je za li czyć do kat. „A”), o kat. B -10, „A” (poz. 15); ak ta kon tro l ne
po stę po wań przy go to waw czych w spra wach do ty czą cych szpie go stwa, nie le gal nych orga -
ni za cji, udzia łu w ban dach zbroj nych, ter ro ru po li tycz ne go, sa bo ta żu i dy wer sji, 
kat. B -50 (poz. 16); ak ta kon tro l ne śledztw i do cho dzeń SB i MO o kat. B -5 (poz. 18);
re je stry śledztw i do cho dzeń, kat. B -50 (poz. 22); tecz ki ewi den cji ope ra cyj nej na księ -
ży, kat. B -10 (poz. 49); pro ble my sto sun ków Pol ska–Wa ty kan, kat. B -25 (poz. 50); kar -
ty oso bo we taj nych współ pra cow ni ków nie pod le ga ją ce ewa ku acji, kat. B -2 (poz. 61).

Wśród nisz czo nych ma te ria łów znaj do wa ły się za rów no ak ta o wy so kim, jak i ni skim
okre sie prze cho wy wa nia – od kat. „A” do BC. Nisz cze nie akt ope ra cyj nych opa trzo nych
ka te go rią wie czy ste go prze cho wy wa nia by ło nie zgod ne z Usta wą z 14 lip ca 1983 r. o na -
ro do wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach (rozdz. 1, art. 3; rozdz. 1, art. 5, pkt 1). Dla
„bez pie ki” nie mia ło to wiel kie go zna cze nia. Co wię cej, ma te ria ły ozna czo ne ni ski mi ka -
te go ria mi tak że mo gły mieć dla osób po stron nych ogrom ną war tość, np. do ku men ta cja
fun du szu ope ra cyj ne go o kat. BC. Na pod sta wie po kwi to wań wy dat ków ope ra cyj nych
moż na by ło od two rzyć ca łą siat kę kon tak to wą. Wśród do ku men tów ope ra cyj nych nie by -
ło akt mniej lub bar dziej „waż nych”. By ły na to miast ak ta mniej lub bar dziej cen ne ope -
ra cyj nie, zgod nie z po trze ba mi re sor tu. Na uwa gę za słu gu je fakt, że znisz cze niu pod le ga ły
wszyst kie tecz ki pra cy OZI, za rów no o kat. B -5, jak i kat. „A”. Wśród li kwi do wa nych
ma te ria łów mo gły znaj do wać się tak że do ku men ty o zna cze niu hi sto rycz nym. 

W przy pad ku wy stą pie nia za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa i woj ny wy kaz akt
prze wi dy wał znisz cze nie dwóch trze cich akt ope ra cyj nych i ewa ku ację po zo sta łych.
W ten spo sób za rzą dze nie nr 049/85 za bez pie cza ło praw ną moż li wość znisz cze nia więk -
szej czę ści sta nu po sia da nia i ukry cia do wo dów pra cy ope ra cyj nej SB.

e) Po li tycz ny cha rak ter pro ce su no we li za cji wy ka zu akt
Cho ciaż pro ces no we li za cji wy ka zu akt, któ ry usta lał okres prze cho wy wa nia ma te -

ria łów w ar chi wum, do ty czył prze pi sów ści śle ar chi wal nych, to nie ma wąt pli wo ści, że
na da jąc ma te ria łom ope ra cyj nym ka te go rie okre su prze cho wy wa nia, kie ro wa no się mo -
ty wa mi po li tycz ny mi.

Pod sta wo wym do wo dem upo li tycz nie nia pro ce su no we li za cji wy ka zu akt jest zwią -
zek, ja ki za cho dził po mię dzy wy da rze nia mi po li tycz ny mi a okre sem wy da nia za rzą dze -
nia ar chi wal ne go oraz cha rak te ry stycz nym za kre sem wdra ża nych zmian. 
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Pierw sze za rzą dze nie, nr 00123/57 z 1 lip ca 1957 r., wpro wa dzo no w ra mach zmia -
ny kur su po li ty ki we wnętrz nej, za raz po tzw. od wil ży go muł kow skiej w 1956 r. Za rzą -
dze nie pre cy zo wa ło za sa dy po stę po wa nia z do ku men ta cją znaj du ją cą się w jed nost kach
ope ra cyj nych SB MSW. Tym sa mym by ło od zwier cie dle niem po li tycz ne go za kre su za -
in te re so wań re sor tu, któ ry po „wy da rze niach paź dzier ni ko wych” bu do wał sys tem in wi -
gi la cji i kon tro li spo łe czeń stwa. W wy ka zie akt sta no wią cym za łącz nik do za rzą dze nia
nr 00123/57 ak ta ope ra cyj ne ze bra no w 7 roz dzia łach, któ re mia ły ra zem 22 ro dza je
i „pod ro dza je” akt ope ra cyj nych. Treść ma te ria łów ar chi wal nych za war tych w wy ka zie
akt do ty czy ła głów nie prze stępstw an ty pań stwo wych i po staw re ak cyj nych oraz spo so -
bów po zy ski wa nia po uf nych in for ma cji. Wy kaz akt za kła dał dłu gi okres prze cho wy wa -
nia więk szo ści ma te ria łów: oko ło 30 proc. akt prze cho wy wa no bez ter mi no wo (kat. „A”),
oko ło 30 proc. akt – dłu go (kat. B -20, B -30), a oko ło 40 proc. akt nisz czo no po krót kim
okre sie prze cho wy wa nia (10 lat i mniej).

Pod ko niec rzą dów Wła dy sła wa Go muł ki za sa dy po stę po wa nia z do ku men ta cją ope -
ra cyj ną zno we li zo wa no za rzą dze niem nr 0107/68 z 24 paź dzier ni ka 1968 r. By ła to ko -
niecz ność, po nie waż sta ry po dział akt nie od da wał no wej rze czy wi sto ści ope ra cyj nej,
któ rą ukształ to wa ło wpro wa dze nie w ży cie In struk cji nr 03/60 z 2 lip ca 1960 r. o pod sta -
wo wych środ kach i for mach pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa. Ta ostat nia zo -
sta ła na to miast wdro żo na w ra mach zmian po li tycz nych, któ re na stą pi ły w la tach
sześć dzie sią tych. Do pro wa dzi ło to do wpro wa dze nia wie lu no wych ro dza jów do ku men -
tów, któ re uło żo no w okre ślo ne gru py te ma tycz ne. W zre for mo wa nym wy ka zie akt, któ -
ry miał 26 dzia łów i 495 ro dza jów akt, ma te ria ły ope ra cyj ne ze bra no w jed nym dzia le,
ja ko ak ta ope ra cyj ne i śled cze, a na stęp nie po dzie lo no na 57 ro dza jów i „pod ro dza jów”
akt. W no wym wy ka zie na stą pił przeszło stu pięć dzie się cio pro cen to wy wzrost licz by ro -
dza jów akt ope ra cyj nych. Zra cjo na li zo wa no tak że okres prze cho wy wa nia ma te ria łów:
około 23 proc. akt prze cho wy wa no bez ter mi no wo (kat. „A”), oko ło 35 proc. akt – dłu go
(kat. od B -20 do B -50), oko ło 36 proc. akt nisz czo no po krót kim okre sie prze cho wy wa -
nia (15 lat i mniej), oko ło 5 proc. akt sta no wi ły ak ta o ka te go rii do sto so wa nej do „da ne -
go ro dza ju spraw”.

Na zmia ny wpro wa dzo ne w dzie dzi nie ar chi wi za cji ma te ria łów ope ra cyj nych za rzą -
dze niem nr 08/71 dy rek to ra Biu ra „C” z 15 grud nia 1971 r. zło ży ły się dwa czyn ni ki.
Pierw szym by ło wpro wa dze nie w ży cie no wej in struk cji o pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez -
pie czeń stwa re sor tu spraw we wnętrz nych (za łącz nik do za rzą dze nia nr 006/70 mi ni stra
spraw we wnętrz nych z 1 lu te go 1970 r.). Dru gim by ła zmia na eki py rzą dzą cej w grud -
niu 1970 r. i roz po czę cie tzw. de ka dy gier kow skiej. Za rzą dze nie nr 08/71 zwięk szy ło
do 64 licz bę ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych. Wpro wa dzi ło 37 zmian w ka -
te go riach, ob ni ża jąc za każ dym ra zem okres prze cho wy wa nia akt w ar chi wum. Jed no -
cze śnie na stą pi ła zmia na w trak to wa niu ca ło ści za so bu akt ope ra cyj nych: oko ło 14 proc.
akt otrzy ma ło ka te go rię bez ter mi no we go prze cho wy wa nia (kat. „A”), oko ło 27 proc. akt
otrzy ma ło ka te go rię dłu gie go okresu prze cho wy wa nia (kat. od B -20 do B -50), oko ło
54 proc. akt otrzy ma ło ka te go rię krót kie go okre su prze cho wy wa nia (15 lat i mniej), oko -
ło 4 proc. sta no wi ły ak ta o ka te go rii wg „da ne go ro dza ju spraw”. Kie row nic two ro zu -
mia ło funk cjo no wa nie ar chi wum głów nie w ka te go riach ope ra cyj nych i szko le nio wych,
słu żą cych uspraw nie niu i udo sko na le niu pra cy SB i MO. Po twier dza to wy po wiedź na -
czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW Ja na Sta rzyc kie go na kra jo wej na ra dzie na czel ni -

Stanisław Koller
A

R
C

H
I
W

U
M

72

02_Koller:PA IPN 8  2015-12-18  01:03  Strona 72



ków wy dzia łów „C” w 1972 r.: „Chcę jesz cze przy po mnieć, że przy po rząd ko wa niu te -
czek pra cy na le ża ło by po zo sta wić na prze cho wa nie na okres bez ter mi no wy ta kie, któ re
mo gą mieć zna cze nie szko le nio we i hi sto rycz ne. Co praw da na pod sta wie do nie sień nikt
hi sto rii pi sać nie bę dzie, po nie waż chy ba ni gdy do tych ce lów nie bę dą udo stęp nio ne,
ale do szko le nia mo gą się przy dać”80. W re zul ta cie zmian, choć zda wa no so bie spra wę
z moż li wo ści wy stę po wa nia war to ści hi sto rycz nej nie któ rych akt, okres prze cho wy wa -
nia materia łów zło żo nych do ar chi wum pod po rząd ko wa no dwóm kry te riom: użyt ko we -
mu i szko le nio we mu.

Zmia ny wpro wa dzo ne „na szyb ko” za rzą dze niem nr 08/71 sko ry go wa no prze my śla -
nym za rzą dze niem nr 034/74 z 10 ma ja 1974 r. w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi -
wal ny mi MSW. Za wie ra ło ono roz sze rzo ny wy kaz akt, po dzie lo ny na 28 dzia łów
i obej mu ją cy 896 ro dza jów akt. Cho ciaż no wy wy kaz po więk szo no o dwa no we ro dza je
akt ope ra cyj nych, to osta tecz nie dział akt ope ra cyj nych i śled czych za wie rał po zmia -
nach 57 ro dza jów i „pod ro dza jów” akt. No wo ścią te go wy ka zu by ło znacz ne zwięk sze -
nie ro dza jów akt wy twa rza nych w ogó le przez re sort spraw we wnętrz nych. Sto su nek
kie row nic twa ar chi wum do okre su ar chi wi za cji akt ope ra cyj nych po zo stał względ nie sta -
ły: oko ło 18 proc. akt mia no prze cho wy wać bez ter mi no wo (kat. „A”), oko ło 26 proc.
– dłu go (kat. od B -20 do B -50), oko ło 50 proc. akt mia no nisz czyć po krót kim okre sie
prze cho wy wa nia (15 lat i mniej), oko ło 5 proc. sta no wi ły ak ta o ka te go rii wg „da ne go
ro dza ju spraw”.

Za rzą dze niem nr 030/79 z 2 lip ca 1979 r. zre du ko wa no w wy ka zie licz bę ro dza jów
akt z 896 do 742 po zy cji, ale licz ba ma te ria łów ope ra cyj nych i śled czych po zo sta ła
niezmieniona. Okres prze cho wy wa nia po szcze gól nych akt rów nież nie uległ prze kształ -
ce niom. Za rzą dze nie wpro wa dza ło na to miast zmia ny for mal ne zwią za ne z re for mą ad -
mi ni stra cyj ną pań stwa, któ ra do ko na ła jego po dzia łu na 49 no wych wo je wództw i gmi ny. 

Trzy za rzą dze nia wy da ne w de ka dzie lat sie dem dzie sią tych spo wo do wa ły znacz ne
ob ni że nie ka te go rii prze cho wy wa nia ma te ria łów ope ra cyj nych. In stru men tal ne po trak -
to wa nie akt ope ra cyj nych i pod po rząd ko wa nie ich za war to ści kry te rium uży tecz no ści
ope ra cyj nej świad czy o in ten syw nej pra cy re sor tu oraz przy go to wy wa niu grun tu pod li -
kwi da cję za so bu.

Wpływ wy da rzeń po li tycz nych, a kon kret nie po wsta nia „So li dar no ści” i wpro wa dze -
nia sta nu wo jen ne go, na ob ni że nie okre su prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych po twier dza
pi smo dy rek to ra Biu ra „C” płk. Ka zi mie rza Pio trow skie go skie ro wa ne w czerw cu 1982 r.
do na czel ni ków po szcze gól nych wy dzia łów Biu ra „C”. Na ka zu je w nim zmie nić ka te -
go rie okre sów prze cho wy wa nia 18 ro dza jów akt ope ra cyj nych w na stę pu ją cy spo sób:

– poz. 592 (tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych TW…) z B -30 na B -10;
– poz. 593 (tecz ki pra cy TW) z B -15 na B -5;
– poz. 594 (tecz ki per so nal ne i tecz ki pra cy wy eli mi no wa nych TW w spra wach do -

raź nych usta leń i roz pra co wań…) z B -5 na B -2;
– poz. 595 (tecz ki per so nal ne wy eli mi no wa nych wła ści cie li LK i MK) z B -15 na B -5;
– poz. 596 otrzy ma ła no we brzmie nie – „Tecz ki per so nal ne kan dy da tów na TW, wła -

ści cie li LK i MK”:
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a) na da ją cych się w przy szło ści do po wtór ne go opra co wa nia i po zy ska nia prze kla sy -
fi ko wa no z B -20 na B -10;

b) nie na da ją cych się w przy szło ści do po wtór ne go opra co wa nia i po zy ska nia
(po znisz cze niu tecz ki per so nal nej kan dy da ta na TW na le ża ło po zo sta wić no tat kę z po -
da niem przy czyn zre zy gno wa nia z po zy ska nia) zmie nio no z B -10 na B -5;

c) wy eli mi no wa nych z po wo du zgo nu usta lo no na B -2;
– poz. 597 (tecz ki kon tak tów in for ma cyj nych) z B -10 na B -5;
– poz. 599 (ak ta spraw ope ra cyj nych i ak ta kon tro l ne po stę po wań…) z B -20 na B -10;
– poz. 600 (tecz ki roz pra co wań ope ra cyj nych…) z B -20 na B -10;
– poz. 609 (tecz ki wy jaz do we osób wy jeż dża ją cych za gra ni cę…) z B -20 na B -10;
– poz. 614 (re jestr do wo dów rze czo wych) z B -30 na B -10;
– poz. 621 (ak ta osób za gi nio nych i nie roz po zna nych zwłok) z B -30 na B -10;
– poz. 623 (ko pie in nych orze czeń i eks per tyz po zy tyw nych…) z B -20 na B -10;
– poz. 624 (ko pie orze czeń i eks per tyz ne ga tyw nych…) z B -2 i B -10 na B -5;
– poz. 629 (ne ga ty wy zdjęć sy gna li tycz nych) z B -20 na B -10;
– poz. 638 (tecz ki TEOK) z B -30 na B -10;
– poz. 652 (tecz ki eks per tyz) z B -20 na B -1081.
Wszyst kie zmia ny do ty czy ły ob ni że nia ka te go rii i zo sta ły w póź niej szym za rzą dze -

niu mi ni ste rial nym nr 049/85 z 8 lip ca 1985 r. po wtó rzo ne i utrwa lo ne. Prak ty ka po ka za -
ła, że od de cy zji „na do le” był dy rek tor Biu ra „C”. Za sad ni czo to on po dej mo wał de cy zje,
co ro bić z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi82. Wpływ ak tu al nej sy tu acji po li tycz nej na po stę -
po wa nie z ak ta mi ope ra cyj ny mi po twier dza ją no tat ki z od pra wy służ bo wej ze spo łu bra -
ku ją ce go ak ta w Biu rze „C”, któ ra od by ła się w stycz niu 1983 r. w związ ku
z bra ko wa niem te czek per so nal nych i pra cy wy eli mi no wa nych TW: „Tow. A. Opa liń ski
stwier dził, że ana li zu jąc po wyż sze ma te ria ły, na le ży kie ro wać się zdro wym roz sąd kiem,
gdyż nie wszyst ko da się prze wi dzieć w obec nej chwi li. A. Ol bor ska za zna czy ła, że do -
pó ki sy tu acja w kra ju nie usta bi li zu je się, to na le ża ło by mi kro fil my po zo sta wić, bo nie
wia do mo, czy nie bę dą po trzeb ne”83.

Za rzą dze nie nr 049/85 z 8 lip ca 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 mia ło (w po rów na niu z po -
przed ni mi za rzą dze nia mi) w kwe stii prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych wy raź ny cha rak -
ter „schył ku epo ki ko mu ni zmu”. Po po wsta niu „So li dar no ści”, po wpro wa dze niu
i znie sie niu sta nu wo jen ne go, czy li po tzw. zwy cię skim bo ju, ko mu ni ści przy go to wy wa li
się do od wro tu na z gó ry upa trzo ne po zy cje, co zna la zło swo je od bi cie rów nież w prze -
pi sach ar chi wal nych. Za rzą dze nie wpro wa dzi ło za sa dę nie od sy ła nia do ar chi wum ma te -
ria łów, któ rych okres prze cho wy wa nia nie prze kra czał pię ciu lat (B -5) (z wy jąt kiem,
kie dy zo sta ły za re je stro wa ne w ewi den cji ope ra cyj nej). Ozna cza ło to, że bę dą prze cho -
wy wa ne i nisz czo ne w jed nost kach ope ra cyj nych. Część akt ope ra cyj nych zo sta ła po gru -
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81 AIPN, 0544/5, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” płk. Ka zi mie rza Pio trow skie go do na czel ni ka Wy dzia -
łu VIII Biu ra „C” MSW z 5 VI 1982 r. w spra wie wpro wa dze nia zmian w wy ka zie akt, k. 61–61v.

82 O nisz cze niu do ku men tów ope ra cyj nych w Wy dzia le II Biu ra „C” w la tach osiem dzie sią tych zob.
S. Kol ler, Bra ko wa nie i nisz cze nie do ku men ta cji…, s. 223–227.

83 AIPN, 0355/93, Pro to kół od pra wy służ bo wej ak ty wu służ bo we go i ze spo łu bra ku ją ce go ma te ria -
ły od by tej 19 I 1983 r., k. 3.
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po wa na w no we ro dza je akt. Stan ma te ria łów ope ra cyj nych uległ zwięk sze niu do 67 ro -
dza jów i „pod ro dza jów” akt. Licz bę akt ope ra cyj nych prze cho wy wa nych wie czy ście zre -
du ko wa no do 7,5 proc. sta nu po sia da nia, licz bę akt o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia
usta lo no na po zio mie 29,8 proc., a licz ba akt nisz czo nych po krót kim okre sie prze cho -
wy wa nia wy no si ła 61,2 proc. sta nu akt ope ra cyj nych. Za rzą dze nie nada ło po szcze gól -
nym ro dza jom do ku men ta cji kwa li fi ka cje na okres za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa
i woj ny: w przy pad ku akt ope ra cyj nych 45 ro dza jów akt na le ża ło znisz czyć, a 22 ro dza -
je akt ewa ku ować. In for ma cje za war te w ewa ku owa nych ma te ria łach mia ły umoż li wić
dal sze pro wa dze nie ukry tych dzia łań ope ra cyj nych. Treść do ku men ta cji prze zna czo nej
do znisz cze nia do ty czy ła osób, wy da rzeń i dzia łań, któ re z oba wy o wła sne bez pie czeń -
stwo na le ża ło utaj nić. Za rzą dze nie stwa rza ło wa run ki umoż li wia ją ce w wy jąt ko wej sy -
tu acji cał ko wi tą li kwi da cję za so bu. 

Za koń cze nie

Bra ko wa nie i nisz cze nie ma te ria łów ar chi wal nych zło żo nych w Ar chi wum BEO/Biu -
ra „C” MSW do ko ny wa ło się w la tach 1956–1989 na pod sta wie od po wied nich za rzą dzeń
i in struk cji mi ni stra spraw we wnętrz nych lub dy rek to ra Biu ra „C”. Jed nym z pod sta wo -
wych czyn ni ków w pro ce sie bra ko wa nia i nisz cze nia akt był wy kaz akt. Dzie lił on wszyst -
kie ma te ria ły ar chi wal ne wy two rzo ne w re sor cie MSW na po szcze gól ne ro dza je oraz
usta lał okres ich prze cho wy wa nia w ar chi wum, czy li tzw. ka te go rie, po któ rym ak ta mia -
ły zo stać wy bra ko wa ne i znisz czo ne. Wśród nich znaj do wa ły się ak ta ope ra cyj ne SB.

W la tach 1956–1989 uka za ło się pięć mi ni ste rial nych za rzą dzeń ar chi wal nych re gu -
lu ją cych po stę po wa nie z do ku men ta cją po wsta łą w jed nost kach ope ra cyj nych Służ by
Bez pie czeń stwa oraz jed no za rzą dze nie dy rek to ra Biu ra „C” w spra wie zmian w wy ka -
zie akt SB i MO. By ły to: za rzą dze nie nr 00123/57 z 1 lip ca 1957 r., za rzą dze nie
nr 0107/68 z 24 paź dzier ni ka 1968 r., za rzą dze nie nr 08/71 z 15 grud nia 1971 r., za rzą -
dze nie nr 034/74 z 10 paź dzier ni ka 1974 r., za rzą dze nie nr 030/79 z 2 lip ca 1979 r. i za -
rzą dze nie nr 049/85 z 8 lip ca 1985 r. Nor ma ty wy te wpro wa dza ły w ży cie in struk cje
i wy ka zy akt okre śla ją ce okres prze cho wy wa nia ma te ria łów ar chi wal nych zło żo nych
do ar chi wum. Oprócz ogól nych za rzą dzeń mi ni ste rial nych dy rek tor Ar chi wum BEO/Biu -
ra „C” de cy do wał o zmia nach w wy ka zie akt, po dej mu jąc wo bec okre ślo ne go ro dza ju
akt ope ra cyj nych do raź ne de cy zje o cha rak te rze po li tycz nym.

Ana li za po rów naw cza ko lej nych wy ka zów akt do wio dła, że w pro ce sie ich no we li -
za cji do ko ny wa no sys te ma tycz ne go ob ni ża nia ka te go rii prze cho wy wa nia akt ope ra cyj -
nych. O ile w 1957 r. 27,3 proc. ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych za li cza no
do ka te go rii „A”, to w 1985 r. kwa li fi ko wa no ich o 20 proc. mniej – tyl ko 7,5 proc. Licz -
ba ro dza jów akt ope ra cyj nych o dłu gim okre sie prze cho wy wa nia po zo sta wa ła w ca łym
okre sie mniej wię cej sta ła – ok. 30 proc. O po nad 20 proc. zwięk szy ła się licz ba ro dza -
jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych kla sy fi ko wa nych do szyb kie go znisz cze nia z 40,9
proc. ro dza jów w 1957 r. do 61,2 proc. ro dza jów w 1985 r. Wpro wa dza nie no wych ro -
dza jów akt zwią za ne by ło z wdra ża niem no wych prze pi sów o pod sta wo wych środ kach
i for mach pra cy ope ra cyj nej Służ by Bez pie czeń stwa. Przy czy ny prze kwa li fi ko wy wa nia
ro dza jów akt ope ra cyj nych na co raz niż sze ka te go rie okre su prze cho wy wa nia mia ły cha -
rak ter po li tycz ny. Kie row nic two re sor tu pro wa dzi ło po li ty kę znacz ne go ogra ni cza nia sta -
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nu po sia da nia za so bu ar chi wal ne go akt ope ra cyj nych oraz stwo rzy ło wa run ki do je go
szyb kiej i cał ko wi tej li kwi da cji.

W oma wia nym okre sie licz ba ro dza jów i „pod ro dza jów” akt ope ra cyj nych ule gła pra -
wie po tro je niu – z 22 ro dza jów i „pod ro dza jów” w 1957 r. do 67 ro dza jów i „pod ro dza -
jów” w 1985 r. Świad czy to o znacz nej roz bu do wie dzia łań ope ra cyj nych SB i sta ran nym
do ku men to wa niu pra cy ope ra cyj nej. Wy kaz akt z 1985 r. cha rak te ry zo wał się do dat ko -
wą kwa li fi ka cją akt na wy pa dek za gro że nia bez pie czeń stwa pań stwa lub woj ny. W przy -
pad ku ta kie go za gro że nia prze wi dy wa no znisz cze nie pra wie dwóch trze cich ro dza jów
akt ope ra cyj nych, a ewa ku ację jed nej trze ciej. Pod le ga ły jej ak ta ope ra cyj ne, któ rych
zawar tość sta no wi ła pod sta wę do pod ję cia dzia łań w no wej sy tu acji po li tycz nej. Li kwi -
da cji mia ły ulec ak ta, któ rych za war tość kom pro mi to wa ła SB, ujaw nia ła agen tu rę, do -
ku men to wa ła pro wa dzo ne dzia ła nia ope ra cyj ne.

No we li za cja wy ka zów akt po dyk to wa na by ła okre ślo ny mi po trze ba mi SB oraz zmia -
na mi za cho dzą cy mi w po li ty ce we wnętrz nej. Świad czy o in stru men tal nym trak to wa niu
ma te ria łów ar chi wal nych oraz pod po rząd ko wa niu za sad po stę po wa nia z do ku men ta cją
ar chi wal ną po trze bom funk cjo na riu szy pań stwa ko mu ni stycz ne go. 

Ana li za zmian za cho dzą cych w okre sie prze cho wy wa nia akt ope ra cyj nych SB zo sta -
ła prze pro wa dzo na wy łącz nie na pod sta wie za pi sów znaj du ją cych się w no we li zo wa nych
za rzą dze nia mi wy ka zach akt. Na le ży wziąć pod uwa gę, że prak ty ka mo gła od tych za sad
od stę po wać. Je śli jed nak od stę po wa ła, to w kie run ku swo bo dy w nisz cze niu, a na wet
w przy własz cza niu so bie akt przez funk cjo na riu szy.

W ce lach po rów naw czych na le ży zba dać zmia ny okre su prze cho wy wa nia in nych waż -
nych ro dza jów do ku men tów, jak np. akt nor ma tyw nych czy też akt tech ni ki i ob ser wa cji
ope ra cyj nej. In te re su ją cą kwe stią po zo sta je po rów na nie za sad sto so wa nych w no we li za -
cjach okre su prze cho wy wa nia akt wy two rzo nych przez SB z nor ma mi obo wią zu ją cy mi
w tym sa mym cza sie w ar chi wach pań stwo wych. 

S T R E S Z C Z E N I E

Ma so we nisz cze nie ar chi wa liów przez Służ bę Bez pie czeń stwa w la tach 1989–1990, czy li już
po usta le niach Okrą głe go Sto łu, spro wo ko wa ło spo łe czeń stwo, śro do wi ska opo zy cyj ne i dzien ni -
kar skie do wy ra że nia gło śne go pro te stu. Pod na ci skiem zma so wa nej kam pa nii pra so wej 31 stycz -
nia 1990 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych za ka zał nisz cze nia do ku men tów w re sor cie spraw
we wnętrz nych, w tym ma te ria łów ar chi wal nych, któ rych sta ra no się po zbyć nie zgod nie na wet
z prze pi sa mi MSW. Au tor oma wia za rzą dze nia mi ni stra spraw we wnętrz nych z lat 1956–1989 re -
gu lu ją ce spo sób po stę po wa nia z ma te ria ła mi po wsta ły mi w jed nost kach ope ra cyj nych SB. Ce lem
ar ty ku łu jest pró ba udzie le nia od po wie dzi na pod sta wo we py ta nia do ty czą ce spo so bów i przy czyn
nisz cze nia do ku men tów przez SB, m.in.: ja ki był sto su nek re sor tu do wy two rzo nych akt ope ra cyj -
nych, ja kie ma te ria ły ope ra cyj ne pod le ga ły prze cho wa niu, a ja kie znisz cze niu, ja ki mi kry te ria mi
ope ro wa ło kie row nic two re sor tu pod czas usta la nia ka te go rii okre su prze cho wy wa nia do ku men tów
ope ra cyj nych, dla cze go je nisz czo no i czym się przy tym kie ro wa no, a tak że czy bra ko wa nie i nisz -
cze nie ma te ria łów wy two rzo nych przez SB mia ło w PRL cha rak ter po li tycz ny.

Sło wa klu czo we: bra ko wa nie do ku men tów SB, nisz cze nie do ku men tów ar chi wal nych SB, in -
struk cja ar chi wal na MSW, rze czo wy wy kaz akt MSW, za rzą dza nie ar chi wa mi MSW, Okrą gły Stół.
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S U M M A R Y

The mass destruction of the archival materials by the Security Services in the years from 1989
to 1990, i.e. after the Round Table Arrangements provoked the society, opposition and journalistic
circles to express their loud objection. Under the pressure of the mass press campaign on 31 January
1990 the Minister of Internal Affairs forbade to destroy the documents in the Ministry of Internal
Affairs, including the archival documents that were attempted to get rid of contrary to the regulations
of the Ministry of Internal Affairs. The author discusses the ordinance of the Minister of Internal
Affairs from the years from 1956 to 1989 regulating the procedures with the materials created in
the operational units of the Security Services. The objective of the article is an attempt to answer
the basic questions regarding the ways and causes of destroying the documents by the Security
Services, among others: what the attitude of the ministry to created operational files was, which
operational materials were subject to storage and which ones were the subject to destruction, which
were the criteria that the Ministry had during establishing the category of period of storing the
operational documents, why they were destroyed and what were the grounds as well as the question
whether sorting and destruction of the materials prepared by the Security Services was of the
political nature in the People’s Republic of Poland. 

Key words: sorting of the documents of the Security Services, destruction of the archival
documents of the Security Services, archival instruction of the Ministry of Internal Affairs, factual
list of the files of the Ministry of Internal Affairs, management of the archives of the Ministry of
Internal Affairs, the Round Table.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 79–90

Oleksandr Jakubiec
(Wydawnictwo Encyklopedyczne w Kijowie)

Wołodymyr Szczerbyćkyj 

i źródła archiwalne 

do opracowania 

jego biografii politycznej*

Pierw szy se kre tarz KC KPU w la tach 1972–1989 Wo ło dy myr Szczer być kyj 
(1918–1990) na le żał do tej gru py dzia ła czy Związ ku So wiec kie go, któ rych w post -
so wiec kiej hi sto rio gra fii i li te ra tu rze po pu lar no nau ko wej zwy kle przy ję ło się na -

zy wać „breż nie wow ską dru ży ną” – od na zwi ska se kre ta rza ge ne ral ne go KC KPZS
Le oni da Breż niewa, lub „kla nem dnie pro pie trow skim” – po nie waż trzon so wiec kiej no -
men kla tu ry w la tach 1970–1980 sta no wi li dzia ła cze po cho dzą cy z Dnie pro pie trowska.
Je go ka rie ra po li tycz na trwa ła nie mal rów no 43 la ta. Za czę ła się w sierp niu 1946 r., kie -
dy zde mo bi li zo wa ny ka pi tan wojsk che micz nych Ar mii Czer wo nej – z wy kształ ce nia in -
ży nier che mik i tech no log – zo stał or ga ni za to rem par tyj nym Dnie pro dzier żyń skie go
Za kła du Kok so che micz ne go (Dnie pro pie trow ska ob łast’)1. Za koń czy ła się na to miast we
wrze śniu 1990 r., w któ rym ja ko pierw szy se kre tarz KC KPU zło żył po da nie o przej ście
na eme ry tu rę „ze wzglę du na wiek i stan zdro wia”. Zo sta ło ono przy ję te na ple num KC2.

Po mię dzy ty mi dwie ma da ta mi je go ka rie ra po szcze blach par tyj nej dra bi ny prze bie -
ga ła na stę pu ją co: 

– 1946–1948 – or ga ni za tor par tyj ny Dnie pro dzier żyń skie go Za kła du Kok so che micz ne go;
– 1948 – kie row nik Od dzia łu Or ga ni za cyj no -In struk tor skie go Dnie pro dzier żyń skie -

go Ko mi te tu Miej skie go (miśk kom) KP(b)U;
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* Tłumaczenie z języka ukraińskiego Joanna Karbarz-Wilińska.
1 P.T. Troń ko, W.W. Szczer być kyj (1918–1990), „Ukra jinś kyj Isto rycz nyj Żur nał” 2003, nr 1, s. 110.
2 Za jaw le ni je pier wo go sie krie ta ria CK KPU W.W. Szczer byc ko go ob ucho die na pien si ju [w:]

Politicze sko je ru ko wod stwo Ukra iny 1938–1989, oprac. W.J. Wa sil jew, R.J. Pod kur, H. Ku ro miya,
J.I. Sza po wał, A. Wa jner, Mo skwa 2006, s. 468; Po sta now le ni je Po lit biu ro CK KP Ukra iny o pier wom
sie krie ta rie CK KPU W.W. Szczer bic kom [w:] Po li ti cze sko je ru ko wod stwo…, s. 468.
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– 1948–1951 – dru gi se kre tarz Dnie pro dzier żyń skie go Ko mi te tu Miej skie go (miśk -
kom) KP(b)U;

– 1951–1952 – or ga ni za tor par tyj ny KC WKP(b) w Dnie prow skim Kombinacie
Metalur gicznym im. Dzier żyń skie go (Dnie pro pie trowsk);

– 1952–1954 – pierw szy se kre tarz Dnie pro dzier żyń skie go Ko mi te tu Miej skie go
(miśk kom) KPU;

– 1954–1955 – dru gi se kre tarz Dnie pro pie trow skie go Ko mi te tu Ob wo do we go
(obkom) KPU;

– 1955–1957 – pierw szy se kre tarz Dnie pro pie trow skie go Ko mi te tu Ob wo do we go
(ob kom) KPU;

– 1957–1961 – se kre tarz KC KPU do spraw prze my słu i bu dow nic twa;
– 1963–1965 – pierw szy se kre tarz Dnie pro pie trow skie go Ko mi te tu Ob wo do we go

(ob kom) KPU (to je dy ny epi zod, kie dy Szczer być kyj „po tknął się”, co wy ni ka ło z je go
kon flik tu z pierw szym se kre ta rzem KC KPZS Ni ki tą Chrusz czo wem);

– 1965–1972 – prze wod ni czą cy Ra dy Mi ni strów USRS;
– 1972–1989 – pierw szy se kre tarz KC KPU3.
Z jed nej stro ny jest to ca ła epo ka. Z dru giej – w wy mia rze hi sto rycz nym – bar dzo

krót ki okres od mo men tu, gdy Szczer być kyj oraz lu dzie z je go po ko le nia ze szli ze sce ny
po li tycz nej (to tyl ko dwa dzie ścia lat). Dla te go też te mat ten wy ma ga od po wied nich badań,
szcze gól nie opra co wa nia bio gra fii osób z te go okre su. Ten pro ces na Ukra inie do pie ro
się za czy na.

Naj waż niej szą ba zę źró dło wą dla hi sto ry ka sta no wią ar chi wa, zwłasz cza te, któ re
za cza sów so wiec kich po zo sta wa ły w dys po zy cji Ko mu ni stycz nej Par tii Ukra iny, tzw.
ar chi wa par tyj ne (par tar chi wa) – za rów no ob wo do we, jak i cen tral ne, dzia ła ją ce przy In -
sty tu cie Hi sto rii Par tii przy KC KPU. Ich za sób na po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych zo -
stał zgro ma dzo ny w Cen tral nym Pań stwo wym Ar chi wum Or ga ni za cji Spo łecz nych
Ukra iny (CDA HOU), któ re funk cjo nu je do dzi siaj4.

W ba da niach nad bio gra fią po li tycz ną Wo ło dy my ra Szczer być kie go, a tak że in nych
przed sta wi cie li no men kla tu ry USRS, któ rzy na le że li do je go naj bliż sze go oto cze nia czy
śro do wi ska za wo do we go, naj waż niej szy jest ze spół 1: „Ko mi tet Cen tral ny Ko mu ni stycz -
nej Par tii Ukra iny w la tach 1917–1991”. Szcze gól ne zna cze nie ma ją tu taj do ku men ty
wy ka za ne w na stę pu ją cych in wen ta rzach: 

– in wen tarz 1: „Ma te ria ły zjaz dów, kon fe ren cji i ple num KC Kom[uni stycz nej] Par -
tii Ukra iny w la tach 1917–1972” (Szczer być kyj był wy bie ra ny na de le ga ta zjaz dów
Komuni stycz nej Par tii Ukra iny po cząw szy od XVIII Zjaz du, któ ry od był się w 1952 r.); 

– in wen tarz 2: „Ma te ria ły zjaz dów, ple num, zgro ma dzeń ak ty wu par tyj ne go, na rad
i po sie dzeń KC Kom[uni stycz nej] Par tii Ukra iny za la ta 1972–1991”; 
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3 P.T. Troń ko, op. cit., s. 109–117; J.I. Sza po wał, W. Szczer być kyj: oso ba po li ty ka se red ob sta wy cza -
su, „Ukra jinś kyj Isto rycz nyj Żur nał” 2003, nr 1, s. 118–129; Szczer być kyj Wła dy myr Wa syl je wicz [w:]
Bol sza ja So wiet ska ja En cy kło pe dia: W 30-ti rr., t. 29, red. Ł.M. Pro cho row, Mo skwa 1978, s. 537; Szczer -
byc kyj Wła di mir Wa sil je wicz, „Izwie sti ja CK PSS” 1989, nr 1, s. 20; Szczer być kyj Wo ło dy myr Wa syl jo -
wycz [w:] En cy kło pe di ja isto ri ji Ukra ji ny, t. 10, red. W.A. Smo lij i in., Ky jiw 2013, s. 685.

4 Cen tral nyj der żaw nyj ar chiw hro madś kych ob jed nań Ukra ji ny: Pu tiw nyk, red. B. Iwa nen ko, O. Ba -
żan, A. Ken tij, N. Ma kowś ka, A. So łow jo wa, Ky jiw 2001, s. 5; ofi cjal na stro na ar chi wum:
http://www.cda go.gov.ua.
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– in wen tarz 6: „Pro to ko ły po sie dzeń
Biu ra Po li tycz ne go KC Kom[uni stycz nej]
Par tii Ukra iny i ma te ria ły do nich za la ta
1919–1967” (Szczer być kyj zo stał człon -
kiem wyż sze go kie row nic twa Komuni -
stycz nej Par tii Ukra iny w 1957 r., kie dy
po cząt ko wo mia no wa no go człon kiem
Prezy dium KC KPU, prze kształ co ne go
w 1966 r. w Po lit biu ro [Biu ro Po li tycz ne]); 

– in wen tarz 8: „Pro to ko ły po sie dzeń
Sekre ta ria tu KC KPU i ma te ria ły do nich za
lata 1938–1967” (Szczer być kyj wcho dził
w skład Se kre ta ria tu KC KPU w la tach
1957–1961 i 1972–1989 za rów no ja ko se -
kre tarz, jak i pierw szy se kre tarz); 

– in wen tarz 10: „Pro to ko ły po sie dzeń
Biu ra Po li tycz ne go i Se kre ta ria tu KC
Kom[uni stycz nej] Par tii Ukra iny i ma te ria -
ły do nich za la ta 1968–1980”; 

– in wen tarz 11: „Pro to ko ły po sie dzeń
Biu ra Po li tycz ne go i Se kre ta ria tu KC
Kom[uni stycz nej] Par tii Ukra iny i ma te ria -
ły do nich za la ta 1981–1991”; 

– in wen tarz 16: „Pro to ko ły po sie dzeń Po lit biu ra, Org biu ra [Biu ra Or ga ni za cyj ne go]
i Se kre ta ria tu KC Kom[uni stycz nej] Par tii Ukra iny i ma te ria ły do nich. Od dziel na tecz -
ka za la ta 1923–1990” (pod osob ną tecz ką ro zu mie się de cy zje, któ re mia ły cha rak ter
pod wyż szo nej taj no ści); 

– in wen tarz 17: „Pro to ko ły po sie dzeń Po lit biu ra, Org biu ra i Se kre ta ria tu KC Kom[uni -
stycz nej] Par tii Ukra iny i ma te ria ły do nich. Osob na tecz ka za la ta 1944–1991” (ma te -
ria ły, któ re wcho dzą do te go in wen ta rza, prze cho wy wa ne są ja ko taj ne, zgod nie
z bie żą cym pra wo daw stwem Ukra iny); 

– in wen tarz 52: „Do ku men ty kon fe ren cji, ple num i biur ob ko mów na de sła nych do KC
Kom[uni stycz nej] Par tii Ukra iny za la ta 1949–1955” (tu taj istot ne są do ku men ty za la ta
1954–1955, któ re do ty czą dzia łal no ści Dnie pro pie trow skie go Ko mi te tu Ob wo do we go
KPU z okre su zaj mo wa nia przez Szczer być kie go sta no wisk dru gie go oraz pierw sze go
se kre ta rza ko mi te tu ob wo do we go); 

– in wen tarz 53: „Do ku men ty kon fe ren cji, ple num i biur ob ko mów na de sła nych
do KC Kom[uni stycz nej] Par tii Ukra iny za la ta 1956–1967” (do ba dań przy dat ne są
dokumen ty Dnie pro pie trow skie go Ko mi te tu Ob wo do we go KPU za la ta 1956–1957
i 1963–1965, kie dy Szczer być kyj był pierw szym se kre ta rzem ko mi te tu ob wo do -
wego).

Dru gi ogrom ny zbiór do ku men tów do ty czą cych funk cjo no wa nia sys te mu wła dzy
Ukra iny z okre su so wiec kie go znaj du je się w Cen tral nym Ar chi wum Pań stwo wym Wyż -
szych Or ga nów Wła dzy i Za rzą du Ukra iny (CDA WOU; do 1992 r. – Cen tral ne Ar chi -
wum Pań stwo we Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej, Wyż szych Or ga nów Wła dzy Pań stwo wej
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Wołodymyr Szczerbyćkyj,
(lata osiemdziesiąte XX w.)
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W. Szczerbyćkyj (drugi z lewej) podczas akcji żniwnej w rejonie Połtawy 
(sierpień 1973 r.)

Od lewej: P. Szełest, L. Breżniew i W. Szczerbyćkyj (lata sześćdziesiąte XX w.)
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L. Breżniew i W. Szczerbyćkyj podczas polowania pod Kijowem (1976 r.) 

Spotkanie R. Reagana i W. Szczerbyćkiego (Waszyngton, 1985 r.)
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i Or ga nów Za rzą du Pań stwo we go Ukra iń skiej SRS)5. Tu taj istot ne są ma te ria ły od no szą -
ce się przede wszyst kim do or ga nów wła dzy wy ko naw czej. Dzia łal ność Wo ło dy my ra
Szczer być kie go ja ko prze wod ni czą ce go Ra dy Mi ni strów USRS moż na prze śle dzić
na pod sta wie ze spo łu 2: „Ga bi net Mi ni strów Ukra iny w la tach 1918–1995”.

Ba za ar chi wal no -źró dło wa do pod ję cia ba dań nad po da nym wy żej pro ble mem jest
bar dzo du ża. Tak licz na do ku men ta cja spra wia rów nież pew ne kło po ty. Na przy kład nie
wszyst kie do ku men ty, któ re wy da wa ło by się, że są obec nie jaw ne, znaj du ją się
w odpowied nich spra wach. Z pro ble mem tym moż na ze tknąć się cho ciaż by pod czas
poszu ki wa nia pi sma Wo ło dy my ra Szczer być kie go do KC KPZS z 25 czerw ca 1972 r.,
któ re fak tycz nie by ło do no sem po li tycz nym na je go po przed ni ka na sta no wi sku pierw -
sze go se kre ta rza KC KPU – Pe tra Sze łe sta. Do ku ment ten w ca ło ści znaj du je się we wspo -
mnie niach ów cze sne go kie row ni ka od dzia łu pra cy or ga ni za cyj no -par tyj nej KC KPU
(1972–1985) Gie or gi ja Kriucz ko wa6. Brak na to miast je go uwie rzy tel nio nej ko pii w miej -
scu, w któ rym po win na się ona znaj do wać, czy li w CDA HOU (ze spół 1, in wen tarz 25,
spra wa 642 – „Ko pie pism oraz in for ma cji do KC KPZS pod pi sa nych przez pierw sze go
se kre ta rza KC Ko mu ni stycz nej Par tii Ukra iny, 7 czerw ca 1972 – 25 grud nia 1972”)7.
Ory gi nał oczy wi ście znaj do wał się tam, gdzie zo stał prze sła ny, czy li w Mo skwie.

Na le ży za zna czyć, że część ze spo łu 1 CDA HOU zawiera niejawną dokumentację jed -
nost ki Od dzia łu Ge ne ral ne go KC KPU za la ta 1968–19888. Nie wy klu czo ne, że nie któ re
z tych archiwaliów na dal bę dą po zo sta wać nie do stęp ne dla ba da czy, mi mo iż prze czy to
pu blicz ny m de kla ra cjom, że „obec nie do stęp ogra ni czo no tyl ko do nie któ rych ma te ria -
łów za wie ra ją cych ta jem ni cę pań stwo wą, a tak że do tych do ty czą cych oso bi stych in te re -
sów oby wa te li, któ re są chro nio ne pra wem”9. Na przy kład do gru py do ku men tów, któ re
„do ty czą oso bi stych in te re sów oby wa te li”, za li cza na jest w dal szym cią gu „spra wa oso -
bo wa” Wo ło dy my ra Szczer być kie go. W tym przy pad ku ad mi ni stra cja CDA HOU bez
żad ne go uza sad nie nia kon se kwent nie od ma wia jej udo stęp nie nia.

W la tach dzie więć dzie sią tych XX wie ku znacz na część do ku men tów ar chi wal nych
do ty czą cych hi sto rii po li tycz nej Ukra iny z okre su so wiec kie go zo sta ła opu bli ko wa na
w licz nych wy daw nic twach, któ re publikowano za rów no na Ukra inie, jak i w Ro sji.
Szcze gól ną uwa gę zwra ca ją te, któ re do ty czą lat 1950–1960. Wte dy Wo ło dy myr Szczer -
być kyj (po cząt ko wo ja ko czło nek Cen tral nej Ko mi sji Re wi zyj nej KC KPZS – od 1956 r.,
a na stęp nie ja ko czło nek KC KPZS i Pre zy dium KC KPZS – od 1961 r.) za czął być ko -
ja rzo ny ze spra wa mi wiel kiej po li ty ki – za rów no tej we wnętrz nej, jak i ze wnętrz nej. Są
to przede wszyst kim zbio ry ma te ria łów ar chi wal nych: 

– „Gie or gij Żu kow. Ste no gram paź dzier ni ko we go ple num KC KPZS i in ne do ku men -
ty (1957 r.)”10; 
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5 Ofi cjal na stro na CDA WOU: http://tsda vo.gov.ua.
6 G.K. Krjucz kow, Trud ny je uro ki. Raz dum ja byw sze go par tij no go ro bot ni ka, Ky jiw 2004, s. 61–69.
7 CDA HOU, f. 1, Cen tral nyj Ko mi tet Ko mu ni stycz no ji Par tiji Ukra ji ny 1917–1991 rr., op. 25,

spr. 642. Ko pi ji ly stiw ta in for ma cij do CK KPRS za pid py som per szo ho se kre tar ja CK Kom par ti ji
Ukrajiny 07.06.1972 r. – 25.12.1972 r., kart 188.

8 Cen tral nyj der żaw nyj ar chiw hro madś kych ob jed nań Ukra ji ny…, s. 45, 440.
9 Ibi dem, s. 10.
10 Gie or gij Żu kow. Stie no gram ma oktja br sko go (1957 g.) ple num CK PSS i dru gi je do ku mien ty,

red. A.N. Ja kow lew, oprac. W. Na umow i in., Mo skwa 2001, ss. 820.
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– „Ni ki ta Chrusz czow, 1964 r. Ste no gra my ple num KC KPZS i in ne ma te ria ły”11; 
– „Mo ło tow, Ma len kow, Ka ga no wicz. 1957: Ste no gram czerw co we go ple num KC

KPZS i in ne do ku men ty”12; 
– „Sto sun ki na ro do we na Ukra inie w XX w[ie ku]”13; 
– „Kie row nic two po li tycz ne Ukra iny 1938–1989”14. 
– „Pre zy dium KC KPZS 1954–1964. Pro to ko ły po sie dzeń. Ste no gra my. De cy zje”

(w 3 to mach)15.
Nie do ce nia ne we współ cze snych stu diach hi sto rycz nych i po li tycz nych są ma te ria ły

i ste no gra my ko mu ni stycz nych zjaz dów par tyj nych i ple nów, szcze gól nie KPZS. Źró dła
te świad czą o pew nym du chu epo ki, mo gą być punk tem wyj ścia do ana li zy po rów naw -
czej zmian po glą dów te go czy in ne go po li ty ka (pod wa run kiem oczy wi ście, że wy stę po -
wał na tych fo rach), a tak że być nie zbęd ne do okre śle nia je go miej sca w spo łecz nej
hie rar chii na pew nym eta pie ka rie ry. Szczer być kyj zo stał wy bra ny na de le ga ta dzie wię -
ciu zjaz dów KPZS – od XIX do XXVII włącz nie (1952–1986). Jest to z te go wzglę du
par tia ma te ria łów, któ re tak że po win ny zo stać wy ko rzy sta ne pod czas opra co wy wa nia
jego bio gra fii po li tycz nej16.

Do ba zy źró dło wej moż na rów nież za li czyć ar ty ku ły i książ ki dru ko wa ne pod na zwi -
skiem Szczer być kie go, choć zgod nie z prak ty ką so wiec ką by ły one za pew ne je dy nie przez
nie go re da go wa ne. W ta kim wy pad ku pod sta wę ma te ria łu two rzy li po moc ni cy pierw sze -
go se kre ta rza i in ni pra cow ni cy, któ rzy by li za li cza ni do naj bliż szych współ pra cow ni ków
wy so ko po sta wio ne go ko mu ni stycz ne go funk cjo na riu sza par tyj ne go17. Jed nak że wspo mnia -
ne tek sty nie da ją ca ło ścio wej wie dzy za rów no na te mat Szczer być kie go ja ko po li ty ku, jak
i o je go oso bo wo ści, choć ich chro no lo gia wska zu je pew ne ide olo gicz ne i eko no micz ne
prio ry te ty, od po wia da ją ce ów cze snej ko niunk tu rze po li tycz nej Ukra iny w skła dzie ZSRS.

Wo ło dy myr Szczer być kyj w 1974 r., po dwóch la tach od ob ję cia sta no wi ska pierw -
sze go se kre ta rza KC KPU, wy dał stu sześć dzie się cio stro ni co wą książ kę Wy cho wu wa ty
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11 Ni ki ta Chrusz czow. 1964 g. Stie no gram my Ple nu mow CK KPSS PSS i dru gi je ma tie ria ły, oprac.
A.N. Ar ti zow i in., Mo skwa 2007, ss. 576.

12 Mo ło tow, Ma len kow, Ka ga no wicz. 1957: Stie no gram ma ijuń sko go ple num CK KPSS PSS i dru gi -
je do ku mien ty, red. A.N. Ja kow lew, Mo skwa 1998, ss. 848.

13 Na cio nal ni wid no sy ny w Ukra ji ni u XX st.: Zbir nyk do ku men tiw i ma te ria liw, red. M.I. Pan czuk
i in., Ky jiw 1994, ss. 560.

14 Po li ti cze sko je ru ko wod stwo…, ss. 544.
15 Pre zy dium CK KPSS 1954–1964. Czer no wy je pro to kol ny je za pi si za sie da nij. Stie no gram my. Posta -

now len n ja: W 3-ch tt., red. A.A. Fur sien ko, t. 1: Czer no wy je pro to kol ny je za pi si za sie da nij, Mo skwa 2004,
ss. 1360; t. 2: Po sta now len n ja. 1954–1958, Mo skwa 2006, ss. 1120; t. 3: Po sta now len n ja. 1959–1964,
Moskwa 2008, ss. 1272.

16 Wnie oczered noj XXI Sjezd Kom mu ni sti cze skoj Par tii So wiet sko go So ju za. 27 janwarja – 5 fiew -
ra la 1959 goda: W 2-ch tt., t. 1, Mo skwa 1959, ss. 592; t. 2, Mo skwa 1959, ss. 616; XX Sjezd Kom mu -
ni sti cze skoj Par tii So wiet sko go So ju za. 14–25 fiew ra la 1956 go da: Stie no gra fi cze skij otczet: W 2-ch tt.,
t. 1, Mo skwa 1956, ss. 640; t. 2, Mo skwa 1956, ss. 560; XXII Sjezd Kom mu ni sti cze skoj Par tii So wiet sko -
go So ju za. 17–31 oktia br ja 1961 go da: Stie no gra fi cze skij otczet: W 3-ch tt., t. 1, Mo skwa 1962, ss. 608;
t. 2, Mo skwa 1962, ss. 608; t. 3, Mo skwa 1962, ss. 592; XXIII Sjezd Kom mu ni sti cze skoj Par tii So wiet -
sko go So ju za. 29 mar ta – 8 aprie la 1966 go da: Stie no gra fi cze skij otczet: W 2-ch tt., t. 1, Mo skwa 1966,
ss. 640; t. 2, Mo skwa 1966, ss. 672; XXIV Sjezd Kom mu ni sti cze skoj Par tii So wiet sko go So ju za. 30 mar -
ta – 9 aprie la 1971 go da: Stie no gra fi cze skij otczet: W 2-ch tt., t. 1, Mo skwa 1971, ss. 600; t. 2,
Moskwa 1971, ss. 594.

17 A.N. Ja kow lew, Omut pa mia ti, Mo skwa 2001, s. 172.
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wi do mych, ak tyw nych bu diw ny kiw ko mu ni zmu18. Mia ła ona za za da nie kry tycz ne
omówienie ide olo gicz nych zmian w USRS, któ re pro po no wa li je go po przed ni cy, m.in.
P. Sze łest, któ re go Mo skwa de fac to oskar ży ła o na ro do wy ko mu nizm. Kil ka lat póź niej,
bo w 1977 r., Szczer być kyj po sta no wił nie tyl ko prze ana li zo wać XXV Zjazd KPZS19,
któ ry od był się rok wcze śniej (od 24 lu te go do 5 mar ca), ale za de mon stro wał też swój
sto su nek do by łe go pierw sze go se kre ta rza KC KPU – Pe tra Sze łe sta. Wy dał bo wiem
książ kę Ra dianś ka Ukra ji na20, be dą cą wprost ko men ta rzem do pra cy Sze łe sta z 1970 r.
– Ukra ji no na sza Ra dianś ka21. 

W 1978 r. Szczer być kyj zde cy do wał, że je go do ro bek twór czy w ca ło ści za słu gu je
na od dziel ne wy da nie. Opu bli ko wa no wów czas Wy bra ny je pro mo wy ta sta te ji22 o ob ję -
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18 W.W. Szczer bic ki, Wo spi ty wat’ so zna tiel nych, ak tyw nych stro itie lej kom mu ni zma, Ki jew 1974,
ss. 160.

19 Idem, Dwad cat’ Pia tyj Sjezd KPSS o so wier szen stwo wa nii so cia li sti cze sko go ob ra za ży zni i for -
mi ro wa nii no we go cze ło wie ka, Ky jiw 1977, ss. 253.

20 Idem, So wiet ska ja Ukra ina, Ky jiw 1977, ss. 144.
21 P.J. Sze łest, Ukra ji no na sza Ra dianś ka, Ky jiw 1970, ss. 280.
22 W.W. Szczer bic ki, Izbran ny je rie czy i sta tii, Ki jew 1978, ss. 624.

Od lewej na pierwszym planie: W. Szczerbyćkyj i M. Gorbaczow 
(lata osiemdziesiąte XX w.)
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to ści po nad 600 stron. Rów no le gle opu bli ko wał też pra cę Owo ło di wa ty łe ninś kym sty -
lem ro bo ty23. W cią gu na stęp nych pię ciu lat wy szła ostat nia wiel ka książ ka Szczer być -
kie go Na uko wo -tech nicz nyj proh res – tur bo ta par tij na24, któ ra we dług pre ze sa Na ro do wej
Aka de mii Na uk Ukra iny Bo ry sa Pa to na „ode gra ła nie by le ja ką ro lę w za sad ni czych kwe -
stiach udo sko na le nia fa bryk, opra co wa nia i za sto so wa nia no wych tech no lo gii”25. Rze -
czy wi stość eko no micz ne go roz wo ju USRS w dru giej po ło wie lat osiem dzie sią tych nie
za wsze jed nak po twier dza tę opi nię. Cha rak te ry stycz ne jest to, że wszyst kie wy żej
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Nagrobek W. Szczerbyćkiego na kijowskiej nekropolii (fot. współczesna)

23 Idem, Owla die wat’ le nin skim sti lem ra bo ty, Ky jiw 1978, ss. 296.
24 Idem, Na ucz no -tiech ni cze skij pro gres – za bo ta par tij na ja: iz opy tas ra bo ty par tij nych or ga ni za cii

Ukra iny po osusz cze stw le ni ju rie sze nij XXVI Sjez da KPSS, Ky jiw 1983, ss. 398.
25 B. Pa ton, Zna ko wa fi gu ra. Wo ło dy myr Szczer być kyj: spo ha dy su cza sny kiw, red. W.F. Wo zia now,

W.K. Wró blew śkyj, J.N. Jel cze nek, B.W. Iwanenko, Ky jiw 2003, ss. 27.
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wymie nio ne książ ki po li tycz ne go li de ra so wiec kiej Ukra iny zo sta ły opu bli ko wa ne w ję -
zy ku ro syj skim.

W tym wy pad ku biu ro kra tycz na spe cy fi ka sty lu ofi cjal nych do ku men tów z okre su
so wiec kie go (szcze gól nie je go ostat nie go, na zy wa ne go „breż nie wow skim”), m.in. do ku -
men tów ar chi wal nych, ma te ria łów zjaz dów, tek stów pod pi sa nych przez ko mu ni stycz -
nych funk cjo na riu szy par tyj nych, jest ta ka, że z pew no ścią le piej moż na zro zu mieć
„li te rę”, a nie „du cha” epo ki.

War to rów nież do dać, że oprócz pro to ko łów po sie dzeń Biu ra Po li tycz ne go i po zo sta -
łych or ga nów par tyj nych czy ad mi ni stra cyj nych ofi cjal ny mi do ku men ta mi, któ re moż na
wy ko rzy stać, są ma te ria ły o cha rak te rze wspo mnie nio wym. Do po zna nia hi sto rii Ukra -
iny póź ne go okre su so wiec kie go (1970–1980), a w szcze gól no ści po sta ci Szczer być kie -
go, istot ne go zna cze nia na bie ra ją źró dła spe cjal ne go po cho dze nia, przede wszyst kim
wspo mnie nia i licz ne wy wia dy. Na szczę ście są one dzi siaj już w więk szo ści opra co wa -
ne. O ile we dług ba da czy wspomnienia w kreśleniu sze ro kich so cjal no -eko no micz nych
ob ra zów i opi sywa niu ma so wych ru chów spo łecz nych mo gą słu żyć ja ko dru go- i trze -
cio rzęd ne źró dła, to do na pi sa nia bio gra fii i od two rze nia po li tycz nej hi sto rii kra ju w wie -
lu przy pad kach moż na je uznać za ma te ria ły o cha rak te rze pod sta wo wym. Jed nak to już
te mat na od dziel ną pu bli ka cję26.

S T R E S Z C Z E N I E

Au tor oma wia źró dła ar chi wal ne, edy cje do ku men tów i wspo mnień do ty czą ce bio gra fii i kariery
po li tycz nej I se kre ta rza KC KPU w la tach 1972–1989 Wo ło dy my ra Szczer być kie go (1918–1990).
Na le żał on do tej gru py dzia ła czy Związ ku So wiec kie go, któ rych w post so wiec kiej hi sto rio gra fii
i li te ra tu rze po pu lar no nau ko wej zwy kle przy ję ło się na zy wać „breż nie wow ską dru ży ną/ze spo łem”
– od na zwi ska se kre ta rza ge ne ral ne go KC KPZS Le oni da Breż niewа, lub „kla nem dnie pro pie trow -
skim” – po nie waż trzon so wiec kiej no men kla tu ry w la tach 1970–1980 sta no wi li dzia ła cze po cho -
dzą cy z Dnie pro pie trowskа. Je go ka rie ra po li tycz na trwa ła nie mal rów no 43 la ta. Au tor
szcze gó ło wo oma wia zbio ry Cen tral ne go Pań stwo we go Ar chi wum Or ga ni za cji Spo łecz nych Ukra -
iny (CDA HOU), Cen tral ne go Ar chi wum Pań stwo we go Wyż szych Or ga nów Wła dzy i Za rzą du
Ukra iny (CDA WOU), edy cje do ku men tów, ma te ria ły i ste no gra my ze zjaz dów par tyj nych i po sie -
dzeń Biu ra Po li tycz ne go do ty czą ce Szczer być kie go. Do ba zy źró dło wej do ty czą cej ww. te ma tu za -
li cza tak że ar ty ku ły i książ ki dru ko wa ne pod na zwi skiem Szczer być kie go.

Sło wa klu czo we: Wołodymyr Szczerbyćkyj, Leonid Breżniew, Komitet Centralny
Komunistycznej Partii Ukrainy, Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego,
Centralne Państwowe Archiwum Organizacji Społecznych Ukrainy, Centralne Archiwum
Państwowe Wyższych Organów Władzy i Zarządu Ukrainy, Dniepropietrowsk.

Oleksandr Jakubiec
A

R
C

H
I
W

A
 N

A
 Ś

W
I
E

C
I
E

88

26 O.A. Ja ku beć, Me mu ary ta in terw ju jak dże re ła wy wczen n ja bioh ra fi ji W.W. Szczer być ko ho, „Na -
uko wyj Cza so pys Na cio nal no ho Pe da ho hicz no ho Uni wer sy te tu im. M. Dra ho ma no wa”, Se ria 6. Hi sto -
rycz ni na uky: Zbirnyk naukowych prać, Wy pust 11, Ky jiw 2014, s. 270–281.
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S U M M A R Y

An author discusses the archival sources, editions of the documents and memories concerning
the biography and political career of Wołodymyr Szczerbyćkyj, the First Secretary of the Central
Committee of the Polish United Workers’ Party during the period from 1972 to 1989. He belonged
to the group of the Soviet Union activities that used to be referred to in the post-Soviet
historiography and popular scientific literature as ‘the Brezhnev team’ – after the name of Leonid
Brezhnev, the General Secretary of the Central Committee of the  Communist Party of Soviet Union
or ‘the Dnipropetrovsk clan’ – as the activists coming from Dnipropetrovsk constituted the core of
the Soviet nomenclature. His political career lasted exactly for 43 years. The author discusses the
collections of the Central State Archive of Public  Organizations of Ukraine (CDAHOU), Central
State Archive of the Higher Organs of Government and Administration of Ukraine (CDAWOU),
editions of the documents, materials and transcripts from the party congresses and sessions of the
Political Committee regarding Szczerbyćkyj. He also qualifies articles and books published under
the name of  Szczerbyćkyj to the source database concerning the above-mentioned subject. 

Key words: Wołodymyr Szczerbyćkyj, Leonid Brezhnev, Central Committee of the
Communist Party of Ukraine, Central Committee of the  Communist Party of Soviet Union, Central
State Archive of Public  Organizations of Ukraine, Central State Archive of the Higher Organs of
Government and Administration of Ukraine, Dnipropetrovsk.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 91–108

Ivane Dżachua, Wladimer Łuarsabiszwili, Omar Tuszuraszwili
(Archiwum MSW Gruzji)

Archiwum MSW Gruzji 

– przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość*

Ko mi sję Nad zwy czaj ną (Cze ka) Gru zji, któ rej tym cza so wym prze wod ni czą cym zo -
stał Geo r gij Eli sa be dasz wi li, utwo rzo no 26 lu te go 1921 r. na po le ce nie Rew ko mu.
W mar cu 1921 r. po sta no wie niem Pre zy dium Ko mi sji Nad zwy czaj nej Gru ziń skiej

SRS zo stał powo ła ny Od dział Re je stra cyj no -Ar chi wi stycz ny, któ ry miał za za da nie zbie -
ra nie i prze cho wy wa nie ma te ria łów kom pro mi tu ją cych „ele ment nie bez piecz ny” i licz nych
„wro gów” wy kry tych przez spe cjal ną ko mi sję. Od dział ten za trud niał 30 eta to wych pra -
cow ni ków1. W la tach 1921–1990 w ma ga zy nach 10. Wy dzia łu by łe go Ko mi te tu Bez pie -
czeń stwa Pań stwo we go Gru zji znaj do wa ło się 230 000 jed no stek ar chi wal nych. 

1. Ar chi wum by łe go Ko mi te tu Bez pie czeń stwa Pań stwo we go (KGB)
W Ar chi wum KGB Gru zji jest prze cho wy wa nych wie le waż nych i in te re su ją cych do -

ku men tów, m.in. do ty czą cych po wsta nia w okre sie 1922–1924 Gru ziń skiej So cja li stycz -
nej Re pu bli ki So wiec kiej, wy da rzeń tbi li skich w dniu 9 mar ca 1956 r., tzw. spra wy min -
grel skiej, ru chu dy sy denc kie go, zim nej woj ny i in nych. Z ze spo łów Ar chi wum KGB
Gru zji war to szcze gól nie zwró cić uwa gę na ze spo ły nr.: 1, 6, 8 i 12. W za so bie ar chi wum
znaj du ją się rów nież ak ta po stę po wań kar nych wszczy na nych w więk szo ści przy pad ków
z przy czyn po li tycz nych. Za rzu ty by ły sta wia ne głów nie w opar ciu o ar ty ku ły 58.10
(agita cja an ty so wiec ka i pro pa gan da) i 58.11 (prze stęp czość zor ga ni zo wa na). Są dzo no
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* W tłu ma cze niu tek stu uży to po ję cia „ze spół”, któ re nie od po wia da ści śle pol skie mu ter mi no wi „ze -
spół ar chi wal ny” w ro zu mie niu ca ło ści or ga nicz nie po wią za nych ma te ria łów ar chi wal nych ustro jo wo
od ręb ne go twór cy, lecz sto so wa ne mu w ar chi wi sty ce sowieckiej ter mi no wi „fond”, pa mię ta jąc, że fond
mógł być wy od ręb nio ny we dług róż nych kry te riów.

1 Jed ny mi z pierw szych za re je stro wa nych ma te ria łów ar chi wal nych są do ku men ty po stę po wa nia kar -
ne go wszczę te go prze ciw ko Raż de no wi Mi ria nasz wi le mu i in nym, oskar żo nym o ukry wa nie żyw no ści.
Z sied miu oskar żo nych trzech ska za no na naj wyż szy wy miar ka ry – roz strze la nie. Wy rok wy ko na no na -
stęp ne go dnia.
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tak że za zdra dę oj czy zny, szpie go stwo, bez praw ne prze kra cza nie gra ni cy, kon tra ban dę,
nie le gal ne trans ak cje wa lu to we, fał szo wa nie do ku men tów itp.

2. Ar chi wum Mi li cji So wiec kiej
Zgro ma dzo ne są tu przede wszyst kim ak ta po stę po wań o cha rak te rze nie po li tycz nym

oraz ak ty nor ma tyw ne MSZ, spi sy esze lo nów prze sie dleń ców lat 1941–1951, ak ta spe -
cjal nych prze sie dleń ców itp.

3. Ar chi wum Par tyj ne (Ko mu ni stycz nej Par tii Gru ziń skiej SRS)
Uchwa łą Ko mi te tu Cen tral ne go Ko mu ni stycz nej Par tii (bol sze wi ków) Gru zji

z 24 czerw ca 1922 r. po wo ła no Ko mi sję Hi sto rii Par tii, któ rej za da niem by ło zbie ra nie,
opra co wy wa nie, prze cho wy wa nie i pu bli ko wa nie do ku men tów do ty czą cych hi sto rii orga -
ni za cji ko mu ni stycz nych w Gru zji2. Na pierw szym po sie dze niu te go gre mium, 14 stycz -
nia 1923 r., pod ję to de cy zję o roz po czę ciu wy da wa nia mie sięcz ni ka hi sto rycz ne go
„Re wo lu con na ja Le to pis” („Kro ni ka Re wo lu cyj na”). Ko mi sja zwró ci ła się do sta rych re -
wo lu cjo ni stów i ro bot ni ków z proś bą o ze bra nie i prze ka za nie jej wszyst kich po sia da -
nych do ku men tów hi sto rycz nych. Na koń cu każ de go nu me ru cza so pi sma, w ru bry ce
„Par tar chiw” („Ar chi wum par tii”), pu bli ko wa no do ku men ty do ty czą ce hi sto rii or ga ni za -
cji par tyj nych w Gru zji. Ko mi sja utrzy my wa ła rów nież kon tak ty z lo kal ny mi or ga ni za -
cja mi i po szcze gól ny mi re wo lu cjo ni sta mi, od któ rych otrzy my wa ła ma te ria ły do ty czą ce
hi sto rii ru chu re wo lu cyj ne go i or ga ni za cji par tyj nych w Gru zji. Część tych do ku men tów
by ła pu bli ko wa na w mie sięcz ni ku, po zo sta łe prze cho wy wa no w ar chi wum ko mi sji.

W stycz niu 1928 r. z ini cja ty wy Ko mi sji Hi sto rii Par tii zo sta ła w Tbi li si otwar ta fi lia
Sto wa rzy sze nia Sta rych Bol sze wi ków. Od po ło wy 1929 r., na po le ce nie In sty tu tu im. Le -
ni na przy KC Wszech związ ko wej Ko mu ni stycz nej Par tii (bol sze wi ków), In sty tut Hi sto -
rii Par tii przy KC KP(b)G zgod nie ze sta tu tem i in struk cja mi za twier dzo ny mi przez KC
WKP(b) pro wa dził pra ce or ga ni za cyj ne w ce lu stwo rze nia jed ne go ar chi wum par tyj ne -
go. W 1933 r. w alei Szo ty Ru sta we le go w Tbi li si zo stał wmu ro wa ny ka mień wę giel ny
pod bu dy nek In sty tu tu „Imie li” (In sty tut Mark si zmu -Le ni ni zmu), któ re go bu do wę ukoń -
czo no czte ry la ta póź niej. Od te go cza su aż do 2007 r. w tym bu dyn ku znaj do wa ło się
Ar chi wum Par tyj ne.

Zgod nie z roz po rzą dze niem Biu ra Or ga ni za cyj ne go KC WKP(b) z 2 grud nia 1939 r.
i na pod sta wie uchwa ły Biu ra Po li tycz ne go KC KP(b)G (pro to kół nr 150, pkt 42) Ob wo -
do wy Ko mi tet Par tyj ny Ab cha zji, Adża rii i Po łu dnio wej Ose tii za pro po no wał utwo rze -
nie ob wo do wych ar chi wów par tyj nych z ze spo ła mi ar chi wi stów. Waż ną czę ścią
wspo mnia nej uchwa ły by ło za le ce nie usta la nia z In sty tu tem Mark sa -En gel sa -Le ni na -Sta -
li na przy KC Ko mu ni stycz nej Par tii Związ ku So wiec kie go kwe stii zwią za nych z pu bli -
ka cją wy ni ków ba dań i edy cji do ku men tów do ty czą cych hi sto rii par tii. 

Ar chi wum Par tyj ne, któ re go zbio ry by ły sta le uzu peł nia ne, nie by ło do stęp ne dla sze -
ro kie go krę gu ba da czy i tyl ko nie licz ni na ukow cy mo gli ko rzy stać ze ści śle okre ślo nych
ma te ria łów. W cza sie pre zy den tu ry M. Gor ba czo wa sy tu acja się zmie ni ła i na ca łym ob -
sza rze Związ ku So wiec kie go za czę to po wszech nie udo stęp niać ba da czom do ku men ty.
W wy ni ku walk pro wa dzo nych w cza sie woj ny do mo wej w la tach 1991–1992 Ar chi wum
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2 Ar chi wum MSW Gru zji (II), z. 14, opis 1, ak ta nr 192, s. 607.
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Par tyj ne Gru zji by ło za gro żo ne znisz cze niem. W je go ura to wa niu po mo gły śmia łe dzia -
ła nia pra cow ni ków, któ rzy sta wia li opór w trak cie ata ków zbroj nych. Trud na sy tu acja
go spo dar cza spo wo do wa ła, że wkrót ce bu dżet ar chi wum zo stał za ję ty, pla ców ka stra ci -
ła pra cow ni ków, a do ku men tom gro zi ło znisz cze nie. W tym sa mym cza sie zo stał zli kwi -
do wa ny tak że In sty tut Mark si zmu -Le ni ni zmu.

Uchwa łą Pre zy dium Ra dy Naj wyż szej Re pu bli ki Gru zji z 11 czerw ca 1991 r.3 speł -
nio no jed nak żą da nie pra cow ni ków by łe go „Imie li” do ty czą ce wy dzie le nia ar chi wum
z KC KP Gru zji. Przy Ra dzie Naj wyż szej po wo ła no Cen trum Lu do wej Hi sto rii i Teo rii
Po li tycz nej, któ re rok póź niej przy ję ło na zwę: „In sty tut Bu do wy De mo kra cji i Po li to lo -
gii” (uchwa ła Ra dy Pań stwa Re pu bli ki Gru zji z 22 czerw ca 1992 r.)4. In sty tut, w któ re -
go skład wcho dzi ły ar chi wum i bi blio te ka na uko wa, prze trwał tyl ko czte ry la ta.
Zli kwi do wa no go Uchwa łą nr 223-11S Par la men tu Gru zji z 15 ma ja 1996 r. i Roz po rzą -
dze niem nr 558/1 prze wod ni czą ce go Par la men tu Gru zji z 17 ma ja 1996 r.5 Ar chi wum,
bi blio te ka i wy po sa że nie li kwi do wa nej pla ców ki zo sta ły prze ka za ne do Ar chi wum Pre -
zy denc kie go na mo cy Po sta no wie nia nr 673 pre zy den ta Gru zji z 14 paź dzier ni ka 1996 r.
i Uchwa łą nr 461-I Par la men tu Gru zji z 29 paź dzier ni ka 1996 r. 

Osta tecz nie w opar ciu o Roz po rzą dze nie nr 150 pre zy den ta Gru zji z 5 kwiet nia 2007 r.
Ar chi wum Par tyj ne zo sta ło prze ka za ne do Za rzą du Ar chi wów MSW. Trzy la ta póź niej
je go za sób ar chi wal ny zo stał uzu peł nio ny o:

– 670 ksią żek z bi blio te ki „Imie li”,
– 198 pa kie tów ga zet z Bi blio te ki Pu blicz nej m. Tbi li si,
– 361 j.a., na któ re zło ży ły się pro to ko ły po sie dzeń Biu ra Len tech skie go Ko mi te tu

Re jo no we go.
Obec nie Ar chi wum Par tyj ne jest jed nym z naj więk szych w Gru zji. Znaj du je się

w nim 8300 ze spo łów ar chi wal nych, któ re sta no wią bez cen ny ma te riał do ba da nia hi sto -
rii par tii i ży cia w ko mu ni stycz nym kra ju. W 2007 r. pra cow ni cy Ar chi wum MSW opra -
co wa li po nad 2 mln jed no stek prze cho wy wa nych w jed nym z bu dyn ków mi ni ste rial nej
sie ci ar chi wów w dziel ni cy Tbi li si – Mu chia ni. W ma ga zy nie Ar chi wum Par tyj ne go zo -
sta ły prze pro wa dzo ne mi kro bio lo gicz ne ba da nia la bo ra to ryj ne, re gu lar nie do ko ny wa ne
są też de zyn fek cje po miesz czeń. Ak ta są prze cho wy wa ne zgod nie z ak tu al ny mi wy ma -
ga nia mi, a uszko dzo ne ma te ria ły pod le ga ją kon ser wa cji i re stau ra cji.

W cza sie wy da rzeń tbi li skich w la tach 1991–1992 du ża część ar chi wów KGB i MSW
Gru zji zo sta ła znisz czo na. Bu dyn ki za rów no ad mi ni stra cji MSW, jak i KGB (znaj do wa -
ły się obok sie bie) cał ko wi cie spło nę ły, a za gła dzie ule gło wie le ze spo łów ar chi wal nych.

Wśród znisz czo nych ma te ria łów ar chi wal nych moż na wy róż nić (li sta nie peł na):
– do ku men ta cję per so nal ną by łych pra cow ni ków KGB Gru zji – po nad 22 000 to mów;
– ak ta spraw taj nych – po nad 7000 to mów;
– no tat ki pod su mo wu ją ce, kar ty, ra por ty i in ne do ku men ty otrzy ma ne z KGB ZSRS

w la tach 1921–1990 – po nad 70 to mów;
– pro to ko ły prze słu chań świad ków, re jo no wych se kre ta rzy par tii ko mu ni stycz nej

i osób od po wie dzial nych, do ty czą cych tzw. spra wy min grel skiej – 20 to mów;

Archiwum MSW Gruzji – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
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3 Ibi dem, z. 8, opis 24, ak ta nr 1, s. 1.
4 Ibi dem, z. 8, opis 24, ak ta nr 6, s. 1.
5 Ibi dem, z. 8, opis 24, ak ta nr 67, s. 1–2.
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– ma te ria ły do ty czą ce or ga ni za cji mien sze wi ków dzia ła ją cych w Gru zji w la tach
1921–1937;

– do ku men ta cję do ty czą cą or ga ni za cji troc ki stów dzia ła ją cych w Gru zji w la tach
1921–1939;

– ma te ria ły i ak ta z pań stwo wej kon tro li i fil tra cji jeń ców wo jen nych okre su II woj -
ny świa to wej – 45 000 to mów;

– ma te ria ły prze chwy co ne (za re kwi ro wa ne), li sty i tecz ki oso bo we – po nad 40 000
tomów;

– do ku men ta cję za wie szo nych spraw kar nych osób zre ha bi li to wa nych – po nad 
48 000 j.a.;

– ak ta spraw kar nych – po nad 17 000 j.a.;
– ma te ria ły z kon tro li i ak ta re pa trian tów – po nad 2000 j.a.;
– ak ta do ty czą ce re je stra cji ope ra cyj nej, przed sta wia ją ce war tość ope ra cyj no -hi sto -

rycz ną – po nad 1300 j.a.;
– ma te ria ły spe cjal ne – po nad 3000 j.a.;
– ma te ria ły od no szą ce się do wy da rzeń z 9 mar ca 1956 r. – 12 to mów;
– ak ta do ty czą ce po wsta nia gru ziń skich jeń ców prze ciw ko Niem com na wy spie Texel

w cza sie II woj ny świa to wej. 
W stycz niu 1992 r. oca la łe ak ta z Ar chi wum KGB zo sta ły cza so wo umiesz czo ne w bu -

dyn ku Pań stwo we go Ar chi wum Gru zji. Na po trze by prze cho wy wa nia tych ma te ria łów
kie row nic two Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pań stwo we go na prze ło mie kwiet nia i ma -
ja 1995 r. wy dzie li ło po wierzch nię w bu dyn ku na uko wo -tech nicz nym „Mo du li”. Po po -
łą cze niu MBP z MSW w 2005 r. za bez pie czo no (ana lo gicz nie do ma te ria łów KGB)
ura to wa ne z po ża ru ak ta z Ar chi wum MSW, w tym m.in. spi sy esze lo nów prze sie dleń -
ców z lat 1941–1951, ak ta spe cjal nych prze sie dleń ców i ak ty nor ma tyw ne MSW oraz
ak ta do cho dzeń. W tym sa mym ro ku pro ku ra tu ra Gru zji prze ka za ła 3324 ak ta nad zo ru
pro ku ra tor skie go, w tym te od no szą ce się do z do cho dzeń z lat trzy dzie stych XX w.

W 2005 r. roz po czął się pro ces od bu do wy i wstęp nej re stau ra cji ma te ria łów ar chi wal -
nych znaj du ją cych się w szcze gól nie złym sta nie. Te nie zwy kle trud ne, żmud ne i cza so -
chłon ne pra ce zo sta ły prze pro wa dzo ne przez pra cow ni ków ar chi wum i za pro szo nych
eks per tów. Rok póź niej roz po czę to pro ces kom pu te ry za cji sys te mu wy szu ki wa nia ma te -
ria łów ar chi wal nych.

Struk tu ra ar chi wum

Obec nie Ar chi wum MSW Gru zji skła da się z trzech wy dzia łów i dwóch grup ro bo -
czych:

Wy dział I – ar chi wum bez pie czeń stwa pań stwo we go i so wiec kiej mi li cji. Prze cho -
wy wa ne są w nim ak ta by łych ar chi wów Ko mi te tu Bez pie czeń stwa Pań stwo we go Gruzji
i Mi li cji So wiec kiej. 

Ze spół nr 1. Zgro ma dzo ne są w nim ak ty nor ma tyw ne: roz ka zy, in struk cje, po sta no -
wie nia (pro to ko ły po sie dzeń), wy da ne przez przy wód ców Ko mi sji Nad zwy czaj nej
(CzeKa) ZSRS, Pań stwo we go Za rzą du Po li tycz ne go (GPU), Lu do we go Ko mi sa ria tu
Spraw We wnętrz nych (NKWD) i mi ni stra spraw we wnętrz nych (MSW). Ze spół
zawiera 1134 to my z klau zu la mi: ści śle taj ne, taj ne, nie taj ne. Ak ty nor ma tyw ne z lat
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1917–1990 (do ku men ty z 1921 r. nie za cho wa ły się) do ty czą wie lu za gad nień i za wie ra -
ją in for ma cje o:

– skła dach oso bo wych;
– wal ce ze szpie go stwem, ban dy ty zmem, gra bie ża mi, spe ku la cja mi, kon tra ban dą,

alko ho li zmem i in.;
– agen tu rze, trans por cie, prze cho wy wa niu bro ni i kosz tow no ści;
– dys cy pli nie we wnętrz nej, wy peł nia niu roz ka zów i po sta no wień, roz pa try wa niu

spraw przez sąd wo jen ny, kon fi ska cie i re kwi ro wa niu, obro nie gra nic pań stwo wych, cen -
zu rze w pań stwo wych i pry wat nych te atrach, wy jaz dach za gra ni cę, wła sno ści dy plo ma -
tycz nej i po czcie, służ bie ku rier skiej, taj nym pro wa dze niu do ku men ta cji, wy da wa niu
ga zet, za trud nie niu i kon spi ra cji, kon tak tach z cu dzo ziem ca mi, dzia łal no ści Pań stwo we -
go Za rzą du Po li tycz ne go (GPU), udzie la niu kre dy tów, wy sył ce taj nej ko re spon den cji,
roz pa try wa niu wnio sków, sta ty sty ce więź niów, wy da wa niu wiz dy plo ma tycz nych i tran -
zy to wych, or ga ni za cji wy da rzeń spor to wych, roz miesz cze niu osób w obo zach kon cen -
tra cyj nych, wy da wa niu ocen fi nan so wych, za ka zie fo to gra fo wa nia w jed nost kach
woj sko wych, usta wie o służ bie woj sko wej, prze cho wy wa niu li te ra tu ry, pra wach urzę -
dów kon su lar nych, sta tu cie in spek cji sa ni tar nej, sprze da ży ko ni, za war to ści spe cjal nej
szkół ki, wjeź dzie i wy jeź dzie cu dzo ziem ców z ZSRS, od ci skach pal ców ele men tu prze -
stęp cze go, re gu łach fil tro wa nia osób, chro nie niu ta jem ni cy pań stwo wej, wy ko ny wa niu
za dań ope ra cyj nych i in nych.

Ze spół nr 6 (ak ta z do cho dzeń). Znaj du ją się w nim ak ta spraw kar nych wszczę tych
w la tach 1919–1989 przez przy wód ców Ko mi sji Nad zwy czaj nej (CzeKa) ZSRS, Pań -
stwo we go Za rzą du Po li tycz ne go (GPU), Lu do we go Ko mi sa ria tu Spraw We wnętrz nych
(NKWD), Ko mi te tu Bez pie czeń stwa Pań stwo we go (KGB) i mi ni stra spraw we wnętrz -
nych (MSW). Ze spół za wie ra 20 000 to mów. Po nad po ło wa roz pa try wa nych spraw zo -
sta ła wszczę ta z przy czyn po li tycz nych, a po dej rza nym przed sta wia no za rzu ty
na pod sta wie ar ty ku łów 58.10 (agi ta cja i pro pa gan da za wie ra ją ce we zwa nie do oba le nia
wła dzy so wiec kiej) i 58.11 (dzia łal ność skie ro wa na na przy go to wa nie lub po peł nie nie
prze stęp stwa). Oso by pod le ga ją ce po stę po wa niom kar nym by ły rów nież są dzo ne za:
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Nazwa Numer artykułu kodeksu karnego

zdrada ojczyzny 58.1 (а i b)

szpiegostwo 58.6

szkodnictwo 58.7

akty terrorystyczne 58.8

bezprawne przekroczenie granicy 84

kontrabanda 58.24

bezprawne operacje walutowe 58.27

fałszowanie dokumentów 58.22

spekulacje 142
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List z frontu II wojny światowej (Archiwum MSW Gruzji)

List z miejsca przesiedlenia (Archiwum MSW Gruzji)
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W ze spo le spraw kar nych zgro ma dzo no tak że ma te ria ły sprzed okre su so wie ty za cji
Gru zji, spra wy wszczę te jesz cze przez 9. i 11. Ar mię Ro sji. Są to uni ka to we do ku men ty
za rów no pod wzglę dem tre ści, jak i za łą czo nych fo to gra fii czy oso bi stej ko re spon den cji.
W ze spo le są prze cho wy wa ne tak że ak ta do ty czą ce po wsta nia z 1924 r. (zwa ne go „przy -
go dą 1924 ro ku”). In for ma cje o nim są roz sia ne w ma te ria łach z lat 1925–1927 i za wie -
ra je oko ło 4100 j.a.

Je den z naj więk szych dzia łów Ar chi wum Ko mi te tu Bez pie czeń stwa Pań stwo we go
sta no wią ma te ria ły do ty czą ce re pre sji w la tach 1937–1938 – w przy bli że niu 4180 j.a.
Licz nie re pre zen to wa ne są tak że ak ta po stę po wań kar nych wszczę tych w cza sie II woj -
ny świa to wej, przede wszyst kim z art. 58.1 (zdra da oj czy zny) Ko dek su kar ne go, w wy -
ni ku któ rych wy da wa no wy ro ki po zba wie nia wol no ści aż do 25 lat. Jak wy ni ka
z in for ma cji otrzy ma nej od człon ka ro dzi ny oso by oskar żo nej o zdra dę, w ta kich przy -
pad kach po stę po wa niem są do wym obej mo wa no rów nież krew nych prze stęp cy. Do te go
okre su od no szą się też tzw. spra wy emi granc kie, któ re to czy ły się po re emi gra cji do ZSRS
(1951–1956) człon ków rzą du nie pod le głej Gru zji i ich zwo len ni ków.

Z po stę po wań kar nych lat sie dem dzie sią tych XX w. na le ży zwró cić uwa gę na spra wy
do ty czą ce ru chu dy sy denc kie go i stwo rze nia Związ ku Hel siń skie go. Da ją one wy raź ny
ob raz sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej kra ju. Z lat osiem dzie sią tych szcze gól nie in te re su ją -
co przed sta wia się z ko lei spra wa nr 8309 (22 to my) do ty czą ca upro wa dze nia sa mo lo tu.

Ze spół nr 8 (pro to ko ły po sie dze nia Za kau ka skiej CzK, Za kau ka skie go GPU, CzK,
GPU, NKWD, Za kau ka skie go NKWD). Po nie waż w Tbi li si ulo ko wa ło się cen trum za -
kau ka skich or ga nów po li tycz nych i praw nych, w ze spo le zna la zły się pro to ko ły po sie -
dzeń Ko mi sji Nad zwy czaj nej Za kau ka skiej SRS (Za kau ka ska CzK, w tym pro to ko ły CzK
Ar meń skiej SRS i Azer bej dżań skiej SRS), Za kau ka skie go Pań stwo we go Za rzą du Po li -
tycz ne go (Za kau ka ski GPU), Ko mi sji Nad zwy czaj nej Gru ziń skiej SRS (CzK), Pań stwo -
we go Za rzą du Po li tycz ne go Gru ziń skiej SRS (GPU), Lu do we go Ko mi sa ria tu Spraw
We wnętrz nych (NKWD), a tak że li sty wy sie dlo nych i osie dlo nych, pro to ko ły po sie dzeń
re pu bli kań skiej Ko mi sji ds. Wal ki z Kontr re wo lu cją.

Ze spół za wie ra 491 j.a. z lat 1921–1955, w tym ma te ria ły:
– Ko mi sji Nad zwy czaj nej Gru ziń skiej SRS (CzK, 1921–1926) – ra zem 13 j.a. za wie -

ra ją cych pro to ko ły po sie dzeń ko mi sji, pre zy dium, ko le gium są do we go;
– Pań stwo we go Za rzą du Po li tycz ne go Gru ziń skiej SRS (Gru ziń skie go GPU, 1927–1934)

– ra zem 116 j.a.: pro to ko ły po sie dzeń, pro to ko ły po sie dzeń spe cjal nych, ma te ria ły i spi -
sy wy sie dlo nych ku ła ków;

– Za kau ka skie go Głów ne go Za rzą du Po li tycz ne go (Za kau ka skie go GPU) – ra zem
164 j.a.: pro to ko ły po sie dzeń i wy cią gi, pro to ko ły po sie dzeń ko le giów, ko le gium są do we go;

– Za kau ka skie go Lu do we go Ko mi sa ria tu Spraw We wnętrz nych (Za kau ka skie go
NKWD, 1934–1938) – ra zem 133 pro to ko ły (każ dy o ob ję to ści oko ło 460–500 stron) po -
sie dzeń trój ki, pro to ko ły po sie dzeń mi li cyj nej trój ki;

– Lu do we go Ko mi sa ria tu Spraw We wnętrz nych Gru ziń skiej SRS (Gru ziń skie go
NKWD, 1937–1938) – 122 pro to ko ły z 1937 r. (osą dzo nych 21 108 osób, z cze go roz strze -
la no 10 564) oraz 52 pro to ko ły po sie dzeń lu do wej trój ki z 1938 r. (osą dzo no 44 oso by).

W la tach 1934–1938 rząd so wiec ki roz po czął w Gru zji ma so we re pre sje. O lo sach
lu dzi de cy do wa ły tzw. trój ki (ku łac kie, lu do we i mi li cyj ne). Oso bom „po dej rza nym” naj -
czę ściej sta wia no za rzu ty po li tycz ne, oskar ża no je o agi ta cję an ty so wiec ką, prze stęp stwa
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kontr re wo lu cyj ne itd. Ska zy wa no na roz strze la nie lub 10 lat po zba wie nia wol no ści w obo -
zach kon cen tra cyj nych ZSRS.

W ze spo le nr 8 prze cho wy wa ne są rów nież spi sy wy sie dlo nych i osie dlo nych
(z 1929 r., 2 j.a.), pro to ko ły po sie dzeń re pu bli kań skiej Ko mi sji ds. Wal ki z Kontr re wo lu -
cją (1954–1955, 18 j.a.), a tak że pro to ko ły po sie dze ń spe cjal nej trój ki w spra wach pro -
wa dzo nych prze ciw ko zna nym gru ziń skim dzia ła czom spo łecz nym, w tym Ty cja no wi
Ta bi dze, Je wie ni jo wi Mi kie ła dze, Gie or gi jo wi Ma zniasz wi le mu, Wach tang dze Ko te tisz -
wi le mu i in nym.

Ze spół nr 9 (kon tro la pań stwo wa i ma te ria ły fil tra cji). Ze bra no w nim do ku men ta cję
z lat 1946–1951, w przy bli że niu 1303 j.a. Przed po ża rem w Ar chi wum KGB w ze spo le
prze cho wy wa no 45 000 akt – nie ste ty, pra wie w ca ło ści spło nę ły. War to w tym miej scu
przy po mnieć, że oso by, któ re w cza sie II woj ny świa to wej znaj do wa ły się w nie wo li, by -
ły re pre sjo no wa ne na pod sta wie oskar że nia o współ pra cę z ar mią nie miec ką. Naj pierw
pod le ga ły spe cjal nej kon tro li i re edu ka cji, a na stęp nie by ły wy sy ła ne do tzw. obo zów fil -
tra cyj nych i wy ko rzy sty wa ne do prac przy mu so wych.

Ze spół nr 12. W ze spo le są prze cho wy wa ne ak ta i ko re spon den cja o wy ko na niu naj -
wyż szej ka ry (roz strze la nie) wo bec osób osą dzo nych w la tach 1921–1952 (ra zem 92 spra -
wy). Na pod sta wie za cho wa nych do ku men tów wia do mo, że na roz strze la nie ska za no
i na stęp nie za mor do wa no 1693 oso by.

W ze spo le są tak że prze cho wy wa ne:
– li sty osób osą dzo nych na se sji wy jaz do wej Ko le gium Woj sko we go Są du Naj wyż -

sze go ZSRS;
– pro to ko ły (ko pie) po sie dzeń są do we go Ko le gium Spe cjal ne go NKWD ZSRS;
– wy kaz spraw są do wych i ka sa cyj nych roz pa trzo nych przez Try bu nał Woj sko wy i in -

for ma cje o ich re je stra cji w ar chi wum;
– li sta osą dzo nych w la tach 1937–1938 przez NKWD i pro ku ra tu rę (dwój ka). 
Ze spół nr 13 od no si się do ma te ria łów prze sie dleń ców spe cjal nych. Są tu taj spi sy

esze lo nów i ak ta prze sie dleń ców spe cjal nych od 1941 r. do 1951 r. W wy ka zach tych
znaj du ją się in for ma cje za rów no o prze sie dleń cach, jak i tych, któ rzy wró ci li z prze sie -
dleń. Wy mie nio ne są tu da ne oso bo we głów ro dzin i licz ba prze sie dlo nych ra zem z ni mi
człon ków ro dzin, w nie któ rych przy pad kach po da wa ne są imio na i na zwi ska peł no let -
nich człon ków ro dzin, a przy nie peł no let nich od no to wa na jest tyl ko ich licz ba. Po da ne
są rów nież nu me ry wa go nów i esze lo nów, któ ry mi ich trans por to wa no.

Na le ży pa mię tać, że prze sie dle niom pod le ga li: emi gran ci, tzw. zdraj cy na ro du i oj -
czy zny, by li jeń cy wo jen ni (na le żą cy do na ro do wych for ma cji ar mii nie miec kiej), po dej -
rza ni o kon takt z wy wia dem tu rec kim i człon ko wie ich ro dzin, oso by o róż nej
przy na leż no ści et nicz nej (Gre cy, irań scy i tu rec cy pod da ni oraz Niem cy, Kur do wie, Hom -
shet si i in.), oso by nie zdol ne do pra cy i nie peł no let nie. Trans por ty prze sie dleń ców były
kie ro wa ne naj czę ściej do Azji Środ ko wej (Uz bec ka SRS, Ka zach ska SRS, Kir gi ska SRS)
i na Sy be rię. Ma so we prze sie dle nia roz po czę ły się w 1941 r., po tym jak NKWD ZSRS
8 paź dzier ni ka 1941 r. wy dał Roz kaz nr 744, na pod sta wie któ re go zo sta ły prze sie dlo ne
oso by na ro do wo ści nie miec kiej.

Ze spół nr 14. Znaj du ją się w nim li sty zmar łych, wię zio nych i za gi nio nych bez wie -
ści w cza sie II woj ny świa to wej. W 150 to mach zgro ma dzo no in for ma cje o 120 000 osób.
W każ dym z nich moż na od na leźć da ne do ty czą ce 1200–1800 osób. 
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W spi sach po da no, z ja kie go re jo nu Gru zji by li po wo ły wa ni re zer wi ści i po bo ro wi
do służ by woj sko wej oraz ich ran ga i funk cja. W wy ka zach wy mie nio no żoł nie rzy za gi -
nio nych bez wie ści, po le głych na fron cie, wię zio nych, a tak że zmar łych od ran (ze wska -
za niem miejsc ich po chów ku). Na zwi ska, imio na żoł nie rzy i na zwy geo gra ficz ne są czę sto
znie kształ co ne, co utrud nia iden ty fi ka cję osób. Ory gi na ły ma te ria łów są prze cho wy wa -
ne w Po dol sku – na te re nie Fe de ra cji Ro syj skiej.

Ze spół nr 21 obej mu je ma te ria ły od no szą ce się do re ha bi li ta cji. Ze bra ne są w nim
posta no wie nia pro ku ra to ra i spi sy zre ha bi li to wa nych przez Ko le gium Woj sko we Są du
Naj wyż sze go Gru ziń skiej SRS, za wie ra ją ce in for ma cje do ty czą ce oko ło 18 000 osób.
Po wyż sza do ku men ta cja jest wy ni kiem pra cy Pro ku ra tu ry Gru ziń skiej SRS, któ ra na pod -
sta wie de kre tu Pre zy dium Ra dy Naj wyż szej z 16 stycz nia 1989 r. pod ję ła de cy zję o re -
ha bi li ta cji osób re pre sjo no wa nych przez Pań stwo wy Za rząd Po li tycz ny i Lu do wy
Ko mi sa riat Spraw We wnętrz nych.

W ze spo le zgro ma dzo no tak że prze ka za ne przez Na ro dowe Ar chi wum Gru zji spi sy
ska za nych za prze stęp stwa po li tycz ne, któ rzy zo sta li zre ha bi li to wa ni w la tach 1955–1960
przez Są do we Ko le gium Są du Naj wyż sze go Gru ziń skiej SRS. Łącz nie w 6 to mach znaj -
du je się po nad 10 768 no ta tek o re ha bi li ta cji. 

Wy dział II – Ar chi wum Par tyj ne (Ko mu ni stycz nej Par tii Gru ziń skiej SRS).
W wy dzia le tym znaj du je się obec nie 6225 ze spo łów, li czą cych 505 000 j.a. i po dzie -

lo nych na 3 ka te go rie:
1. Głów ne ze spo ły – w nich prze cho wy wa ne są do ku men ty ar chi wal ne KC KP Gru -

zji, Ko mi te tu Cen tral ne go Kom so mo łu Gru zji, Ob wo do we go Ko mi te tu Za kau ka zia, tecz -
ki spe cjal ne, wspo mnie nia gru ziń skich bol sze wi ków, ma te ria ły par tyj nej czyst ki;

2. Ze spo ły ar chi wal ne ob wo do wych, miej skich i re jo no wych ko mi te tów par tyj nych
i kom so mol skich; 

3. Do ku men ty ar chi wal ne pod sta wo wych or ga ni za cji par tyj nych funk cjo nu ją cych
w mi ni ster stwach, urzę dach i or ga ni za cjach pań stwo wych, przed się bior stwach, fa bry -
kach i in sty tu cjach, szkol nic twie wyż szym, szko łach, in sty tu tach na uko wo -ba daw czych,
koł cho zach i sow cho zach Gru ziń skiej SRS.

Ze spół nr 1. Zgro ma dzo no w nim uchwa ły biu ra Ko mi te tu Cen tral ne go Ko mu ni stycz -
nej Par tii Gru zji z klau zu lą „Tecz ka spe cjal na”, a tak że do ku men ty do ty czą ce troc ki stów,
re pre sji w la tach 1937–1938, gru ziń skie go Le gio nu Na ro do we go w Niem czech w cza -
sie II woj ny świa to wej i wy da rzeń w Tbi li si w dniu 9 mar ca 1956 r.

Ze spół nr 8. Skła da ją się na nie go wspo mnie nia zna nych gru ziń skich bol sze wi ków
o wy da rze niach ma ją cych miej sce w Gru zji w la tach 1890–1930, w tym o for mo wa niu
or ga ni za cji so cjal de mo kra tycz nej, jej roz pa dzie i po dzia le na bol sze wi ków i mien sze wi -
ków, wal ce prze ciw ko kau ka skiej ad mi ni stra cji car skiej Ro sji; ma te ria ły o tak ty ce bol -
sze wic kiej w cza sie pierw szej i dru giej re wo lu cji w Im pe rium Ro syj skim (1905–1907
i 1917), o dzia ła niach bol sze wi ków i or ga ni zo wa nych przez nich po wsta niach prze ciw -
ko De mo kra tycz nej Re pu bli ce Gru zji oraz o jej upad ku w re zul ta cie wkro cze nia Ar mii
Czer wo nej. W ze spo le prze cho wy wa ne są tak że re la cje o po szcze gól nych li de rach bol -
sze wic kich. Szcze gól ne tu taj miej sce zaj mu ją in for ma cje o dzia łal no ści re wo lu cyj nej
Józe fa Sta li na oraz o woj nie do mo wej.

Ze spół nr 10. Za wie ra spi sy osób wy klu czo nych z sze re gów par tii ko mu ni stycz nej
(wszyst kich miast i re jo nów łącz nie z au to no micz ny mi so wiec ki mi so cja li stycz ny mi
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republi ka mi Ab cha zji i Adża rii oraz Po łu dnio wo ose tyj skim Ob wo dem Au to no micz nym),
oświad cze nia wy klu czo nych z par tii, ich au to bio gra fie i do ku men ty oso bi ste.

Ze spół nr 13. Wśród zgro ma dzo nych w nim ma te ria łów moż na wy róż nić pro to ko ły
po sie dzeń Biu ra i Se kre ta ria tu, Ple num, Pre zy dium Ob wo do we go Ko mi te tu KP Za kau -
ka skiej Fe de ra cyj nej So wiec kiej So cja li stycz nej Re pu bli ki, a także ste no gra my ze zjaz -
dów or ga ni za cji ko mu ni stycz nych. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją ar chi wa lia do ty czą ce
wal ki bol sze wi ków za kau ka skich z par tia mi an ty ko mu ni stycz ny mi i ugru po wa nia mi
mien sze wi ków (Gru zja), dasz na kow ców (Ar me nia) i mu sa wa ty stów (Azer bej dżan).

Ze spół nr 14. Jest to naj więk szy i naj bar dziej zna czą cy ze spół, w któ rym są prze cho -
wy wa ne:

– pro to ko ły po sie dzeń Biu ra, Se kre ta ria tu i ple nów KC KP Gru zji;
– ste no gra my ze zjaz dów KP Gru zji;
– prze mó wie nia do ty czą ce róż nych za gad nień (z mia sta i re jo nów Gru zji);
– ko re spon den cja mię dzy róż ny mi urzę da mi;
– pi sma z KC KPZR;
– ma te ria ły do ty czą ce pra cy ko mi te tów par tyj nych au to no micz nych re pu blik: Ab cha -

skiej i Adżar skiej oraz Po łu dnio wo ose tyj skie go Ob wo du Au to no micz ne go.
Szcze gól ne miej sce wśród ar chi wa liów zaj mu ją ma te ria ły do ty czą ce: po wsta nia

Gruziń skiej SRS (la ta dwu dzie ste XX w.), an ty so wiec kie go ru chu na ro do we go w la tach
1921–1924 i po wsta nia sierp nio we go w 1924 r., wal ki z re li gią, po wsta nia Ko mi sji Nad -
zwy czaj nej (CzK) i jej dzia łań, emi gra cji gru ziń skiej, wy sie dle nia ku ła ków i knia ziów,
czyst ki w sze re gach par tii ko mu ni stycz nej Gru zji w la tach 1935–1936, re pre sji w la tach
1937–1938 i pod czas II woj ny świa to wej. 

W ze spo le moż na zna leźć tak że do ku men ty o ma so wych prze sie dle niach w la -
tach 1941–1951 (w tym oby wa te li na ro do wo ści nie miec kiej i grec kiej) oraz ma te ria ły
do ty czą ce wy da rzeń w Tbi li si w dniu 9 mar ca 1956 r. Wie le ma te ria łów od no si się do in -
dok try na cji ko mu ni stycz nej, starć per so nal nych mię dzy przy wód ca mi i wal ki we wnątrz -
par tyj nej, re ha bi li ta cji ofiar re pre sji, zim nej woj ny i po wsta nia blo ku państw Ukła du
War szaw skie go prze ciw ko NA TO, ak cji an ty so wiec kich i dzia łal no ści or ga ni za cji dy -
sy denc kich, wy da rzeń z 9 kwiet nia 1989 r., sy tu acji w Ab cha skiej Re pu bli ce Au to no -
micz nej i Po łu dnio wo ose tyj skim Ob wo dzie Au to no micz nym. Na szcze gól ną uwa gę
za słu gu ją do ku men ty od zwier cie dla ją ce dzia łal ność po szcze gól nych od dzia łów KC KP
Gru zji w ob sza rach: pra ca or ga ni za cyj no -par tyj na, agi ta cja i pro pa gan da, prze mysł
i trans port, na uka i in sty tu cje szkol nic twa, bu dow nic two i go spo dar ka miej ska, prze -
mysł lek ki i spo żyw czy, rol nic two, in sty tu cje fi nan so we i pla ni stycz ne, in sty tu cje ad -
mi ni stra cji i kul tu ry.

Ze spół nr 16. Prze cho wy wa ne są w nim ma te ria ły do ty czą ce czy stek prze pro wa dzo -
nych przez ko mi sję kon tro l ną w 1929 r. w or ga ni za cjach par tyj nych w Ab cha skiej SRS,
Adżar skiej SRS i Po łu dnio wo ose tyj skim Ob wo dzie Au to no micz nym, w re gio nach:
tbiliskim, ku taj skim, achał ka łaki skim, go rij skim i ka che tyń skim, w GPU Za kau ka zia
i Gru zji, w or ga ni za cjach par tyj nych Ar mii Czer wo nej.

Ze spół nr 96 za wie ra pro to ko ły po sie dzeń Biu ra, Se kre ta ria tu, Ple num i Pre zy dium
KC Kom so mo łu Gru zji, ste no gra my ze zjaz dów par tii ko mu ni stycz nej i Kom so mo łu,
wy kła dy od no szą ce się do róż nych za gad nień ze wszyst kich miast i re jo nów Gru zji, in -
for ma cje o przy ję ciu i wy klu cze niu z Kom so mo łu i in.
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Ze spół nr 29. W tym ze spo le ze bra no pro to ko ły po sie dzeń Biu ra i Se kre ta ria tu Kutaj -
skie go Ob wo do we go Ko mi te tu, ste no gra my ob wo do wych kon fe ren cji par tyj nych, do ku -
men ty do ty czą ce po wsta nia sierp nio we go w 1924 r. oraz wy sie dle nia ku ła ków i knia ziów
w 1928 r.

Ze spół nr 17 jest jed nym z naj bar dziej in te re su ją cych i waż nych ze spo łów Ar chi wum
Par tyj ne go. Za wie ra ma te ria ły do ty czą ce dzia łal no ści tbi li skie go Miej skie go Ko mi te tu
Par tii, w tym pro to ko ły po sie dzeń Biu ra, Se kre ta ria tu, Ple num i Pre zy dium Miej skie go
Ko mi te tu, ste no gra my z miej skich kon fe ren cji par tyj nych, róż ne pi sma, tek sty wy kła -
dów, ko re spon den cję z lat 1921–1991. 

Ze spo ły nie stan dar do we (fo to ze spo ły, książ ki, ga ze ty):
Ze spół nr 3 (fo to ze spół) za wie ra do 8000 fo to gra fii od lat sie dem dzie sią tych XIX w.

do XX w. Ze bra no w nim zdję cia W.I. Le ni na, L.D. Troc kie go, zna nych bol sze wi ków,
w tym J. Sta li na, S. Or dżo ni ki dze, F. Ma cha ra dze, I se kre ta rza KC KP Gru zji E. Sze -
ward na dze, oraz fo to gra fie do ty czą ce róż nych wy da rzeń hi sto rycz nych, m.in. z po wsta -
nia w 1924 r. i II woj ny świa to wej.

Ze spół nr 138 sta no wią mi kro fil my (ne ga ty wy i po zy ty wy) do ku men tów z lat dwu -
dzie stych XX w. zar chi wi zo wa nych w ze spo le nr 14, w tym pro to ko ły po sie dzeń Se kre -
ta ria tu i Biu ra Ko mi te tu Cen tral ne go KP Gru zji.

Ze spół nr 5 (bi blio tecz ny). Skła da się na nie go 700 ksią żek i zbio rów do ku men tów,
w tym: 

– KPZS w re zo lu cjach i uchwa łach zjaz dów, kon fe ren cji i ple nów KC (14 to -
mów, 1898–1981);

– do ku men ty do ty czą ce po li ty ki za gra nicz nej ZSRS (1917–1938);
– Woj ska Po gra nicz ne ZSRS (6 to mów, 1918–1950);
– po sie dze nia Ra dy Naj wyż szej ZSRS (ste no gra my, 1938–1990);
– książ ki do ty czą ce sto sun ków ZSRS z in ny mi kra ja mi.
Ze spół nr 4 (ga ze ty). Two rzą go kom ple ty ro syj skich i gru ziń skich cza so pism (do 40

ty tu łów) z róż nych okre sów, w tym: „Kom mu nist”, „Mo ło doj Kom mu nist”, „Tbi li si”,
„In du strial nyj Ku ta isi”, „Gru zin ska ja Re spu bli ka”, „Ba kin skij Ra bo czij”, „Praw da”,
„Izwie stia”, „So wiet ska ja Kul tu ra”, „Kom so mol ska ja Praw da”, „Lie nin sko je Zna mia”,
„Mo ło dioż Gru zji”, „Zo ria Wo sto ka”, „Bie zboż nik”, „Ra bo cza ja Mo skwa”, „Ra bo cza ja
Ga zie ta”, „Pio nier ska ja Praw da”, „Wie czer na ja Ga zie ta”, „Tbi li skij Ra bo czij”, „Włast
Tru da”, „Kra snyj Wo in”, „W Po moszcz Par tyj noj Uczo bie”, „Trud”, „Pa triot Ro di ny”,
„Druż ba”, „So wiet ska ja Ab cha zja”, „Mo ło doj Sta li niec”, „Gu dok”, „Ba tum skij Ra bo -
czij”, „Wie do mo sti Wierch no wo So wie ta SSR” i in.

Wy dział III – twór czy. Od 2008 r. pra cow ni cy ar chi wum wy da ją cza so pi smo „Ar -
chiw nyj Wiest nik” (w ję zy kach gru ziń skim i an giel skim). Uka za ło się już 15 nu me rów,
w tym nu me ry spe cjal ne:

Nr 1. Opu bli ko wa no w nim ar ty ku ły o bo ha te rach na ro do wych Gru zji – Ka ku ce Czo -
lo kasz wi li i Ko te Ab cha zi, spra wie re ży se ra Alek san dra Ach mie te le go, za mknię ciu cer -
kwi i wy da le niu z nich du chow nych, a tak że pi smo pa triar chy Am bro że go Che la ja i in.

Nr 2. Uka za ły się tu tek sty o wal ce prze ciw ko Cer kwi, szo wi ni stycz no -na cjo na li -
stycz nej par tii dasz na ków oraz wspo mnie nia o Ilii Czaw cza wa dze i in.

Nr 3. Ma te ria ły do ty czą ce: spo ru gru ziń sko -ab cha skie go, woj ny gru ziń sko -ro syj skiej
z 2008 r., ro syj skiej oku pa cji Gru zji i 11. Ar mii So wiec kiej, osie dle nia Ose tyń ców
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na ziemiach gru ziń skich, ugru po wa nia Dia no za Dżo cho je wa, bi twy o Kau kaz w la tach
1942–1943 i in.

Nr 4. Za wie ra m.in. ze zna nia pi sa rzy re pre sjo no wa nych w 1937 r., dy sy denc kie dzie -
ło Z wai da Gam sa chur dii i Mi ra ba Ko sta wy, wspo mnie nia ro syj skie go żoł nie rza, ma te -
ria ły do ty czą ce prze sie dleń na ro dów w la tach 1949–1950 i ugru po wa nia Iwa na
Kra casz wi li.

Nr 5. Zna la zły się w nim ar ty ku ły o pro pa gan do wych tra dy cjach po li ty ki za gra nicz -
nej Związ ku So wiec kie go, wy mu szo nej emi gra cji Spi ry do na Kie dia, ugru po wa niu
Dariasz wi li -Go czi tasz wi li i in.

Nr 6. Skła da ją się na nie go m.in.: pu bli ka cje o Ab cha zji, ro syj skiej po li ty ce ko lo nial -
nej w Ab cha zji, list Ł. Be rii do J. Sta li na i in.

Nr 7. Opu bli ko wa no w nim ma te ria ły do ty czą ce po li ty ki w „Ose tii Po łu dnio wej”,
o roz strze la niu Ty cja na Ta bi dze, ar ty kuł o ar chi man dry cie Pi me nie Dasz nia ni, wspo mnie -
nia cór ki Ni ko Ło mo ure go i in.

Nr 8. Za wie ra m.in. bio gra fie pa triar chów, ar ty kuł o wal ce z Cer kwią, me mo ran dum
pa triar chy Am bro że go Che la ja i od po wiedź Ław ren ti ja Be rii na me mo ran dum, li sty Kali -
stra ta Cin ca dze.

Nr 9. Za miesz czo no w nim wy ro ki wy da ne na ka pła nów aresz to wa nych w 1942 r.,
mapę po wsta nia w 1924 r., ma te ria ły do ty czą ce pro ce su Kon stan ty na An dro ni kasz wi li i in.

Nr 10. Opu bli ko wa no w tym nu me rze ar ty ku ły o tłu ma cze niu Ry ce rza w ty gry siej
skó rze na ję zyk ro syj ski oraz o re pre sjach po wy stą pie niu Ł. Be rii, w tym wo bec przed -
sta wi cie li in te li gen cji i in.

Nr 11. Po świę co ny re pre sjo no wa nym ko bie tom, wo bec któ rych tzw. trój ka NKWD
wy da ła naj wyż szy wy rok – roz strze la nie. Za wie ra m.in. in for ma cje o me to dach i for mach
tor tur i nad użyć w wię zie niach. Na pod sta wie ma te ria łów ar chi wal nych zo stał na krę co -
ny film do ku men tal ny „Pri kaz nr 00486” („Roz kaz nr 00486”).

Nr 12. Do ty czy ru chu dy sy denc kie go w Gru zji. Opu bli ko wa no w nim tek sty o na ro -
dzi nach ru chu lu do we go, o wy klu cze niu Zwia da Gam sa chur dii ze Związ ku Li te ra tów
Gru zji i in.

Nr 13. Za miesz czo no w nim wspo mnie nia gru ziń skie go czer wo no ar mi sty, ar ty ku ły
o so wiec kiej oku pa cji i 11. Ar mii, hi sto rii Aka ki ja Mi ke la dze i „amne stii” mien sze wi -
ków i in.

Nr 14. Za wie ra ma te ria ły z po stę po wa nia kar ne go wszczę te go prze ciw ko mor der com
Ilii Czaw cza wa dze (zna ne go gru ziń skie go pi sa rza i dzia ła cza spo łecz ne go).

Nr 15. Opu bli ko wa no tu ma te ria ły do ty czą ce tra gicz nych wy da rzeń z 9 mar ca 1956 r. 
War to pod kre ślić, że ar chi wum bie rze udział w pro duk cji fil mów do ku men tal nych,

przy go to wy wa niu pro gra mów edu ka cyj nych i pu bli ka cji. Je go pra cow ni cy ak tyw nie
biorą udział w au dy cjach te le wi zyj nych do ty czą cych naj now szej hi sto rii Gru zji, sze -
ro ko wyko rzy stu ją w nich ma te ria ły ar chi wal ne. Oprócz uczest ni cze nia w zdję ciach
do do ku men tal nych fil mów hi sto rycz nych ar chi wum od 2008 r. sa mo dziel nie je pro -
du ku je. Wśród naj cie kaw szych moż na wy mie nić film o „Ope ra cji pol skiej”, roz ka zie
nr 00486, so wie ty za cji Gru zji i gru ziń skich dy sy den tach. Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je jed nak film o za bój stwie Ilii Czaw cza wa dze. Ob raz jest w ca ło ści opar ty na prze -
cho wy wa nych w ar chi wum ma te ria łach z po stę po wa nia kar ne go pro wa dzo ne go
prze ciw ko mor der com. 
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W dniu 22 paź dzier ni ka 2010 r. ar chi wum zor ga ni zo wa ło wy sta wę fo to gra ficz ną
pod ty tu łem „Czer wo na hi sto ria”, a od 22 do 26 paź dzier ni ka 2010 r. mia ła miej sce gru -
ziń sko -ame ry kań ska kon fe ren cja „Na ucz się prze szło ści dla przy szło ści”. Co ro ku ar chi -
wum wy da je ka len da rze, w któ rych są za miesz cza ne in for ma cje o wy da rze niach
z naj now szej hi sto rii Gru zji, do ku men ty ar chi wal ne, li sty i ma te ria ły do cho dze nio we.

Gru pa di gi ta li za cji. 
Ko pie uzy ska ne dzię ki ska no wa niu za si la ją ar chi wum cy fro we i po zwa la ją za bez pie -

czyć ory gi na ły przed ich fi zycz nym znisz cze niem w wy ni ku wie lo krot ne go udo stęp nia -
nia. Two rzo ne są tak że elek tro nicz ne ba zy da nych, któ re umoż li wia ją od szu ki wa nie
in te re su ją cych ar chi wa liów. Obec nie zdi gi ta li zo wa nych zo sta ło ok. 8000 fo to gra fii prze -
cho wy wa nych w ar chi wum. Na le ży pod kre ślić, że za koń cze nie wy mie nio nych prac do -
pro wa dzi ło do wzro stu za in te re so wa nia za so bem ar chi wum. 

Gru pa re stau ra cji i kon ser wa cji.
Człon ko wie gru py, któ rzy prze szli spe cjal ny kurs w Na ro do wym Ar chi wum Gru zji

i Na ro do wej Bi blio te ce Gru zji, re stau ru ją i kon ser wu ją sta re do ku men ty ar chi wal ne ma -
ją ce du żą war tość hi sto rycz ną i na uko wą. Ich za cho wa nie jest bo wiem spra wą szcze gól -
nej wa gi pań stwo wej, a pod ję te dzia ła nia pro wa dzą do sze ro kie go udo stęp nia nia
naj star szych do ku men tów na ukow com i in nym oso bom za in te re so wa nym.

PrzyAr chi wum MSW Gruzji dzia ła Ra da Na uko wa, któ rej człon ko wie uczest ni czą w jego
pra cy, kon sul tu ją re ali zo wa ne pro jek ty, w tym do ty czą ce wy da wa nia ma ga zy nu „Ar chiw nyj
Wiest nik”, pla nu ją spo tka nia re dak cyj ne i te ma ty kę ba dań na uko wych pro wa dzo nych przez pla -
ców kę. W skład ra dy wcho dzą wy bit ni spe cja li ści z in sty tu cji na uko wych z róż nych kra jów:

– Tho mas Blan ton – dy rek tor Ar chi wum Bez pie czeń stwa Na ro do we go przy Uni wer -
sy te cie Je rze go Wa szyng to na (USA);

– Ro nald Gri gor Su ny – pro fe sor Uni wer sy te tu Mi chi gan i Uni wer sy te tu w Chi ca go
(USA);

– Ar se nij Ro gin skij – prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia „Me mo riał” (Ro sja);
– Mark Jung – pro fe sor asy stent Uni wer sy te tu Ruhr (Niem cy);
– Jeff Ros sman – pro fe sor Uni wer sy te tu Vir gi nia, dy rek tor Cen trum Ba dań Eu ro azja -

tyc kich (USA);
– Erick Scott – pro fe sor asy stent Uni wer sy te tu w Kan sas (USA);
– Ti mo thy Blau velt – dy rek tor Ame ry kań skiej Ra dy Edu ka cji Mię dzy na ro do wej

(USA, Gru zja);
– Oli ver Re isner – przed sta wi ciel Unii Eu ro pej skiej w Gru zji (Gru zja);
– Gri go rij Ma mu li ja – dok tor Wyż szej Szko ły Ba dań Spo łecz nych we Fran cji (Fran cja).
Ar chi wum współ pra cu je z róż ny mi or ga ni za cja mi kra jo wy mi, wśród któ rych war to

wy mie nić: In sty tut Roz wo ju Swobody In for ma cji (ID FI), La bo ra to rium Stu diów nad
Sowiec ką Prze szło ścią (SO VLAB), Gru ziń skie Ar chi wum Na ro do we i Na ro do wą Bi blio -
te kę Par la men tar ną.

Współ pra ca mię dzy na ro do wa

Za po śred nic twem Fun da cji He in ri cha Bölla dy rek tor Ar chi wum MSW Gruzji
i przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do wych zło ży li wi zy ty ro bo cze w Niem czech i Esto -
nii w ce lu wy mia ny do świad czeń.

Archiwum MSW Gruzji – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
A

R
C

H
I
W

A
 N

A
 Ś

W
I
E

C
I
E

105

04_Dzaucha:PA IPN 8  2015-12-18  01:11  Strona 105



Ar chi wum pod pi sa ło me mo ran da o współ pra cy z róż ny mi mię dzy na ro do wy mi or ga -
ni za cja mi i mu ze ami, wśród któ rych na le ży wy mie nić:

– In sty tut Ho ove ra, Uni wer sy tet Stan for da (USA);
– Mu zeum Pa mię ci Ge no cy du (USA);
– In sty tut Pa mię ci Na ro do wej (Pol ska);
– In sty tut Ba da nia Re żi mów To ta li tar nych (Cze chy);
– Uni wer sy tet Ruhr (Niem cy);
– Uni wer sy tet Za chod niej Fin lan dii (Fin lan dia);
– Sto wa rzy sze nie „Me mo riał” (Ro sja).
Ko ope ra cja z wy mie nio ny mi in sty tu cja mi jest pro wa dzo na w na stę pu ją cym za kre sie:
– z Ar chi wum In sty tu tu Ho ove ra – zbie ra nie, di gi ta li za cja i two rze nie ba zy da nych

do ty czą cych hi sto rii Gru zji XX w.
– z Ar chi wum Mu zeum Ho lo kau stu – za bez pie cze nie do stę pu do do ku men tów oraz

do star cze nie ich ko pii do mu zeum.
– z Uni wer sy te tem Za chod niej Fin lan dii – re ali za cja pro jek tu „Gru ziń ska na ro do wość

i so wiec ka wła dza: wy da rze nia z 9 mar ca 1956 r.”, po łą czo ne go z wy szu ki wa niem i roz -
po wszech nia niem do ku men tów ar chi wal nych.

– z Uni wer sy te tem Ruhr w Bo chum – pro wa dze nie wspól nych ba dań i pro jek tów edu ka -
cyj nych po łą czo nych z za pew nie niem do stę pu do do ku men tów ar chi wal nych. W cią gu ostat -
nich czte rech lat w opar ciu o za sób Ar chi wum MSW Gru zji pro wa dzo no ba da nia do ty czą ce
Wiel kie go Ter ro ru w Gru zji, któ rych efek tem ma być wy da nie dwóch to mów mo no gra fii.

– z In sty tu tem Pa mię ci Na ro do wej – wy mia na do ku men tów. W opar ciu o do świad -
cze nie IPN Ar chi wum MSW pla nu je wzię cie udzia łu w pro jek cie do ty czą cym po szu ki -
wa nia miejsc po chów ku ofiar czer wo ne go ter ro ru.

– z pra skim In sty tu tem Ba da nia Re żi mów To ta li tar nych – wy da no zbiór dokumentów
(w ję zy kach gru ziń skim, cze skim i an giel skim) po świę co ny ru cho wi dy sy denc kie mu
w Cze cho sło wa cji i Gru zji. Pra cow ni cy ar chi wum opu bli ko wa li w ma ga zy nie pra skie go
in sty tu tu ar ty kuł na uko wy o gru ziń skim dy sy den cie Re wa ze Cin ca dze. W przy szło ści
pla nu je się po głę bie nie prac na uko wych i ba daw czych mię dzy ar chi wum i in sty tu tem.

Oprócz sfor ma li zo wa nej umo wa mi współ pra cy mię dzy na ro do wej ar chi wum za an ga -
żo wa ło się w na stę pu ją ce ini cja ty wy:

– ra zem z fran cu skim ma ga zy nem „Woj na i Po kój” – ba da nie prze stępstw i wy kro -
czeń Ar mii Czer wo nej w cza sie II woj ny świa to wej.

– wspól nie z In sty tu tem Roz wo ju Swo bo dy In for ma cji (ID FI), Am ba sa dą Szwaj ca rii
w Gru zji i Po łu dnio wo kau ka skim Re gio nal nym Biu rem Fun da cji He in ri cha Bölla – zre -
alizowa nie pro jek tu pod na zwą „Sta li now skie spi sy w Gru zji, 1937–1938”.

– wraz z Tbi li skim Uni wer sy te tem Pań stwo wym, Uni wer sy te tem Ruhr, In sty tu tem
Hi sto rii Nie miec kiej w Mo skwie i Ar chi wum Fun da cji Volks wa ge na – re ali za cja pro jek -
tu pod na zwą „Bol sze wic ki po rzą dek: ma so we re pre sje w Gru zji w la tach 1937–1938”.

Dzia łal ność na uko wa

Pra cow ni cy ar chi wum pro wa dzą ba da nia na uko we w czte rech kie run kach:
Pierw szy po świę co ny jest stu dio wa niu hi sto rii ru chu dy sy denc kie go w Gru zji. Po za -

koń cze niu dwu let nie go pro jek tu pla no wa ne jest wy da nie mo no gra fii, w któ rej zo sta nie
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opi sa na ca ła hi sto ria ru chu, a na stęp nie na jej pod sta wie do ko na na bę dzie ana li za pe rio -
dy za cji naj now szej hi sto rii Gru zji. Pod sta wę źró dło wą książ ki sta no wią ma te ria ły Ar chi -
wum MSW Gru zji (by łe Ar chi wum KGB, ze spo ły ar chi wal ne KC Ko mu ni stycz nej Par tii
Gru zji oraz MSW). W Ar chi wum MSW Gru zji są prze cho wy wa ne ak ta po stę po wań kar -
nych wszczę tych prze ciw ko gru ziń skim dy sy den tom, któ re po zwa la ją szcze gó ło wo od -
two rzyć kon kret ne wy da rze nia, ich prze bieg, me to dy wal ki z opo zy cją i uza sad nie nia
wy da nych wy ro ków. Au to rom mo no gra fii po sta wio no też do dat ko wy cel – mak sy mal ne
wy ko rzy sta nie zgro ma dzo nych ar chi wa liów.

Dru gi kie ru nek – stu dia nad hi sto rią prze sie dleń spe cjal nych, któ rych zwień cze niem
ma być wy da nie mo no gra fii o hi sto rii wy sie dle nia oby wa te li Gru zji róż nych na ro do wo -
ści w cza sie rzą dów so wiec kich.

Trze cim kie run kiem ba dań na uko wych, re ali zo wa nym wspól nie z In sty tu tem Roz -
wo ju Swo bo dy In for ma cji, jest pro jekt do ty czą cy po szu ki wań miejsc po chów ku ofiar re -
pre sji lat trzy dzie stych XX w. w Gru zji. Opie ra się on na do świad cze niach pol skie go
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. 

Czwar tym kie run kiem ba dań na uko wych jest pro jekt stwo rze nia spe cjal ne go zbio ru
do ku men ta cji do ty czą ce go by łych pra cow ni ków KGB Gru zji. Pra cow ni cy ar chi wum
rejestru ją wy wia dy z by ły mi funk cjo na riu sza mi w ce lu uzu peł nie nia i za cho wa nia dla
po tom nych wie dzy o me to dach dzia ła nia Ko mi te tu Bez pie czeń stwa Pań stwo we go.

*  *  *

Ar chi wum przyj mu je in te re san tów, udzie la im po rad w za kre sie po szu ki wa nia do ku -
men tów i spo rzą dza in for ma cje ar chi wal ne o re ha bi li ta cji, ka ral no ści, prze sie dle niach
spe cjal nych (prze sie dle nia, wy sie dle nia), prze by wa niu w nie wo li i „kon tro li fil tra cyj nej”.
W ostat nich la tach, po zdi gi ta li zo wa niu zbio rów i przy go to wa niu elek tro nicz nych baz
da nych od no szą cych się do za so bu, za in te re so wa nie ar chi wum wzro sło za rów no w spo -
łe czeń stwie gru ziń skim, jak i wśród kra jo wych i za gra nicz nych na ukow ców. Z ba za mi
da nych ar chi wum za po zna ło się po nad 2000 na ukow ców i 3000 osób pry wat nych oraz
dzien ni ka rze róż nych sta cji te le wi zyj nych i ra dio wych. Ar chi wum po sia da stro nę in ter -
ne to wą: http://ar chi ve.se cu ri ty.gov.ge/in dex.html, e -ma il: ar chi ve@mia.gov.ge. Jest też
do stęp ne na Facebooku: https://www.fa ce bo ok.com/ar chi ve.mia/app_174225559282949
i YouTu be: www.youtu be.com/chan nel/UCekzjffKuWUdHeHGtqeCTRw.

S T R E S Z C Z E N I E

Za sób obec ne go Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych Gru zji sta no wią ma te ria ły
wcho dzą ce wcze śniej w skład trzech od ręb nych ar chi wów hi sto rycz nych: Ko mi te tu Bez pie czeń -
stwa Pań stwo we go Gru zji, Mi li cji So wiec kiej w Gru zji oraz Ko mu ni stycz nej Par tii Gru ziń skiej
So cja li stycz nej Re pu bli ki So wiec kiej. Au to rzy przed sta wi li ge ne zę po wsta nia tych ar chi wów, ich
za sób, scha rak te ry zo wa li za war tość naj cie kaw szych ze spo łów ar chi wal nych oraz struk tu rę or ga -
ni za cyj ną Ar chi wum MSW. W ar ty ku le zo sta ły omó wio ne rów nież za gad nie nia zwią za ne z po pu -
la ry za cją za so bu ar chi wal ne go, któ ra do ko nu je się m.in. po przez wy da wa ne przez ar chi wum
cza so pi smo „Ar chiw nyj Wiest nik” w ję zy kach gru ziń skim i an giel skim oraz uczest nic two w pro -
duk cji fil mów do ku men tal nych. Po ru szo no tak że kwe stie do ty czą ce współ pra cy mię dzy na ro do wej
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Ar chi wum MSW Gru zji z za gra nicz ny mi or ga ni za cja mi, uczel nia mi i mu ze ami oraz pro jek tów ba -
daw czych re ali zo wa nych przez jego pra cow ni ków.

Sło wa klu czo we: Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych Gru zji, Ar chi wum Ko mi te tu
Bez pie czeń stwa Pań stwo we go Gru zji, Ar chi wum Mi li cji So wiec kiej w Gru zji, Ar chi wum Ko mu -
ni stycz nej Par tii Gru ziń skiej So cja li stycz nej Re pu bli ki So wiec kiej.

S U M M A R Y

The fonds that previously comprised three separate historical archives: Committee of the State
Security of Georgia, Soviet Police in Georgia and the Communist Party of the Georgian Soviet
Socialist Republic constitute the resources of the present Archives of the Ministry of Internal Affairs
of Georgia. The authors presented origins of creation of those archives, their fonds, described the
content of the most interesting archival fonds and organizational structure of the archives of the
Ministry of Internal Affairs. The issues related to popularizing of the archival fonds that is
conducted, among others, by publishing the magazine entitled ‘Archival Herald’ in the Georgian
and English languages and participation in the production of documentaries have also been
discussed in the article. Furthermore, the aspects concerning the international cooperation of the
Archives of the Ministry of Internal Affairs of Georgia with foreign organizations, universities and
museums as well as research projects conducted by employees have been considered.   

Key words: Archives of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, Archives of the State
Security of Georgia, Archives of the Soviet Police of Georgia, Archives of the Communist Party of
the Georgian Soviet Socialist Republic. 
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 109–136

Bertram Nickolay, Jan Schneider, Henry Zoberbier*

(Instytut Fraunhofera w Berlinie)

Technologia i możliwe

zastosowania

zautomatyzowanej wirtualnej

rekonstrukcji 

podartych akt Stasi (ePuzzler)

Je sie nią 1989 r. Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pań stwo we go Nie miec kiej Re pu bli ki
De mo kra tycz nej (Mi ni ste rium für Sta ats si cher he it, MfS lub Sta si) usi ło wa ło
w trakcie taj nej ope ra cji po zbyć się ogrom nej licz by akt. Pra cow ni cy Sta si po dar li

ok. 40 mln kar tek pa pie ru – na 4 do 30 frag men tów, a nie któ re stro ny na wet drob -
niej – na 60 i wię cej. W cią gu za le d wie kil ku ty go dni po rwa no w ten spo sób co naj mniej
6 kmb akt na ok. 600 mln skraw ków, któ re do dziś są prze cho wy wa ne w 16 tys. du żych
pa pie ro wych wor ków w Urzę dzie Peł no moc ni ka Fe de ral ne go do spraw Ma te ria łów Pań -
stwo wej Służ by Bez pie czeń stwa NRD (Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, BStU).
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* W Oddziale IPN w Ka to wi cach 19 II 2014 r. od by ła się kon fe ren cja pod ty tu łem „«Ura to wa na hi -
sto ria» – wy ko rzy sta nie tech no lo gii in for ma tycz nej w pro ce sie re kon struk cji znisz czo nych ma te ria łów
ar chi wal nych”. Naj now sze osią gnię cia w dzie dzi nie re kon struk cji znisz czo nych do ku men tów oraz no -
we moż li wo ści i ko rzy ści ich za sto so wa nia w ar chi wach za pre zen to wa li przed sta wi cie le: In sty tu tu Fraun -
ho fe ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech nik Kon struk cyj nych w Ber li nie (Fraun ho fer In sti tut
für Pro duk tion san la gen und Kon struk tion stech nik; Fraun ho fer IPK Ber lin) – re ali zu ją ce go pro jekt wir -
tu al nej re kon struk cji akt Sta si, oraz fir ma MFB MusterFabrik Ber lin GmbH, któ ra zaj mo wa ła się m.in.
re stau ra cją za so bu ar chi wal ne go znisz czo ne go Miej skie go Ar chi wum Hi sto rycz ne go w Ko lo nii (Das Hi -
sto ri sche Ar chiv der Stadt Köln). Ni niej szy ar ty kuł po wstał na ba zie trzech re fe ra tów wy gło szo nych
na kon fe ren cji: dr. Ber tra ma Nic ko laya (Fraun ho fer IPK) „Po ten cjał tech no lo gii re kon struk cji”, Ja na
Schne ide ra (Fraun ho fer IPK) „«ePuzzler» – tech no lo gia i za sto so wa nia sys te mu wir tu al nej re kon struk -
cji” oraz dr. Mar ca von der Lin de na (MusterFabrik Ber lin) „Di gi ta li za cja na ska lę ma so wą oraz za bez -
pie cze nie in for ma cji na no śni kach cy fro wych (na przy kła dach ak tu al nych pro jek tów)”.
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Ręcz ne sca le nie tak ogrom nej licz by po dar tych stron moż li we jest tyl ko czę ścio wo,
co wię cej, trwa ło by nie zwy kle dłu go. Dla te go też In sty tut Fraun ho fe ra do spraw Sys te -
mów Pro duk cyj nych i Tech nik Kon struk cyj nych w Ber li nie (Fraun ho fer In sti tut für Pro -
duk tion san la gen und Kon struk tion stech nik; Fraun ho fer IPK) w 2007 r. otrzy mał od rzą du
fe de ral ne go za da nie kom plek so we go opra co wa nia sys te mu umoż li wia ją ce go zauto ma -
ty zo wa ną wir tu al ną re kon struk cję po dar tych do ku men tów Sta si. W ra mach tzw. fa zy pi -
lo ta żo wej za po mo cą te go sys te mu w pierw szej ko lej no ści wir tu al nie zre kon stru owa nych
zo sta nie ok. 15 mln skraw ków sta no wią cych w przy bli że niu za war tość 400 wor ków.

W ce lu re ali za cji przed się wzię cia w In sty tu cie Fraun ho fe ra za im ple men to wa no pro -
gram ePuzzler – cał ko wi cie no wy, stwo rzo ny do re kon struk cji, któ ry po tra fi po łą czyć ze -
ska no wa ne pa pie ro we frag men ty o róż nej cha rak te ry sty ce w kom plet ne stro ny. Po nad to
opro gra mo wa nie umoż li wia ręcz ną we ry fi ka cję i ewen tu al ną ko rek tę wąt pli wych lub nie -
jed no znacz nych wy ni ków pra cy ePuzzlera.

W prze ci wień stwie do czy sto ma nu al ne go spo so bu pra cy ePuzzler po zwa la na ob -
szer ną i do te go znacz nie szyb szą re kon struk cję znisz czo nych do ku men tów Sta si. Za po -
mo cą zło żo nych al go ryt mów opra co wy wa nia ob ra zu i roz po zna wa nia wzo rów
opro gra mo wa nie ana li zu je da ne zdi gi ta li zo wa nych skraw ków. Pa su ją ce ele men ty od szu -
ki wa ne są na pod sta wie ta kich cech jak kształt, ko lor, tek stu ra, li nio wa nie i krój czcion -
ki skraw ków, a na stęp nie łą czo ne.

1. Wy zwa nia zwią za ne z pro jek tem re kon struk cji do ku men tów Sta si

Pod sta wo wa za sa da wir tu al nej re kon struk cji od po wia da me to dy ce pra cy czło wie ka
ukła da ją ce go puz zle. Na pod sta wie wie lu cech po dej mu je on de cy zję, czy dwie czę ści
pa su ją do sie bie, czy też nie. W przy pad ku więk szych frag men tów gru pu je naj pierw
pod zbio ry ele men tów, któ re praw do po dob nie pa su ją do sie bie – eli mi nu je więc przy pa -
dek. Ana lo gicz nie do spo so bu po stę po wa nia czło wie ka ePuzzler ana li zu je naj pierw róż -
ne ce chy skraw ków, ta kie jak: kon tu ry, ko lor pa pie ru, pi smo czy li nio wa nie. Ce chy te
wy ko rzy stu je się m.in., aby otrzy mać licz bę ewen tu al nych do pa so wań na moż li wie ni -
skim po zio mie po przez ze bra nie po dob nych skraw ków za po mo cą za wę że nia ob sza ru
po szu ki wań w pod zbio rach w tak zwa ne kla stry. Wła ści wa re kon struk cja od by wa się
do pie ro w ra mach tych kla strów. Je że li dwa ele men ty pa su ją do sie bie, zo sta ją kom pu -
te ro wo po łą czo ne, a w dal szej re kon struk cji uwzględ nia się je ja ko je den więk szy frag -
ment. Pro ces ten okre śla ny jest ja ko match and mer ge. W przy pad ku do pa so wa nia
(match) ob li cza się sto pień zgod no ści dwóch ele men tów ukła dan ki, a w ko lej nym eta -
pie (mer ge) cy fro wo zo sta ją sca lo ne dwa pa su ją ce czło ny w jed ną więk szą część re kon -
struk cji.

Już dzię ki uwzględ nie niu pod czas do pa so wy wa nia je dy nie prze bie gu kon tu rów kra -
wę dzi roz darć – ja ko cech zgod no ści – ła two moż na z se tek skraw ków zre kon stru ować
nie du że czę ści, z któ rych po wsta nie na wet kil ka set stron. Speł nio ne jed nak mu szą zo stać
na stę pu ją ce wa run ki:

– prze bieg kon tu rów kra wę dzi roz darć pa su ją cych par jest w od nie sie niu do łącz nej
liczby opra co wy wa nych skraw ków „do sta tecz nie uni ka to wy”. Tyl ko wte dy prze bieg kon -
tu rów – po rów ny wal nie do bio me trycz ne go sza blo nu – mo że być za sto so wa ny ja ko se -
lek tyw ne kry te rium do pa so wa nia;
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– dys try bu cja cech, np. ko lo ru skraw ków, pi sma czy li nio wa nia, wy ka zu je w od nie -
sie niu do łącz nej licz by pod le ga ją cych opra co wa niu skraw ków „wy star cza ją cą” licz bę
mi ni mów i mak si mów. Tyl ko wów czas moż na uzy skać efek tyw ne za wę że nie ob sza ru po -
szu ki wań, któ re jest de cy du ją ce dla efek tu do pa so wa nia.

Oba wa run ki w re al nych oko licz no ściach rzad ko zo sta ją speł nio ne, a w przy pad ku
„ukła dan ki akt Sta si” – w ogó le. Ozna cza to, że sys tem po le ga ją cy wy łącz nie na ta kich
za ło że niach był by w prak ty ce bez u ży tecz ny. Do wo dzą te go na stę pu ją ce kwe stie:

1. Roz ry wa nie jest for mą nisz cze nia.
W za leż no ści od ro dza ju pa pie ru roz ry wa nie mo że pro wa dzić do trwa łe go znisz cze -

nia struk tur włó kien pa pie ru w ob sza rze kra wę dzi roz dar cia. Kil ka ro dza jów pa pie ru
w cza sie je go wy ko rzy sty wa nia, trans por tu oraz roz ry wa nia wy ka zu je ten den cję
do „strzę pie nia się”. Do cho dzi tu taj do utra ty ma te ria łu, skut kiem cze go są „na tu ral ne”
lu ki w pa rach kra wę dzi roz darć pod le ga ją cych re kon struk cji.

2. Roz dar ty pa pier bar dzo rzad ko moż na ide al nie do pa so wać.
Już w przy pad ku prze cięt nie gru be go pa pie ru (od ok. 70g/m²) na kra wę dziach roz -

darć po ja wia się tzw. ści na nie. W je go ob sza rach pa su ją ce skraw ki nie da ją się zło żyć
per se na styk, lecz mu szą zo stać na ło żo ne miej sco wo.

3. Pa ry kra wę dzi ście ra nia rzad ko są uni ka to we.
Do ku men ty czę sto roz ry wa się w ca ło ści. W ce lu przy spie sze nia ręcz ne go pro ce su

dar cia po szcze gól nych kart są one ukła da ne w stos (nie kie dy kil ka kart da ne go do ku men -
tu zo sta ło spię tych) i do pie ro wów czas roz ry wa ne ja ko ca łość. W efek cie po wsta je bar -
dzo wie le po dob nych brze gów roz dar cia, któ re pod czas sto so wa nia kon tu ru ja ko
kry te rium do pa so wa nia da ją nie jed no znacz ne wy ni ki (por. też ilu stra cję nr 1).

4. Rze czy wi ste do ku men ty mo gą w za leż no ści od da nej kar ty mieć bar dzo róż ną cha -
rak te ry sty kę.

W prak ty ce po szcze gól ne do ku men ty w przy pad ku za rów no kar ty, jak i stro ny (przed -
niej i tyl nej) mo gą wy ka zy wać du że zróż ni co wa nie w ob rę bie ich cech. Tek sty na pi sa ne
na ma szy nie mo gą np. mieć od ręcz ne no tat ki spo rzą dzo ne przez kil ka osób, po nad to jed -
na kart ka mo że być czę ścio wo po żół kła lub wy bla kła. Po wo du je to, że po szcze gól ne pa -
su ją ce skraw ki mo gą wy ka zy wać od mien ne tek stu ry, ko lo ry pi sma czy bar wy pa pie ru.
Ge ne ral nie: róż no rod ność cech skraw ków nie mo że być za tem sto so wa na ja ko kry te rium
wy łą cza ją ce przy za wę ża niu ob sza ru po szu ki wań.

5. Wszyst kie kar ty rze czy wi ste go do ku men tu mo gą mieć bar dzo jed no li tą cha rak te -
ry sty kę.

Czę sto (w prze ci wień stwie do po przed nie go punk tu) róż no rod ność ogól nych cech
wie lu ty się cy skraw ków mo że być nie wiel ka, np. gdy po dar ty zo stał kil ku set stro ni co wy
do ku ment na pi sa ny na ma szy nie. Roz ry wa nie do ty czy z re gu ły kil ku -, kil ku na stu stron
jed no cze śnie. Dla ta kiej licz by skraw ków nie jest moż li we za wę że nie ob sza ru po szu ki -
wań. Re zul ta tem są mak sy mal nie „opi sa ne” i „pu ste” skraw ki w obu kla ste rach.

Po wyż szy stan rze czy, wy stę pu ją cy nie mal że we wszyst kich te go ty pu przed się wzię -
ciach, na le ży w kon tek ście do ku men tów Sta si do dat ko wo uzu peł nić o na stę pu ją ce punk ty:

6. Wa rian cja licz by wszyst kich skraw ków jest nie zwy kle du ża.
Ak ta za kła da no w za sa dzie od utwo rze nia Sta si w 1950 r. aż do jej roz wią za nia

w 1990 r. Część do ku men tów do ty czy jesz cze okre su III Rze szy, a na wet wcze śniej sze -
go. Two rzy ło je wie le ty się cy osób, Sta si bo wiem przez ca ły czas swo je go funk cjo no wa -
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nia za trud nia ła oko ło 250 tys. eta to wych i wię cej niż 600 tys. nie ofi cjal nych pra cow ni -
ków. Po dar te zo sta ły za tem ak ta wszel kie go ty pu i róż nej cha rak te ry sty ki.

7. Ukła dan ka jest nie kom plet na.
Ze wzglę du na oko licz no ści prze ka za nia jest wy so ce praw do po dob ne, że w wor kach

bra ku je czę ści po szcze gól nych stron. Nie jest ni czym dziw nym, że w za wi ro wa niach pa -
nu ją cych w cza sie zmian ustro jo wych nie zwa ża no na to, aby wszyst kie skraw ki po dar -
tych do ku men tów tra fi ły do wła ści wych po jem ni ków. Nie kom plet ność prze ka za nych
wor ków znacz nie pod no si zło żo ność pro ce su re kon struk cji.

8. Kra wę dzie roz darć po szcze gól nych ze sta wień par skraw ków pa su ją tyl ko czę ścio wo.
Pod czas jed no cze sne go roz ry wa nia ca łych do ku men tów li czą cych wie le stron – tak

jak opi sa no to w punk cie trze cim – czę sto po wsta ją, w szcze gól no ści w przy pad ku stron
znaj du ją cych się we wnątrz pli ku, nie wiel kie skraw ki o śred ni cy kil ku mi li me trów. Na -
wet je że li te naj drob niej sze ka wał ki nie za gi nę ły, zgod nie z punk tem siód mym moż na je
zdi gi ta li zo wać i zre kon stru ować tyl ko przy uży ciu nie współ mier nie du żych na kła dów.
Dla te go też ele men ty te są od kła da ne na bok i ewen tu al nie prze ka za ne do osob ne go opra -
co wa nia. Po wo du je to, że kra wę dzie roz dar cia pa su ją cych skraw ków mo gą wy ka zy wać
znacz nie więk sze bra ki, niż opi sa no to w punk cie pierw szym.

9. Kom bi na to rycz ny wkład pra cy w re kon struk cję jest nie zmier nie du ży.
Bio rąc pod uwa gę oko licz no ści prze ka za nia, wia do mo (na szczę ście), że nie cho dzi

je dy nie o ukła dan kę skła da ją cą się z 600 mln czę ści. Chociaż po dar te do ku men ty za bez -
pie czo no w róż nych miej scach – w kon tek ście ar chi wal nym okre śla nych ja ko pro we nien -
cja – nie na le ży za kła dać, że skraw ki tych sa mych ma te ria łów moż na od na leźć w wor kach
róż nej pro we nien cji. Pró by lo so we po ka za ły, że w ra mach pro we nien cji do ku men ty roz -
dzie ra no i umiesz cza no ce lo wo w róż nych wor kach. Tak więc pod czas pro ce su od twa rza -
nia na le ży sku pić się nie na za war to ści po szcze gól nych wor ków ja ko po cząt ko wej licz bie
ele men tów do uło że nia, ale na za war to ści wszyst kich wor ków da nej pro we nien cji. W naj -
gor szym przy pad ku jed na pro we nien cja obej mu je kil ka set wor ków.

10. Błęd ne kro ki re kon struk cyj ne mul ti pli ku ją się po przez pro ces, zwięk sza ją na kład
kom bi na to rycz ny, a od pew ne go rzę du wiel ko ści skraw ków są nie moż li we do opra co -
wa nia.

W trak cie opra co wy wa nia i im ple men ta cji pro gra mu ePuzzler uwzględ nio no wa run -
ki ra mo we i oko licz no ści okre ślo ne w punk tach od 1 do 10. Ze wzglę du na czas i wy so -
kie kosz ty uwa gą ob ję to tak że wy tycz ne do ty czą ce przy dat no ści w prak ty ce oraz
wy daj no ści.

W wie lu spe cja li stycz nych ar ty ku łach (nie zbyt licz nych na ten te mat) czy ni się ide -
al ne za ło że nia i opi su je spo so by roz wią zań, któ re w okre ślo nych wa run kach da ją nad -
zwy czaj do bre wy ni ki w roz po zna wa niu, a tak że nie naj gor sze wskaź ni ki re kon struk cji.
Wy mie nia się np. na stę pu ją ce – czę sto do myśl nie za ło żo ne – wa run ki „brze go we”: kom -
plet ność skraw ka – puz zla; re kon struk cja nie wie lu stron; wy klu cza ją ce kra wę dzie roz -
darć (czę ścio wo wy ge ne ro wa ne tyl ko syn te tycz nie); bia ły pa pier z czar nym pi smem (np.
no wo cze sny wy druk la se ro wy); wie dza a prio ri o lay oucie lub o for ma cie do ku men tów;
wie dza a prio ri o orien ta cji skraw ków. Teo rie te są in te re su ją ce z aka de mic kie go punk tu
wi dze nia, ale nie ste ty nie przy dat ne do roz wią za nia re al nych za dań (od pew ne go rzę du
wiel ko ści). Dla te go też przy re kon struk cji do ku men tów Sta si moż na je by ło wziąć
pod uwa gę wy łącz nie wa run ko wo. Pod czas opra co wy wa nia ca ło ścio wej lo gi ki ePuzzlera,
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w szcze gól no ści przy go to wy wa nia róż no rod nych mo du łów ba da nia ob ra zu i roz po zna -
wa nia wzo rów, na któ rych ba zu je ePuzzler-work flow, od po cząt ku sto so wa no się do po -
niż szych za sad:

1. Nie ist nie je a prio ri żad na wie dza do ty czą ca for ma tu stron pod le ga ją cych re kon -
struk cji.

2. Nie ist nie je a prio ri żad na wie dza do ty czą ca za war to ści stron pod le ga ją cych sca -
le niu.

3. Nie ist nie je al go ryt mi ka, któ ra spra wia, że do wol ne tek sty sta ją się czy tel ne dla
kom pu te ra.

4. Nie ist nie je żad na ogól nie obo wią zu ją ca ilość ob ra zo wych cech po zwa la ją ca
na pod ję cie jed no znacz nej de cy zji, czy „do pa so wa nie jest po praw ne/nie jest po praw ne”.

5. Nie mo że ist nieć gór na gra ni ca sys te mo wa do jed no cze śnie opra co wy wa nych
skraw ków.

6. Licz bę ele men tów ukła dan ki na le ży utrzy my wać na moż li wie ni skim po zio mie.
Dzię ki im ple men ta cji in te li gent nych tech nik opra co wa nia ob ra zu oraz me tod fil tra -

cji prze bie gu pra cy (work flow) sta ło się moż li we opra co wy wa nie po frag men to wa nych
do ku men tów Sta si. Nie po czy nio no przy tym żad nych za ło żeń a prio ri da le kich od prak -
ty ki. Do stęp ne ce chy eks tra hu je się ra czej każ do ra zo wo w od nie sie niu do skraw ka. To
zna czy, że za sad ni czo nie szu ka się okre ślo nych cech, lecz bez uprzed niej zna jo mo ści
cha rak te ry sty ki da ne go ka wał ka od szu ki wa ne są moż li wie wszyst kie ce chy da ne go
elemen tu. Sta wia to wy raź nie wyż sze wy ma ga nia al go ryt mi ce oraz wy ma ga moc nych
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Ilu stra cja nr 1. Przy kład do ku men tów roz dar tych w ca ło ści z bar dzo po dob ny mi
kra wę dzia mi roz dar cia. Kil ka stron do ku men tu ro ze rwa ne go za jed nym ra zem

pro wa dzi z re gu ły do wie lo znacz nych pro po zy cji re kon struk cyj nych. 
Z le wej stro ny i w środ ku: pro po zy cje do pa so wa nia skraw ka z tek stem DDR 

jest nie wła ści we. Z pra wej stro ny: po łą cze nie skraw ka z tek stem DDR 
jest po praw ne

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014
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i cza so wo efek tyw nych me tod prze twa rza nia ob ra zu i roz po zna wa nia wzo rów. Mo du ły
opra co wa ne w ra mach pro jek tu pra cu ją w try bie Puz zle -work flow, do te go suk ce syw nie
wg za sa dy „naj pierw low -le vel (np. ko lor pa pie ru), po tem high -le vel (np. fre kwen cja wier -
szy)”, aż do wy se lek cjo no wa nia co raz bar dziej praw do po dob nych frag men tów do po łą -
cze nia. Do pie ro to cią głe wy klu cza nie wąt pli wych ele men tów pro wa dzi do znacz nej
re duk cji licz by skraw ków w ca ło ści ukła dan ki, tj. do za cho wa nia szó stej za sa dy, i umoż -
li wia zło że nie po frag men to wa nych do ku men tów Sta si. Wła ści wy tryb pra cy jest re ali zo -
wa ny dzię ki wraż li we mu na kon tekst opro gra mo wa niu struk tu ral ne mu, któ re zo sta ło
ostat nio opra co wa ne przez In sty tut Fraun ho fe ra i ukie run ko wa ne na mak sy mal ny sto -
pień pa ra le li za cji.

2. Spo sób funk cjo no wa nia ePuzzlera

Opra co wa ny przez In sty tut Fraun ho fe ra sys tem ePuzzler sta no wi szkie let zauto ma ty -
zo wa nej wir tu al nej re kon struk cji po frag men to wa nych do ku men tów Sta si. Zauto ma ty zo -
wa ny ozna cza w tym przy pad ku, że od by wa się ona we współ pra cy z jed nym lub kil ko ma
ope ra to ra mi. Pro ces re kon struk cji nie jest więc prze pro wa dza ny w peł ni au to ma tycz nie,
bez in ge ren cji czło wie ka. Jed nak że wszyst kie kro ki pro ce su wy ma ga ją ce ma nu al ne go
dzia ła nia są przy go to wy wa ne au to ma tycz nie przez ePuzzlera. A więc ope ra tor, oszczę dza -
jąc czas, mo że wy ko ny wać po ko lei od po wied nie czyn no ści, zgod nie z okre ślo nym sche -
ma tem. Za sto so wa ne przy tym na rzę dzia są ści śle zin te gro wa ne z ePuzzlerem i sta no wią
istot ny ele ment ca łe go sys te mu, wy kra cza ją cy po za wła ści we „skła da nie puz zli”.

Po ni żej krót ko opi sa no eta py pro ce su zauto ma ty zo wa nej wir tu al nej re kon struk cji.
1. Wpro wa dze nie do sys te mu śle dze nia ska ne ra in for ma cji prze ka za nych przez pra -

cow ni ków Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go ds. Ma te ria łów Sta si.
Przed di gi ta li za cją skraw ki w trak cie tzw. wstęp ne go sor to wa nia są ręcz nie przy go -

to wy wa ne przez pra cow ni ków Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go ds. Ma te ria łów Sta -
si. Pod czas tych czyn no ści ka wał ki są sor to wa ne we dług trans por tu i jed nost ki
opra co wa nia (TVe – Trans port und Ve rar be itung se in he it), zgod nie z kry te ria mi obo wią -
zu ją cy mi w Urzę dzie Peł no moc ni ka Fe de ral ne go, oraz pa ko wa ne do kar to nów. W cza -
sie te go pro ce su usu wa ne są np. spi na cze, przy po rząd ko wa ne zo sta ją ko per ty
z od dzie lo nym ma te ria łem, a ele men ty, któ re nie pod le ga ją wir tu al nej re kon struk cji, są
pa ko wa ne do osob nych kar to nów. Wszyst kie ko per ty, kar to ny itp. otrzy mu ją nu mer od -
po wia da ją cy wła ści we mu trans por to wi i jed no st ce opra co wa nia TVe (nu mer trans por tu
i opra co wa nia), tj. TVN (TVN – Trans port - und Ve rar be itung snum mer), po czym zo sta -
je on na nich umiesz czo ny.

Po nad to wszyst kie skraw ki są dzie lo ne przez pra cow ni ków Urzę du Peł no moc ni ka
Fe de ral ne go ds. Ma te ria łów Sta si na róż ne ka te go rie i od po wied nio ozna cza ne, m.in.
ja ko to war A i to war B, a tak że znacz nik K i znacz nik S. Ozna cze nia „to war A i B”
to efekt oce ny za war to ści do ko na nej przez Urząd Peł no moc ni ka Fe de ral ne go, gdzie
towar B za wie ra naj praw do po dob niej tre ści nie istot ne, któ re za pew ne po re kon struk cji
bę dzie moż na usu nąć. Znacz nik K otrzy mu ją ma łe frag men ty, a znacz nik S – skraw ki
na le żą ce do akt tej sa mej spra wy (ewen tu al nie spię te ra zem). Wszyst kie ozna cze nia mu -
szą zo stać uwzględ nio ne w trak cie di gi ta li za cji, a tak że w na stę pu ją cym po niej pro ce -
sie re kon struk cji.
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2. Di gi ta li za cja.
Pod czas di gi ta li za cji od by wa się prze nie sie nie fi zycz nych ele men tów do świa ta wir -

tu al nej re kon struk cji. Po za wła ści wym utwo rze niem ob ra zu skraw ka prze nie sio ne tak że
zo sta ją – w for mie me ta da nych ja ko je den frag ment ukła dan ki – wszyst kie zna ne in for -
ma cje nie zbęd ne do dal sze go opra co wa nia.

Każ dy frag ment ska no wa ny jest w tym ce lu z obu stron, w wy ni ku cze go ma on w sys -
te mie dwa ob ra zy. Po wsta ła w ta ki spo sób pa ra skraw ków otrzy mu je bie żą ce ozna cze -
nie, któ re za wie ra nu mer trans por tu i opra co wa nia TVN, da ne kar to nu oraz za pi sa ne
wcze śniej ce chy ka te go rii.

3. Im port zdi gi ta li zo wa nych skraw ków.
Ob ra zy skraw ków da nej jed nost ki opra co wa nia, tj. z re gu ły wszyst kie skraw ki z jed -

ne go nu me ru trans por tu i opra co wa nia TVN, przed przy stą pie niem do ukła da nia (puz -
zlo wa nia) mu szą zo stać wgra ne do sys te mu ePuzzler. W ce lu prze pro wa dze nia im por tu
na le ży w od po wied niej ko lej no ści wy ko nać na stę pu ją ce eta py pro ce su:

a) za pew nie nie ja ko ści zdi gi ta li zo wa nych ob ra zów skraw ków, ewen tu al nie wraz
z przy go to wa niem błęd nych ko pii cy fro wych oraz wy sor to wa niem ma łych skraw ków
nie przy dat nych do opra co wa nia;

b) au to ma tycz ne za pi sa nie ob ra zów skraw ków w ba zie da nych;
c) ewen tu al ne ręcz ne dzie le nie ob ra zów skraw ków da nej jed nost ki opra co wa nia

na pod zbio ry, któ re cha rak te ry zu ją się róż nym prio ry te tem przy ukła da niu frag men tów,
np. ni ski ma ją nie wy peł nio ne dru ki for mal ne, nie za pi sa ne kar ty ka len da rzy na biur ko
itp.1

4. Ukła da nie (puz zle).
Ob ra zy skraw ków da nej jed nost ki opra co wa nia ukła da ne są wg stra te gii drze wa bi -

nar ne go, zgod nie z za sa dą „każ dy prze ciw każ de mu”. Pro gram au to ma tycz nie ob li cza
praw do po dob ne do pa so wa nia ele men tów i/lub czę ścio we re kon struk cje („kan dy da ci”).
Wszyst kie frag men ty wy ka zu ją ce do sta tecz nie wie le cech wspól nych (np. prze bieg kon -
tu rów, pi smo, li nio wa nie itp.) są au to ma tycz nie skła da ne. „Kan dy da ci” wy ka zu ją cy sła -
be lub wza jem nie wy klu cza ją ce się ce chy (np. prze bieg kon tu rów pa su je, ale nie ma
kon ty nu acji pi sma) zo sta ją wy świe tle ni na mo ni to rach kom pu te rów ope ra to rów Urzę du
Peł no moc ni ka Fe de ral ne go ds. Ma te ria łów Sta si („pro po zy cje”). Wszyst kie pro po zy cje
przy ję te przez pra cow ni ków Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go zo sta ją ra zem po skła -
da ne, na to miast po zo sta łe – od rzu co ne. Tym sa mym opra co wa nie da nej jed nost ki przy -
po mi na grę w ping -pon ga, wg au to ma tycz nych kro ków ePuzzlera i z od ręcz ny mi
dzia ła nia mi ope ra to ra.

5. Za pew nie nie ja ko ści (QS) (QS – Qu alitätssi che rung).
Na ko niec opra co wa nia da nej jed nost ki wszyst kie re kon struk cje prze pro wa dzo ne

w po przed nim eta pie pro ce su mu szą zo stać pod da ne ma nu al ne mu pro ce so wi za pew nie -
nia ja ko ści. Pra cow ni cy Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go w do wol nej ko lej no ści
na swo ich kom pu te rach prze pro wa dza ją na stę pu ją ce kro ki pro ce su:

a) po twier dze nie po praw nej cał ko wi tej re kon struk cji;
b) usu nię cie błęd nie uło żo nych skraw ków w czę ścio wej lub cał ko wi tej re kon struk cji;
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1 Cał kowicie pu ste skraw ki mo gą zo stać wy sor to wa ne przez ePuzzlera au to ma tycz nie, ewen tu al -
nie – otrzy mać ni ski prio ry tet. Po nie waż nie wy peł nio ne dru ki w sen sie ob ra zo wym nie są pu ste, usta le -
nie prio ry te tu te go ty pu mu si od by wać się ręcz nie.
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c) zmia na sta tu su czę ścio wej re kon struk cji na cał ko wi tą2;
d) ewen tu al ne drob ne usta wie nia skraw ków za rów no w re kon struk cjach cał ko wi tych,

jak i w czę ścio wych zmie nio nych na cał ko wi te.
6. Przy go to wa nie wy ni ków re kon struk cji (PDF/A i wy druk).
Po za koń cze niu eta pu za pew nie nia ja ko ści wszyst kie re kon struk cje cał ko wi te oraz

czę ścio we zmie nio ne na cał ko wi te da nej jed nost ki opra co wa nia kon wer to wa ne są au to -
ma tycz nie przez ePuzzlera do for ma tu ar chi wi za cji PDF/A. Dla każ dej re kon struk cji
gene ro wa ne są dwa pli ki PDF/A: je den dla awer su, dru gi dla re wer su. Wszyst kie pli ki
PDF/A oraz po zo sta łe pa ra me try da nej jed nost ki opra co wa nia prze ka zy wa ne są Urzę do -
wi Peł no moc ni ka Fe de ral ne go ds. Ma te ria łów Sta si w for mie za pi su li nio we go na taśmach
LTO lub na DVD.

Wszyst kie pli ki PDF/A, któ re nie są pu ste, zo sta ją po nad to wy dru ko wa ne, a na stęp -
nie prze ka za ne do Urzę du. Wy druk zo sta je wy ko na ny za po mo cą na rzę dzi zin te gro wa -
nych z sys te mem ePuzzler.

W na stęp nej czę ści ar ty ku łu opi sa no szcze gó ło wo trzy eta py pro ce su: di gi ta li za cję,
ukła da nie (wraz z za pew nie niem ja ko ści) oraz przy go to wa nie wy ni ków re kon struk cji.

2.1. Di gi ta li za cja
Ca ły prze bieg di gi ta li za cji skła da się z czte rech uza leż nio nych od sie bie faz, z któ -

rych każ da mo że zo stać prze pro wa dzo na w od ręb nym cza sie (por. ilu stra cja nr 2). Ta ki
spo sób po stę po wa nia umoż li wia efek tyw ny prze bieg ca łe go pro ce su.

Ilu stra cja nr 2. Eta py ca łe go prze bie gu di gi ta li za cji

Źró dło: arva to AG3

Frag men ty do ku men tów Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go róż nią się w kil ku istot -
nych punk tach od tych opra co wy wa nych w ra mach tra dy cyj nej di gi ta li za cji do ku men -
tów. Z re gu ły do ty czy to skraw ków po cho dzą cych ze zwy kłe go pa pie ru. W po je dyn czych
przy pad kach frag men ty są z pa pie ru o więk szej gra ma tu rze (np. kar to no we kar ty map)
lub z bar dzo cien kie go pa pie ru (kal ka do ma szy ny do pi sa nia). W związ ku z ce lo wym
i gwał tow nym nisz cze niem do ku men tów przez Sta si za cho wa ne frag men ty są skraw ka -
mi nie ma ją cy mi okre ślo ne go for ma tu czy kon tu ru. W za leż no ści od stop nia znisz cze nia
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2 Peł no moc ni ko wi fe de ral ne mu prze ka zy wa ne są je dy nie re kon struk cje cał ko wi te oraz czę ścio we
zmie nio ne na cał ko wi te. Je że li re kon struk cja czę ścio wa, w któ rej naj praw do po dob niej bra ku je je dy nie
pu stych skraw ków, nie mo że przejść na po ziom sta tu su re kon struk cji cał ko wi tej, Urząd Peł no moc ni ka
Fe de ral ne go nie uzy ska do stę pu do jej za war to ści.

3 Arva to AG to spół ka po wsta ła 1 VII 1999 r. w Niem czech, któ ra zaj mu je się out so ur cin giem i sta -
no wi dział mię dzy na ro do we go kon cer nu Ber tel smann SE & Co.KGaA. Jej na zwa to akro nim od słów:
Ars für Va ria tion für Tech nik und für Or ga ni sa tion.
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moż li wy jest za rów no wszel ki kształt i w przy bli że niu każ da wiel kość oraz do wol na ko -
lej ność ele men tów – od mniej szych niż 2 × 2 cm do for ma tu A3. Do dat ko we wy mie sza -
nie frag men tów do pro wa dzi ło do te go, że w wor kach, w któ rych prze cho wy wa ne są
skraw ki, pa nu je tyl ko czę ścio wy po rzą dek – tak więc obok bar dzo ma łe go ka wał ka mo -
że po ja wić się ele ment roz mia ru A5.

Ilu stra cja nr 3. Frag men ty do ku men tów Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go 
ds. Ma te ria łów Sta si

Źró dło: Urząd Peł no moc ni ka Fe de ral ne go ds. Ma te ria łów Sta si

Ka wał ki prze ka za ne przez Urząd Peł no moc ni ka Fe de ral ne go ze wzglę du na ich prze -
zna cze nie (znisz cze nie) oraz wsku tek prze cho wy wa nia w pa pie ro wych wor kach mo gą
znaj do wać się w róż nym sta nie – być po za gi na ne, na de rwa ne, po strzę pio ne, po ob ci na ne
lub uszko dzo ne w in ny spo sób. Pier wot ny stan fi zycz ny frag men tów sta no wi tym sa mym
du że wy zwa nie w za kre sie przy go to wa nia i dal szej di gi ta li za cji.

W ra mach pro jek tu do ty czą ce go ma te ria łów Sta si obec nie do di gi ta li za cji sto su je
się wiel ko for ma to wy ska ner du plex, któ ry jest w sta nie sko pio wać do ku men ty za dru -
ko wa ne z obu stron, o sze ro ko ści do 36 ca li (915 mm). Urzą dze nie, pier wot nie prze -
zna czo ne do di gi ta li za cji obu stron ga zet, zo sta ło zmo dy fi ko wa ne na pod sta wie
spe cjal nych wy ma gań w za kre sie di gi ta li za cji frag men tów do ku men tów. W ce lu di gi -
ta li za cji skraw ków pa pie ru kie ro wa no się m.in. za sa dą no śni ków obiek tów. Po stę po -
wa nie to od po wia da zna nej me to dzie z mi kro sko pii, po le ga ją cej na umiesz cza niu
ma łych obiek tów na prze źro czy stych no śni kach o zna nej wiel ko ści w ce lu lep sze go
po słu gi wa nia się ni mi. Cho dzi tu taj o opa ko wa nia fo lio we o wy mia rach 660 × 597 mm,
w któ rych umiesz cza się skraw ki prze zna czo ne do di gi ta li za cji. Fo lia wpro wa dza na
jest do ska ne ra, któ ry ją po bie ra, blo ku je, a na stęp nie au to ma tycz nie prze cią ga i wy -
rzu ca z ty łu. Po szcze gól ne war stwy fo lii ma ją gru bość ok. 165 µm, są an ty sta tycz ne
z obu stron i mi ni mal nie od bi ja ją świa tło, wy ka zu ją zni ko me zu ży cie abra zyj ne
i wszyst kie są od por ne na zgię cia.

Ze ska ne rem zin te gro wa ne są dwa apa ra ty fo to gra ficz ne. Ta ka bu do wa umoż li wia di -
gi ta li za cję zgod ną z orien ta cją i jed na ko wym po kry ciem za rów no awer su, jak i re wer su
skraw ków znaj du ją cych się w trak cie ko pio wa nia w fo liach.

Dzię ki za sto so wa niu fo lii kurz i za nie czysz cze nia, któ re znaj du ją się jesz cze na skraw -
kach, po zo sta ją we wnątrz i nie bru dzą czę ści urzą dze nia, np. de li kat nych ele men tów opty -
ki. Fo lię w ra zie ko niecz no ści moż na wy czy ścić, a w osta tecz no ści – wy mie nić. Po nad to
uło że nie w nich skraw ków za po bie ga ich bez po śred nie mu ob cią że niu w trak cie pro ce su.
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Tym sa mym cho dzi o wy jąt ko wo ostroż ny spo sób di gi ta li za cji, za po mo cą któ re go można
ska no wać tak że bar dzo po dar te i łam li we frag men ty. Ście ra nie pa pie ru prak tycz nie nie
wy stę pu je, po nie waż skraw ki prze kła da ne są je dy nie z kar to nu ar chi wi za cyj ne go do fo -
lii i po now nie do kar to nu.

2.1.1. Przy go to wa nie
Frag men ty prze zna czo ne do ska no wa nia prze ka zy wa ne są przez pra cow ni ków Urzędu

Peł no moc ni ka Fe de ral ne go w kar to nach prze zna czo nych do ar chi wi za cji, wy ko na nych
z tek tu ry mi kro fa li stej, bez kwa so wej i od por nej na sta rze nie. Każ dy z przy go to wa nych
kar to nów ma w mo men cie prze ka za nia wi docz ną ety kie tę i zo sta je za re je stro wa ny w sys -
te mie śle dze nia ska ne ra.

Ilu stra cja nr 4. Przy kład wy peł nio nych kar to nów ar chi wi za cyj nych. 
Z pra wej stro ny se ria skraw ków spię tych ra zem w jed nej ko per cie

Źró dło: arva to AG 

W ra mach przy go to wań kar ton ze skraw ka mi prze zna czo ny mi do ze ska no wa nia zo -
sta je po bra ny z ma ga zy nu tym cza so we go. Ska ner od czy tu je z ety kie ty z ko dem pa sko -
wym pro we nien cję i nu mer kar to nu, a sys tem śle dze nia za pi su je sta tus „Przy go to wa nie”.

W pierw szej ko lej no ści każ dy frag ment ukła da się osob no, a te moc no po fał do wa ne
pod da je na wstę pie de li kat ne mu wy gła dze niu. Ostroż nie usu wa ne są rów nież ob ce cia ła
(spi na cze, zszyw ki, ma te riał, któ ry nie jest pa pie ro wy, jak np. ta śmy fil mo we4) oraz za -
gię cia, tak aby moż na by ło wło żyć do fo lii sa me skraw ki. Po nad to mię dzy po szcze gól -
ny mi frag men ta mi mu si po zo stać od po wied nia ilość wol ne go miej sca, że by w trak cie
di gi ta li za cji nie zo sta ły omył ko wo roz po zna ne ja ko po je dyn czy ele ment.

Aby w pro ce sie re kon struk cji moż na by ło za sto so wać wszyst kie ozna cze nia ma te ria -
łów, ja kie zo sta ły nada ne im przez pra cow ni ków Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go, sto -
su je się ko dy pa sko we do zna ko wa nia skraw ków. W cza sie przy go to wań ko dy pa sko we
wkła da ne są do fo lii i od czy ty wa ne przez ska ner w trak cie di gi ta li za cji. W za leż no ści
od tre ści za pi sa nej pod da nym ko dem pa sko wym od po wied nie in for ma cje są sys te ma -
tycz nie re je stro wa ne i łą czo ne z wła ści wym skraw kiem.
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4 Ma te riał nie na da ją cy się do ze ska no wa nia jest zwra ca ny Urzę do wi Peł no moc ni ka Fe de ral ne go
wraz z in for ma cją o kar to nie ar chi wal nym, z któ re go zo stał po bra ny. 
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Ilu stra cja nr 6. Sta no wi sko pra cy w pro ce sie ska no wa nia. Z le wej: w trak cie 
ska no wa nia; z pra wej: pa ko wa nie już zdi gi ta li zo wa nych fo lii

Źró dło: arva to AG

Ilu stra cja nr 7. Mo duł ska no wa nia – wła sny pro jekt In sty tu tu Fraun ho fe ra

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

Ilu stra cja nr 5. Przy go to wa nie fo lii. Od le wej do pra wej: miej sce przy go to wań,
oczysz cza nie fo lii, ukła da nie skraw ków, przy kry wa nie fo lią

Źró dło: arva to AG 
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Ilu stra cja po ka zu je pro ces umiesz cza nia ele men tów w fo lii. Naj pierw czy ści się ją
od we wnątrz. Na stęp nie z kar to nu po szcze gól ne frag men ty są wyj mo wa ne, oce nia ne,
a na stęp nie przy go to wy wa ne tak, aby nada wa ły się do ze ska no wa nia, do pie ro po tych
czyn no ściach ukła da ne są na fo lii. Po kom plet nym za peł nie niu fo lii zo sta je ona wy czysz -
czo na od ze wnętrz nej stro ny i odło żo na wraz z po zo sta ły mi.

Po nie waż przed mio tem przy go to wań jest pa pier, w trak cie tych czyn no ści po wsta je du -
żo ku rzu. W ce lu utrzy ma nia czy sto ści fo lii na jak naj wyż szym po zio mie, a przede wszyst -
kim unik nię cia błęd nych ko pii cy fro wych w wy ni ku obec no ści ob cych czą ste czek za rów no
we wnątrz, jak i na fo lii (kurz z pa pie ru, włók na, wło sy, brud itp.), pra cow ni cy w trak cie pro -
ce su no szą rę ka wicz ki oraz far tu chy ro bo cze, któ re za po bie ga ją prze no sze niu od ci sków pal -
ców oraz włó kien z odzie ży na fo lie. Po nad to za in sta lo wa no fil try oczysz cza ją ce po wie trze.

2.1.2. Ska no wa nie
Dla każ de go zdi gi ta li zo wa ne go kar to nu w sys te mie śle dze nia ge ne ro wa ne jest własne

za da nie ska no wa nia, któ re ozna cza ne jest wg pro we nien cji i nu me ru kar to nu. Kod pa -
sko wy kar to nu prze zna czo ne go do sko pio wa nia zo sta je od czy ta ny i w sys te mie śle dze -
nia po ja wia się sta tus „Ska no wa nie”. Wszyst kie fo lie da ne go kar to nu ar chi wi za cyj ne go
są di gi ta li zo wa ne po ko lei. Prze cią ga ne są po je dyn czo przez ska ner, di gi ta li zo wa ne z obu
stron, a na stęp nie wy rzu ca ne do spe cjal ne go po jem ni ka prze chwy tu ją ce go.

Ilu stra cja uka zu je sta no wi sko pra cy w cza sie ska no wa nia. Na pierw szym pla nie wi -
docz ny jest wó zek trans por to wy z fo lia mi prze zna czo ny mi do ska no wa nia oraz kar to -
nem ar chi wi za cyj nym, na dru gim pla nie – ska ner. Na mo ni to rze przy ścia nie moż na
do strzec pierw szy ob raz pre zen tu ją cy zdi gi ta li zo wa ną fo lię.

Po wy ko na niu di gi ta li za cji wszyst kich fo lii z da ne go kar to nu „za da nie ska no wa nia
zo sta je za koń czo ne”. Każ dy ob raz skraw ka otrzy mu je uni ka to wą (z ko lej nym nu me rem)
na zwę pli ku, w któ rym za ko do wa ne są m.in. nu mer wor ka i kar to nu, a tak że ro dzaj ma -
te ria łu i po zo sta łe ce chy. Nu me ra cja frag men tów znaj du ją cych się w fo lii od by wa się
w ko lej no ści, we dług wier szy, od le wej gór nej stro ny do pra wej dol nej. Ob ra zy skraw -
ków z za koń czo ne go za da nia ska no wa nia zo sta ją uło żo ne wg tym cza so we go spi su w celu
wy ko na nia kon tro li ja ko ści.

2.1.3. Za pew nie nie ja ko ści
W ce lu za gwa ran to wa nia pra wi dło we go prze bie gu czyn no ści zo stał zde fi nio wa ny wie -

lo eta po wy pro ces za pew nie nia ja ko ści. Każ da ko pia cy fro wa mu si zo stać uważ nie oce nio -
na, aby do eta pu re kon struk cji nie prze ka za no myl nych ob ra zów. Za po ten cjal ne błę dy uwa ża
się na przy kład „ośle uszy” (za gię te ro gi kar tek), ob ce czą stecz ki, jak brud czy włók na na ob -
ra zach, a tak że za kłó ce nia ob ra zu, np. cie nie i barw ne znie kształ ce nia. Po nad to bez po śred -
nio po di gi ta li za cji fo lii ope ra tor ska ne ra ma za za da nie skon tro lo wać, czy uzy ska ne ob ra zy
są kom plet ne. Spraw dza ne jest, czy wszyst kie umiesz czo ne w fo lii skraw ki zo sta ły po praw -
nie od se pa ro wa ne oraz czy moż na wy ge ne ro wać od po wied nie po je dyn cze ob ra zy.

Po nie waż pro ces re kon struk cji uza leż nio ny jest w znacz nej mie rze od jak naj wier niej -
sze go od wzo ro wa nia, tj. od naj wyż szej ja ko ści i bra ku błę dów w ob ra zach, w ce lu za pew -
nie nia je go od po wied niej ja ko ści stwo rzo no spe cjal ne sta no wi sko pra cy. Do dat ko wa oso ba
przed osta tecz ną ak cep ta cją uzy ska nych ska nów po now nie kon tro lu je każ dy po je dyn czy
ob raz. Ta do dat ko wa we ry fi ka cja chro ni przed zwy kły mi ludz ki mi błę da mi.
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2.1.4. Post pro ces sing
W ra mach post pro ces sin gu frag men ty do ku men tów zo sta ją usu nię te z ze ska no wa -

nych fo lii i po now nie scho wa ne w kar to nach ar chi wi za cyj nych. Dzię ki uło że niu wszyst -
kich skraw ków ze znacz ni ka mi w od po wied nich ko per tach zo sta je w kar to nach
przy wró co ny po przed ni układ. Za rów no sta no wi ska pra cy przy go to wa nia, jak i post pro -
ces sin gu są tak sa mo wy po sa żo ne i pra ca na nich prze bie ga wg tej sa mej sys te ma ty ki.

Wy ko rzy sta na fo lia jest spraw dza na, czy na da je się do po now ne go użyt ku. Po nie waż
na skraw ki ne ga tyw nie od dzia łu ją głę bo kie za ry so wa nia fo lii, moż na do ska no wa nia uży -
wać ich tyl ko ogra ni czo ną licz bę ra zy. Fo lie z wi docz ny mi bra ka mi ja ko ścio wy mi zo sta -
ją wy co fa ne. Po nad to każ da z nich ma wła sny kod pa sko wy, dzię ki któ re mu moż na usta lić
licz bę ska no wań. Po osią gnię ciu mak sy mal nej licz by użyć au to ma tycz nie wy świe tla ny
jest ko mu ni kat, że fo lię na le ży usu nąć.

2.1.5. Per spek ty wy
Za sto so wa nie fo lii w pro ce sie ska no wa nia oka za ło się efek tyw ne. Za rów no uszko -

dzo ne i roz dar te frag men ty, jak i bar dzo ma łe ka wał ki po umiesz cze niu ich w fo lii do -
sko na le na da ją się do di gi ta li za cji. Utrud nie niem jest fakt, że trze ba to ro bić ręcz nie.
Otwie ra nie i za my ka nie oraz ukła da nie w nich frag men tów jest nie ste ty bar dzo cza so -
chłon ne. Po zy tyw nym aspek tem jest jed nak to, że uży cie fo lii umoż li wi ło od dzie le nie
eta pu przy go to wań frag men tów do ku men tów od wła ści we go pro ce su ska no wa nia.
Na osob nych sta no wi skach pra cy moż na za peł niać fo lie, a po ich di gi ta li za cji opróż niać,
a w tym cza sie di gi ta li zo wać ko lej ny kar ton. To sa mo do ty czy sta no wi ska post pro ces -
sin gu. Dzię ki usys te ma ty zo wa niu prze bie gu pra cy za osz czę dzo no cen ny czas.

Prze bieg pro ce su di gi ta li za cji opra co wa ny w ra mach pro jek tu pi lo ta żo we go umoż li wia
ze ska no wa nie skraw ków do ku men tów Sta si zgod nie z mi ni mal ny mi wy mo ga mi. Wyso kie
wy ma ga nia ja ko ścio we są speł nio ne w wy star cza ją cym stop niu dzię ki wie lo eta po we mu
za pew nie niu ja ko ści. Jed nak że za sto so wa ne roz wią za nia są nie zwy kle cza so chłon ne. Z tego
też wzglę du z ini cja ty wy In sty tu tu Fraun ho fe ra roz po czę to pra ce nad kon cep cją i pro to ty -
po wym opra co wa niem no wej tech no lo gii ska no wa nia, któ ra nada wa ła by się do ma so wych
za sto so wań oraz od po wia da ła by wy so kim wy ma ga niom zauto ma ty zo wa nej wir tu al nej re -
kon struk cji. Ce lem jest moż li wie jak naj krót sza dro ga di gi ta li za cji. 

Mo duł ska no wa nia, „ser ce” dro gi di gi ta li za cji, zo stał już za ku pio ny ze środ ków
Instytu tu Fraun ho fe ra, nie za leż nych od pro jek tu pi lo ta żo we go, a tak że zmon to wa ny
(ilustra cja nr 7). Funk cjo nal ność te go pro to ty pu obej mu je obu stron ny za pis ob ra zu z miej -
sco wy mi wa ha nia mi roz dziel czo ści w ni skich za kre sach (w pro mi lach) oraz wa ha nia
barw po ni żej po zio mu do strze gal ne go przez czło wie ka.

W przy szło ści pla no wa ne jest in no wa cyj ne opra co wa nie po szcze gól nych kom po nen -
tów i mo du łów, któ re umoż li wi ły by jak naj bar dziej zauto ma ty zo wa ne wprowadzanie
skraw ków do no śni ków ska ne ra. Ko niecz ne bę dzie za sto so wa nie sta bil nych no śni ków
ska ne ra ma ją cych optycz ne wła ści wo ści przy sto so wa ne do opra co wy wa nia ob ra zów.

2.2. Ukła da nie (puz zling) i za pew nie nie ja ko ści
Wszyst kie skraw ki, jak już wspo mnia no, oraz re kon struk cje czę ścio we pod da wa ne

są okre ślo ne mu prze bie go wi pra cy (RE CO -work flow), re ali zo wa ne mu przez opro gra -
mo wa nie struk tu ral ne wraż li we na kon tekst. Jed nym z głów nych za dań RE CO -work flow
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jest utrzy ma nie kom bi na to rycz nych na kła dów za sad ni cze go ukła da nia (do pa so wa nie 1:1)
na tak ni skim po zio mie, jak to moż li we. W tym ce lu dla wszyst kich skraw ków i czę ścio -
wych re kon struk cji da nej licz by opra co wań sto su je się wie le fil trów (RE CO -fil ter).

Ilu stra cja nr 8. Prze bieg pra cy (work flow) – wy ci nek: fil try RE CO i kla sy fi ka cja stre fo wa

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

Ilu stra cja nr 8 pre zen tu je wy ci nek RE CO -work flow. Przy pre se lek cji ze sta wia ne są
ilo ści i do pa so wa nia skraw ków i czę ścio wych re kon struk cji, któ re w opar ciu o ce chy ogól -
ne i geo me trycz ne są obie cu ją cy mi „kan dy da ta mi” do uło że nia. Łącz nik kon tu rów od po -
wia da za zgod ność prze bie gu kra wę dzi roz darć wszyst kich par frag men tów utwo rzo nych
w pre se lek cji. Czę ści z nie pa su ją cy mi kon tu ra mi zo sta ją od rzu co ne, wszyst kie po zo sta łe
są pod da wa ne dal szej kon tro li pod ką tem „do ce lo we go kształ tu” i „łącz ni ka kon tek stu”.

W dal szej czę ści ar ty ku łu opi sa no przed sta wio ne na ilu stra cji nr 8 eta py pro ce su
RECO -work flow.

2.2.1. Mo del po zio my dla opra co wa nia nu me ru TVN 
W trak cie wstęp ne go sor to wa nia pra cow ni cy Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go

ds. Ma te ria łów Sta si z jed no stek opra co wa nia (TVe) wyj mu ją po ko lei każ dą war stwę
skraw ków i prze no szą je do kar to nów w ce lu di gi ta li za cji i ar chi wi za cji. Przed sta wio ny
na ilu stra cji nr 9 mo del po zio my do wo dzi, że z więk szym praw do po do bień stwem bę dą
do sie bie pa so wać skraw ki le żą ce obok sie bie w jed nost kach opra co wa nia, niż frag men -
ty znaj du ją ce się w róż nych miej scach da nej jed nost ki.

W związ ku z za sa dą drze wa bi nar ne go mo de lu po zio me go wszyst kie skraw ki z po -
szcze gól nych kar to nów są ukła da ne w pierw szej ko lej no ści („ukła da nie kar to nów”). Utwo -
rzo ne czę ścio we re kon struk cje oraz po zo sta łe nie uło żo ne skraw ki (czy li kom po nen ty
wy ni ku) zo sta ją ze bra ne w tzw. wir tu al nych kar to nach, przy czym każ dy z nich jest wy -
peł nia ny kom po nen ta mi wy ni ków z dwóch są sied nich kar to nów. Na stęp nie ukła da ne są
ele men ty znaj du ją ce się w tych wir tu al nych kar to nach (ob ra zo wo: „je den po ziom wy żej”,
na ilu stra cji nr 9 wzdłuż czar nej strzał ki). Po wsta łe w ten spo sób kom po nen ty wy ni ku zo -
sta ją po now nie ze bra ne w wir tu al nych kar to nach. Zgod nie z tą za sa dą ze ska no wa ne skraw -
ki gru pu je się „na co raz to wyż szym po zio mie”, aż wszyst kie po zo sta łe kom po nen ty
ukła dan ki znaj dą się w jed nym kar to nie („kar ton wir tu al ny 1-N” na ilu stra cji nr 9).
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Ilu stra cja nr 9. Mo del po zio my dla opra co wa nia nu me ru TVN 
(pre zen ta cja uprosz czo na)

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

Ilu stra cja nr 10. Za wę że nie prze szu ki wa ne go ob sza ru na pod sta wie 
cech ko lo ru, tek stu ry i kon tek stu

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014
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2.2.2. Za wę że nie prze szu ki wa ne go ob sza ru/Zbio ry prze szu ki wa nych ob sza rów
(SRM)

Dzię ki od po wied niej re duk cji prze szu ki wa ne go ob sza ru skraw ki ma ją ce po dob ne wła -
ści wo ści ob ra zu zo sta ją au to ma tycz nie ze bra ne w pod zbio ry, w tzw. zbio ry prze szu ki wa -
nych ob sza rów. Na owe wła ści wo ści ob ra zu skła da ją się np. ko lor pa pie ru lub ro dzaj
pi sma na wszyst kich kom po nen tach ukła dan ki z jed ne go opra co wy wa ne go zbio ru.
W wyni ku za wę że nia prze szu ki wa ne go ob sza ru mo gły by np. po wstać zbio ry z bia ły mi,
żół ty mi, zie lo ny mi i brą zo wy mi ele men ta mi. Ta kie zbio ry mo gły by zo stać po dzie lo -
ne – za leż nie od te go, ja kie skraw ki za wie ra ją – jesz cze bar dziej, cho ciaż by na „bia łe
pismo”, „brak bia łe go pi sma”, „żół te pi smo”, „brak żół te go pi sma” itp.

Skraw ki np. w jed nym ko lo rze z więk szym praw do po do bień stwem bę dą do sie bie pa -
so wać niż róż no barw ne. Po nie waż tej ostat niej moż li wo ści oczy wi ście nie moż na wyklu -
czyć, spo rzą dza nie zbio rów jest tyl ko pierw szym eta pem opra co wa nia, w któ rym li czy
się na wy so ką sku tecz ność w wy ni ku ze sta wia nia praw do po dob nie pa su ją cych frag men -
tów. W „ostat nim wir tu al nym kar to nie” w mo de lu po zio mym kry te ria re duk cji ob sza ru
po szu ki wań zo sta ją stop nio wo zła go dzo ne, aby w od po wied nich fa zach pro ce su moż na
by ło we wza jem nych po rów na niach uwzględ nić tak że róż no ko lo ro we skraw ki.

Za wę że nie prze szu ki wa ne go ob sza ru jest uru cha mia ne przed każ dym opra co wa niem
wszyst kich zbio rów. To zna czy, że od by wa się przed opra co wa niem za rów no skraw ków
da ne go kar to nu, jak i wir tu al nych kar to nów. Tym sa mym zbiór (SRM) skła da się po cząt -
ko wo z naj mniej szej licz by skraw ków/czę ścio wych re kon struk cji, któ re są ukła da ne.

2.2.3. Pre se lek cja
Za da niem pre se lek cji jest spraw dze nie, czy dwa skraw ki i/lub dwie czę ścio we re kon -

struk cje pa su ją do sie bie geo me trycz nie, czy nie. Tym sa mym pre se lek cja słu ży w trak -
cie prze bie gu pra cy RE CO -work flow ja ko filtr (filtr RE CO), któ ry au to ma tycz nie blo ku je
nie uza sad nio ne pró by łą cze nia skraw ków w try bie ukła da nia Puz zle -work flow (por. ilu -
stra cja nr 11). Za sad ni czo pre se lek cję skon stru owa no ja ko względ nie to le ran cyj ny filtr.

Ilu stra cja nr 11. Pre se lek cja, od rzu ce nie nie pa su ją cych geo me trycz nie ele men tów
ukła dan ki. Czer wo ny skra wek nie pa su je pod wzglę dem geo me trii do nie bie skie go

frag men tu re kon struk cji czę ścio wej, nie za leż nie od te go, jak się go ob ra ca 
lub prze su wa; na to miast zie lo ny skra wek pa su je

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014
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2.2.4. Filtr RE CO
W każ dej do tych cza so wej pró bie do pa so wa nia skraw ków i/lub czę ścio wych re kon -

struk cji za sto so wa no na stę pu ją ce eta py pro ce su:
1. Do pa so wy wa nie kon tu rów.
Łącz nik kon tu rów we ry fi ku je, na ile pa su ją do sie bie kra wę dzie dwóch kom po nen -

tów. Wszyst kie pa ry, któ re pa su ją do sie bie, zo sta ją pod da ne w na stęp nych eta pach do -
kład niej szym ba da niom. Pa ry skraw ków, któ rych kon tu ry nie przy sta ją do sie bie zbyt
do brze, zo sta ją od rzu co ne i chwi lo wo nie są uwzględ nia ne w try bie RE CO -work flow.

Tym sa mym tak że łącz nik kon tu rów moż na po strze gać ja ko filtr RE CO. W try bie
RECO -work flow spraw dza ne są bo wiem wy łącz nie frag men ty, któ rych kon tu ry do brze
pasu ją. Wszyst kie po zo sta łe są na to miast od sie wa ne przez filtr RE CO.

2. Kon tro la kształ tu do ce lo we go.
W fil trze RE CO -kon tro ler kształ tu do ce lo we go we ry fi ko wa ne są wszyst kie do pa so -

wa nia, któ re prze szły przez filtr łącz ni ka kon tu rów. Ba da ne jest, czy po wsta ły wcze śniej
kształt jest do pusz czal ny, czy też nie. Czę ści o nie moż li wych do za ak cep to wa nia for -
mach zo sta ją chwi lo wo od rzu co ne, na to miast po zo sta łe pod da je się dal szym ba da niom.

3. Do pa so wa nie kon tek stu.
W fil trze RE CO -łącz nik kon tek stu we ry fi ko wa ne są wszyst kie do pa so wa nia, któ re

prze szły przez filtr łącz ni ka kon tu rów oraz kon tro le ra kształ tu do ce lo we go. Spraw dza ne
jest, na ile ob ra zo we tre ści pa su ją do po szcze gól nych sca leń. Łącz nik kon tek stu we ry fi -
ku je tak że, czy tre ści ob ra zo we jed ne go kom po nen tu ukła dan ki, jak wier sze, li nie, ko lo -
ry itp., kon ty nu owa ne są w na stęp nym.

Wszyst kie do pa so wa nia do brze do bra ne pod wzglę dem tre ści ob ra zo wych uzna je się
za „kan dy da tów do cel nych tra fień” i pod da je ostat nie mu ba da niu – kla sy fi ka cji stre fo -
wej – prze pro wa dza ne mu w ko lej nym eta pie. Po zo sta łe ele men ty uzna je się za od rzu co -
ne i na ra zie nie pod da je fil tro wa niu w try bie RE CO -work flow.

Ilu stra cja nr 12. In te rak cja po mię dzy do pa so wa niem kon tu rów i kon tek stu.
Do pa so wa nie kon tu rów wszyst kich trzech „kan dy da tów” (po 4 skraw ki). 
Łącz nik kon tek stu za po bie ga jed nak sca le niu fał szy wych „kan dy da tów” 

przed sta wio nych z le wej i pra wej stro ny

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014
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2.2.5. Kla sy fi ka cja stre fo wa

„Au to ma tycz ne sca le nie dopasowania czy pro po zy cja dla ope ra to ra?”

We wcze śniej szych eta pach pro ce su filtr RE CO au to ma tycz nie okre ślił wszyst kie do -
pa so wa nia ja ko „pa su ją ce” lub „nie pa su ją ce”, przy czym de cy zja o po praw nym sca le niu
zo sta ła pod ję ta każ do ra zo wo wy łącz nie z po zio mu da ne go fil tra. W kla sy fi ka cji stre fo -
wej jest okre śla ne, na ile da ne do pa so wa nie jest od po wied nie dla wszyst kich cech spraw -
dzo nych w opar ciu o po przed nie fil try.

Frag men ty okre ślo ne przez kla sy fi ka cję stre fo wą ja ko „łącz nie do brze pa su ją ce” mo gą zo -
stać na stęp nie sca lo ne au to ma tycz nie, na to miast ele men ty oce nio ne ja ko „łącz nie pa su ją ce tyl -
ko czę ścio wo” mu szą przed ewen tu al nym sca le niem zo stać zwe ry fi ko wa ne przez ope ra to ra.

Czę ścio wa zgod ność mo że wy ni kać stąd, że wpraw dzie za rów no geo me tria, jak i kon -
tu ry frag men tów zna ko mi cie do sie bie pa su ją, jed nak ob ra zo wa treść wy ka zu je nie do pa -
so wa nie, np. nie ma kon ty nu acji mię dzy kom po nen ta mi wier szy tek stu (por. ilu stra cja
nr 12, z le wej i pra wej stro ny). W tym przy pad ku łącz nik kon tek stu wpraw dzie nie od -
rzu cił by cał ko wi cie ta kie go ze sta wie nia, ale i nie uznał by je za ide al ne, tak że kla sy fi ka -
cja stre fo wa wy da ła by łącz ną oce nę: „pa su ją ce tyl ko czę ścio wo”.

Pod su mo wu jąc, ist nie ją trzy gru py, do któ rych przy po rząd ko wa ny zo sta je wy nik do -
pa so wa nia:

– gru pa 1 – frag men ty pa su ją i mo gą zo stać sca lo ne au to ma tycz nie;
– gru pa 2 – frag men ty pa su ją tyl ko czę ścio wo i przed sca le niem mu si zo stać po in for -

mo wa ny ope ra tor;
– gru pa 3 – frag men ty nie pa su ją i dla te go zo sta ją od rzu co ne.

2.2.6. In te rak tyw ne sta no wi ska pra cy z kom pu te rem
Wszyst kie pro po zy cje dru giej gru py, a więc pa su ją ce je dy nie czę ścio wo, są wy świe -

tla ne na sta no wi skach pra cy ope ra to rów w tzw. pod glą dzie HQ (jest to ele ment opro gra -
mo wa nia ePuzzlera). Do ich naj waż niej szych za dań na le ży za ak cep to wa nie lub
od rzu ce nie pro po zy cji sca le nia dru giej gru py. Te sa me sta no wi ska pra cy słu żą kon tro li
ja ko ści, przy któ rej wszyst kie re kon struk cje stwo rzo ne w jed nej jed no st ce opra co wa nia
są spraw dza ne pod wzglę dem po praw no ści oraz ewen tu al nie ko ry go wa ne. Po niż sze ilu -
stra cje przed sta wia ją przy kła dy „ty po wych sy tu acji w pod glą dzie HQ”.

Ilu stra cja nr 13. In te rak tyw ne sta no wi ska pra cy z kom pu te rem 
– spraw dza nie wąt pli wych do pa so wań

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014
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Frag men ty przed sta wio ne na ilu stra cji nr 13 (pię cio frag men to wa re kon struk cja na gó -
rze w ze sta wie niu z trzy frag men to wą re kon struk cją na do le; z pra wej – łą cze nie dwóch
skraw ków) nie mo gą zo stać sca lo ne au to ma tycz nie, po nie waż łącz nik kon tek stu nie ma
wy star cza ją cych in for ma cji (cech), aby pod jąć bez błęd ną de cy zję. Na ilu stra cji za pre -
zen to wa nej z le wej stro ny cał ko wi cie bra ku je cech wzdłuż kra wę dzi roz dar cia za zna czo -
nej zie lo ną li nią (pu ste skraw ki). Na ilu stra cji przed sta wio nej z pra wej stro ny do stęp ne
są ogól ne ce chy (ro dzaj pi sma i ko lor, lay out aka pi tów itp.), jed nak wzdłuż kra wę dzi roz -
darć ozna czo nej zie lo ną li nią brak jest dla łącz ni ka kon tek stu „do wo du”, że oba skraw ki
fak tycz nie po cho dzi ły z tej sa mej stro ny. Mo że cho dzić tu taj tak że o kil ka po dob nych
do sie bie for mu la rzy po dar tych w ca ło ści, tak że dol ny skra wek mógł by np. zo stać przy -
po rząd ko wa ny in nej kart ce. Dla te go ePuzzler kwa li fi ku je te go ty pu łą cze nia ja ko pro po -
zy cję gru py dru giej, a na stęp nie in for mu je o nich ope ra to ra.

Ilu stra cja nr 14. In te rak tyw ne sta no wi ska pra cy z kom pu te rem – za pew nie nie ja ko ści

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

Ilu stra cja nr 14 przed sta wia przy kła do we re kon struk cje wy ko na ne (przy naj mniej czę -
ścio wo) au to ma tycz nie przez ePuzzlera. Mu szą one zo stać jesz cze skon tro lo wa ne przez
ope ra to rów i ewen tu al nie sko ry go wa ne, np. przez „ode rwa nie” po je dyn czych skraw ków
i/lub czę ścio wych re kon struk cji od prze sła nych prób po łą czeń. Po nad to, aby zre kon stru -
owa ne kar ty by ły bar dziej czy tel ne, moż na do ko nać do kład nych ko rekt po je dyn czych
ele men tów lub grup skraw ków.

Ilu stra cja nr 15. In te rak tyw ne sta no wi ska pra cy z kom pu te rem 
– zmia na kla sy fi ka cji z czę ścio wej re kon struk cji na peł ną

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014
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Po nie waż zgod nie z za sa dą czę ścio we re kon struk cje i nie uży te skraw ki nie są prze -
ka zy wa ne Urzę do wi Peł no moc ni ka Fe de ral ne go (i tym sa mym nie bę dzie miał on do stę -
pu do ich tre ści), wszyst kie nie ukoń czo ne od two rze nia w ra mach jed ne go zbio ru
opra co wa nia mu szą zo stać spraw dzo ne pod ką tem kom plet no ści tre ści. Je że li w czę ścio -
wych re kon struk cjach nie ma je dy nie drob nych frag men tów lub bra ku ją ce czę ści naj -
praw do po dob niej nie za wie ra ją żad nych tre ści, ich sta tus mo że zo stać pod nie sio ny przez
ope ra to rów do re kon struk cji peł nej. Ilu stra cja nr 15 przed sta wia z pra wej stro ny dwie te -
go ty pu nie ukoń czo ne re kon struk cje. We frag men cie za miesz czo nym z le wej stro ny (be -
żo wo -brą zo wy) de cy zja o pod nie sie niu kla sy fi ka cji jest re la tyw nie ła twa, po nie waż
bra ku ją cy skra wek jest naj praw do po dob niej pu sty i tym sa mym nie istot ny z punk tu wi -
dze nia tre ści. Je że li cho dzi o czę ścio wą re kon struk cję znaj du ją cą się z pra wej stro ny (bia -
łej), de cy zja nie jest tak jed no znacz na. Tu taj w bra ku ją cym miej scu po środ ku
re kon struk cji mo że znaj do wać się pod pis, a więc jej kla sy fi ka cja po win na zo stać pod -
nie sio na – je że li w ogó le – do pie ro po grun tow nej ar chi wal nej oce nie. W cza sie po dej -
mo wa nia tej de cy zji na le ży za wsze pa mię tać, że w związ ku z oko licz no ścia mi, w ja kich
do szło do prze ka za nia (por. punkt 7: Ukła dan ka nie jest kom plet na), nie jest moż li we
do prze wi dze nia, czy bra ku ją ce czę ści w ogó le ist nie ją. Nie wia do mo tym sa mym, czy
pa su ją ce frag men ty bę dzie moż na od na leźć i do pa so wać. Je że li czę ścio wa re kon struk cja
już za wie ra istot ne miej sca z tek stem, na le ży ją praw do po dob nie prze nieść do ana li zy
tre ści. W ta kim przy pad ku spe cja li sta Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go mu si do ko nać
od po wied nie go „cię cia” i usu nąć czę ścio wą re kon struk cję z bie żą ce go pro ce su skła da -
nia po przez pod nie sie nie kla sy fi ka cji.

2.2.7. Gra ni ce au to ma tycz nej re kon struk cji
Fil try RE CO za im ple men to wa ne w sys te mie ePuzzler osią ga ją gra ni ce swo ich moż -

li wo ści przede wszyst kim w przy pad ku rę ko pi sów, któ re zo sta ły po dar te w ca ło ści.

Ilu stra cja nr 16. Gra ni ce au to ma tycz nej re kon struk cji. Do pa so wa nie kon tu rów
wszyst kich trzech „kan dy da tów” (po 8 skraw ków). Po nie waż łącz nik kon tek stu nie
dys po nu je jed no znacz ny mi ce cha mi, ża den z „kan dy da tów” nie zo stał by od rzu co ny

au to ma tycz nie

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014
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Na ilu stra cji nr 16 moż na do strzec dwie fał szy we i jed ną po praw ną pro po zy cję łą cze -
nia frag men tów. Na pierw szy rzut oka wszyst kie pro jek ty wy da ją się po praw ne, po nie -
waż na brze gach nie ma ja kich kol wiek istot nych zła mań kon tek stu. Do pie ro zro zu mie nie
tek stu iden ty fi ku je obie le we pro po zy cje ja ko fał szy we, a pra wą – ja ko wła ści wą. Na nie -
po praw ne do pa so wa nie ele men tów wska zu je błęd na nu me ra cja stron (u gó ry i na do le)
na obu kart kach po le wej stro nie. Czę ścio we po więk sze nie frag men tu z ilu stra cji nr 16,
znaj du ją ce go się po środ ku i z pra wej stro ny, po ka zu je dal sze – tak że wy ma ga ją ce zro zu -
mie nia tre ści – ce chy kon tek stu (por. ilu stra cja nr 17). Wy ni ka z nich, że kon ty nu acja tek -
stu wzdłuż kra wę dzi roz dar cia środ ko we go jest nie po praw na, na to miast wzdłuż krawędzi
roz dar cia pra we go – wła ści wa.

Ilu stra cja nr 17. Gra ni ce au to ma tycz nej re kon struk cji. Iden ty fi ko wa nie fał szy wej
(z le wej) i po praw nej (z pra wej) kon ty nu acji kon tek stu wzdłuż kra wę dzi 

roz dar cia wy ma ga zro zu mie nia tek stu

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

W związ ku z bra kiem al go ryt mi ki, któ ra spra wia, że do wol ne tek sty sta ją się czy tel -
ne dla kom pu te ra, do sys te mu ePuzzler nie za im ple men to wa no żad nej apli ka cji słu żą cej
roz po zna wa niu tek stu. Wszyst kie bo wiem frag men ty przed sta wio ne na po wyż szych ilu -
stra cjach zo sta ły by au to ma tycz nie sca lo ne. Je że li „kan dy dat” umiej sco wio ny z pra wej
stro ny na ilu stra cji nr 16 zo stał by (przy pad ko wo) opra co wa ny ja ko pierw szy w try bie
RE CO -work flow, po wsta ła re kon struk cja by ła by po praw na. W in nych kom bi na cjach
utwo rzo ne od two rze nia oka za ły by się nie wła ści we.

2.3. Przy go to wa nie wy ni ków re kon struk cji
Wy ni ki od two rzeń prze ka zy wa ne są Urzę do wi Peł no moc ni ka Fe de ral ne go ds. Ma te -

ria łów Sta si w for mie wie lo war stwo wych pli ków Mul ti -Lay er -PDF/A na ta śmach ma -
gne tycz nych LTO. Ob ra zy re kon struk cji za pi sy wa ne są w do ku men tach PDF/A ja ko pli ki
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5 For ma to wa nie kom pu te ro we nie jest ele men tem funk cjo nal no ści sys te mu ePuzzler.

JPEG2000. Opcjo nal nie na ob ra zach re kon struk cji moż na uwi docz nić kra wę dzie roz darć
i nu me ry skraw ków. Po za ob ra za mi pli ki PDF/A za wie ra ją ob szer ne re kor dy me ta da nych
w for ma cie XMP, z któ rych moż na sko rzy stać przy cy fro wym for ma to wa niu od two rzo -
nych stron5. Każ da zre kon stru owa na kar ta ma wy ge ne ro wa ne dwa pli ki PDF/A: je den
dla awer su, dru gi dla re wer su. Po za ob ra zem re kon struk cji (ewen tu al nie nie znacz nie
zmniej szo nym) każ dy plik PDF/A za wie ra z pra wej dol nej stro ny kod z ozna cze niem
przy pi sa nym dla każ de go ob ra zu (por. ilu stra cja nr 18).

Ilu stra cja nr 18. Mul ti -Lay er -PDF/A i przy na leż ne me ta da ne

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

Wszyst kie pli ki PDF/A z re kon struk cją au to ma tycz nie ozna czo ną przez ePuzzler jako
za peł nio ną są dru ko wa ne (por. ilu stra cja nr 19). Je że li re wers re kon struk cji jest pu sty,
jego plik PDF/A nie zo sta je wy dru ko wa ny, a PDF/A awer su od po wied nio się ozna cza.

Ilu stra cja nr 19. Wy druk „ma łej” jed nost ki TVN (nie mal że 3600 stron wy dru ku)

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014
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Ana lo gicz nie do PDF/A każ da wy dru ko wa na stro na – po za ob ra zem re kon struk cji
(ewen tu al nie nie znacz nie zmniej szo nym) – za wie ra na do le z pra wej stro ny kod pa sko -
wy z ozna cze niem uni ka to wym dla każ de go wy dru ku. Dzię ki te mu ozna cze niu każ da
wy dru ko wa na stro na mo że zo stać przy po rząd ko wa na pli ko wi w sys te mie in for ma tycz -
nym Urzę du Peł no moc ni ka Fe de ral ne go, tak aby moż na by ło m.in. usta no wić jed no znacz -
ne po łą cze nie po mię dzy (ana lo gicz nym) wy dru kiem a (elek tro nicz ny mi) me ta da ny mi
da nej re kon struk cji.

3. Po zo sta łe sce na riu sze za sto so wa nia

Zauto ma ty zo wa na wir tu al na re kon struk cja jest wszech stron nym na rzę dziem, któ re -
go moż li wo ści za sto so wa nia wy kra cza ją po za od two rze nie akt Sta si. Mo że być ono np.
sto so wa ne do efek tyw ne go za cho wy wa nia i re stau ra cji do ku men tów i obiek tów waż nych
za rów no w aspek cie kul tu ro wym, jak i ogól no spo łecz nym. Istot ny ele ment sta no wią tu -
taj sys te my wy ma ga ją ce asy sty ope ra to ra, wy ko rzy stu ją ce wie dzę eks per tów w pro ce sie
od twa rza nia i umoż li wia ją ce po nad to fi zycz ną re kon struk cję dóbr kul tu ry. 

W przy pad ku sys te mów re kon struk cji ba zu ją cych na asy ście roz róż nia się dwa po -
dej ścia. Pierw szym z nich jest kon cep cja wir tu al nej re kon struk cji ba zu ją cej na asy ście.
Ce lem – po dob nie jak w zauto ma ty zo wa nej wir tu al nej re kon struk cji – jest cy fro we od -
two rze nie tre ści. Fi zycz ne frag men ty po prze pro wa dze niu di gi ta li za cji nie są z re gu ły po -
trzeb ne i zo sta ją zar chi wi zo wa ne. Sys tem ten jest ukie run ko wa ny na frag men ty, któ rych
cał ko wi te au to ma tycz ne od two rze nie nie jest tech nicz nie moż li we i dla te go też re kon -
struk cja wy ma ga współ pra cy ze stro ny czło wie ka. Ja ko przy kład słu ży od twa rza nie po -
cię tych w nisz czar ce do ku men tów lub od czy ty wa nie znisz czo nych sa mo cho do wych ta blic
re je stra cyj nych.

Sys te my wspie ra ją ce fi zycz ne re kon struk cje znaj du ją się obec nie w opra co wa niu.
Tu taj wy nik wir tu al ne go od two rze nia ma słu żyć ja ko pod sta wa do dal szej ma nu al nej
re kon struk cji lub re stau ra cji. Sys te my te go ty pu sta wia ją wy so kie wy ma ga nia prze bie -
go wi pra cy za rów no przed di gi ta li za cją, jak i po wir tu al nej re kon struk cji. Po nie waż ce -
lem te go za ło że nia jest fi zycz ne od two rze nie uprzed nio zdi gi ta li zo wa nych obiek tów,
ko niecz ne jest po sia da nie wy daj ne go i przy sto so wa ne go do za da nia sys te mu śle dze nia.
Nie za leż nie od za ło żo ne go ce lu w wie lu przy pad kach fi zycz nej re kon struk cji nie odzow -
na jest ana li za eks per tów. Z jed nej stro ny mo że cho dzić o spe cja li stycz ne umie jęt no ści
ar chi wi sty lub kon ser wa to ra, np. wie dza na te mat miej sca zna le zi ska, wie ku lub ów -
czes nych oko licz no ści, któ ra a prio ri jest wpro wa dza na do wir tu al nej re kon struk cji ja -
ko me ta in for ma cje. Z dru giej zaś stro ny mo że cho dzić o wnio ski i spo strze że nia, któ re
po ja wia ją się do pie ro w trak cie pro ce su cy fro wej re kon struk cji. Mo gą one do ty czyć np.
nie wi docz nych na ma łych ele men tach tre ści, któ re są do strze gal ne do pie ro na czę ścio -
wych re kon struk cjach zło żo nych z kil ku frag men tów. Kom pu ter wciąż nie jest w sta -
nie do rów nać wie dzy eks per ta ba zu ją cej na wie lo let nim do świad cze niu, jest ona za tem
nie odzow na do uzy ska nia wy so kich współ czyn ni ków re kon struk cji w pro ce sie od twa -
rza nia. 

Za ło że nie to wpły wa obec nie na roz wój dwóch sys te mów wspie ra ją cych fi zycz ną re -
kon struk cję, któ re zo sta ły opi sa ne w czę ści ar ty ku łu „Sys te my wspie ra ją ce fi zycz ną re -
kon struk cję”.
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3.1. Wspie ra na wir tu al na re kon struk cja do ku men tów po cię tych w nisz czar ce

Od two rze nie do ku men tów po cię tych w nisz czar ce sta no wi przy pa dek szcze gól ny.
Pro ces wy se lek cjo no wa nia cech i do pa so wa nia pod da ny jest tu taj dro bia zgo wym wy mo -
gom – jed no li tość kon tu rów frag men tów, tak więc re kon struk cja mo że opie rać się wy -
łącz nie na ce chach tre ści i prze bie gu ko lo rów. Po nad to frag men ty ma ją sze ro kość
i dłu gość wy no szą cą je dy nie kil ka mi li me trów, za tem ce chy od no szą ce się do tre ści moż -
na wy od ręb nić tyl ko na pod sta wie za le d wie kil ku pik se li (por. ilu stra cja nr 20).

Ilu stra cja nr 20. Re kon struk cja do ku men tów po cię tych w nisz czar ce. Od le wej
do pra wej: przy go to wa nie ma te ria łów do wo do wych, do pa so wa nie kon tek stu, 

wir tu al na re kon struk cja

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

W cza sie re kon struk cji do ku men tów po cię tych w nisz czar ce re zy gnu je się z przy po -
rząd ko wy wa nia tre ści do klas ta kich jak „pi smo” czy „li nio wa nie”. Za miast te go wszyst -
kie ele men ty na jed nym pa śmie po cię tym w nisz czar ce trak to wa ne są – łącz nie z ko lo rem
pa pie ru – ja ko obiek ty geo me trycz ne, któ rych roz pro sze nie jest usta la ne ma te ma tycz nie
we dług re guł bi nar ne go do pa so wa nia String mat ching i praw do po do bień stwa. Stąd wy -
nik jest geo me trycz nie moż li wy, ale nie ko niecz nie wła ści wy, je że li cho dzi o treść. Dla -
te go re kon struk cja do ku men tów z nisz czar ki wy ma ga sta łej kon tro li czło wie ka.

3.2. Sys te my wspie ra ją ce fi zycz ną re kon struk cję

3.2.1. Re kon struk cja znisz czo nych zbio rów ar chi wal nych z Miej skie go Ar chi -
wum Hi sto rycz ne go w Ko lo nii

Gmach Miej skie go Ar chi wum Hi sto rycz ne go w Ko lo nii oraz dwa są sied nie bu dyn ki
miesz kal ne ru nę ły 3 mar ca 2009 r. Oko ło 90 proc. ma te ria łów ar chi wal nych zo sta ło za -
sy pa nych, z cze go do dzi siaj uda ło się ura to wać po nad 85 proc. Od te go cza su Miej skie
Ar chi wum Hi sto rycz ne w Ko lo nii stoi przed wy zwa niem po le ga ją cym na oczysz cze niu
i od re stau ro wa niu mi lio nów frag men tów, a tak że przy wró ce niu do ku men tów ar chi wal -
nych do sta nu pier wot ne go. Licz ba oraz sto pień uszko dzeń ma te ria łów, a tak że brak kry -
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te riów ogra ni cza ją cych po szu ki wa nia nie po zwa la ją w tym przy pad ku na czy sto ma nu -
al ną re kon struk cję. Sys tem wspie ra ją cy opar ty na tech ni ce ePuzzlera mógł by znacz nie
przy czy nić się do od two rze nia i za bez pie cze nia du żych czę ści ma te ria łów ar chi wal nych,
które są waż ne ze wzglę dów hi sto rycz nych, lecz zo sta ły po waż nie uszko dzo ne w wy ni -
ku dzia ła nia sił me cha nicz nych w trak cie za wa le nia się bu dyn ków.

Ilu stra cja nr 21. Za nie czysz czo ne i uszko dzo ne frag men ty Miej skie go Ar chi wum
Hi sto rycz ne go w Ko lo nii. Z le wej: za nie czysz czo ny frag ment (u gó ry), ana li za
kon tu rów (na do le). Z pra wej: frag men ty (u gó ry), wir tu al na re kon struk cja

(na do le)

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

Moż li wość sto so wa nia pro ce su wir tu al nej re kon struk cji zo sta ła do wie dzio na na zle -
ce nie Ko lo nii już na po cząt ku 2010 r. Wy ko rzy sta no wte dy re pre zen ta tyw ną pró bę lo so -
wą obej mu ją cą 1000 ele men tów. Obec nie In sty tut Fraun ho fe ra wraz z fir mą MusterFabrik
z Ber li na, na zle ce nie Ko lo nii i przy spe cja li stycz nej współ pra cy z Miejskim Ar chi wum
Hi sto rycz nym, opra co wu je pro to ty po we roz wią za nie do wir tu al nej re kon struk cji wy bra -
nych ma te ria łów ar chi wal nych. Jed no cze śnie po wsta je kon cep cja do ty czą ca oczysz cza -
nia, di gi ta li za cji i re kon struk cji wszyst kich frag men tów, któ re uda ło się ura to wać
w Ko lo nii. Pro jekt ten jest fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej (Eu ro pej ski Fun -
dusz Roz wo ju Re gio nal ne go).

3.2.2. Od two rze nie frag men tów szkla nej mo zai ki w ka pli cy
Po la, na któ rych moż na sto so wać zauto ma ty zo wa ną wir tu al ną re kon struk cję, nie są

ogra ni czo ne wy łącz nie do ma te ria łów dwu wy mia ro wych, np. jak pa pier. W prze szło ści
by ły pro wa dzo ne już pra ce w In sty tu cie Fraun ho fe ra nad kon cep cją zauto ma ty zo wa nej
wir tu al nej re kon struk cji trój wy mia ro wych obiek tów z pła ską po wierzch nią. Na da ją się
one do pierw szych prób w tym za kre sie, po nie waż kom plek so wy trój wy mia ro wy za pis
frag men tów nie jest ko niecz ny. Za miast te go dą ży się do re kon struk cji za po mo cą in for -
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ma cji do ty czą cych po wierzch ni. Da ne uzy sku je się dzię ki ana li zie kon tu rów i tek stu ry
ana lo gicz nie do za kre sów 2D. Do dat ko wo – i to wy kra cza już po za po dej ście cha rak te -
ry stycz ne dla re kon struk cji 2D – uwzględ nia się gru bość kra wę dzi zła mań, aby wspo -
móc po szu ki wa nie zgod no ści po szcze gól nych frag men tów. Ten spo sób po stę po wa nia jest
pierw szym kro kiem do „praw dzi wej” re kon struk cji 3D: ana li zo wa ne jest zdję cie 2D jed -
nej stro ny obiek tu i uzu peł nia ne o in for ma cje do ty czą ce głę bi. Dla te go też moż na ten
pro ces in ter pre to wać ja ko re kon struk cję 2,5D. Z wie lu zdjęć 2,5D, któ re od wzo ro wu ją
wszyst kie ob sza ry po wierzch ni frag men tów, moż na w ko lej nym kro ku utwo rzyć peł ne
obiek ty 3D. Naj więk sze wy zwa nie po le ga na tym, aby wła ści wie od se pa ro wać od sie bie
po wierzch nie za rów no obiek tów, jak i zła mań, a na stęp nie wy ge ne ro wać ich od po wied -
nie wi do ki.

Wa run kiem dla każ dej for my prze strzen nej wir tu al nej re kon struk cji są urzą dze nia re -
je stru ją ce z wy star cza ją co do brą ja ko ścią od zwier cie dle nia, któ re na da ją się do za sto so -
wa nia do po szcze gól nych ma te ria łów prze zna czo nych do re kon struk cji. Po nad to etap
pro ce su po le ga ją cy na re je stra cji ob ra zu do dat ko wo wy dłu ża czas opra co wy wa nia obiek -
tów trój wy mia ro wych. Z te go po wo du ko niecz ne jest każ do ra zo we opra co wy wa nie kon -
cep cji do sto so wa nej do da ne go za da nia, któ ra ta ki etap na ty le zauto ma ty zu je i sku tecz nie
prze pro wa dzi, na ile jest to oczy wi ście moż li we.

Obec nie dzie je się tak przy pro jek cie cy fro wej re kon struk cji dóbr kul tu ry w 2,5D,
nad któ rym pra cu ją In sty tut Fraun ho fe ra i fir ma MusterFabrik. Ce lem przed się wzię cia jest
tech nicz ne ba da nie i pro to ty po wa re ali za cja al go ryt mów re kon struk cyj nych 2,5D oraz nie -
zbęd nych urzą dzeń pe ry fe ryj nych (ska ne ry 2,5D, Vie wer Ap plian ce itp.) prze zna czo nych
do re kon struk cji i re po zy cji frag men tów dóbr kul tu ry w 2,5D. Za ma te ria ły re fe ren cyj ne
dla pierw szych te stów pro to ty po wych na rzę dzi słu żą frag men ty mo zai ki szkla nej z by łej
ka pli cy po chów ko wej w miej scu Bu ch holz w Bre de re iche, Fürsten berg nad Ha we lą.

Ilu stra cja nr 22. Fi zycz na re kon struk cja frag men tów mo zai ki szkla nej. Z le wej:
uszko dzo ny fresk ścien ny w ka pli cy; z pra wej: od na le zio ne frag men ty

Źró dło: Fraun ho fer IPK, 2014

Z le wej stro ny na ilu stra cji nr 22 nad trze ma okna mi jest wi docz na część za cho wa ne -
go fre sku ścien ne go. Pier wot nie roz po ście rał się on po mię dzy okna mi oraz oka lał je na ze -
wnątrz, nie mal że do pod ło gi ka pli cy. Z pra wej stro ny moż na do strzec nie wiel ką część
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od na le zio nej mo zai ki szkla nej. Po za dość du ży mi frag men ta mi jest też wie le ma łych ka -
wał ków (por. z mo ne tą 1 eu ro), któ re spra wia ją, że ma nu al na re kon struk cja – o ile w ogó -
le jest moż li wa – oka zu je się wy jąt ko wo cza so chłon na.

Jed nym z ce lów pro jek tu jest w pierw szej ko lej no ści opra co wa nie tech ni ki di gi ta li -
za cji 2,5D na da ją cej się do ma so we go wy ko rzy sta nia, a tak że bu do wa pro to ty pu. Po za
za pi sy wa niem in for ma cji o głę biach wy zwa niem jest elek tro nicz na re je stra cja szklanych
po wierzch ni mo zai ki z za cho wa niem wier ne go od zwier cie dle nia ko lo ryst ki i geo me -
trii. W ko lej nym eta pie ma zo stać za im ple men to wa ny pro to ty po wy sys tem wspie ra ją -
cy, któ ry bę dzie pro po no wał re stau ra to ro wi pa su ją ce do sie bie frag men ty mo zai ki.
Dzię ki wspar ciu in te li gent ne go sys te mu śle dze nia, któ ry jest opra co wy wa ny rów no leg -
le do wła ści wej di gi ta li za cji, re stau ra tor mo że zwe ry fi ko wać za po mo cą „praw dzi wych”
(fi zycz nych) ka wał ków, któ re z pro po zy cji sys te mu wspie ra ją ce go są po praw ne, a na -
stęp nie je skom ple to wać, choć obec nie tyl ko wir tu al nie. Je że li za cho wa ła się wy star -
cza ją ca licz ba pa su ją cych ele men tów, wir tu al ny fresk mo że być suk ce syw nie
od wzo ro wy wa ny. Po nie waż nie bę dzie miał przy oknach od po wied nich do pa so wań,
sys tem wspie ra ją cy utwo rzy w ten spo sób ca ły ob raz re kon struk cji, któ ry umoż li wi
jedno znacz ne i wier ne ory gi na ło wi po zy cjo no wa nie ka wał ków na ścia nie. Re stau ra tor
mo że tak że po brać z sys te mu wspie ra ją ce go od po wied ni „plan bu do wy”, po nie waż
sposób po łą cze nia po szcze gól nych ka wał ków z są sied ni mi jest za pi sa ny w for mie
elektro nicz nej.

S T R E S Z C Z E N I E

Peł no moc nik Fe de ral ny do spraw Ma te ria łów Pań stwo wej Służ by Bez pie czeń stwa NRD prze -
jął du żo znisz czo nych ma te ria łów ar chi wal nych Sta si (po dar te, po cię te w nisz czar ce) i szu kał roz -
wią zań, któ re umoż li wia ją szyb szą re kon struk cję ww. do ku men tów. W 2007 r. pod jął współ pra cę
z In sty tu tem Fraun ho fe ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech nik Kon struk cyj nych w Ber -
li nie, któ ry opra co wał kom plek so wy sys tem umoż li wia ją cy zauto ma ty zo wa ną wir tu al ną re kon -
struk cję znisz czo nych do ku men tów. Pro ces obej mu je di gi ta li za cję, ukła da nie oraz opra co wa nie
wy ni ków. Pro gram „ePuzzler” ana li zu je róż ne ce chy skraw ków (kon tu ry, ko lor pa pie ru, pi smo,
li nio wa nie) i skła da ze ska no wa ne frag men ty do ku men tów w stro ny, a na stęp nie w jed nost ki ar -
chi wal ne. Pod czas di gi ta li za cji two rzo ny jest ob raz skraw ka i prze nie sio ne zo sta ją wszyst kie roz -
po zna ne in for ma cje przy dat ne do dal sze go opra co wa nia. Ob ra zy skraw ków da nej jed nost ki
opra co wa nia zo sta ją wgra ne do sys te mu ePuzzler, a na stęp nie są ukła da ne we dług stra te gii drze -
wa bi nar ne go. Skraw ki mo gą wy ka zy wać du że zróż ni co wa nie w ob rę bie ich cech, dla te go wa -
rian cja licz by wszyst kich skraw ków jest nie zwy kle du ża. Re kon struk cje są kon tro lo wa ne
pod wzglę dem po praw no ści i ko ry go wa ne. Na ko niec opra co wa nia da nej jed nost ki wszyst kie re -
kon struk cje są pod da ne ma nu al ne mu pro ce so wi za pew nie nia ja ko ści. Po je go za koń cze niu wszyst -
kie re kon struk cje są au to ma tycz nie kon wer to wa ne przez ePuzzlera do for ma tu ar chi wi za cji
PDF/A.

Sło wa klu czo we: ePuzzler, di gi ta li za cja, wir tu al na re kon struk cja do ku men tów, cy fro wa re kon -
struk cja dóbr kul tu ry, od twa rza nie znisz czo nych ma te ria łów ar chi wal nych, re kon struk cja do ku -
men tów Sta si, In sty tut Fraun ho fe ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech nik Kon struk cyj nych,
Urząd Peł no moc ni ka Fe de ral ne go do spraw Ma te ria łów Pań stwo wej Służ by Bez pie czeń stwa NRD,
MusterFabrik Ber lin; Miej skie Ar chi wum Hi sto rycz ne w Ko lo nii.

Technologia i możliwe zastosowania zautomatyzowanej...
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S U M M A R Y

Federal Attorney for the issues of the Materials of the State Security Service of the former
German Democratic Republic undertook numerous destroyed archival materials of Stasi (torn,
shredded) and searched for solutions that allowed for faster reconstruction of the above-mentioned
documents. In 2007 he started cooperation with the Fraunhofer Institute for Production Systems
and Design Technology in Berlin that prepared the complex system allowing for automated virtual
reconstruction of the destroyed documents. The process includes digitisation, arrangement and
preparation of the results. ‘ePuzzler’ software analyzes various features of the fragments (contours,
colour of the paper, handwriting, linearization) and arranges the scanned fragments of the documents
into the pages and, subsequently, into the archival units. During digitisation the image of the
fragments is created and all recognized information useful for further preparation is transferred.
The images of the fragments of a specific unit of the preparation are uploaded to ePuzzler software
and afterwards they are arranged according to the strategy of the binary tree. The fragments may
display a significant diversification within their features, consequently the variance of the number
of all fragments is extremely huge. Reconstructions are checked taking into account accuracy and
corrected. At the end of preparation of a particular unit all reconstructions are subject to the manual
process of quality assurance. After its completion all reconstructions are automatically converted
to the PDF/A archivization format by ePuzzler. 

Key words: ePuzzler, digitisation, virtual reconstruction of documents, digital reconstruction
of cultural objects, restoration of destroyed archival materials, reconstruction of Stasi documents,
the Fraunhofer Institute for Production Systems and Design Technology, the Office of Federal
Attorney for the issues of the Materials of the State Security Service of the former German
Democratic Republic, MusterFabrik Berlin; Historical Archive of the City in Cologne.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 137–156

Sylwia Wilczewska
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku)

Charakterystyka 

szefów WUBP/WUdsBP 

w Białymstoku w latach 1944–1956

Ma te ria ły, któ re zo sta ły prze ka za ne do ar chi wów In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej,
w znacz ny spo sób przy czy ni ły się do wzro stu za in te re so wa nia hi sto ry ków za -
gad nie nia mi zwią za ny mi za rów no z ka dra mi, jak i dzia łal no ścią ko mu ni stycz -

ne go apa ra tu wła dzy. Waż ne miej sce w hi sto rio gra fii zaj mu je opra co wa nie An to nie go
Dud ka i An drze ja Pacz kow skie go1. Rów nie istot ne zna cze nie ma pra ca zbio ro wa hi sto -
ry ków z IPN, któ rzy sta ra li się od two rzyć ob sa dę kie row ni czych sta no wisk apa ra tu bez -
pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1944–19562. Kwe stia mi przy na leż no ści na ro do wo ścio wej
w UB za jął się m.in. Krzysz tof Szwa grzyk3. Przy go to wa niu pol skich kadr na te re nie
ZSRS dla przy szłe go apa ra tu re pre sji po świę cił swój ar ty kuł Ma ciej Kor kuć4. War to za -
po znać się rów nież z pra cą Konrada Ro kic kie go na te mat ka dry apa ra tu bez pie czeń stwa
pu blicz ne go w la tach 1944–19555. Ka zi mierz Kra jew ski i To masz Ła bu szew ski omó wi li
pierw sze la ta dzia łal no ści „bez pie ki”, za gad nie nia zwią za ne z do bo rem kadr, wro gim sto -
sun kiem spo łe czeń stwa do władz ko mu ni stycz nych oraz peł ną za leż no ścią resor tu od so -
wiec kich mo co daw ców6. W ce lu przy bli że nia sy tu acji, ja ka pa no wa ła na zie miach
Bia ło stoc czy zny pod ko niec II woj ny świa to wej, war to od nieść się do po zy cji Jerze go
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1 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1950–1952. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, oprac. A. Du -
dek, A. Pacz kow ski, War sza wa 2000. 

2 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.

3 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.

4 M. Kor kuć, „Kuj by sze wia cy” – awan gar da UB, „Ar ka na” 2002, nr 46–47.
5 K. Ro kic ki, Apa ra tu ob raz wła sny. Ana li za wy kre sów po rów naw czych do ty czą cych ka dry apa ra tu

bez pie czeń stwa pu blicz ne go w la tach 1944–1955 [w:] „Zwy czaj ny” re sort. Stu dia o apa ra cie bez pie -
czeń stwa 1944–1956, red. K. Kra jew ski, T. Ła bu szew ski, War sza wa 2005.

6 „Zwy czaj ny” re sort. Stu dia o apa ra cie bez pie czeń stwa…
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Ku ła ka7. Pro ble ma ty ką apa ra tu bez pie czeń stwa w Ma ło pol sce za ję li się Fi lip Mu siał i Mi -
chał We nklar8. Le szek Pi łat skon cen tro wał się z ko lei na WUBP w Lu bli nie9, a Zbi gniew
Na wroc ki w swo jej mo no gra fii omó wił dzia łal ność UB na Rze szowsz czyź nie10. Pod re -
dak cją Ro ber ta Kle men tow skie go i Krzysz to fa Szwa grzy ka po wsta ła książ ka o dzia łal -
no ści UB na Dol nym Ślą sku1 1. War to też wspo mnieć o ob szer nej pu bli ka cji IPN
za wie ra ją cej do ku men ty uka zu ją ce me to dy dzia ła nia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji
w Pol sce12. Jej głów ną za le tą jest słow nik bio gra ficz ny ofiar re pre sji oraz „utrwa la czy
wła dzy lu do wej”. Z opra co wań o cha rak te rze bio gra ficz nym na le ża ło by wy mie nić książ -
kę Krzysz to fa Le sia kow skie go13, a tak że ar ty kuł re cen zyj ny za miesz czo ny w pra cy An -
to nie go Dud ka Śla dy Pe ere lu: lu dzie, wy da rze nia, me cha ni zmy14. Mar cin Ka sprzyc ki
spo rzą dził na to miast po nad sto no ta tek bio gra ficz nych funk cjo na riu szy UB/KdsBP
z powia tu no wo są dec kie go w la tach 1945–195615. Nie zwy kle cie ka we są też po zy cje
o Jó ze fie Świa tle, wi ce dy rek to rze De par ta men tu X MBP w la tach 1951–1953, któ ry
5 grud nia 1953 r. zbiegł na Za chód16, oraz pu bli ka cja Zbi gnie wa Bła żyń skie go za wie ra -
ją ca za pis roz mów au to ra z tym by łym funk cjo na riu szem UB17.

W la tach 1944–1956 Wo je wódz kim Urzę dem Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go/Wo je -
wódz kim Urzę dem do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku kie ro wa li ko -
lej no Fau styn Grzy bow ski, Ta de usz Piąt kow ski, Jó zef Plu ta, Wła dy sław Szysz, Teo dor
Mi kuś, Da niel Ku ba jew ski, Sta ni sław Mro żek oraz Bo le sław Krzy wiń ski. Ich ak ta oso -
bo we sta no wią cen ne źró dło wie dzy o funk cjo na riu szach. Wspól ne ce chy pra cow ni ków
re sor tu wy ła nia ją ce się pod czas ana li zy akt skła da ją się na ob raz te go śro do wi ska. Istot -
ne jest, że znaj du ją się w nich do ku men ty wy two rzo ne za rów no przez sa mych funk cjo -
na riu szy (ży cio ry sy, po da nia), jak i ich zwierzch ni ków (cha rak te ry sty ki, opi nie), a tak że
przez or ga ny kon tro li we wnętrz nej (po stę po wa nie spraw dza ją ce przed przy ję ciem
do służ by czy w cza sie jej trwa nia). Naj więk sze trud no ści pod czas ba da nia ww. ma te ria -
łów ar chi wal nych wy ni ka ły z ich nie kom plet no ści i nie do sko na ło ści, co mia ło zwią zek
z bra kiem pro fe sjo na li zmu Wy dzia łu Per so nal ne go i zło żo no ścią obo wią zu ją cych wów -
czas pro ce dur. Po ja wia ją ce się nie ści sło ści, np. w za pi sach dat awan sów czy peł nio nych
funk cji, zo sta ły zwe ry fi ko wa ne na pod sta wie wy da nej przez IPN pu bli ka cji Twa rze
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7 J. Ku łak, Pierw szy rok so wiec kiej oku pa cji. Bia ły stok 1944–1945, Bia ły stok 1996.
8 Straż ni cy so wiec kie go im pe rium. Urząd Bez pie czeń stwa i Służ ba Bez pie czeń stwa w Ma ło pol -

sce 1945–1991, red. F. Mu siał, M. We nklar, Kra ków 2009.
9 L. Pi łat, Struk tu ra or ga ni za cyj na i dzia łal ność Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -

go w Lu bli nie 1944–1954, „Stu dia Pod la skie” 1996, t. 6.
10 Z. Na wroc ki, Za miast wol no ści – UB na Rze szowsz czyź nie 1944–1949, Rze szów 1998.
11 Urząd Bez pie czeń stwa na Dol nym Ślą sku 1945–1956. Z ba dań nad or ga ni za cją i dzia łal no ścią

apa ra tu bez pie czeń stwa, red. R. Kle men tow ski, K. Szwa grzyk, Wro cław 2012.
12 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.
13 K. Le sia kow ski, Mie czy sław Mo czar „Mie tek”. Bio gra fia po li tycz na, War sza wa 1998.
14 A. Du dek, K. Le sia kow skie go zma ga nia z Mo cza rem [w:] Śla dy Pe ere lu: lu dzie, wy da rze nia, me -

cha ni zmy, red. A. Du dek, Kra ków 2001.
15 M. Ka sprzyc ki, Lu dzie bez pie ki w po wie cie No wy Sącz, Kra ków 2009.
16 A. Pacz kow ski, Trzy twa rze Jó ze fa Świa tły, „Rzecz po spo li ta. Plus i Mi nus”, cz. 1, 20–21 XII 2003;

cz. 2, 27–28 XII 2003; idem, Trzy twa rze Jó ze fa Świa tły. Przyczynek do historii komunizmu w Polsce,
War sza wa 2009.

17 Z. Bła żyń ski, Mó wi Jó zef Świa tło. Za ku li sa mi bez pie ki i par tii 1940–1955, War sza wa 2012.
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białostoc kiej bez pie ki1 8. Za cho wa nie się tyl ko pierw szej z trzech czę ści tecz ki oso bo wej
Sta ni sła wa Mroż ka unie moż li wi ło głęb szą ana li zę je go oso by. Po dob nie by ło w przy pad -
ku akt oso bo wych Da nie la Ku ba jew skie go po cho dzą cych ze zbio rów Cen tral ne go Ar -
chi wum Woj sko we go.

Sze fo wie WUBP/WUdsBP w Bia łym sto ku 

Or ga ni za to rem WUBP w Bia łym sto ku był Fau styn Grzy bow ski, syn Fi li pa i Win cen -
ty ny, uro dzo ny 16 sierp nia 1913 r. we wsi Mi ko ła jew ska, w ob wo dzie dnie pro pie trow -
skim w Ro sji. Po cho dził z pol skiej ro dzi ny chłop skiej, ukoń czył osiem klas szko ły
po wszech nej19. Po śmier ci ro dzi ców w 1927 r. pod jął pra cę w koł cho zie ja ko rach mistrz,
a na stęp nie ja ko se kre tarz w urzę dzie gmin nym Ca ro wo dar w po wie cie cher soń skim.
W 1935 r. zo stał człon kiem Wszech związ ko we go Le ni now skie go Ko mu ni stycz ne go
Związ ku Mło dzie ży (Kom so moł)20, w któ rym peł nił funk cje se kre ta rza i prze wod ni czą -
ce go Ko mi sji Re wi zyj nej21.

W dniu 30 paź dzier ni ka 1935 r. ja ko elew szko ły pod ofi cer skiej po wo ła no go do służ -
by w Ar mii Czer wo nej, w 64. puł ku ko le jo wym Wojsk NKWD. Już ja ko pod ofi cer tej
szko ły słu żył w mie ście Cza dzuj w Re pu bli ce Turk meń skiej. Do re zer wy zo stał prze nie -
sio ny w stop niu pod po rucz ni ka; w cy wi lu ob jął obo wiąz ki prze wod ni czą ce go koł cho zu
im. Sta li na w po wie cie cher soń skim. Po now nie zmo bi li zo wa no go 13 sierp nia 1941 r.
Otrzy mał wte dy sta no wi sko do wód cy ba ta lio nu sa pe rów naj pierw w 9., a na stęp nie
w 51. Ar mii. W dniu 5 ma ja 1942 r. zo stał od wo ła ny do Wy dzia łu Per so nal ne go Ar mii
Przy mor skiej mia sta Se wa sto po la. Po prze ka za niu go do dys po zy cji Po łu dnio wo ural skie -
go Okrę gu Woj sko we go zo stał mia no wa ny do wód cą kom pa nii prze ciw pan cer nej
365. puł ku pie cho ty XIII Bry ga dy Za pa so wej. La tem 1943 r. w ZSRS za czę to or ga ni zo -
wać Woj sko Pol skie. F. Grzy bow ski ze wzglę du na pol skie ko rze nie zo stał skie ro wa ny
do tworzą cych się od dzia łów. Otrzy mał do wódz two kom pa nii rusz nic prze ciw pan cer -
nych 1. pp 1. Dy wi zji im. Ta de usza Ko ściusz ki, z któ rą brał udział m.in. w bi twie pod
Leni no2 2. W kwiet niu 1944 r. od ko men de ro wa no go do szko ły ofi cer skiej w Kuj by sze -
wie, a po jej ukoń cze niu – ja ko je den z wy róż nia ją cych się ab sol wen tów – zo stał od da -
ny do dys po zy cji Re sor tu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Lu bli nie. W po ło wie
sierp nia 1944 r. przy je chał do Bia łe go sto ku z roz ka zem utwo rze nia struk tur WUBP2 3.
W tym sa mym ro ku wstą pił do PPR. Po kil ku mie sią cach już ja ko ma jor otrzy mał prze -
nie sie nie do Lu bli na, a na stęp nie do Wro cła wia.

Fau styn Grzy bow ski był po strze ga ny ja ko czło wiek z tzw. kli ki lu bel skiej. Sto so wał
„so wiec ki mo del” pra cy ope ra cyj nej i śled czej, po le ga ją cy m.in. na zmu sze niu po dej rza -

Charakterystyka szefów WUBP/WUdsBP w Białymstoku w latach 1944–1956
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18 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, red. P. Ła piń ski, Bia ły stok 2007.

19 AIPN Bi, 337/1, Ak ta oso bo we Fau sty na Grzy bow skie go, k. 14.
20 Wszech związ ko wy Le ni now ski Ko mu ni stycz ny Zwią zek Mło dzie ży (WLKZM – Ko m so moł) –

ko mu ni stycz na or ga ni za cja mło dzie ży w Związ ku So wiec kim utwo rzo na w 1918 r. Ko m so moł był mło -
dzie żo wym za ple czem par tii ko mu ni stycz nej, a je go ce lem by ła so wie ty za cja mło dzie ży.

21 Ibi dem, k. 12.
22 Ibi dem, k. 17.
23 AIPN Bi, 045/479, Roz ka zy i za rzą dze nia sze fa WUBP w Bia łym sto ku za okres 1944–1945, k. 4.
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ne go – przy uży ciu bru tal nych me tod – do przy zna nia się do za rzu ca nych mu prze stępstw.
W związ ku z pa nu ją cą po wszech nie złą opi nią na je go te mat zo stał od da ny do dys po zy -
cji MBP, a „od dzia ły wa nie ko lek ty wu par tyj ne go mia ło mu po móc wy zbyć się ne ga tyw -
nych cech cha rak te ru i złych na wy ków w pra cy”24. Roz ka zem per so nal nym
z czerw ca 1948 r. zo stał mia no wa ny na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu Ochro ny Rzą -
du. Po prze kształ ce niu te go wy dzia łu w De par ta ment VIII KdsBP w 1950 r. awan so wał
na wi ce dy rek to ra, a na stęp nie dy rek to ra de par ta men tu25. W ra mach pod no sze nia kwa li -
fi ka cji za wo do wych 4 lip ca 1955 r. od de le go wa no go do NRD na szko le nie w dzie dzi nie
wy ko rzy sta nia środ ków tech nicz nych w pra cy ope ra cyj nej26. 

W po ło wie 1951 r. Grzy bow ski zwró cił się do Pre zy dium Ra dy Naj wyż szej ZSRS
z proś bą o przy zna nie oby wa tel stwa so wiec kie go je go żo nie Sta ni sła wie z do mu Woj da -
kow skiej. Wła dze zmu szo ne by ły wy dać de cy zję od mow ną, po nie waż we wsi Ca ro wo -
dar od na le zio no je go pierw szą żo nę. MBP nie zwe ry fi ko wa ło te go fak tu, a spra wą za ję to
się do pie ro po in ter wen cji władz so wiec kich, któ re po zwol nie niu Grzy bow skie go z or -
ga nów bez pie czeń stwa upo mnia ły się o swo je go ofi ce ra27. Dzię ki wsta wien nic twu oraz
pro tek cji mi ni stra Sta ni sła wa Rad kie wi cza w 1951 r. uzy skał zgo dę na dal szy po byt
w Pol sce i po wró cił do Bia łe go sto ku. W pierw szych la tach po odej ściu z re sor tu pra co -
wał ja ko ślu sarz, na to miast w 1959 r. za trud nił się w Bia ło stoc kim Przed się bior stwie Re -
mon to wym Ma te ria łów Bu dow la nych (po re or ga ni za cji – w Bia ło stoc kich Za kła dach
Ce ra mi ki Bu dow la nej) na sta no wi sku dy rek to ra Od dzia łu Me cha nicz no -Trans por to we -
go. Zmarł 9 kwiet nia 1999 r. w Bia łym sto ku2 8.

Był wie lo krot nie od zna cza ny i na gra dza ny, otrzy mał m.in.: Or der Sztan da ru Pra -
cy II kla sy, Krzyż Grun wal du III kla sy, Or der Od ro dze nia Pol ski V kla sy, Krzyż Wa lecz -
nych, Srebr ny Me dal Za słu żo nych na Po lu Chwa ły, Srebr ny oraz Zło ty Krzyż Za słu gi29.
W uza sad nie niu pi sa no: „Za licz ne za słu gi w wal kach z Niem ca mi oraz w wal kach z re -
ak cyj nym pod zie miem nie pod le gło ścio wym, w utrwa la niu wła dzy lu do wej w Pol sce”30.
Awan so wał ko lej no na lejt nan ta (w stycz niu 1942), star sze go lejt nan ta/po rucz ni ka (5 mar -
ca 1943), ka pi ta na (b.d.), ma jo ra (27 grud nia 1944), pod puł kow ni ka (4 czerw ca 1945),
puł kow ni ka (10 lip ca 1947).

Na stęp cą Fau sty na Grzy bow skie go na cze le bia ło stoc kie go UB był Ta de usz Piąt kow -
ski. Uro dził się 30 grud nia 1910 r. w Ki jo wie31. Oj ciec Piotr, z za wo du ślu sarz, pra co wał
na ko lei, a na stęp nie w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa, na le żał do WKP(b)32. Po ukoń -
cze niu sied miu klas szko ły po wszech nej T. Piąt kow ski roz po czął pra cę w za kła dzie ślu -
sar skim w Hu ma niu33. Przez krót ki okres był rów nież in struk to rem spor tu w Re jo no wej
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24 AIPN Bi, 337/1, Ak ta oso bo we Fau sty na Grzy bow skie go, k. 86.
25 Ibi dem, k. 65, 83.
26 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra…, t. 1, s. 22. 
27 AIPN Bi, 337/1, Ak ta oso bo we Fau sty na Grzy bow skie go, k. 37.
28 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki…, s. 121.
29 AIPN Bi, 337/1, Ak ta oso bo we Fau sty na Grzy bow skie go, k. 102.
30 Ibi dem, k. 38.
31 AIPN Bi, 337/2, Ak ta oso bo we Ta de usza Piąt kow skie go, k. 32.
32 WKP(b) – Wszech związ ko wa Ko mu ni stycz na Par tia (bol sze wi ków), par tia bol sze wic ka rzą dzą ca

od 1917 r. w Ro sji i ZSRS. Par tia po wsta ła pod na zwą So cjal de mo kra tycz na Par tia Ro bot ni cza Ro sji
(bol sze wi ków) ja ko odłam so cjal de mo kra cji ro syj skiej. 

33 Hu mań – mia sto w środ ko wej czę ści Ukra iny, w ob wo dzie czer ka skim. 
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Ra dzie Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Bo hu sła wiu. Po dob nie jak je go dwaj młod si bra cia
Wa cław i Wło dzi mierz w 1927 r. wstą pił do WLKZM. Znał bie gle ję zy ki ro syj ski i ukra -
iń ski, za to sła bo mó wił po pol sku. W wie ku dwu dzie stu dwóch lat zo stał po wo ła ny do Ar -
mii Czer wo nej. Służ bę od był we Flo cie Oce anu Spo koj ne go w cha rak te rze
ra dio te le gra fi sty, do wód cy dru ży ny i bos ma na34. Po wy bu chu II woj ny świa to wej zo stał
prze nie sio ny do 42. Dy wi zji Flo ty Czar no mor skiej na sta no wi sko do wód cy plu to nu i do -
wód cy kom pa nii, a na stęp nie do LXXVI Bry ga dy Strze lec kiej III Gwar dyj skie go Kor pu -
su Ar mii Czer wo nej. W 1943 r. wstą pił do for mu ją cej się w ZSRS 1. Dy wi zji im. Ta de usza
Ko ściusz ki. Na stęp nie zo stał ode sła ny do szko ły ofi cer skiej w Ko stro mie35. Po jej ukoń -
cze niu przy dzie lo no go do I Kor pu su Pol skich Sił Zbroj nych pod do wódz twem gen. Zyg -
mun ta Ber lin ga, gdzie słu żył w Bry ga dzie Czoł gów im. Bo ha te rów We ster plat te. Po dob nie
jak wie lu ofi ce rów po cho dze nia pol skie go od de le go wa no go do od by cia kur su w ośrod ku
NKWD w Kuj by sze wie, po ukoń cze niu któ re go przy był do Lu bli na i wraz z F. Grzy bow -
skim przy stą pił do or ga ni za cji WUBP na Bia ło stoc czyź nie36. 

Do or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa zo stał przy ję ty 15 sierp nia 1944 r. na sta no wi -
sko kie row ni ka Kontr wy wia du. Po wy jeź dzie Grzy bow skie go prze jął po nim obo wiąz ki
kie row ni ka/sze fa WUBP w Bia łym sto ku. W lip cu 1946 r. od da no go do dys po zy cji MBP.
Przy czy ną za ist nia łej sy tu acji był je go zwią zek z He le ną Ku lę gow ską37. Pod czas oku pa -
cji Ku lę gow ska na le ża ła do pod zie mia ja ko za ufa ny czło nek AK. Dzię ki in for ma cjom
udzie la nym Fau sty no wi Grzy bow skie mu mia ła rze ko mo po móc w roz pra co wa niu i za -
trzy ma niu in spek to ra AK ps. „Mak”38. Jed nak że w wy ni ku do cho dze nia prze pro wa dzo -
ne go przez De par ta ment III MBP usta lo no, że współ pra ca ko chan ki Piąt kow skie go
z „bez pie ką” nie mia ła miej sca, ist nia ły na to miast do wo dy na dzia łal ność w pod zie miu
jej mę ża Zyg mun ta Ku lę gow skie go ps. „Hel”39. W póź niej szym okre sie służ by Piąt kow -
ski przed sta wiał Ku lę gow ską ja ko swo ją żo nę i po bie rał za si łek ro dzin ny na jej sy na. Po -
dob nie jak w przy pad ku swo je go po przed ni ka po zo sta wił w ZSRS naj bliż szą ro dzi nę,
z któ rą pod czas woj ny stra cił kon takt40. Nie wy ja śnio na spra wa Ku lę gow skiej spo wo do -
wa ła, że w lip cu 1946 r. zo stał prze nie sio ny do KG MO. W po cząt ko wym okre sie zaj -
mo wał tam sta no wi sko sze fa Wy dzia łu In for ma cji, a na stęp nie sze fa Wy dzia łu

Charakterystyka szefów WUBP/WUdsBP w Białymstoku w latach 1944–1956
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

141

34 Ibi dem, k. 36.
35 Ibi dem, k. 63.
36 AIPN Bi, 045/2045/2, Or ga ni za cja i struk tu ra Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz -

ne go w Bia łym sto ku w la tach 1944–1945, k. 1.
37 AIPN Bi, 337/2, Ak ta oso bo we Ta de usza Piąt kow skie go, k. 93.
38 Zyg fryd We iss ps. „Mak”, sierż. rez./ppor. ar mii au striac kiej. We dług wy ka zu ob sa dy sta no wisk

z 3 VII 1944 r. peł nił funk cję II za stęp cy ko men dan ta Ob wo du AK So kół ka; 9 XII 1944 r. zo stał aresz -
to wa ny w Bia łym sto ku. W gryp sie z 5 I 1945 r. prze sła nym do Ko men dy Okrę gu Bia ło stoc kie go pi sał:
„W cza sie 8-krot nych ba dań, któ re trwa ły kil ka na ście go dzin każ da, przy za sto so wa niu tor tur i bi cia,
udo wod nio no mi na zwi sko i pseu do nim. Ni ko go nie wsy pa łem, bio rąc wszyst ko na sie bie. Z ba dań
wnios ko wa łem, że ktoś wsy pał mnie i sztab Ob wo du nr 22”. Zob. 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. 520.

39 Zyg munt Ku lę gow ski ps. „Hel”, por. rez. pie cho ty. We dług wy ka zu ob sa dy sta no wisk z 25 IV
1944 r. peł nił funk cję II za stęp cy ko men dan ta Ob wo du AK Bia ły stok -mia sto. Fa la aresz to wań do ko ny -
wa nych przez NKWD i UB (uwięziono m.in. ko men dan ta Ob wo du rtm. Cze sła wa Hak ke go ps. „Bór”)
spo wo do wa ła, że żoł nie rze AK z oba wy przed de kon spi ra cją opu ści li mia sto. W tej gru pie zna lazł się
naj praw do po dob niej Zyg munt Ku lę gow ski. Zob. ibi dem, s. 510, 522.

40 AIPN Bi, 337/2, Ak ta oso bo we Ta de usza Piąt kow skie go, k. 38.
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Spe cjal ne go. Z cza sem awan so wał na na czel ni ka Wy dzia łu VI KG MO. O szyb kim koń -
cu je go ka rie ry za de cy do wa ły po now nie wzglę dy oby cza jo we, po nie waż pod czas pra cy
w Wy dzia le Spe cjal nym miał ro mans ze swo ją se kre tar ką Ma rią Kun ta ras, któ ra – jak się
póź niej oka za ło – by ła zwią za na z WiN. Je go prze ło że ni okre śli li tę sy tu ację ja ko „przy -
tę pie nie czuj no ści po li tycz nej”41. W kon se kwen cji pod ko niec grud nia 1951 r. zo stał zwol -
nio ny z or ga nów bez pie czeń stwa, a na po cząt ku na stęp ne go ro ku od ko men de ro wa ny
do ZSRS4 2.

Pod czas ośmiu lat pra cy w MBP szyb ko awan so wał na pod po rucz ni ka (5 mar ca 1944),
po rucz ni ka (27 grud nia 1944), ka pi ta na (2 ma ja 1945), ma jo ra (16 li sto pa da 1945), pod -
puł kow ni ka (20 lip ca 1946) i puł kow ni ka (16 lip ca 1948)43. W 1944 r. wstą pił do PPR,
a na stęp nie – do PZPR. 

Trze cim zwierzch ni kiem WUBP w Bia łym sto ku był Jó zef Plu ta, uro dzo ny 1 grud -
nia 1911 r. w Ło dzi. Po cho dził z pol skiej ro dzi ny ro bot ni czej. Po ukoń cze niu sze ściu klas
szko ły po wszech nej otrzy mał pra cę w Wi dzew skiej Ma nu fak tu rze. Jed no cze śnie roz po -
czął na ukę w gim na zjum wie czo ro wym. W 1930 r. wstą pił do Ko mu ni stycz nej Par tii Pol -
ski (KPP) oraz Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Po mo cy Re wo lu cjo ni stom (MOPR),
w któ rej peł nił funk cję se kre ta rza. Rów no le gle pra co wał ja ko ad mi ni stra tor i ko rek tor
w „Mie sięcz ni ku Tech nicz nym”44.

W kwiet niu 1933 r. zo stał po wo ła ny do 44. Puł ku Piechoty Strzel ców Kre so wych.
Szko łę pod ofi cer ską ukoń czył w stop niu star sze go strzel ca45. W la tach 1935–1936 pra -
co wał w za kła dzie elek tro tech nicz nym w ro dzin nym mie ście. Na po cząt ku lu te go 1936 r.,
pod czas jed ne go z po sie dzeń łódz kie go ko mi te tu MOPR, zo stał aresz to wa ny za przy na -
leż ność do par tii ko mu ni stycz nej. Po od by ciu rocz nej ka ry w łę czyc kim wię zie niu po -
wró cił do Ło dzi i po now nie pod jął dzia łal ność ko mu ni stycz ną. Po wy bu chu woj ny
wy je chał na krót ko do Lwo wa, gdzie wstą pił do Związ ku By łych Więź niów Po li tycz -
nych. Trud na sy tu acja by to wa skło ni ła go do po wro tu. W Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie
zaj mo wał się drob nym han dlem. W 1944 r. zo stał se kre ta rzem PPR i wstą pił do Ar mii
Lu do wej, w któ rej peł nił funk cje ofi ce ra pro pa gan do we go i za stęp cy ko men dan ta. Na te -
re nie Bud ko wa w gmi nie Brze zi ny dzia łał w par ty zant ce pod do wódz twem „Bo ru -
ty” – ko men dan ta III Bry ga dy im. gen. Be ma4 6. W tym okre sie po słu gi wał się trze ma
pseu do ni ma mi: „Pe pi”, „Ku ba” i „Bor suk”47.

W stycz niu 1945 r. zło żył po da nie o przy ję cie do łódz kie go WUBP, w któ rym
od 1 lute go 1945 r. roz po czął pra cę ja ko star szy re fe rent Wy dzia łu Per so nal ne go. W sier -
pniu te go ro ku za warł zwią zek mał żeń ski z Zo fią Ro ma no wicz48. W 1946 r. uro dził im
się syn Je rzy, a dwa la ta póź niej cór ka Ja dwi ga. Na wy cho wa niu miał jesz cze dwóch sy -
nów sio stry żo ny – Ta de usza i Zyg mun ta. Wśród prze ło żo nych cie szył się do brą opi nią,
dlatego też kie ro wa no go do pla có wek UB wy ma ga ją cych re or ga ni za cji. W kwiet niu
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41 Ibi dem, k. 149.
42 Ibi dem, k. 72.
43 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki…, s. 194.
44 AIPN Bi, 337/2, Ak ta oso bo we Ta de usza Piąt kow skie go, k. 9.
45 Ibi dem, k. 33.
46 AIPN Bi, 337/3, Ak ta oso bo we Jó ze fa Plu ty, k. 20.
47 Ibi dem.
48 Ibi dem, k. 40.
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1945 r. został kie row ni kiem PUBP w Koń skich, na stęp nie awan so wał ko lej no na za stęp -
cę kie row ni ka WUBP w Ło dzi, Ka to wi cach i Bia łym sto ku. W dniu 6 mar ca 1946 r. po -
wie rzo no mu funk cję sze fa WUBP w Bia łym sto ku, a już w lip cu te go ro ku prze nie sio no
go do WUBP w Kiel cach49. O na stro jach, ja kie pa no wa ły w tam tej szym urzę dzie, świad -
czy pi smo An to nie go Za rem biu ka50 do dy rek to ra Biu ra ds. Funk cjo na riu szy MBP płk.
Je rze go Sie dlec kie go51: „Nad uży wa jąc swe go sta no wi ska służ bo we go, po bie ra więk szą
ilość przy dzia łów ze skle pów i prze ka zu je je ro dzi nie, któ ra sprze da je to war we wła snym
skle pie. Po nad to nie in te re su je się pra cą za wo do wą i nie udzie la wska zó wek na czel ni -
kom wy dzia łów. Po ziom je go pra cy ope ra cyj nej znaj du je się na ni skim po zio mie i nie
przy no si żad nych za do wa la ją cych wy ni ków. Brak też mu kom pe ten cji w za kre sie pra cy
z agen ta mi”52. Za rzu ty te przy czy ni ły się do skie ro wa nia go 5 lu te go 1950 r. do dys po zy -
cji Rad kie wi cza. W trud nej sy tu acji po mo gła mu re ko men da cja Mie czy sła wa Mo cza ra.
Za je go wsta wien nic twem Plu tę prze nie sio no na sta no wi sko na czel ni ka Wy dzia łu II De -
par ta men tu III MBP, w któ rym „mógł po głę bić swo je umie jęt no ści za wo do we i być
pod sil niej szą kon tro lą par tyj no -ad mi ni stra cyj ną”53. Trzy mie sią ce póź niej zo stał prze su -
nię ty do Wy dzia łu III. Po ziom me ry to rycz ny je go pra cy w de par ta men cie nie za do wa lał
prze ło żo nych. Skut ko wa ło to skie ro wa niem Plu ty na sze ścio mie sięcz ną na ukę do Cen -
trum Szko le nia MBP w War sza wie. Od 20 lu te go 1951 r. pra co wał ja ko in spek tor przy mi -
ni strze bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W tym okre sie roz po czął tak że stu dia na Wy dzia le
Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go54. Na le żał do dwóch or ga ni za cji spo łecz nych: Związ -
ku Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję oraz To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -Ra dziec -
kiej55. Ze wzglę du na re duk cje, któ re na stą pi ły w apa ra cie bez pie czeń stwa, w 1954 r.
zwol nio no go ze służ by. W sierp niu te go ro ku otrzy mał sta no wi sko wi ce dy rek to ra, a na -
stęp nie dy rek to ra Pań stwo wych To rów Wy ści gów Kon nych na war szaw skim Słu żew cu56.
Zmarł w 1955 r. Awan so wał ko lej no na po rucz ni ka (16 li sto pa da 1945), ka pi ta na (22 grud -
nia 1945), ma jo ra (22 lip ca 1946), pod puł kow ni ka (10 lip ca 1947). Zo stał od zna czo ny:
Or de rem Od ro dze nia Pol ski, Me da lem „Zwy cię stwa”, Srebr nym Krzy żem Za słu gi,
Czeskim Krzy żem Wa lecz nych57.

Wła dy sław Szysz, na stęp ny szef WUBP w Bia łym sto ku, uro dził się 26 wrze śnia
1919 r. we wsi Da le kie, w po wie cie Li da5 8. Po cho dził z bied nej ro dzi ny chłop skiej59.
W la tach 1926–1936 uczęsz czał do szko ły po wszech nej w Wil nie, a na stęp nie – do gim -
na zjum w Li dzie. Trud na sy tu acja ro dzin na zmu si ła go do prze rwa nia na uki i pod ję cia
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49 Twa rze bia ło stoc kiej bez pie ki…, s. 198.
50 An to ni Za rem biuk – ab sol went szko ły ofi cer skiej w Kuj by sze wie, na czel nik Wy dzia łu do Wal ki

z Ban dy ty zmem WUBP w Lu bli nie (1945), na czel nik Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu szy (1946–1948). Zmarł
w mar cu 1978 r. w War sza wie. Zob. Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1950–1952..., s. 268, 272.

51 Je rzy Sie dlec ki – w la tach 1946–1954 kie ro wał pra ca mi Wy dzia łu/Biu ra ds. Funk cjo na riu szy MBP,
po cząt ko wo ja ko p.o., a na stęp nie ja ko dy rek tor. Zmarł w mar cu 1998 r. w War sza wie. Zob. ibi dem, s. 71.

52 AIPN Bi, 337/3, Ak ta oso bo we Jó ze fa Plu ty, k. 80.
53 Ibi dem.
54 Ibi dem, k. 91.
55 Ibi dem, k. 34.
56 Ibi dem, k. 96.
57 Ibi dem, k. 34.
58 AIPN Bi, 310/1, Ak ta oso bo we Wła dy sła wa Szy sza, k. 2–6.
59 Ibi dem, k. 17.
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pra cy fi zycz nej na ko lei. Po ukoń cze niu rocz ne go kur su tech nicz ne go awan so wał na sta -
no wi sko ko le ja rza, a wkrót ce – za stęp cy na czel ni ka dro go we go w Li dzie60. W paź dzier -
ni ku 1940 r. zo stał skie ro wa ny do szko ły pod ofi cer skiej Ar mii Czer wo nej, w któ rej
uzy skał sto pień sier żan ta61. Na stęp nie wstą pił do szko ły ofi cer skiej przy 8. puł ku ko le jo -
wym w Mi czu ryń sku62. W 1942 r. zo stał zde mo bi li zo wa ny, prze nie sio ny do ba ta lio nu ro -
bo cze go i wy sła ny do pra cy przy bu do wie fa bry ki w Cze la biń sku. We wrze śniu 1943 r.
wstą pił ja ko ochot nik do Woj ska Pol skie go or ga ni zo wa ne go w ZSRS. Do wo dził plu to -
nem puł ku pan cer ne go w 1. Dy wi zji im. Ta de usza Ko ściusz ki63. Na stęp nie wy sła no go
do szko ły ofi cer skiej w Kuj by sze wie64. Po przy jeź dzie do Pol ski zo stał skie ro wa ny
do Bia łe go sto ku. 

Ka rie rę w apa ra cie bez pie czeń stwa W. Szysz roz po czął ja ko wy wia dow ca Sek cji 1
kontr wy wia du w Bia łym sto ku, zaj mu ją cej się spra wa mi zwią za ny mi z wy wia dem nie -
miec kim. W tym cza sie wstą pił do PPR. W dniu 28 grudnia 1944 r. zo stał ko men dan tem
gma chu WUBP, a już 15 stycz nia na stęp ne go ro ku awan so wał na kie row ni ka gru py ope -
ra cyj nej UB na po wiat ła ski/kie row ni ka PUBP w Ła sku. Po nie speł na pół ro ku zo stał sze -
fem MUBP w Ło dzi, jed nak je go pra ca na tym sta no wi sku nie by ła do brze oce nia na.
W lu tym 1946 r. Szy sza skie ro wa no do dys po zy cji kie row ni ka WUBP w Bia łym sto ku,
a na stęp nie prze nie sio no do Su wałk. Pod czas je go pra cy w PUBP na stą pi ło na si le nie repre -
sji wo bec ro dzin par ty zan tów od dzia łu nie pod le gło ścio we go Ja na Sa dow skie go ps. „Bla -
dy”, „Ko mar”65. O okru cień stwie W. Szy sza świad czy frag ment re la cji Ro mu al da Bart ni ka
z przy by cia funk cjo na riu szy UB do je go do mu ro dzin ne go: „Mo ją naj star szą sio strę ka pi -
tan Szysz tak zbił, że jej szczę ka pę kła, i od te go cza su ona się ukry wa ła u ob cych lu dzi,
bo się ba ła”66. W ma ju 1947 r. awan so wał na za stęp cę, a wkrót ce – sze fa WUBP w Bia -
łym sto ku. We wrze śniu 1948 r. dy rek tor De par ta men tu Szko le nia MBP skie ro wał go
na kurs do szka la ją cy, co mia ło pod nieść po ziom je go wie dzy ogól nej. W mar cu 1949 r.
zo stał za stęp cą sze fa WUBP w Szczecinie. Zmarł 26 grud nia 1949 r. na sku tek wy pad ku
pod czas po lo wa nia.

W cha rak te ry sty kach służ bo wych W. Szy sza po zy tyw nie oce nia no je go za an ga żo wa -
nie w wal kę z „re ak cją”, pra cę z agen tu rą, szyb kość w po dej mo wa niu de cy zji, a tak że
je go wro gi sto su nek wo bec „prze ja wów ja kie go kol wiek od cie nia na cjo na li zmu”67. Awan -
so wał na star sze go sier żan ta (b.d.), cho rą że go (27 grud nia 1944), pod po rucz ni ka (b.d.),
po rucz ni ka (2 ma ja 1945), ka pi ta na (22 lip ca 1946), ma jo ra (22 grud nia 1947).
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60 Ibi dem, k. 21–24.
61 Ibi dem.
62 Mi czu ryńsk – mia sto w po łu dnio wej Ro sji, w ob wo dzie tam bow skim.
63 Ibi dem, k. 38–39.
64 Ibi dem, k. 30.
65 Jan Sa dow ski ps. „Bla dy”, „Ko mar” (1922–1952), zam. we wsi An drze je wo, pow. Su wał ki.

W 1941 r. wstą pił do ZWZ -AK. W 1944 r. za si lił sze re gi MO w Szy plisz kach. W po ło wie grud nia zde -
zer te ro wał i po now nie wstą pił do AK. Od wrze śnia 1945 r. na le żał do WiN, do wio sny 1946 r. był
w oddzia le Ro mu al da Za błoc kie go ps. „Błot nik”, a na stęp nie w od dzia le Kazimierza Bart ni ka ps. „Mło -
tek”. Póź niej na le żał do pa tro lu Jó ze fa Mi lu cia ps. „Wró bel”, któ ry dzia łał na te re nie gmi ny Za bo rysz -
ki. Ujaw nił się 29 IV 1947 r. W lip cu 1949 r. na wią zał kon takt z Pio trem Bur dy nem ps. „Edward”,
z któ rym utwo rzył od dział dzia ła ją cy w pow.: su wal skim, au gu stow skim, goł dap skim i wę go rzew skim.
AIPN Bi, 019/5/2, Cha rak te ry sty ka ban dy ter ro ry stycz no -ra bun ko wej „Bla de go”, „Po rę by”, k. 2–3.

66 B. Ry chlew ski, Ubec kie me to dy, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2004, nr 2, s. 64.
67 AIPN Bi, 310/1, Ak ta oso bo we Wła dy sła wa Szy sza, k. 81–83.
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Na stęp cą Wła dy sła wa Szy sza zo stał Teo dor Mi kuś, po cho dzą cy z pol skiej ro dzi ny
ro bot ni czej. Uro dził się 3 wrze śnia 1910 r. w Ło dzi ja ko syn Wła dy sła wa i Ma rii.
W 1926 r. ukoń czył miej ską szko łę po wszech ną, a rok póź niej roz po czął pra cę w fir mie
„Sche ibler i Groh mann” na sta no wi sku tka cza68. W tym cza sie za na mo wą bra ta Wa cła -
wa wstą pił do KPP, w któ rej otrzy mał pseu do nim „Ma ły”69. Z po cząt kiem 1929 r. zo stał
aresz to wa ny za dzia łal ność ko mu ni stycz ną i osa dzo ny w wię zie niu w Ło dzi. Z po wo du
bra ku do wo dów zwol nio no go z aresz tu, po czym po now nie przy stą pił do pra cy par tyj -
nej70. W 1933 r. zo stał po wo ła ny do woj ska i skie ro wa ny do 28. Puł ku Strzel ców Kaniow -
skich w Ło dzi. Na stęp nie ode sła no go do szko ły pod ofi cer skiej, któ rej nie uda ło mu się
skoń czyć. Przez kil ka ko lej nych lat po zo sta wał bez pra cy, mi mo że miał na utrzy ma niu
żo nę Zo fię oraz dwo je dzie ci7 1. W 1937 r. po raz dru gi pod jął pra cę w fir mie „Sche ibler”.
W stycz niu 1942 r. Mi kuś wraz z kil ko ma współ pra cow ni ka mi wstą pił do PPR. Po wkro -
cze niu wojsk so wiec kich do Ło dzi ja ko je den z pierw szych przy stą pił do po now ne go uru -
cho mie nia fa bry ki i wkrót ce awan so wał na dy rek to ra ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze go.

W mar cu 1946 r. Mi kuś zo stał przez PPR skie ro wa ny do pra cy w WUBP w Ło dzi.
Po cząt ko wo zaj mo wał sta no wi sko za stęp cy kie row ni ka Sek cji 4 Wy dzia łu IV, a na stęp -
nie – za stęp cy na czel ni ka te go wy dzia łu. Aloj zy Jóź wiak, czło nek łódz kie go ko mi te tu
PPR, oce niał go ja ko od da ne go ide om de mo kra cji lu do wej. W sierp niu 1948 r. awan so -
wał na za stęp cę sze fa WUBP w Ło dzi. Roz ka zem per so nal nym z lu te go 1949 r. prze nie -
sio no go do Bia łe go sto ku na sta no wi sko sze fa WUBP. Po dwóch la tach pra cy zo stał
uka ra ny na ga ną i dys cy pli nar nie usu nię ty z funk cji: „Pod le gły mu apa rat ope ra cyj ny sto -
so wał w pra cy nie do pusz czal ne, kom pro mi tu ją ce or ga na b[ez pie czeń stwa] p[ublicz ne -
go] me to dy wal ki z ban dy ty zmem, co po wo do wa ło nie za do wo le nie lud no ści
i de mo ra li za cję czę ści apa ra tu bez pie czeń stwa”72. Pod czas służ by Mi ku sia w Bia łym sto -
ku do szło do wie lu za nie dbań w pra cy ope ra cyj nej, m.in. źle prze pro wa dzo no śledz two
w PUBP w Biel sku Pod la skim prze ciw ko jed nej z agen tek UB po dej rze wa nej o współ -
pra cę z „ban dą «Bla de go»”73 oraz w spra wie agen ta UB o ps. „Król”74. W kon se kwen cji
te go Wy dział Kadr KC PZPR za ak cep to wał wnio sek mi ni stra Rad kie wi cza o usu nię cie
Mi ku sia z Bia łe go sto ku75. W ma ju 1951 r. prze ka za no go do dys po zy cji dy rek to ra Depar -
ta men tu Kadr MBP, a wkrót ce prze nie sio no na sta no wi sko kie row ni ka Sek cji 1 Wy dzia -
łu II De par ta men tu IV MBP. Roz ka zem per so nal nym z wrze śnia 1952 r. mia no wa no go
na sta no wi sko za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MBP. W czerw cu
1954 r. awan so wał na na czel ni ka Wy dzia łu VII De par ta men tu IV MBP. Kil ka mie się cy
póź niej wró cił do Ło dzi, gdzie kie ro wał miej sco wym urzę dem. W stycz niu 1957 r. został
usu nię ty ze Służ by Bez pie czeń stwa i prze nie sio ny do MO, w któ rej ob jął funk cję ko men -
dan ta głów ne go. Rok póź niej otrzy mał sta no wi sko dy rek to ra De par ta men tu Kadr
i Szkole nia MSW7 6. Ze służ by zo stał zwol nio ny 18 mar ca 1973 r. Uchwa łą z 5 paź dzier -
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68 AIPN Bi, 337/5, Ak ta oso bo we Teo do ra Mi ku sia, k. 17–23.
69 Ibi dem, k. 42.
70 Ibi dem, k. 33.
71 Ibi dem, k. 135.
72 Ibi dem, k. 99.
73 Ibi dem, k. 111–121.
74 Brak da nych do ty czą cych agen ta.
75 Ibi dem, k. 100.
76 Ibi dem, k. 106, 132.
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ni ka 1971 r. Ra da Pań stwa mia no wa ła Teo do ra Mi ku sia ge ne ra łem bry ga dy Mi li cji Oby -
wa tel skiej77. Awan so wał ko lej no na cho rą że go (1 stycz nia 1947), po rucz ni ka (1 stycz nia
1948), ka pi ta na (16 lip ca 1948), ma jo ra (18 lip ca 1949), pod puł kow ni ka (21 lip ca 1954),
pod puł kow ni ka MO (29 grud nia 1956), puł kow ni ka MO (3 lip ca 1958), ge ne ra ła bry ga -
dy MO (5 paź dzier ni ka 1971). Zmarł 8 czerw ca 1986 r.

Szó stym z ko lei sze fem UB w Bia łym sto ku był Da niel Ku ba jew ski, uro dzo ny
23 grud nia 1923 r. w Or li, pow. Bielsk Pod la ski, syn An to nie go i Ma rii. Oj ciec po cząt -
ko wo pra co wał w fa bry ce ka fli ja ko ro bot nik, a na stęp nie zaj mo wał się upra wą ro li. W la -
tach 1914–1918 na le żał do Bia ło ru skiej Wło ściań sko -Ro bot ni czej Hro ma dy78.
W la tach 1930–1937 Ku ba jew ski uczył się w szko le po wszech nej w Or li, a po jej ukoń -
cze niu – na Wy dzia le Sto lar skim Pań stwo wej Szko ły Prze my słu Drzew ne go w Haj nów -
ce79. W la tach 1939–1941 kon ty nu ował edu ka cję w szko le śred niej w Biel sku Pod la skim,
jed no cze śnie po ma gał oj cu w pro wa dze niu go spo dar stwa. W 1942 r. zo stał wy wie zio ny
na ro bo ty przy mu so we do Prus Wschod nich. Po po wro cie do ro dzin nej miej sco wo ści
wstą pił do MO. Ka rie rę w UB roz po czął w li sto pa dzie 1944 r. ja ko młod szy re fe rent
WUBP w Bia łym sto ku. W grud niu te go ro ku zo stał słu cha czem CS MBP w Lu bli nie.
W stycz niu 1945 r. wszedł w skład gru py ope ra cyj nej UB na po wiat Wło cła wek, a na -
stęp nie prze nie sio no go do PUBP w Gru dzią dzu. Od 1948 r. pra co wał na sta no wi skach
in spek to ra przy kie row nic twie i jed no cze śnie na czel ni ka Wy dzia łu IV WUBP w Byd -
gosz czy. W la tach 1950–1951 peł nił obo wiąz ki sze fa WUBP w Opo lu, skąd w czerw -
cu 1951 r. awan so wał na sze fa WUBP w Bia łym sto ku, a dwa la ta póź niej prze nie sio no
go na rów no rzęd ne sta no wi sko w WUBP we Wro cła wiu. Na stęp nie zo stał za stęp cą kie -
row ni ka In spek to ra tu Wiej skie go MBP, a od lu te go 1955 r. – wi ce dy rek to rem. W czerw -
cu te go ro ku mia no wa no go dy rek to rem De par ta men tu VIII KdsBP. W li sto pa dzie 1956 r.
zo stał zwol nio ny ze służ by8 0.

W trak cie pra cy w re sor cie Ku ba jew ski uzu peł nił swo je wy kształ ce nie. W 1948 r. ukoń -
czył li ceum ogól no kształ cą ce w Byd gosz czy i otrzy mał świa dec two doj rza ło ści. W la tach
1957–1960 stu dio wał w Aka de mii Szta bu Ge ne ral ne go, a po ukoń cze niu szko ły zo stał skie -
ro wa ny do pra cy w Za rzą dzie WSW, KBW i WOP na sta no wi sko sze fa kontr wy wia du.
W 1956 r. ukoń czył Wy dział Hi sto rycz no -Po li tycz ny Woj sko wej Aka de mii Po li tycz nej
im. Fe lik sa Dzier żyń skie go. W la tach 1964–1966 był sze fem Wy dzia łu II Roz po znaw cze -
go Szta bu KBW. Na stęp nie pra co wał ja ko wy kła dow ca w ASG WP, w któ rej w 1972 r. uzy -
skał ty tuł dok to ra na uk hi sto rycz nych. Wkrót ce zo stał do cen tem tej uczel ni, pra co wał tam
do cza su przej ścia na eme ry tu rę 24 lu te go 1989 r. Szef Od dzia łu Ope ra cyj no -Roz po znaw -
cze go Szta bu KBW płk Ka zi mierz Raw ski we wnio sku o nada nie od zna cze nia na pi sał:
„Peł niąc służ bę w or ga nach bez pie czeń stwa w la tach wal ki z re ak cją, brał czyn ny udział
w zwal cza niu ban dy ty zmu. Szcze gól ne za słu gi po ło żył w utrwa la niu zdo by czy wła dzy lu -
do wej na te re nie wo je wódz twa bia ło stoc kie go, gdzie był sze fem WUBP”81. 
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77 Ibi dem, k. 142.
78 Bia ło ru skie le wi co we ugru po wa nie po li tycz ne w okre sie mię dzy wo jen nym w Pol sce utwo rzo ne

w 1925 r. Wy su wa ło żą da nia pra wa sa mo sta no wie nia dla Bia ło ru si w ro zu mie niu bol sze wic kim. Zob.
A. Al bert, Naj now sza hi sto ria Pol ski 1914–1993, t. 1, War sza wa 1995, s. 182.

79 CAW, 1840/94/1167, Ak ta oso bo we Da nie la Ku ba jew skie go, k. 32.
80 Ibi dem, k. 34.
81 Ibi dem, k. 16.
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Sta no wi sko sze fa WUBP w Bia łym sto ku po Da nie lu Ku ba jew skim prze jął Sta ni sław
Mro żek. Uro dzo ny 8 li sto pa da 1913 r. w Szre nia wie, pow. Mie chów. Po cho dził z pol -
skiej ro dzi ny ro bot ni czej: oj ciec Jan był ogrod ni kiem, mat ka Flo ren ty na zaj mo wa ła się
dzia łal no ścią par tyj ną w KPP82. Ukoń czył sie dem klas szko ły po wszech nej w Wol bro -
miu. W 1929 r. roz po czął pra cę w Fa bry ce Wy ro bów Gu mo wych „Wol brom”, po cząt ko -
wo w re gi stra tu rze, a na stęp nie w dzia le sprze da ży. W la tach 1931–1938 na le żał
do Ko mu ni stycz ne go Związ ku Mło dzie ży Pol skiej (KZMP), w któ rym otrzy mał pseu -
do nim „Za cha riasz”83. We wrze śniu 1932 r. zo stał aresz to wa ny za dzia łal ność ko mu ni -
stycz ną. W 1935 r. po wo ła no go do woj ska, słu żył w 4. pp Le gio nów w Kiel cach.
Po dwóch mie sią cach zo stał zde gra do wa ny i wy klu czo ny ze szko ły pod ofi cer skiej. Praw -
do po dob nie przy czy ną je go usu nię cia by ła przy na leż ność do par tii ko mu ni stycz nej i cią -
żą cy na nim wy rok Są du Okrę go we go w So snow cu. Nie dłu go po tym wy da rze niu
po wró cił do Wol bro mia, ale trud na sy tu acja ma te rial na zmu si ła go do wy jaz du do Dę bli -
na. Na krót ko otrzy mał pra cę w Ka sie Spół dziel czej ja ko księ go wy. Do ro dzin ne go Wol -
bro mia po wró cił w 1940 r. i za trud nił się w tar ta ku u „Bra ci Gra fow skich”. W 1942 r.
wstą pił do PPR i AL, w któ rej peł nił funk cję sze fa wy wia du. W 1943 r. zo stał prze nie -
sio ny do Ko mi te tu Dziel ni co we go par tii ja ko za stęp ca se kre ta rza. Otrzy mał tam pseu do -
ni my „Po lek” i „Gó ra”84. Od lu te go do kwiet nia 1945 r. był prze wod ni czą cym Miej skiej
Ra dy Na ro do wej w Wol bro miu, w ma ju 1945 r. zo stał se kre ta rzem Ko mi te tu Wo je wódz -
kie go PPR. Ka pi tan Bro dziń ski wy stą pił z proś bą o przy ję cie Sta ni sła wa Mroż ka
do MUBP w Ka to wi cach. Po da nie o pra cę Mro żek mo ty wo wał „chę cią zwal cza nia wro -
gów de mo kra cji”85. W 1948 r. od był sze ścio mie sięcz ny kurs przy szko le KC PZPR. 

Pra cę w or ga nach bez pie czeń stwa roz po czął na sta no wi sku se kre ta rza Wy dzia -
łu I WUBP w Ka to wi cach86. Zi mą 1945 r. peł nił obo wiąz ki kie row ni ka PUBP w Prud ni -
ku, a rok póź niej awan so wał na za stęp cę sze fa PUBP w Cie szy nie. La tem 1947 r. od był
kurs do szka la ją cy dla za stęp ców sze fów PUBP (CW MBP)87. Na stęp nie ob jął sta no wi -
sko sze fa PUBP w Ny sie i ko lej ny raz zo stał skie ro wa ny na kurs po li tycz no -wy cho waw -
czy. Po je go ukoń cze niu zo stał za stęp cą sze fa WUBP w Zie lo nej Gó rze. W stycz niu
1953 r. awan so wał na sta no wi sko sze fa WUBP w Bia łym sto ku, a na stęp nie za stęp cę kie -
row ni ka WUdsBP w Ło dzi. W stycz niu 1957 r. prze nie sio no go do MO, w któ rej peł nił
funk cję ko men dan ta wo je wódz kie go ds. bez pie czeń stwa w Ło dzi. Ze służ by zo stał zwol -
nio ny 30 wrze śnia 1975 r. Był żo na ty z Zo fią Pi łat, któ ra pra co wa ła ja ko re dak tor w Roz -
gło śni Pol skie go Ra dia w Ło dzi. 

Ostat nim sze fem UB/UdsBP w wo je wódz twie bia ło stoc kim był Bo le sław Krzy wiń -
ski, uro dzo ny 24 paź dzier ni ka 1913 r. w Prze my ślu. Pier wot nie na zy wał się Ber nard
Szhil dhaus. Je go oj ciec Moj żesz przed woj ną był sprze daw cą chle ba88. W 1922 r. ca ła
ro dzi na prze nio sła się do Lwo wa. Tam Krzy wiń ski ukoń czył szko łę po wszech ną i pra -
co wał w za kła dzie kra wiec kim, a nie kie dy do ra biał ja ko ro bot nik bu dow la ny. W 1928 r.
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82 AIPN Bi, 337/6, Ak ta oso bo we Sta ni sła wa Mroż ka, k. 8.
83 Ibi dem, k. 18.
84 Ibi dem, k. 10.
85 Ibi dem, k. 7.
86 Ibi dem, k. 12.
87 Cen trum Wy szko le nia Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go.
88 AIPN Bi, 337/7, Ak ta oso bo we Bo le sła wa Krzy wiń skie go, k. 16.
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wstą pił do KZM ZU, w 1931 r. do KPZU89, a w 1934 r. do KPP. Po słu gi wał się wów czas
pseu do ni ma mi „Olek” i „Bo lek”90. W 1934 r. zo stał aresz to wa ny za przy na leż ność do or -
ga ni za cji ko mu ni stycz nej, a w ma ju na stęp ne go ro ku ska za ny przez Sąd Okrę go wy we
Lwo wie na 7 lat po zba wie nia wol no ści. Ka rę od by wał w wię zie niach we Lwo wie, w Dro -
ho by czu, Ra wi czu i Ko ro no wie. Po wyj ściu na wol ność w lip cu 1939 r. po wró cił do Lwo -
wa. W latach 1939–1941 był pra cow ni kiem NKWD we Lwo wie91. Na stęp nie prze niósł
się za Ural, gdzie pra co wał ja ko le śni czy. W 1943 r. wstą pił do 1. Dy wi zji im. Ta de usza
Ko ściusz ki. Uzy skał tam sto pień ofi cer ski i zo stał do wód cą plu to nu strzel ców 4. kom pa -
nii 1. pp II Bry ga dy. Uczest ni czył w bi twie pod Le ni no oraz w wal kach o Ki jów i Lwów.
Pod czas woj ny stra cił ca łą naj bliż szą ro dzi nę: oj ca, dwóch bra ci i obie sio stry. W kwiet -
niu 1944 r. zo stał wy sła ny wraz z in ny mi ofi ce ra mi do szko ły w Kuj by sze wie. 

Do Lu bli na przy był na po cząt ku 1944 r. wraz z gru pą „kuj by sze wia ków”. Od ra zu zo -
stał skie ro wa ny do Rze szo wa na sta no wi sko kie row ni ka Sek cji 1 WUBP, po tem peł nił obo -
wiąz ki sze fa PUBP w Ja ro sła wiu. Na po cząt ku pra cy w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwa
wy stą pił o zmia nę na zwi ska. Ar gu men to wał to nie przy chyl no ścią spo łe czeń stwa do osób
no szą cych na zwi sko ży dow skie. De par ta ment Kadr MBP w 1945 r. udzie lił na to zgo dy.
Od te go mo men tu ofi cjal nie pod pi sy wał się na zwi skiem Krzy wiń ski. W ma ju 1945 r. zo -
stał prze nie sio ny na sta no wi sko kie row ni ka PUBP w Prze my ślu. Kil ka mie się cy póź niej
awan so wał na sta no wi sko kie row ni ka Sek cji 1 WUBP w Rze szo wie, a na stęp nie – na czel -
ni ka Wy dzia łu I WUBP w Olsz ty nie. Pra ca Krzy wiń skie go by ła do brze po strze ga na przez
prze ło żo nych, któ rzy awan so wa li go ko lej no na za stęp cę sze fa WUBP w Olsz ty nie i Ło -
dzi. W tym cza sie De par ta ment Kadr za in te re so wał się prze szło ścią je go żo ny Da nu ty So -
snow skiej, któ rą Krzy wiń ski po znał pod czas po by tu w WUBP w Rze szo wie92. Spra wa ta
za koń czy ła się je go prze nie sie niem na sta no wi sko za stęp cy sze fa WUBP w Lu bli nie. Na -
le żał do wy jąt ko wo nie lu bia nych sze fów i współ pra cow ni ków. Wo bec pod wład nych sto -
so wał „me to dę krzy ków i stra chów”. W ostat nim okre sie pra cy w Lu bli nie otrzy mał na ga nę
za nie do cią gnię cia w pra cy po le ga ją ce na to le ran cyj nym sto sun ku do zbrod ni czej dzia łal -
no ści jed ne go ze swych agen tów. Mi mo uchy bień mjr Ore chwa wnio sko wał o awan so wa -
nie Krzy wiń skie go na sze fa WUdsBP w Bia łym sto ku: „Jest on do świad czo nym
kie row ni kiem pra cy ope ra cyj nej, od da nym spra wie par tii, i ofiar nym pra cow ni kiem”93.
Na pod sta wie Usta wy z 13 li sto pa da 1956 r. o zmia nie or ga ni za cji na czel nych or ga nów
ad mi ni stra cji pu blicz nej w za kre sie bez pie czeń stwa pu blicz ne go zo stał zwol nio ny ze służ -
by9 4. Awan so wał ko lej no na pod po rucz ni ka (27 grud nia 1944), po rucz ni ka (b.d.), ka pi ta na
(22 lip ca 1946), ma jo ra (10 lip ca 1947), pod puł kow ni ka (22 lip ca 1952). 
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89 Ko mu ni stycz na Par tia Za chod niej Ukra iny (KPZU) – ukra iń ski od dział KPP; dzia ła ła w woj.:
lwow skim, sta ni sła wow skim, tar no pol skim i wo łyń skim. Par tia po wsta ła w paź dzier ni ku 1923 r. z prze -
kształ ce nia Ko mu ni stycz nej Par tii Ga li cji Wschod niej. W 1924 r. po łą czy ła się z Ukra iń ską Par tią So -
cjal de mo kra tycz ną. Roz wią za na w 1938 r.

90 Ibi dem, k. 20.
91 Ibi dem, k. 121.
92 Da nu ta So snow ska, c. Ma ria na i He le ny, uro dzi ła się w 1926 r. Po cho dzi ła z pol skiej ro dzi ny urzęd -

ni czej. Po woj nie pra co wa ła na sta cji ko le jo wej w Rze szo wie, a na stęp nie za trud ni ła się w UB. Z wy -
wia du prze pro wa dzo ne go przez De par ta ment Kadr wy ni ka ło, że na te re nie Cho do ro wa by ła in for ma to rem
AK i bra ła udział w wie lu ak cjach or ga ni zo wa nych przez jej do wódz two. Po wstą pie niu do UB na bra ła
„cech ide olo gicz nych”. Ibi dem, k. 84–85.

93 Ibi dem, k. 84.
94 Ibi dem, k. 119.
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Krzysz tof Szwa grzyk w ana li zie kwe stii przy na leż no ści po li tycz nej, służ bo wej i na -
ro do wo ścio wej funk cjo na riu szy MBP sfor mu ło wał czte ry pod sta wo we kry te ria, któ re
zna la zły za sto so wa nie w ni niej szym ar ty ku le. Na le żą do nich: pew ność ide olo gicz na,
prze szłość re wo lu cyj na, udział w for ma cjach so wiec kich oraz ob cość na ro do wa i kul tu -
ro wa95. Do dat ko wo pod uwa gę wzię to wiek, wy kształ ce nie, po cho dze nie spo łecz ne i wy -
zna nie. 

Jed ną z waż niej szych kwe stii zwią za nych z funk cjo no wa niem UB, zwłasz cza
w pierw szych la tach dzia łal no ści, jest przy na leż ność na ro do wa struk tur kie row ni czych.
Wie lu ba da czy w pró bach jej okre śle nia bra ło pod uwa gę brzmie nie imie nia i na zwi ska,
imio na ro dzi ców oraz wy zna nie za miesz czo ne w an kie cie per so nal nej. Pod czas ana li zy
akt oso bo wych moż na za uwa żyć, że więk szość funk cjo na riu szy de kla ro wa ła na ro do wość
pol ską (przy jed no cze snym bra ku wy zna nia), na wet gdy no si ła nie ty po wo brzmią ce
nazwi sko. Je dy nie nie licz ni przy zna wa li się do wła sne go po cho dze nia czy wy zna nia. Do -
tych cza so we ba da nia wska zu ją, że w MBP na 450 osób peł nią cych naj wyż sze sta no wi -
ska 167 by ło na ro do wo ści ży dow skiej. W tym cza sie (1944–1956) wśród 107 sze fów
i za stęp ców sze fów wo je wódz kich UB/UdsBP po cho dze nie ta kie mia ło 22 ofi ce rów
(20,5 proc.). Po uwzględ nie niu in nych wy so kich sta no wisk wo je wódz kich UB/UdsBP
– na czel ni ków i za stęp ców na czel ni ków wy dzia łów – wy ni ka, że naj wię cej osób po cho -
dze nia ży dow skie go zna la zło się w struk tu rach apa ra tu bez pie czeń stwa
w wo je wódz twach: szcze ciń skim i wro cław skim (18,7 proc.), ka to wic kim (14,6 proc.),
łódz kim (14,2 proc.), war szaw skim (13,6 proc.), gdań skim (12 proc.)96. Bez wzglę du
na brzmie nie na zwi ska czy oso bi ste de kla ra cje za Ży dów uzna wa no tych funk cjo na riu -
szy, któ rych ro dzi ce by li wy zna nia moj że szo we go. Część z nich jesz cze przed wy bu -
chem II woj ny świa to wej ze rwa ła związ ki z ko rze nia mi ro dzin ny mi i po strze ga ła sie bie
ja ko świec kich Po la ków. Ci też naj chęt niej de cy do wa li się na zmia nę da nych oso bo wych.
Na grun cie bia ło stoc kim uczy nił to Krzy wiń ski, acz kol wiek swo ją de cy zję ar gu men to -
wał nie przy chyl no ścią spo łe czeń stwa do osób no szą cych ży dow skie na zwi sko. Świad -
czy to o tym, że kie ro wał się ra czej dys kry mi na cją w śro do wi sku niż chę cią ze rwa nia
kon tak tów z ro dzi ną. Ka dry kie row ni cze re kru to wa no po cząt ko wo z lu dzi przy by łych
z ZSRR, star szych sta żem dzia ła czy ko mu ni stycz nych po cho dze nia ży dow skie go, ukra -
iń skie go, bia ło ru skie go i ro syj skie go. Wśród bia ło stoc kich sze fów WUBP/WUdsBP do -
mi no wa li jed nak Po la cy, naj czę ściej prze szko le ni w ZSRS, nie tyl ko my ślą cy, ale przede
wszyst kim czu ją cy „po so wiec ku”97. W ra mach te go kry te rium miesz czą się dwaj pierw -
si sze fo wie bia ło stoc kiej „bez pie ki”, któ rzy uro dzi li się w ZSRS. O bra ku wię zi z kra jem
nad Wi słą świad czy przede wszyst kim nie zna jo mość ję zy ka pol skie go.

Ko lej nym czyn ni kiem łą czą cym prze bieg ka rie ry opi sy wa nych osób jest człon ko stwo
w par tiach i or ga ni za cjach ko mu ni stycz nych w przed wo jen nej Pol sce i w ZSRS,
ukończenie spe cjal nych szko leń or ga ni zo wa nych przez NKWD oraz udział w bo jów kach
GL -AL98. Za rów no Grzy bow ski, jak i Piąt kow ski na le że li do WLKZM, Plu ta w 1930 r.
wstą pił do KPP oraz MOPR, Krzy wiń ski zaś ak tyw nie udzie lał się w KPZU – aż do czasu
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95 K. Szwa grzyk, Kwe stia przy na leż no ści na ro do wo ścio wej i służ bo wej kie row nic twa MBP i wroc -
ław skie go WUBP w la tach 1945–1954, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WIN -u” 2000, nr 14, s. 295.

96 Idem, Ży dzi w kie row nic twie UB…, s. 34–36.
97 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra…, t. 1, s. 58.
98 M. We nklar, Sze fo wie WUBP/WUdsBP w Kra ko wie [w:] Straż ni cy so wiec kie go im pe rium…, s. 117.
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jej roz wią za nia w 1938 r. Za dzia łal ność ko mu ni stycz ną w okre sie mię dzy wo jen nym by li
aresz to wa ni Mi kuś i Mro żek. Wy jąt ka mi by li Szysz i Ku ba jew ski, któ rzy z uwa gi na mło -
dy wiek nie na le że li do żad nych przed wo jen nych or ga ni za cji po li tycz nych.

Waż nym eta pem w ży cio ry sie Grzy bow skie go, Piąt kow skie go oraz Szy sza by ła służ -
ba w Ar mii Czer wo nej. W niej zdo by wa li pierw sze do świad cze nia oraz umie jęt no ści,
któ re póź niej chęt nie wy ko rzy sty wa li w swo jej pra cy w re sor cie. W paź dzier ni ku 1935 r.
Grzy bow ski ja ko elew szko ły pod ofi cer skiej zo stał po wo ła ny do służ by w Ar mii Czer -
wo nej, w 64. puł ku ko le jo wym Wojsk NKWD. Po dob nie by ło w przy pad ku Krzy wiń -
skie go, któ ry współ pra co wał z NKWD w la tach 1939–1941. Po nad to wszy scy trzej
wy mie nie ni funk cjo na riu sze uczest ni czy li w „spe cjal nym” kur sie w Kuj by sze wie. 

Rów nie istot nym kry te rium, któ ry wy ło nił się pod czas ana li zy syl we tek bia ło stoc -
kich sze fów WUBP, by ło prze ko na nie o słusz no ści idei ko mu ni stycz nej oraz wio dą cej
ro li Związ ku So wiec kie go w bu do wie ko mu ni zmu na ca łym świe cie. Wa run kiem ko -
niecz nym i de cy du ją cym o awan sie na wyż sze sta no wi ska by ło po stę po wa nie zgod ne
z za sa da mi par tii. Bra no pod uwa gę nie ty le wzglę dy me ry to rycz ne, ile dys po zy cyj ność
wo bec czyn ni ków po li tycz nych. Dla wie lu funk cjo na riu szy ich pra ca w re sor cie by ła je -
dy nie ko lej nym eta pem pra cy par tyj nej99. Mier ni kiem war to ści czło wie ka stał się sto pień
ak cep ta cji do ko nu ją cych się prze obra żeń100. Do PPR/PZPR na le że li wszy scy opi sa ni tu
sze fo wie WUBP/WUdsBP w Bia łym sto ku. Wła śnie dzię ki przy chyl no ści par tii mie li
moż li wość ob ję cia tak wy so kich sta no wisk. Sze fo wie wo je wódz kich i po wia to wych UBP
by li z urzę du człon ka mi od po wied nich eg ze ku tyw PZPR, a sta no wi ska kie row ni ków
WUBP czy ich za stęp ców znaj do wa ły się w no men kla tu rze KC101. Czę sto eta to wych pra -
cow ni ków kie ro wa no do apa ra tu PPR/PZPR (i od wrot nie). Za sa dę tę po twier dza ją do -
ku men ty znaj du ją ce się w ak tach oso bo wych Krzy wiń skie go, któ ry do pie ro po ak cep ta cji
KC PZPR otrzy mał no mi na cję na sta no wi sko sze fa WUBP w Lu bli nie, a na stęp nie
WUdsBP w Bia łym stoku102. 

Ostat nim wąt kiem ba dań nad ka dra mi apa ra tu bez pie czeń stwa jest ana li za so cjo lo -
gicz na pod wzglę dem wie ku, wy kształ ce nia i po cho dze nia spo łecz no -wy zna nio we go.
Funk cjo na riu sze, kie dy obej mo wa li sta no wi sko sze fa WUBP/WUdsBP w Bia łym sto ku,
mie li od 28 do 42 lat. Naj młod szy mi kie row ni ka mi by li Szysz i Ku ba jew ski, któ rzy sta -
nę li na cze le urzę du w wie ku 28 lat. Do służ by przy cią ga ły ich róż ne go ro dza ju przy wi -
le je, szyb ki awans, a tak że po czu cie wła dzy i bez kar no ści.

Ni skie wy kształ ce nie oraz brak przy go to wa nia za wo do we go by ły głów ny mi pro ble -
ma mi, z któ ry mi bo ry kał się Wy dział Per so nal ny. Co trze ci funk cjo na riusz MBP nie miał
ukoń czo nej szko ły po wszech nej. Zda rza ło się, że sta no wi ska sze fa PUBP po wie rza no
anal fa be tom. Do pie ro w po ło wie lat pięć dzie sią tych funk cjo na riu sze z wy kształ ce niem
po wszech nym zna leź li się w mniej szo ści. Z jed nej stro ny ro sły bo wiem wy ma ga nia kie -
row nic twa re sor tu wo bec je go pra cow ni ków, a z dru giej – funk cjo na riu sze re kru to wa ni
do MBP kil ka lat po woj nie zdo by li nie co wyż sze wy kształ ce nie od tych, któ rzy two rzy li
apa rat od pod staw. Stu dia mie li za so bą tyl ko nie licz ni. W 1945 r. dy plom wyż szej uczel -
ni mia ło je dy nie 215 funk cjo na riu szy w Pol sce. Wy róż nia ją cych się funk cjo na riu szy kie -
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99 Ibi dem, s. 56.
100 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce. Ka dra…, t. 1, s. 56.
101 Apa rat bez pie czeń stwa w Pol sce w la tach 1950–1952…, s. 16.
102 AIPN Bi, 337/7, Ak ta oso bo we Bo le sła wa Krzy wiń skie go, k. 82, 85.
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ro wa no na kur sy i szko le nia na szcze blu wo je wódz kim (szko ły przy WUBP) i cen tral -
nym (Łódź, Le gio no wo, Gdańsk, Czer wińsk), w któ rych po sze rza no wie dzę z za kre su
pro wa dze nia śledztw i tech nik ope ra cyj nych, np. Mro żek od sierp nia 1947 r. był słu cha -
czem kur su za stęp ców sze fów PUBP, a od kwiet nia 1950 r. uczest ni czył w szko le niu po -
li tycz no -wy cho waw czym or ga ni zo wa nym przez MBP. Na ośmiu ww. funk cjo na riu szy
pię ciu z nich mia ło ukoń czo ną tyl ko szko łę po wszech ną, na to miast Szysz mógł po szczy -
cić się do dat ko wo trze ma kla sa mi gim na zjum. Na tym tle naj le piej wy pa da ją Plu ta i Ku -
ba jew ski. Pierw szy z nich jesz cze przed woj ną ukoń czył gim na zjum wie czo ro we,
a pod czas pra cy w re sor cie zdał ma tu rę i roz po czął stu dia na Wy dzia le Pra wa UW. Z po -
dob nym wy kształ ce niem do pra cy w MO zgło sił się Ku ba jew ski: w 1948 r. otrzy mał
świa dec two doj rza ło ści, a w 1957 r. roz po czął stu dia na Wy dzia le Hi sto rycz nym Aka de -
mii Szta bu Ge ne ral ne go. Ja ko je dy ne mu z ośmiu opi sy wa nych funk cjo na riu szy uda ło mu
się nie tyl ko zro bić ka rie rę w re sor cie, lecz tak że za ist nieć w pol skiej na uce. 

In for ma cje za war te w an kie tach uka zu ją „ro bot ni czo -chłop ski” cha rak ter apa ra tu re -
pre sji. Był to sku tek świa do mej po li ty ki ko mu ni stów oraz bra ku po par cia dla nich w in -
nych gru pach spo łe czeń stwa. Trze ba za zna czyć, że naj licz niej sze wów czas śro do wi sko
chłop skie nie po par ło ma so wo no wej wła dzy. To z nie go wy wo dzi ła się więk szość człon -
ków zbroj nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych. Z bie giem cza su udział funk cjo na riu szy
o ko rze niach chłop skich czy ro bot ni czych nie znacz nie wzrósł. Więk szość ube ków de kla -
ro wa ła się ja ko „ro bot ni cy”, część z nich mia ła za ra zem ko rze nie wiej skie, na co po twier -
dze nie mo że my zna leźć w an kie tach per so nal nych bia ło stoc kich sze fów UB/UdsBP.

Na cisk w sfe rze świa to po glą do wej na pra cow ni ków apa ra tu do sko na le wi dać na przy -
kła dzie zgła sza ne go przez nich sto sun ku do wia ry. Licz ba funk cjo na riu szy, któ rzy
w pierw szych la tach pra cy w zde cy do wa nej więk szo ści wy zna wa ła re li gię rzym sko ka -
to lic ką, z upły wem cza su znacz nie spa dła103. Na pod sta wie an kiet moż na wy cią gnąć wnio -
sek, że i sze fo wie WUBP/WUdsBP w Bia łym sto ku w więk szo ści by li „bez wy zna nio wi”.
W kil ku przy pad kach in for ma cje na ten te mat moż na od na leźć w pierw szych ży cio ry -
sach skła da nych do Wy dzia łu Per so nal ne go oraz w czę ści do ty czą cej ro dzi ców. Grzy -
bow ski, Piąt kow ski, Plu ta, Szysz, Mi kuś i Mro żek by li ka to li ka mi. Da niel Ku ba jew ski
po cho dził z pol sko -bia ło ru skiej ro dzi ny i de kla ro wał wy zna nie pra wo sław ne, ro dzi ce
Krzy wiń skie go by li na to miast wy zna nia moj że szo we go. Struk tu ry nad rzęd ne nie tyl ko
kon tro lo wa ły, lecz tak że in ge ro wa ły w ży cie pry wat ne funk cjo na riu szy. Pięt no wa ły ja -
kie kol wiek kon tak ty z ob cym śro do wi skiem (Ko ścio łem, przed wo jen ny mi eli ta mi po li -
tycz ny mi, człon ka mi AK, NSZ itp.). W ra mach kon tro li przy dat no ści do służ by ba da no
prze szłość funk cjo na riu szy i ich ro dzin. Za war cie związ ku mał żeń skie go wy ma ga ło zgo -
dy prze ło żo nych. Tak też by ło w przy pad ku Piąt kow skie go i Krzy wiń skie go, któ rzy zwią -
za ni by li z ko bie ta mi o nie ja snej prze szło ści. Do cza su wy ja śnie nia wąt pli wo ści od su wa ni
by li od peł nie nia obo wiąz ków służ bo wych. 

Po wszech ny – nie tyl ko w wo je wódz twie bia ło stoc kim – był we wnętrz ny prze pływ
kadr, za rów no po zio my, czy li na tym sa mym szcze blu urzęd ni czym (z jed ne go
PUBP/WUBP do dru gie go), jak i pio no wy po le ga ją cy na awan sach, głów nie do urzę dów
wo je wódz kich lub apa ra tu cen tral ne go. Dłu gość spra wo wa nia funk cji sze fa WUBP
w Białym sto ku ra czej nie prze kra cza ła 2–3 lat. Opi sa ne tu oso by zaj mo wa ły kie row ni -
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103 K. Ro kic ki, Apa ra tu ob raz wła sny… [w:] „Zwy czaj ny” re sort…, s. 16–20.
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Faustyn Grzybowski
(AIPN Bi, 337/1) 

Tadeusz Piątkowski
(AIPN Bi, 337/2)

Józef Pluta 
(AIPN Bi, 337/3 )

Władysław Szysz
(AIPN Bi, 310/1)
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Stanisław Mrożek
(AIPN Bi, 337/6)

Daniel KubajewskiTeodor Mikuś

Bolesław Krzywiński
(AIPN Bi, 337/7)
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cze sta no wi ska nie tyl ko w Bia łym sto ku, lecz tak że we Wro cła wiu, w Lu bli nie, Ło dzi,
Olsz ty nie, Ka to wi cach, Kiel cach, Szcze ci nie i Zie lo nej Gó rze. 

Wy ła nia ją cy się ob raz „bez pie ki” uka zu je bez kar ność ich pra cow ni ków, niski po ziom
etycz ny i brak pro fe sjo na li zmu. Nie któ rzy wo bec no wej rze czy wi sto ści przyj mo wa li po -
sta wę peł ną cy ni zmu i cwa niac twa. Po wo jen ne wa run ki otwie ra ły im dro gę do ka rie ry,
dla któ rej na le ża ło wy zbyć się ja kich kol wiek skru pu łów. Spra wu ją cy wła dzę wie rzy li,
że zmie nia ją świat. Stąd po ja wia ją ce się prze świad cze nie, że na le ży nisz czyć „wro ga kla -
so we go” i tych wszyst kich, któ rzy sta li na dro dze do te go ce lu. Za cho wa na do ku men ta -
cja nie po zo sta wia wąt pli wo ści, co do okre śle nia ro li, ja ką rze czy wi ście speł nia li
funk cjo na riu sze UB i ja kie by ło ich miej sce w ów cze snym ukła dzie. Ich pra ca po le ga ła
na prze śla do wa niu i in wi gi lo wa niu spo łe czeń stwa dą żą ce go do od zy ska nia nie pod le gło -
ści. Na Bia ło stoc czyź nie wal ka mię dzy struk tu ra mi pod zie mia a si ła mi bez pie czeń stwa
by ła in ten syw na i dłu go trwa ła104. Na le ży rów nież zwró cić uwa gę na spe cy ficz ny, nie jed -
no krot nie prze kła ma ny ję zyk, któ rym po słu gi wa no się w re sor cie. Im wię cej po zy tyw -
nych opi nii po ja wia ło się w „cha rak te ry sty kach” po szcze gól nych funk cjo na riu szy UB,
tym więk szą mo że my mieć pew ność, co do sa mo wo li oraz bru tal no ści, któ rą po szcze -
gól ne oso by sto so wa ły w cza sie spra wo wa nia wła dzy. MBP po trze bo wa ło na de wszyst -
ko lu dzi sil nych, apo dyk tycz nych, nie kie dy nad gor li wych. Ta kie ce chy do sko na le
pre zen to wa li Fau styn Grzy bow ski, Ta de usz Piąt kow ski, Jó zef Plu ta, Wła dy sław Szysz,
Teo dor Mi kuś, Sta ni sław Mro żek, Da niel Ku ba jew ski i Bo le sław Krzy wiń ski. 

Ak ta oso bo we funk cjo na riu szy UB okre su sta li now skie go rzad ko za wie ra ją in for ma -
cje na te mat me tod śledztw czy okru cieństw „bez pie ki” wo bec prze ciw ni ków po li tycz -
nych. Nie ozna cza to, że nie by ły sto so wa ne tzw. nie do zwo lo ne me to dy. Sa mi
funk cjo na riu sze dia me tral nie ina czej oce nia li swo ją ro lę i za an ga żo wa nie. W opra co wa -
niu z lat sie dem dzie sią tych wy so kiej ran gi ofi cer SB pi sał: „W bu do wie na sze go ży cia
pań stwo we go tu w szcze gól nych wa run kach Bia ło stoc czy zny naj po waż niej szą bo daj ro -
lę ode grał apa rat bez pie czeń stwa i mi li cji. Ni gdzie, tak jak tu, mło dzi funk cjo na riu sze
UBP i MO nie by li wy sta wie ni na śmierć i tor tu ry band jak w Bia ło stoc kiem. Ni gdzie
tak nie zda li eg za mi nu wier no ści dla na ro du, dla kla sy pra cu ją cej, jak w tym wo je wódz -
twie człon ko wie mi li cji i UBP. Ni gdzie bar dziej re ak cja nie pa ła ła nie na wi ścią do tych
bo ha te rów jak u nas. I ni gdzie nie pa dło ty lu tych bo jow ni ków w wal ce o utwo rze nie de -
mo kra cji, co tu”105. Ten krót ki opis do sko na le po ka zu je, w ja ki spo sób UB po strze gał
dzia łal ność pod ziem nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych, któ re by ły kon ty nu acją kon -
spi ra cji z II woj ny świa to wej. Da je też ob raz po sta wy spo łe czeń stwa wo je wódz twa bia -
ło stoc kie go, któ re do rzą dów ko mu ni stycz nych od no si ło się wro go i po wszech nie
po pie ra ło wal kę o nie pod le głość pro wa dzo ną przez AK -AKO. 
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104 J. Snop ko, Pod zie mie nie pod le gło ścio we w woj. bia ło stoc kim w la tach 1944–1956. Mię dzy na ro -
do wa kon fe ren cja na uko wa, IPN Od dział w Bia łym sto ku, 19–20 li sto pa da 2002 r., „Stu dia Pod la -
skie” 2002, t. 12, s. 435.

105 AIPN, 0297/24/1, Dzia łal ność ban dy „Hu za ra” w la tach 1945–1953 i prze ciw dzia ła nie apa ra tu
bez pie czeń stwa, k. 22.
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S T R E S Z C Z E N I E

W la tach 1944–1956 Wo je wódz kim Urzę dem Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go/Wo je wódz kim
Urzę dem do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym sto ku kie ro wa li ko lej no Fau styn Grzy -
bow ski, Ta de usz Piąt kow ski, Jó zef Plu ta, Wła dy sław Szysz, Teo dor Mi kuś, Da niel Ku ba jew ski,
Sta ni sław Mro żek oraz Bo le sław Krzy wiń ski. Ich ak ta oso bo we za wie ra ją in for ma cje z ży cia pry -
wat ne go i za wo do we go funk cjo na riu szy, a tak że są od zwier cie dle niem men tal no ści osób spra wu -
ją cych naj waż niej sze funk cje w pań stwie. Isto tą ich „mi sji” by ło prze ko na nie o słusz no ści idei
ko mu ni stycz nej oraz wio dą cej ro li Związ ku So wiec kie go w bu do wie ko mu ni zmu na ca łym świe -
cie. Wy ła nia ją cy się ob raz „bez pie ki” uka zu je bez kar ność ich pra cow ni ków, ni ski po zio m etycz ny
i brak pro fe sjo na li zmu. Nie któ rzy wo bec no wej rze czy wi sto ści przyj mo wa li po sta wę peł ną cy ni -
zmu, a po wo jen ne wa run ki otwie ra ły im dro gę do ka rie ry za wo do wej. Pra ca funk cjo na riu szy Urzę -
du Bez pie czeń stwa po le ga ła na prze śla do wa niu i in wi gi lo wa niu spo łe czeń stwa, a za cho wa na
do ku men ta cja nie po zo sta wia wąt pli wo ści, co do okre śle nia ich rze czy wi stej ro li i miej sca w ów -
cze snym sys te mie spo łecz no -po li tycz nym. 

Sło wa klu czo we: sze fo wie Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Bia łym -
sto ku, sze fo wie Wo je wódz kie go Urzę du do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Fau styn Grzy -
bow ski, Ta de usz Piąt kow ski, Jó zef Plu ta, Wła dy sław Szysz, Teo dor Mi kuś, Da niel Ku ba jew ski,
Sta ni sław Mro żek, Bo le sław Krzy wiń ski.

S U M M A R Y

In the years from 1944 to 1956 Faustyn Grzybowski, Tadeusz Piątkowski, Józef Pluta,
Władyslaw Szysz, Teodor Mikuś, Daniel Kubajewski, Stanisław Mrożek and Bolesław Krzywiński
were respectively in charge of the Voivodeship Office of Public Security in Białystok. Their personal
files include the information from private and professional life of the officers and they also reflect
mentality of people holding the highest positions in the state. The essence of their ‘mission’ was to
persuade about the validity of the communist idea and the leading role of the Soviet Union in
building the communism all over the world. The emerging picture of ‘security services’ presents
impunity of their employees, a low ethical level and lack of professionalism. Against the new reality
some of them took an attitude full of cynicism and the post-war conditions opened the way for
professional career for them. The work of the officers of the public security consisted in surveillance
and persecution of the society whereas the preserved documentation left no doubt as to their real
role and place in the current social and political system. 

Key words: heads of the Voivodeship Office of Public Security in Białystok, heads of the
Voivodeship Office for Public Security Affairs, Faustyn Grzybowski, Tadeusz Piątkowski, Józef
Pluta, Władyslaw Szysz, Teodor Mikuś, Daniel Kubajewski, Stanisław Mrożek and Bolesław
Krzywiński.  

Charakterystyka szefów WUBP/WUdsBP w Białymstoku w latach 1944–1956
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 157–176

Dariusz Burczyk
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku)

Obsada personalna Wojskowej

Prokuratury Rejonowej 

w Gdańsku (1946–1955)

Wpol skiej hi sto rio gra fii dzia łal ność spe cjal nych pro ku ra tur woj sko wych nie by -
ła do tąd sze ro ko oma wia na1. W kil ku opu bli ko wa nych w ostat nim okre sie mo -
no gra fiach woj sko wych są dów re jo no wych po ja wi ło się co praw da nie co

wię cej in for ma cji na te mat nie któ rych aspek tów dzia łal no ści woj sko wych pro ku ra tur
rejo no wych, jed nak do ty czy ły one prze waż nie współ pra cy obu wspo mnia nych wy żej
insty tu cji w za kre sie pro wa dzo nych przez nie po stę po wań kar nych2. W związ ku z powyż -
szym, a tak że z uwa gi na za kres ob sza ru ba daw cze go, au tor po sta no wił pod jąć pró bę
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1 Do tych czas opu bli ko wa no je dy nie kil ka prac po świę co nych te mu za gad nie niu. Zob.: J. Po lan -Ha -
ra schin, Or ga ni za cja są dow nic twa i pro ku ra tur woj sko wych w Woj sku Pol skim, „Ze szy ty Na uko we Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go” 1961, t. 40; J. Mu szyń ski, Za sa dy ustro jo we są dow nic twa woj sko we go
i pro ku ra tu ry woj sko wej w Pol sce Lu do wej, War sza wa 1964; J. Na za re wicz, Woj sko we pro ku ra tu ry spe -
cjal ne (1944–1957), „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1973, nr 4, s. 246–339; idem, Udział pro ku ra tu -
ry woj sko wej w ochro nie lu do wo -de mo kra tycz ne go ustro ju w Pol sce w la tach 1944–1955, „Woj sko wy
Prze gląd Praw ni czy” 1983, nr 3, s. 215–228; C. Zbro ja, Hi sto rycz ny rys dzia łal no ści pro ku ra tu ry woj -
sko wej w za kre sie pro fi lak ty ki i kon tro li prze strze ga nia pra wa, „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1974,
nr 4, s. 10–12; A. Su ski, Pro ku ra tu ra woj sko wa w okre sie XXXV -le cia lu do we go Woj ska Pol skie go, „Woj -
sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1978, nr 32, s. 261–267; K. Wi niar ski, Woj sko wa Pro ku ra tu ra Re jo no wa
w Rze szo wie 1946–1955 (struk tu ra or ga ni za cyj na, ob sa da per so nal na), „Stu dia Rze szow skie” 1995, t. 1,
s. 25–29; B. Łu ka sze wicz, Woj sko we pro ku ra tu ry re jo no we w sys te mie re pre sji sta li now skich w la -
tach 1946–1955 (na przy kła dzie wo je wódz twa olsz tyń skie go) [w:] Od Fran cisz ka Jó ze fa do ma łych oj -
czyzn. Tom po świę co ny pa mię ci Zbi gnie wa Fra sa, red. M. Gór ny, „Ac ta Uni ver si ta tis Wra ti sla vien sis.
Hi sto ria” 2002, t. 154, s. 159–167; R. Pta szyń ski, Po cząt ki funk cjo no wa nia Woj sko wej Pro ku ra tu ry Re -
jo no wej w Szcze ci nie 1946–1947, „Kro ni ka Szcze ci na” 2008, t. 28, s. 123–135.

2 B. Łu ka sze wicz, Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Olsz ty nie 1946–1955. Szki ce do mo no gra fii, Olsz tyn
2000, s. 28–39; R. Leś kie wicz, Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Po zna niu (1946–1955). Or ga ni za cja, funk -
cjo no wa nie, pro ce sy ar chi wo twór cze, War sza wa–Po znań 2009, s. 144–159; R. Pta szyń ski, Woj sko wy Sąd
Re jo no wy i Woj sko wa Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Szcze ci nie w la tach 1946–1955, Szcze cin 2010, s. 151–258;
D. Bur czyk, Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku 1946–1955, Gdańsk 2012, s. 130–135.
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częścio we go za peł nie nia po wsta łej lu ki po przez omó wie nie na przy kła dzie Woj sko wej
Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Gdań sku kwe stii ob sa dy per so nal nej woj sko wych or ga nów
ści ga nia3. 

Zgod nie z prze pi sa mi De kre tu z dnia 23 wrze śnia 1944 r. Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo -
le nia Na ro do we go – Pra wo o ustro ju są dów woj sko wych i pro ku ra tu ry woj sko wej, pro -
ku ra to rów woj sko wych po wo ły wał na czel ny do wód ca Woj ska Pol skie go. Teo re tycz nie
pro ku ra to rem woj sko wym, po dob nie jak sę dzią, mógł zo stać je dy nie ofi cer lub ge ne rał
służ by spra wie dli wo ści, a tym z ko lei mógł się stać tyl ko ofi cer ma ją cy wy kształ ce nie
praw ni cze. Jed nak w prak ty ce pra wo to nie by ło prze strze ga ne4. Ko mu ni ści pra gną cy
w peł ni kon tro lo wać woj sko wy wy miar spra wie dli wo ści i współ pra cu ją ce z nim or ga ny
ści ga nia po szu ki wa li do pra cy w tych in sty tu cjach kan dy da tów, któ rzy mogli by im to za -
pew nić5. W związ ku z tym się gnę li do „spraw dzo nych” ak ty wi stów par tyj nych i ro bot ni -
ków6, któ rych skie ro wa li na stęp nie do stwo rzo nych na pręd ce kil ku śred nich szkół
praw ni czych i na róż ne go ro dza ju kur sy trwa ją ce od sze ściu do pięt na stu mie się cy7. 

Dariusz Burczyk
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3 Po zo sta łe aspek ty dzia łal no ści WPR w Gdań sku zo sta ną omó wio ne w in nych pra cach przy czyn -
ko wych po wsta łych pod czas przy go to wy wa nia mo no gra fii gdań skiej pro ku ra tu ry woj sko wej.

4 Pod ko niec 1952 r. tyl ko 43 proc. ofi ce rów woj sko wej służ by spra wie dli wo ści ukoń czy ło stu dia
wyż sze. Zob. A. Li tyń ski, Hi sto ria pra wa Pol ski Lu do wej, War sza wa 2007, s. 72. Na pod sta wie de kre tu
Kra jo wej Ra dy Na ro do wej z 22 I 1946 r. stwo rzo no pod sta wy praw ne ob sa dza nia sta no wisk w wy mia -
rze spra wie dli wo ści i or ga nach ści ga nia przez oso by, któ re nie ukoń czy ły stu diów praw ni czych lub nie
speł nia ły in nych wy mo gów prze wi dzia nych od po wied ni mi prze pi sa mi. Zob. DzU, 1946, nr 4, poz. 33.

5 W 1945 r. ów cze sny wi ce pre zes Naj wyż sze go Są du Woj sko we go (NSW) ppłk Ma rian Musz kat
stwier dził, że or ga ny ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści „lu do we go” WP „róż nią się za sad ni czo za -
równo co do swe go skła du oso bo we go, struk tu ry, jak i za dań oraz za kre su dzia ła nia [...] od wrze śnio we -
go są dow nic twa woj sko we go. Te sa me ele men ty lu do we, któ re sta ły się pod sta wą ca łe go od no wio ne go
kor pu su ofi cer skie go, po słu ży ły tak że za two rzy wo przy kształ to wa niu kadr woj sko wej służ by spra wie -
dli wo ści. [...] W ten spo sób no wa na sza służ ba spra wie dli wo ści nie na wią za ła do daw ne go za wo do we -
go kor pu su au dy to rów, któ ry w więk szo ści swo jej stał na stra ży in te re sów sa na cyj ne go kla nu
woj sko we go, ale za gar nia jąc z nie go naj lep sze jed nost ki, stwo rzo na zo sta ła na tych za sa dach, któ ry mi
kie ro wa no się przy bu do wie ca ło ści na szych wskrze szo nych, na wskroś de mo kra tycz nych sił zbroj nych.
Zob. M. Musz kat, No we ob li cze są dow nic twa woj sko we go [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. 65.

6 Jak stwier dził w 1951 r. pro ku ra tor ge ne ral ny Ste fan Ka li now ski, pro ku ra tu rze po trzeb ny był „do -
pływ [...] spraw dzo nych w pra cy pro duk cyj nej, na od po wied nim po zio mie po li tycz nym i doj rza łych ży -
cio wo lu dzi z kla sy ro bot ni czej, któ rzy sta no wi li by ro bot ni czy trzon pro ku ra tu ry i któ rym moż na by
po wie rzyć od po wie dzial ne funk cje”. Cyt. za: A. Dro goń, Mo del pro ku ra tu ry w sys te mie wła dzy pu blicz -
nej w Pol sce w la tach 1944–1956 [w:] Z dzie jów pra wa, cz. 7, red. A. Li tyń ski, M. Mi ko łaj czyk, W. Or -
ga ni ściak, Ka to wi ce 2005, s. 169–170.

7 W la tach 1946–1952 po wo ła no sześć śred nich szkół praw ni czych, któ re ukoń czy ło prze szło 1130
ab sol wen tów. Po za praw ni czy mi szko ła mi śred ni mi w la tach 1948–1950 funk cjo no wa ła jesz cze Cen -
tral na Szko ła Praw ni cza im. Teo do ra Du ra cza. W 1950 r. prze mia no wa no ją w Wyż szą Szko łę Praw ni -
czą, a w 1953 r. w pod le gły Mi ni ster stwu Spra wie dli wo ści Ośro dek Do sko na le nia Kadr Sę dziow skich
i Pro ku ra tor skich im. Teo do ra Du ra cza. Sze rzej o szko le niu kadr w wy mia rze spra wie dli wo ści zob.:
M. Za bor ski, Oni ska zy wa li na śmierć… Szko le nie sę dziów woj sko wych w Pol sce w la tach 1944–1956
[w:] Skry te ob li cza sys te mu ko mu ni stycz ne go. U źró deł zła…, red. R. Bäcker, P. Hübner, War sza wa 1997,
s. 121–152; idem, Szko le nie sę dziów „no we go ty pu” w Pol sce Lu do wej, cz. I: Śred nie szko ły praw ni cze,
„Pa le stra” 1998, nr 1/2, s. 79–92; idem, Szko le nie sę dziów no we go ty pu w Pol sce Lu do wej, cz. II: Cen -
tral na Szko ła Praw ni cza im. T. Du ra cza i Wyż sza Szko ła Praw ni cza im. T. Du ra cza, „Pa le stra” 1998,
nr 3/4, s. 105–109; idem, Szko le nie sę dziów no we go ty pu w Pol sce Lu do wej, cz. III: Ofi cer ska Szko ła
Praw ni cza, „Pa le stra” 1998, nr 5/6, s. 131–141; idem, Szko le nie sę dziów no we go ty pu w Pol sce Lu do -
wej, cz. IV, „Pa le stra” 1998, nr 7/8, s. 99–105.
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Oczy wi ście fa cho wość tak przy go to wa nych kadr da le ka by ło od do sko na ło ści, z czego
świet nie zda wa li so bie spra wę par tyj ni de cy den ci, jed nak waż niej sze dla nich by ło po -
sia da nie ule głe go apa ra tu pro ku ra tor sko -są dow ni cze go umoż li wia ją ce go im le ga li za cję
bez praw nych me tod wy ko rzy sty wa nych w wal ce z opo zy cją w kra ju. Do cza su przy go -
to wa nia wła snych w peł ni ule głych kadr ko mu ni ści mu sie li się oprzeć na czę ści przy -
chyl nych im praw ni ków przed wo jen nych8, pod da nych w ko lej nych la tach in ten syw nej
in wi gi la cji9 i ne ga tyw nej we ry fi ka cji10, oraz na ofi ce rach so wiec kich11, któ rzy w de cy -

Obsada personalna Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (1946–1955)
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8 Pierw szy po wo jen ny pre zes Są du Naj wyż sze go (SN) Wa cław Bar ci kow ski przy znał wie le lat póź -
niej, że od ma wiał przy ję cia do służ by osób, któ re uwa żał za an ty ko mu ni stów. Zob. 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. 163–164.

9 Jed nym z pra cow ni ków WPR w Gdań sku, któ ry współ pra co wał z woj sko wą „bez pie ką” i umoż li -
wiał jej tym sa mym opi sa ne wy żej dzia ła nia, był st. sierż. Emi lian Urbań ski, za re je stro wa ny 5 III 1946 r.
przez ofi ce ra In for ma cji 4. Od dzia łu WOP w Gdań sku ja ko taj ny in for ma tor ps. „Mu rzyn” (nr 6682 lub
E -1 33307). Z za cho wa nych in for ma cji wy ni ka, że „pra co wał” sła bo. Zo stał wy eli mi no wa ny z sie ci taj -
nych in for ma to rów 5 IV 1955 r. ze wzglę du na wstą pie nie do par tii. Jed nak spra wa współ pra cy z In for -
ma cją Woj sko wą nie da wa ła mu spo ko ju aż do śmier ci. Po la tach je go cór ka, Ali na Urbań ska, wy zna ła,
że „na kil ka dni przed śmier cią w roz mo wie ze mną po wie dział, że w la tach 1948–1953, bę dąc se kre ta -
rzem Pro ku ra tu ry Woj sko wej w Gdań sku, współ pra co wał z Woj sko wy mi Służ ba mi In for ma cyj ny mi
[sic!]. Kon tak to wał się z ofi ce rem In for ma cji na te re nie ko szar woj sko wych przy ul. Sło wac kie go
w Gdań sku -Wrzesz czu”. Zob. AIPN, Kar to te ka b. Biu ra „C” MSW w War sza wie, kar ta Mkr -2 Emi lia na
Urbań skie go; Ar chi wum Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Le gni cy, [bez sy gna tu ry], Ak ta oso bo we Emi lia na
Urbań skie go, Pi smo Ali ny Urbań skiej do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, 1 VI 2003 r., k. 5.

10 In sty tu cją, któ ra dba ła o „wła ści wy” skład oso bo wy są dów i pro ku ra tur woj sko wych, był Głów -
ny Za rząd In for ma cji WP. Wy tycz ne sze fa GZI WP nr 2/0023837 z 31 XII 1947 r. ob ra zu ją, jak w prak -
ty ce wy glą dał wpływ tej for ma cji na po li ty kę ka dro wą woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści
i współ pra cu ją cych z nim or ga nów ści ga nia: „Z po sia da nych przez nas da nych wy ni ka, że w pierw szej
po ło wie 1948 r. zo sta nie zde mo bi li zo wa na z woj ska pew na część ofi ce rów służ by spra wie dli wo ści
(z pro ku ra tur i są dów woj sko wych). Zda rze nie to stwa rza or ga nom In for ma cji moż li wo ści do usu nię -
cia z apa ra tu spra wie dli wo ści WP ele men tu nie pew ne go, wro gie go w sto sun ku do ustro ju de mo kra tycz -
ne go i roz ło żo ne go mo ral nie. Dla te go mu si być zin ten sy fi ko wa na pra ca ope ra cyj na, co tak że umoż li wi
głę bo kie roz pra co wa nie kor pu su ofi ce rów służ by spra wie dli wo ści WP. W związ ku z tym na le ży do te -
go śro do wi ska skie ro wać od po wied nio prze in stru owa nych nie ofi cjal nych współ pra cow ni ków, któ rzy
roz po zna ją je go za pa try wa nia po li tycz ne i po sta wę mo ral ną; na świe tlić śro do wi ska, w ja kich prze by -
wa ją ofi ce ro wie służ by spra wie dli wo ści; prze ana li zo wać pra cę ofi ce rów peł nią cych służ bę w pro ku ra -
tu rach i są dach woj sko wych; po przez urzę dy bez pie czeń stwa pu blicz ne go spraw dzić, co po szcze gól ni
ofi ce ro wie służ by spra wie dli wo ści WP ro bi li do 1939 r. i w cza sie oku pa cji, oraz jak oni ak tu al nie
pracują. Po zy ska ne ma te ria ły ope ra cyj ne i na świe tla ją ce prze ka zy wać suk ce syw nie do GZI”.
Zob. W. Tka czew, Re la cje mię dzy or ga na mi In for ma cji a są dow nic twem i pro ku ra tu rą w Woj sku Pol -
skim w la tach 1946–1947 [w:] Prze stęp stwa sę dziów i pro ku ra to rów w Pol sce w la tach 1944–1956,
red. W. Ku le sza, A. Rze pliń ski, War sza wa 2000, s. 407.

11 Sze rzej o ofi ce rach so wiec kich w woj sko wym wy mia rze spra wie dli wo ści zob.: E. Na le pa, Ofi ce -
ro wie Ar mii Ra dziec kiej w Woj sku Pol skim w la tach 1949–1956. Pro ble my or ga ni za cyj no -ka dro we, „Woj -
sko wy Prze gląd Hi sto rycz ny” 1994, nr 1/2, s. 104–128; idem, Ofi ce ro wie ra dziec cy w Woj sku Pol skim
w la tach 1943–1968. (Stu dium hi sto rycz no -woj sko we), War sza wa 1992; idem, Do rad cy woj sko wi ZSRR
w po wo jen nym Woj sku Pol skim (1946–1959), „Dzie je Naj now sze” 1994, nr 1, s. 127–143; idem, Ofi ce -
ro wie Ar mii Ra dziec kiej w Woj sku Pol skim 1943–1968, War sza wa 1995; F. Mu siał, Są dow nic two wo jen -
ne i woj sko we 1943–1955. Bu do wa struk tur apa ra tu re pre sji, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 2003,
nr 19/20, s. 67–90; S. Zwo liń ski, Ska za nia na śmierć przez są dy LWP w la tach 1944–1945. Wy ro ki, któ -
rych nie po win no być, „Woj sko wy Prze gląd Hi sto rycz ny” 1992, nr 1, s. 219–251; K. Szwa grzyk, Ofi ce -
ro wie so wiec cy w struk tu rach wy mia ru spra wie dli wo ści Woj ska Pol skie go, „Apa rat Re pre sji w Pol sce
Lu do wej 1944–1989” 2005, nr 1, s. 9–24.
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du ją cy spo sób wpły nę li na ob li cze po wo jen ne go woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści
i re ali zo wa ną przez nie go po li ty kę kar ną12.

Na pod sta wie Roz ka zu nr 023/Org. z 20 stycz nia 1946 r. mi ni stra obro ny na ro do wej
po wo ła no czter na ście woj sko wych pro ku ra tur re jo no wych z sie dzi ba mi w: Bia łym sto -
ku, Byd gosz czy, Rze szo wie, Gdań sku, Ka to wi cach, Kra ko wie, Ko sza li nie – z tym cza -
so wą sie dzi bą w Szcze ci nie13, Lu bli nie, Olsz ty nie, Po zna niu, Ło dzi, War sza wie, Kiel cach
i Wro cła wiu, któ rych wła ści wość rze czo wa od po wia da ła wła ści wo ści woj sko wych są -
dów re jo no wych14. 

Woj sko wa Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Gdań sku roz po czę ła swo ją pra cę 1 kwiet nia
1946 r. W za się gu jej dzia ła nia zna la zło się ca łe ów cze sne wo je wódz two gdań skie, czy li
po wia ty: gdań ski, mor ski, kwi dzyń ski, ko ścier ski, sta ro gardz ki, tczew ski, el blą ski, mia -
sto Gdy nia, Gdańsk i So pot. Ze wzglę du na trud no ści w zna le zie niu od po wied nie go lo -
ka lu sie dzi ba no wo utwo rzo nej pro ku ra tu ry mie ści ła się po cząt ko wo w dwóch ma łych
po ko jach uży czo nych przez Woj sko wą Pro ku ra tu rę Gar ni zo no wą (Ma ry nar ską) w Gdyni,
w bu dyn ku przy ul. Sien kie wi cza 39. WPR w Gdań sku 26 kwiet nia 1946 r. prze nio sła
się do ko lej nej tym cza so wej sie dzi by, miesz czą cej się w So po cie przy ul. So bie skie -
go 3515. W dniu 7 paź dzier ni ka 1946 r. sie dzi bą pro ku ra tu ry stał się bu dy nek przy ul. Ba -
to re go 5 w Gdań sku -Wrzesz czu, w któ rym mie ścił się wcze śniej Sąd 16. Dy wi zji
Pie cho ty. W bu dyn ku tym gdań ska pro ku ra tu ra spe cjal na funk cjo no wa ła do koń ca swo -
je go ist nie nia16. 

Na czel ny pro ku ra tor woj sko wy roz ka zem z 21 lu te go 1946 r. wy zna czył mjr. Wik to -
ra Su choc kie go na pro ku ra to ra od po wie dzial ne go za or ga ni za cję WPR w Gdań sku. Je go
za stęp cą zo stał kpt. Adolf Bru nic ki. Je że li cho dzi o skład oso bo wy woj sko wych pro ku -
ra tur re jo no wych, to – w za leż no ści od ob sza ru wo je wódz twa pod le głe go da nej pro ku ra -
tu rze, licz by nad zo ro wa nych wy dzia łów i sek cji śled czych urzę dów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go i Mi li cji Oby wa tel skiej – ich eta ty li czy ły od je de na stu do dwu dzie stu czte -
rech sta no wisk ofi cer skich oraz od pię ciu do ośmiu sta no wisk pra cow ni ków cy wil nych.
W za sa dzie przez ca ły okres ich dzia łal no ści ni gdy nie ist nia ły peł ne ob sa dy eta to we17. 

Pierw szy per so nel WPR w Gdań sku sta no wi li, oprócz pro ku ra to ra Su choc kie go i wi -
ce pro ku ra to ra Bru nic kie go, pod pro ku ra to rzy ppor. Lu dwik Al win i por. Ju liusz Ma zur -
kie wicz, ofi cer śled czy chor. Wa cław Krzy ża now ski1 8 oraz ase so rzy chor. Sta ni sław Bo roś

Dariusz Burczyk
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

160

12 Po li ty ka ka dro wa pro wa dzo na w ta ki spo sób spra wi ła, że 1 I 1954 r. 96 proc. ob sa dy per so nal nej
pro ku ra tu ry woj sko wej sta no wi li ofi ce ro wie – wy cho wan ko wie „lu do we go” WP. Zob. B. No wo pol ski,
Lu dzie i ob li cza sta li ni zmu w Pol sce w la tach 1944–1956, War sza wa 1999, s. 39.

13 Osta tecz nie w związ ku z prze nie sie niem sie dzi by WUBP z Ko sza li na do Szcze ci na WPR utwo -
rzo no w Szcze ci nie, a w Ko sza li nie po wsta ła jej eks po zy tu ra. Zob. R. Pta szyń ski, Woj sko wy…, s. 151.

14 AIPN Gd, 538/800, Od pis roz ka zu or ga ni za cyj ne go nr 023/Org. na czel ne go do wód cy
WP, 20 I 1946 r., k. 113. Tekst roz ka zu opu bli ko wał M. Za bor ski, Oni…, s. 142–145.

15 AIPN Gd, 538/302, Spra woz da nie z dzia łal no ści WPR w Gdań sku za kwie cień 1946 r., 4 V 1946 r.,
k. 9.

16 Ibi dem, Spra woz da nie z dzia łal no ści WPR w Gdań sku za wrze sień 1946 r., 5 X 1946 r., k. 203.
17 J. Na za re wicz, Woj sko we…, s. 453–454.
18 Puł kow nik Krzy ża now ski był pierw szym sta li now skim pro ku ra to rem, któ re go po 1990 r. pró bo -

wa no po cią gnąć do od po wie dzial no ści kar nej za udział w tzw. mor dzie są do wym. W 1999 r. Woj sko wa
Pro ku ra tu ra Okrę go wa w Po zna niu oskar ży ła go o pod że ga nie do za bój stwa Da nu ty Sie dzi ków ny
ps. „Inka”, w któ rej spra wie wy stę po wał on w cha rak te rze oskar ży cie la przed Woj sko wym Są dem Re -
jo no wym w Gdań sku. Osta tecz nie płk Krzy ża now ski zo stał unie win nio ny w 2001 r., za rów no przez sąd I, 

07_Burczyk:PA IPN 8  2015-12-18  01:15  Strona 160



i chor. Aloj zy Za broc ki. W dniu 4 li sto pa da 1946 r. w związ ku z prze pro wa dzo ną w tym
cza sie re or ga ni za cją struk tur WP19 na stą pi ło przej ście WPR w Gdań sku na etat nr 31/21
o sta nie oso bo wym sie dem na stu woj sko wych (w tym co naj mniej dwa sta no wi ska pod -
ofi cer skie pi sa rza/kan ce li sty) oraz dwóch sze re go wych żoł nie rzy służ by czyn nej (go niec
i kie row ca) i sze ściu kon trak to wych (se kre ta rze i ma szy nist ki). Łącz nie dwa dzie ścia pięć
osób20. W ko lej nych la tach ob sa da WPR w Gdań sku ule ga ła licz nym prze obra że niom.
W 1948 r. pra co wa li w niej na przy kład: pro ku ra tor ppłk Jan Amons, wi ce pro ku ra tor
mjr Adolf Bru nic ki, pod pro ku ra to rzy kpt. Ju liusz Ma zur kie wicz i kpt. An drzej Wój to -
wicz, ofi ce ro wie śled czy: por. Wa cław Krzy ża now ski, ppor. Jan Gra bow ski, por. Sta ni -
sław Bo roś i ppor. Hen ryk Ku gacz, oraz pra cow ni cy woj sko wi i cy wil ni: por. Sta ni sław
Mi kul ski, ppor. Zo fia Ba lic ka, Ja ni na Gaj shaj mer i Wło dzi mierz Za wadz ki21.

Sche mat 1. Struk tu ra or ga ni za cyj na WPR w Gdań sku 1 wrze śnia 1948 r.*

* Struk tu ra or ga ni za cyj na od two rzo na na pod sta wie akt ad mi ni stra cyj nych WPR w Gdań sku
(AIPN Gd, 642/21, Roz kaz dzien ny nr 94 pro ku ra to ra WPR w Gdań sku, 1 IX 1948 r., k. 40).

WPR w Gdań sku na pod sta wie Za rzą dze nia or ga ni za cyj ne go nr 0148/Org. z 23 mar -
ca 1953 r. Szta bu Ge ne ral ne go zo sta ła 1 kwiet nia tr. prze nie sio na z eta tu nr 31/53 na etat
nr 31/99 o sta łym sta nie oso bo wym (trzy na stu woj sko wych i czte rech kon trak to wych)
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jak i II in stan cji. Krzy ża now ski, nie ste ty, unik nął ka ry, po nie waż zgod nie z pol skim pra wem oso bom,
któ rym za rzu ca się po peł nie nie zbrod ni są do wej, na le ży udo wod nić nie tyl ko, że dzia ła li umyśl nie, lecz
tak że, że mie li świa do mość bez praw no ści swo je go czy nu. Zob. W. Ku le sza, Od po wie dzial ność kar na
sę dziów i pro ku ra to rów za zbrod nię są do wą [w:] Prze stęp stwa…, s. 513; M. Płu żań ski, Be stie. Mor der -
cy Po la ków, War sza wa 2011, s. 456–458.

19 W paź dzier ni ku 1946 r. szef De par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści MON płk Hen ryk Hol der, pre -
zes NSW płk Alek san der Mich nie wicz i za stęp ca na czel ne go pro ku ra to ra woj sko we go płk Hen ryk Skul -
ba szew ski zwró ci li się do mi ni stra obro ny na ro do wej marsz. Mi cha ła Ży mier skie go, wi ce mi ni stra
gen. Ma ria na Spy chal skie go i sze fa Szta bu Ge ne ral ne go WP gen. Wła dy sła wa Kor czy ca z proś bą
o zwięk sze nie eta tów woj sko we go są dow nic twa re jo no we go. Wnio sek mo ty wo wa li znacz nym wzro -
stem wpły wu spraw do woj sko wych pro ku ra tur re jo no wych. Łącz nie pro po no wa no zwięk sze nie eta tów
o 120 ofi ce rów i 90 pra cow ni ków kon trak to wych. Zob. R. Pta siń ski, Woj sko wy…, s. 46. 

20 AIPN Gd, 538/1, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 0144/Org. DOW nr II, 22 XI 1946 r., k. 293.
21 AIPN Gd, 538/317, Wy ciąg z roz ka zu nr 82 WPR w Gdań sku, 29 VII 1948 r., k. 24.
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oraz zmien nym (trzech sze re gow ców). Na pod sta wie te go sa me go za rzą dze nia prze for -
mo wa ne na no we eta ty woj sko we pro ku ra tu ry re jo no we w Gdań sku, Byd gosz czy, Szcze -
ci nie i Ko sza li nie mia ły od tąd być apro wi zo wa ne we wszyst kie ro dza je za opa trze nia,
oprócz norm woj sko wych (m.in. broń), przez Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści22.

W kwiet niu 1954 r. pro ku ra tor Sta ni sław Urba niak zwró cił się do Wy dzia łu Kwa te -
run ko we go Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go z proś bą o przy wró ce nie eta tu pa la cza
cen tral ne go ogrze wa nia, zli kwi do wa ne go na pod sta wie Roz ka zu or ga ni za cyj ne go
nr 018/Org. z 13 mar ca 1954 r. Do wódz twa POW, i za trud nie nia na nim pra cow ni ka se -
zo no we go je dy nie na okres grzew czy. Pro ku ra tor tym uza sad niał po trze bę za an ga żo wa -
nia pra cow ni ka na eta cie pa la cza, że speł niał on rów nież funk cję kon ser wa to ra bu dyn ku
i sprzę tu kwa te run ko we go oraz pro wa dził róż ne drob ne pra ce na praw cze w gma chu zaj -
mo wa nym wspól nie z gdań skim WSR. Proś ba ta jed nak zo sta ła od rzu co na23. 

Na pod sta wie Za rzą dze nia nr 0140/Org. z 11 czerw ca 1954 r. sze fa Szta bu Ge ne ral -
ne go do eta tu pro ku ra tu ry do dat ko wo do pi sa no jed ne go star sze go war tow ni ka i dwóch
war tow ni ków (pra cow ni ków cy wil nych). Mie li oni sta no wić ochro nę gma chu pro ku ra -
tu ry, po tym jak do wód ca sta cjo nu ją ce go w Gdań sku 13. puł ku Kor pu su Bez pie czeń stwa
We wnętrz ne go wy co fał żoł nie rzy tej for ma cji, peł nią cych do tąd war tę przed bu dyn kiem24. 

Pod su mo wu jąc, w la tach 1946–1955 po szcze gól ne sta no wi ska w WPR w Gdań sku
zaj mo wa li:

– pro ku ra tor: Wik tor Su choc ki (1946–1948), Jan Amons (1948–1950), Fran ci szek
Ma te ja (1950–1952), Jan Szu kuć (1952), Sta ni sław Urba niak (1952–1955);

– wi ce pro ku ra tor: Adolf Bru nic ki (1946–1948), Ste fan Ka łuż ny (1948–1950), An -
drzej Wój to wicz (1950–1951), Ka zi mierz Biał kow ski (1951–1952), va cat (1952–1953),
Sta ni sław Bo roś (1953–1954), Szy mon Frie dlen der (1954–1955);

– pod pro ku ra tor: Ju liusz Ma zur kie wicz (1946–1949), Lu dwik Al win (1946), To masz
Na wal ny (1946–1947), An drzej Wój to wicz (1946–1950), Ra fał Ka nie wicz (1946–1948),
Zdzi sław Lim bach (1948–1949), Jó zef Eich sta edt (1949), Zbi gniew Ka li ski (1949–1950),
Na po le on Ży lis (1949–1950), Ka zi mierz Biał kow ski (1949–1951), Sta ni sław Bo roś
(1949–1953), Ta de usz Perzyń ski (1949–1953), Jan Gra bow ski (1950–1953), Szy mon
Frie dlen der (1950–1951), Ry szard Słoń (1951–1952), Je rzy Lat kie wicz (1951), Bo le sław
Koł pac ki (1951–1952), Wa cław Cie cho ciń ski (1952–1955), Zdzi sław Jaś ko (1952–1953),
Adam Wa siń ski (1952–1955), Sta ni sław Le wan dow ski (1953–1955), Je rzy Mo raw ski
(1953–1955), Zdzi sław Szny cer (1953–1955);

– ofi cer śled czy: Wa cław Krzy ża now ski (1946–1950), Aloj zy Za broc ki (1946–1947),
Sta ni sław Bo roś (1947–1949), Jan Gra bow ski (1949–1950), Ry szard Słoń (1950–1951),
Bo le sław Koł pac ki (1951), Je rzy Mo raw ski (1951–1952), Cze sław Le sie wicz (1951–1952),
Sta ni sław Le wan dow ski (1952), Ka zi mierz Kraw czyk (1952–1953), Ma rian Dziesz kow -
ski (1953), Sta ni sław Suł kow ski (1954–1955), Ze non So cha (1955);
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22 AIPN Gd, 538/503, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 032/Org. DOW nr II w Byd gosz czy, 24 IV 1953 r.,
k. 1–2.

23 Ibi dem, Pi smo pro ku ra to ra WPR w Gdań sku do Wy dzia łu Kwa te run ko we go DOW nr II w Byd -
gosz czy, 13 IV 1954 r., k. 54; ibi dem, Pi smo sze fa Wy dzia łu Kwa te run ko we go DOW nr II w Byd gosz -
czy, 24 VI 1954 r., k. 57.

24 Ibi dem, Pi smo sze fa Od dzia łu I Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej, 24 VI 1954 r., k. 58.
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– ase sor: Sta ni sław Bo roś (1946–1947), Jan Gra bow ski (1947–1949), Bo le sław Koł -
pac ki (1949–1951), Sta ni sław Le wan dow ski (1951–1952), Cze sław Le sie wicz (1951),
Ka zi mierz Kraw czyk (1952), Sta ni sław Gam rat (1951–1953);

– apli kant: Hen ryk Ku gacz (1946–1949), Ry szard Słoń (1949–1950), Sta ni sław Gam -
rat (1951), Ewa ryst Naj da kier (1951–1953).

Je że li cho dzi o gru pę ofi ce rów i pod ofi ce rów za wo do wych peł nią cych służ bę w WPR
w Gdań sku na sta no wi skach od se kre ta rza do kie row ni ka se kre ta ria tu, to na le że li do niej:
Zo fia Ba lic ka, Ka zi mierz Ga rzyń ski, Sta ni sław Mi kul ski, Aloj zy Na dol ny, Emi lian
Urbań ski i Zbi gniew Szaw łow ski. 

Z ko lei wśród pra cow ni ków cy wil nych, któ rzy w la tach 1946–1955 pra co wa li w WPR
w Gdań sku ja ko pi sa rze, se kre ta rze, ma szy nist ki, woź ni czy sprzą tacz ki, zna leź li się:
Mag da le na Adam czyk, He le na Arndt, Zdzi sła wa Dy miń ska, Ja ni na Gaj shaj mer, Bo gu -
mi ła Hel min, Ro mu ald Ja ku bi szyn, Sta ni sła wa Klim kow ska, Bar ba ra Ja ku bow ska,
Leoka dia Krzysz ta ło wicz, Mie czy sła wa La roch, Ja dwi ga Łę ska, Ire na Ma ka re wicz, Ger -
tru da Mi siak, Zdzi sła wa Mu rzy now ska, Zo fia Na dol na, Ha li na Schu ma cher, Wła dy sła -
wa Sien nic ka, Jo an na Sku ciń ska, Ma ria Sza bu nia, Bar ba ra Sze long, Ja ni na Trum piel,
Kry sty na Tu rek, Te re sa Tu rek, Wan da Wa chow ska, Jan Wa chu cik, Ire na Wa wer ska, Jan
Za wadz ki, Wło dzi mierz Świa to połk -Za wadz ki, An na Ze mrok, Łu cja Zie man.

Sze re go wy mi i ofi ce ra mi służ by za sad ni czej, któ rzy od by wa li jej ca łość lub część
w cha rak te rze goń ców, szo fe rów czy pi sa rzy WPR w Gdań sku, by li: Ka zi mierz Adam -
czyk, Mi ro sław Adelt, Je rzy Ba czyń ski, Wła dy sław Chru ścic ki, Syl we ster Cie jek, Bog -
dan Dud kie wicz, Mie czy sław Flor czak, Eu ge niusz Gin da, Ma rian Gó ral czyk, Ste fan
Jan kow ski, Ire ne usz Kil jań ski, Sta ni sław Kot, Ro man Kruk, Jó zef Ku le sza, Edward Lend -
czyk, An to ni Ła ski, Al fred Łasz czew ski, Piotr Ol fier, Edward Or łow ski, Sta ni sław Or -
łow ski, Owczarz25, Ka zi mierz Pa jąk, Zyg munt Pie tra nek, Bo le sław Py tel, Mie czy sław
Ry bac ki, Hen ryk Sar now ski, Edward Sen der ka, Ro man Ste fań ski, Ta de usz Sto kow ski,
Jó zef Świech, Mie czy sław Urbań czyk, Win cen ty War dyń, Gu staw Wo rek. Wszyst kie po -
da ne wy żej in for ma cje zo sta ły usta lo ne przez au to ra na pod sta wie akt per so nal nych prze -
cho wy wa nych w ar chi wach: IPN, są dów, pro ku ra tur i okrę go wych rad ad wo kac kich,
a tak że roz ka zów per so nal nych pro ku ra to ra WPR w Gdań sku za la ta 1946–1955, zgro -
ma dzo nych w ar chi wum gdań skie go od dzia łu IPN26.

Je że li cho dzi o struk tu rę spo łecz ną pro ku ra to rów, ofi ce rów śled czych, ase so rów i apli -
kan tów gdań skiej WPR, któ rzy od po wia da li za pro wa dzo ną przez tę in sty tu cję po li ty kę
kar ną, to szes na ście osób (39 proc.) by ło po cho dze nia in te li genc kie go, dzie więt na ście
(46,3 proc.) – ro bot ni cze go, a sześć (14,7 proc.) – chłop skie go27. W kwe stii ich przy na leż -
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25 W do ku men tach nie po da no je go imie nia.
26 Z przy czyn obiek tyw nych w po niż szej pra cy au tor za pre zen to wał je dy nie skró co ną wer sję wy ni -

ków swo ich ba dań. Do kład ne da ne do ty czą ce okre su pra cy oraz prze bie gu ka rie ry po szcze gól nych osób
zo sta ną opu bli ko wa ne w przy go to wy wa nej mo no gra fii WPR w Gdań sku.

27 W ma ju 1949 r. szef De par ta men tu Per so nal ne go MON płk Jó zef Tur ski uznał skład kor pu su spra -
wie dli wo ści za naj gor szy w ca łym woj sku. We dług nie go gru pa „kla so wo ob ca” sta no wi ła 10 proc. ogó -
łu żoł nie rzy i ofi ce rów. Zna leź li się w niej sy no wie: kup ców, wła ści cie li ziem skich, prze my słow ców
i bo ga tych chło pów. Po kil ku la tach, na prze ło mie 1952 i 1953 r., po cho dze niem ro bot ni czym le gi ty mo -
wa ło się już 48,9 proc. ofi ce rów służ by spra wie dli wo ści, 22,5 proc. mia ło po cho dze nie in te li genc kie,
a 10,6 proc. – chłop skie. Po zo sta łych 18 proc. nie za kwa li fi ko wa no do żad nej z wy mie nio nych grup.
W po ło wie 1954 r. 61,2 proc. ofi ce rów woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści by ło po cho dze nia 
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no ści na ro do wej moż na z ko lei stwier dzić, że zde cy do wa na więk szość by ła po cho dze nia
pol skie go (90,2 proc.), je dy nie trzy oso by mia ły po cho dze nie ży dow skie (Adolf Bru nic ki,
Szy mon Frie dlen der, Ra fał Ka nie wicz), a jed na (Jan, właśc. Iwan, Amons) – ro syj skie28.

W prze ci wień stwie do sę dziów woj sko wych są dów re jo no wych, co do któ rych opi nia
o ich ni skim po zio mie wy kształ ce nia funk cjo nu ją ca do nie daw na w li te ra tu rze przed mio tu
nie oka za ła się praw dzi wa29 (przy naj mniej je że li cho dzi o okres do 1949 r.30), na le ży stwier -
dzić, że w przy pad ku pro ku ra to rów woj sko wych pro ku ra tur re jo no wych zła re pu ta cja znaj -
du je peł ne po twier dze nie31. Wśród czter dzie stu je den pro ku ra to rów, ofi ce rów śled czych,
ase so rów i apli kan tów pra cu ją cych w la tach 1946–1955 w WPR w Gdań sku wyż sze wy -
kształ ce nie praw ni cze mia ło w tym cza sie tyl ko trzy na stu (dzie się ciu z nich ukoń czy ło stu -
dia przed woj ną). Więk szość ka dry WPR w Gdań sku sta no wi li ab sol wen ci róż nych
po wo jen nych szkół i kur sów praw ni czych (patrz ta be la 1). Jesz cze go rzej sy tu acja wy glą -
da ła, je że li cho dzi o ich przy go to wa nie za wo do we. Przed wo jen nym do świad cze niem za -
wo do wym zdo by tym pod czas pra cy w są dach, pro ku ra tu rach czy kan ce la riach ad wo kac kich
mo gły się po chwa lić tyl ko trzy oso by (Adolf Bru nic ki, Ste fan Ka łuż ny, Ra fał Ka nie wicz). 

W ce lu pod nie sie nia po zio mu me ry to rycz ne go pro ku ra to rzy i pra cow ni cy gdań skiej
WPR uczest ni czy li w róż ne go ro dza ju szko le niach i kur sach. Szko le nie po dzie lo ne by ło
na: mark si stow sko -le ni now skie, par tyj ne, woj sko we i praw ni cze. Szko le nie mark si stow -
sko -le ni now skie od by wa ło się na Wie czo ro wym Uni wer sy te cie Mark si zmu -Le ni ni zmu
oraz na kur sach okrę go wych i dy wi zyj nych. W pierw szym pół ro czu 1952 r. te ma ta mi
szko leń mark si stow sko -le ni now skich by ły np.: „Przo dow nic two so cja li zmu w Pol sce
opar te o po moc Związ ku Ra dziec kie go”, „Roz wój rol nic twa w Pol sce”, „W wal ce o po -
ko na nie trud no ści”, „Na uka tow. Sta li na o trzech fron tach wal ki na wsi”32. 
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ro bot ni cze go, 16,6 proc. chłop skie go, 3,3 proc. wy wo dzi ło się z „klas ob cych”, a 17,6 proc. by ło po cho -
dze nia in te li genc kie go, urzęd ni cze go lub rze mieśl ni cze go. Zob. R. Pta szyń ski, Woj sko wy…, s. 96.

28 We dług sta nu na dzień 1 III 1945 r. spo śród 29 372 ofi ce rów WP 50,6 proc. by ło na ro do wo ści pol -
skiej, 34,4 proc. – ro syj skiej, 6,9 proc. – ukra iń skiej, 3,55 proc. – bia ło ru skiej, 3,6 proc. – ży dow skiej,
na to miast 1 proc. sta no wi ły in ne na ro do wo ści. W ca łym woj sko wym wy mia rze spra wie dli wo ści w latach
1943–1956 pra co wa ło co naj mniej 75 osób po cho dze nia ży dow skie go, co sta no wi ło nie speł na 7 proc.
z oko ło ty siąc stu oso bo wej ka dry. Zob. K. Szwa grzyk, Praw ni cy cza su bez pra wia. Sę dzio wie i pro ku ra -
to rzy woj sko wi w Pol sce 1944–1956, Kra ków–Wro cław 2005, s. 137.

29 W mar cu 1945 r. ze 111 sę dziów woj sko wych aż 106 mia ło wy kształ ce nie wyż sze (95 proc.). Zob.
J. Po ksiń ski, „My, sę dzio wie, nie od Bo ga…”. Z dzie jów są dow nic twa woj sko we go PRL 1944–1956. Ma -
te ria ły i do ku men ty, War sza wa 1996, s. 22.

30 W wy ni ku ak cji we ry fi ka cyj nych kon se kwent nie pro wa dzo nych przez „wła dzę lu do wą” i za stę -
po wa nia „sta rej ka dry” ab sol wen ta mi kur sów praw ni czych licz ba praw ni ków woj sko wych z wyż szym
wy kształ ce niem po 1949 r. znacz nie zma la ła. W ma ju 1949 r. szef De par ta men tu Per so nal ne go MON
płk Jó zef Tur ski oce niał, że ab sol wen ci wyż szych uczel ni sta no wią już tyl ko 42,7 proc. ogó łu ka dry służ -
by spra wie dli wo ści. Zob. K. Szwa grzyk, Stra ce ni na Dol nym Ślą sku 1945–1956, Wro cław–Rze -
szów 2002, s. 26.

31 Na prze ło mie 1952 i 1953 r. w pro ku ra tu rze woj sko wej wśród 487 słu żą cych tam ofi ce rów stu dia
wyż sze mia ło ukoń czo ne je dy nie 108 (22 proc.). W wy ni ku ko lej nych ak cji we ry fi ka cyj nych i po stę pu -
ją cej w apa ra cie są dow nic twa woj sko we go czyst ki w 1954 r. 84 proc. pra cu ją cych w nim osób by ło wy -
cho wan ka mi po wo jen nych szkół praw ni czych. Zob.: J. Po ksiń ski, op. cit., s. 30; Z. Bie gań ski,
Są dow nic two i ska za ni na śmierć z przy czyn po li tycz nych w wo je wódz twie po mor skim (byd go skim) w la -
tach 1945–1954, Byd goszcz 2003, s. 139.

32 AIPN Gd, 538/445, Spra woz da nie WPR w Gdań sku za okres od 1 IV 1952 r. do 30 VI 1952 r.,
29 VII 1952 r., k. 163.
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Najwyższe
stanowisko
zajmowane

w WPR 
w Gdańsku

Imię i nazwisko
Rok

urodzenia

Wykształcenie prawnicze lub quasi-
-prawnicze (kursy prokuratorskie 

i oficerów śledczych, średnie szkoły
prawnicze, wyższe studia prawnicze)

posiadane w czasie pracy w WPR
w Gdańsku (data ukończenia)

1. 2. 3. 4.

prokurator

Wiktor Suchocki 1906 brak wykształcenia

Jan Amons 1918
kursy prawnicze w Winnicy (1936) 

i Chabarowsku (1939)

Franciszek Mateja 1916 UJ, magister prawa (1939)

Jan Szukuć 1905 UW, magister prawa (1933)

Stanisław Urbaniak 1922 UMK, magister prawa (1949)

wice-
prokurator

Adolf Brunicki 1903
UJ, magister prawa (1927), 

doktor prawa (1930)

Stefan Kałużny 1907 UJ, magister prawa (1933)

Andrzej Wójtowicz 1918 trzy lata prawa na KUL (1939)

Kazimierz
Białkowski

1921 Szkoła Prawnicza MS w Łodzi (1947)

Stanisław Boroś 1915 Centralna Szkoła MBP w Łodzi (1946)

Szymon Friedlender 1909 UJK, magister prawa (1938)

pod-
prokurator

Juliusz
Mazurkiewicz

1914 UW, magister prawa (1939)

Ludwik Alwin 1913 brak danych

Tomasz Nawalny 1896 UJK, magister prawa (1939)

Rafał Kaniewicz 1911 UJ, magister prawa (1933)

Zdzisław Limbach 1924 brak wykształcenia

Józef Eichstaedt 1917
Szkoła Prawnicza MS w Gdańsku

(1948)

Zbigniew Kaliski 1914 UJ, magister prawa (1937)

Napoleon Żylis 1909 UMK, magister prawa (1947)

Tadeusz Perzyński 1914 KUL, magister prawa (1938)

Jan Grabowski 1916 Szkoła Prawnicza MS w Łodzi (1947)

Ryszard Słoń 1927
Oficerska Szkoła Prawnicza 

w Jeleniej Górze (1949)

Ta be la 1. Pro ku ra to rzy, wi ce pro ku ra to rzy, pod pro ku ra to rzy WPR w Gdań sku
(we dług zaj mo wa ne go sta no wi ska, wie ku i wy kształ ce nia)
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Je że li cho dzi o szko le nie po li tycz ne, to w grud niu 1952 r. szef Za rzą du Są dow nic twa
Woj sko we go (ZSW) i na czel ny pro ku ra tor woj sko wy wy da li ra zem za rzą dze nie nr 028,
w któ rym za uwa ża li, że „nie któ rzy ofi ce ro wie nie ro zu mie ją w peł ni isto ty wal ki kla so -
wej na obec nym eta pie oraz po li ty ki par tii i rzą du na wsi. Nie wi dzą rów nież or ga nicz -
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1. 2. 3. 4.

pod-
prokurator

Jerzy Latkiewicz 1931 OSP w Jeleniej Górze (1951)

Bolesław Kołpacki 1922 UMK, I stopień prawa (1949)

Wacław Ciechociński 1922 Szkoła Prawnicza MS w Gdańsku (1948)

Zdzisław Jaśko 1924 Centralna Szkoła MBP w Łodzi (1946)

Adam Wasiński 1927 OSP w Mińsku Mazowieckim (1952)

Stanisław
Lewandowski

1929 OSP w Jeleniej Górze (1951)

Jerzy Morawski 1931 OSP w Jeleniej Górze (1951)

Zdzisław Sznycer 1923 OSP w Mińsku Mazowieckim (1952)

oficer
śledczy

Wacław
Krzyżanowski

1923 Centralna Szkoła MBP w Łodzi (1946)

Alojzy Zabrocki 1917 Centralna Szkoła MBP w Łodzi (1946)

Czesław Lesiewicz 1926 OSP w Jeleniej Górze (1951)

Kazimierz Krawczyk b.d. brak danych

Marian Dzieszkowski 1928 OSP w Mińsku Mazowieckim (1952)

Stanisław Sułkowski 1929 brak danych

Zenon Socha 1928 OSP w Jeleniej Górze (1951)

asesor Stanisław Gamrat 1930 OSP w Jeleniej Górze (1951)

aplikant

Henryk Kugacz 1921 brak wykształcenia

Tadeusz Raszeja b.d. brak danych

Ewaryst Najdekier 1929 OSP w Jeleniej Górze (1951)

Źró dło: Ak ta oso bo we pro ku ra to rów, wi ce pro ku ra to rów i pod pro ku ra to rów WPR w Gdań sku
(sygn. AIPN, 2174/5114; AIPN, 1855/1021; AIPN, 2174/8029; AIPN, 2174/8088; AIPN, 1957/4;
AIPN Gd, 659/71; AIPN, 2174/7148; AIPN, 2174/8130; AIPN, 0193/2288; AIPN, 2174/1658;
AIPN, 1963/9; AIPN, 2174/6175; AIPN, 2174/5215; AIPN, 2300/1588; AIPN, 2174/1443;
AIPN, 2174/5051; AIPN, 2174/8213; AIPN, 2174/4974; AIPN, 1957/17; AIPN, 2174/8089;
AIPN, 1973/15; AIPN, 2264/1914; AIPN, 1853/14; AIPN Gd, 682/606; AIPN Gd, 659/410;
AIPN Gd, 659/133; AIPN Gd, 659/104; AIPN Gd, 682/245; AIPN Gd, 659/315; AIPN Gd, 213/280;
AIPN Sz, 484/16; AIPN Ka, 542/140; AIPN Kr, 419/1392; AIPN Kr, 419/511; CAW, 1570/75/181;
Okrę go wa Ra da Ad wo kac ka w Byd gosz czy, 11/487; Ar chi wum Są du Okrę go we go w Gdań sku,
Ps. 356).
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ne go związ ku mię dzy buj nym roz wo jem na szej go spo dar ki a prze ży wa ny mi trud no ścia -
mi po wo do wa ny mi w po waż nym stop niu przez ele men ty spe ku lanc kie i ku łac kie”. Za -
rzą dzo no za tem wzmo że nie szko le nia po li tycz ne go w jed nost kach woj sko we go wy mia ru
spra wie dli wo ści33.

Ze szko leń po li tycz nych prze pro wa dza no eg za mi ny, któ rych ce lem – oprócz spraw dze -
nia wia do mo ści zdo by tych przez kur san tów – by ło „pra wi dło we oświe tle nie głów nych
zagad nień ma te ria łu szko le nio we go, ugrun to wa nie mark si stow sko -le ni now skie go świa to -
po glą du i zna jo mo ści so cja li stycz ne go pra wa dro gą spraw dze nia stop nia opa no wa nia ma -
te ria łu szko le nio we go eg za mi no wa nych i wy ja śnie nia mo gą cych u nich po wstać
wąt pli wo ści i błę dów”. Szcze gól ny na cisk po ło żo no na spraw dze nie umie jęt no ści po słu gi -
wa nia się mark si stow ską me to dą dia lek tycz ną oraz ko rzy sta nia z do świad czeń ru chu ro -
bot ni cze go w Związ ku So wiec kim i w Pol sce w roz wią zy wa niu za gad nień prak tycz nych34. 

Ko lej na część cy klu swo iste go pod no sze nia kwa li fi ka cji na stę po wa ła w ra mach szko -
leń praw ni czych. Oma wia no na nich m.in. za gad nie nia: „kształ to wa nie się we wnętrz ne -
go prze ko na nia sę dzie go (pro ku ra to ra) i je go kla so wy cha rak ter”, „we wnętrz ne
prze ko na nie sę dzie go a so cja li stycz na świa do mość praw na”, „ne ga cja za sa dy we wnętrz -
ne go prze ko na nia sę dziow skie go przez nie któ rych teo re ty ków bur żu azyj nych”, „teo ria
swo bod nej oce ny do wo dów w pro ce sie pań stwa so cja li stycz ne go a teo ria swo bod nej oce -
ny do wo dów w pro ce sie państw bur żu azyj nych”35. W 1953 r. na szko le nie praw ni cze
prze zna czo no łącz nie 90 go dzin, w tym na: stu dio wa nie za rzą dzeń ZSW i NPW – 42 go -
dzi ny, kry mi na li sty kę – 24 go dzi ny, prze gląd usta wo daw stwa i orzecz nic twa – 12 go -
dzin, a w re zer wie po zo sta wio no 12 go dzin36. 

Ostat nim ro dza jem szko le nia, ja kie mu pod le ga li ofi ce ro wie i żoł nie rze słu żą cy w pro -
ku ra tu rach woj sko wych, by ło szko le nie ogól no woj sko we, któ re od by wa ło się w ra mach
szko le nia ogól no woj sko we go szta bu jed nost ki woj sko wej sta cjo nu ją cej w miej scu urzę -
do wa nia da nej pro ku ra tu ry37. W wy pad ku WPR w Gdań sku od by wa ły się one w szta -
bie I Kor pu su Pan cer ne go w Gdań sku38, a kie row ni kiem szko le nia z ra mie nia WPR
i WSR był kpt. Sta ni sław Bo roś, pod pro ku ra tor WPR w Gdań sku39. 

Po za wspo mnia nym cy klem szko leń w ro ku szkol nym 1952/1953 za ocz ny mi stu dia -
mi praw ni czy mi ob ję to więk szość ofi ce rów służ by spra wie dli wo ści, któ rzy nie mie li wyż -
sze go wy kształ ce nia, oraz pra wie wszyst kich se kre ta rzy są dów i pro ku ra tur, a tak że
ab sol wen tów ofi cer skich szkół praw ni czych40. Po eg za mi nach koń czą cych rok szkol ny
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33 R. Pta szyń ski, Woj sko wy…, s. 157–158.
34 Ibi dem.
35 AIPN Gd, 538/491, Za łącz nik nr 2 do Za rzą dze nia nr 021/54 NPW. Pro gram szko le nia praw ni cze -

go na 1955 r., 31 XII 1954 r., k. 17.
36 AIPN Gd, 253/72, Za rzą dze nie sze fa ZSW. Za łącz nik nr 1. Wy tycz ne szko le nia praw ni cze -

go, 19 XII 1953 r., k. 61.
37 AIPN Gd, 253/60, Wy tycz ne ZSW do szko le nia woj sko we go ofi ce rów są dów i pro ku ra tur,

12 XII 1952 r., k. 455–457.
38 AIPN Kr, 85/133, Wy tycz ne szko le nia woj sko we go ofi ce rów są dów i pro ku ra tur, 12 XII 1952 r.,

k. 39.
39 AIPN Gd, 538/445, Spra woz da nie z dzia łal no ści WPR w Gdań sku od 1 XI 1952 r. do 31 XII

1952 r., 29 XII 1952 r., k. 204.
40 W I kwar ta le 1954 r. na Stu dium Za ocz nym Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go stu -

dio wa li: kpt. Wa cław Cie cho ciń ski (na IV ro ku), por. Sta ni sław Le wan dow ski (na II ro ku), por. Je rzy 
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1953/1954 w Stu dium Za ocz nym Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go ogło -
szo no wy ni ki, któ re wy ka za ły, że woj sko we pro ku ra tu ry re jo no we (oprócz WPR w War -
sza wie, Kiel cach, Kra ko wie i Bia łym sto ku) uzy ska ły 100 proc. pro mo wa nych stu den tów.
Naj go rzej wy pa da ła WPR w Kiel cach, gdzie na trzech stu diu ją cych tyl ko je den zdał
na na stęp ny rok41. 

Oprócz wy mie nio nych form do sko na le nia za wo do we go per so nel gdań skiej WPR
prze cho dził wie le za wo do wych kur sów do kształ ca ją cych. Na przy kład w 1950 r.
w związ ku z Za rzą dze niem nr 012/50 z 11 lip ca 1950 r. NPW oraz Roz ka zem nr 024
z 16 czerw ca 1950 r. MON, do ty czą cy mi za bez pie cze nia ta jem ni cy pań stwo wej i służ -
bo wej w jed nost kach woj sko wych oraz zor ga ni zo wa nia szko le nia w za kre sie zna jo mo -
ści i prak tycz ne go sto so wa nia in struk cji o pro wa dze niu kan ce la rii taj nej, woj sko wy
pro ku ra tor re jo no wy za rzą dził szko le nie ca łe go per so ne lu pro ku ra tu ry, któ re przez ca -
ły 1950 r. mia ło się od by wać przez go dzi nę w każ dą ostat nią so bo tę mie sią ca42. Z ko lei
na pierw szy kwar tał 1955 r. za pla no wa no szko le nie ofi ce rów do cho dze nio wych gdań -
skiej pro ku ra tu ry, któ re mia ło obej mo wać m.in. tech ni kę pla no wa nia czyn no ści do cho -
dze nio wych43. 

Mi mo tych wszyst kich form kształ ce nia, w ja kich uczest ni czy li pra cow ni cy gdań skiej
pro ku ra tu ry, na dal by li oni sła bo przy go to wa ni do wy peł nia nia po wie rzo nych im za dań.
Bra ki w przy go to wa niu fa cho wo -praw ni czym nad ra bia li za to „wła ści wą” po sta wą po li -
tycz ną. Na przy kład pod pro ku ra tor Adam Wa siń ski w cza sie swo jej pra cy tak zo stał oce -
nio ny przez pro ku ra to ra Sta ni sła wa Urba nia ka: „Wia do mo ści praw ni cze i ogól ne sła be
[...]. Wy ma ga cią głej opie ki i kon tro li. [...] Ofi cer, któ re mu na uka przy spa rza wie le trud -
no ści i kło po tu. Po waż ne bra ki w wy kształ ce niu ogól nym”, ale „od da ny spra wie bu do -
wy so cja li zmu w na szym kra ju. Sto su nek do ZSRR po zy tyw ny i szcze ry. Czuj ny kla so wo
i po li tycz nie. Wy szko le nie ide olo gicz ne do sta tecz ne. Zo rien to wa ny do brze w bie żą cych
za gad nie niach po li tycz nych. Ak tyw nie i rze czo wo wy stę pu je na pra sów kach i na ze bra -
niach par tyj nych”44.

Je że li cho dzi o wiek osób pra cu ją cych w woj sko wych or ga nach ści ga nia, to ze wzglę -
du na spe cy fi kę za wo du ofi ce ro wie kor pu su spra wie dli wo ści by li znacz nie star si od sta -
ty stycz nie mło dej po wo jen nej ka dry ofi cer skiej „lu do we go” WP, w któ rej 50 proc. osób
nie prze kro czy ło trzy dzie ste go ro ku ży cia45. An drzej We so łow ski stwier dził, że aż 42 proc.
ba da nych mia ło wię cej niż 40 lat, a je dy nie 8 proc. – mię dzy 21 a 25 lat. Naj wyż szą śred -
nią wie ku, wa ha ją cą się mię dzy 41. a 57. ro kiem ży cia, od no to wa no wśród sę dziów
NSW46. Od koń ca lat czter dzie stych XX w. na miej sce zwal nia nych praw ni ków przed -
wo jen nych za czę to za trud niać mło dych ofi ce rów, uro dzo nych w la tach 1925–1930, absol -
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Mo raw ski (na II ro ku), por. Zdzi sław Szny cel (na I ro ku) i st. sierż. Emi lian Urbań ski (na III ro ku). Zob.
AIPN Gd, 538/466, Spra wy or ga ni za cyj ne, szko le nio we i per so nal ne, 16 IV 1954 r., k. 48.

41 AIPN Gd, 538/485, Wy ni ki eg za mi nów na Stu dium Za ocz nym Wy dzia łu Pra wa [Uni wer sy te tu
War szaw skie go] w pro ku ra tu rach woj sko wych za 1953/[19]54 r., 30 XII 1954 r., k. 1.

42 AIPN Gd, 642/22, Roz kaz dzien ny nr 87 pro ku ra to ra WPR w Gdań sku, 25 VII 1950 r., k. 25.
43 AIPN Gd, 538/498, Plan szko le nia ofi ce rów do cho dze nio wych WPR na I kwar tał 1955 r., b.d.,

k. 23.
44 AIPN Gd, 659/315, Opi nia służ bo wa, gru dzień 1954 r., k. 16.
45 A. We so łow ski, W cie niu woj ny i po li ty ki. Są dow nic two Woj ska Pol skie go na fron cie wschod nim

w la tach 1943–1945, To ruń 2003, s. 144.
46 Ibi dem.
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wen tów ofi cer skich szkół praw ni czych i krót kich kur sów praw ni czych47. W po ło wie
1954 r. po nad 56 proc. ofi ce rów pra cu ją cych w są dach i pro ku ra tu rach nie ukoń czy ło
trzy dzie ste go ro ku ży cia48. 

W od nie sie niu do przy na leż no ści par tyj nej ka dry pro ku ra tu ry woj sko wej na le ży pod -
kre ślić, że jesz cze w 1945 r. licz ba człon ków PPR obej mo wa ła ni kły od se tek ca łe go kor -
pu su ofi cer skie go. W paź dzier ni ku 1945 r. do PPR na le ża ło je dy nie 1727 ofi ce rów.
W dru giej po ło wie 1945 r. przy okrę gach woj sko wych po wsta ły za rzą dy po li tycz no -wy -
cho waw cze oraz wy dzia ły pra cy wśród ofi ce rów, któ re mia ły de cy du ją cy wpływ na dal -
szy roz wój PPR w woj sku. Prze ło mo wym mo men tem w bu do wie or ga ni za cji par tyj nych
w woj sku był I Zjazd PPR w grud niu 1945 r. Se kre tarz ge ne ral ny KC PPR W. Go muł ka
stwier dził na nim, że chce zbu do wać „par tię na ro du”, któ ra „po pro wa dzi ten na ród
do zwy cię stwa”49. Jed nak do 1948 r. par tia ko mu ni stycz na re ali zo wa ła swo ją po li ty kę
wo bec WP je dy nie za po śred nic twem ze spo łów par tyj nych po wo ła nych w MON, okrę -
gach woj sko wych i po szcze gól nych ro dza jach sił zbroj nych, a tak że po przez Wy dział
Woj sko wy utwo rzo ny przy Biu rze Po li tycz nym PPR50. 

We dług gen. T. Pió ro do koń ca 1948 r. „par tia nie by ła jesz cze w woj sku moc no osa -
dzo na i po zo sta wa ła jak by w «pod zie miu»”51. W póź niej szym cza sie na stą pi ło gwał tow -
ne upar tyj nie nie woj sko we go wy mia ru spra wie dli wo ści i or ga nów ści ga nia. Sprzy jał te mu
m.in. funk cjo nu ją cy przy DSS MON, a na stęp nie przy ZSW – Ze spół Par tyj ny, któ re go
jed nym z za dań by ło opi nio wa nie uchwał PZPR. Wnio ski ze spo łu roz pa try wa ne by ły
pod czas po sie dzeń Ko mi sji Woj sko wej Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR. W 1949 r. w skład
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47 W 1954 r., we dług no tat ki na czel ne go pro ku ra to ra woj sko we go gen. Sta ni sła wa Za ra kow skie -
go, 64 proc. ofi ce rów pro ku ra tu ry by ło w wie ku po ni żej 30 lat. Zob. B. No wo pol ski, Lu dzie…, s. 40.

48 R. Pta szyń ski, Woj sko wy…, s. 96.
49 We dług Igna ce go Blu ma jed nym z po wo dów, dla któ rych przy śpie szo no pro ces upar tyj nie nia ka -

dry ofi cer skiej WP, by ła ist nie ją ca po cząt ko wo znacz na prze wa ga człon ków WKP(b) nad człon ka mi
PPR. Na przy kład w okrę gach woj sko wych wro cław skim i war szaw skim sto su nek ten wy no sił od po -
wied nio: 493 człon ków i kan dy da tów WKP(b), 203 człon ków i kan dy da tów PPR oraz 233 człon ków
i kan dy da tów WKP(b), 163 człon ków i kan dy da tów PPR. Prze wa ga człon ków WKP(b) (prze waż nie by -
łych ofi ce rów so wiec kich na kie row ni czych sta no wi skach), nie orien tu ją cych się do sta tecz nie w skom -
pli ko wa nym ukła dzie ów cze snych sto sun ków po li tycz no -spo łecz nych w Pol sce, nie ro zu mie ją cych,
dla cze go dzia łal ność PPR w „lu do wym” WP od by wa się w wa run kach na wpół jaw nych i – co gor -
sza – nie ak cep tu ją cych ta kie go sta nu rze czy, prze szka dza ła ko mu ni stom „kra jo wym” sku pio nym wo kół
Wła dy sła wa Go muł ki i gen. Ma ria na Spy chal skie go. W związ ku z tym pod ję to dzia ła nia ma ją ce
w krótkim cza sie zmie nić te nie ko rzyst ne pro por cje. Zob. I. Blum, Z dzie jów Woj ska Pol skie go w la tach
1944–1948. Szki ce i do ku men ty, War sza wa 1968, s. 197–199.

50 We dług gen. Ta de usza Pió ro na po cząt ku 1947 r. w ca łym Okrę gu Po mor skim by ło dzie wię ciu set
człon ków par tii, któ rzy sta no wi li je dy nie kil ka pro cent ogó łu kor pu su ofi cer skie go, a or ga ni za cje par tyj -
ne ofi cjal nie za czę to two rzyć do pie ro w 1949 r., po Kon gre sie Zjed no cze nio wym PPR i PPS. Zob. T. Pió -
ro, Ar mia ze ska zą. W Woj sku Pol skim 1945–1968 (wspo mnie nia i re flek sje), War sza wa 1994, s. 58.

51 Od je sie ni 1944 r. w puł kach, dy wi zjach i szko łach ofi cer skich funk cjo no wa li wpraw dzie peł no -
moc ni cy par tii, jed nak nie pro wa dzi li oni otwar tej dzia łal no ści, nie chcia no bo wiem two rzyć pre ce den -
su dla in nych ugru po wań po li tycz nych. Do pie ro pod ko niec 1945 r. zo stał utwo rzo ny Cen tral ny Ze spół
Par tyj ny MON, któ re go prze wod ni czą cym z urzę du był gen. Ma rian Spy chal ski, a człon ka mi marsz. Mi -
chał Ży mier ski, trzej wi ce mi ni stro wie (gen. Wła dy sław Kor czyc, gen. Sta ni sław Po pław ski i gen. Piotr
Ja ro sze wicz), szef za rzą du po li tycz ne go woj ska i je go za stęp ca (gen. Ja nusz Za rzyc ki i gen. Eu ge niusz
Kusz ko), płk Ste fan Kuhl (za stęp ca sze fa De par ta men tu Kadr) oraz płk Ana tol Fej gin (za stęp ca sze fa
Infor ma cji Woj sko wej). Zob. ibi dem, s. 56–57.
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Franciszek Mateja – prokurator WPR
w Gdańsku w latach 1950–1952

(AIPN, 2174/5051)

Jan Szukuć – prokurator WPR 
w Gdańsku w 1952 r.

(AIPN, 1853/14)

Wiktor Suchocki – prokurator WPR 
w Gdańsku w latach 1946–1948 

(AIPN, 1957/17)

Jan Amons – prokurator WPR 
w Gdańsku w latach 1948–1950

(AIPN, 1855/1021)
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Oficerowie WPR w Gdańsku podczas wspólnego szkolenia z prokuratorami
i sędziami WSR w Gdańsku, PMW i SMW w Gdyni oraz WPR w Koszalinie, 

które odbyło się w Gdyni w 1952 r. (drugi od lewej siedzi Kazimierz Białkowski, 
stoją: drugi od lewej Szymon Friedlender, siódmy od lewej Wacław Ciechociński)

(Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, 11/08-4451)

Stanisław Urbaniak – prokurator WPR
w Gdańsku w latach 1952–1955

(AIPN, 659/104)

Wacław Krzyżanowski – oficer śledczy
WPR w Gdańsku w latach 1946–1950,

który w 1946 r. doprowadził 
do skazania Danuty Siedzikówny 

ps. „Inka” na karę śmierci 
(AIPN, 2174/5215)
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ze spo łu wcho dzi li: Hen ryk Hol der, Wła dy sław Gar now ski, An to ni Skul ba szew ski, Sta -
ni sław Za ra kow ski, Oskar Kar li ner, Sta ni sław Ma jew ski, Mak sy mi lian Li tyń ski52.

W la tach 1946–1955 w gro nie pro ku ra to rów, ase so rów i apli kan tów WPR w Gdań -
sku do par tii ko mu ni stycz nej na le że li m.in.: Aloj zy Za broc ki, Adam Wa siń ski, Zdzi sław
Szny cer, Ewa ryst Naj de kier, Cze sław Le sie wicz, Sta ni sław Le wan dow ski, Je rzy Lat kie -
wicz, Sta ni sław Urba niak, Ra fał Ka nie wicz, Wa cław Krzy ża now ski, Ry szard Słoń, Adolf
Bru nic ki, Na po le on Ży lis, Bo le sław Koł pac ki, Jan Szy kuć, Szy mon Frie dlen der, Ma rian
Dziesz kow ski, Ka zi mierz Biał kow ski, Wa cław Cie cho ciń ski, Fran ci szek Ma te ja, Sta ni -
sław Gam rat i Jan Gra bow ski53.

Ofi ce ro wie pro ku ra tur re jo no wych na le żą cy do PPR/PZPR two rzy li or ga ni za cje par -
tyj ne wspól nie z ofi ce ra mi woj sko wych są dów re jo no wych54. W 1951 r. ze wzglę du
na cią głe kłót nie i wza jem ne oskar że nia ofi ce rów WPR i WSR w Gdań sku po waż nie za -
sta na wia no się nad po dzia łem wspól nej dla obu in sty tu cji Od dzia ło wej Or ga ni za cji Par -
tyj nej (OOP) na dwie od dziel ne55. Jed nak osta tecz nie do te go nie do szło. W 1953 r.
pra cow ni cy obu in sty tu cji na dal two rzy li jed ną Pod sta wo wą Or ga ni za cję Par tyj ną
(POP)56. W 1954 r. POP PZPR przy WSR i WPR li czy ła czter na stu człon ków i czte rech
kan dy da tów na człon ków57. 

Po za ko niecz no ścią przy na leż no ści do par tii ko mu ni stycz nej pro ku ra to rzy by li zo bo -
wią za ni do „pra cy z wła sną ro dzi ną”, je że li jej człon ko wie by li bez par tyj ni58. Pod czas
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52 W 1948 r. w pro ku ra tu rach woj sko wych pra co wa ło 156 człon ków par tii (52,3 proc.), a w są -
dach – 81, tj. 50 proc. sta nu oso bo we go. Do 1954 r. „upar tyj nie nie” kadr są dów zwięk szy ło się
do 78 proc., po nad to 8 proc. ofi ce rów na le ża ło do ZMP. W 1956 r. już oko ło 85 proc. woj sko wych proku -
ra to rów na le ża ło do PZPR. Zob.: K. Szwa grzyk, Praw ni cy…, s. 75; R. Pta szyń ski, Woj sko wy…, s. 64;
A. Li tyń ski, Hi sto ria…, s. 72.

53 Tyl ko w 1951 r. w woj sko wym są dzie i pro ku ra tu rze re jo no wej w Gdań sku do PZPR na le ża ło dzie -
więt na ście osób. Zob. AIPN Gd, 538/347, Pro to kół ze bra nia OOP PZPR przy WSR i WPR w Gdań -
sku, 22 VI 1951 r., k. 8.

54 Uchwa ła Biu ra Po li tycz ne go KC PPR o za da niach or ga ni za cji par tyj nej w woj sku stwier dza ła:
„W pro ce sie roz bu do wy woj ska i je go wal ki wy ro sła or ga ni za cja par tyj na (sty czeń 1946 – 696 człon -
ków, 1 VIII 1948 r. – 13 103 człon ków). Po wsta ły ko lek tyw ne for my pra cy par tyj nej – ze spo ły, sta no -
wią ce par tyj ne or ga ny kie row ni cze w woj sku. Po wsta ły gru py par tyj ne. Pod niósł się po ziom wy szko le nia
i wy ro bie nia po li tycz ne go człon ków par tii, wzmoc ni ła się dys cy pli na par tyj na [...]. 16,6 proc. ogó łu pod -
ofi ce rów za wo do wych i 36,3 proc. ogó łu pod cho rą żych jest człon ka mi par tii, co świad czy o nie do ce nia -
niu i za nie dba niu tych od cin ków pra cy. Nie do sta tecz ne jest upar tyj nie nie na szcze blach do wód ców
kom pa nii, ba onów, puł ków spe cjal nych oraz w szta bach i w służ bie spra wie dli wo ści. [...] Nie do sta tecz -
ne jest po wią za nie ze spo łów okrę go wych z wo je wódz ki mi or ga ni za cja mi par tyj ny mi. Zob. Pro jekt
uchwa ły Biu ra Po li tycz ne go KC PPR o za da niach or ga ni za cji PPR w woj sku przy go to wa ny przed 22 paź -
dzier ni ka 1948 r. [w:] Kie row nic two PPR i PZPR wo bec woj ska 1944–1956. Do ku men ty do dzie jów PRL,
z. 16, oprac. J. Po ksiń ski, A. Ko chań ski, K. Per sak, War sza wa 2003, s. 88–92.

55 AIPN Gd, 538/347, Pro to kół ze bra nia OOP PZPR przy WPR w Gdań sku, 29 IX 1951 r., k. 43.
56 AIPN Gd, 538/344, Pro to kół ze bra nia spra woz daw czo -wy bor cze go POP PZPR przy WSR, WPR

i Sze fo stwie Prze wo zów w Gdań sku, 9 II 1953 r., k. 24.
57 Ibi dem, Re fe rat spra woz daw czo -wy bor czy POP PZPR przy WSR i WPR, b.d., k. 14.
58 W 1953 r. ów cze sny na czel ny pro ku ra tor woj sko wy płk Sta ni sław Za ra kow ski po stu lo wał

zwiększe nie wpły wu or ga ni za cji par tyj nej na ży cie pry wat ne ofi ce ra służ by spra wie dli wo ści. Pod czas
ze bra nia POP przy NPW, któ re od by ło się w stycz niu 1953 r., stwier dził, że or ga ni za cja par tyj na po win -
na sku pić się po pierw sze na kwe stii przo dow nic twa pra cy, a po dru gie nad „opie ką nad ży ciem pry wat -
nym ofi ce ra”. Puł kow nik Za ra kow ski uwa żał, że „trze ba moc niej i głę biej zaj rzeć w ży cie każ de go ofi ce ra
[...]. Trze ba lu dziom po móc wyjść z tych prze żyt ków ka pi ta li stycz nych, któ re jesz cze w so bie dźwi ga -
ją”. Cyt. za: R. Pta szyń ski, Woj sko wy…, s. 89.
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roz mów z ro dzi ną na le ża ło po ru szać m.in. kwe stie pla nu sze ścio let nie go, „uwy pu klić ro -
lę Sta li na ja ko wo dza wszyst kich lu dzi pra cy Związ ku Ra dziec kie go”, a z po li ty ki mię -
dzy na ro do wej po win no się omó wić kwe stię „bar ba rzyń skiej woj ny pro wa dzo nej przez
USA w Ko rei”59. Zgod nie z za rzą dze niem ko men dan ta gar ni zo nu Gdań ska żo na ci ofi ce -
ro wie zo sta li zo bo wią za ni do przy pro wa dze nia swo ich żon na wal ne ze bra nie Li gi Ko -
biet, któ re mia ło się od być 13 grud nia 1951 r. o godz. 17.00 w Klu bie Gar ni zo no wym
przy ul. Sło wac kie go w Gdań sku -Wrzesz czu6 0. Pro ku ra to rzy mu sie li się tak że udzie lać
spo łecz nie po przez przy na leż ność do róż nych or ga ni za cji i sto wa rzy szeń, tj. Zrze sze nia
Praw ni ków De mo kra tów61 czy Ko ła Pra cy Spo łecz nej62. Na przy kład w sierp niu 1948 r.
wi ce pro ku ra tor WPR w Gdań sku Aloj zy Bru nic ki peł nił funk cję pre ze sa gdań skie go od -
dzia łu ZPD63. 

Sy tu acja ma te rial na osób pra cu ją cych w woj sko wym wy mia rze spra wie dli wo ści i or -
ga nach ści ga nia w la tach 1946–1955 w sto sun ku do in nych grup za wo do wych z pew no -
ścią by ła lep sza64, tym bar dziej je że li weź mie się pod uwa gę po sia da ne przez nich
do dat ko we przy wi le je, tj. moż li wość ko rzy sta nia z ta nich form ży wie nia zbio ro we go, pa -
czek UNR RA lub wcza sów pra cow ni czych w licz nych re sor to wych ośrod kach wy po -
czyn ko wych i sa na to riach zlo ka li zo wa nych w Mię dzyz dro jach czy Szklar skiej Po rę bie65.
Oprócz pen sji i do dat ków pra cow ni cy gdań skiej WPR otrzy my wa li róż ne go ro dza ju pre -
mie i na gro dy, np. z oka zji świę ta 1 Ma ja66. 
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59 AIPN Gd, 538/343, Pro to kół ze bra nia POP PZPR przy WSR i WPR, 4 IX 1952 r., k. 114–115.
60 AIPN Gd, 538/420, Roz kaz dzien ny nr 166 pro ku ra to ra WPR w Gdań sku, 10 XII 1951 r., k. 47.
61 Pod sta wo wym ce lem ZPD był stwo rze nie wzor ca oso bo we go sę dzie go i pro ku ra to ra, któ ry „swą

po sta wą i dzia łal no ścią speł niał by kry te ria po li tycz no -ide olo gicz ne okre ślo ne przez kie row nic two PPR
i pod po rząd ko wa ne mu struk tu ry re sor tu spra wie dli wo ści”. Sze rzej zob. A. Wa to ła, Ge ne za i dzia łal ność
Zrze sze nia Praw ni ków De mo kra tów (Zrze sze nia Praw ni ków Pol skich) oraz je go wpływ na po sta wy sę -
dziów w la tach 1945–1956 [w:] Let nia szko ła hi sto rii naj now szej 2010. Re fe ra ty, red. N. Jar ska, T. Ko -
złow ski, War sza wa 2011, s. 128–135.

62 Sfor mu ło wa nia za war te w sta tu cie KPS ja sno po ka zu ją, ja kie za da nia ko mu ni ści po sta wi li przed tą
or ga ni za cją. Mia ła ona na ce lu m.in. „sta łą pra cę ide olo gicz ną w du chu jed no ści obo zu de mo kra cji, zmie -
rza ją cą do jak naj ści ślej sze go po wią za nia człon ków KPS z ide olo gią de mo kra cji lu do wej” czy „utrzy -
ma nie ści słe go kon tak tu mię dzy żoł nie rzem de mo kra tą a lu dem pra cu ją cym i je go or ga ni za cja mi
spo łecz ny mi i po li tycz ny mi”, co do bit nie świad czy o tym, że by ła ona ni czym in nym jak „pa sem trans -
mi syj nym”, przy po mo cy któ re go ko mu ni ści pró bo wa li sze rzyć wy zna wa ną przez nich ide olo gię wśród
bez par tyj nych ofi ce rów i pod ofi ce rów. Zob. I. Blum, op. cit., s. 209.

63 AIPN, 538/317, Spra woz da nie z dzia łal no ści WPR w Gdań sku za sier pień 1948 r., 4 IX 1948 r.,
k. 16.

64 We dług ma te ria łów, do któ rych do tarł Ra do sław Pta szyń ski, pen sja puł kow ni ka wraz z do dat kiem
funk cyj nym w woj sko wych są dach i pro ku ra tu rach re jo no wych wy no si ła w 1946 r. 6200 zł, pod puł kow -
ni ka – 5500 zł, ma jo ra – 4800 zł, ka pi ta na – 4300 zł, po rucz ni ka – 3900 zł, a pod po rucz ni ka – 3300 zł.
Zob. R. Pta szyń ski, Woj sko wy…, s. 47.

65 W kwiet niu 1952 r. do Ku do wy -Zdroju na le cze nie sa na to ryj ne wy je chał pod pro ku ra tor WPR
w Gdań sku kpt. Jan Gra bow ski. Zob. AIPN Gd, 538/420, Roz kaz dzien ny nr 59 pro ku ra to ra WPR
w Gdań sku, 25 IV 1952 r., k. 70.

66 Wła śnie w związ ku ze świę tem 1 Ma ja pro ku ra tor Jan Amons przy znał kpt. An drze jo wi Wój to wi -
czo wi, por. Ka zi mie rzo wi Biał kow skie mu i por. Ja no wi Gra bow skie mu na gro dy pie nięż ne w wy so ko -
ści 6000 zł, por. Sta ni sła wo wi Mi kul skie mu w wy so ko ści 5000 zł, pra cow ni cy kon trak to wej Ja dwi dze
Za bo row skiej – 3000 zł, a żoł nie rzo wi Emi lia no wi Urbań skie mu – 1000 zł. Zob. AIPN Gd, 642/22, Roz -
kaz dzien ny nr 46 pro ku ra to ra WPR w Gdań sku, 29 IV 1950 r., k. 13.
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Pod su mo wu jąc za gad nie nie ob sa dy per so nal nej WPR w Gdań sku, na le ży stwier dzić,
że w la tach 1946–1955 w WPR w Gdań sku pra co wa ło czter dzie stu je den pro ku ra to rów,
ofi ce rów śled czych, ase so rów i apli kan tów, trzy dzie ści sie dem osób woj sko we go i cy -
wil ne go per so ne lu są do we go oraz trzy dzie stu czte rech żoł nie rzy służ by czyn nej. Cho -
ciaż zda rza li się ofi ce ro wie z przed wo jen nym uni wer sy tec kim dy plo mem praw ni czym
i od po wied nim do świad cze niem za wo do wym, jed nak od po cząt ku lat pięć dzie sią -
tych XX w. w pro ku ra tu rze pra co wa li głów nie bar dzo mło dzi ab sol wen ci róż nych szkół
i kur sów praw ni czych, któ rzy do świad cze nie za wo do we i wie dzę nie zbęd ną do wy ko ny -
wa nia za wo du praw ni ka zdo by wa li do pie ro w trak cie pra cy w pro ku ra tu rze „lu do we go”
WP. Je śli cho dzi o na ro do wość i po cho dze nie spo łecz ne ka dry gdań skiej WPR, to trzy -
dzie stu sze ściu z nich by ło na ro do wo ści pol skiej, trzech – ży dow skiej, a je den – ro syj -
skiej. Pod wzglę dem po cho dze nia spo łecz ne go prze wa ża ły oso by wy wo dzą ce się ze
śro do wisk ro bot ni czych (46 proc.). Pra ca w wy mia rze spra wie dli wo ści czy or ga nach ści -
ga nia sta no wi ła dla nich ogrom ny awans spo łecz ny, za co by li oni nie zmier nie wdzięcz -
ni „wła dzy lu do wej” i od pła ca li jej swo ją cał ko wi tą ule gło ścią. 

Na pod sta wie za rzą dze nia na czel ne go pro ku ra to ra woj sko we go z 6 kwiet nia 1955 r.
woj sko we pro ku ra tu ry re jo no we, w tym WPR w Gdań sku, zo sta ły roz for mo wa ne od ma -
ja do sierp nia 1955 r. Po li kwi da cji WPR w Gdań sku część je go daw nych pra cow ni ków,
na mo cy Uchwa ły nr 280/55 z 9 kwiet nia 1955 r. Pre zy dium Rzą du w spra wie za bez pie -
cze nia pro ku ra tu rze PRL środ ków nie zbęd nych dla wy ko ny wa nia no wych za dań w związ -
ku z prze ję ciem przez pro ku ra tu rę po wszech ną do tych cza so wych wła ści wo ści pro ku ra tur
woj sko wych w spra wach kar nych osób cy wil nych, funk cjo na riu szy bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go, Mi li cji Oby wa tel skiej i Służ by Wię zien nej – prze szła do pra cy w pro ku ra tu -
rze po wszech nej67. Po zo sta li al bo kon ty nu owa li ka rie rę w woj sku68, al bo prze szli
do ad wo ka tu ry69. Kil ku wy je cha ło do Izra ela lub ZSRS70.

Po 1990 r. pró bo wa no „roz li czyć” nie licz nych ży ją cych jesz cze pro ku ra to rów woj -
sko wych z ich dzia łal no ści w la tach 1946–1955, jed nak bez więk sze go re zul ta tu71. Mo -
że o tym świad czyć cho ciaż by wspo mnia na wcze śniej spra wa płk. Wa cła wa
Krzy ża now skie go, któ ry w 1946 r. uczest ni czył w mor dzie są do wym na Da nu cie Sie dzi -
ków nie ps. „In ka”72. Po trwa ją cej kil ka lat „ba ta lii są do wej”, w trak cie któ rej by łe mu

Dariusz Burczyk
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

174

67 By li to m.in. Wa cław Cie cho ciń ski, Jan Gra bow ski, Hen ryk Ku gacz, Zdzi sław Szny cer, An drzej
Wój to wicz.

68 Ka rie rę w woj sku kon ty nu owa li: Ka zi mierz Biał kow ski, Ma rian Dziesz kow ski, Szy mon Frie dlen -
der, Sta ni sław Gam rat, Zdzi sław Jaś ko, Bo le sław Koł pac ki, Fran ci szek Ma te ja, Wa cław Krzy ża now ski,
Adam Wa siń ski, Sta ni sław Le wan dow ski, Je rzy Mo raw ski, Sta ni sław Suł kow ski, Ry szard Słoń.

69 Ad wo ka ta mi zo sta li m.in.: Ste fan Ka łuż ny, Adolf Bru nic ki, Jó zef Eich sta edt, Ju liusz Ma zur kie -
wicz, Ta de usz Perzyń ski, Sta ni sław Urba niak.

70 Wśród je de na stu sę dziów i pro ku ra to rów woj sko wych, któ rzy we dług Krzysz to fa Szwa grzy ka,
wy je cha li w la tach 1956–1959 do Izra ela, był tak że dawny wi ce pro ku ra tor WPR w Gdań sku mjr Adolf
Bru nic ki. Zob. K. Szwa grzyk, Praw ni cy…, s. 157.

71 Wcze śniej sze pró by roz li cze nia ich zbrod ni czej dzia łal no ści, pod ję te m.in. na fa li „od wil ży”
w 1956 r., do ty czy ły przede wszyst kim sę dziów i pro ku ra to rów, któ rzy by li od po wie dzial ni za śmierć
dzie więt na stu ofi ce rów WP ska za nych w pro ce sach „ta ta row skich”. Sze rzej zob. D. Mak sy miuk, O roz -
li cze niu sta li now skich sę dziów na fa li „od wil ży” 1956 r. [w:] Let nia szko ła hi sto rii naj now szej 2009, red.
Ł. Ka miń ski, T. Ko złow ski, War sza wa 2010, s. 141–142.

72 W kwe stii od po wie dzial no ści sę dziów i pro ku ra to rów za „zbrod nie są do we” zob. L. Rą czy, Zbrod -
nie są do we sę dziów i pro ku ra to rów – wy bra ne za gad nie nia od po wie dzial no ści kar nej na pod sta wie 
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ofice ro wi śled cze mu WPR w Gdań sku za rzu co no m.in. udział w zbrod ni ko mu ni stycznej
po le ga ją cej na pod że ga niu do za bój stwa, zo stał on unie win nio ny za rów no przez sąd I,
jak i II in stan cji, a po śmier ci w paź dzier ni ku 2014 r. po cho wa ny z ho no ra mi woj sko -
wymi73.

Na koniec na le ży stwier dzić, że po li ty ka ka dro wa pro wa dzo na przez kie ro wa ne przez
ko mu ni stów in sty tu cje cen tral ne MON umoż li wia ła im – po przez od po wied nią ob sa dę
po szcze gól nych są dów i pro ku ra tur woj sko wych – wpły wa nie na po li ty kę kar ną pro wa -
dzo ną przez te in sty tu cje. W ten spo sób są dy i pro ku ra tu ry woj sko we sta ły się obok MBP
i In for ma cji Woj sko wej głów ny mi fi la ra mi ko mu ni stycz ne go apa ra tu uci sku. Pro ku ra to -
rzy woj sko wi oskar ża li w sfin go wa nych pro ce sach, w któ rych za pa da ły wy ro ki ska zu ją -
ce oso by otwar cie nie za do wo lo ne z wpro wa dze nia w Pol sce ustro ju ko mu ni stycz ne go
lub czyn nie się te mu prze ciw sta wia ją ce74. W związ ku z tym oce na dzia łal no ści woj sko -
wych pro ku ra tur re jo no wych mu si być jed no znacz nie ne ga tyw na. Au tor ma na dzie ję, że
opi sa nie nie któ rych aspek tów dzia łal no ści jed nej z tych in sty tu cji, czy li WPR w Gdań -
sku, po mo że le piej po znać ro lę, ja ką ode gra ły one w naj now szej hi sto rii Pol ski.

S T R E S Z C Z E N I E

W stycz niu 1946 r. po wo ła no w Pol sce „lu do wej” woj sko we pro ku ra tu ry re jo no we. W Gdań -
sku pro ku ra tu ra roz po czę ła swo ją dzia łal ność 1 kwiet nia 1946 r., a do jej wła ści wo ści te re no wej
na le ża ło ca łe ów cze sne wo je wódz two gdań skie, czy li po wia ty: gdań ski, mor ski, kwi dzyń ski, ko -
ścier ski, sta ro gardz ki, tczew ski, el blą ski, mia sto Gdy nia, Gdańsk i So pot. Wśród pro ku ra to rów,
któ rzy w la tach 1946–1955 od by wa li w niej służ bę woj sko wą, zna leź li się m.in. póź niej szy za stęp -
ca na czel ne go pro ku ra to ra woj sko we go gen. bryg. Fran ci szek Ma te ja i płk Wa cław Krzy ża now -
ski, któ ry w 1946 r. do pro wa dził do ska za nia Da nu ty Sie dzikówny ps. „In ka” na ka rę śmier ci.
Ogó łem przez ca ły okres funk cjo no wa nia gdań skiej WPR pra co wa ło w niej czter dzie stu je den pro -
ku ra to rów, ofi ce rów śled czych, ase so rów i apli kan tów; trzy dzie ści sie dem osób woj sko we go i cy -
wil ne go per so ne lu są do we go oraz trzy dzie stu czte rech żoł nie rzy służ by czyn nej. Więk szość z nich
sta no wi li ab sol wen ci róż ne go ro dza ju szkół i kur sów praw ni czych, któ re po woj nie zor ga ni zo wa li
ko mu ni ści w ce lu „od po wied nie go” wy szko le nia ule głej im ka dry praw ni czej. Ty mi „praw ni ka -
mi” za mie rza li na stęp nie ob sa dzić jak naj więk szą część apa ra tu są dow ni czo -pro ku ra tor skie go, co
umoż li wi ło by im za le ga li zo wa nie bez praw nych me tod w wal ce z opo zy cją w kra ju.

Sło wa klu czo we: woj sko we pro ku ra tu ry re jo no we, woj sko wy wy miar spra wie dli wo ści, pro -
ku ra tor woj sko wy, par tia ko mu ni stycz na, szko ły praw ni cze, ofi ce ro wie so wiec cy, mord są do wy,
szko le nie po li tycz ne, or ga ni za cje par tyj ne.

Obsada personalna Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (1946–1955)
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Usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu [w:]
Zbrod nie prze szło ści. Opra co wa nia i ma te ria ły pro ku ra to rów IPN, red. P. Pią tek, War sza wa 2006, s. 9–10.

73 P. Ma jew ski, Woj sko nie wie dzia ło, że ho no ru je sta li now skie go pro ku ra to ra, http://www.rp.pl/ar ty -
kul/1148606-Woj sko -nie -wie dzia lo --ze -ho no ru je -sta li now skie go -pro ku ra to ra.html (do stęp 13 X 2014 r.).

74 Pro ku ra to rzy gdań skiej WPR do pro wa dzi li do ska za nia na naj wyż szy wy miar ka ry 65 osób (33 wy -
ro ki zo sta ły wy ko na ne). Zob. D. Bur czyk, op. cit., s. 234.

07_Burczyk:PA IPN 8  2015-12-18  01:15  Strona 175



S U M M A R Y

In January 1946 district military prosecutor’s offices were established in the People’s Republic
of Poland. In Gdańsk the Prosecutor’s Office started its activity on 1 April 1946 and its area property
included the whole Gdańsk voivodeship, i.e. districts: Gdański, Morski, Kwidzyński, Kościerski,
Starogardzki, Tczewski, Elbląski, the cities of Gdynia, Gdańsk and Sopot. Among the prosecutors
who completed the military service in it during the time period from 1946 to 1955 were, among
others, Franciszek Mateja, in the future Deputy General Military Prosecutor, Brigadier General and
Wacław Krzyżanowski, Colonel who led to sentencing to death of Danuta Siedzik, pseudonym
‘Inka’. In general, during the whole period of functioning of the District Military Prosecutor’s
Office in Gdańsk 41 prosecutors, law enforcement officers, assessors and legal trainees; 37 people
of the military and civil court personnel  and 34 soldiers of active military service worked in it.
Graduates of the various types of schools and legal courses that were organized after the war by
the communists for the ‘proper’ training of the ‘submissive’ legal staff constituted the majority of
them. The communists planned to fill a large part of the court and prosecution apparatus with these
‘lawyers’, which would enable them to make the illegal methods of fighting with opposition in the
country legal. 

Key words: district military prosecutor’s offices, military justice, military prosecutor,
communist party, law schools, Soviet officers, judicial murder, political training, party organizations. 

Dariusz Burczyk
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 177–208

Piotr Rybarczyk
(Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy)

„Strajk głodowy” 

studentów Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 

w dniach 8–9 listopada 1957 r.

w świetle dokumentacji SB

Wli te ra tu rze hi sto rycz nej do ty czą cej dzie jów to ruń skiej uczel ni stu denc ki „strajk
gło do wy” w 1957 r. nie do cze kał się ar ty ku łu mo no gra ficz ne go. Wzmian ki
na je go te mat moż na zna leźć w tek stach Ry szar da Ko złow skie go trak tu ją cych

o hi sto rii UMK i je go śro do wi ska na uko we go1 oraz w ju bi le uszo wym wy daw nic twie
z 1965 r.2 O boj ko cie sto łów ko wym wspo mi na li też po la tach je go uczest ni cy i ob ser wa -
to rzy3. Man ka men tem wspo mnia nych pu bli ka cji – po za skró to wym uję ciem – jest przede
wszyst kim nie uchron ne po la tach ostu dze nie emo cji (wy raź nie mniej sze w re la cjach ob -
ser wa to rów wy da rzeń) to wa rzy szą cych ak cji boj ko to wej oraz brak pre cy zji w da to wa -
niu zda rzeń. Dla te go też, aby uści ślić i po sze rzyć za kres wie dzy na te mat przy czyn,
prze bie gu i kon se kwen cji boj ko tu sto łów ki UMK, się gnię to po do ku men ta cję źró dło wą.
Pod sta wę do na pi sa nia ni niej sze go ar ty ku łu sta no wi ły do tych czas nie wy ko rzy sty wa ne
na uko wo ar chi wa lia po zo sta łe po to ruń skiej SB i prze cho wy wa ne obec nie w De le ga tu -
rze IPN w Byd gosz czy. In for ma cje w nich za war te zo sta ły zwe ry fi ko wa ne i uzu peł nio -
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1 R. Ko złow ski, Uwa run ko wa nia po li tycz ne dzia łal no ści Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru -
niu w la tach 1945–1989, „Za pi ski Hi sto rycz ne” 1999, z. 1, s. 108; idem, To ruń skie śro do wi sko aka de -
mic kie w okre sie prze ło mu paź dzier ni ko we go 1956/1957, „Za pi ski Hi sto rycz ne” 2003, z. 2–3, s. 133.

2 Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka 1956–1965, red. R. Ga lon, To ruń 1965, s. 242.
3 H. Szar ski, Wspo mnie nia z okre su pra cy na uni wer sy te cie w To ru niu [w:] Uni wer sy tet Mi ko ła ja

Ko per ni ka. Wspo mnie nia pra cow ni ków, red. A. Tom czak, To ruń 1995, s. 340–341; Z. Sy nak, Ka sze ba
z prze gran cze (z po gra ni cza) [w:] Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka. Wspo mnie nia ab sol wen tów. Plon
trze cie go kon kur su ogło szo ne go w 2011 r. przez Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów UMK, oprac. i red. I. Wal -
czyk, To ruń 2013, s. 77.
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ne ma te ria ła mi zde po no wa ny mi w Ar chi wum Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka (m.in.
do ku men ta cja Ra dy Uczel nia nej ZSP, Se na tu UMK) i Ar chi wum Pań stwo wym w Byd -
gosz czy (do ku men ta cja par tyj na). 

Pod sta wo wym ma te ria łem źró dło wym jest do ku men ta cja po wsta ła pod czas kon tro li
ope ra cyj nej „straj ku gło do we go” do ko ny wa nej przez to ruń ską SB4. Skła da ją się na nią
pla ny dzia ła nia, no tat ki sy tu acyj ne ze spo tkań z in for ma to ra mi, spra woz da nia okre so we,
któ re umoż li wia ją zre kon stru owa nie sta nu wie dzy funk cjo na riu szy SB oraz po dej mo wa -
nych przez nich dzia łań ope ra cyj nych. Jed nak bar dziej in te re su ją cym hi sto ry ka ro dza -
jem źró deł są spo rzą dzo ne przez funk cjo na riu szy pio nu „W” KM MO w To ru niu5 licz ne
od pi sy6 kon tro lo wa nej pry wat nej ko re spon den cji to ruń skich stu den tów7, któ rzy re la cjo -
no wa li na go rą co sy tu ację na uczel ni. Wy jąt ko wość te go ty pu źró deł wy ni ka wprost
z bezpo śred nie go i pier wot ne go cha rak te ru in for ma cji za war tych w stu denc kiej ko re -
spon den cji, co po zwa la nie tyl ko na zre kon stru owa nie bie gu wy pad ków, lecz tak że ob -
ra zu je co dzien ne bo lącz ki i tro ski stu den tów8, po zwa la uchwy cić ich po glą dy
i za pa try wa nia oraz emo cje i oba wy przed spo dzie wa ny mi re pre sja mi władz. Li sty te pi -
sa ne by ły do ro dzi ny, przy ja ciół i zna jo mych, a więc do osób za ufa nych, co bez po śred -
nio wpły wa ło na prze sy ła ne tre ści. Pew ne me to do lo gicz ne wąt pli wo ści mo że bu dzić
for ma za cho wa nej ko re spon den cji, a więc jej frag men ta rycz ność (kil kuz da nio we wy cią -
gi z za trzy ma nych li stów). Wy da je się jed nak uza sad nio ne stwier dze nie, że nie za cho wa -
ne frag men ty ko re spon den cji od no si ły się do ści śle pry wat nej pro ble ma ty ki.
Do ku men ta cja uzy ska na w trak cie spraw dza nia pry wat nej ko re spon den cji przez funk cjo -
na riu szy SB znaj du je jed nak uzna nie wśród ba da czy dzie jów spo łecz nych Pol ski
po II woj nie świa to wej, cze go do bit nym wy ra zem są licz ne edy cje źró dło we po wsta łe
w opar ciu o oma wia ny typ ar chi wa liów9.

Piotr Rybarczyk
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

178

4 Prze sła no ją do Wy dzia łu „C” KW MO w Byd gosz czy 21 III 1961 r., gdzie zo sta ła zar chi wi zo wa -
na pod nr. 1020/IID. Za li cze nie wspo mnia nych ma te ria łów do ope ra cyj nych „akt daw nych” (II D) przez
pra cow ni ków pio nu „C” mo że świad czyć o pew nej nie kon se kwen cji. Zbiór ten bo wiem za zwy czaj two -
rzy ły ar chi wa lia po cho dzą ce z lat 1945–1956 i skła da ne ma so wo do ar chi wum w okre sie „od wil ży”.
Co cie ka we, w in wen ta rzu ar chi wal nym akt o sygn. „II D” b. WUSW w Byd gosz czy (AIPN By, 00123/1,
k. 85v–86) pier wot ny za pis z 8 VI 1956 r. pod licz bą dzien ni ka 1020 do ty czył wło cław skie go dzien ni -
ka rza, li te ra ta i dzia ła cza spo łecz ne go Ad ria na Tur czy no wi cza (1902–1979), kie dy to PUdsBP we Włoc -
ław ku prze ka zał do ku men ty do Wy dzia łu X WUdsBP w Byd gosz czy. AIPN By, 084/83, t. 1, Pi smo
za stęp cy ko men dan ta miej skie go MO ds. bez pie czeń stwa w To ru niu do na czel ni ka Wy dzia łu „C”
KW MO w Byd gosz czy, 21 III 1961 r., k. 213.

5 R. Ga jos, Ka dra pio nu „W” w apa ra cie bez pie czeń stwa na Ku ja wach i Po mo rzu w la tach 1956–1990,
„Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 215–231.

6 W do ku men ta cji za cho wa ły się tak że wy ko na ne przez funk cjo na riu szy pio nu „W” fo to ko pie czte -
rech li stów.

7 W kil ku przy pad kach za trzy ma na przez SB ko re spon den cja nie by ła dzie łem stu den tów, nie mniej
do ty czy ła sy tu acji na to ruń skiej uczel ni.

8 Wy raź nym te go przy kła dem jest choć by frag ment li stu do ro dzi ców na pi sa ny przez stu den ta to ruń -
skiej uczel ni, w któ rym nadaw ca wy ja śnia przy czy ny cia sno ty w aka de mi kach: „Na pi sa łem Wam, że jest
nas aż 7 w po ko ju. Spo wo do wa ne jest to tym, że stu dia na wszyst kich wy dzia łach prze dłu żo no o 1 rok,
i tym, że Ru scy za ję li 1 dom stu denc ki na ko sza ry. Jed nak ustę pu ją skur wy sy ny i w ogó le ca łe ich ko -
sza ry od da ją aka de mi kom. Wszy scy już z gó ry ku pu ją prosz ki prze ciw wszom”. AIPN By, 084/83, t. 1,
Wy ciąg z li stu stu den ta Mie czy sła wa Münni cha do ro dzi ny Münni chów, 7 X 1957 r., k. 129.

9 T. Wol sza, A. Za ćmiń ski, Lu dzie li sty pi szą… Re fe ren dum i wy bo ry do sej mu w ko re spon den cji
Pola ków (1946–1952), Byd goszcz 2013 (tu tak że bi blio gra fia pu bli ka cji opar tych na ma te ria łach epi -
stolar nych).
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Mniej licz nym źró dłem są do ku men ty „T”, czy li ste no gra my z pod słu chów roz mów
te le fo nicz nych. Pod słuch te le fo nicz ny za ło żo ny na UMK no sił kryp to nim „Ma ni fe sta -
cja”. Za czę to go sto so wać praw do po dob nie w pierw szej de ka dzie paź dzier ni ka 1957 r.10

Pod słu chi wa no nie tyl ko stu den tów, lecz tak że pra cow ni ków aka de mic kich, w tym rek -
to ra UMK prof. Hen ry ka Szar skie go11, pro wa dzą ce go roz mo wy z urzęd ni ka mi Mi ni ster -
stwa Szkol nic twa Wyż sze go (np. z wi ce mi ni ster Eu ge nią Kras sow ską). 

Na tle po wyż szej do ku men ta cji uni ka to we są ory gi nal ne ulot ki i pla ka ty wy ko na ne
przez stu den tów i roz wie szo ne w bu dyn kach uni wer sy tec kich. Trzy ulot ki o róż nej
wielko ści in for mo wa ły o pod ję tej ak cji straj ko wej („Strajk gło do wy” i „Uwa ga!! W pią -
tek 8–10 w sto łów ce nr 1 nie je my! Pro test!”) i za chę ca ły do jej wspar cia („Pod trzy muj -
cie strajk gło do wy”). Na pi sy wy ko na no ręcz nie na pa pie rze ze szy to wym za po mo cą pió ra,
kred ki, far by i ma szy ny do pi sa nia. Ulot ki roz wie szo no na ko ry ta rzu i w umy wal ni Domu
Stu denc kie go nr 1, a dru ki ma szy no we – głów nie w po ko jach i na ko ry ta rzach Do mu Stu -
denc kie go nr 4. Pew ną war tość ar ty stycz ną ma ją pla ka ty wy ko na ne wę glem na pa pie rze
pa ko wym, praw do po dob nie przez stu den tów Wy dzia łu Sztuk Pięk nych UMK1 2. Mniej -
szy z pla ka tów (42 cm × 29 cm) przed sta wia wy gło dzo ne go czło wie ka ogry za ją ce go
kość. Ni żej umiesz czo no na pis o tre ści: „Daj cie cho ciaż ko ści po ulgo wych ce nach!”.
Na więk szym z pla ka tów (96 cm × 66 cm) na ry so wa ny jest su to za sta wio ny stół: pół mi -
sek z upie czo nym kur cza kiem i pa rów ka mi, pie czy wo, ku fel z pi wem, cze ko la da, pa pie -
ro sy. Ry su nek opa trzo ny jest sar ka stycz nym po le ce niem: „Patrz i bądź sy ty!”. Oba pla ka ty
zo sta ły wy wie szo ne na ko ry ta rzu przy sto łów ce w DS nr 1. Pla ka ty i ulot ki, do star czo ne
SB przez in for ma to ra ps. „D–27”13 i kie row ni ka Do mów Stu denc kich UMK Zdzi sła wa
Mar ca14, sta no wi ły waż ny ma te riał do wo do wy.

Po wrót do wła dzy Wła dy sła wa Go muł ki w paź dzier ni ku 1956 r. zo stał en tu zja stycz -
nie po wi ta ny przez znacz ną część Po la ków, któ rzy ży wi li na dzie ję na po sze rze nie ogra -
ni czo nych swo bód oby wa tel skich, do tych czas wy łącz nie de kla ra tyw nie gwa ran to wa nych
w Kon sty tu cji PRL, po pra wę wa run ków ma te rial nych ży cia i li be ra li za cję sys te mu po li -
tycz no -go spo dar cze go. Po stę pu ją ce z cza sem spo łecz ne roz cza ro wa nie po li ty ką Go muł -
ki dość szyb ko osią gnę ło wy so ki po ziom, choć na le ży pa mię tać, że wie le osób by ło

„Strajk głodowy” studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu...
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10 Naj wcze śniej szy wśród za cho wa nych ste no gra mów z pod słu chu krypt. „Ma ni fe sta cja” no sił nr 2
z 9 X 1957 r. AIPN By, 084/83, t. 1, k. 199.

11 Hen ryk Szar ski (1912–2002), zoo log. W la tach 1935–1939, 1945–1948 i od 1967 r. pra cow nik na -
uko wy UJ w Kra ko wie, 1948–1966 pra cow nik na uko wy UMK w To ru niu, 1956–1959 rek tor UMK. Pra -
cow ni cy na uki i dy dak ty ki Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka 1945–2004. Ma te ria ły do bio gra fii, red.
S. Ka lemb ka, To ruń 2006, s. 661.

12 O nie któ rych stu den tach Wy dzia łu Sztuk Pięk nych UMK to ruń ska SB mia ła wy ro bio ną i jed no -
znacz ną opi nię: „Przy UMK ist nie je klub jaz zo wy, do któ re go na le ży kil ku na stu stu den tów w więk szo -
ści z Wy dzia łu Sztuk Pięk nych. Mło dzież zrze szo na w tym klu bie, po za or gia mi wy ży cia sek su al ne go,
roz po wszech nia róż ne go ro dza ju wro gie wer sje i aneg do ty po li tycz ne szko dzą ce wła dzy lu do wej”. Zob.
AIPN By, 034/56, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Wy dzia łu III KW MO w Byd gosz czy za I kwar -
tał 1957 r., kwie cień 1957 r., k. 14.

13 Ry szard Dą brow ski (ur. 1935), stu dent che mii na UMK. W la tach 1957–1960 re je stro wa ny ja ko
oso bo we źró dło in for ma cji SB (10 IX 1957 za re je stro wa ny pod nr. 3425/57). AIPN By, 001/243, t. 2,
Tecz ka per so nal na in for ma to ra ps. „D–27”; AIPN By, 077/192, Dzien nik re je stra cyj ny sie ci agen tu ral -
nej KW MO w Byd gosz czy, b.p.

14 AIPN By, 084/83, t. 1, No tat ka służ bo wa z prze pro wa dzo nej roz mo wy z kie row ni kiem Do mów
Stu denc kich UMK Zdzi sła wem Mar cem, 8 XI 1957 r., k. 97.
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szcze rze usa tys fak cjo no wa nych „ma łą sta bi li za cją”, róż nią cą się prze cież od to ta li tar ne -
go sta li ni zmu. Do nich z pew no ścią nie na le że li in te li gen ci i stu den ci, któ rzy w więk szo -
ści sta no wi li śro do wi ska wy jąt ko wo wraż li we na kwe stie war to ści i in dy wi du al nych
wol no ści, tym sa mym by li szcze gól nie za wie dze ni au to ry tar ny mi za pę da mi go muł kow -
skiej eki py. No wej eli cie par tyj nej, wzmoc nio nej suk ce sem w stycz nio wych wy bo rach
sej mo wych 1957 r.15 i dą żą cej do usta bi li zo wa nia swej wła dzy, co raz bar dziej prze szka -
dza ły oso by do ma ga ją ce się dal szych re form. W ofi cjal nej wy kład ni do ko na nej pod czas
IX Ple num KC PZPR (15–18 ma ja 1957 r.) za czę to mó wić o rze ko mym nie bez pie czeń -
stwie pły ną cym ze stro ny re wi zjo ni stów dą żą cych do prze pro wa dze nia mi tycz ne go „dru -
gie go eta pu”, któ re go ce lem mia ło być usta no wie nie w Pol sce bur żu azyj nej de mo kra cji
i sto sun ków ka pi ta li stycz nych w go spo dar ce. Kam pa nia pro pa gan do wa roz po czę ta po ma -
jo wym ple num sta no wi ła pre lu dium do osta tecz ne go roz pra wie nia się z po li tycz ny mi
opo nen ta mi i ich or ga nem pra so wym, za któ ry ar bi tral nie uzna no stu denc kie pi smo
„Po Pro stu”. Pod sta wo wym in stru men tem, po któ ry się gnę ły wła dze ko mu ni stycz ne, by -
ła „bez pie ka” i mi li cja.

Do star cia do szło na krót ko przed pierw szą rocz ni cą rzą dów Go muł ki w paź dzier ni -
ku 1957 r., a asumpt ku te mu da ła de cy zja władz o li kwi da cji „Po Pro stu”, sta no wią ce go
od dwóch lat try bu nę dla mło dzie żo wych re for ma to rów do strze ga ją cych ab sur dy pol skiej
co dzien no ści i po ru sza ją cych istot ne kwe stie po li tycz ne (m.in. re ha bi li ta cja człon ków
AK, an ty se mi tyzm)16. W wy ni ku starć ulicz nych w War sza wie 3–7 paź dzier ni ka 1957 r.
po mię dzy stu den ta mi a mi li cjan ta mi śmierć po nio sło dwóch de mon stran tów, a 79 by ło
ran nych. Po stro nie mi li cjan tów ra ny od nio sło 95 osób17. Wła dzy uda ło się stłu mić stu -
denc ką re wol tę bez nie bez pie czeń stwa roz sze rze nia się jej na ko lej ne ośrod ki uni wer sy -
tec kie w kra ju. Nie mniej jed nak in for ma cje o bru tal no ści ZO MO wo bec stu den tów
roz nio sły się po ca łym kra ju i od sło ni ły praw dzi we ob li cze Go muł ki i je go lu dzi. Wie ści
ze sto li cy do tar ły tak że do woj. byd go skie go. Z jed nej stro ny wpły nę ły na ra dy ka li za cję
po staw to ruń skich stu den tów, a z dru giej – sta no wi ły prze stro gę dla uczest ni ków „boj -
ko tu sto łów ko we go” na UMK. 

W woj. byd go skim naj star szym ośrod kiem aka de mic kim był za ło żo ny w 1945 r. Uni -
wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka. W to ruń skim śro do wi sku aka de mic kim, kon ty nu ują cym
tra dy cje uni wer sy te tów w Wil nie i we Lwo wie, wła dze ko mu ni stycz ne upa try wa ły po -
waż ne go prze ciw ni ka, mo gą ce go za gro zić ide owym fun da men tom ustro ju18. Nie bę dzie
nad mier ną prze sa dą ani uprosz cze niem stwier dze nie, że w tym wła śnie na le ży upa try -
wać za sad ni czą przy czy nę stop nio we go de gra do wa nia to ruń skie go uni wer sy te tu w pierw -
szej po ło wie lat pięć dzie sią tych. Dok try ner skie za śle pie nie po łą czo ne z usil nym dą że niem
do zdła wie nia „re ak cyj nej pro fe su ry” i za stą pie nia jej bez wa run ko wy mi „wy znaw ca mi”

Piotr Rybarczyk
H

I
S
T

O
R

I
A

 I
 U

S
T

R
Ó

J

180

15 Kam pa nia wy bor cza i wy bo ry do sej mu 20 stycz nia 1957, wy bór, wstęp i oprac. P. Mach ce wicz,
War sza wa 2000.

16 Po Pro stu 1955–1956. Wy bór ar ty ku łów, wy bór J. Urban, War sza wa 1956. 
17 A. Du dek, T. Mar szał kow ski, Wal ki ulicz ne w PRL 1956–1989, Kra ków 1999, s. 79.
18 C. Nie dziel ski, O funk cjach kul tu ro twór czych uni wer sy te tu [w:] Miej sce Uni wer sy te tu Mi ko ła ja

Ko per ni ka w na uce pol skiej i je go ro la w re gio nie, red. S. Ka lemb ka, To ruń 1989, s. 14, 17; T. Cze żow -
ski, Uni wer sy tet no wo cze sny [w:] Toż sa mość uni wer sy te tu. An to lo gia tek stów pro fe so rów Uni wer sy te tu
Mi ko ła ja Ko per ni ka, red. W. Win cław ski, To ruń 1994, s. 13–27.
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mark si zmu -le ni ni zmu bez względ nie po słusz ny mi de cy den tom po li tycz nym19 do pro wa -
dzi ło w kil ka lat UMK na skraj upad ku. Zli kwi do wa no au to no mię uczel ni i wol ność w do -
bo rze tre ści na ucza nia oraz ogra ni czo no licz bę miejsc na po szcze gól nych kie run kach.
Do pro wa dzo no do stop nio we go wy ga sze nia i de fi ni tyw nej li kwi da cji Wy dzia łu Praw no -
-Eko no micz ne go, sta no wią ce go naj więk szą uni wer sy tec ką jed nost kę or ga ni za cyj ną20.
Spo śród dwu na stu kie run ków na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym po zo sta wio no za le d wie dwa
(hi sto rię i fi lo lo gię pol ską). Po zo sta łe zo sta ły prze nie sio ne do in nych uczel ni wraz z wy -
po sa że niem i księ go zbio rem21. Re or ga ni za cji pod da no rów nież do tych cza so wy sys tem
edu ka cji aka de mic kiej opar ty na jed no li tych stu diach czte ro let nich, któ re zo sta ły za stą -
pio ne dwu stop nio wy mi22. W re zul ta cie nie któ rych pra cow ni ków na uko wych po zba wio -
no eta tu i tym sa mym zmu szo no do opusz cze nia To ru nia23. Po nad to kil ku pro fe so rom
ode bra no pra wo do pro wa dze nia pra cy dy dak tycz nej24. Wo bec osób wa run ko wo do pusz -
czo nych do pra cy na uko wo -dy dak tycz nej sto so wa no pre sję ma ją cą na ce lu wy mu sze nie
na nich opieranie się na me to do lo gii mark si stow skiej25. Jed no cze śnie fa wo ry zo wa no i pre -
mio wa no oso by o naj wy żej prze cięt nym do rob ku na uko wym, lecz bę dą ce od da ny mi
człon ka mi par tii2 6. Pod ję te w sto sun ko wo krót kim okre sie po su nię cia władz wo bec
szkolnic twa wyż sze go spo wo do wa ły nie tyl ko dra ma tycz ny spa dek licz by stu den tów
i absol wen tów, ale przede wszyst kim gro zi ły znacz nym ob ni że niem po zio mu na ucza nia
i zmar no wa niem do tych cza so wych osią gnięć. Ar tur Hut ni kie wicz, hi sto ryk li te ra tu ry pol -
skiej i wy bit ny znaw ca twór czo ści Ste fa na Że rom skie go, pra cu ją cy na UMK od 1946 r.
i bę dą cy za tem świad kiem opi sa nych wy żej zda rzeń, szu ka jąc po la tach traf ne go okreś -
le nia dla oce ny skut ków dzia łań władz pań stwo wych wo bec uni wer sy te tu to ruń skie go,
za naj bar dziej ade kwat ne uznał to o „wit ka cow skim te atrze czy ste go non sen su i ab sur du”27.
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19 Ro lę swo istej kuź ni kadr sta no wi ły po wsta ją ce od 1950 r. ko ła mark si stów prze zna czo ne dla stu -
den tów na uk hu ma ni stycz nych, a tak że ko ła dar wi ni stów sku pia ją ce adep tów na uk przy rod ni czych.
Zob. M. Smu żew ska, Stu denc ki ruch na uko wy w Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka [w:] Stu denc ki ruch
na uko wy wczo raj, dziś i ju tro, red. M. Smu żew ska, P. To ma szew ski, To ruń 2011, s. 99.

20 R. Ko złow ski, Uwa run ko wa nia po li tycz ne…, s. 125–126; J. Beł kot, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per -
ni ka w To ru niu w la tach 1945–1985, To ruń 1986, s. 134.

21 Ka te drę Fi lo lo gii Ro mań skiej prze nie sio no do Kra ko wa, Ka te drę Fi lo lo gii Nie miec kiej i Ka te drę
Psy cho lo gii – do Po zna nia, a Ka te drę Ję zy ko znaw stwa In do eu ro pej skie go – do War sza wy.

22 W la tach 1951–1956 re kru ta cja od by wa ła się dwu eta po wo. Naj pierw ko mi sje re kru ta cyj ne
przy pre zy diach te re no wych rad na ro do wych do ko ny wa ły wstęp nej se lek cji, a na stęp nie do pra cy przy -
stę po wa ła uczel nia na ko mi sja re kru ta cyj na.

23 J. Sta szew ski, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, To ruń 1981, s. 18 (Wy kres 1. Na uczy -
cie le aka de mic cy UMK w la tach 1945–1980). W wy ni ku re or ga ni za cji UMK utra cił 10 pro fe so rów
i 6 zastęp ców pro fe so rów. Idem, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu w la tach 1945–1963, „Za -
pi ski Hi sto rycz ne” 1965, z. 1, s. 152.

24 By li to m.in.: Hen ryk El zen berg, Kon rad Gór ski i Ma rian Gu mow ski. J. Ser czyk, Punk ty zwrot ne
w dzie jach Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. W 50. rocz ni cę ery go wa nia, „Za pi ski Hi sto -
rycz ne” 1995, z. 4, s. 16.

25 Pre sję tę sto so wa li m.in. uczęsz cza ją cy na za ję cia człon ko wie stu denc kich grup par tyj nych, któ -
rzy o wszel kich „nie pra wo myśl nych” wy po wie dziach wy kła dow ców skru pu lat nie in for mo wa li in stan -
cje par tyj ne. Wie lo krot nie ak ty wi ści ZMP da wa li rów nież upust „pro le ta riac kie mu obu rze niu”
na nie zgod ne z li nią par tii tre ści wy gła sza ne przez pre le gen tów.

26 R. Ko złow ski, Uwa run ko wa nia po li tycz ne…, s. 120–121.
27 A. Hut ni kie wicz, Mo je pierw sze dzie się cio le cie w To ru niu [w:] Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka.

Wspo mnie nia pra cow ni ków, s. 100.
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War to pod kre ślić, że wraz z po rzu ce niem przez eki pę Go muł ki sta li now skie go mo -
de lu szkol nic twa wyż sze go i do tych cza so wych me tod po stę po wa nia ze śro do wi ska mi
uni wer sy tec ki mi nie do szło do zmia ny w po strze ga niu przed wo jen nej in te li gen cji. Pierw -
szy se kre tarz KW PZPR w Byd gosz czy Fe liks Ba ra now ski na na ra dzie z człon ka mi uczel -
nia nej or ga ni za cji par tyj nej przy UMK 21 paź dzier ni ka 1957 r. na dal pod trzy my wał swą
ne ga tyw ną opi nię o „re ak cyj nej pro fe su rze” i bez żad nych ogró dek opo wia dał się
za „przed paź dzier ni ko wym” spo so bem or ga ni za cji re la cji po mię dzy wła dzą ko mu ni stycz -
ną a ośrod ka mi aka de mic ki mi. Od no sząc się do sy tu acji pa nu ją cej na uczel niach po li -
kwi da cji „Po Pro stu”, mó wił: „Sy tu acja na uczel niach ni gdy nie by ła do bra. Trud no
wy ma gać, aby na uczel niach, w któ rych więk szość sta no wi sta ra pro fe su ra, by ła do bra
at mos fe ra po li tycz na i pra wi dło we wy cho wa nie mło dzie ży w du chu so cja li stycz nym.
Trud no wy ma gać te go od pro fe so rów, któ rzy sto ją na in nych po zy cjach ide olo gicz nych.
Jed nak, po mi mo wszyst ko, sy tu acja w po przed nim okre sie by ła lep sza. Wy cho wa li śmy
na na szych wyż szych uczel niach ty sią ce ak ty wi stów par tyj nych i dzie siąt ki ty się cy lo -
jal nych oby wa te li. Tak trze ba oce nić prze szłość, mi mo że pro fe su ra by ła sta ra. Nie ule -
ga wąt pli wo ści, że obec nie sy tu acja jest gor sza. Wy ni ka to z te go, że sta ra pro fe su ra,
któ ra daw niej na gi na ła się do na szych wy ma gań, obec nie nie chce się na gi nać, a część
jej wy po wia da wal kę po li tycz ną i ide olo gicz ną”28.

Od po cząt ku swe go ist nie nia UMK był obiek tem roz pra co wa nia pro wa dzo ne go przez
Wy dział V (1945–1954) i Wy dział III (1954–1956) WUBP/WUdsBP w Byd gosz czy oraz
to ruń ski UB. Sy tu acja w tej ma te rii nie ule gła w za sa dzie po waż niej szej zmia nie
po 1956 r., gdyż uczel nia na dal znaj do wa ła się pod kon tro lą Służ by Bez pie czeń stwa. Bez -
po śred ni mi wy ko naw ca mi by li funk cjo na riu sze to ruń skiej „bez pie ki”, któ rych w ra zie
po trze by wspo ma ga li pra cow ni cy Wy dzia łu III (ds. bez pie czeń stwa29) KW MO w Byd -
gosz czy. Re fe rat ds. Bez pie czeń stwa KM3 0 MO w To ru niu, funk cjo nu ją cy for mal nie
od 28 li sto pa da 1956 r., sta no wił naj więk szą te re no wą jed nost kę Służ by Bez pie czeń stwa
w wo je wódz twie byd go skim, li czą cą na po cząt ku swe go ist nie nia 20 funk cjo na riu szy.
Pra co wa li oni we dług za gad nie nio we go po dzia łu obo wiąz ków służ bo wych, czy li każ dy
z funk cjo na riu szy ope ra cyj nych re ali zu ją cych za da nia pio nów II (kontr wy wiad)
i III (zwal cza nie dzia łal no ści an ty pań stwo wej) SB miał przy dzie lo ny je den lub kil ka
obiek tów, za któ re od po wia dał. Za bez pie cze niem sy tu acji na UMK w cza sie trwa nia
„straj ku gło do we go” zaj mo wał się ppor. Ma rian Ło wic ki31. W roz pra co wy wa niu śro do -
wi ska aka de mic kie go po waż ną ro lę od gry wa ły miej sco we ko mór ki pio nu „W” (kon tro -
la ko re spon den cji pra cow ni ków na uko wych i stu den tów) oraz pio nu „T” (in sta la cja i ob -
słu ga apa ra tu ry pod słu cho wej). Wy dział III KW MO w Byd gosz czy nad zo ro wał wszel kie
dzia ła nia ope ra cyj ne wy mie rzo ne w uni wer sy tet. 
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28 APB, KW PZPR w Byd gosz czy, 1935/1071, Pro to kół spo tka nia Se kre ta ria tu KW PZPR z KU
PZPR przy UMK w To ru niu w dniu 21 X 1957 r., k. 150.

29 Do cza su ure gu lo wa nia na zew nic twa jed no stek or ga ni za cyj nych Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by
Mi li cji w wo je wódz kich ko men dach MO, co na stą pi ło do pie ro w pierw szej po ło wie lat sześć dzie sią tych,
przy nu me ra cji wy dzia łów SB do pi sy wa no m.in. „ds. bez pie czeń stwa”.

30 For mal nie do 1960 r. to ruń ska SB by ła przy po rząd ko wa na KP MO w To ru niu.
31 AIPN By, 0134/580, Cha rak te ry sty ka służ bo wa Ma ria na Ło wic kie go za okres 1957/1958, 12 IV

1958 r., k. 49.
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Kon fron ta cja war szaw skich stu den tów z wła dzą ko mu ni stycz ną li kwi du ją cą „Po Pro -
stu” w paź dzier ni ku 1957 r. spo tka ła się z nie wiel kim od ze wem wśród stu den tów UMK.
Na te mat zajść w sto li cy w spo sób ten den cyj ny in for mo wa ły środ ki prze ka zu, acz kol -
wiek za po śred nic twem pry wat nej ko re spon den cji wie ści o rze czy wi stym ob li czu i ska li
wy da rzeń war szaw skich do cie ra ły do To ru nia i by ły spon ta nicz nie roz po wszech nia ne.
Ten nie za leż ny od władz ka nał in for ma cyj ny był jed nak w du żej czę ści kon tro lo wa ny
przez „bez pie kę”, któ rej pra cow ni cy ma so wo czy ta li pry wat ną pocz tę i spo rzą dza li od -
pi sy lub – w przy pad kach uzna nych za uza sad nio ne – kon fi sko wa li prze sył ki. W do ku -
men ta cji do ty czą cej to ruń skie go „straj ku gło do we go” za cho wa ło się dzie więć od pi sów
li stów opi su ją cych star cia ulicz ne w War sza wie w paź dzier ni ku 1957 r. W ko re spon den -
cji tej pod kre śla no bru tal ność funk cjo na riu szy w sto sun ku do de mon stran tów, któ rej ska -
la mia ła w oce nie pi szą cych do rów ny wać tej sto so wa nej przez Niem ców pod czas
oku pa cji. Je den z nadaw ców li stu na pi sał, że „przy po mnia ły się cza sy hi tle row skie. Tak
w na szej ko cha nej Lu do wej Oj czyź nie trak tu je się oby wa te li, my śleć uczy się pał ką”32. 

To ruń scy stu den ci nie pod ję li ak tyw nych dzia łań pro te sta cyj nych w związ ku z wy -
da rze nia mi w War sza wie, choć SB otrzy ma ła nie po ko ją cą in for ma cję od jed ne go ze
swych do no si cie li. Otóż in for ma tor ps. „D–27” (Ry szard Dą brow ski) uzy skał wia do mość,
że gru pa stu den tów na 7–8 paź dzier ni ka 1957 r. przy go to wy wa ła wiec na UMK z po wo -
du li kwi da cji „Po Pro stu”. We dług do no su głów nym or ga ni za to rem wie cu miał być stu -
dent hi sto rii o na zwi sku Bo ryc, któ re go wspo ma ga li dzia ła cze Ra dy Uczel nia nej ZSP
w oso bach prze wod ni czą ce go Eu ge niu sza Mo dze lew skie go i kie row ni ka Wy dzia łu Wa -
run ków Stu diów RU ZSP Eu ge niu sza Sy na ka. Udział osób kie ru ją cych to ruń ski mi struk -
tu ra mi ZSP w przy go to wy wa niu an ty rzą do wej de mon stra cji uzmy sła wia, jak ma łym
pre sti żem wśród stu den tów cie szy ła się wła dza ko mu ni stycz na. War to do dać, że człon -
ko wie Pre zy dium RU ZSP przy UMK od mó wi li pod pi sa nia li stu KC PZPR w spra wie li -
kwi da cji „Po Pro stu”, co zo sta ło za uwa żo ne przez uczel nia ną or ga ni za cję par tyj ną3 3.
Do wie cu jed nak nie do szło, po nie waż – we dług do nie sie nia agen tu ral ne go – zo stał sku -
tecz nie spa cy fi ko wa ny przez bli żej nie okre ślo nych ak ty wi stów RU ZSP34. Bliż szym
praw dy po wo dem po rzu ce nia przez stu den tów za mia rów prze pro wa dze nia de mon stra cji
wy da je się oba wa przed star cia mi z funk cjo na riu sza mi MO, któ rych li czeb ność i ak tyw -
ność w po bli żu bu dyn ków uni wer sy tec kich w tym cza sie wy raź nie wzro sła35.

Dzia ła nia pro fi lak tycz ne władz pod ję te w związ ku z wy da rze nia mi w War sza wie spo -
wo do wa ły, że wszel kie pro te sty spo tka ły by się ze zde cy do wa ną kontr ak cją mi li cjan tów
po sta wio nych w stan go to wo ści. Świad kiem kon cen tra cji sił po rząd ko wych w po bli żu
bu dyn ków uni wer sy tec kich w To ru niu był stu dent UMK Mie czy sław Münnich36, któ ry
w li ście do swych ro dzi ców na pi sał: „Na pew no sły sze li ście coś o wy stą pie niach stu den -
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32 AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ciąg z li stu NN do G. Go łę bia, 16 X 1957 r., k. 157.
33 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z I se kre ta rzem KU PZPR Cze sła wem Nie dziel -

skim, 31 X 1957 r., k. 74.
34 AIPN By, 001/243, t. 1, No tat ka agen tu ral na z od by te go spo tka nia z in for ma to rem ps. „D–27”,

11 X 1957 r., k. 16.
35 W jed nym z do nie sień in for ma tor ps. „Prus” za cy to wał sło wa pra cow ni ka na uko we go UMK:

„Immu ni tet aka de mic ki jest fik cją – dzi siaj uni wer sy tet jest tak sil nie ob sta wio ny, że ak cja mło dzie ży
z góry ska za na jest w wa run kach to ruń skich na nie po wo dze nie”. AIPN By, 001/259, t. 14, Do nie sie nie
agen tu ral ne in for ma to ra ps. „Prus”, 9 XI 1957 r., k. 200.

36 Mie czy sław Münnich (ur. 1934), stu dent UMK, ma gi ste rium w 1969 r.
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tów w War sza wie. Uspo ka jam Was z gó ry, że u nas nic nie ma. Zresz tą uczel nie i do my
aka de mic kie są tak ob sta wio ne gli ną, że pierd nąć bez nich nie moż na, włó czy się to drań -
stwo i kie dy sta li śmy w więk szej gru pie, to ka za li się ro zejść. Sta li śmy zaś gru pą dla te -
go, że sta ro sta roz da wał kar ty obia do we […]”37. Na pro ble my by to we i eg za mi na cyj ne
stu den tów ja ko przy czy nę nie pod ję cia ak cji so li dar no ścio wej ze stu den ta mi war szaw ski -
mi wska zy wał in ny au tor li stu skon tro lo wa ne go przez SB: „[D]ziw nym tra fem, że wy -
pad ki war szaw skie prze szły w To ru niu pra wie bez echa, bo ja koś na sza wia ra by ła za ję ta
wal ką o kar ty sto łów ko we, na to miast in ni zda wa li eg za mi ny, jesz cze in ni wal czy li o ko -
mi syj ne eg za mi ny, aby za pew nić so bie po byt na UMK. Za ga nia ni swy mi spra wa mi nie
zdą ży li zro bić lek kiej roz rób ki w To ru niu na cześć po par cia war sza wia ków”38. Au tor ka
ko lej ne go li stu, w któ rym sta ra ła się zo bra zo wać stan na stro jów stu denc kich w To ru niu,
wy ra zi ła na dzie ję, że wbrew ofi cjal nej pro pa gan dzie wkrót ce na stą pi oży wie nie miej sco -
wej bra ci stu denc kiej: „Po zo ry […] wska zu ją na cał ko wi tą bier ność mło dzie ży to ruń -
skiej. Nie od by wa ją się u nas żad ne wie ce pu blicz ne. Pra sa mó wi o cał ko wi tym po tę pie niu
wy stą pień stu den tów war szaw skich przez [t]oruń czy ków. Ja jed nak my ślę, że i u nas są
pa trio ci, ale wi dać jest ich ma ło”39. War to za uwa żyć, że nie do szła ini cja ty wa to ruń skich
stu den tów praw do po dob nie wpły nę ła na pod ję cie przez kie row nic two SB w To ru niu de -
cy zji o uru cho mie niu pod słu chu te le fo nicz ne go (o krypt. „Ma ni fe sta cja”) i per lu stra cji
ko re spon den cji stu den tów.

Wła dze do ma ga ły się od władz uczel nia nych w ca łej Pol sce bez względ ne go ka ra nia
wszel kich dzia łań po dej mo wa nych przez stu den tów, któ re go dzi ły w obo wią zu ją cy re -
gu la min stu diów. Mi ni ster szkol nic twa wyż sze go Ste fan Żół kiew ski wprost za le cał re le -
go wa nie z uczel ni stu den tów de mon stru ją cych prze ciw ko li kwi da cji „Po Pro stu”40.
W od po wie dzi z 10 paź dzier ni ka 1957 r. rek tor UMK Hen ryk Szar ski z sa tys fak cją in -
for mo wał Żół kiew skie go, że „na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka wszyst kie za ję cia
od by wa ją się zu peł nie nor mal nie, zaś za cho wa nie mło dzie ży nie da je żad nych pod staw
do za nie po ko je nia”41. Po nad to rek tor Szar ski wraz z pro rek to rem ds. na ucza nia, idąc
na rę kę wła dzy, przy go to wa li pi smo do kie row ni ków ka tedr i pro jekt ode zwy do stu den -
tów, w któ rym za po wia da li przy wró ce nie obo wiąz ku uczęsz cza nia na wy kła dy. Jed nak
po kon sul ta cji z dzie ka na mi i pro dzie ka na mi oraz w oba wie przed wy wo ła niem pro te -
stów stu den tów i nie któ rych pra cow ni ków na uko wych prze ciw ko rek tor skiej ode zwie
od stą pi li od wpro wa dza nia zmian w obo wią zu ją cych prze pi sach4 2. 

Jak się oka za ło, rek tor Szar ski zu peł nie po my lił się w oce nie na stro jów stu den tów.
Nie do strzegł bo wiem istot ne go po gor sze nia się wa run ków by to wych stu den tów (w więk -
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37 AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ciąg z li stu stu den ta Mie czy sła wa Münni cha do ro dzi ny Münni -
chów, 7 X 1957 r., k. 169.

38 Ibi dem, Wy ciąg z li stu D.H. do J. Do łez ka, 16 X 1957 r., k. 166.
39 Ibi dem, Wy ciąg z li stu B. Du da re wicz z To ru nia do K. Grzy bow skiej z War sza wy, 14 X 1957 r.,

k. 164.
40 AUMK, Rek to rat UMK w To ru niu, R–30/40, List mi ni stra szkol nic twa wyż sze go Ste fa na Żół -

kiew skie go do rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej (te le fo no gram), 7 X 1957 r., k. 1; ibi dem, List mi ni stra
szkol nic twa wyż sze go Ste fa na Żół kiew skie go do rek to ra UMK (te le fo no gram), 8 X 1957 r., k. 2. 

41 Ibi dem, List rek to ra UMK Hen ry ka Szar skie go do mi ni stra szkol nic twa wyż sze go Ste fa na Żół -
kiew skie go (te le fo no gram), 10 X 1957 r., k. 3.

42 Ibi dem; AIPN By, 084/83, t. 1, Ste no gram z roz mo wy te le fo nicz nej rek to ra UMK Hen ry ka Szar -
skie go z dy rek to rem w MSzW Lesz czyń skim, 9 X 1957 r., k. 199.
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Pierwsza strona listu studentki UMK C. Krysiak z 11 XI 1957 r.
zakwestionowanego przez SB 

(AIPN By, 084/83, t. 1)
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szo ści miesz ka ją cych po za To ru niem) na sku tek wpro wa dze nia od no we go ro ku aka de -
mic kie go 1957/1958 ogra ni cze nia licz by osób upraw nio nych do ko rzy sta nia z po sił ków
sprze da wa nych w sto łów ce uni wer sy tec kiej po ulgo wych ce nach. Sub wen cje dla sto łów -
ki na 1957 r. wy nio sły ogó łem 2150 tys. zł. Po nad to su ma ta zo sta ła pod wyż szo na o 800
tys. zł, któ re nie zo sta ły wy dat ko wa ne w ro ku aka de mic kim 1956/1957. Przez pierw sze
trzy kwar ta ły 1957 r. wy dat ko wa no 1724 tys. zł, a więc re zer wa wy nio sła 506 tys. zł.
Urzęd ni cy z Mi ni ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go na rok aka de mic ki 1956/1957 prze zna -
czy li do roz dzia łu 925 kart sto łów ko wych ulgo wych, na pod sta wie któ rych stu dent miał
pra wo za ku pić 30 ca ło dzien nych po sił ków. Pro blem po ja wił się jed nak w dru giej po ło -
wie 1957 r. Obo wią zu ją ca su ma wy dat ków na sub wen cjo no wa nie po sił ków stu denc kich
wy nio sła 2230 tys. zł, co po zwa la ło na wy da nie 925 kart. Pro blem po le gał na tym, że
od 1 paź dzier ni ka 1957 r. na UMK na ukę roz po czę ło 427 no wych stu den tów (uczel nie
ukoń czy ło oko ło 50 osób), co ozna cza ło ko niecz ność zwięk sze nia wy dat ków. W chwi li
roz po czę cia no we go ro ku aka de mic kie go to ruń ska uczel nia ogó łem wy da ła 1120 kart
upraw nia ją cych do na by wa nia w sto łów ce uczel nia nej po sił ków po ce nach ulgo wych.
Wraz ze zwięk sze niem licz by stu den tów po wstał de fi cyt w wy so ko ści 200 tys. zł. Dodat -
ko wą nie do god no ścią by ło po waż ne ogra ni cze nie przez urzęd ni ków MSzW wy so ko ści
obo wią zu ją cych li mi tów na ulgo we po sił ki dla stu den tów. O do tkli wo ści po czy nio nych
ogra ni czeń świad czy fakt, że o ile do tych czas aż 80 proc. stu den tów mo gło ko rzy stać
z ulgo wych po sił ków, o ty le no we mi ni ste rial ne li mi ty na 1958 r. okre śla ły, że obia dy
ulgo we mo gło wy ku pić mak sy mal nie 48 proc. stu den tów, śnia da nia – 30 proc., a ko la -
cje – nie wię cej niż 24 proc. stu den tów43.

Rek tor Szar ski sta rał się, aby wszy scy stu den ci ma ją cy kar ty sto łów ko we mo gli sko -
rzy stać z po sił ków po ce nach ulgo wych44, lecz w sy tu acji po waż ne go nie do bo ru w fi nan -
sach ko niecz ne by ło zna le zie nie sku tecz ne go i naj mniej uciąż li we go dla stu den tów
roz wią za nia. Za ta kie rek tor uznał cza so we ogra ni cze nie licz by po sił ków sprze da wa nych
po niż szych ce nach. Za rzą dzo no, aby w li sto pa dzie 1957 r. 1120 stu den tów po ce nach
ulgo wych otrzy ma ło po 30 obia dów oraz tyl ko 10 śnia dań lub ko la cji (al bo np. 5 śnia dań
i 5 ko la cji). Dla stu den tów ozna cza ło to peł no płat ność więk szo ści po ran nych i wie czor -
nych po sił ków. Po nad to wszy scy stu den ci zo sta li zo bo wią za ni do zło że nia po dań o przy -
zna nie im po sił ków ulgo wych. Po da nia te mia ły sta no wić pod sta wę dla człon ków władz
uczel ni, któ rzy wspól nie z przed sta wi cie la mi ZSP mie li przy stą pić do przy dzie la nia ulgo -
wych po sił ków45. 

Wy sił ki rek to ra Szar skie go, któ rych ce lem by ło prze zwy cię że nie po wsta łych trud no -
ści – przy jed no cze snym dą że niu do zmi ni ma li zo wa nia kosz tów po no szo nych przez stu -
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43 AIPN By, 084/83, t. 1, No tat ka służ bo wa Ma ria na Ło wic kie go z prze pro wa dzo nej roz mo wy z kie -
row ni kiem Do mów Stu denc kich UMK Zdzi sła wem Mar cem, 8 XI 1957 r., k. 96.

44 Te mu słu ży ły in ter wen cje w mi ni ster stwie za rów no rek to ra, jak i Zdzi sła wa Mar ca, któ ry bez sku -
tecz nie sta rał się uzy skać do fi nan so wa nie ży wie nia stu den tów w wy so ko ści 200 tys. zł. Ibi dem, No tat ka
z roz mo wy te le fo nicz nej rek to ra Hen ry ka Szar skie go z urzęd nicz ką MSzW Nie dzioł ką, 9 XI 1957 r.,
k. 207.

45 Ibi dem, No tat ka służ bo wa Ma ria na Ło wic kie go z prze pro wa dzo nej roz mo wy z kie row ni kiem Do -
mów Stu denc kich UMK Zdzi sła wem Mar cem, 8 XI 1957 r., k. 97. W prze chwy co nych przez SB li stach
stu den tów moż na zna leźć in for ma cję, że mie sięcz nie po ce nach ulgo wych pla no wa no sprze da -
wać 25 obia dów i 15 śnia dań lub 10 ko la cji do wy bo ru. Zob. m.in. ibi dem, Wy ciąg z li stu W. Pio trow -
skiej do M. i W. Pio trow skich, 9 XI 1957 r., k. 186.
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den tów – nie zy ska ły jed nak zro zu mie nia u tych ostat nich. Wy ni ka ło to z pro ste go fak tu,
że mi mo ko rzy sta nia z ulg pod czas na by wa nia po sił ków w sto łów ce uczel nia nej stu den -
ci i tak z trud no ścią by li w sta nie się utrzy mać. Wpro wa dzo ne zmia ny w sys te mie opłat
za po sił ki ozna cza ły w prak ty ce, że tyl ko obia dy by ły by sprze da wa ne po do tych cza so -
wych ce nach (2 zł). Na to miast ce na śnia da nia mia ła wzro snąć z 1,75 zł do 3 zł, a ko la cji
z 2,25 zł do 4 zł, czy li ogó łem z 4 zł do 7 zł. W re zul ta cie mie sięcz nie za miast 210 zł stu -
den ci mu sie li by wy da wać 300 zł46. Wzrost mie sięcz nych kosz tów wy ży wie nia wy niósł
więc aż 42,85 proc. Po nie waż prze cięt na wy so kość sty pen dium otrzy my wa ne go pod czas
dwóch pierw szych lat stu diów wy no si ła 340 zł47, ła two zro zu mieć po wo dy fru stra cji stu -
den tów48. Dla te go też wie lu z nich, wbrew ofi cjal ne mu za ka zo wi, po dej mo wa ło do ryw -
cze i nie kie dy bar dzo wy czer pu ją ce noc ne pra ce49. 

Bar dzo wie le do ży cze nia po zo sta wia ła tak że pra ca osób za trud nio nych w sto łów ce,
któ re w opi nii wie lu stu den tów do pusz cza ły się nad użyć kosz tem war to ści od żyw czej
i wiel ko ści ser wo wa nych po sił ków. Pod czas po sie dze nia Pre zy dium RU ZSP 23 paź -
dzier ni ka 1957 r., po świę co ne go pro ble mom so cjal no -by to wym to ruń skich stu den tów50,
prze wod ni czą cy ko mi sji sto łów ko wej Ed mund Mar cy siak na rze kał, że unie za leż nie nie
sto łów ki od PSS „Spo łem” nic nie zmie ni ło w ja ko ści sprze da wa nych dań. Po wo łu jąc
się na licz ne opi nie, wska zy wał tak że na po dej rza ne prak ty ki i nie kul tu ral ne za cho wa nie
się pra cow ni ków sto łów ki wo bec stu den tów: „[Z]łe jest ra cjo no wa nie mię sa. Ni gdy
nie ma ty le, ile ma być. Jak to mo że być, że por cje za wsze są rów ne, np. kieł ba sy.
Nigdy nie ma do kład ki. Za wsze w jed nym ka wał ku. Czy oso ba, któ ra wa ży kieł ba sę, ma
aż tak precy zyj ne oko, że jed nym cię ciem od wa ża te dkg bez żad nych ucięć czy do ło że -
nia do wa gi? […] In ną spra wą jest opry skli wy ton ku cha rek do kon su men ta. Prze waż nie
nie chcą da wać do kła dek kar to fli czy do le wek zu py, a prze cież nie ma za rzą dze nia ogra -
ni cza ją ce go da wa nie do le wek za wy jąt kiem zup kom po to wych”51.
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46 Ibi dem, Wy ciąg z li stu J. Pniew skiej do S. Pniew skiej, 8 XI 1957 r., k. 181.
47 Ibi dem, Od pis li stu J. Ka miń skiej do ro dzi ny Ka miń skich [z 8 XI 1957 r.], 9 XI 1957 r., k. 177–178.
48 Z pod słu cha ne go przez SB te le fo nicz ne go wy wia du dzien ni kar ki ra dio wej ze stu den tem wy ni ka -

ło, że głów ny mi przy czy na mi fru stra cji to ruń skiej mło dzie ży aka de mic kiej je sie nią 1957 r. by ły ogra ni -
cze nia w na by wa niu po sił ków po ulgo wych ce nach i prze peł nie nie w aka de mi kach. Ibi dem, Ste no gram
roz mo wy te le fo nicz nej re dak tor Pol skie go Ra dia Bie lec kiej ze stu den tem UMK Ko wal kie wi czem
z 10 X 1957 r., k. 200.

49 W re fe ra cie spra woz daw czym wy gło szo nym pod czas uczel nia nej kon fe ren cji ZSP stwier dzo no,
że „wa run ki by to we i miesz ka nio we stu den tów na na szej uczel ni są gor sze niż w la tach po przed nich.
Na sze śro do wi sko stu denc kie jest na ogół bied ne, o czym świad czy fakt, że stu den ci ma so wo no ca mi
pra cu ją przy prze ła dun ku wę gla i róż nych in nych pra cach”. Cyt. za: AUMK, Dział Na uki UMK, 10/18,
Re fe rat spra woz daw czy RU ZSP na Uczel nia ną Kon fe ren cję Spra woz daw czo -Wy bor czą w 1957 r., k. 25.

50 Udział wzię li rek tor Szar ski i kie row nik Do mów Stu denc kich UMK Ma rzec. Po in for mo wa li o pla -
no wa nych cię ciach bu dże to wych MSzW w za kre sie sty pen diów dla stu den tów i ko niecz no ści zmniej -
sze nia licz by kart sto łów ko wych.

51 Ibi dem, Pro to kół po sie dze nia Pre zy dium RU ZSP, 23 X 1957 r., k. 10. Te ma ty ka so cjal no -by to wa
by ła tak że oma wia na 30 X 1957 r., na ko lej nym po sie dze niu człon ków RU ZSP, pod czas któ re go kry -
tycz nie od nie sio no się do rzą do wych za po wie dzi ogra ni cze nia licz by i wy so ko ści sty pen diów stu denc -
kich. Prze wod ni czą cy ZSP Eu ge niusz Mo dze lew ski stwier dził, że „wszyst kie po czy na nia władz idą ce
w kie run ku ogra ni cze nia ilo ści sty pen dium są po pro stu kpi na mi z mło dzie ży. W szko le śred niej na bi ja
się mło dzie ży gło wę o moż li wo ściach stu diów, o po mo cy pań stwa dla nie za moż nej mło dzie ży, a tu
na uczel ni je den z dru gim przy swych pierw szych kro kach – do sta je pał ką w łeb”. Cyt. za: ibi dem, Pro -
to kół po sie dze nia Pre zy dium RU ZSP przy UMK, 30 X 1957 r., k. 14. Eu ge niusz Sy nak, za bie ra ją cy 
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Przy naj mniej od po ło wy paź dzier ni ka 1957 r. do funk cjo na riu szy SB do cie ra ły in for -
ma cje o złej at mos fe rze wśród to ruń skich stu den tów, wy wo ła nej ogra ni cze niem licz by
przy zna wa nych kart sto łów ko wych i po gar sza ją cą się sy tu acją by to wą (do no sił o tym in -
for ma tor ps. „D–27”). Wro gie na stro je by ły do dat ko wo po tę go wa ne przez po gło ski o rze -
ko mym wy da niu przez wła dze in struk cji ze zwa la ją cej na ko rzy sta nie ze sto łów ki
wy łącz nie przez stu den tów po cho dzą cych spo za To ru nia. De la tor w za koń cze niu swe go
do nie sie nia prze strze gał, że „roz go ry cze nie wśród stu den tów jest tak wiel kie, że zma -
wia ją się do zor ga ni zo wa nia straj ku i ma ni fe sta cji”52. Z tre ści dwóch li stów prze chwy -
co nych 18 paź dzier ni ka 1957 r. przez SB wy ni ka ło, że w pro te ście wo bec za ist nia łej
sy tu acji stu den ci za mie rza li roz po cząć ak cję straj ko wą po le ga ją cą na nie uczęsz cza niu
na wy kła dy53. Zgod nie z prag ma ty ką pra cy ope ra cyj nej funk cjo na riu sze SB pró bo wa li
usta lić in spi ra to rów (lub in spi ra to ra), któ rzy mie li od po wia dać za pod bu rza nie stu den -
tów i za chę ca nie ich do pod ję cia straj ku. In for ma tor ps. „Kwiat kow ski”54 13 paź dzier ni -
ka 1957 r. do no sił, że oso bą od po wie dzial ną za za ostrze nie na stro jów wśród stu den tów
był dusz pa sterz śro do wi ska aka de mic kie go o. Wa cław Niedź wia dek5 5. Du chow ny ten
cie szył się wśród mło dzie ży aka de mic kiej du żą es ty mą. Obok pro wa dze nia tra dy cyj nej
dzia łal no ści dusz pa ster skiej po ma gał w znaj do wa niu ta nich kwa ter i w in nych pro ble -
mach ży cio wych56. Dzia łal ność dusz pa ster stwa aka de mic kie go kie ro wa ne go przez
oo. jezu itów by ła ne ga tyw nie oce nia na przez SB57, a o. Niedź wia dek znaj do wał się
pod ob ser wa cją funk cjo na riu szy „bez pie ki”58. 
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głos pod czas te go sa me go po sie dze nia, stwier dził, że „spra wa kart sto łów ko wych w tej chwi li nie wy -
glą da źle”. Cyt. za: ibi dem, k. 15. Swo ją opi nię Sy nak już wkrót ce ra dy kal nie zmie nił. 

52 AIPN By, 001/243, t. 1, No tat ka agen tu ral na z od by te go spo tka nia z in for ma to rem ps. „D–27”,
11 X 1957 r., k. 16v.

53 AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ciąg z li stów M. Pa strę gi do J. Pa strę gi z 17 i 18 X 1957 r., k. 167; ibi -
dem, Wy ciąg z li stów J. Brze ziń skiej do A. Brze ziń skie go z 17 X i 18 X 1957 r., k. 168.

54 Bo gu sław Dy mel, stu dent UMK. W okre sie 1954–1960 re je stro wa ny ja ko oso bo we źró dło in for -
ma cji UB/SB (15 IV 1954 za re je stro wa ny pod nr. 9595/368), po wstą pie niu do PZPR wy eli mi no wa ny
z sie ci agen tu ral no -in for ma cyj nej. AIPN By, 077/188, Dzien nik re je stra cyj ny sie ci agen tu ral nej WUBP
w Byd gosz czy, k. 325; AIPN By, 077/197, Księ ga re je stra cji sie ci agen tu ral no -in for ma cyj nej jed no stek
te re no wych WUBP/WUdsBP w Byd gosz czy, k. 131–132; AIPN By, 077/192, Dzien nik re je stra cyj ny sie -
ci agen tu ral nej KW MO w Byd gosz czy, b.p.; AIPN By, 00143/11, Dzien nik ar chi wal ny te czek per so nal -
nych i pra cy OZI, dys po nen tów LK/MK, kan dy da tów na OZI b. WUSW w Byd gosz czy, k. 65–66; AIPN
By, Kar to te ka pseu do ni mów b. WUSW w Byd gosz czy, kar ta EO -132.

55 Oj ciec Wa cław Niedź wia dek miał ra dzić, aby „w spra wie kart […] jesz cze udać się do rek to ra,
a gdy by i on za wiódł, to ra dził straj ko wać. Nie ra dził, by wy cho dzić na uli cę jak w War sza wie, «bo nic
nie da, jak po li ty ka – wy ka zał», ale straj ko wać ra dził w ten spo sób, by nie cho dzić na za ję cia na uczel -
ni”. AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ciąg z do nie sie nia in for ma to ra ps. „Kwiat kow ski”, 13 X 1957 r., k. 94.
W spra woz da niu SB na pi sa no, że o. Niedź wia dek, wy ko rzy stu jąc nie za do wo le nie stu den tów spo wo do -
wa ne zmniej sze niem licz by wy da wa nych kart sto łów ko wych, in spi ro wał stu den tów do prze pro wa dze -
nia „straj ku gło do we go” i de kla ro wał po moc ma te rial ną w wy so ko ści 200 tys. zł na do ży wia nie
stu den tów. AIPN By, 030/126, Spra woz da nie kwar tal ne SB KW MO w Byd gosz czy za IV kwar tał
1957 r., 11 I 1958 r., k. 113–114; AIPN By, 034/58, Spra woz da nie z pra cy ope ra cyj nej Wy dzia łu III KW
MO w Byd gosz czy za IV kwar tał 1957 r., 11 I 1958 r., k. 13.

56 We dług in for ma cji po sia da nych przez SB o. Niedź wia dek miał udzie lać stu den tom jed no ra zo wych
za po móg w wy so ko ści 100–400 zł. AIPN By, 030/127, Spra woz da nie kwar tal ne SB KW MO w Byd -
gosz czy za I kwar tał 1958 r., 10 IV 1958 r., k. 8.

57 „Dzia łal ność je zu itów po kry wa się […] z ca ło kształ tem po li ty ki hie rar chii ko ściel nej w Pol sce – dłu -
go fa lo wa dzia łal ność ofen syw na, opa no wa nie jak naj szer szych mas swy mi wpły wa mi, wpo je nie im
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Po dob ne za in te re so wa nie po li cji po li -
tycz nej wzbu dzał kie row nik Wy dzia łu Wa -
run ków Stu diów RU ZSP przy UMK
Eu ge niusz Sy nak. SB w spo rzą dza nych
na je go te mat cha rak te ry sty kach za li cza ła go
do gro na „krzy ka czy” ak tyw nie udzie la ją -
cych się w paź dzier ni ku 1956 r. Swą nie naj -
lep szą re pu ta cję w oczach funk cjo na riu szy
utwier dził pod czas po by tu (ja ko de le gat
ZSP) na VI Świa to wym Fe sti wa lu Mło dzie -
ży i Stu den tów w Mo skwie od 28 lip ca do
11 sierp nia 1957 r.59 Po nad to Sy nak był
zwolen ni kiem nie za leż no ści ZSP od ja kich -
kol wiek wpły wów i upa try wał w nim or ga ni -
za cję, któ ra na no wo mia ła pod jąć się obro ny
stu denc kich in te re sów. Po nad to – o czym by -
ła już mo wa wcze śniej – Sy nak miał być
współ or ga ni za to rem nie do szłe go stu denc kie -
go pro te stu wo bec likwi da cji „Po Pro stu”
na po cząt ku paź dzier ni ka 1957 r. 

Trud na sy tu acja by to wa stu den tów wy -
wo ła na wpro wa dze niem ogra ni czeń w wy -
da wa niu kart sto łów ko wych spo wo do wa ła,
że pro ble mem tym za ję li się dzia ła cze ZSP60.
By ło to uza sad nio ne wzra sta ją cą fru stra cją
mło dzie ży aka de mic kiej spo wo do wa ną
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fa na ty zmu re li gij ne go, a w tym szcze gól na staw ka na stu den tów ja ko przy szłą in te li gen cję twór czą. [...]
je zu ici ba zu ją na re ak cyj nej czę ści pro fe so rów, zwłasz cza po cho dze nia wi leń skie go lub lwow skie go”.
AIPN By, 030/126, Spra woz da nie kwar tal ne SB KW MO w Byd gosz czy za III kwar tał 1957 r.,
11 X 1957 r., k. 72–73.

58 W roz mo wie z ofi ce rem to ruń skiej SB I se kre tarz KU PZPR przy UMK Cze sław Nie dziel ski ubo -
le wał, że to ruń scy stu den ci nie prze ja wia ją więk sze go za in te re so wa nia pra cą spo łecz no -po li tycz ną. Przy -
czy ny te go sta nu rze czy do pa try wał się w ule ga niu du żej czę ści stu den tów wpły wom je zu itów, któ rzy
udzie la li im wspar cia ma te rial ne go. AIPN By, 084/83, t. 1, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z I se kre ta rzem
KU PZPR przy UMK, 31 X 1957 r., k. 74.

59 We dług uzy ska nych przez SB in for ma cji E. Sy nak pod czas swe go po by tu w Mo skwie brał udział
w se mi na rium osób stu diu ją cych li te ra tu rę na ro do wą, na któ rym miał za pre zen to wać po glą dy, któ re
wzbu dzi ły kon tro wer sje wśród ra dziec kich słu cha czy. Po nad to na wią zał bli ską zna jo mość ze stu den tem
eko no mii z Sa arbrücken, któ ry na je go za pro sze nie prze by wał w To ru niu w sierp niu 1957 r. AIPN
By, 084/83, t. 1, No tat ka służ bo wa Ma ria na Ło wic kie go, 21 VIII 1957 r., k. 78–79; ibi dem, No tat ka służ -
bo wa Zyg mun ta Gro chow skie go, 20 VIII 1957 r., k. 80; ibi dem, No tat ka służ bo wa Ma ria na Ło wic kie -
go, 20 VIII 1957 r., k. 82–85.

60 Do sta tu to wych za dań ZSP na le ża ła tro ska nad wa run ka mi na uki i od po czyn ku stu den tów oraz
spra wy so cjal no -by to we stu den tów (świad cze nia sty pen dial ne, do my stu denc kie, służ ba zdro wia, sto -
łów ki). We dług sta nu na 1 II 1958 r. ZSP przy UMK li czy ło 1012 człon ków (68,7 proc. ogó łu stu den -
tów), choć w tym sa mym cza sie skład ki opła ca ło 52,1 proc. ogó łu człon ków. AUMK, Dział Na uki
UMK, 10/18, Pro ble my i po stu la ty pra cy RU ZSP w To ru niu, [lu ty 1958 r.], k. 50–51. Nie wy klu czo ne,
że po ja wia ją ce się wśród stu den tów kry tycz ne gło sy pod ad re sem ZSP wpły nę ły na zmo bi li zo wa nie jego 

Eugeniusz Synak, działacz RU ZSP
przy UMK w Toruniu,

współorganizator „strajku głodowego”
(AIPN By, 681/16992)
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indo len cją pra cow ni ków ad mi ni stra cji uni wer sy tec kiej i po dej rze nia mi o nie uczci wość ze
stro ny pra cow ni ków sto łów ki stu denc kiej61. Z ra mie nia RU ZSP spra wa mi so cjal no -by to -
wy mi62 zaj mo wał się Eu ge niusz Sy nak. Udał się on 7 li sto pa da 1957 r. do rek to ra UMK
prof. Hen ry ka Szar skie go w ce lu zna le zie nia spo so bu ulże nia sy tu acji ma te rial nej stu den -
tów. Wy nik tej roz mo wy nie był za do wa la ją cy, po nie waż – we dług źró dła SB – Sy nak
„za cho wał się nie od po wie dzial nie i zo stał wy pro szo ny za drzwi”63. Wy da je się, że ne ga -
tyw ny re zul tat spo tka nia z rek to rem za de cy do wał, że człon ko wie Pre zy dium RU ZSP
uzna li za za sad ne pod ję cie in ne go ro dza ju dzia łań. Po pierw sze za mie rza no wy słać de le -
ga cję uczel nia nej or ga ni za cji ZSP do Mi ni ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go w ce lu przed -
sta wie nia po stu la tów i uzy ska nia po mo cy pań stwo wej w po sta ci sub wen cji ma ją cej po kryć
ist nie ją cy nie do bór fi nan so wy w za kre sie wy dat ków prze zna czo nych na ulgo wą sprze daż
po sił ków w sto łów ce uni wer sy tec kiej64. Po wtó re, aby zmo bi li zo wać to ruń skich stu den -
tów i za de mon stro wać ich de ter mi na cję, za mie rza no prze pro wa dzić trzy dnio wy boj kot
sto łów ki po le ga ją cy na za prze sta niu ko rzy sta nia z po sił ków. Nie wy klu czo ne, że w pla -
nach or ga ni za to rów boj kot sto łów ko wy miał pod kre ślać wa gę stu denc kich po stu la tów,
pod no sić pre stiż uczel nia nej de le ga cji pod czas roz mów w mi ni ster stwie oraz last but not
le ast sta no wić pe wien ro dzaj za bez pie cze nia dla or ga ni za to rów ca łej ak cji przed przy kry -
mi kon se kwen cja mi, któ re mo gły zo stać wy cią gnię te przez wła dze uczel nia ne (o nie któ -
rych z nich wspo mi nał w li ście do rek to ra UMK mi ni ster Żół kiew ski). Wy da je się, że
po wyż sze dzia ła nia RU ZSP w pew nej mie rze by ły wy mie rzo ne w rek to ra Szar skie go65,
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kie row nic twa do pod ję cia zde cy do wa nych dzia łań. Zob. AIPN By, 001/243, t. 1, Do nie sie nie in for ma -
to ra ps. „D–27”, 6 XI 1957 r., k. 28.

61 W jed nym z li stów prze chwy co nych przez SB moż na prze czy tać: „Wca le nie bę dzie my cho dzić
na żad ne po sił ki, do pó ki nam nie ustą pią. Na ro bi li dłu gów, czy li man ka na 500 tys., i te raz my, wszy scy
stu den ci, ma my po no sić ten cię żar. […] Kie row nik sto łów ki spasł się jak wieprz. Chło pa cy mó wią, że
mu w ciem nym ką cie pysk zle ją, to po pa mię ta rę kę stu den ta, któ re go okra dał”. Cyt. za: AIPN By, 084/83,
t. 1, Wy ciąg z li stu Ja dwi gi Pniew skiej do Sta ni sła wy Pniew skiej z Brod ni cy, 8 XI 1957 r., k. 181. Wśród
stu den tów pa no wa ło tak że prze ko na nie, że za ist nia ła trud na sy tu acja jest wy ni kiem oszczę dza nia de wiz
kosz tem stu den tów. AIPN By, 001/243, t. 1, Do nie sie nie in for ma to ra ps. „D–27”, 6 XI 1957 r., k. 27.

62 J. Po wier ski, Or ga ni za cje mło dzie żo we [w:] Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka 1956–1965, s. 233.
63 AIPN By, 084/83, t. 1, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć w spra wie wy kry cia in spi ra to rów straj ku

na UMK w To ru niu, 9 XI 1957 r., k. 90. W jed nym z li stów prze chwy co nych przez SB sze rzej opi sa no
za rów no tło, jak i re zul tat tej roz mo wy: „Wczo raj […] po szłam ode brać sty pen dium. Zde ner wo wa łam
się, bo nie do sta łam pre mio we go. […] Je den chło piec – naj zdol niej szy na na szym ro ku – też nie do stał
pre mio we go. Nie wiem, czym to tłu ma czyć. W ogó le od po cząt ku w tym ro ku jest ja kiś ba ła gan. W ad -
mi ni stra cji po ro bi li ja kieś nad uży cia, że te raz nie ma ją fun du szów na wy ży wie nie stu den tów. Rek tor uni -
wer sy te tu chce po kryć to kosz tem stu den tów […]. Gdy na ogól nym ze bra niu władz UMK był jak zwy kle
przed sta wi ciel stu den tów, no i oczy wi ście po ru szył spra wę sprze da ży kar tek i moc no bro nił jej, to rek -
tor wy pro sił go za drzwi. Nie wiem, kto to był ze stu den tów, moż li we, że się de ner wo wał i po wie dział
pa rę ostrych słó wek, dla te go rek tor tak zro bił. W każ dym ra zie rek tor po stą pił po świń sku. Je śli oni po -
ro bi li nad uży cia, to niech za to od po wia da ją”. Cyt. za: ibi dem, Od pis li stu Ja dwi gi Ka miń skiej do ro dzi -
ny Ka miń skich [z 8 XI 1957 r.], 9 XI 1957 r., k. 177–178.

64 Idea uda nia się bli żej nie okre ślo nej stu denc kiej de le ga cji na roz mo wy do War sza wy zo sta ła sfor -
mu ło wa na jesz cze przed nie for tun ną roz mo wą Sy na ka z rek to rem Szar skim w dniu 7 XI 1957 r. Ibi dem,
No tat ka służ bo wa z roz mo wy chor. Mie czy sła wa Gur tow skie go z kie row ni kiem sto łów ki Jó ze fem Gra -
bow skim od by tej 6 XI 1957 r., 8 XI 1957 r., k. 95.

65 We dług to ruń skiej SB jed nym z ce lów dzia ła nia or ga ni za to rów straj ku by ło do pro wa dze nie do dy -
mi sji rek to ra Szar skie go. Ibi dem, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć w spra wie wy kry cia in spi ra to rów
straj ku na UMK w To ru niu, 9 XI 1957 r., k. 92.
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Ulotka „Strajk głodowy” 
(AIPN By, 084/83, t. 1)

Ulotka „Podtrzymujcie strajk głodowy” (AIPN By, 084/83, t. 1)

Ulotka
„Uwaga!!...”

(AIPN By, 
084/83, t. 1)

Ulotka „Nikt nie korzysta z posiłków” (AIPN By, 084/83, t. 1)
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choć – we dług de kla ra cji zło żo nej przez rek to -
ra pod czas po sie dze nia Se na tu UMK66 – udzie -
lił on zgo dy na wy jazd stu denc kiej de le ga cji
do War sza wy67. 

Przy stą pie nie do bez po śred niej ak cji boj -
ko to wej zo sta ło po prze dzo ne przy go to wa nia -
mi, w któ re włą czy ło się wie lu stu den tów.
We dług da nych SB w dniu ob cho dów czter -
dzie stej rocz ni cy wy bu chu re wo lu cji paź dzier -
ni ko wej68 (7 li sto pa da 1957 r.) od by ło się taj ne
po sie dze nie uczel nia ne go ZSP, na któ rym za -
wią za no nie for mal ny ko mi tet straj ko wy oraz
za de cy do wa no o wy sła niu de le ga cji do War -
sza wy69. Or ga ni za to rzy za mie rza li do trzeć
z in for ma cją o ak cji do każ de go stu den ta i uzy -
skać po par cie dla or ga ni zo wa nej ini cja ty wy.
Wy ma ga ło to przy go to wa nia od po wied nich
ma te ria łów pro pa gan do wych, a na stęp nie roz -
kol por to wa nia ich wśród stu den tów. Ulot ki
wzy wa ją ce stu den tów do pod ję cia w dniach 
8–10 li sto pa da 1957 r. boj ko tu sto łów ki uni -
wer sy tec kiej by ły roz po wszech nia ne za rów no

me to dą łań cusz ko wą70, jak i za po śred nic twem spe cjal nie wy zna czo nych emi sa riu szy
(naj czę ściej mę żów za ufa nia wy bra nych przez stu den tów z po szcze gól nych kie run ków)71.
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66 AUMK, R–5, Pro to ko ły po sie dzeń Se na tu UMK 1956/1957–1957/1958, Pro to kół nr 2 po sie dze -
nia Se na tu Aka de mic kie go UMK, 19 XI 1957 r., k. 14.

67 Wśród stu den tów ist nia ło prze ko na nie o ne ga tyw nej opi nii rek to ra wo bec po my słu wy sła nia de -
le ga cji stu den tów do War sza wy, a tak że o groź bie ich usu nię cia z uczel ni. AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ciąg
z li stu Ja dwi gi Pniew skiej do Sta ni sła wy Pniew skiej z Brod ni cy, 8 XI 1957 r., k. 181.

68 Wy da je się, że wy bór ter mi nu ak cji straj ko wej, przy pa da ją cy na okres bez po śred nio po rocz ni cy
wy bu chu re wo lu cji paź dzier ni ko wej, mógł być przez wła dze trak to wa ny ja ko for ma świa do mej pro wo -
ka cji po li tycz nej ze stro ny stu den tów. Z oka zji przy pa da ją cej w 1957 r. okrą głej rocz ni cy przy go to wa no
na UMK bo ga ty pro gram ob cho dów. AUMK, 58/8, Pro to kół po sie dze nia Ko mi sji Ko or dy na cyj nej ob -
cho du 40-le cia re wo lu cji paź dzier ni ko wej, 11 X 1957 r., k. 101; AUMK, 30/157, Pi smo rek to ra UMK
prof. Hen ry ka Szar skie go i se kre ta rza Ko mi te tu Ob cho dów 40-le cia re wo lu cji paź dzier ni ko wej Cze sła -
wa Nie dziel skie go do wi ce mi ni ster szkol nic twa wyż sze go Eu ge nii Kras sow skiej, 17 X 1957 r., b.p.;
ibidem, Pi smo rek to ra UMK prof. Hen ry ka Szar skie go i se kre ta rza Ko mi te tu Ob cho du Cze sła wa Nie -
dziel skie go do Ga bi ne tu Mi ni stra Szkol nic twa Wyż sze go, 11 XII 1957 r., b.p. 

69 AIPN By, 084/83, t. 1, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć w spra wie wy kry cia in spi ra to rów straj ku
na UMK w To ru niu, 9 XI 1957 r., k. 91, 93; ibi dem, Od pis li stu Ja dwi gi Ka miń skiej do ro dzi ny Ka miń -
skich [z 8 XI 1957 r.], 9 XI 1957 r., k. 177–178. 

70 W jed nym z li stów prze chwy co nych przez SB na pi sa no: „[W] no cy o wpół do dwu na stej od po -
ko ju do po ko ju wę dro wa ła ulot ka wzy wa ją ca wszyst kich stu den tów do straj ku. Mie li śmy nie cho dzić
w ogó le do sto łów ki, że by im się zmar no wa ło je dze nie”. Cyt. za: AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ciąg z li stu
NN do H. Mos sa kow skie go z 11 XI 1957 r., 13 XI 1957 r., k. 160.

71 Jed nym z ta kich emi sa riu szy by ła stu dent ka Ja go da Zie lon ka, któ ra tak opi sa ła swo ją ro lę: „Wczo -
raj [tj. 7 li sto pa da – przyp. P.R.] ścią gnię to mnie z łóż ka si łą, bo je stem mę żem za ufa nia na sze go ro ku
i mu szę wia rę za wia da miać o wszyst kim i w ogó le no wie cie! Nie spa łam dziś do godz. 3.00 ra no, 

Plakat „Dajcie chociaż kości...” 
(AIPN By, 084/83, t. 2)
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Po nad to pla ka ty oraz ulot ki pro kla mu ją ce pod ję cie ak cji straj ko wej zo sta ły po roz wie sza -
ne na do mach stu denc kich i na bu dyn ku sto łów ki72. 

Ze wzglę du na obo wią zu ją cy za kaz roz kle ja nia ja kich kol wiek ulo tek na te re nie uczel -
ni por tie rzy przy stą pi li do ich usu wa nia. Wy ko ny wa li oni za rzą dze nie wy da ne przez
kierow ni ka Do mów Stu denc kich Zdzi sła wa Mar ca, któ ry ra no 8 li sto pa da 1957 r. bez -
sku tecz nie sta rał się skon tak to wać te le fo nicz nie z rek to rem Szar skim. Do pie ro po jego
przy by ciu do pra cy Ma rzec prze pro wa dził z nim roz mo wę te le fo nicz ną, któ rej prze bieg
zna my dzię ki pod słu cho wi te le fo nicz ne mu za in sta lo wa ne mu przez SB. Ma rzec po in for -
mo wał rek to ra, że w no cy na bu dyn kach uczel nia nych zo sta ły roz kle jo ne pla ka ty i ulot -
ki, lecz ich usu wa nie na po ty ka na opór stu den tów idą cych na śnia da nie. W od po wie dzi
Szar ski stwier dził, że „je że li ja kiś stu dent sta wi opór, niech pan na tych miast le gi ty mu je
i niech pan zwró ci uwa gę, że ja bę dę bez względ ny i bę dę wy rzu cał z uczel ni”73. Ze wzglę -
du na za pla no wa ne wy kła dy rek tor nie mógł od ra zu oso bi ście za re ago wać na stu denc -
kie dzia ła nia, po le cił więc Mar co wi ze bra nie wszyst kich roz po wszech nio nych ulo tek
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trze ba by ło w ZSP ro bić ostat nie przy go to wa nie, ulot ki dru ko wa ne itd., roz no sić je po wszyst kich aka de -
mi kach. Uda ło nam się cud nie to wszyst ko […]. Po dam Ci treść na szych ulo tek: «Nikt nie ko rzy sta z po -
sił ków!»; «Pro te stu je my prze ciw ko za rzą dze niu w spra wie nie peł nej sprze da ży bo nów po sił ko wych!»;
«Po dej mu je my ini cja ty wę straj ku gło do we go»; «Boj ko tu je my po sił ki od obia du, to jest 8 do 10 XI 1957 r.
włącz nie. Po daj da lej!»”. Cyt. za: AIPN By, 084/83, t. 1, Od pis li stu Ja go dy Zie lon ków ny, stu dent ki,
do Wie sła wa Spy ra z Gdań ska z 8 XI 1957 r., 9 XI 1957 r., k. 174. O roz no sze niu ulo tek zob. rów nież ibi -
dem, Wy ciąg z li stu Ma rii Mo raw skiej do Te re sy Szał wiń skiej z Lu bli na, 9 XI 1957 r., k. 176.

72 Przy kła do wo na DS nr 4 roz wie szo no 5 afi szy. AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ciąg z do nie sie nia in for -
ma to ra ps. „D–27”, 8 XI 1957 r., k. 86; zob. rów nież ibi dem, Te le fo no gram za stęp cy ko men dan ta miej -
skie go MO ds. bez pie czeń stwa w To ru niu Zyg mun ta Gro chow skie go, 8 XI 1957 r., k. 106–107.

73 Ibi dem, Ste no gram z pod słu chu roz mo wy te le fo nicz nej rek to ra Hen ry ka Szar skie go ze Zdzi sła -
wem Mar cem, 8 XI 1957 r., k. 201–202.

Plakat „Patrz i bądź syty” (AIPN By, 084/83, t. 2)
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Pierwsza strona stenogramu z podsłuchanej rozmowy 
rektora UMK H. Szarskiego z kierownikiem Domów Studenckich 

Z. Marcem z 8 XI 1957 r. (AIPN By, 084/83, t. 1)
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Druga (ostatnia) strona stenogramu z podsłuchanej rozmowy 
rektora UMK H. Szarskiego z kierownikiem Domów Studenckich 

Z. Marcem z 8 XI 1957 r. (AIPN By, 084/83, t. 1)
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w ce lu usta le nia ich au to rów. Nie wy klu czył rów nież wy da nia ode zwy do stu den tów, któ -
rej ce lem mia ło być upo mnie nie or ga ni za to rów straj ku i za po bie że nie dal szej eska la cji
pro te stu. Ode zwa ta ka zo sta ła spo rzą dzo na przez rek to ra Szar skie go i w for mie ulo tek
roz wie szo na na ta bli cach in for ma cyj nych. Stu den ci po zo sta li jed nak nie wzru sze ni na rek -
tor skie ar gu men ty, cho ciaż jed no cze śnie by li świa do mi nie bez pie czeń stwa, ja kie mo gło
za ist nieć w ra zie na si le nia pro te stu: „[W]szy scy są so li dar ni. Pil nu ją się, aby nie ro bić
de mon stra cji i nie dać po wo du do wy rzu ce nia czy in nych kon se kwen cji”74. 

W po rze roz po czę cia wy da wa nia obia du 8 li sto pa da 1957 r. człon ko wie nie for mal ne go
ko mi te tu straj ko we go za ini cjo wa li za po wia da ny wiec stu denc ki, któ ry jed no cze śnie ozna -
czał roz po czę cie boj ko tu sto łów ki75. Gru pa stu den tów za blo ko wa ła ko ry tarz pro wa dzą cy
do sto łów ki i unie moż li wi ła do niej wej ście76. O de ter mi na cji or ga ni za to rów ak cji szyb ko
prze ko na ły się nie licz ne oso by, któ re chcia ły jak co dzień zjeść obiad. Zo sta ły one wy gwiz -
da ne, a jed nej z nich na wet ode bra no ta lerz z zu pą. W re la cji za war tej w jed nym z li stów
prze chwy co nych przez SB moż na na to miast prze czy tać, że „ci, co wzię li (3 [oso by]) obia -
dy, pręd ko je od nie śli, bo wia ra chcia ła wy lać [im] zu pę na gło wy”77. Dzia ła cze ZSP or ga -
ni zu ją cy wiec pro te sta cyj ny prze mó wi li (przez przy nie sio ny sprzęt na gła śnia ją cy
i mi kro fo ny78) do stu den tów i wy tłu ma czy li im po wo dy i ce le zor ga ni zo wa nia ak cji boj ko -
to wej. Jed no cze śnie bo gat si o paź dzier ni ko we do świad cze nia stu den tów war szaw skich
prze strze ga li przed prze nie sie niem pro te stu po za uczel nia ne mu ry, co upraw do po dob nia -
ło by uży cie sił po rząd ko wych przez wła dze. Apel ten spo tkał się ze zro zu mie niem i ak cep -
ta cją stu den tów, świa do mych ewen tu al nych skut ków star cia z mi li cją. Stu dent czwar te go
ro ku geo gra fii Bog dan Lam precht w li ście do swe go ko le gi uczą ce go się we Wro cła wiu
po in for mo wał o sy tu acji w To ru niu i pro sił o ja ką kol wiek for mę wspar cia dzia łań to ruń -
skich stu den tów: „[W]iedz i pa mię taj, że to, co ro bi my, to nie z ra cji re[a]kcji, ale po pro -
stu z ra cji by tu. Chce my, aby ośro dek wro cław ski po parł na sze żą da nia. Ro bi my to na ra zie
ostroż nie w ra mach uczel ni. Nie chce my tak że wy cho dzić na uli cę, chy ba że zmu si nas ko -
niecz ność. Ale skut ki mo gą być opła ka ne. Nie chce my ta kiej osta tecz no ści”79.

Po mi mo obaw i na pię te go ocze ki wa nia na wie ści od prze by wa ją cej w War sza wie de -
le ga cji stu denc kiej na zwo ła nym w sto łów ce wie cu pa no wa ła en tu zja stycz na at mos fe ra.
Jed na ze stu den tek re la cjo no wa ła: „[D]zi siaj się w sto łów ce ze bra li wszy scy stu den ci, ale
nikt nie brał obia du. Wszy scy się roz sie dli i za czę li śpie wać na me lo dię pio sen ki «Przy -
by li uła ni pod okien ko» pio sen kę uło żo ną na pręd ce – «Przy by li stu den ci do sto łów ki»
itd.”80. W stu denc kim re per tu arze nie za bra kło też pie śni re wo lu cyj nej „Na ba ry ka dy”81
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74 Ibi dem, Wy ciąg z li stu M. Gar dziń skie go do E. Gar dziń skiej, 8 XI 1957 r., k. 182.
75 We dług do nie sie nia in for ma to ra ps. „D–27” wiec trwał w godz. 13.00–15.00. AIPN By, 001/243,

t. 1, Do nie sie nie in for ma to ra ps. „D–27”, 8 XI 1957 r., k. 32.
76 AIPN By, 084/83, t. 1, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z kie row ni kiem sto łów ki Jó ze fem Gra bow -

skim, 9 XI 1957 r., k. 101.
77 Ibi dem, Wy ciąg z li stu B.S. do S. Du szyń skie go, 9 XI 1957 r., k. 184.
78 We dług in for ma to ra ps. „D–27” or ga ni za to rzy pro te stu na gry wa li i fo to gra fo wa li prze bieg wie cu

w sto łów ce w dniu 8 XI 1957 r. AIPN By, 001/243, t. 1, Do nie sie nie in for ma to ra ps. „D–27”, 8 XI 1957 r.,
k. 32. Znaj du je to czę ścio we po twier dze nie w li ście stu dent ki Bo że ny S., któ ra twier dzi ła, że wy stą pie -
nia wie co we stu den tów zo sta ły na gra ne na ta śmie ma gne to fo no wej i na stęp nie od twa rza ne po przez głoś -
ni ki ra dio wę zła. AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ja śnie nie, 9 XI 1957 r., k. 151.

79 AIPN By, 084/83, t. 1, Od pis li stu Bog da na Lam prech ta z To ru nia do E. Adam cza ka, 9 XI 1957 r., k. 179.
80 Ibi dem, Wy ciąg z li stu Z. Po czwar dow skiej do K. i J. Po czwar dow skich, 9 XI 1957 r., k. 192.
81 Ibi dem, Fo to ko pia li stu do J. Kry szak, 11 XI 1957 r., k. 130–135.
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i „Mar szu Gwar dii Lu do wej” (roz po czy na ją ce go się od słów: „My ze spa lo nych wsi, My
z gło du ją cych miast”). In na stu dent ka w swym li ście pi sa ła, że „[w]szy scy stu den ci ze -
bra li się w sto łów ce i śpie wa li «stu denc ka do la tra la la» itd. Śpie wa li, wrzesz cze li i cze -
ka li na rek to ra”82. 

Do stu den tów pi kie tu ją cych 8 li sto pa da 1957 r. w po miesz cze niach sto łów ki rek tor
Hen ryk Szar ski przy był dwu krot nie. Pod czas pierw szej wi zy ty to wa rzy szy li mu pro rek -
tor ds. na ucza nia Bro ni sław Wło dar ski83 i człon ko wie kie row nic twa Wy dzia łu Ma te ma -
ty ki, Fi zy ki i Che mii – dzie kan Wi told Za cha re wicz84 i pro dzie kan Jan Kru po wicz85.
Rek tor zwró cił się wów czas do stu den tów zgro ma dzo nych w sto łów ce o jej opusz cze nie
i za gro ził za sto so wa niem sank cji wo bec osób na ru sza ją cych dys cy pli nę i po rzą dek86.
W spi sa nej po la tach re la cji Hen ryk Szar ski wspo mi nał, że przede wszyst kim sta rał się
wy ja śnić stu den tom mo ty wy pod ję tych oszczęd no ści, bez pre cy zyj ne go wska zy wa nia
osób od po wie dzial nych za ich wpro wa dze nie87. Po mi mo wro giej re ak cji (stu den ci za re -
ago wa li gwiz da mi i śpie wem pio se nek) je go apel zo stał wy słu cha ny i oso by pi kie tu ją ce
sto łów kę opu ści ły bu dy nek88. Wkrót ce jed nak po odej ściu rek to ra de mon stran ci po wró -
ci li do sto łów ki i za żą da li je go po now ne go przy by cia. Pod czas dru giej wi zy ty rek tor Szar -
ski od po wia dał na py ta nia, któ re w imie niu pro te stu ją cych za da wał Eu ge niusz Sy nak.
Do ty czy ły one peł ne go wy ja śnie nia oko licz no ści pod ję cia de cy zji o za wie sze niu ulgo -
wych abo na men tów obia dów. Rek tor za po wie dział, że spra wa ulgo we go ży wie nia zo sta -
nie wkrót ce roz pa trzo na przez wy dzia ło wą ko mi sję, w któ rej skład wej dą rów nież
przed sta wi cie le stu den tów89. Do pro te stu ją cych prze ma wiał tak że Zdzi sław Ma rzec, który
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82 Ibi dem, Wy ciąg z li stu B. Fi li pow skiej do A. i S. Błasz czy ków, 9 XI 1957 r., k. 195.
83 Bro ni sław Wło dar ski (1895–1974), hi sto ryk. W la tach 1945–1966 pra cow nik na uko wy UMK w To -

ru niu, 1956–1962 pro rek tor ds. na ucza nia UMK. Pra cow ni cy na uki i dy dak ty ki…, s. 744–745.
84 Wi told Za cha re wicz (1904–1974), che mik. W la tach 1927–1939 pra cow nik na uko wy USB w Wil -

nie, 1946–1974 pra cow nik na uko wy UMK w To ru niu (1956–1959 i 1964–1968 dzie kan Wy dzia łu Ma -
te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii); 1952–1956 po seł na Sejm PRL z ra mie nia PZPR. Ibi dem, s. 771.

85 Jan Kru po wicz (1905–2007), che mik. W 1939 r. pra cow nik na uko wy USB w Wil nie, 1946–1964
pra cow nik na uko wy UMK w To ru niu (1957–1962 pro dzie kan i dzie kan Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki
i Che mii), 1964–1976 pra cow nik na uko wy WSR/AR w Lu bli nie. Ibi dem, s. 377.

86 Mniej zde cy do wa ną po sta wę rek to ra Szar skie go wo bec straj ku ją cych przed sta wił w swym li ście
do ro dzi ny Jó zef Ju dziń ski: „Rek tor wy stra szo ny bła ga stu den tów, że by za prze sta li straj ku, i w kil ka go -
dzin póź niej stra szy wy rzu ce niem z uczel ni (wszy scy straj ku ją, wszyst kich nie wy rzu ci)”. Cyt. za: AIPN
By, 084/83, t. 1, Od pis li stu Jó ze fa Ju dziń skie go do A. Ju dziń skie go, 8 XI 1957 r., k. 180.

87 „Pew ne go dnia do nie sio no mi, że w po łu dnie wy buchł boj kot sto łów ki wy wo ła ny oszczęd no ścia -
mi. Znacz nie mniej osób zja wi ło się w po rze obia do wej, a ci, któ rzy przy szli, od bie ra ją je dze nie na ta -
ler zach, po czym nie tknąw szy go, wy rzu ca ją do po jem ni ków prze zna czo nych na reszt ki. Nie opusz cza ją
też sto łów ki, lecz chcą roz ma wiać z rek to rem. Na tych miast po je cha łem na miej sce i sta nąw szy na krześ -
le, sta ra łem się na mó wić stu den tów do prze rwa nia de mon stra cji. Skądś po ja wił się mi kro fon i mo je sło -
wa zo sta ły na gra ne na ta śmę. Opi sa łem ge ne zę oszczęd no ści, nie wspo mi na jąc jed nak, że opar łem się
na ra dach urzęd ni ków uni wer sy tec kich i mi ni ster stwa, oświad czy łem, że win na jest mo ja oso bi sta lek -
ko myśl ność […]. Tłu ma czy łem, że je dze nie, być mo że mniej smacz ne, jest jed nak wy star cza ją ce. Nic
nie osią gną łem”. Cyt. za: H. Szar ski, op. cit., s. 340.

88 Re ak cję stu den tów przed sta wi ła w li ście stu dent ka Ja go da Zie lon ka: „W sto łów ce za ję li śmy miej -
sca i nikt nie brał obia du. Przy je chał rek tor. Pal nął mo wę – i nic z te go, nikt na wet się nie ru szył”. Cyt.
za: AIPN By, 084/83, t. 1, Od pis li stu Ja go dy Zie lon ków ny, stu dent ki, do Wie sła wa Spy ra z Gdań ska
z 8 XI 1957 r., 9 XI 1957 r., k. 174.

89 Ibi dem, No tat ka służ bo wa Ta de usza Gro bel skie go z roz mo wy z kie row ni kiem Do mu Aka de mic -
kie go nr 4 Sta ni sła wem Dzia kiem, 9 XI 1957 r., k. 104.
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wzy wał stu den tów do prze rwa nia pi kie ty i zje dze nia obia du. Za rów no wy ja śnie nia rek -
to ra, jak i apel Mar ca nie spo tka ły się ze zro zu mie niem stu den tów. Pod ko niec wie cu po -
now nie za brał głos Sy nak, któ ry za po wie dział, że o to ruń skim wie cu zo sta ną
po in for mo wa ni stu denc cy de le ga ci w War sza wie, a tak że stu den ci war szaw scy. Po nad to
prze strze gał obec nych przed po dej mo wa niem ja kich kol wiek prób prze nie sie nia stu denc -
kie go pro te stu po za uczel nia ne mu ry. We zwa nie to by ło za sad ne, gdyż w cza sie wie cu
za uwa żo no wy raź nie zwięk szo ną licz bę mi li cjan tów peł nią cych służ bę pa tro lo wą wo kół
bu dyn ków uni wer sy tec kich. Stu den ci dość po wszech nie uwa ża li, że funk cjo na riu szy MO
we zwał rek tor Szar ski90, co pod no si ło i tak wy so ki po ziom emo cji to wa rzy szą cych ma -
ni fe sta cji. Osta tecz nie po godz. 15.00 wiec zo stał za koń czo ny, a stu den ci ro ze szli się
w ce lu zor ga ni zo wa nia we wła snym za kre sie wy ży wie nia91. Uda li się do ba rów w mieś -
cie lub skle pów spo żyw czych92, ewen tu al nie przy go to wa li po sił ki na ma szyn kach ga zo -
wych i elek trycz nych dzia ła ją cych na ko ry ta rzach w do mach stu denc kich93.

Pierw sza in for ma cja o pla no wa nym roz po czę ciu stu denc kiej ak cji do tar ła do SB 8 li -
sto pa da 1957 r. o godz. 9.00 ra no – dzię ki pod słu cho wi te le fo nicz ne mu94. Praw do po dob -
nie wia do mość ta po cho dzi ła z roz mo wy po mię dzy kie row ni kiem Mar cem a rek to rem
Szar skim. Ko lej nym źró dłem in for ma cji do ty czą cych sy tu acji straj ko wej na UMK by li
in for ma tor ps. „D–27” i agent ps. „Kwiat kow ski”. Po nad to to ruń ska SB mo gła sko rzy -
stać z po mo cy agen ta ps. „Prus”95 oraz in for ma to rów ps. „Bau er”96 i ps. „Wik tor”97, któ -
rzy dys po no wa li moż li wo ścią zbie ra nia in for ma cji o sy tu acji na UMK. Ko rzy sta no
rów nież z kon tak tów „z ak ty wem uczel nia nym – par tyj nym i bez par tyj nym” oraz z pra -
cow ni ka mi na uko wy mi i ad mi ni stra cyj ny mi uczel ni, a tak że stu den ta mi.

Po otrzy ma niu in for ma cji o „straj ku gło do wym” stu den tów Re fe rat ds. Bez pie czeń -
stwa KM MO w To ru niu prze słał o tym ra port do kie row nic twa SB KW MO w Byd gosz -
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90 Stu dent ka Te re sa Ro gow ska w li ście na pi sa ła: „W stu den tach wrze. Dziś w po łu dnie zro bi li wiel -
kie ze bra nie, na któ re «za pro si li» rek to ra. Zja wił się, ow szem, ale przed tym za wia do mił mi li cję, któ ra
dla wszel kie go po rząd ku za czę ła się mo men tal nie krę cić ko ło aka de mi ka”. Cyt. za: AIPN By, 084/83,
t. 1, Wy ciąg z li stu T. Ro gow skiej do M. Ro gow skiej, 9 XI 1957 r., k. 193. O obec no ści pa tro li mi li cyj -
nych w po bli żu aka de mi ków zob. rów nież ibi dem, Wy ciąg z li stu NN do Ja na Adam kie wi cza, 9 XI
1957 r., k. 196. 

91 AIPN By, 001/243, t. 1, Do nie sie nie in for ma to ra ps. „D–27”, 8 XI 1957 r., k. 33; AIPN By, 084/83,
t. 1, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć w spra wie wy kry cia in spi ra to rów straj ku na UMK w To ru -
niu, 9 XI 1957 r., k. 90.

92 We dług do ku men ta cji SB nie któ rzy stu den ci nie za pła ci li w ba rach za skon su mo wa ne da nia, co
skut ko wa ło wnie sio ny mi do rek to ra skar ga mi re stau ra to rów. AIPN By, 084/83, t. 1, No tat ka służ bo wa
por. Wła dy sła wa Du dziń skie go z roz mo wy z pra cow ni kiem UMK, 9 XI 1957 r., k. 103.

93 Ibi dem, No tat ka służ bo wa dot. sy tu acji w dniu 9 XI 1957 r. na UMK, 9 XI 1957 r., k. 105.
94 Ibi dem, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć w spra wie wy kry cia in spi ra to rów straj ku na UMK w To -

ru niu, 9 XI 1957 r., k. 89.
95 Ma rian Bo rze stow ski (ur. 1924), praw nik. W la tach 1953–1969 re je stro wa ny ja ko oso bo we źró -

dło in for ma cji pod ps. „Prus” i „Hen ryk Ja montt”. AIPN By, 001/259, t. 1–14.
96 Fran ci szek Bin ne be sel (ur. 1924). W la tach 1956–1990 re je stro wa ny ja ko oso bo we źró dło in for -

ma cji pod ps. „Bau er”. AIPN By, 077/192, Dzien nik re je stra cyj ny sie ci agen tu ral nej KW MO w Byd -
gosz czy, b.p. 

97 Ge rard Kap tur, na uczy ciel. W la tach 1953–1961 re je stro wa ny ja ko oso bo we źró dło in for ma cji
pod ps. „Czar ny” i „Wik tor”. AIPN By, 077/197, Księ ga re je stra cji sie ci agen tu ral no -in for ma cyj nej jed -
no stek te re no wych WUBP/WUdsBP w Byd gosz czy, k. 127–128; AIPN By, 00143/11, Dzien nik ar chi -
wal ny te czek per so nal nych i pra cy OZI b. WUSW w Byd gosz czy, k. 71–72.
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czy, któ re z ko lei wia do mość o sy tu acji na UMK prze ka za ło do byd go skie go KW PZPR.
Wo je wódz ka in stan cja par tyj na wy de le go wa ła do To ru nia se kre ta rza ds. pro pa gan dy KW
PZPR Ze no na Jun dził ła, któ ry z człon ka mi ak ty wu uczel nia nej or ga ni za cji par tyj nej kon -
sul to wał spo so by roz wią za nia straj ku. Na to miast kie row nic two SB KW MO w Byd gosz -
czy od de le go wa ło do To ru nia gru pę pra cow ni ków Wy dzia łu III z Hen ry kiem Do jer skim
na cze le98. Re ali zu jąc po le ce nie za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. bez pie -
czeń stwa ppłk. Jan Ona ci ka, je den z ofi ce rów to ruń skiej SB, naj praw do po dob niej Zyg -
munt Gro chow ski, od był roz mo wę te le fo nicz ną z rek to rem UMK Szar skim. Gro chow ski
po in for mo wał Szar skie go o pro te ście stu den tów i sta rał się uzy skać je go zgo dę na in ter -
wen cję sił po rząd ko wych na te re nie uczel ni w ce lu za koń cze nia trwa ją cej ak cji straj ko -
wej. Szar ski od mó wił i oświad czył, że po dej mie wszel kie sta ra nia zmie rza ją ce
do spo koj ne go za koń cze nia trwa ją ce go pro te stu99.

O na stro jach pa nu ją cych wśród stu den tów w cza sie trwa nia „straj ku gło do we go”
świad czą ich li sty wy sy ła ne do ro dzin i zna jo mych, któ re zo sta ły prze chwy co ne przez
funk cjo na riu szy SB. War to pod kre ślić, że zo sta ła skon fi sko wa na ca ła za miej sco wa ko -
re spon den cja to ruń skich stu den tów100. W li stach prze wi ja się przede wszyst kim po czu -
cie obu rze nia stu den tów na za ist nia łą sy tu ację oraz in do len cję władz uczel ni, a tak że
sa tys fak cji ze spraw nej or ga ni za cji pro te stu i so li dar no ści wśród stu den tów1 01. Po nad to
w wie lu li stach wy ja śnio no spo so by prze trwa nia trud no ści apro wi za cyj nych. Stu dent ka
Bar ba ra Obu chow ska na pi sa ła: „[K]upi li śmy chleb i ze szmal cem [sic!] «wsu wa my», że
aż mi ło. Po pi ja my wo dą i cześć! Ze sto łów ki ape tycz ne za pa chy le cą do nas, bo sto łów -
ka na prze ciw nas, ale bę dzie my so li dar ni i nie zła mie my się”102. Z ko lei stu dent ka bio lo -
gii Bar ba ra Ja błoń ska na pi sa ła: „[C]ała wła dza włącz nie z rek to rem la ta jak kot
z pę che rzem – nie ste ty na de cy zję stu den tów nie ma si ły. Wy obraź so bie, ja ką trze ba mieć
sil ną wo lę – po ko ry ta rzu pach nie sma ko wi ty ko tlet scha bo wy, na trze cie da nie kom pot,
a kisz ka mar sza po grze bo we go rżnie…”103. W in nym li ście Ja błoń ska wy ja śnia ła swój
spo sób na prze trwa nie przy mu so wej gło dów ki: „W tej chwi li co praw da le żę w łóż ku,
ale ze wzglę du na strajk gło do wy na kon to na szych władz i sto łów ki. […] Ale cza sy
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98 AIPN By, 060/14, Spra woz da nie SB KM MO w To ru niu za IV kwar tał 1957 r., 29 XII 1957 r.,
k. 97. Za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III SB KW MO w Byd gosz czy Hen ryk Do jer ski współ uczest ni czył
w opra co wa niu Pla nu ope ra cyj nych przed się wzięć w spra wie wy kry cia in spi ra to rów straj ku na UMK
w To ru niu z 9 XI 1957 r. AIPN By, 084/83, t. 1, k. 89–93.

99 AIPN By, 060/14, Spra woz da nie SB KM MO w To ru niu za IV kwar tał 1957 r., 29 XII 1957 r.,
k. 86.

100 W spra woz da niu z pra cy to ruń skiej SB pod czas straj ku stu denc kie go na pi sa no, że „skon fi sko wa -
no wszel ką ko re spon den cję stu den tów kie ro wa ną do ośrod ków aka de mic kich na te re nie kra ju i in nych,
szcze gól nie tą, z któ rej tre ści wy ni ka ło, iż straj ku ją cy na wo łu ją do po par cia straj ku bądź też wy ol brzy -
mia ją nie któ re fak ty itp.”. Cyt. za: ibidem.

101 „[Wła dze uczel ni] nic nie wskó ra ją do pó ty, do pó ki nie da dzą nam je dze nia po ce nach po przed -
nich. Tłu ma czą się, że nie ma ją fun du szu, ale jak do tej po ry je mie li i […] na gle […] fun du sze znik nę -
ły? Ca łe brac two boj ko tu je i nie je. De le ga cja stu den tów […] z To ru nia wy je cha ła do War sza wy,
do Go muł ki. Brac two jest ta kie zgra ne, że aż przy jem nie. Zresz tą pil nu je ko mi sja, czy kto nie idzie do sto -
łów ki, by żar cie brać. Za łeb bio rą tych, któ rzy chcie li by się wy ła mać”. Cyt. za: AIPN By, 084/83, t. 1,
Wy ciąg z li stu B. Fi li pow skiej do A. i S. Błasz czy ków, 9 XI 1957 r., k. 195; ibi dem, Wy ciąg z li stu
H. Andrze jew skie go do J. Ku bia ko wej z 8 XI 1957 r., 9 XI 1957 r., k. 154–155.

102 Ibi dem, Wy ciąg z li stu B. Obu chow skiej do D. Ma miń skiej, 9 XI 1957 r., k. 188.
103 Ibi dem, Wy ciąg z li stu B. Ja błoń skiej do O. Za jącz kow skie go, 8 XI 1957 r., k. 190.
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nastały, niech ich ja sna kal ka…! W łóż ku ja koś bez je dze nia ła twiej wy trzy mać…”104.
Na to miast stu dent ka Kry sty na Kar piń ska w li ście do swej mat ki strajk sto łów ko wy oce -
nia ła ja ko „uroz ma ice nie” na tle co dzien ne go ży cia stu den tów i za sta na wia ła się, ja kie
bę dą ewen tu al ne dal sze kon se kwen cje w wy pad ku nie osią gnię cia ce lów za ło żo nych przez
stu den tów105. Or ga ni za to rzy boj ko tu sto łów ko we go pla no wa li, że w ra zie fia ska pod ję tej
ini cja ty wy strajk zo sta nie po sze rzo ny i obej mie wy kła dy oraz za ję cia dy dak tycz ne106.
Jed no cze śnie o po wa dze sy tu acji przy po mi na ła stu den tom zwięk szo na obec ność funk -
cjo na riu szy mi li cji w po bli żu bu dyn ków uni wer sy tec kich.

W związ ku z nie ustę pli wą po sta wą rek to ra Szar skie go uczest ni cy pro te stu sto łów ko -
we go pew ne na dzie je wią za li z trzy oso bo wą de le ga cją to ruń skie go ZSP prze by wa ją cą
w Mi ni ster stwie Szkol nic twa Wyż sze go w War sza wie. Ze wzglę du na zbyt ską pe in for -
ma cje nie jest moż li we wia ry god ne usta le nie skła du tej de le ga cji – na jej cze le stał praw -
do po dob nie prze wod ni czą cy RU ZSP E. Mo dze lew ski. Wia do mo, że wy je cha ła ona
w go dzi nach ran nych w dniu roz po czę cia ak cji straj ko wej. Pod czas pro wa dzo nych roz -
mów z urzęd ni ka mi mi ni ster stwa de le ga ci zdo ła li uzy skać za pew nie nie, że na cel po sił -
ków sprze da wa nych po ce nach ulgo wych zo sta nie prze ka za na do dat ko wa kwo ta
w wy so ko ści 100 tys. zł. Wia do mość o mi ni ste rial nej de cy zji te le fo nicz nie prze ka zał Sy -
na ko wi dzia łacz Ra dy Na czel nej ZSP Jur kie wicz1 07. O uzy ska niu pie nię dzy z mi ni ster -
stwa zo sta li po in for mo wa ni stu den ci za po śred nic twem ra dio wę zła póź nym wie czo rem
(ok. godz. 22.00) 8 li sto pa da 1957 r.108 Przy zna na su ma nie by ła wy star cza ją ca do ob ję -
cia zniż ko wy mi po sił ka mi wszyst kich za in te re so wa nych stu den tów, nie mniej jed nak uzy -
ska nie mi ni ste rial nej de kla ra cji w tym za kre sie by ło du żym suk ce sem ne go cja to rów
i bar dzo no bi li to wa ło dzia ła czy uczel nia ne go ZSP w oczach to ruń skich stu den tów. 

Człon ko wie de le ga cji po wró ci li do To ru nia 9 li sto pa da 1957 r. W tym dniu
na godz. 13.00 za po wie dzia no zwo ła nie wie cu w sto łów ce i ofi cjal ne ogło sze nie wy ni -
ków roz mów prze pro wa dzo nych w sto li cy. Od nich bo wiem za le ża ła de cy zja o kon ty nu -
acji lub prze rwa niu ak cji straj ko wej. Po zy tyw ne re zul ta ty roz mów spo tka ły się z ra do ścią
zgro ma dzo nych stu den tów i zo sta ły od czy ta ne ja ko suk ces pro wa dzo ne go „straj ku gło -
do we go”. En tu zja stycz ne na stro je stu dził przy by ły na ze bra nie rek tor Szar ski, któ ry
uprze dzał stu den tów przed nad mier ny mi na dzie ja mi na zmia nę de cy zji w spra wie ulgo -
we go sprze da wa nia po sił ków. Jed no cze śnie ostrze gał, że stu den ci nie prze strze ga ją cy
prze pi sów po rząd ko wych bę dą usu wa ni z uczel ni, co spo tka ło się z go rącz ko wą re ak cją
uczest ni ków spo tka nia, któ rzy wy gwiz da li rek to ra. Nie mniej jed nak po za koń cze niu
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104 Ibi dem, Wy ciąg z li stu B. Ja błoń skiej do C. Ko lib ka, 8 XI 1957 r., k. 191.
105 „Bę dzie my ja dać, gdzie kto mo że. By łam dziś w ba rze, a ko la cję [bę dę] ja dać wła snym po my -

słem. Ma muś ku, nie wiem, co wskó ra my tym straj kiem, naj pew niej nic, ale to wszyst ko jest uroz ma ice -
niem… Przy szła Kry sty na i opo wia da, …że tyl ko nasz To ruń tak się wy głu pił z tą pod wyż ką i że
straj ku je my aż do skut ku, je śli nie cof ną, to doj dzie do «walk zbroj nych». Cie ka wa je stem, jak to bę dzie
wy glą dać. Dzie ka nat ob li cza stra ty…”. Cyt. za: ibi dem, Wy ciąg z li stu K. Kar piń skiej do I. Kar piń -
skiej, 9 XI 1957 r., k. 194.

106 Ibi dem, Ste no gram roz mo wy te le fo nicz nej nie zi den ty fi ko wa ne go dzia ła cza ZSP ze stu dent ką,
8 XI 1957 r., k. 203.

107 Ibi dem, Ste no gram roz mo wy te le fo nicz nej Sy na ka z dzia ła czem RN ZSP Jur kie wi czem,
8 XI 1957 r., k. 205.

108 Ibi dem, Od pis li stu Ja go dy Zie lon ków ny, stu dent ki, do Wie sła wa Spy ra z Gdań ska z 8 XI 1957 r.,
9 XI 1957 r., k. 174.
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zebra nia stu den ci sko rzy sta li z obia du wy da wa ne go w sto łów ce i tym sa mym za koń czy li
pro wa dzo ny od do by boj kot109.

To nu ją ce w swej wy mo wie wy stą pie nie Szar skie go do stu den tów wy ni ka ło z fak tu,
że tuż przed wie cem prze pro wa dził on trud ną roz mo wę z wi ce mi ni ster szkol nic twa wyż -
sze go Eu ge nią Kras sow ską, któ ra nie ukry wa ła swe go ne ga tyw ne go sta no wi ska wo bec
przy zna nia do dat ko wych pie nię dzy dla UMK. Pod kre śla ła, że gdy by urzęd ni cy mi ni ste -
rial ni pro wa dzą cy roz mo wy z de le ga cją stu denc ką wie dzie li o ak cji straj ko wej, to
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109 Ibi dem, No tat ka służ bo wa z roz mo wy z kie row ni kiem sto łów ki Jó ze fem Gra bow skim,
9 XI 1957 r., k. 101–102; AIPN By, 001/243, t. 1, Do nie sie nie in for ma to ra ps. „D–27”, 9 XI 1957 r., k. 36.

Omówienie treści podsłuchanej rozmowy wiceminister szkolnictwa wyższego 
E. Krassowskiej z rektorem UMK H. Szarskim z 9 XI 1957 r. 

(AIPN By, 084/83, t. 1)
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pieniędzy tych by nie przy zna li. Pod czas roz mo wy te le fo nicz nej rek tor Szar ski nie zgod -
nie z praw dą przed sta wiał obie ini cja ty wy (tj. wy jazd de le ga cji stu den tów do War sza wy
i „strajk gło do wy”) ja ko wza jem nie od sie bie nie za leż ne. Pod kre ślał, że wy jazd de le ga -
tów na roz mo wy do mi ni ster stwa był zu peł nie le gal ny, a oni sa mi re pre zen to wa li uczel -
nia ną or ga ni za cję ZSP. Po nad to – co istot ne – mie li nie wie dzieć o or ga ni za cji boj ko tu
sto łów ki i nie mieć nic wspól ne go z or ga ni za to ra mi straj ku. By ło to zręcz ne wy ja śnie -
nie, po nie waż ujaw nie nie ści słych związ ków ist nie ją cych mię dzy obie ma ini cja ty wa mi
gro zi ło nie tyl ko unie waż nie niem kon ce sji uzy ska nych w War sza wie, lecz tak że moż li -
wym po cią gnię ciem człon ków de le ga cji i kie row nic twa to ruń skiej RU ZSP do od po wie -
dzial no ści. Na za koń cze nie roz mo wy Kras sow ska za po wie dzia ła, że wię cej pie nię dzy
uczel nia na ce le ży wie nia nie do sta nie i po win na prze pro wa dzić we ry fi ka cję stu den tów
ubie ga ją cych się o ulgo we po sił ki1 10. 

Te ma ty ka „straj ku gło do we go” zo sta ła omó wio na 19 li sto pa da 1957 r. pod czas po -
sie dze nia człon ków Se na tu UMK z udzia łem za pro szo nych przed sta wi cie li ZSP. Rek tor
Szar ski przed sta wił po wo dy ogra ni cze nia licz by wy da wa nych kart sto łów ko wych oraz
po dej mo wa ne w tej spra wie nie uda ne in ter wen cje w mi ni ster stwie. Od no sząc się do ini -
cja ty wy boj ko tu sto łów ki przez stu den tów, stwier dził, że „mło dzież bar dzo wzię ła to so -
bie do ser ca, w do mach stu denc kich uka za ło się sze reg pro pa gan do wych afi szów, nie któ re
na wet w dość pro wo ka cyj nej for mie”111. In te re su ją cy frag ment wy stą pie nia rek to ra Szar -
skie go do ty czył wy ja śnie nia suk ce su osią gnię te go przez de le ga cję ZSP w War sza wie
8 listo pa da 1957 r. Za de cy do wał o nim szczę śli wy zbieg oko licz no ści, po nie waż do bud -
że tu mi ni ster stwa wpły nę ła nie wy ko rzy sta na przez Szko łę Głów ną Go spo dar stwa Wiej -
skie go kwo ta w wy so ko ści 100 tys. zł i wła śnie ona zo sta ła uzy ska na przez to ruń skich
stu den tów. Jak wy ja śniał Szar ski, „był to oczy wi ście zbieg oko licz no ści. Lecz sy tu acja
przed sta wia ła się tak, że moż na by ło są dzić, iż pie nią dze zo sta ły przy zna ne na sku tek
zajść, ja kie mia ły miej sce w To ru niu. W rze czy wi sto ści, gdy by mi ni ster stwo o tym wie -
dzia ło, na pew no nie da ło by nic”112. 

Od mien ny od rek to ra Szar skie go punkt wi dze nia na spra wę wza jem nych za leż no ści
po mię dzy ne go cja cja mi w mi ni ster stwie a boj ko tem sto łów ki w To ru niu pre zen to wa li
człon ko wie RU ZSP. W do ku men cie z lu te go 1958 r. te mu za gad nie niu zo stał po świę co -
ny ni niej szy frag ment: „[C]zu wa nie nad co dzien ny mi spra wa mi by to wy mi stu den tów
jest ko niecz ne, gdyż wła dze uczel ni nie za wsze w po rę re agu ją na drob ne nie do pa trze nia
ad mi ni stra cji i nie raz wy ka zu ją zbyt ma ło za in te re so wa nia ży ciem mło dzie ży, o czym
mo gli śmy się prze ko nać w li sto pa dzie ubie głe go ro ku [tj. 1957 r. – przyp. P.R.], gdy wy -
ni kły trud no ści sto łów ko we, co w kon se kwen cji do pro wa dzi ło do zor ga ni zo wa nia przez
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110 AIPN By, 084/83, t. 1, No tat ka z prze bie gu roz mo wy rek to ra Hen ry ka Szar skie go z wi ce mi ni ster
szkol nic twa wyż sze go Eu ge nią Kras sow ską, 9 XI 1957 r., k. 208. W spi sa nych po la tach wspo mnie niach
Szar ski pod kre ślał, że mi ni ster Kras sow ska by ła go to wa za blo ko wać de cy zję o przy zna niu 100 tys. zł.
Zde cy do wa nie sprze ci wia ła się ule ga niu żą da niom pro te stu ją cych stu den tów, co w jej opi nii mia ło pro -
wa dzić do ob ni że nia au to ry te tu rek tor skie go. Szar ski był prze ciw ne go zda nia. Uwa żał, że cof nię cie obie -
ca nych środ ków spo wo du je nad szarp nię cie je go au to ry te tu wśród stu den tów. Ta ka ar gu men ta cja mia ła
spra wić, że osta tecz nie Kras sow ska ustą pi ła. H. Szar ski, op. cit., s. 341.

111 AUMK, R–5, Pro to ko ły po sie dzeń Se na tu UMK 1956/1957–1957/1958, Pro to kół nr 2 po sie dze -
nia Se na tu Aka de mic kie go UMK, 19 XI 1957 r., k. 14.

112 Ibi dem.
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stu den tów gło dów ki. Gdy by nie sta ra nia R[ady] U[czel nia nej] o uzy ska nie do dat ko wych
kre dy tów, mo gło by dojść do więk sze go wy stą pie nia mło dzie ży, niż mia ło to miej sce”113.

Pro test sto łów ko wy to ruń skich stu den tów zo stał su ro wo oce nio ny przez miej sco we
i wo je wódz kie wła dze par tyj ne. Kry tycz nie od nie sio no się przede wszyst kim do in do -
len cji KU PZPR, któ ry nie był w sta nie prze ciw dzia łać ini cja ty wie zor ga ni zo wa nia straj -
ku stu denc kie go. W opi nii I se kre ta rza to ruń skiej or ga ni za cji par tyj nej Wik to ra
So po row skie go uczel nia na or ga ni za cja par tyj na by ła prak tycz nie ubez wła sno wol nio na
przez dzia łal ność pro wa dzo ną wśród stu den tów przez je zu itów. Pod kre ślał on, że wie lu
stu den tów bę dą cych człon ka mi PZPR „ni czym się nie róż ni od [osób] naj bar dziej pod -
po rząd ko wa nych wpły wom je zu ic kim na uczel nię”114. Ja ko po twier dze nie swej oce ny
wska zy wał na „strajk gło do wy”, któ ry był w du żej mie rze współ or ga ni zo wa ny przez stu -
den tów bę dą cych człon ka mi par tii. W su kurs So po row skie mu przy szedł in ny uczest nik
ze bra nia, któ ry ubo le wał nad nie go dzi wo ścią stu den tów wo bec par tii i pań stwa oraz za -
le cał kar ne re le go wa nie uczest ni ków pro te stu z uczel ni115. Przed sta wi cie le uni wer sy te tu
to ruń skie go uczest ni czą cy w to czą cej się dys ku sji na ple num KM PZPR sta ra li się tak -
tow nie to no wać kry tycz ne wy po wie dzi do ty czą ce UMK116.

Za koń cze nie boj ko tu sto łów ko we go nie ozna cza ło uspo ko je nia sy tu acji na uczel ni.
W opi nii sze fa to ruń skie go re fe ra tu SB na dal by ło wy so kie ry zy ko wy bu chu no we go
straj ku. Wy ni ka ło to z fak tu, że stu den ci od nie śli je dy nie po ło wicz ny suk ces117. Po nad to
at mos fe ry nie po pra wia ły wy wie sza ne w dzie ka na tach ogło sze nia o wy da la niu z uczel ni
spraw ców pro te stu118. We dług do nie sie nia in for ma to ra ps. „D–27” prze wod ni czą cy ko -
mi sji sto łów ko wej1 19 Ed mund Mar cy siak wy ra żał opi nię, że w ra zie za sto so wa nia ja kich -
kol wiek sank cji wo bec stu den tów za prze pro wa dzo ną ak cją straj ko wą doj dzie
do ko lej nych wy stą pień: „[G]dy by wła dze mi li cji oraz bez pie czeń stwa, któ re są rów nież
po waż nie za in te re so wa ne spra wą straj ku, do ko na ły ja kich kol wiek aresz to wań przy wód -
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113 AUMK, Dział Na uki UMK, 10/18, Pro ble my i po stu la ty pra cy RU ZSP w To ru niu, [lu ty 1958 r.],
k. 51.

114 APB, KM PZPR w To ru niu, II/9, Re fe rat I se kre ta rza KM PZPR w To ru niu Wik to ra So po row -
skie go pt. „Mo ral ność człon ka par tii – jed nym z pod sta wo wych ele men tów kie row ni czej ro li par -
tii”, 2 X 1957 r., b.p. So po row ski wska zy wał na du że wpły wy je zu itów na mło dzież stu denc ką na UMK
i twier dził, że „wy ko rzy stu je się wszel kie środ ki i chwy ty pro pa gan do we, by pod ju dzać mło dzież, by
w opi nii pu blicz nej wy ro bić prze świad cze nie, że ta mło dzież ży je w strasz nych wa run kach. […] O tym
wszyst kim mó wi my dziś, bo z am bon je zu ic kich idą ape le przed sta wia ją ce tra ge dię mło dzie ży, cel wia -
do my”.

115 „Mło dzież uni wer sy tec ka urzą dza wy czy ny szko dli we dla na sze go ustro ju spo łecz ne go. […] Prze -
cież stu den ci chy ba wie dzą, że par tia i rząd uła twia im zdo by cie wie dzy dla ich do bra i że w tym ce lu
po no si po waż ne cię ża ry ca łe spo łe czeń stwo. Tym cza sem mło dzież ta od pła ca się za to za kłó ca niem ła -
du spo łecz ne go i po rząd ku. Uwa żam, że na le ży za to win nych wy da lać z uczel ni”. Cyt. za: ibi dem.

116 Pod czas dys ku sji na ple num KM PZPR w To ru niu 20 XI 1957 r. Fran ci szek Sza łach prze strze gał
przed nad mier ną kry ty ką sy tu acji na UMK i pra cy uczel nia nej or ga ni za cji par tyj nej i pod kre ślał, że KU
PZPR nie po pie ra ła „straj ku gło do we go”. Na to miast Ka zi mierz Waj da wska zy wał na po trze bę ak ty wi -
za cji or ga ni za cji par tyj nej, po nie waż „róż ne wy stą pie nia stu den tów mo gą mieć miej sce tyl ko przy bier -
no ści or ga ni za cji par tyj nych”. Zob. ibi dem, Pro to kół po sie dze nia ple num KM PZPR w To ru niu,
20 XI 1957 r., b.p.

117 W grud niu licz ba wy da wa nych kart sto łów ko wych mia ła ulec zmniej sze niu o 30 proc. AIPN
By, 084/83, t. 1, Wy ciąg z li stu stu den ta Ada ma Ł. do ro dzi ny Łeb kow skich, 14 XI 1957 r., k. 152.

118 Ibi dem, Wy ciąg z li stu NN do H. Mos sa kow skie go z 11 XI 1957 r., 13 XI 1957 r., k. 160.
119 Dzia ła ła w ra mach Wy dzia łu Wa run ków Stu diów RU ZSP.
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ców – stu den ci w swej ma sie wy stą pią prze ciw ko aresz to wa niu, do ma ga jąc się zwol nie -
nia za trzy ma nych, lub też bę dą w dal szym cią gu ma ni fe sta cyj nie straj ko wać”120. Jed ną
z moż li wych form pro te stu, ja ką mo gli pod jąć stu den ci, był boj kot wy kła dów i in nych
za jęć dy dak tycz nych. Ta ka ewen tu al ność by ła prze wi dy wa na na wy pa dek po raż ki „straj -
ku gło do we go”121.

Na brzmia łej sy tu acji nie po pra wia ła nie dba le prze pro wa dza na we ry fi ka cja stu den -
tów ubie ga ją cych się o pra wo do ko rzy sta nia z ulgo wych po sił ków122. Ak cja we ry fi ka -
cyj na zo sta ła pod da na oce nie pod czas po sie dze nia Pre zy dium RU ZSP 29 stycz nia 1958 r.
Naj go rzej zo sta ła ona prze pro wa dzo na przez pra cow ni ków dzie ka na tu Wy dzia łu Hu ma -
ni stycz ne go, któ rzy do ko na li jej bez żad ne go po ro zu mie nia ze stu den ta mi i bez udzia łu
Ko mi sji We ry fi ka cyj nej RU ZSP. Po dob nie by ło na Wy dzia le Sztuk Pięk nych. Dla te go
też za za sad ne uzna no, aby we ry fi ka cja zo sta ła po now nie prze pro wa dzo na do 10 lu te go
1958 r. Do te go cza su kart ki żyw no ścio we mia ły być sprze da wa ne w przed sprze da ży123.
We dług da nych po sia da nych przez SB sy tu acja wśród stu den tów UMK ule gła nie wiel -
kiej po pra wie pod ko niec li sto pa da 1957 r. Co praw da w dal szym cią gu za uwa ża no nie -
za do wo le nie z po wo du ob ni że nia in dy wi du al ne go przy dzia łu po sił ków i kry tycz ne
wy po wie dzi pod ad re sem władz par tyj no -pań stwo wych, lecz o po wtó rze niu straj ku nie
by ło już wśród stu den tów mo wy124.

Po bocz nym wąt kiem, luź no po wią za nym z pro ble ma ty ką „straj ku gło do we go”, by ła
wi zy ta 7–8 li sto pa da 1957 r. w To ru niu dwóch pra cow ni ków am ba sa dy ame ry kań -
skiej125 – I se kre ta rza am ba sa dy Ri char da John so na126 i Ral pha Jo ne sa127. Jed nak funk -
cjo na riu sze SB ob ser wu ją cy prze bieg stu denc kie go pro te stu, szcze gól nie wy czu le ni
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120 AIPN By, 001/243, t. 1, No tat ka agen tu ral na z od by te go spo tka nia z in for ma to rem ps. „D–27”,
11 XI 1957 r., k. 37. Rów nież agent ps. „Kwiat kow ski” po twier dzał, że człon ko wie RU ZSP przy UMK
są zde cy do wa ni pro kla mo wać strajk na wy pa dek ewen tu al nych aresz to wań uczest ni ków boj ko tu. AIPN
By, 084/83, t. 1, Do nie sie nie agen tu ral ne agen ta ps. „Kwiat kow ski”, 13 XI 1957 r., k. 116.

121 Stu dent ka Zo fia Po czwar dow ska w li ście do ro dzi ców pi sa ła: „Praw do po dob nie jak rek tor nie
cof nie de cy zji o zdro że niu kar tek, to do nie dzie li nie bę dzie my w sto łów ce jeść i w po nie dzia łek na wykła -
dy nie pój dzie my”. Cyt. za: AIPN By, 084/83, t. 1, Wy ciąg z li stu Zo fii Po czwar dow skiej do K. i J. Pocz -
war dow skich, 9 XI 1957 r., k. 192. 

122 AIPN By, 001/243, t. 1, No tat ka agen tu ral na z od by te go spo tka nia z in for ma to rem ps. „D–27”,
27 XI 1957 r., k. 39; AIPN By, 084/83, t. 1, Pi smo za stęp cy ko men dan ta miej skie go MO ds. bez pie czeń -
stwa w To ru niu Zyg mun ta Gro chow skie go do na czel ni ka Wy dzia łu III KW MO w Byd gosz czy Ja na Det -
me ra, 23 XI 1957 r., k. 115.

123 AUMK, Dział Na uki UMK, 10/18, Pro to kół po sie dze nia Pre zy dium RU ZSP, 29 I 1958 r., k. 62.
124 AIPN By, 084/83, t. 1, No tat ka służ bo wa Ma ria na Ło wic kie go dot. sy tu acji na UMK w To ru -

niu, 28 XI 1957 r., k. 122.
125 Ar gu ment po by tu cu dzo ziem ców w To ru niu miał zo stać pod nie sio ny przez rek to ra w je go ape lu

wy gło szo nym pod czas wie cu w sto łów ce 8 XI 1957 r. Nie któ rzy stu den ci li czy li na na gło śnie nie ak cji
straj ko wej za rów no w kra ju, jak i na świe cie. W jed nym z prze chwy co nych li stów stu denc kich moż na
bo wiem prze czy tać: „[S]ą de le ga ci z An glii. Ju tro o wszyst kim bę dzie wie dział ca ły świat. I to wszyst -
ko dzie je się w 40. rocz ni cę w[iel kiej] re wo lu cji paź dzier ni ko wej. Niech więc ży je nasz strajk”. Ibi dem,
Od pis li stu Jó ze fa Ju dziń skie go do An drze ja Ju dziń skie go, 8 XI 1957 r., k. 180.

126 Re la cja Ri char da E. John so na, pra cow ni ka Am ba sa dy USA w Pol sce w la tach 1955–1957, o je -
go po by cie w Pol sce i pe ry pe tiach z SB zob. http://www.adst.org/OH%20TOCs/John son,%20Ri -
chard%20E.toc.pdf (do stęp 27 VII 2015 r.).

127 AIPN By, 030/126, Spra woz da nie kwar tal ne SB KW MO w Byd gosz czy za IV kwar tał
1957 r., 11 I 1958 r., k. 121.
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na za gad nie nie ochro ny kontr wy wia dow czej, uzna li obec ność za chod nich dy plo ma tów
w przed dzień roz po czę cia ak cji to ruń skich stu den tów za nie przy pad ko wą. Po jazd obu
Ame ry ka nów pod da ny był ob ser wa cji ope ra cyj nej, z któ rej wy ni ka ło, że w asy ście pra -
cow ni ków UMK prze by wa li oni m.in. w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej, w Do mu Stu denc -
kim nr 1 i w Col le gium Ma ius128. Za pew ne funk cjo na riu sze SB po dej rze wa li, że obaj
dy plo ma ci mo gli peł nić ro lę ini cja to rów wy stą pień stu denc kich. 

Bez wąt pie nia „strajk gło do wy” na UMK był dla stu den tów du żym prze ży ciem i nie -
za po mnia ną lek cją sa mo or ga ni za cji i so li dar no ści w ob li czu wspól nych pro ble mów.
Po wy da rze niach paź dzier ni ko wych 1956 r. to wła śnie boj kot uczel nia nej sto łów ki był
ko lej nym wy da rze niem, któ re kształ to wa ło po sta wy to ruń skich stu den tów. Wła sna ini -
cja ty wa dzia ła czy ZSP re pre zen tu ją cych ogół stu den tów przy nio sła wy mier ny suk ces
w po sta ci wy ne go cjo wa nia w mi ni ster stwie po waż nej su my pie nię dzy, któ ra mo gła zo -
stać prze zna czo na na przy go to wa nie do dat ko wej licz by po sił ków dla naj bar dziej po trze -
bu ją cych stu den tów. Miał ra cję Eu ge niusz Sy nak, kie dy na ła mach uczel nia ne go
pe rio dy ku na pi sał, że „no wo ścią w tym wszyst kim by ło po dej mo wa nie ja kiejś pró by po -
lep sze nia wa run ków ży cia i na uki we wła snym za kre sie, przez sa mych stu den tów”129.
Po la tach sta li ni zmu oka za ło się, że mło dzi lu dzie nie za tra ci li swej in dy wi du al no ści i ide -
ali zmu na rzecz opatrz nie ro zu mia ne go ko lek ty wi zmu i po słu szeń stwa wo bec „cen tral -
nej li nii par tii”. I z te go wła śnie punk tu wi dze nia boj kot sto łów ko wy nie był wy łącz nie
pro te stem o pod ło żu so cjal nym, lecz mniej lub bar dziej świa do mym dzia ła niem po li tycz -
nym, po nie waż wy mie rzo nym w oso by i struk tu ry re pre zen tu ją ce roz ma ite szcze ble tej
sa mej w isto cie wła dzy ko mu ni stycz nej. Jed no cze śnie o bar dzo du żej od po wie dzial no -
ści i trzeź wo ści umy słów przy wód ców stu denc kich świad czy to, że nie pod grze wa li oni
za nad to na stro jów mło dych osób i nie do pro wa dzi li do wy pro wa dze nia ich na uli ce. Du -
ża w tym za słu ga wła ści wie prze my śla nych wnio sków wy pły wa ją cych z do świad czeń
stu den tów war szaw skich de mon stru ją cych w obro nie „Po Pro stu” na po cząt ku paź dzier -
ni ka 1957 r. Ogra ni czo ny za sięg i nie zbyt agre syw ne for my stu denc kie go pro te stu spra -
wi ły, że ca łą spra wę uda ło się wy ci szyć w ta ki spo sób, że or ga ni za to rzy straj ku unik nę li
przy krych kon se kwen cji130. 

Rek tor Hen ryk Szar ski w przy ta cza nych już kil ka krot nie wcze śniej wspo mnie niach
tak oto opi sał fi nał ca łej spra wy: „Na te re nie uczel ni roz po czę ło się […] dłu go trwa ją ce
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128 AIPN By, 084/83, t. 1, Te le fo no gram za stęp cy ko men dan ta miej skie go MO ds. bez pie czeń stwa
w To ru niu Zyg mun ta Gro chow skie go, 8 XI 1957 r., k. 106–107; ibi dem, Ko mu ni kat w spra wie ob ser wa -
cji za sa mo cho dem za gra nicz nym na le żą cym do USA, 11 XI 1957 r., k. 108–109.

129 E. Sy nak, Pro ble my i re flek sje z pra cy ZSP, „Głos Uczel ni” 1958, nr 1, s. 24.
130 Wspo mniał o tym rek tor Szar ski w mo wie pod czas in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go 1958/1959:

„Gdy trud no ści fi nan so we zmu si ły rek to rat do wy da wa nia przez je den mie siąc mniej szej ilo ści zniż ko -
wych po sił ków w sto łów ce do mu stu denc kie go, pew na gru pa mło dzie ży roz po czę ła agi ta cję ma ją cą
na ce lu wy war cie pre sji na wła dze przy po mo cy nie do pusz czal nych me tod. Na szczę ście trud no ści fi -
nan so we zo sta ły usu nię te, jed nak że nie dzię ki te mu, że pre sję za sto so wa no, jak so bie pew nie na iw ni lu -
dzie wy obra ża li, lecz dzię ki te mu, że na szczę ście pró by pre sji nie po szły zbyt da le ko i moż na je by ło
po pro stu zlek ce wa żyć. Mło dzież to zro zu mia ła, do wód na to w tym, że do dal szych in cy den tów nie do -
szło”. Cyt. za: Frag men ty prze mó wie nia rek to ra prof. dr. Hen ry ka Szar skie go na in au gu ra cji ro ku aka -
de mic kie go 1958/59, „Głos Uczel ni” 1958, nr 2, s. 3. War to do dać, że za swój udział w or ga ni za cji
„straj ku gło do we go” Sy nak zo stał kar nie prze su nię ty przez KU PZPR z człon ka na kan dy da ta par tii.
AIPN By, 084/83, t. 1, Cha rak te ry sty ka stu den ta V ro ku fi lo lo gii pol skiej UMK w To ru niu Eu ge niu sza
Sy na ka, 10 II 1960 r., k. 7.
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do cho dze nie pro wa dzo ne przez Urząd Bez pie czeń stwa [sic!]. Za po wie dzia no nam, że
po wy kry ciu or ga ni za to rów boj ko tu bę dzie my mu sie li ich su ro wo uka rać, być mo że re le -
go wać. Do te go nie do szło, gdyż żad ne go za wia do mie nia nie na de sła no. Al bo więc nie
wy kry to or ga ni za to rów, al bo – co uwa żam za praw do po dob ne – oka za ło się, że or ga ni za -
to ra mi by li dzia ła cze mło dzie żo wi, któ rych na le ża ło oszczę dzać, a uka rać w ja kiś in ny
spo sób”131. Na le ży stwier dzić, że w za sa dzie au to ra po wyż szej re la cji in tu icja nie za wiodła,
po nie waż funk cjo na riu sze SB rze czy wi ście usta li li or ga ni za to rów „straj ku gło do we go”
na UMK. By li ni mi dzia ła cze ZSP Eu ge niusz Mo dze lew ski i Eu ge niusz Sy nak, któ rym
po mo cy udzie la li Wi told Szu mi ła, Ka zi mierz Zie liń ski i Ju lian Urba niak132. Dzia ła nia pro -
wa dził to ruń ski Re fe rat ds. Bez pie czeń stwa przy współ udzia le Wy dzia łu III SB KW MO
w Byd gosz czy133. Po nad to to ruń ska SB od stą pi ła od po cią ga nia do od po wie dzial no ści
głów ne go or ga ni za to ra boj ko tu sto łów ko we go Eu ge niu sza Sy na ka1 34, któ ry przez ko lej ne
la ta był ak tyw nym dzia ła czem wo je wódz kich struk tur ZMS w Byd gosz czy135. 
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131 H. Szar ski, op. cit., s. 341.
132 AIPN By, 060/14, Spra woz da nie SB KM MO w To ru niu za IV kwar tał 1957 r., 29 XII 1957 r.,

k. 85.
133 Po za koń cze niu straj ku stu denc kie go wszyst kie ma te ria ły ope ra cyj ne ze bra ne przez to ruń ską SB

zo sta ły prze sła ne do za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III SB KW MO w Byd gosz czy w ce lu do ko na nia ich
ana li zy i wy pra co wa nia dal szych czyn no ści ope ra cyj no -śled czych. AIPN By, 084/83, t. 1, Pi smo za stęp -
cy kie row ni ka Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa KM MO w To ru niu, 23 XI 1957 r., k. 115; ibi dem, Pi smo
za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III SB KW MO w Byd gosz czy, 27 XI 1957 r., k. 118.

134 De cy zję o za nie cha niu wy cią ga nia kon se kwen cji wo bec Sy na ka ła twiej zro zu mieć, je śli weź mie
się pod uwa gę za cho wa ną do ku men ta cję świad czą cą o je go czę stych spo tka niach w 1958 r. z ofi ce rem
to ruń skiej SB, przez któ re go Sy nak był trak to wa ny ja ko kon takt po uf ny (KP SE). AIPN By, 084/83, t. 1,
Cha rak te ry sty ka stu den ta V ro ku fi lo lo gii pol skiej UMK w To ru niu Eu ge niu sza Sy na ka, 10 II 1960 r.,
k. 6–8; ibi dem, Cha rak te ry sty ka E. Sy na ka prze sła na do Wy dzia łu IV De par ta men tu III MSW, czer -
wiec 1959 r., k. 10–13; ibi dem, Ra port Ma ria na Ło wic kie go dot. po nie sio nych kosz tów zwią za nych ze
spo tka niem z Eu ge niu szem Sy na kiem, 17 VI 1958 r., k. 14; ibi dem, Ra port Ma ria na Ło wic kie go dot. po -
nie sio nych kosz tów zwią za nych ze spo tka niem z Eu ge niu szem Sy na kiem, 18 II 1958 r., k. 16; ibi dem,
Ra port Ma ria na Ło wic kie go dot. po nie sio nych kosz tów zwią za nych ze spo tka niem z Eu ge niu szem Sy -
na kiem, 19 IX 1958 r., k. 19; ibi dem, Ra port Ma ria na Ło wic kie go dot. po nie sio nych kosz tów zwią za -
nych ze spo tka niem z Eu ge niu szem Sy na kiem, 28 X 1958 r., k. 20; ibi dem, No tat ka służ bo wa Ma ria na
Ło wic kie go ze spo tka nia z Eu ge niu szem Sy na kiem, 19 IX 1958 r., k. 21–22; ibi dem, No tat ka służ bo wa
ze spo tka nia z KP SE, 21 VI 1958 r., k. 24–25; ibi dem, No tat ka służ bo wa ze spo tka nia z KP SE,
21 III 1958 r., k. 28–29; ibi dem, No tat ka Ma ria na Ło wic kie go dot. kan dy da ta na in for ma to ra Eu ge niu -
sza Sy na ka, b.d., k. 33; ibi dem, No tat ka służ bo wa Ma ria na Ło wic kie go ze spo tka nia z Eu ge niu szem Sy -
na kiem, 4 II 1958 r., k. 41–42; ibi dem, In for ma cja dot. kan dy da ta na in for ma to ra kan dy da ta PZPR
Eu ge niu sza Sy na ka, 4 II 1958 r., k. 45–47; ibi dem, Ra port Ma ria na Ło wic kie go dot. po nie sio nych kosz -
tów zwią za nych ze spo tka niem z Eu ge niu szem Sy na kiem, 25 IV 1958 r., k. 53; ibi dem, Ra port Ma ria na
Ło wic kie go dot. po nie sio nych kosz tów zwią za nych ze spo tka niem z Eu ge niu szem Sy na kiem, 10 III
1958 r., k. 54; ibi dem, Ra port Ma ria na Ło wic kie go dot. po nie sio nych kosz tów zwią za nych ze spo tka -
niem z Eu ge niu szem Sy na kiem, 17 II 1958 r., k. 56; ibi dem, Ra port o ze zwo le nie na opra co wa nie kan -
dy da ta do wer bun ku w cha rak te rze in for ma to ra Eu ge niu sza Sy na ka, 4 II 1958 r., k. 58–60; ibi dem,
Cha rak te ry sty ka człon ka Pre zy dium KU ZSP – de le ga ta na Kra jo wy Zjazd ZSP w War sza wie Eu ge niu -
sza Sy na ka, 3 XII 1957 r., k. 68; ibi dem, No tat ka służ bo wa Ma ria na Ło wic kie go z roz mo wy z I se kre ta -
rzem KU PZPR przy UMK Zyg mun tem Naj do wskim, 22 I 1958 r., k. 70.

135 Eu ge niusz Sy nak, s. Le ona, ur. 30 XII 1935 r. W okre sie 1 VI 1960 – 30 IX 1965 był pra cow ni -
kiem ZW ZMS w Byd gosz czy, w któ rym peł nił m.in. na stę pu ją ce funk cje: kie row nik Wy dzia łu Szko le -
nia, kie row nik Wy dzia łu Pro pa gan dy, prze wod ni czą cy Wo je wódz kiej Ko mi sji OHP ZMS i ZMW,
prze wod ni czą cy Ze spo łu ds. Uni wer sy te tów Ro bot ni czych ZMS. Na stęp nie obej mo wał sta no wi ska: kie -
row ni ka Wy dzia łu Kul tu ry PMRN w To ru niu (1 X 1965 – 31 X 1972), dy rek to ra Pań stwo we go Te atru 
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Nie ule ga wąt pli wo ści, że przed sta wio ny ob raz wy da rzeń nie wy czer pu je te ma tu i sta -
no wi za le d wie przy czy nek do po zna nia oma wia ne go pro ble mu. Za sad ni czym po wo dem
ta kie go sta nu rze czy jest fakt, że pod sta wo wą ba zą źró dło wą ni niej sze go szki cu jest do -
ku men ta cja ope ra cyj na SB, któ rą w ogra ni czo nym stop niu uzu peł nio no in for ma cja mi po -
cho dzą cy mi z ma te ria łów zde po no wa nych w Ar chi wum UMK w To ru niu i Ar chi wum
Pań stwo wym w Byd gosz czy. Spe cy fi ka po li cyj nej opty ki wy da rzeń, któ rą za zwy czaj ce -
chu je nad mier nie prze sad ny ry go ryzm i swo ista nad wraż li wość na ja kie kol wiek przy -
pad ki na ru sze nia po rząd ku praw ne go, wy ma ga od hi sto ry ka du żej do zy ostroż no ści.
Czę sto wy stę pu ją cą prak ty ką wśród funk cjo na riu szy z te re no wych jed no stek or ga ni za -
cyj nych MSW by ła nad gor li wość oraz nada wa nie zbyt wiel kiej ran gi i po li tycz ne go cha -
rak te ru wy kry tym przy pad kom ła ma nia obo wią zu ją ce go po rząd ku praw ne go. Ce lem
ta kie go po stę po wa nia by ło pod kre śle nie wła sne go pro fe sjo na li zmu i sta łej czuj no ści
służb, co mia ło z ko lei uza sad niać zgła sza nie prze ło żo nym ko niecz no ści liczebnego (do -
dat ko we eta ty) i ma te rial ne go (wyż sze pen sje, na gro dy, świad cze nia so cjal ne) wzmoc -
nie nia pod le głych pla có wek SB. 

Dla te go też, pod da jąc ana li zie ze bra ną do ku men ta cję, autor sta rał się nie tra cić sprzed
oczu eko no micz ne go cha rak te ru „straj ku gło do we go” i spo ro miej sca po świę cił ob ja śnie -
niu mo ty wów stu denc kie go pro te stu, któ re go ge ne zą by ło do tkli we ogra ni cze nie do fi -
nan so wa nia po sił ków ser wo wa nych w sto łów ce aka de mic kiej. Z te go punk tu wi dze nia
bez cen ne oka za ły się od pi sy kon tro lowanej ko re spon den cji stu den tów. Jed no cześnie jed -
nak trud no by ło nie za uwa żyć kry tycz nych po staw wo bec przed sta wi cie li wła dzy pre -
zen to wa nych przez or ga ni za to rów boj ko tu i uczest ni czą cych w nim stu den tów. A to już
w oce nie ko mu ni stów sta no wi ło otwar te wy zwa nie i mo bi li zo wa ło taj ną po li cję do dzia -
ła nia. I z ta kim wła śnie sce na riu szem mie li śmy do czy nie nia w To ru niu w li sto pa -
dzie 1957 r. Jed nak dla peł niej sze go omó wie nia te ma tu i zwe ry fi ko wa nia in for ma cji
za war tych w ni niej szym ar ty ku le nie zbęd ne bę dzie się gnię cie po do tych czas nie wy ko -
rzy sta ne źró dła ar chi wal ne (np. do ku men ta cja Mi ni sterstwa Szkol nic twa Wyż sze go), jak
i ze branie re la cji świad ków i uczest ni ków „straj ku gło do we go”, do pó ki jest to jesz cze
moż li we.

S T R E S Z C Z E N I E

Ar ty kuł oma wia przy czy ny, prze bieg i skut ki „straj ku gło do we go” zor ga ni zo wa ne go przez stu -
den tów Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu w li sto pa dzie 1957 r. Wy da rze nie to nie do -
cze ka ło się do tej po ry opra co wa nia, lecz by ło wy łącz nie przy wo ły wa ne we wspo mnie niach
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Lal ki i Ak to ra „Baj Po mor ski” w To ru niu (1 XII 1972 – 30 IX 1975), p.o. dy rek to ra Wo je wódz kie go
Do mu Kul tu ry w To ru niu (1 X 1975 – 15 VII 1976) oraz dy rek to ra Wo je wódz kie go Do mu Kul tu ry
w To ru niu (16 VII 1976 – 1 IV 1979). W la tach 1979–1984 re dak tor w Kra jo wej Agen cji Wy daw ni czej
„Pra sa–Książ ka–Ruch” w To ru niu, a na stęp nie dy rek tor Przed się bior stwa Pań stwo we go „Pra cow nie
Sztuk Pla stycz nych” – Od dział w Byd gosz czy. Ak tyw ny dzia łacz par tyj ny (m.in. wi ce prze wod ni czą cy
Ko mi sji Kul tu ry KW PZPR w Byd gosz czy). Zob. AK PUW w Byd gosz czy, 13743, Ak ta oso bo we Eu -
ge niu sza Sy na ka; AIPN By, 681/16992, Ak ta pasz por to we Eu ge niu sza Sy na ka. Do ku men ta cję oso bo -
wą E. Sy na ka z za so bu AK PUW w Byd gosz czy au tor otrzy mał dzię ki uprzej mo ści dr. Krzysz to fa
Osiń skie go.
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spi sa nych przez stu den tów i wy kła dow ców to ruń skiej uczel ni. Wśród przy czyn ta kie go sta nu rze -
czy na le ży w pierw szym rzę dzie wska zać na krót ko trwa łość stu denc kie go boj ko tu, so cjal ny cha -
rak ter zgła sza nych po stu la tów i nie licz ne źró dła. Ten ostat ni po wód zo stał zni we lo wa ny dzię ki
do ku men ta cji ope ra cyj nej SB do ty czą cej Eu ge niu sza Sy na ka, któ ry był jed nym ze współ or ga ni za -
to rów stu denc kie go straj ku. Ak ta za wie ra ją ty po we ma te ria ły „bez pie ki”, np. ra por ty i spra woz da -
nia z pra cy ope ra cyj nej, do ku men ta cję zwią za ną z per lu stra cją ko re spon den cji, a tak że ory gi nal ne
pla ka ty i ulot ki wy ko na ne przez stu den tów. Ma te ria ły te, uzu peł nio ne przez ar chi wa lia zde po no -
wa ne w Ar chi wum UMK w To ru niu i Ar chi wum Pań stwo wym w Byd gosz czy, umoż li wi ły od two -
rze nie przy go to wań do straj ku i je go prze bie gu oraz po zna nie na stro jów czę ści śro do wi ska
stu denc kie go. Na to miast oce nę efek tów stu denc kie go boj ko tu i czyn ni ków, któ re wpły nę ły na osiąg -
nię ty re zul tat, za pew ni ły ste no gra my z pod słu chów te le fo nicz nych, zwłasz cza z roz mo wy ów czes -
ne go rek to ra UMK z wi ce mi ni strem szkol nic twa wyż sze go. 

Sło wa klu czo we: Eu ge niusz Sy nak, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, strajk gło do -
wy, od wilż, Zrze sze nie Stu den tów Pol skich.

S U M M A R Y

The article discusses the course, course and effects of the ‘hunger strike’ organized by the
students of the Mikołaj Kopernik University in Toruń in November 1957. This event has not been
described so far yet it was only invoked in the memories written by students and lecturers of the
Toruń university. Among the causes of such ‘state of affairs’ it would be necessary to indicate mostly
the shortness of the students’ boycott, the social character of the submitted postulates and not
numerous sources. This last cause was levelled thanks to the operational documentation of the
Security Service regarding Eugeniusz Synak who was one of the co-organizers of the students’
strike. The files includes typical material of the security services, e.g. reports and accounts from
the operational work, documentation related to inspections of  the correspondence as well as original
posters and leaflets prepared by the students. These materials supplemented with the archival ones
stored in the Archives of the Mikołaj Kopernik University in Toruń and State Archives in Bydgoszcz
allowed to reconstruct the preparations for the strike and its course as well as getting to know the
moods of part of the students’ society. The evaluation of the effects of the students’ boycott and
factors that influenced the accomplished result was obtained by the transcripts from phone taps, in
particular from the call of the present Vice-Chancellor of the Mikołaj Kopernik University with
Vice Minister of the Higher Education. 

Key words: Eugeniusz Synak, the Mikołaj Kopernik University in Toruń, hunger strike, thaw,
the Polish Students’ Association.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 209–224

Wojciech Kunicki
(Uniwersytet Wrocławski)

Cena wolności. Agentura SB

w Instytucie Germanistyki

Uniwersytetu Warszawskiego.

Przypadek Karola Sauerlanda*

By ło spra wą oczy wi stą, że re ak ty wo wa na w 1960 r. Ka te dra Fi lo lo gii Ger mań -
skiej Uni wer sy te tu War szaw skie go sta nie się swo istym la bo ra to rium dla SB, in -
wi gi lu ją cej nie tyl ko we wnętrz ne struk tu ry uczel ni, lecz tak że kon tak ty

mię dzy na ro do we, zwłasz cza z pla ców ka mi dy plo ma tycz ny mi oraz in sty tu cja mi o cha -
rak te rze kul tu ral nym i na uko wym. Prze ko nu je o tym już choć by sta ty sty ka do stęp na
za 1984 r. W gru pie dzie wię ciu pra cow ni ków sa mo dziel nych (przy czym ta usta la na
przez SB samodziel ność, tzn. po sia da nie ha bi li ta cji, jest da le ce my lą ca) dwie oso by by -
ły re je stro wa ne w De par ta men cie I (wy wiad), jed na na to miast – w De par ta men -
cie II (kontr wy wiad), przy czym jej do ku men ty by ły już w Wy dzia le „C”. W gru pie
wy kła dow ców jed ną oso bę za re je stro wa no w De par ta men cie I. Po dob nie kwe stia ta wy -
glą da ła w gru pie lektorów: jed na oso ba by ła re je stro wa na w Wy dzia le XV De par ta men -
tu II MSW, jed na – w Wy dzia le II SUSW (pro wa dzo na przez „to wa rzy sza” Trze cia ka),
a jed na – w De par ta men cie I MSW. Je den ad iunkt był re je stro wa ny w De par ta men cie I,
ma te ria ły in nej oso by znaj do wa ły się w Wy dzia le II Biu ra „C”. Tak że jed ne go star sze -
go asy sten ta za re je stro wa no w Wy dzia le XV De par ta men tu II MSW, ak ta in ne go na to -
miast prze ka za no do ar chi wum De par ta men tu I MSW. W su mie dzie sięć osób zna la zło
się w kar to te kach MSW, głów nie de par ta men tów I lub II, któ re zaj mo wa ły się tzw. opie -
ką nad go ść mi za gra nicz ny mi In sty tu tu oraz gromadziły in for ma cje prze ka zy wa ne z po -
by tów sty pen dial nych1.
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* Ni niej szy ar ty kuł po wstał w ra mach pro jek tu fi nan so wa ne go przez Na ro do we Cen trum Na uki
„Dzie je li te ra tu ro znaw czej ger ma ni sty ki pol skiej”. UMO -2011/03/B/HS2/02321.

1 AIPN, 0256/848, Pi smo za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu II SUSW ppłk. J. Po dol skie go do na czel ni -
ka Wy dzia łu II WUSW mjr. W. Więc kow skie go, 10 VII 1984 r., k. 25–27. 
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Na 38 wy mie nio nych pra cow ni ków In sty tu tu przy pa da ło by za tem 10 ak tyw nych lub
„uśpio nych” współ pra cow ni ków SB, czy li bli sko jed na czwar ta sta nu oso bo we go. Jed -
nak że w ze sta wie niu bra ku je jed ne go (za to naj waż niej sze go) na zwi ska, ze wzglę du
na któ re wy kaz ten zo stał spo rzą dzo ny – Ka ro la Sau er lan da. Nie ma w tym nasyceniu
agentami niczego dziw ne go: tak pro mi nent ny In sty tut, w któ rym od sa me go mo men tu
re ak ty wa cji pra co wa li za rów no lek to rzy, jak i pro fe so ro wie z NRD (w 1984 r. by li to
prof. dr Wer ner Rieck i Gu en ther Rich ter), był pod cią głym ostrza łem SB, zwłasz cza
dwóch wspo mnia nych de par ta men tów, ewen tu al nie wy dzia łów.

Dla cze go „bez pie ka” mia ła za strze że nia do Ka ro la Sau er lan da, wów czas i dziś jed -
ne go z naj bar dziej pro mi nent nych ger ma ni stów pol skich? Co SB za rzu ca ła Sau er lan do -
wi w ro ku 1984?: „Po mi jał i uni ka do chwi li obec nej wszel kich kon tak tów z ośrod ka mi
ger ma ni stycz ny mi kra jów so cja li stycz nych, a w szcze gól no ści po gar dli wie i lek ce wa żą -
co trak tu je do ro bek ger ma ni sty ki NRD. Po sta wę ta ką czę sto pre zen tu je w kon tak tach
oso bi stych z ger ma ni sta mi za chod ni mi. [W] 1980 r. doc. Sau er land wstą pił do NSZZ
«So li dar ność» UW, gdzie od po cząt ku bar dzo ak tyw nie włą czył się w dzia łal ność tej or -
ga ni za cji. W okre sie tym ste ro wał i kie ro wał wy dzia ło wą ko mi sją te go związ ku, pre zen -
tu jąc w śro do wi sku aka de mic kim swą eks tre mal ną, an ty so cja li stycz ną i an ty ra dziec ką
po sta wę. Stał się wów czas rów nież go rą cym pro pa ga to rem Jac ka Ku ro nia, KSS «KOR»
i in spi ra to rem ak cji straj ko wych na uczel ni. Ak tu al nie fa wo ry zu je stu den tów, któ rzy bra li
udział w straj kach na uczel niach w To ru niu i War sza wie, gdzie pro wa dzi się za ję cia z li -
te ra tu ry nie miec kiej. Po nad to w grud niu 1984 r., bę dąc na sym po zjum zor ga ni zo wa nym
przez Aka de mię Ewan ge lic ką w Loc cum (RFN), ne ga tyw nie wy ra żał się o roz wo ju sy -
tu acji w Pol sce, przed sta wia jąc się ja ko czło nek NSZZ «So li dar ność»”2.

Ty le grze chów Ka ro la Sau er lan da zo sta ło sfor mu ło wa nych przez SB. Jak się wy da -
je, szcze gól nie kry tycz ny był dla nie go 1984 r. Jesz cze w 1983 r. zo stał ude ko ro wa ny
przy zna nym nie ja ko z roz dziel ni ka – za wy słu gę lat – Zło tym Krzy żem Za słu gi; jesz -
cze w grud niu 1983 r. (a nie w 1984 r., jak na pi sał wy żej cy to wa ny ofi cer SB) wy je chał
na wspo mnia ne wy żej ko lo kwium do Loc cum, ale już od stycz nia 1984 r. za czę ły się
je go kło po ty. Ma jor Ka zi mierz Zio mek, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III -1 KW MO
w Po zna niu, 25 stycz nia 1984 r. prze ka zał „do ewen tu al ne go wy ko rzy sta nia” in for ma -
cję na te mat „an ty so cja li stycz nych” wy po wie dzi K. Sau er lan da w Loc cum3, po czym
dwa dni póź niej gen. Cze sław Kisz czak wy dał „po le ce nie za strze że nia wy jaz dów Sau -
er lan do wi do wszyst kich kra jów świa ta”4. Jed no cze śnie ob ję to go „za in te re so wa niem
ope ra cyj nym”. Prze ja wia ło się ono nie tyl ko w szpic lo wa niu je go dzia łal no ści, lecz tak -
że w prze pro wa dzo nej 28 mar ca 1984 r. re wi zji w je go miesz ka niu oraz w roz mo wie
ostrze gaw czej. Pod czas prze szu ka nia zna le zio no li te ra tu rę bez de bi to wą, a w trak cie roz -
mo wy Sau er land oczy wi ście pod kre ślał, że żad nej dzia łal no ści an ty so cja li stycz nej nie
pro wa dzi.

W su mie „bez pie ka” nie mia ła na nie go zbyt wie lu „ha ków”, po nie waż li te ra tu rę bez -
de bi to wą prze cho wy wał nie mal każ dy; punk tem kry tycz nym jed nak dla sa me go Sau er -
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2 Ibi dem, No tat ka in for ma cyj na kie row ni ka Sek cji 3 Wy dzia łu II SUSW kpt. Z. Trot za dot[yczą ca]
doc. dr. hab. Kar la [sic!] Sau er lan da, b.d., k. 10–11. 

3 Ibi dem, Pi smo K. Ziom ka do na czel ni ka Wy dzia łu II SUSW w War sza wie, 25 I 1984 r., k. 14. 
4 Ibi dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW płk. A. Kwiat kow skie go do na czel -

ni ka Wy dzia łu III -2 SUSW, 28 I 1984 r., k. 5.
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lan da by ło by ewen tu al ne wszczę cie po stę po wa nia przy go to waw cze go przez pro ku ra tu -
rę, co skut ko wa ło by na tych mia sto wym za blo ko wa niem wszel kich moż li wo ści wy jaz du.
Dość bez rad na re ak cja funk cjo na riu sza prze pro wa dza ją ce go roz mo wę świad czy jed nak
o tym, że w wy pad ku ger ma ni sty spo tkał się ze zna czą cym prze ciw ni kiem: „Za zna czy -
łem po nad to, iż ja ko in sty tu cja zaj mu ją ca się ochro ną bez pie czeń stwa i ła du w na szym
kra ju nie po go dzi my się ni gdy z fak tem, aby lu dzie po dob ne go po glą du jak wy mie nio ny
mie li moż li wość od dzia ły wa nia po li tycz ne go na na szą mło dzież stu denc ką i kształ to wa -
nia jej świa to po glą du”5. „Bez pie ka”, ze braw szy sto sow ne do ku men ty, 27 lip ca 1984 r.
zde cy do wa ła się za ło żyć kwe stio na riusz ewi den cyj ny6. Za nie cha no go 19 li sto pa da
1986 r., po nie waż „nie uzy ska no in for ma cji dot[yczą cych] pro wa dze nia przez fi gu ran ta
dzia łal no ści o cha rak te rze wy wia dow czym”7.

Przy tym – z punk tu wi dze nia prak ty ki po li cyj nej i po li tycz nej – w tym okre sie za -
szło tu taj coś nie po ję te go. Już 22 grud nia 1984 r. „fi gu rant wy je chał do RFN”8, co zna -
la zło po twier dze nie tak że w dzien ni ku pi sa rza za chod nio nie miec kie go Hor sta Bien ka,
do któ re go Ka rol Sau er land dzwo nił z Nie miec 5 stycz nia 1985 r. Zgo da na po byt za gra -
ni cą nie by ła naj wy raź niej prze ja wem ła ska wo ści „bez pie ki”, ale ra czej oczy wi stą in ter -
wen cją in stan cji po li tycz nych. Nie ste ty, nie wia do mo któ rych. Chcąc jed nak tę ła ska wość
zro zu mieć, trze ba się cof nąć o kil ka na ście lat i przyj rzeć dzia łal no ści Ka ro la Sau er lan da
w la tach sie dem dzie sią tych9. 

Za rów no Ka te dra, jak i póź niej szy In sty tut Fi lo lo gii Ger mań skiej UW nie by ły w po -
cząt ko wym okre sie zbyt in ten syw nie pe ne tro wa ne przez SB. Pró by zo bli go wa nia Ma ria -
na Ho lo ny do głęb szej współ pra cy spa li ły na pa new ce. Bar dziej roz mow na by ła je go
mał żon ka Ade laj da Gac -Ho lo na, któ ra 10 kwiet nia 1974 r. w ka wiar ni „No wy Świat”
chęt nie po in for mo wa ła star sze go in spek to ra Wy dzia łu II KS MO w War sza wie Ce za re -
go Sa lon ka o sy tu acji w Ka te drze, co m.in. do pro wa dzi ło do wy ty po wa nia Ka ro la Sau -
er lan da na kan dy da ta na TW prze zna czo ne go do „za bez pie cza nia” kon tak tów z Am ba sa dą
RFN w War sza wie10. Te kon tak ty z ko lei na bra ły bar dzo kon kret ne go kształ tu w chwi li,
gdy rad ca am ba sa dy Wi precht von Tre skow wy sto so wał za pro sze nie do śro do wi ska ger -
ma ni stycz ne go w Pol sce na „spo tka nie z kie row ni ka mi ka tedr ger ma ni sty ki, in sty tu tów
oraz ich za stęp ca mi. Prze wi du je się udział na ukow ców z Po zna nia, Kra ko wa, To ru nia,
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5 Ibi dem, No tat ka służ bo wa st. in spek to ra Wy dzia łu II SUSW por. Stęp nia z roz mo wy z Ka ro lem
Sau er lan dem, 28 III 1984 r., k. 16–17. 

6 Ibi dem, Wnio sek por. W. Kęp ki o za ło że nie kwe stio na riu sza ope ra cyj ne go, 27 VII 1984 r., k. 2.
7 Ibi dem, Wnio sek por. W. Kęp ki o za nie cha nie pro wa dze nia kwe stio na riu sza ope ra cyj ne go,

19 XI 1986 r., k. 2. 
8 Ibi dem, Kro ni ka waż niej szych in for ma cji i do ko na nych czyn no ści, k. 3. 
9 Trze ba do dać, że Ka rol Sau er land wie lo krot nie pi sał o dzie jach pol skiej ger ma ni sty ki. Opu bli ko -

wał m.in. ar ty kuł Die po lni sche Ger ma ni stik in Ak ten der DDR -Behörden, „Co nvi vium. Ger ma ni sti sches
Jahr buch Po len” 2005, s. 31–48. Tekst ten od no si się do je go oso bi stych akt znaj du ją cych się w ar chi -
wach Sta si. Oczy wi ście ma te ria ły te są ra czej ak ta mi fi gu ran ta, a nie oso by skła da ją cej ra por ty służ bie.
Pro fe sor Sau er land w trak cie lek tu ry ni niej sze go tek stu zwró cił uwa gę na fakt, że wy jazd ten na stą pił
do cięż ko cho rej ciot ki – sio stry je go oj ca, za mor do wa ne go w 1938 r. w Związku Sowieckim. Ciot ka
Karola Sau er lan da by ła naj bliż szą mu oso bą. 

10 AIPN, 00328/56, t. 1, No tat ka służ bo wa kpt. C. Sa lon ka, 11 IV 1974 r., k. 27–28. Pierw szą
rozmowę z Ade laj dą Gac SB od by ła w grud niu 1973 r., po jej po wro cie z kur su w He idel ber gu. Kon takt
ten był o ty le cen ny, o ile mógł on do star czać in for ma cji o za szło ściach i sto sun kach pa nu ją cych
w Katedrze. 
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Ło dzi, War sza wy, Wro cła wia, Byd gosz czy, Opo la”11. Cho dzi ło tu o spo tka nie ger ma ni -
stów pol skich i przed sta wi cie li nie miec kich in sty tu cji na uko wych i kul tu ral nych (Goethe -
-In sti tut, In ter Na tio nes) pla no wa ne na 29 i 30 kwiet nia 1974 r. Na czel nik
Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW płk Ze non Dryn da wie dział o spo tka niu, któ re mia -
ło się od być w dniach 25–27 kwiet nia 1974 r. Wia do mość do tar ła do nie go praw do po -
dob nie z Rek to ra tu, gdyż Eli da Ma ria Sza ro ta, któ ra otrzy ma ła za pro sze nie, na tych miast
zwró ci ła się do rek to ra z proś bą o wy ra że nie zgo dy na uczest nic two w pla no wa nym sym -
po zjum. Funk cjo na riusz za rzą dził za tem trzy kie run ki do raź nych dzia łań, któ re zmie rza -
ły do umo co wa nia w Ka te drze sta łej sie ci agen tu ral nej: 

„– zle cić za da nia oso bo wym źró dłom in for ma cji spo śród uczest ni ków ce lem oce ny
prze bie gu spo tka nia, za cho wa nia po szcze gól nych osób. Szcze gól ną uwa gę na le ży zwró -
cić na po sta wę von Tre sko wa i in nych pra cow ni ków am ba sa dy; 

– do ko nać do raź nych po zy skań (w wy pad ku bra ku agen tu ry) KO lub KS;
– wy ty po wać oso by do kon tro li ope ra cyj nej”12.
W pi śmie z 16 kwiet nia 1974 r. kpt. Ro mu ald Ku twa za pro po no wał Wy dzia ło -

wi III De par ta men tu II MSW na wią za nie z K. Sau er lan dem kon tak tu ope ra cyj ne go „ce -
lem uzy ska nia in for ma cji od no śnie [do] prze bie gu ak tu al ne go spo tka nia, jak rów nież
suk ce syw ne go do pły wu in for ma cji w za kre sie in sty tu cjo nal nych i in dy wi du al nych kon -
tak tów am ba sa dy z In sty tu tem Ger ma ni sty ki w War sza wie”13. Jed no cze śnie wy klu czo no
moż li wość zwer bo wa nia Eli dy Ma rii Sza ro ty: „Na wią za nie kon tak tu z prof. Sza ro tą uwa -
ża my za nie ce lo we i nie wska za ne. Na sze sta no wi sko po dyk to wa ne jest jej po de szłym
wie kiem (70 lat), po zy cją za wo do wą oraz eks cen trycz no ścią za cho wa nia”14. Pi smo zo -
sta ło włą czo ne do akt spra wy obiek to wej „Ost for schung”. Moż na w tym miej scu po sta -
wić py ta nie, dla cze go aku rat Ka rol Sau er land zo stał wy ty po wa ny na KO, a po tem na TW?
Od po wiedź przy no si uza sad nie nie sa mej SB: „Sau er land jest z po cho dze nia Niem cem.
Oj ciec, czło nek KPD prze śla do wa ny przez fa szyzm, wy je chał w la tach trzy dzie stych
do Związ ku Ra dziec kie go. Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych ca ła ro dzi na po wró ci ła
do NRD. Ka rol Sau er land w 1955 r. pod jął w Pol sce stu dia ma te ma tycz no -fi zycz ne, a na -
stęp nie fi lo lo gicz ne na Uni wer sy te cie War szaw skim. Za warł zwią zek mał żeń ski z oby -
wa tel ką PRL, pra cow ni kiem na uko wym In sty tu tu Bar ba rą Su row ską, i jed no cze śnie
przy jął oby wa tel stwo pol skie. Sau er land po zo sta je w bar dzo do brych sto sun kach za wo -
do wych i to wa rzy skich z prof. Sza ro tą i bez wzglę du na fakt fi zycz ne go uczest nic twa
w spo tka niu po wi nien po sia dać orien ta cję z za kre su in te re su ją cej nas pro ble ma ty ki”15.
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11 Ibi dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW płk. Z. Dryn dy do na czel ni ka Wy -
dzia łu II KS MO, 20 III 1974 r., k. 25. 

12 Ibi dem.
13 Ibi dem, Pi smo kpt. R. Ku twy do na czel ni ka Wy dzia łu III De par ta men tu II MSW, 16 IV 1974 r.,

k. 29.
14 Ibi dem, k. 30.
15 Ibi dem. In for ma cje te za wie ra ją nie ści sło ści i są przy kła dem wy pie ra nia nie wy god nych fak tów,

co z ko lei świad czy o wów czas po wierz chow nej wie dzy SB na te mat Ka ro la Sau er lan da. Uzu peł nij my
za pro fe so rem, że je go oj ciec, Kurt Sau er land (1905–1938), nie miec ki dzia łacz ko mu ni stycz ny, zo stał
stra co ny na Łu bian ce w ro ku 1938, o czym ro dzi na do wie dzia ła się do pie ro w 1963 r. W 1940 r. wraz
z mat ką po wró cił do Ber li na. Stu dia ma te ma tycz ne pod jął w War sza wie w 1958 r. ja ko słu chacz za ocz -
ny, do pie ro po uzy ska niu oby wa tel stwa pol skie go mógł stu dio wać re gu lar nie. 
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Tym cza sem „bez pie ka” za czę ła szyb ko zbie rać in for ma cje do ty czą ce Sau er lan da
i już 24 kwiet nia 1974 r. star szy in spek tor Wy dzia łu II KS MO Ce za ry Sa lo nek prze pro -
wa dził z nim w gma chu ko men dy roz mo wę ope ra cyj ną, „któ rej za sad ni czy cel spro wa -
dzał się do po sze rze nia in for ma cji od no śnie do pla no wa ne go spo tka nia w am ba sa dzie.
Po za tym mia ła ona na ce lu za po zna nie się z oso bo wo ścią roz mów cy, po zna nie je go men -
tal no ści, sto sun ku do rze czy wi sto ści po li tycz nej, pod ką tem wy ko rzy sta nia je go oso by
dla po trzeb ope ra cyj nych”16. W trak cie roz mo wy Sau er land stwier dził, że swo ją obec -
ność na spo tka niu w am ba sa dzie RFN uza leż nia od zgo dy SB, po nie waż kon tak ty z pla -
ców ka mi za chod ni mi są nie mi le wi dzia ne przez czyn ni ki ofi cjal ne. Tym sa mym sta je się
ja sne, że rzut ki, in te li gent ny uczo ny, bę dą cy za stęp cą kie row ni ka Ka te dry, ku pił so bie
moż li wość kon tak to wa nia się z ty mi pla ców ka mi oraz szan sę ko lej nych wy jaz dów – rów -
nież do kra jów za chod nich17, a tak że ko rzy sta nia z wszel kich udo god nień wy ni ka ją cych
z tych fak tów. Ce ną by ła ule głość wo bec SB: „Usto sun ko wu jąc się do je go wy po wie dzi,
oświad czy łem, iż je ste śmy za in te re so wa ni w uzy ska niu in for ma cji od no śnie [do] prze -
bie gu spo tka nia, w związ ku z tym apro bu je my je go fi zycz ne uczest nic two. Roz mów ca
wy szedł z pro po zy cją udo stęp nie nia nam pro gra mu spo tka nia, któ ry ma moż li wość wy -
po ży czyć od prof. Sza ro ty”18.

Na cisk Służ by Bez pie czeń stwa był tu nie ja ko po dwój ny. Sau er land zda wał so bie spra -
wę, że ja ko Nie miec ma nie wiel kie szan se na ob ję cie pre sti żo we go dy rek to ria tu Ka te dry
Ger ma ni sty ki w War sza wie, co się zresz tą spraw dzi ło (w 1978 r. obej mie kie row nic two
tej że ka te dry w To ru niu). Miał też świa do mość, że je go słusz nie (wy ni ka ją ca z do ko nań
na uko wych i kom pe ten cji) wy so ka po zy cja w Ka te drze wa run ko wa na jest rów nież życz -
li wo ścią Eli dy Ma rii Sza ro ty, któ ra jed nak ze wzglę du na wiek mu sia ła się li czyć – jako
sie dem dzie się cio let nia oso ba w ro ku 1975 – z przej ściem na eme ry tu rę. Dla te go kal ku -
la cja Sau er lan da bie gła tu w stro nę współ pra cy, ale naj wy raź niej je dy nie w od nie sie niu
do kon tak tów mię dzy na ro do wych, a za tem z po mi nię ciem usług dla Wy dzia łu II KS MO
lub De par ta men tu III MSW. Ta kie za ło że nie bar dzo czę sto nie spraw dza ło się, gdyż SB
prę dzej czy póź niej zmu sza ła swo ich współ pra cow ni ków do re la cjo no wa nia kwe stii we -
wnątrz in sty tu cjo nal nych. Tu taj jed nak praw do po dob nie uda ło się mak sy mal nie, choć nie
cał ko wi cie, ogra ni czyć do no sy do aspek tu kontr wy wia dow cze go.

Za pro sze nie Sau er lan da na roz mo wę do ko men dy sta no wi ło oczy wi ście ma ni fe sta -
cję si ły ze stro ny SB, na stęp ne – co raz to bar dziej usi dla ją ce – spo tka nia mia ły już się
od być po za ko men dą. Nie wąt pli wie szcze ra by ła mo ty wa cja Sau er lan da, któ rą po dał ofi -
ce ro wi, od no szą ca się do je go de cy zji po zo sta nia w Pol sce: „Utrzy mu je, iż pew na li be -
ra li za cja ży cia po li tycz ne go, ma ją ca miej sce w Pol sce po paź dzier ni ku 1956 r., spo tka ła
się z bar dzo ne ga tyw ną re per ku sją w NRD. Do cho dzi ło do szo wi ni stycz nych an ty pol -
skich wy stą pień – na wet na szcze blu ofi cjal nych czyn ni ków par tyj nych i rzą do wych.
Pod wpły wem tych wy da rzeń na stą pi ły re flek sje w kie run ku nie znisz czal no ści pew nych
za ko rze nio nych cech na ro do wych”. Stwier dził, „iż w kon tek ście po peł nio nych zbrod ni
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16 Ibi dem, No tat ka służ bo wa st. in spek to ra Wy dzia łu II KS MO kpt. C. Sa lon ka, 26 IV 1974 r., k. 34.
17 K. Sau er land wy jeż dżał już w 1959 r. do RFN, ale ja ko „bez pań stwo wiec”, od 1959 r. – sys te ma -

tycz nie do NRD, gdzie miesz ka ły je go mat ka i sio stra, w 1967 r. i 1970 r. był w Au strii, a w 1973 r. wy -
je chał po now nie do RFN. Je go po dró że nie by ły za tem, zwłasz cza w la tach sie dem dzie sią tych, w ża den
spo sób ogra ni cza ne. Zob. ibi dem, No tat ka służ bo wa, 25 IV 1974 r., k. 31. 

18 Ibi dem, No tat ka służ bo wa st. in spek to ra Wy dzia łu II KS MO kpt. C. Sa lon ka, 26 IV 1974 r., k. 33.
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przez na ród nie miec ki trud no mu by ło po ru szać się po świe cie z ba la stem mo ral nym
i psy cho lo gicz nym”19. 

Pod czas tej roz mo wy Ka rol Sau er land zo stał za re je stro wa ny w kar to te ce ja ko kan dy -
dat na TW. Spo tka nie przed sta wi cie li nie miec kich in sty tu cji na uko wych i kul tu ral nych
(Go ethe -In sti tut, In ter Na tio nes) z ger ma ni sta mi pol ski mi, pla no wa ne na 29 i 30 kwiet -
nia 1974 r., osta tecz nie się nie od by ło. W lip cu Sa lo nek prze pro wa dził ko lej ne spo tka nia
z Sau er lan dem. Na pierw szym z nich, 11 lip ca w ka wiar ni „No wy Świat”, roz ma wiał
o ogól nej sy tu acji po li tycz nej i jej oce nie przez śro do wi ska na uko we. Na ko lej nym, w tym
sa mym miej scu 19 lip ca, germanista po in for mo wał SB o swo ich sta ra niach o sty pen dium
DA AD (Deut scher Aka de mi scher Au stau sch dienst – Służ ba Nie miec kiej Wy mia ny Aka -
de mic kiej). Po cząt ko wo je go wnio sek zo stał od rzu co ny, jed nak von Tre skow, rad ca am -
ba sa dy RFN, obie cał in ter wen cję oraz – na wią zu jąc do pla no wa ne go na 23 lip ca
pry wat ne go wy jaz du Sau er lan da do ciot ki w Ge tyn dze – za chę cił go do skon tak to wa nia
się z pra cow ni kiem Go ethe -In sti tut Sta edle rem. Ca ła ta kon ste la cja za in te re so wa ła oczy -
wi ście SB: „Ini cja ty wa wy ka za na przez von Tre sko wa, zwią za na z przy zna niem sty pen -
dium DAAD, jak rów nież pro po zy cja kon tak tu pry wat ne go z pra cow ni kiem In sty tu tu
Go ethe go, za słu gu je na ope ra cyj ną uwa gę. Kan dy dat otrzy mał po le ce nie na wią za nia po -
wyż sze go kon tak tu. Po po wro cie z za gra ni cy zo sta nie z nim omó wio na kon cep cja i plan
po now ne go na wią za nia kon tak tów z von Tre sko wem”20.

Po po wro cie z Ge tyn gi (gdzie Sau er land prze by wał u swo jej ciot ki od 12 lip ca do
12 wrze śnia 1974 r.) po in for mo wał on SB o swo ich kon tak tach z Go ethe -In sti tut i DAAD
oraz o roz mo wie z Sy bil lą Blan ke, któ ra z jed nej stro ny prze ka za ła mu wia do mość o przy -
zna niu sty pen dium, z dru giej – ujaw ni ła się ja ko oso ba nie chęt na von Tre sko wo wi. Sau -
er land po znał Blan ke już w 1973 r. w Ka te drze Ger ma ni sty ki. Na oko licz ność kon tak tów
z von Tre sko wem ofi cer opra co wał mel du nek ope ra cyj ny oraz po now nie wy so ko oce nił
wia ry god ność kan dy da ta na TW2 1. Sta ra nia von Tre sko wa wy ni kać mo gą rze czy wi ście
z prze ko na nia am ba sa dy RFN, że ger ma ni ści sta no wią nie wiel ką gru pę wy jeż dża ją cych
na sty pen dia DA AD, a tak że ze szcze gól nej opie ki Ka te dry (od 1974 r. In sty tu tu), po le -
ga ją cej na do star cza niu przede wszyst kim ma te ria łów dy dak tycz nych22.

Ka rol Sau er land 1 li sto pa da 1974 r. zo stał od wo ła ny z funk cji za stęp cy dy rek to ra In -
sty tu tu w związ ku z przej ściem na eme ry tu rę Eli dy Ma rii Sza ro ty. No wym dy rek to rem
zo stał Jan Czo chral ski, a je go za stęp cą – Ta de usz Na mo wicz. Nie zmniej szy ło to jed nak
za in te re so wa nia „bez pie ki” Sau er lan dem, prze ciw nie – ja ko gość am ba sa do ra RFN, przy -
szły sty pen dy sta DA AD oraz ak tu al ny sty pen dy sta rzą du au striac kie go (od 27 grud -
nia 1974 r. do 1 lu te go 1975 r.) otrzy mał za da nia ope ra cyj no -roz po znaw cze23, któ re
skru pu lat nie wy peł nił2 4.
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19 Ibi dem, k. 34.
20 Ibi dem, No tat ka służ bo wa kpt. C. Sa lon ka, 20 VII 1974 r., k. 45.
21 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny, 16 X 1974 r., k. 52–53.
22 W 1974 r. Sau er land spo tkał się w In sty tu cie z von Tre sko wem. Ibi dem, No tat ka służ bo wa

kpt. C. Sa lon ka, 8 X 1974 r., k. 50.
23 Ja ko że SB nie zna ła jesz cze je go stop nia lo jal no ści, nie mógł on w tym cza sie re ali zo wać za dań

ope ra cyj nych. 
24 Ibi dem, No tat ka służ bo wa kpt. C. Sa lon ka ze spo tka nia 6 III 1975 r. w LK „So fia”, 7 III 1975 r.,

k. 61–63. Sau er land scha rak te ry zo wał prof. Her ber ta Se idle ra, dy rek to ra In sty tu tu Ger ma ni sty ki na uni -
wer sy te cie w Wied niu: „W po ło wie mar ca ma przy je chać do War sza wy ja ko re cen zent pra cy 
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Za kres za in te re so wa nia Sau er lan dem po szcze gól nych de par ta men tów MSW ob ra zu -
je no tat ka służ bo wa: „Przed wy jaz dem na sty pen dium DA AD na le ża ło by prze my śleć
kom bi na cję lub za da nie wpro wa dza ją ce dla kan dy da ta. Moż na by tu wy ko rzy stać tow.
Sta ni szew skie go z Wydz[ia łu] III Dep[ar]t[amen tu] II MSW – po za gad nie niu am ba sa dy
RFN, lub ko goś z Wydz[ia łu] III tut[ej szej] ko men dy – po za gad nie niu UW. Przed wy -
jaz dem na sty pen dium uzgod ni my z tow. Kwiat kow skim z Dep[ar ta men tu] II[I] oraz
z tow. Her ni kiem z Dep[ar ta men tu] I za da nia dla «SK»”25.

Po po wro cie z Wied nia Sau er land zo stał po zy ska ny (6 kwiet nia 1975 r.) ja ko TW
o pseu do ni mie „Wek tor”26 w ra mach spra wy obiek to wej i za gad nieniowej „Ost for -
schung”. Począt ko wo nie do sta wał jesz cze za dań ope ra cyj nych, np. w cza sie wy jaz du
8 sierpnia 1975 r. na Kon gres IVG (In ter na tio na le Ve re ini gung der Ger ma ni sten – Mię -
dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Ger ma ni stów) do Lon dy nu27. Nie spo dzie wa ne kom pli ka -
cje, ujaw nia ją ce jed nak ogrom ne moż li wo ści SB, wy stą pi ły pod czas po dej mo wa nia
de cy zji o wy sła niu Sau er lan da na sty pen dium DA AD przy zna ne mu przez stro nę nie -
miec ką: „Kan dy da tu ra TW nie zo sta ła jed nak za twier dzo na przez spe cja li stycz ną ko mór -
kę or ga ni za cyj ną KC PZPR, któ ra opi niu je wszyst kie wy jaz dy sty pen dial ne do RFN.
De cy zja ne ga tyw na nie mia ła bez po śred nie go związ ku z kon kret ną oso bą, a by ła je dy nie
jed nym z wy kład ni ków ogól nej orien ta cji po li tycz nej w sto sun kach PRL–RFN (po nad
50 proc. de cy zji ne ga tyw nych). Po nie waż TW po sia da na te re nie Nie miec Za chod nich
in te re su ją ce kon tak ty in sty tu cjo nal ne i per so nal ne, któ rych po głę bie nie mo że w znacz -
nym stop niu przy czy nić się do po sze rze nia na sze go roz po zna nia w ra mach za gad nie nia
«Ost for schung», sfi na li zo wa nie wy jaz du sty pen dial ne go na le ży uznać za uza sad nio ne
wzglę da mi ope ra cyj ny mi.

W ce lu zo rien to wa nia się w moż li wo ściach zmia ny pier wot nej de cy zji skon tak to wa -
no się z kom pe tent nym pra cow ni kiem De par ta men tu I MSW, ma ją cym wpływ na de cy -
zję w przed mio to wej spra wie. Z prze pro wa dzo nej roz mo wy wy ni ka, iż ww. jed nost ka
po sia da moż li wo ści zmia ny pier wot nych po sta no wień władz, gwa ran tu ją cych jed no -
cześnie kon spi ra cję mo ty wów in spi ru ją cych28. Nie mniej, wspól nie z TW usta lo no, że
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ha bi li ta cyj nej kan dy da ta oraz ma wy gło sić wy kład na Uni wer sy te cie War szaw skim. Istot ny był na stęp nie
He in rich Brietz, prze wod ni czą cy To wa rzy stwa im. Le naua; ja ko uczest ni ków zjaz dów z Pol ski wy mie nił
Sau er land prof. Ko cioł ka [cho dzi o Ge rar da Ko zieł ka – W.K.], Mi cha ła Cie ślę z IG UW oraz Adol fa Do -
na tha, wi ce prze wod ni czą ce go To wa rzy stwa Pol sko -Au striac kie go i pra cow ni ka Stu diów Ję zy ków Ob -
cych. Sau er land stwier dził, że To wa rzy stwo im. Le naua współ fi nan so wa ne jest przez Bonn. KO po dał też
cha rak te ry sty kę dr. Han sa Pro ko pa, re dak to ra wy daw nic twa te atral ne go «Ses sler». Po in for mo wał też, iż
Pro kop utrzy my wał, że Do nath jest pol skim agen tem”. Te re we la cje zo sta ły spraw dzo ne przez SB. Do -
nath rze czy wi ście był od no to wa ny przez Wy dział V De par ta men tu II pod nr. OMB 005652/k/75. Ibi dem,
Pi smo R. Ku twy do na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu II MSW, 11 IV 1975 r., k. 68. 

25 Ibi dem, Ad no ta cja Z. Ca pu ty na no tat ce służ bo wej kpt. C. Sa lon ka ze spo tka nia 6 III 1975 r. w LK
„So fia”, 7 III 1975 r., k. 63.

26 Ibi dem, Mel du nek ope ra cyj ny nr 86/75, 9 V 1975 r., k. 64–65. Pod pi sa ne zo bo wią za nie z 8 IV
1975 r.: „Zo bo wią zu ję się do za cho wa nia w ści słej ta jem ni cy fak tu udzie la nia po mo cy kontr wy wia do wi
PRL. Prze ka zy wa ne pi sem ne in for ma cje bę dę pod pi sy wał pseu do ni mem «Wek tor»”. Ibi dem, k. 127.

27 Ibi dem, Ra port kpt. C. Sa lon ka dot[yczą cy] prze ka za nia za dań TW ps. „Wek tor”, nr rej. 5087, wy -
jeż dża ją ce mu na po byt cza so wy do An glii, 15 VII 1975 r., k. 70–71. Z Pol ski na kon gres do Cam brid ge
po je cha ła jesz cze E.M. Sza ro ta i Ol ga Do bi jan ka z Kra ko wa, wi ce dy rek tor tam tej sze go In sty tu tu.

28 To zna czy, że in stan cja par tyj na lub pań stwo wa nie bę dzie wie dzia ła, ja kie są rze czy wi ste po wo -
dy zmia ny po wzię tej wcze śniej de cy zji. 
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w aspek cie ogól nej sy tu acji zmia na de cy zji i ofi cjal ny wy jazd na sty pen dium w bie żą -
cym ro ku mo gły by wy wo łać w je go śro do wi sku za wo do wym róż ne nie przy chyl ne i dwu -
znacz ne ko men ta rze. W związ ku z tym usta lo no, iż TW wy je dzie pry wat nie, a po dej mie
w mie sią cu wrze śniu przy zna ne mu przez DA AD sty pen dium oraz w bez po śred nim kon -
tak cie z wła dza mi fun da cji spo wo du je prze su nię cie po zo sta łej je go czę ści na pierw sze
mie sią ce 1976 r.”29.

W 1978 r. „Wek tor” na wią zał (i na stęp nie za cie śniał) kon tak ty z I se kre ta rzem am ba -
sa dy RFN Wal te rem Ko eni giem: od wie dzał go m.in. pod czas po by tu w RFN30. K. Sauer -
land był sta łym go ściem w am ba sa dach państw nie miec ko ję zycz nych i Ho lan dii:
„Kon tak ty «Wek to ra» z Ko eni giem mia ły miej sce już wcze śniej, pod czas licz nych przy -
jęć w am ba sa dach RFN i Szwaj ca rii, w Ja błon nie k. War sza wy na przy ję ciu z oka zji uro -
dzin kró lo wej ho len der skiej. Ini cja ty wa tych wi zyt wy pły wa ła za wsze od Ko eni ga, któ ry
in te re so wał się re cen zja mi «Wek to ra» dot[yczą cy mi] in te re su ją cej książ ki bądź sztu ki te -
atral nej. Kon tak ty te za cie śni ły się na ty le, że «Wek tor» otrzy mał pro po zy cję od Ko eni -
gów od wie dze nia ich cór ki stu diu ją cej w Ho lan dii, gdzie TW był z cy klem swo ich
wy kła dów. Wi zy ta u cór ki na stą pi ła w lu tym br. [1978 r. – W.K.] – spra wą tą za in te re so -
wa ni są to wa rzy sze z De par ta men tu I MSW”31.

In wi gi la cja Ko eni ga trwa ła aż do je go przy ję cia po że gnal ne go w am ba sa dzie 30 mar -
ca 1981 r. W 1982 r. na stą pi ła wy raź na zmia na w po sta wie Ka ro la Sau er lan da. Zwró cił
na to uwa gę płk Ze non Lin ka z To ru nia w swo im za py ta niu z 10 grud nia 1982 r. Scha -
rak te ry zo wał w nim dzia łal ność ger ma ni sty ja ko jed no znacz nie wro gą wo bec „ak tu al nej
rze czy wi sto ści”. Pa ra dok sal nie jed nak je go wciąż obo wią zu ją ca re je stra cja ja ko TW nie
po zwa la ła in stan cjom to ruń skim (i war szaw skim) na „peł ną kon tro lę ope ra cyj ną ww. oraz
zre ali zo wa nie sto sow nych przed się wzięć o cha rak te rze ope ra cyj no -pro fi lak tycz nym”32.
Nie za ka za no mu też wy jeż dżać do RFN, np. na sym po zjum po świę co ne twór czo ści Hor -
sta Bien ka or ga ni zo wa ne przez Aka de mię Ewan ge lic ką w Loc cum od 9 do 16 grud -
nia 1983 r.33 W mar cu 1984 r. wpły nę ła skar ga do MSW w spra wie za blo ko wa nia
Ka ro lo wi Sau er lan do wi pasz por tu34. De cy zję w tej spra wie pod jął oso bi ście gen. Cze -
sław Kisz czak, a zosta ła ona po twier dzo na pi smem z 28 stycz nia 1984 r. pod pi sa nym
przez na czel ni ka Wy dzia łu III Dep[ar ta men tu] III MSW płk. A. Kwiat kow skie go35.

„Bez pie ka” 29 mar ca 1984 r. prze pro wa dzi ła roz mo wę pro fi lak tycz no -ostrze gaw czą
z Sau er lan dem w związ ku z re wi zją w je go miesz ka niu, w któ rym zna le zio no an ty pań -
stwo wą li te ra tu rę36. Sy gna ły o je go „wro giej” dzia łal no ści do cie ra ły nie tyl ko z War sza -
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29 Ibi dem, k. 74.
30 Ibi dem, Ra port za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu II KS MO w War sza wie mjr. E. Ko wal skie go do ty -

czą cy prze ka za nia za dań TW ps. „Wek tor”, nr rej. 5087, wy jeż dża ją ce mu na po byt cza so wy
do RFN, 6 VII 1978 r., k. 83.

31 Ibi dem.
32 Ibi dem, Pi smo na czel ni ka wy dzia łu w KW MO w To ru niu ppłk. Z. Lin ki do na czel ni ka Wy dzia -

łu II SB KS MO, 10 XII 1982 r., k. 95. 
33 Ibi dem, Mel du nek za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu III -1 WUSW w Po zna niu mjr. K. Ziom ka do na -

czel ni ka Wy dzia łu II SUSW, 25 I 1984 r., k. 102.
34 Ibi dem, Pi smo za stęp cy sze fa SUSW płk. S. Prza now skie go do dy rek to ra Biu ra Pasz por tów MSW

gen. bryg. R. Ru si na, 4 IV 1984 r., k. 110; mo wa tu o „kse ro ko pii skar gi”. 
35 Ibi dem.
36 Ibi dem, No tat ka służ bo wa kie row ni ka Sek cji 3 Wy dzia łu II SUSW kpt. Z. Trot za, 1984 r., k. 113.
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wy i To ru nia, lecz – jak wspomniano – także z Po zna nia, gdzie tam tej szy WUSW po in -
for mo wał De par ta ment II MSW o an ty so cja li stycz nych i pro so li dar no ścio wych wy stą pie -
niach Ka ro la Sau er lan da w Loc cum. Ko lej ną uczest nicz ką kon fe ren cji w Loc cum, Bo że ną
Cho łuj, za in te re so wa ła się WSW, al bo wiem ko bie ta by ła cór ką ma jo ra sił po wietrz nych
LWP37. Trze cim uczest ni kiem de le ga cji pol skiej na kon fe ren cji był ów czes ny mia no wa ny
przez wła dzę pro rek tor Uni wer sy te tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Hu bert
Or łow ski. W ma ju 1984 r. WUSW po le cił ob jąć Sau er lan da ści słą kon tro lą ope ra cyj ną
oraz za sta no wić się nad „stra te gią «kom pro mi ta cji» SK na uczel ni”38. Na sa dza no na niego
taj nych współ pra cow ni ków, któ rzy skwa pli wie – z nie skry wa ną nie na wi ścią – do no si li
o wszel kich je go kro kach: „W dys ku sji, ja ka roz wi nę ła się po re fe ra tach (pod czas se sji
UW pt. «Jak być dziś w Pol sce fi lo lo giem ob cym»), kie row nik In sty tu tu Ger ma ni sty ki
UW doc. K[arol] Sau er land w su per la ty wach i z za chwy tem wy ra żał się o pro fe so rach
B[ro ni sła wie] Bacz ce i Lesz ku Ko ła kow skim, od ro ku 1968 prze by wa ją cych i dzia ła ją -
cych na Za cho dzie. Sau er land uwa ża ich za przy kład, ja kim po wi nien dziś być uczo ny
pol ski”39. Wręcz sa dy stycz nie brzmi na stę pu ją ca re la cja: „[...] w dniu 29 mar ca 1984 r.
roz po czę ło się ze bra nie ma ją ce wy ło nić sze ściu przed sta wi cie li do Ra dy Wy dzia łu Neo -
fi lo lo gii UW [...], uczel nia ną Ko mi sję Wy bor czą re pre zen to wał de mon stra cyj ny i nie za -
leż ny doc. K[arol] Sau er land, sta ra ją cy się dy ry go wać, czym tyl ko da ło się [...]”40.

Fak tem jest, że w In sty tu cie Ger ma ni sty ki do szło do jesz cze wy raź niej sze go wy pro fi -
lo wa nia się dwóch frak cji (ist nia ły naj praw do po dob niej jesz cze przed po wsta niem Ka te -
dry w 1960 r.!), z któ rych jed na – co za uwa żył TW „Su cho że br ski” – ze bra na by ła wo kół
Ja na Czo chral skie go, dru ga na to miast „sku pia ła się” wo kół Ka ro la Sau er lan da: „mgr Ewa
Hal ber, dr Z. Kli ma szew ska, mgr Stro iń sk[a], dr B. Su row ska, mgr A. Woł ko wicz”41.

W związ ku z po wyż szy mi fak ta mi wy da nie są du na te mat dzia łal no ści Ka ro la Sau er -
lan da ja ko TW do 1980 r. jest nie zwy kle trud ne. Au tor ni niej sze go opra co wa nia sta ra się
jed nak – po dob nie jak we wszyst kich in nych wy pad kach – nie wy da wać są dów, ale po ka -
zać me cha ni zmy, ja kie ist nia ły na prze cię ciu in sty tu cji na uko wych oraz służb spe cjal nych.
Pod sta wo we py ta nie, ja kie po ja wia się w tym kon tek ście, wią że się z po zy cjo no wa niem
przez SB swo je go współ pra cow ni ka w ob rę bie in sty tu cji. Po bli sko trzy let niej współ pra -
cy „bez pie ka” zo rien to wa ła się, jak cen ny jest to kan dy dat, któ ry z jed nej stro ny mo że wy -
ko ny wać „za da nia ofen syw ne” w RFN (pod kre śla no je go zna jo mość z ger ma ni stą
Hu go nem Mo se rem), z dru giej na to miast – śle dzić pra cow ni ków Am ba sa dy RFN w Pol -
sce (tu pod kre śla no je go zna jo mość z Ko eni giem). W związ ku z po wyż szym po ja wi ła się
kwe stia je go in sty tu cjo nal ne go za ko twi cze nia we wła snym In sty tu cie: „W związ ku z po -
wyż szym wy ło ni ły się kon kret ne no we moż li wo ści ope ra cyj ne go wy ko rzy sta nia TW
«Wek tor». Moż li wo ści te mo gą być jesz cze więk sze w wy pad ku za ję cia przez TW sta no -
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37 Ibi dem, Pi smo sze fa Od dzia łu WSW Jed no stek Wojsk Lot ni czych płk. W. Wa sia ka do na czel ni ka
Wy dzia łu II SUSW, 27 III 1984 r., k. 109. Pro fe sor Bo że na Cho łuj stwier dzi ła, że w związ ku ze spra wą
zo sta ła prze słu cha na przez WSW w jed no st ce lot ni czej w War sza wie.

38 Ibi dem, Od ręcz na ad no ta cja na pi śmie za stęp cy na czel ni ka Wy dzia łu II SUSW z 2 V 1984 r., k. 114.
39 Ibi dem, In for ma cja ope ra cyj na ppor. R. Cha ry to ni ka, b.d., k. 116.
40 Ibi dem, k. 116–117. 
41 Ibi dem, k. 115. Ka rol Sau er land opi su je swo ją dzia łal ność opo zy cyj ną m.in. w: K. Sau er land, Das

So li dar ność -Jahr 1980/81 aus aka de mi scher Sicht, ver mi scht mit Ta ge buch no ti zen aus je ner Ze it [w:]
Jo han ni Go lom bek Se rvi to ri Scien tia rum No bi lis si mo, red. K. Ruch nie wicz, M. Zy bu ra, Wro cław 2013,
s. 114–141.
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wi ska we wła dzach In sty tu tu Ger ma ni sty ki. W ro ku bie żą cym odej dzie prof. Czo chral ski,
Ja ro szew ski, Cie śla i Wit czuk. W związ ku z tym po zo sta ną po nich sta no wi ska na ob sa -
dze nie. «Wek tor» – jak sam stwier dził – bez wzglę du na wszyst ko na pew no otrzy ma Za -
kład Li te ra tu ry. Na sta no wi sko dy rek to ra prze wi du je się dr. Na mo wi cza (do tych cza so wy
za stęp ca) lub ko goś z ze wnątrz. Z tą ostat nią ewen tu al no ścią nie chcie li by się zgo dzić
w In sty tu cie, gdyż by ła by to oso ba nie zna ją ca za gad nień me ry to rycz nych. TW sam nie
miał by nic prze ciw ko te mu, aby uzy skać to sta no wi sko. Trud no ści w tym wy ni ka ją z bez -
par tyj no ści «Wek to ra», je go nie miec kie go po cho dze nia oraz nie chę ci sa me go rek to ra [Zyg -
mun ta Ry bic kie go, któ ry w 1968 r. na słał ZOMO na straj ku jących stu den tów – W.K.],
któ ry nie da rząc p. Sza ro ty swo ją sym pa tią, uwa ża go za jej czło wie ka. Zre ali zo wa nie jed -
nak po wyż sze go, uży wa jąc od po wied nich wpły wów we wła dzach rek tor skich, roz sze rza -
ło by au to ma tycz nie moż li wo ści ope ra cyj ne na sze go TW. Z dru giej jed nak stro ny TW
ogra ni czo ny był by cza so wo w wy ko ny wa niu za dań o bar dziej ofen syw nym pro fi lu. Naj -
słusz niej by ło by, aby TW «Wek tor» pia sto wał ja kąś zna czą cą funk cję, któ ra umoż li wia ła -
by mu ja ko in te re su ją ce mu part ne ro wi na wią zać no we kon tak ty oraz pod trzy mać
do tych cza so we, któ re na tych miast zy ska ły by na zna cze niu”42.

Z po wyż sze go wy ni ka oczy wi ście si ła po zy cji Sau er lan da w In sty tu cie, z dru giej jed nak
stro ny za cho wa nie do tych cza so we go (pia sto wa ne go od 1977 r.) kie row nic twa Za kła du Li te -
ra tu ry Nie miec kiej gwa ran to wa ło więk szą mo bil ność, wy ni ka ją cą z moż li wo ści wy jaz dów. 

War to po sta wić jesz cze jed no py ta nie: ja kie zna cze nie mia ły do no sy „Wek to ra” dla Służ -
by Bez pie czeń stwa z jed nej, a dla In sty tu tu – z dru giej stro ny? Obec nie moż na je dy nie przy -
to czyć oce nę SB, i to z okre su, kie dy prze ko na no się o trwa ło ści „an ty so cja li stycz nych” po staw
Ka ro la Sau er lan da i tym sa mym zde cy do wa no się na zakończenie z nim współ pra cy i prze -
sła nie akt do Wy dzia łu „C” (na stą pi ło to 16 kwiet nia 1984 r. na wnio sek kie row ni ka Sek cji 3
Wy dzia łu II SUSW kpt. Zbi gnie wa Trot za): „Po zy ska nie TW ps. «Wek tor» do współ pra cy
przez tut[ej szy] wy dział wy pły wa ło głów nie z fak tu du żej czę sto tli wo ści wy jaz dów wym[ie -
nio ne go] za gra ni cę, po sia da nia in te re su ją cych z ope ra cyj ne go punk tu wi dze nia kon tak tów
z pra cow ni ka mi Am ba sa dy RFN w War sza wie oraz pew nych pre dys po zy cji oso bi stych (spo -
strze gaw czość, in te li gen cja, ko mu ni ka tyw ność, zna jo mość ję zy ków ob cych). 

We wstęp nym okre sie współ pra cy «Wek tor» prze ka zał kil ka na ście in for ma cji ogól -
nych do ty czą cych kon tak tów z pra cow ni ka mi am ba sa dy RFN oraz wie lu lin gwi stów
z Eu ro py Za chod niej. Część tych in for ma cji pi sa na by ła przez TW na ma szy nie. Prze ka -
za ne in for ma cje nie sta no wi ły pod sta wy wszczę cia spraw ewi den cji ope ra cyj nej, wy ko -
rzy sty wa ne by ły na to miast przez De par ta ment I oraz Wy dział III De par ta men tu II MSW
i w za gad nie niu «Ost for schun gu». 

W okre sie współ pra cy TW trzy krot nie otrzy mał za da nia ogól no roz po znaw cze
w związ ku z cza so wy mi wy jaz da mi za gra ni cę. Szko le nia spe cja li stycz ne go nie prze cho -
dził. Prze ka zy wa ne za da nia wy ko ny wał w spo sób po bież ny. 

Do sierp nia 1982 r. współ pra ca prze bie ga ła dość sys te ma tycz nie. W la tach 1982–1984
TW uni kał spo tkań. Od la ta 1980 r. za de kla ro wał się ja ko ak tyw ny dzia łacz «So li dar no -
ści» w miej scu pra cy”43. Na le ży stwier dzić, że już od 1976 r. SB z po dejrz li wo ścią
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42 AIPN, 00328/56, t. 1, No tat ka in for ma cyj na in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzi,
18 II 1978 r., k. 140–141. 

43 Ibi dem, Cha rak te ry sty ka taj ne go współ pra cow ni ka ps. „Wektor”, nr ewi den cyj ny 8335, opracowana
przez Z. Trotza, 16 VI 1984 r., k. 145.
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obserwo wa ła Sau er lan da. Kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu II KS MO kpt. Z. Ca pu ta w po -
ło wie 1976 r., po od by ciu „kil ku spo tkań” z „Wek to rem”, sfor mu ło wał swo je – jak że
słusz ne – wąt pli wo ści. „Nie szcze rość” in for ma to ra uwi docz nia ła się „przy oma wia niu
kon kret nych fak tów, na zwisk, miejsc roz mo wy – o po wyż szym mó wi bar dzo ogól nie,
uni ka jąc w spo sób in te li gent ny i kul tu ral ny te ma tu. TW wy ko rzy stu je rów nież swo ją
gorszą zna jo mość ję zy ka pol skie go, co uwi docz nia się w wy ra ża niu zdań po dłu gim na -
my śle, do bie ra niu słów itp. Są to fak ty ma ło za uwa żal ne, ale w mo im prze ko na niu je go
in for ma cje są przez «ko goś» ste ro wa ne, za czym prze ma wia:

– są bar dzo ści słe, wą skie, a za ra zem bar dzo ogól ne; 
– cie ka we, a po tem oka zu ją się nie in te re su ją ce;
– ma ją za bar dzo lo gicz ny ciąg.
Spo tka nie z TW od by wa łem w sa mo cho dzie, TW py tał mnie, czy jest to sa mo chód

służ bo wy; po po twier dze niu za uwa ży łem, że do kład nie lu stro wał wnę trze, jak by chciał
je za pa mię tać. Gdy od je cha łem ok. 400 me trów, gdy już mnie nie mógł wi dzieć, za uwa -
ży łem w lu ster ku, jak coś za pi sy wał – praw do po dob nie nr sa mo cho du”44.

Na spo tka niu 12 li sto pa da 1977 r. Sa eur land zo stał po pro szo ny o wy ty po wa nie jesz -
cze jed nej oso by „dla po trzeb ope ra cyj nych tow. Ca pu ty”. Na uko wiec wska zał na pra -
cow nicz kę o na zwi sku Fi jał kow ska. „W wy ni ku usta leń – pi sze Mur dzia – stwier dzi łem,
że «F» pra co wa ła w prze szło ści w BPiT «Or bis» ja ko pi lot ka wy cie czek za gra nicz nych
i by ła w za in te re so wa niu Dep[ar ta men tu] II MSW. Pod czas wer bun ku od mó wi ła współ -
pra cy dwu krot nie. Oso bą «F» in te re so wał się tak że Dep[ar ta ment] I MSW”45.

Po tej in for ma cji po sta no wio no prze pro wa dzić we ry fi ka cję agen ta: za po mo cą za dań
kon tro l nych, oso bo wych źró deł in for ma cji oraz tech ni ki ope ra cyj nej46. W każ dym ra zie
SB nie chcia ła re zy gno wać z oso by ma ją cej tak roz le głe kon tak ty. Dla te go po po by cie
prof. Hu go na Mo se ra w War sza wie w grud niu 1977 r.47 SB po sta no wi ła usta lić dla „Wek -
to ra”, tak że w związ ku z je go prze wi dy wa ny mi wy jaz da mi (wy kła dy w Ho lan dii i Bel -
gii oraz dwu mie sięcz ny po byt na sty pen dium), bar dziej szcze gó ło we i przede wszyst kim
więk sze mi sje48. To spię trze nie za dań (m.in. kla sycz ne ży cze nie SB, aby przy go to wać li -
stę stu diu ją cych na ostat nim i przed ostat nim ro ku, „któ rzy mu pod le ga ją i któ rych zna
naj le piej”49) wy ni ka ło z chę ci spraw dze nia „Wek to ra” przez SB50. W związ ku z czym po -
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44 Ibi dem, t. 2, Uwa gi uzu peł nia ją ce kie row ni ka Sek cji 3 Wy dzia łu II KS MO kpt. Z. Ca pu ty do in -
for ma cji agen tu ral nej „Wek to ra” z 15 VII 1976 r., b.d., k. 47. 

45 Ibi dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzi do ty czą ca spo tka nia z TW
ps. „Wek tor”, 12 XI 1977 r., k. 58. 

46 Ibi dem.
47 Wi zy ta ta mia ła przede wszyst kim cha rak ter po li tycz ny, zwią za ny z przy go to wy wa niem wspól ne -

go pol sko -nie miec kie go pod ręcz ni ka opra co wy wa ne go wraz z In sti tut für Deut sche Spra che w Man n -
heim.

48 Ibi dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzi do ty czą ca spo tka nia z TW
ps. „Wek tor”, 20 XII 1977 r., k. 62. 

49 Spis zo stał „po ży czo ny” SB przez „Wek to ra”, Mur dzia zwró cił go na spo tka niu z „Wek to -
rem” 25 IV 1978 r. Ibi dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzi do ty czą ca spo -
tka nia z TW ps. „Wek tor”, 25 IV 1978 r., k. 80. 

50 Do cho dzi tu jesz cze kwe stia za in te re so wa nia SB at taché kul tu ral nym Am ba sa dy RFN w War sza -
wie Klau sem Wil hel mem Plat zem, któ ry peł nił tę funk cję bli sko trzy la ta i szy ko wał się już do wy jaz du
na pla ców kę do Chi le. Platz zo stał 1 II 1978 r. uzna ny przez rząd PRL za per so na non gra ta, wró cił jed -
nak do War sza wy na sku tek bra ku kon kret nej da ty i na ka zu wy jaz du. Wy peł niał swo je obo wiąz ki,
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sta no wio no wy ko rzy stać go tak że do za dań ofen syw nych. Dla te go Mur dzia za pro po no -
wał „wy ty po wa nie oso by kon kret nej z ba zy «Ost for schung», z któ rą «Wek tor» mógł by
na wią zać kon takt”51.

Służ ba Bez pie czeń stwa pró bo wa ła po zy ski wać do współ pra cy oso by ty po wa ne
na kur sy wa ka cyj ne, jak np. stu den tów ma ją cych z po le ce nia „Wek to ra” wy je chać
do Bam ber gu na let ni kurs do prof. Sieg frie da Su dhof fa. „Bez pie ka” za mie rza ła spo śród
nich wy ty po wać 2–3 TW: „Ko rzy ści, ja kie z te go uzy ska Wy dział [III De par ta men -
tu II MSW – W.K.], mo gą pro spe ro wać do pie ro w przy szło ści. Nie mniej jed nak ist nie ją
moż li wo ści roz po zna nia tam tej sze go śro do wi ska (uni wer sy te tu) i na wią za nia cie ka wych
kon tak tów oraz uzy ska nia ich cha rak te ry styk dla ce lów ope ra cyj nych lub kom bi na cji
w przy szło ści”52. Po sta no wio no wy ty po wać kan dy da tów na TW „we dle uzy ska nej li sty”.
Sau er land czer pał ko rzy ści z moż li wo ści wy jaz do wych, a Służ ba Bez pie czeń stwa by ła
w sta nie przy spie szać wy da wa nie je mu i żo nie pasz por tów53. Dzię ki co raz to roz le glej -
szym zna jo mo ściom w RFN zwięk sza ły się z ko lei je go moż li wo ści dzia ła nia. Ja ko sta -
ły by wa lec przy jęć w Am ba sa dzie RFN w War sza wie i za ufa ny czło wiek wie lu wy so kich
urzęd ni ków DA AD miał cał ko wi cie pry wat ną i nie ofi cjal ną ścież kę, któ ra po zwa la ła mu
sta wiać wnio ski, wy jeż dżać, pro wa dzić sze ro ką współ pra cę54. „Bez pie ka” by ła za in te re -
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m.in. opie ko wał się ze spo łem Tha lia -The ater z Ham bur ga, któ ry przy je chał do War sza wy go ścin nie z Ko -
rio la nem Szek spi ra. W mar cu SB po pro si ła rów nież „Wek to ra” o re ka pi tu la cję swo ich dwu let nich kon -
tak tów z Plat zem, co jed nak nie na stą pi ło, ja ko że ten opu ścił Pol skę 20 III 1978 r. Ca ła spra wa by ła
zwią za na z wy da le niem pol skie go rad cy han dlo we go am ba sa dy, przy ła pa ne go w stycz niu na od bie ra niu
ma te ria łów szpie gow skich w Ber li nie. Platz, wy jąt ko wo zży ty z Pol ską, padł ofia rą re tor sji dy plo ma -
tycz nej, przy czym szczególnie za bo lał go nie spre cy zo wa ny za rzut „za cho wań nie li cu ją cych ze sta tu -
sem dy plo ma ty”. W ostat niej fa zie po by tu Plat za „Wek tor” re fe ro wał SB o je go oce nie wspo mnia nej
sztu ki Szeks pi ra: „TW prze ka zał re la cję ust ną z roz mo wy z Plat zem, do ty czy ko men ta rza o sztu ce
pt. Korio lan – wy sta wia na ostat nio w War sza wie go ścin nie przez je den z te atrów za chod nio nie miec kich.
Platz stwier dził, że sztu ka ta wy war ła du ży nie smak wśród człon ków tut[ej sze go] kor pu su dy plo ma tycz -
ne go RFN. W sztu ce tej Niem cy przed sta wio ne zo sta ły w złym świe tle. W po szcze gól nych par tiach sztu -
ki prze ja wia się mo tyw współ cze sny dot. RFN z wąt ka mi tra dy cji nie miec kie go okre su
na cjo na li stycz no -fa szy stow skie go. I tak np. pa ro dy stycz nie przed sta wia się prze mó wie nia Brand ta,
Schmid ta, prze cho dząc stop nio wo do ta kich po sta ci jak Go eb bels czy Hi tler” (ibi dem, No tat ka służ bo -
wa in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzi do ty czą ca spo tka nia z TW ps. „Wek tor”, 3 III 1978 r.,
k. 79). „27 V 1978 [r.] «Wek tor» do no si, że pra cow ni cy am ba sa dy RFN czu ją się do tknię ci wy da le niem
Plat za” (ibi dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzi do ty czą ca spo tka nia z TW
ps. „Wek tor”, 27 V 1978 r., k. 84). No ta be ne re cen zję z ham bur skie go Ko rio la na za mie ścił Ka rol Sau -
er land w „Li te ra tu rze” z 1978 r. 

51 Ibi dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzi do ty czą ca spo tka nia z TW
ps. „Wek tor”, 20 XII 1977 r., k. 63. 

52 Ibi dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzi do ty czą ca spo tka nia z TW
ps. „Wek tor”, 25 IV 1978 r., k. 82. 

53 „Pro sił przy tym o przy spie sze nie za ła twie nia spraw pasz por to wych o 1 ty dzień. Pasz port TW
i mał żon ki obie ca no mu wy dać 14 lip ca br.”. Zob. ibi dem, No tat ka służ bo wa in spek to ra Wy dzia łu II KS MO
Z. Mur dzi do ty czą ca spo tka nia 21 VI 1978 r. z TW ps. „Wek tor” w LK „Mi row ski”, 22 VI 1978 r., k. 100.

54 „Pod czas spo tka nia ze sty pen dy sta mi DA AD w am ba sa dzie RFN «Wek tor» po now nie spo tkał się
ze Stuc ken sch mid tem, któ ry od po wie dzial ny jest z ra mie nia DA AD za wszyst kie kon tak ty na uko we
z PRL. Po nad to roz ma wiał z sa mym se kre ta rzem ge ne ral nym DA AD Schul tem, któ ry przy jął lek to ra
do syć ser decz nie. W cza sie krót kiej roz mo wy Schul te prze ka zał swo je su per la ty wy o książ ce «Wek to -
ra» oraz wy ra ził chęć kon ty nu owa nia z nim kon tak tów i po mo cy w spra wach dot. DA AD. «Wek tor»
otrzy mał ze zwo le nie od Schul te go na zwra ca nie się w przy szło ści bez po śred nio do nie go, li stow nie lub
w in nej for mie, w każ dej spra wie”. Zob. ibi dem, No tat ka służ bo wa Z. Mur dzi, b.d., k. 109. 
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so wa na je go kon tak ta mi, w tym zna jo mo ścią z „prof. Len zem” (cho dzi o wy bit ne go pi -
sa rza Sieg frie da Len za): „W ra mach wy ko ny wa nia za dań TW na wią zał rów nież bar dzo
cie ka wy kon takt z prof. Len zem, od któ re go uzy skał po zor nie bła hą, lecz in te re su ją cą in -
for ma cję. Kon takt z Len zem ma bar dzo istot ne zna cze nie ope ra cyj ne ze wzglę du na to,
iż prof. Lenz jest b. bli skim współ pra cow ni kiem, do rad cą i ko le gą kanc le rza RFN – H[el -
mu ta] Schmid ta. Prof. Lenz pi sze czę sto dla kanc le rza prze mó wie nia”55. Za chwy co ny es -
bek już wi dział sie bie nie mal w cen trum wła dzy, dla te go też znacz nie do war to ścio wał
kon tak ty Sau er lan da z se kre ta rzem ge ne ral nym DA AD: „Po nad to DA AD jest in sty tu cją,
któ ra spo śród obiek tów «Ost for schung» jest naj bar dziej zwią za na ze służ ba mi spe cjal -
ny mi RFN”56.

Sau er land prze ka zy wał też in for ma cje do ty czą ce dzie ci pro mi nent nych osób, któ re
al bo pra co wa ły, al bo stu dio wa ły w In sty tu cie Ger ma ni sty ki, ale przede wszyst kim mia -
ły „róż ne bli żej nie okre ślo ne pry wat no -na uko we kon tak ty z RFN i in ny mi KK” – zwłasz -
cza o dr We ro ni ce Woj nie, pra cow ni cy In sty tu tu, oraz cór ce Eu ge niu sza Gu za, stu dent ce
te goż In sty tu tu. Zwró ce nie uwa gi SB na te oso by ma wpraw dzie cha rak ter do no su, wy -
ni ka on jed nak – z ogrom nym praw do po do bień stwem – z uprze dza ją cych prób zneu tra -
li zo wa nia wpły wu owych dzie ci pro mi nen tów w ra zie ewen tu al nych kon flik tów
we wnątrz in sty tu to wych. Oczy wi ście „bez pie ka” nie za in te re so wa ła się bli żej tak pro mi -
nent ny mi po sta cia mi, uzna ła na to miast, że „Wek tor” za czy na re ali zo wać za nie dby wa ną
naj wy raź niej do tej po ry część swo ich za dań, tzn. in for mo wa nie o we wnętrz nej sy tu acji
w In sty tu cie: „Dru ga część in for ma cji zwią za na jest z dłu go pla no wym za da niem «Wek -
to ra» scha rak te ry zo wa nia pra cow ni ków i stu den tów In sty tu tu”57. Ra por ty „Wek to ra”
ujaw nia ją jed nak coś wię cej niż tyl ko sku pie nie SB na pro ble ma ty ce nie miec kiej oraz
kon tak tach z in te lek tu ali sta mi nie miec ki mi. SPD by ła wszak za in te re so wa na otwar ciem
na Wschód, stąd ta ka „sym pa tia”, ja ką ota cza no więk szość na ukow ców z Pol ski ucho -
dzą cych za le wi co wych, a jed no cze śnie zdy stan so wa nych od władz ko mu ni stycz nych
(w sen sie bra ku człon ko stwa w par tii).

Nic za tem dziw ne go, że wy bit ni, aczkolwiek zwią za ni z SB, na ukow cy jak Ka rol
Sauer land czy Ma rian Szy roc ki znaj do wa li po par cie in sty tu cji w kra jach za chod nich i po -
tra fi li sko rzy stać ze swo ich w ten spo sób po zy ska nych wpły wów. Przy kła dem mo gą tu
choć by być zna jo mo ści – czy wręcz przy jaź nie – ja kie na wią zał Ma rian Szy roc ki z Günte -
rem Gras sem oraz Ka rol Sau er land z Sieg frie dem Len zem. Tak że re la cje Sau er lan da z je -
go po by tu we Wło szech po twier dza ją tę le wi co wą opty kę, któ ra praw do po dob nie tak że
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55 Ibi dem, k. 111. 
56 Ibi dem.
57 Ibi dem. Oto, co Sau er land mó wił o oby dwu pa niach: „W ostat nim okre sie «Wek tor» za ję ty był

spra wa mi na uko wo -dy dak tycz ny mi i in ny mi w związ ku z tym nie miał oka zji uczest ni czyć w żad nym
wy da rze niu, w efek cie któ re go mógł by prze ka zać in te re su ją ce in for ma cje. Po in for mo wał je dy nie, że
na je go wy dzia le pra cu ją i stu diu ją oso by zna nych oso bi sto ści. Oso by te po sia da ją róż ne bli żej nie okreś -
lo ne pry wat no -na uko we kon tak ty w RFN i in nych KK. Pierw szą jest dok to rant ka Woj na, cór ka Ry szar -
da Woj ny, o któ rej mó wią, iż wy szła za mąż za wy so kie go urzęd ni ka z KC w War sza wie. Wraz ze sta nem
cy wil nym ww. zmie ni ła na sta wie nie do oto cze nia, izo lu jąc się od nie go. Oto cze nie na sta wio ne jest do ww.
kry tycz nie. Ww. po za tym jest do brym pra cow ni kiem. Zna bie gle jęz. nie miec ki i z tej ra cji uczest ni czy
w czę stych spo tka niach, pra cach róż nych grup i de le ga cji z RFN i Au strii. In ną oso bą jest stu dent ka
II roku, cór ka zna ne go dzien ni ka rza E. Gu za. «Wek tor» cha rak te ry zu je ją ja ko b. in te li gent ną i do brą
stu dent ką. Ma ona szan sę po zo stać w In sty tu cie ja ko pra cow nik na uko wy”.
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lu dziom tak wraż li wym i wy kształ co nym po zwa la ła na uspra wie dli wia nie swo ich bar -
dzo wąt pli wych kon tak tów ze służ ba mi spe cjal ny mi PRL. W każ dym ra zie cha rak te ry -
stycz ne w tym wzglę dzie są re flek sje Sau er lan da po je go po dró ży wy kła do wej
do Ne apo lu w 1979 r.: „Ger ma ni ści wło scy od róż nia ją się ory gi nal no ścią my śli, nie za -
leż no ścią in te lek tu al ną i le wi co wo ścią od ger ma ni stów nie miec kich. Znacz na ich część
na le ży do par tii ko mu ni stycz nej bądź sym pa ty zu je z nią. Wszy scy wy ka zu ją po zy tyw ny,
wręcz ser decz ny sto su nek do Pol ski, cho ciaż Pol ska wy da je im się dość od le gła”58.

Oczy wi ście SB by ła ży wot nie za in te re so wa na re ak cja mi tych „le wi co wych” in te lek -
tu ali stów na wy bór pa pie ża: „Cie ka we by ło, co mó wią Wło si o no wym pa pie żu. W opi -
nii wszyst kich jest to sym pa tycz ny i ory gi nal ny czło wiek, ma ją cy mnó stwo po my słów,
nie brak na wet na je go te mat dow ci pów. Wło si zda je się już go po lu bi li. Wie lu pro fe so -
rów uwa ża jed nak, że po li tycz nie na le ży on do kon ser wa ty stów, tak że praw dzi wych re -
form w ło nie Ko ścio ła nie na le ży się po nim spo dzie wać. Du żą po pu lar ność zdo był so bie
wier sza mi, któ re zo sta ły prze ło żo ne na wło ski i opu bli ko wa ne w pra sie le wi co wej”59.
„Bez pie ka” zwró ci ła uwa gę na in for ma cje do ty czą ce wło skich le wi co wych ger ma ni stów
ze wzglę du na za in te re so wa nie, ja kie oka zy wa ła im stro na nie miec ka (DA AD), o czym
in for mo wał „Wek tor”. Funk cjo na riusz su ge ro wał moż li wość ich ope ra cyj ne go wy ko rzy -
sta nia „w kie run ku RFN”, stąd tak istot ne by ły tu kon tak ty „Wek to ra”. W związ ku z po -
wyż szym ofi cer pro wa dzą cy wnio sko wał o spraw dze nie wło skich ger ma ni stów
w Sek cji 4 De par ta men tu II MSW. Na ko lej nych spo tka niach w am ba sa dzie RFN w po -
cząt kach 1979 r. Sau er land na wią zał ko lej ne kon tak ty z pro mi nent ny mi oso bi sto ścia mi
RFN: Klau sem von Bi smarc kiem – sze fem In sty tu tów Go ethe go w RFN60, oraz z Pe te -
rem Gat te rem61 – sze fem II pro gra mu te le wi zji RFN (ZDF) w War sza wie. Te zna jo mo -
ści za wa ży ły na póź niej szej ka rie rze me dial nej Ka ro la Sau er lan da w RFN w la tach
dzie więć dzie sią tych. Nie za leż nie od tych in for ma cji Sau er land na spo tka niu 31 stycz -
nia 1979 r. prze ka zał li stę stu den tów – człon ków je go se mi na rium ma gi ster skie go, spo -
śród któ rych SB mia ła ty po wać TW62.
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58 Ibi dem, In for ma cja ope ra cyj na, 9 I 1979 r., k. 116.
59 Ibi dem. Te dość nie win nie brzmią ce in for ma cje zo sta ły jed nak uzu peł nio ne przez „Wek to ra” o na -

stę pu ją ce ele men ty: „TW do wie dział się, że wy bór K[aro la] Woj ty ły na pa pie ża za wdzię cza się kar dy -
na łom i bi sku pom nie miec kim, któ rzy chcie li jak by w ten spo sób na pra wić błę dy po li ty ki wo bec Pol ski
i je go [sic!] Ko ścio ła w la tach sześć dzie sią tych [sic!]. Po nad to cho dzić mo gło tak że o par ty ku lar ne in te -
re sy Ko ścio ła nie miec kie go wo bec Ko ścio ła pol skie go pod po zo rem nor ma li za cji sto sun ków z Pol -
ską – kon so li da cja z bi sku pa mi Ziem Za chod nich. Po nad to «Wek tor» po in for mo wał, że pa pież po róż nił
się ostat nio z kle rem wę gier skim na tle po li ty ki we wnętrz nej Ko ścio ła z wła dza mi świec ki mi. Pa pież
za rzu cić miał zbyt nią ule głość, a wręcz zbyt nie pod po rząd ko wa nie się kar dy na łów wę gier skich czyn ni -
kom par tyj no -rzą do wym”. Te su ge stie (świa do mie przy go to wy wa ne przez SB do pro pa gan do we go wy -
ko rzy sta nia) zo sta ły „po twier dzo ne” przez kon takt Zbi gnie wa Mur dzi z re dak to rem „Expres su
Wie czor ne go” Mi ro sła wem Azemb skim. Ibi dem, Uzu peł nie nie in for ma cji z 10 I 1979 r. do ko na ne przez
in spek to ra Wy dzia łu II KS MO Z. Mur dzię, b.d., k. 119. 

60 Klaus von Bi smarck (ur. 1912 w Jar chli nie na Po mo rzu, zm. 1997 w Ham bur gu), szef ARD (I pro -
gra mu te le wi zji RFN); od 1977 r. do 1989 r. szef Go ethe -In sti tut w Mo na chium; rzecz nik za an ga żo wa -
nia kul tu ral ne go w Pol sce i Eu ro pie Wschod niej, do pro wa dził do po wsta nia In sty tu tów Go ethe go
w War sza wie i Kra ko wie. 

61 Pe ter Gat ter (ur. 1943 we Wro cła wiu, zm. 1997 w Sto eck te), od 1977 r. ko re spon dent ZDF w Pol -
sce, w 1980 r. re la cjo no wał straj ki „So li dar no ści” w Stocz ni Gdań skiej; po wpro wa dze niu sta nu wo jen -
ne go wy da lo ny z PRL.

62 Ibi dem, k. 123–124. 
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S T R E S Z C Z E N I E

Ar ty kuł do ku men tu je kon tak ty wy bit ne go ger ma ni sty pol skie go prof. Ka ro la Sau er lan da z SB
w dru giej po ło wie lat siedemdziesiątych w War sza wie. Sau er land dzia łał w spe cy ficz nych wa run -
kach, in for mu jąc SB o dzia łal no ści nie miec kich i au striac kich in sty tu cji kul tu ral nych i pla có wek
dy plo ma tycz nych. Czy by ła to ce na wol no ści, ja ką cie szył się ten pro mi nent ny uczo ny? Czy pro -
wa dził on swo istą grę z SB, czy też był przez nią wy ko rzy sty wa ny? Na te py ta nia sta ra się od po -
wie dzieć au tor ar ty ku łu.

Sło wa klu czo we: Ka rol Sau er land, In sty tut Ger ma ni sty ki Uni wer sy te tu War szaw skie go, taj ny
współ pra cow nik, agen tu ra SB, Re pu bli ka Fe de ral na Nie miec, in wi gi la cja, wy wiad PRL, kontr wy -
wiad PRL.

S U M M A R Y

The article documents the contacts of the prominent Polish Germanist of Professor Karol
Sauerland from the Security Service in the second half of the 70s in Warsaw. Sauerland acted in
specific conditions informing the Security Service about the activities of the German and Austrian
cultural institutions and diplomatic offices. Was it the price of freedom that this prominent scholar
exercised? Did he play a specific game with the Security Service or was he used by them? The
author of the article tries to answer these questions.   

Key words: Karol Sauerland, Institute of German Philology of the Warsaw University, informal
collaborator, the Secret Service agency, the former German Democratic Republic, surveillance,
intelligence of the People’s Republic of Poland, counter-espionage of the People’s Republic of
Poland.

Cena wolności. Agentura SB w Instytucie Germanistyki...
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Bartłomiej Noszczak
(Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie)

Likwidacja getta w Otwocku

(19 sierpnia 1942 r.) 

w relacji ks. ppłk. 

Jana Wojciechowskiego SJ

Wie le fak tów zwią za nych z ży ciem i po słu gą dusz pa ster ską je zu ity o. Ja na Woj -
cie chow skie go po zo sta je do tych czas nie zna nych. Ni niej szy szkic bio gra ficz -
ny, opra co wa ny głów nie na pod sta wie do ku men ta cji zgro ma dzo nej

w Ar chi wum Pro win cji Wiel ko pol sko -Ma zo wiec kiej To wa rzy stwa Je zu so we go w War -
sza wie, na le ży trak to wać ja ko przy czy nek, a za ra zem za chę tę do pod ję cia dal szych, bar -
dziej po głę bio nych stu diów do ty czą cych ży cia te go du chow ne go1. Po dob ny po stu lat
ba daw czy na le ża ło by zresz tą roz sze rzyć i od nieść rów nież do wie lu in nych aspek tów hi -
sto rii pol skich je zu itów w XX w., wciąż nie zo sta ły one w wy star cza ją cym stop niu zba -
da ne i opi sa ne2. 
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1 Pew nych in for ma cji na ten te mat do star cza ją ar ty ku ły C. Biał ka, Ks. Jan Woj cie chow ski TJ, „Msza
Świę ta” 1966, nr 3 oraz J. Przy łu skie go, Wspo mnie nia o gor li wym ka pła nie, go rą cym pa trio cie, wier -
nym przy ja cie lu, „Dzien nik Związ ko wy”, 24 IV 1961. 

2 Wię cej o hi sto rii je zu itów w Pol sce po 1918 r. zob. 50 lat Pro win cji Wiel ko pol sko -Ma zo wiec kiej
To wa rzy stwa Je zu so we go (1926–1976). Syl wet ki i wspo mnie nia, red. F. Pa lusz kie wicz, Rzym 1976;
R. Da row ski, Fi lo zo fia je zu itów w Pol sce w XX wie ku, Kra ków 2001; En cy klo pe dia wie dzy o je zu itach
na zie miach Pol ski i Li twy 1564–1995, oprac. L. Grze bień przy współ pra cy ze spo łu je zu itów, Kra -
ków 1996; D. Go lik, F. Mu siał, Osądź mnie Bo że… Ks. Wła dy sław Gur gacz. Ka pe lan Pol ski Pod ziem -
nej, Kra ków 2009; J.T. Gra na tow ski, Nie zwy kły czło wiek na trud ne cza sy. Ży cie i dzia łal ność o. To ma sza
Ro stwo row skie go SJ, War sza wa 2011; L. Grze bień, Słow nik je zu itów pol skich 1564–1990, t. 1–12,
Kraków 1993 (mps po wie lo ny); Ko mu ni stycz ny apa rat re pre sji wo bec je zu itów Pro win cji Pol ski
Południo wej, red. A.P. Bieś, F. Mu siał, Kra ków 2014; Lek sy kon du cho wień stwa re pre sjo no wa ne go w PRL
w la tach 1945–1989, t. 1–3, red. J. My szor, War sza wa 2002–2006; J. Ma rec ki, Za ko ny pod pre sją bezpie -
ki. Apa rat bez pie czeń stwa wo bec wspól not za kon nych na te re nie wo je wódz twa kra kow skie go 1944–1975,
Kra ków 2009; A. Me zglew ski, Szkol nic two wy zna nio we w Pol sce w la tach 1944–1980, Lu blin 2004;
J. Nie miec, Za kład Na uko wo -Wy cho waw czy Oj ców Je zu itów w Chy ro wie 1886–1939, Kra ków–
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Jan Woj cie chow ski uro dził się 29 sierp nia 1903 r. we wsi Ca ło wa nie w po wie cie
otwoc kim (miej sco wość ta na le ży do pa ra fii War sza wi ce) w ro dzi nie Jó ze fa Woj cie chow -
skie go i Ma rian ny z do mu Fia łek. Miał sio strę i dwóch bra ci. W 1909 r. roz po czął na ukę
w szko le po wszech nej (istnie ją prze słan ki, że bę dąc uczniem, otwar cie bun to wał się prze -
ciw ko ca ra to wi), a w la tach 1914–1921 uczył się w gim na zjum w War sza wie. Do tych -
czas nie wie le wia do mo o mo ty wa cjach, któ re skło ni ły mło de go czło wie ka do wstą pie nia
do no wi cja tu To wa rzy stwa Je zu so we go w Sta rej Wsi ko ło Brzo zo wa; mia ło to miej sce
2 lub we dług in nych źró deł 9 paź dzier ni ka 1922 r. 24 paź dzier ni ka te go ro ku Woj cie -
chow ski przy stą pił do in tro duk cji, czy li uro czy stej for my wpro wa dze nia kan dy da ta do je -
zu ic kiej wspól no ty no wi cja tu. W pro wa dzo nym przez sie bie dzien ni ku za no to wał: „Ni gdy
nie by łem tak szczę śli wy, jak w tym dniu […]. Z wiel kim za pa łem i ra do ścią przy ję to
nas do gro na swe go. Upo jo ny tak by łem wra że nia mi, iż wy da wa ło mi się, że to we śnie
ro bię. […] Jed ne sło wa za wsze mia łem na ustach, tj. dzię ko wa nie Bo gu za otrzy ma ne
do bro dziej stwa”3. W la tach 1922–1924 Jan Woj cie chow ski kon ty nu ował swój no wi cjat
w Ka li szu. Z te go okre su za cho wa ły się je go no to wa ne na bie żą co (od lu te go 1923 do lip -
ca 1924 r.) re flek sje (obej mu ją one łącz nie 193 wpi sy) oraz trzy gę sto za pi sa ne ze szy ty
roz my ślań w cza sie re ko lek cji4. Źró dła te po zwa la ją po znać du cho wość przy szłe go je zu -
ity; świad czą o po wa dze, z ja ką ten mło dy pod ów czas czło wiek trak to wał kwe stie wia ry
i ka płań stwa. Woj cie chow ski zło żył pierw sze ślu by za kon ne 13 paź dzier ni ka 1924 r.
w Sta rej Wsi. Na stęp nie uczył się w ko le gium je zu itów w Piń sku (1926–1928), gdzie
2 czerw ca 1928 r. zdał ma tu rę. Póź niej w Kra ko wie stu dio wał fi lo zo fię (1928–1931).
Tam też 19 mar ca 1931 r. bp Sta ni sław Ro spond udzie lił mu niż szych świę ceń ka płań -
skich. Po ukoń cze niu stu diów Jan Woj cie chow ski po świę cił się pra cy wy cho waw czej
w pro wa dzo nych przez je zu itów szko łach w Chy ro wie i Wil nie. W la tach 1933–1935 stu -
dio wał w je zu ic kim Za kła dzie Teo lo gicz nym „Bo bo la num” w Lu bli nie. W tym sa mym
mie ście otrzy mał 23 czerw ca 1935 r. świę ce nia ka płań skie z rąk bp. Adol fa Je ło wic kie -
go. Na stęp nie wró cił do Wil na, gdzie kon ty nu ował pra cę ja ko wy cho waw ca i wy kła dow -
ca w je zu ic kim gim na zjum św. Ka zi mie rza. Uczył re li gii, był kie row ni kiem So da li cji
Ma riań skiej. 

W pierw szych dniach II woj ny świa to wej ks. Woj cie chow ski, na sku tek nie po ko ją -
cych wia do mo ści z fron tu, zgło sił się ja ko ochot nik na ka pe la na woj sko we go i zo stał
przy dzie lo ny do Sa mo dziel nej Gru py Ope ra cyj nej „Po le sie” gen. Fran cisz ka Kle eber ga.
Ra zem z nią prze szedł ca ły szlak bo jo wy (SGO wal czy ła za rów no z Niem ca mi, jak
i Sowie ta mi), za koń czo ny ka pi tu la cją po bi twie pod Koc kiem (6 paź dzier ni ka 1939 r.).
Woj cie chow ski do stał się do nie wo li nie miec kiej. Uciekł jed nak z trans por tu do obo zu
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–Rzeszów 1998; F. Pa lusz kie wicz, Ma ły słow nik je zu itów w Pol sce, War sza wa 1995; J. Pre isner, Je zu ici
w No wym Są czu przy ko ście le Świę te go Du cha, t. 2: 1895–1975, Kra ków 2003; Spo łe czeń stwo, kul tu ra,
wy cho wa nie w po glą dach pol skich je zu itów okre su II Rze czy po spo li tej, Kra ków 2012; Wyż sze szkol nic -
two ko ściel ne w Pol sce. Wi zja kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły i jej re ali za cja, Kra ków 2002; D. Za mia ta ła,
Za ko ny mę skie w po li ty ce władz ko mu ni stycz nych w Pol sce w la tach 1945–1989, t. 1: Pro ble ma ty ka
organi za cyj no -per so nal na, Kiel ce 2009; t. 2: Dzia łal ność dusz pa ster ska i spo łecz na za ko nów w la tach
1945–1989, War sza wa 2012. 

3 APWMTJ, 171, O. J. Woj cie chow ski, Dzien nik pro wa dzo ny przez Ja na Woj cie chow skie go. Sta ra
Wieś, wpis z 24 X 1922 r., b.p. 

4 Ibi dem, Re flek sje Ja na Woj cie chow skie go z re ko lek cji w Ka li szu (1923–1924), b.p.; ibi dem, Roz -
my śla nia re ko lek cyj ne Ja na Woj cie chow skie go, Ka lisz, 1923 r., z. 1–3, b.p. 
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je niec kie go i pod ko niec paź dzier ni ka 1939 r. prze do stał się do War sza wy. Ze wzglę du
na ce chu ją ce go zdol no ści or ga ni za cyj ne otrzy mał od swo ich prze ło żo nych za kon nych
po le ce nie przy go to wa nia w Ło wi czu ośrod ka dla je zu itów roz pro szo nych przez woj nę
(nie jest pew ne, czy kon cep cja ta we szła w fa zę re ali za cji). Na prze ło mie 1940 i 1941 r.
ks. Woj cie chow ski był pro bosz czem w Kra ko wie. 

Pod czas oku pa cji roz wi nął dzia łal ność cha ry ta tyw ną: or ga ni zo wał m.in. po moc dla
sie ro ciń ców i klasz to rów. Chro nił przed aresz to wa niem i wię zie niem Po la ków i Ży dów.
Po dob no spo tkał się z gu ber na to rem dys tryk tu war szaw skie go Ge ne ral ne go Gu ber na tor -
stwa Lu dwi kiem Fi sche rem, któ re mu rze ko mo oznaj mił, że utrzy ma nie sie rot jest obo -
wiąz kiem nie miec kich władz oku pa cyj nych. Ka płan był pod czas woj ny zwią za ny
z kon spi ra cyj nym cha dec kim ugru po wa niem „Unia” (w mar cu 1942 r. po łą czy ło się ze
Stron nic twem Pra cy). 

W 1941 r. je zu ici wy sie dle ni przez Niem ców ze swo ich do mów za kon nych zna leź li
schro nie nie w Otwoc ku, gdzie zo sta li umiesz cze ni w bu dyn ku die ce zjal nej „Ca ri tas”.
W tej gru pie zna lazł się rów nież ks. Woj cie chow ski, któ ry przez ko lej ne dwa la ta peł nił
po słu gę dusz pa ster ską w tej pod war szaw skiej miej sco wo ści. Był tam tak że mi ni strem
do mu je zu itów. W je go no tat kach do ty czą cych tre ści ka zań moż na od na leźć echa tam -
tych cza sów. Dla przykładu 27 lu te go 1941 r. ks. Woj cie chow ski na pi sał: „Prze wi dział
Chry stus, że jed ni bę dą się go trzy mać, ale in ni za po mną o Bo gu, przy ka za niach, mi łości
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Ksiądz ppłk Jan Wojciechowski SJ w mundurze PSZ na Zachodzie
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– za chły sną się swo ją wiel ko ścią – bo giem wy zysk, ma te ria lizm, ego izm”5. W Otwoc ku
ks. Woj cie chow ski zło żył 2 lu te go 1942 r. ostat nie je zu ic kie ślu by za kon ne, czy li pro fe -
sję uro czy stą. Z tej oka zji zor ga ni zo wa no na je go cześć aka de mię w tam tej szym do mu
za kon nym To wa rzy stwa Je zu so we go – „Atlan ty ku”6. Ja ko ka płan był za pew ne lu bia ny,
o czym świad czy choć by to, że 24 czerw ca 1942 r. per so nel i dzie ci ośrod ka wy cho waw -
cze go „Ostró wek” przy sła ły mu wy ko na ną wła sno ręcz nie laur kę z „naj ser decz niej szy mi
ży cze nia mi w dniu imie nin”7. 

Obok du chow nych die ce zjal nych i za kon nych (pro bosz cza pa ra fii św. Win cen te go
à Pau lo Lu dwi ka Wol skie go, wi ka riu sza Ja na Racz kow skie go, je zu ity o. Ja na Ro stwo -
row skie go) oraz wie lu sióstr za kon nych – czę sto nie zna nych do tąd z imie nia i na zwi ska
– tak że ks. Woj cie chow ski, na ra ża jąc wła sne ży cie, po ma gał ra to wać otwoc kich Ży dów
(ten waż ny aspekt bio gra fii je zu ity wy ma ga jesz cze bar dziej po głę bio ne go roz po zna nia). 

W 1943 r. o. Woj cie chow ski przy je chał na sta łe do War sza wy. Nie wie le do tych czas
wia do mo o je go ak tyw no ści dusz pa ster skiej w tym cza sie. Do cie kaw szych źró deł z tego
okre su na le żą prze cho wy wa ne w je zu ic kim ar chi wum w War sza wie ży cze nia skie ro wa -
ne do o. Woj cie chow skie go: „Swe mu ka pe la no wi w dniu imie nin z ży cze nia mi szczę ścia
i wy ra za mi sza cun ku «8», War sza wa, 24.6.[19]44”8. Nie jest do koń ca pew ne, kto w isto -
cie je zło żył. Czy pod enig ma tycz ną „8” kry je się tzw. Ósem ka, czy li krąg dziew cząt ka -
to lic kich (ich oj cem du cho wym był ks. Ste fan Wy szyń ski, póź niej szy pry mas Pol ski),
któ ry z cza sem prze kształ cił się w In sty tut Świec ki Po moc nic Ma ryi Ja sno gór skiej, Mat -
ki Ko ścio ła (obec nie jest to In sty tut Pry ma sa Wy szyń skie go)? Je śli rze czy wi ście tak by -
ło, to rów nież ks. Woj cie chow skie go na le ża ło by łą czyć z tym śro do wi skiem. 

Je zu ita był zwią za ny ze struk tu ra mi Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go; nie wie le jed -
nak wia do mo o oko licz no ściach, w ja kich do te go do szło. Pod czas po by tu w Otwoc ku
sto sun ko wo czę sto (dwa , trzy ra zy w ty go dniu) jeź dził do War sza wy, skąd przy wo ził ulot -
ki i cza so pi sma kon spi ra cyj ne9. W stycz niu 1944 r. o. Woj cie chow ski zo stał w stop niu
pod puł kow ni ka (ps. „Ko rab”) ka pe la nem od dzia łów AK w Śród mie ściu. Peł nił obo wiąz -
ki wi ce dzie ka na Dusz pa ster stwa Woj ska Pol skie go na Okręg War szaw ski. Pod czas
powsta nia war szaw skie go zo stał dzie ka nem ob wo du (na czel nym ka pe la nem) Ko men -
dy I Ob wo du „Ra dwan” (Śród mie ście) War szaw skie go Okrę gu AK. Udzie lał posłu gi
dusz pa ster skiej na naj bar dziej za gro żo nych od cin kach walk w Śród mie ściu i na Po wi ślu
– w od dzia łach po wstań czych „Gu staw” i „Kry bar”. 
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5 Ibi dem, No tat ka ks. Ja na Woj cie chow skie go do ty czą ca tre ści ka za nia, Otwock, 27 II 1941 r., b.p. 
6 Zaj mo wa ny przez je zu itów bu dy nek „Ca ri tas” zo stał w 1941 r. od da ny die ce zji, a za kon ni cy wy -

na ję li pen sjo nat o na zwie „Atlan tyk” (po ło żo ny przy ul. Ma rii Ko nop nic kiej 4), w któ rym ulo ko wa no
sie dzi bę III pro ba cji, czy li końcowego eta pu no wi cja tu przed ostat ni mi ślu ba mi. Aka de mia zor ga ni zo -
wa na z oka zji ślu bów o. Woj cie chow skie go mia ła w isto cie cha rak ter uro czy sto ści do mo wej. Do dziś
za cho wał się jej pro gram (ibi dem, Pro gram aka de mii ku czci ks. Ja na Woj cie chow skie go TJ zor ga ni zo -
wa nej w dniu je go uro czy stej pro fe sji, Otwock, 2 II 1942 r., b.p.). 

7 Ibi dem, Kart ka z ży cze nia mi imie ni no wy mi dla o. Ja na Woj cie chow skie go od per so ne lu i dzie ci
ośrod ka wy cho waw cze go „Ostró wek”, Otwock, 24 VI 1942 r., b.p. 

8 Ibi dem, Kart ka z ży cze nia mi imie ni no wy mi dla o. Ja na Woj cie chow skie go od „8”, War sza -
wa, 24 VI 1944 r., b.p. 

9 AIPN, 001043/3135, Do nie sie nie TW ps. „Jac kow ski”, [Wron ki], 15 I 1954 r., b.p. Ten sam kon fi -
dent w na stę pu ją cy spo sób scha rak te ry zo wał o. Woj cie chow skie go: „Czło wiek rzut ki, dość zdol ny i za -
po bie gli wy, przy stęp ny, ale nie wy lew ny, i ma ło mów ny” (ibi dem). 
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Po ka pi tu la cji po wsta nia w paź dzier ni ku 1944 r. ks. Woj cie chow ski do stał się do nie -
wo li (nu mer je niec ki 1169). Z War sza wy zo stał prze wie zio ny do obo zu je niec kie go dla
ofi ce rów (Oflag IID) w po bli żu Gross -Born (dziś Bor ne Su li no wo na Po mo rzu). W ob -
li czu so wiec kiej ofen sy wy ra zem z kil ko ma ty sią ca mi in nych więź niów zo stał zmu szo -
ny do prze by cia pie szo pod stra żą, przy mi ni mal nych ra cjach żyw no ścio wych
i w trud nych wa run kach kli ma tycz nych, kil ku set ki lo me trów do obo zu je niec kie go w po -
bli żu miej sco wo ści Sand bo stel (Sta lag XB) w Dol nej Sak so nii. Ksiądz Jan Woj cie chow -
ski do tarł tam w Wiel ki Pią tek (30 mar ca 1945 r.). 29 kwiet nia te go ro ku sta lag zo stał
wy zwo lo ny przez od dzia ły bry tyj skie. Je zu ita za brał stam tąd ko pię ob ra zu Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej (by ła ele men tem oł ta rza obo zo wej ka pli cy) i w 1947 r. wy słał przez
Pol skie Biu ro Emi gra cyj ne do War sza wy; iko na ta znaj du je się do dzi siaj w ko ście le Je -
zu itów przy ul. Ra ko wiec kiej10. 

Ka płan nie zde cy do wał się na sta ły po wrót do Pol ski. Praw do po dob nie ja ko żoł nierz
Wrze śnia ’39, sym pa tyk cha dec kiej „Unii”, ka pe lan AK i uczest nik po wsta nia war szaw -
skie go oba wiał się (nie bez pod staw) ko mu ni stycz nych re pre sji. Z do ku men ta cji UB wy -
ni ka jed nak, że po woj nie praw do po dob nie dwu krot nie na krót ko od wie dził Pol skę;
prze by wał wte dy w do mu za kon nym je zu itów przy ul. Ra ko wiec kiej 6111. W świe tle bar -
dziej pre cy zyj ne go do nie sie nia TW ps. „Bron ka” o. Woj cie chow ski przy je chał do kra ju
wio sną 1946 r. „w prze bra niu, ja ko puł kow nik wojsk emi gra cyj nych i wy słan nik w spra -
wie re pa tria cji. Przy je chał le gal nie, za ła twił wie le spraw, za brał, co mu by ło za gra ni cą
potrzeb ne go, i wy je chał bez pow rot nie. Sły sza łem, że on przy wiózł du żo ob cej wa lu ty
i wrę czył pro win cja ło wi [Ed mun do wi] El te ro wi”12. 

Nie moż na wy klu czyć, że de cy zja o po zo sta niu o. Woj cie chow skie go na Za cho dzie
wy ni ka ła nie tyl ko z po wo dów po li tycz nych, lecz tak że z bie żą cych po trzeb dusz pa ster -
skich. W la tach 1946–1949 je zu ita ten był sze fem Dusz pa ster stwa Pol skie go na stre fę
bry tyj ską w oku po wa nych Niem czech (z sie dzi bą w Ha no we rze)13. W grud niu 1947 r.
pi sał do pro win cja ła o. Ed mun da El te ra: „Pra cy ma my cią gle b[ar dzo] du żo. Na ok. 100 tys.
ka to li ków Dusz[pa ster stwa] Pol[skie go] w 158 obo zach jest do tąd 79 księ ży, lecz z tych
ok. 15 księ ży za ję tych jest w in nych dzie dzi nach lub też nie na da je się do pra cy. […]
Warun ki pra cy są co raz bar dziej trud ne, lecz nie moż na lud no ści zo sta wić bez księ ży”14.
Po mi mo prze ciw no ści o. Woj cie chow ski or ga ni zo wał sieć dusz pa ster stwa, po ma gał du -
cho wo i ma te rial nie prze by wa ją cym w Niem czech Po la kom (żoł nie rzom, by łym jeń com
wo jen nym, więź niom, ro bot ni kom przy mu so wym) oraz in nym na ro do wo ściom. Dbał
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10 Sze rzej o oko licz no ściach te go zda rze nia zob. APWMTJ, 171, O. J. Woj cie chow ski, Opi sa na przez
o. Ja na Woj cie chow skie go hi sto ria ko pii ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej w ka pli cy o. je zu itów
przy ul. Ra ko wiec kiej w War sza wie, Chi ca go, 24 II 1954 r., b.p. 

11 AIPN, 01283/1108, Ano ni mo we opra co wa nie UB na te mat o. Ja na Woj cie chow skie go, [War sza -
wa], b.d., b.p. 

12 AIPN, 01283/1110, Do nie sie nie TW ps. „Bron ka” do ty czą ce je zu itów, Olsz tyn, 16 VI 1950 r., b.p. 
13 Na te mat hi sto rii te go dusz pa ster stwa zob. W. Hład kie wicz, A. Il ciów, Z pro ble mów ży cia re li gij -

ne go Po la ków w za chod nich stre fach oku pa cyj nych Nie miec w la tach 1945–1949 [w:] W nie ustan nej
tro sce o pol ską dia spo rę. Tom stu diów hi sto rycz nych i po li to lo gicz nych de dy ko wa ny Księ dzu Ar cy bi sku -
po wi Szcze pa no wi We so łe mu, red. R. Nir, M. Szczer biń ski, K. Wa si lew ski, Go rzów Wiel ko pol ski 2012,
s. 379 i n.; K. Ko sic ki, Dusz pa ster stwo wśród Po la ków w Niem czech w la tach 1945–1950, Lu blin 1993. 

14 APWMTJ, 171, O. J. Woj cie chow ski, List o. Ja na Woj cie chow skie go do pro win cja ła To wa rzy -
stwa Je zu so we go o. Ed mun da El te ra, Ha no wer, 23 XII 1947 r., b.p. 
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o umoż li wie nie prze trans por to wa nia ro da ków do in nych kra jów osie dle nia na Za cho -
dzie. W 1948 r. o. Woj cie chow ski za ło żył w bry tyj skiej stre fie oku pa cyj nej „Ca ri tas”
(dzie li ła się na 53 od dzia ły pa ra fial ne), zo stał tak że re pre zen tan tem ame ry kań skiej or -
ga ni za cji po mo co wej Na tio nal Ca tho lic We lfa re Con fe ren ce. „Kosz to wa ło mnie bar dzo
du żo wy sił ku, aby ca łość zor ga ni zo wać i pu ścić w ruch. […] Przez dusz pa ster stwo i or -
ga ni za cje ka to lic kie mo gli śmy stwo rzyć moc ny front ka to lic ki i przez to pod cią gnąć po -
ziom mo ral ny lud no ści. Front ta ki uda ło się stwo rzyć nie tyl ko wśród Po la ków, ale
rów nież wśród in nych na ro do wo ści, z któ ry mi współ pra ca da je po zy tyw ne wy ni ki, opie -
ra jąc się je dy nie o spra wy Ko ścio ła”15 – pi sał w grud niu 1948 r. do pro win cja ła o. Woj -
cie chow ski. 

W sierp niu 1949 r. du chow ny wy emi gro wał do Sta nów Zjed no czo nych. Zo stał przy -
dzie lo ny do Do mu Mi syj ne go Ser ca Je zu sa pro wa dzo ne go w Chi ca go przez pol skich je -
zu itów. Przez bli sko 11 lat pra co wał ja ko mi sjo narz, m.in. gło sząc set ki ka zań i na uk
w róż nych ośrod kach po lo nij nych w USA. Zo stał re dak to rem je zu ic kie go mie sięcz ni ka
„Po sła niec Ser ca Je zu sa” (od 1917 r. był on ame ry kań ską wer sją pe rio dy ku „Po sła niec
Ser ca Je zu so we go”). W pierw szych la tach po by tu w Ame ry ce o. Woj cie chow ski na dal
po ma gał Po la kom prze by wa ją cym w Niem czech; za bie gał m.in. o umoż li wie nie im przy -
jaz du do USA. Wspie rał rów nież stu diu ją cą mło dzież pol ską w Chi ca go oraz bez dom -
nych pol skich in wa li dów wo jen nych. La tem 1950 r. zor ga ni zo wał przy Macierzy Szkolnej
organizację pod nazwą „Nowa Polonia” i został jej pierwszym prezesem; jej mi sją by ło
za rów no sku pia nie emi gran tów, jak i słu że nie im po mo cą. W Chi ca go współ or ga ni zo wał
pol skie har cer stwo, któ re go zo stał pierw szym ka pe la nem. 

Ks. Woj cie chow ski opu bli ko wał książ ki Księ ża pol scy, któ rzy pra cu ją lub pra co wa li
w pol skich ośrod kach stre fy bry tyj skiej w Niem czech (1947 r.) oraz Prze wod nik Apo stol -
stwa Mo dli twy (1961 r.). Zo stał od zna czo ny Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri, Zło tym Krzy żem
Za słu gi, kil ka krot nie Krzy żem Wa lecz nych, Me da lem WP oraz Krzy żem AK. 

Zmarł 21 lu te go 1961 r. w szpi ta lu na za re ta nek w Chi ca go. Zo stał po cho wa ny
na cmen ta rzu ar chi die ce zjal nym Wszyst kich Świę tych w Des Pla ines.

*  *  *

Ory gi nał re la cji ks. Woj cie chow skie go po świę co nej li kwi da cji get ta w Otwoc ku jest
prze cho wy wa ny w Ar chi wum Pro win cji Wiel ko pol sko -Ma zo wiec kiej To wa rzy stwa Je -
zu so we go w War sza wie, w pacz ce o sy gna tu rze 171, za ty tu ło wa nej „O. J. Woj cie chow -
ski”. Źró dło to ma po stać ośmio stro ni co we go, nu me ro wa ne go (lecz nie pa gi no wa ne go)
ma szy no pi su, któ ry zo stał za pi sa ny na po je dyn czych kart kach pa pie ru for ma tu A4. Re -
la cję du chow ne go od na la zła w 2014 r. dr Ma ria Cho dy ko, któ ra jest ku sto szem je zu ic -
kie go ar chi wum. 

Re la cja ks. Ja na Woj cie chow skie go po wsta ła w kwiet niu 1947 r. – bli sko pięć lat
od opi sa nych w niej wy da rzeń. W przy pad ku źró deł o cha rak te rze wspo mnie nio wym nie
jest to dłu ga per spek ty wa cza so wa; przy do brej wo li świad ka umoż li wia sto sun ko wo pre -
cy zyj ne od two rze nie prze szło ści. Re la cja od zna cza się wy so ką war to ścią po znaw czą.
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15 Ibi dem, List o. Ja na Woj cie chow skie go do pro win cja ła To wa rzy stwa Je zu so we go o. Ed mun da
Eltera, Ha no wer, 16 XII 1948 r., b.p.
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Jezu ita był nie jed no krot nie bez po śred nim świad kiem opi sa nych przez sie bie zda rzeń lub
też, ja ko miesz ka niec Otwoc ka, miał moż li wość ich spraw dze nia na miej scu, względ nie
zwe ry fi ko wa nia w opar ciu o in for ma cje uzy ska ne od in nych świad ków – głów nie otwoc -
czan. Księ dzu Woj cie chow skie mu za le ża ło na wia ry god no ści; za strzegł na po cząt ku re -
la cji, że jest go to wy po dać na zwi ska świad ków, któ rzy po twier dzą za pa mię ta ne przez
nie go zda rze nia. 

Je zu ita opi su je ge ne zę otwoc kie go get ta, zwra ca m.in. uwa gę na licz bę je go miesz -
kań ców oraz pa nu ją ce w nim trud ne wa run ki so cjal ne i ma te rial ne. Jest do brze po in for -
mo wa ny o sy tu acji w tym obiek cie, m.in. dzię ki kon tak to wi, któ ry utrzy my wał
z Kauf man nem Gó re wi czem, bra tem pre ze sa otwoc kie go get ta. Ka płan na kre ślił syl wet -
ki osób zwią za nych z get tem, wspo mi nał nie tyl ko Ży dów, lecz tak że Niem ców (np. Ottona
Schlich ta, ko men dan ta po li cji kry mi nal nej w Otwoc ku) i Po la ków (po stać Bro ni sła wa
Mar chle wi cza, kie row ni ka tam tej sze go ko mi sa ria tu tzw. gra na to wej po li cji). Je zu ita jak -
by mi mo cho dem opi sał rów nież swój udział w ra to wa niu otwoc kich Ży dów; do ty czy ło
to co naj mniej dwóch sy nów Kauf man na Gó re wi cza (z któ rych je den oca lał i wró cił
po woj nie do tej pod war szaw skiej miej sco wo ści) oraz bli żej nie okre ślo nej licz by dzie ci.
W świa dec twie jest rów nież mo wa o zgro ma dze niach za kon nych żeń skich i „pol skich
ro dzi nach ka to lic kich”, któ re z na ra że niem ży cia ra to wa ły otwoc kich Ży dów. 

Re la cja o. Woj cie chow skie go kon cen tru je się przede wszyst kim na li kwi da cji get ta
przez Niem ców w sierp niu 1942 r.16 Opis ten za wie ra wie le nie zna nych do tych czas
szczegó łów ob ra zu ją cych prze bieg tej ope ra cji; na uwa gę za słu gu ją zwłasz cza zda rze -
nia, któ rych je zu ita był bez po śred nim świad kiem (do ty czy to np. pró by ra to wa nia przez
nie go ośmior ga ży dow skich dzie ci z sie ro ciń ca „Cen tos”). Jest zna mien ne, że w mo men -
cie spi sy wa nia świa dec twa (kwie cień 1947 r.) ka płan do strzegł pro blem per cep cji nie -
miec kich zbrod ni. Do ty czył on tych spo śród miesz kań ców Eu ro py Za chod niej, któ rzy
głów nie ze wzglę du na ła god niej sze uwa run ko wa nia oku pa cji tej czę ści kon ty nen tu
w latach 1940–1945 nie po tra fi li za ak cep to wać fak tów zwią za nych ze ska lą i for ma mi
eks ter mi na cji do ko ny wa nej przez Niem ców na Wscho dzie. 

Świa dec two ks. Woj cie chow skie go nie by ło do tych czas zna ne; ze wzglę du na wa lo -
ry do ku men tar ne uzna no, że na le ży je opu bli ko wać w ca ło ści w po sta ci na uko wo opra -
co wa nej edy cji źró dło wej. Ni niej sza edy cja zo sta ła opar ta na we wnętrz nej in struk cji
wy daw ni czej Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej IPN. Za cho wa no układ tek stu źró dła oraz styl
zgod ny z ory gi na łem. Pi sow nia i in ter punk cja opra co wa nia edy tor skie go zo sta ła na ogół
do sto so wa na do za sad współ cze snej pol sz czy zny. Po zo sta wio no je dy nie błę dy or to gra -
ficz ne ja ko istot ne dla okre śle nia pro fi lu ich wy staw cy i zna mio nu ją ce obo wią zu ją ce
w epo ce ten den cje; do ty czy to pi sow ni ma łą li te rą wy ra zów „Niem cy” i „Niem ki”.
Wbrew za sa dom pol skiej or to gra fii za rów no pod czas woj ny (w tek stach pry wat nych,
kon spi ra cyj nej pra sie, dru kach ulot nych itp.), jak i kil ka lat po jej za koń cze niu do pusz -
cza no tę for mę pi sow ni – rów nież w pi smach ofi cjal nych; był to wy raz po gar dy oka zy -
wa nej Niem com ja ko spraw com zbrod ni po peł nio nych przez nich w oku po wa nej Eu ro pie
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16 Po sta no wie niem o sy gna tu rze S 75/08/Zn z 20 X 2014 r. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej – Od dzia ło -
wa Ko mi sja Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu w Kra ko wie umo rzył śledz two w spra -
wie li kwi da cji get ta w Otwoc ku ze wzglę du na śmierć usta lo nych z imie nia i na zwi ska spraw ców tej
zbrod ni wo jen nej (sta no wią cej za ra zem zbrod nię prze ciw ko ludz ko ści) – Karla Brad ta, Hu gona Diet za,
Ottona Schlich ta i Kar la Lieb sche ra, oraz nie wy kry cie po zo sta łych spraw ców. 
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w la tach 1939–1945. W na wia sach kwa dra to wych roz wią za no w edy cji mniej oczy wi ste
lub mo gą ce bu dzić wąt pli wość skró ty. Odręczne dopiski autora relacji zwią za ne z uzu -
peł nie niem li ter o pol skie zna ki al fa be tu (nie mia ła ich czcion ka ma szy ny do pi sa nia, któ -
rą po słu gi wał się ks. Woj cie chow ski) nie zo sta ły uwzględ nio ne w przy pi sach tek sto wych.
Re la cja zo sta ła opa trzo na przy pi sa mi rze czo wy mi, któ re obej mu ją nie zbęd ne spro sto wa -
nia oraz ob ja śnie nia do ty czą ce wspo mnia nych w tek ście osób i zda rzeń hi sto rycz nych,
o ile jest to ko niecz ne dla je go zro zu mie nia. 

Dzię ku ję dr Ma rii Cho dy ko i o. Lesz ko wi Mą drzy ko wi SJ za war to ścio we po znaw -
czo in for ma cje, któ re po mo gły mi w opra co wa niu edy tor skim ni niej sze go źró dła. 
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TEKST ŹRÓ DŁA 

Z hi sto rii li kwi da cji get ta ży dow skie go w Otwoc ku w 1942 r.

(Au tor ni niej sze go opi su, obec ny szef Dusz pa ster stwa Pol skie go w stre fie bry tyj skiej1,
był al bo na ocz nym świad kiem wie lu szcze gó łów ni żej po da nych, al bo miał moż ność jako
miesz ka niec Otwoc ka do kład ne go spraw dze nia fak tów. Go to wy jest też na każ dy szczegół
po dać na zwi ska in nych świad ków).

Otwock – miej sco wość ku ra cyj na 30 km od War sza wy by ła przed ostat nią woj ną
w więk szo ści za miesz ka ła przez Ży dów i do nich na le ża ło oko ło 90 proc. do mów i pen -
sjo na tów2. W kil ka na ście mie się cy po po ko na niu Pol ski przez Niem ców spę dzo no Ży -
dów w Otwoc ku do jed nej dziel ni cy, prze zna cza jąc na ten cel pół noc no -za chod nią część
mia stecz ka i od dzie la jąc dru tem kol cza stym. Tak po wsta ło get to3. Nie by ło ono zbyt ściś -
nię te, a to ze wzglę du na za le sio ny te ren i roz rzu co ne szpi ta le, pen sjo na ty i do my miesz -
kal ne do sto so wa ne do ce lów ku ra cyj nych dla gruź li ków. Licz ba miesz kań ców get ta
zmie nia ła się. Za bie ra li bo wiem Niem cy spe cja li stów do get ta war szaw skie go, a na ich
miej sce spę dza no Ży dów z oko licz nych miej sco wo ści. Przed sa mą li kwi da cją [get ta
w Otwoc ku] znaj do wa ło się [w nim] ofi cjal nie 14 tys. osób; nie ofi cjal nie zaś ob li cza no
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1 W czerw cu 1945 r. w ce lu or ga ni za cji Dusz pa ster stwa Pol skie go w oku po wa nych przez alian tów
za chod nich Niem czech bp po lo wy Pol skich Sił Zbroj nych (PSZ) na Za cho dzie ks. Jó zef Gaw li na (w tym
sa mym mie sią cu zo stał mia no wa ny przez pa pie ża Piu sa XII or dy na riu szem dla Po la ków w Niem czech)
wy dzie lił na ich te re nie dwa okrę gi – pół noc ny i po łu dnio wy. W tym pierw szym zna la zła się stre fa okupa -
cyj na bry tyj ska, a w dru gim – ame ry kań ska i fran cu ska. Pra cą da ne go okrę gu kie ro wał de le gat bp. Gaw -
li ny, mia no wa ny za ra zem na czel nym ka pe la nem i sze fem pol skie go dusz pa ster stwa na te ry to rium da ne go
okrę gu. De le ga to wi pod le ga li księ ża dzie ka ni. W okrę gu pół noc nym de le ga tem był ks. ppłk Jan Szy ma -
ła, a w po łu dnio wym – ks. Ed mund Le wan dow ski. W 1946 r. bp Gaw li na zli kwi do wał sta no wi ska de le -
ga tów, po wie rza jąc ich obo wiąz ki sze fom Dusz pa ster stwa Pol skie go w po szcze gól nych stre fach
oku pa cyj nych. W stre fie fran cu skiej obo wiąz ki te peł nił ks. Jó zef Styp -Re kow ski, a w bry tyj skiej – ks. ppłk
Jan Woj cie chow ski. Po wy jeź dzie do USA za stą pił go w tej ro li ks. Waw rzy niec Wnuk. W stre fie ame ry -
kań skiej obo wiąz ki sze fa re ali zo wał wi ka riusz ge ne ral ny. Pol skie dusz pa ster stwo woj sko we w stre fie bry -
tyj skiej pod le ga ło pol skiej Ku rii Po lo wej w Lon dy nie. Funk cjo no wa ło do mo men tu wy co fa nia jed no stek
PSZ z Nie miec do Wiel kiej Bry ta nii. W 1948 r. w stre fie bry tyj skiej znaj do wa ło się sza cun ko wo od 80
do 100 tys. Po la ków (w tym oko ło 20 tys. dzie ci). Po słu gę peł ni ło tam 79 księ ży ka to lic kich, któ rzy utwo -
rzy li 59 pa ra fii w obo zach dla pol skich wy sie dleń ców, ob słu gi wa li 57 szpi ta li i 21 wię zień. 

2 W 1939 r. Otwock li czył 19 206 miesz kań ców, z cze go 10 689 by ło wy zna nia moj że szo we go, co
sta no wi ło 55,65 proc. ogó łu lud no ści te go mia sta. W tym sa mym ro ku 70 z 84 ist nie ją cych w tej miej -
sco wo ści pen sjo na tów na le ża ło do Ży dów (po nad 83 proc.). Na 324 dzia ła ją ce w Otwoc ku skle py i warsz -
ta ty 255 znaj do wa ło się w rę kach ży dow skich (po nad 78 proc.). 

3 Ob szar get ta w Otwoc ku zo stał wy ty czo ny na pod sta wie za rzą dze nia z 4 XI 1940 r. (pra ce nad tym
pro jek tem trwa ły od wrze śnia te go ro ku). Niem cy po dzie li li ten te ren na „ży dow ską dziel ni cę miesz ka nio -
wą” (w jej skład wcho dzi ły czę ści tzw. get ta mia stecz ko we go i środ ko we go) oraz „ży dow ską dziel ni cę ku -
ra cyj ną” (m.in. z po se sja mi szpi ta la psy chia trycz ne go „Zo fiów ka”, szpi ta la prze ciw gruź li cze go „Bri jus”
i sa na to rium m.st. War sza wy przy ul. Wła dy sła wa Rey mon ta). Po cząt ko wo za pew nio no swo bod ny do stęp
do get ta. W stycz niu 1941 r. mu sie li je opu ścić wszy scy miesz kań cy nie bę dą cy Ży da mi, a sa mo get to zo -
sta ło za mknię te. Od ma ja te go ro ku wstęp do tzw. dziel ni cy ży dow skiej mie li wy łącz nie funk cjo na riu sze
oku pa cyj ne go apa ra tu po li cyj no -woj sko we go i per so nel me dycz ny. Za opusz cze nie get ta gro zi ła Ży dom
śmierć. Zna la zło się w nim oko ło 14–15 tys. osób. Po get cie war szaw skim get to w Otwoc ku by ło dru gim
co do wiel ko ści te go ty pu obiek tem w dys tryk cie war szaw skim Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa (GG). 
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[ich licz bę] na 17 tys. Nie któ rzy Ży dzi nie chcie li się re je stro wać w oba wie, by ich nie
wy wie zio no do get ta war szaw skie go, o któ rym krą ży ły po nu re wie ści. Przy dzia ły żyw -
no ścio we do get ta by ły mi ni mal ne; każ de wy da le nie się z get ta w po szu ki wa niu za żyw -
no ścią gro zi ło za strze le niem przez pierw sze go spo tka ne go Niem ca. A żoł nie rzy
nie miec kich miesz ka ło sta le w Otwoc ku kil ka ty się cy. Roz wi nął się więc czar ny han del
po no cach przez dru ty z lud no ścią oko licz ną. Po ja kimś cza sie i Ży dom za czę ło bra ko -
wać pie nię dzy. Po mo cą dla bied nych był tu pe wien szla chet ny fa bry kant szczo tek, któ ry
też miesz kał w get cie, a któ ry ca ły swój ol brzy mi ma ją tek kładł, by le nie po zwo lić współ -
ziom kom umrzeć z gło du. Pod kre ślam dla te go dzia łal ność do bro czyn ną owe go fa bry -
kan ta, po nie waż w ta kich chwi lach przy sło wio wa jed ność i so li dar ność ży dow ska
po zo sta wia ła wie le do ży cze nia i u więk szo ści za moż niej szych pa no wał ego izm4.
„Wszyst kich od gło do wej śmier ci i tak nie ura tu je my – mó wi li – niech nas bo daj część
oca le je”. Wy pad ki gło do wej śmier ci by ły co dzien nym zja wi skiem5.

Pa nem ży cia i śmier ci Ży dów był ko men dant po li cji nie miec kiej w Otwoc ku Unter -
sturmführer Schlicht6, ber liń czyk po sia da ją cy swój dom w po bli żu lot ni ska Tem pel hof
ko ło Ber li na. No sił on mia no ka ta ży dow skie go i sam się pu blicz nie chwa lił, iż wła sno -
ręcz nie za strze lił po nad 500 Ży dów. Men tal ność owe go ty ra na cha rak te ry zu je cho ciaż by
na stę pu ją cy wy pa dek jesz cze przed li kwi da cją get ta. Schlicht wy słał do obo zu kon cen -
tra cyj ne go w Tre blin ce7 sze reg Ży dów, z któ rych sze ściu ucie kło z trans por tu i wró ci ło
do Otwoc ka. W stra chu przed Schlich tem aresz to wa ła ich po li cja ży dow ska8 i za mel do -
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4 Spo łecz ność ży dow ska w get cie sta ra ła się po ma gać naj bar dziej po trze bu ją cym. Ze wzglę du
na skraj nie trud ne wa run ki wy sił ki te by ły jed nak na ogół nie wy star cza ją ce. W po ło wie 1941 r. w otwoc -
kim get cie pro wa dzi ło np. dzia łal ność 6 kuch ni spo łecz nych, któ re wy da wa ły dzien nie oko ło 1,6 tys.
obia dów (o po moc ubie ga ło się w tym cza sie po nad 5 tys. osób). W kil ku pla ców kach trosz czo no się
o sie ro ty, sta ra no się rów nież za pew nić opie kę zdro wot ną dzie ciom i do ro słym. 

5 Od utwo rze nia get ta do je go li kwi da cji (li sto pad 1940 – sier pień 1941) z po wo du cho rób, gło du,
fa tal nych wa run ków sa ni tar nych i ma te rial nych zmar ło w nim oko ło 2 tys. osób. 

6 Ot to Schlicht (1904–1944?) (w li te ra tu rze wy stę pu je rów nież ja ko Wal ter Schlicht) – ko men dant
nie miec kiej po li cji kry mi nal nej (Kri mi nal po li zei) w Otwoc ku. W 1942 r. był praw do po dob nie Strurm -
scharführe rem (woj sko wym od po wied ni kiem te go stop nia SS był star szy sier żant szta bo wy), a nie – jak
za pa mię tał o. Woj cie chow ski – Unter sturmführe rem (pod po rucz ni kiem). 

7 Obóz ma so wej za gła dy w Tre blin ce zo stał utwo rzo ny przez Niem ców wio sną 1941 r. Obok in nych
te go ty pu ośrod ków po ło żo nych w GG (Bełż ca i So bi bo ru) je go ce lem by ła bez po śred nia eks ter mi na cja
lud no ści ży dow skiej. 2 VIII 1943 r. do szło w obo zie do bun tu. W je go wy ni ku spo śród 840 więź niów
prze by wa ją cych wte dy w obo zie uda ło się uciec i ujść ob ła wie oko ło 200. Obóz zo stał zamknię ty w li -
sto pa dzie 1943 r., a Niem cy za tar li śla dy je go ist nie nia. Sza cu je się, że do te go cza su za mor do wa no
w Tre blin ce od 700 do 900 tys. osób. 

8 Otwoc ka Po li cja Ży dow ska (Ghet to Po li zei der Stadt Otwock) zo sta ła utwo rzo na w li sto pa -
dzie 1941 r. Jej funk cjo na riu sze no si li na pra wym ra mie niu po ma rań czo wą opa skę z nie bie ską wy pust -
ką u gó ry i bia łą u do łu oraz na pi sem „Po li cja Get ta w Otwoc ku”. By li uzbro je ni w gu mo we pał ki.
Ko men dan tem po li cji ży dow skiej w Otwoc ku zo stał Ber nard Kro nen berg. Licz ba jej funk cjo na riu szy
sys te ma tycz nie ro sła – od 31 na po cząt ku do 119 pod ko niec 1941 r. Do za dań po li cji ży dow skiej na le -
ża ło po cząt ko wo prze sie dle nie Ży dów na te ren get ta. Póź niej m.in. utrzy my wa nie w nim „po rząd ku i bez -
pie czeń stwa”, do pro wa dza nie (czę sto pod przy mu sem) do punk tów zbior czych Ży dów wy zna czo nych
do prac przy mu so wych, po moc w ich de por ta cji do obo zów pra cy, udział w tzw. ak cjach prze ciw e pi de -
micz nych w get cie. Funk cjo na riu sze po li cji ży dow skiej w sierp niu 1942 r. po ma ga li Niem com w li kwi -
da cji get ta w Otwoc ku i wy wo że niu je go miesz kań ców do obo zu ma so wej za gła dy w Tre blin ce.
Więk szość po li cjan tów opu ści ła Otwock we wrze śniu 1942 r. Skie ro wa no ich m.in. do obo zów pra cy,
gdzie osta tecz nie więk szość za mor do wa no. 
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wa ła po li cji nie miec kiej. Wła śnie wra ca łem z po bli skie go mia stecz ka Kar czew i wi dzę
na przed mie ściu Otwoc ka w po bli żu Ar be it sam tu9 licz ne po ste run ki po li cji nie miec kiej10

i gra na to wej11 oraz gru pę lu dzi ko pią cych dół. Prze cho dząc obok pol skie go gra na to we -
go po li cjan ta, ukrad kiem za py ta łem: „Co tu się dzie je?” – „Bę dą strze lać sze ściu Ży dów,
któ rzy ucie kli z Tre blin ki” – od po wie dział po li cjant i za czął gło śno krzy czeć na mnie,
bym się na tych miast od da lił. Nad jeż dża ły sa mo cho dy. To Schlicht w to wa rzy stwie kie -
row ni ka Ar be it sam tu Diet za z żo ną i kil ku in nych niem ców i nie mek. Je cha li na przed -
sta wie nie. Schlicht na ka zał ska zań com po ło żyć się w gro bie, a sam za czął ta niec in dyj ski.
Ro bił bła zeń skie mi ny, ska kał, bie gał na oko ło gro bu, strze la jąc do ska zań ców z pi sto le -
tu. Wy wo ły wa ło to hu ra ga ny śmie chu u ze bra nych go ści – za śmie wa li się do łez. Śmiech
ich mie szał się z ję ka mi mę czo nych. Czte rech by ło już za bi tych. Dwóm po zo sta łym
Schlicht ka zał wyjść z gro bu i na śla do wać swój ta niec. Mu sie li bie gać na oko ło, bić się
wza jem nie, on w bie gu pod sta wiał im no gę; prze wra ca li się więc, co wy wo ły wa ło ryk
we so ło ści. W koń cu przy trzy mał jed ne go nad gro bem, strze lił mu w gło wę i ko la nem ze -
pchnął do do łu. To sa mo z dru gim. Tak się ba wił p[an] Schlicht. Dla nie go zbić ko goś
do krwi, cią gnąć w wię zie niu ko bie tę za wło sy po pod ło dze lub wy rwać jej wło sy z gło -
wy to co dzien ny dro biazg. Bez po śred nim prze ło żo nym Schlich ta był nie mniej szy ty -
ran – ko men dant po li cji nie miec kiej w Rem ber to wie. 

Do po mo cy w get cie miał Schlicht po li cję ży dow ską, któ ra chcąc się przy po do bać
swo je mu pa nu, nie go rzej od niem ców drę czy ła lud ność. Pre ze sem get ta z ra mie nia
Żydów był nie ja ki Gó re wicz12, zna ny i ce nio ny oby wa tel otwoc ki. Do ra dy13 zaś na le żał
brat je go Kauf mann Gó re wicz, Er lich, Katz i in ni – naj bo gat si lu dzie w get cie14.
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9 Ar be it samt – nie miec ki urząd pra cy. W GG urzę dy pra cy or ga ni zo wa ły od 1940 r. przy mu so we
i/lub do bro wol ne wy jaz dy Po la ków do pra cy w Rze szy. Po za zna cze niem dla nie miec kiej go spo dar ki
przy mu so wa pra ca by ła po śred nią for mą eks ter mi na cji lud no ści te re nów oku po wa nych przez Niem ców
w la tach 1939–1945. 

10 Praw do po dob nie jest tu mo wa o Si cher he it spo li zei, któ ra w dys tryk cie war szaw skim GG (i nie
tyl ko) po no si ła od po wie dzial ność za zbrod nie po peł nia ne na lud no ści cy wil nej. Jej funk cjo na riu sze
uczest ni czy li we wszyst kich fa zach eks ter mi na cji Ży dów. 

11 Wła ści wie Pol ska Po li cja w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie (Po lni sche Po li zei im Ge ne ral go uver ne -
ment) – for ma cja po li cyj na utwo rzo na przez Niem ców w grud niu 1939 r. Od ko lo ru mun du rów jej funk -
cjo na riu szy zwa na „grana to wą po li cją”. By ła pod po rząd ko wa na nie miec kiej Po li cji Po rząd ko wej. Skła da ła
się głów nie z przed wo jen nych pol skich po li cjan tów; w jej sze re gach zna la zło się w su mie od 16 do 18 tys.
funk cjo na riu szy. Peł ni ła funk cje po moc ni cze wzglę dem nie miec kiej ad mi ni stra cji cy wil nej i po li cyj nej.
Po woj nie tzw. gra na to wa po li cja nie zo sta ła uzna na za for ma cję prze stęp czą i ko la bo ra cyj ną. Nie któ rzy jej
funk cjo na riu sze zo sta li jed nak osą dze ni i ska za ni za prze stęp stwa do ko na ne w la tach 1939–1944/1945
(np. udział w wy ła py wa niu ukry wa ją cych się Ży dów, eg ze ku cjach, dzia ła niach an ty par ty zanc kich). Wie lu
po li cjan tów (sza cu je się, że na wet do 30 proc.) współ pra co wa ło z Pol skim Pań stwem Pod ziem nym. Po
wojnie około 2 tys. „gra na to wych po li cjan tów” zna la zło za trud nie nie w Mi li cji Oby wa tel skiej. 

12 Szy mon Gó re wicz (względ nie Gu re wicz) – od sierp nia 1941 r. prze wod ni czą cy Ra dy Ży dow skiej
(Ju den ra tu) w Otwoc ku. Był sy nem Szy mo na, wła ści cie la du że go pen sjo na tu sa na to ryj ne go w Otwoc ku. 

13 Na mo cy za rzą dze nia ge ne ral ne go gu ber na to ra Han sa Fran ka 28 XI 1939 r. po wo ła no w Otwoc -
ku Ra dę Ży dow ską, któ rej za da niem by ło wy ko ny wa nie roz ka zów władz nie miec kich, ad mi ni stro wa nie
get tem i opie ka spo łecz na. 

14 W lip cu 1941 r. od by ły się dru gie i ostat nie wy bo ry do Ra dy Ży dow skiej w Otwoc ku. W ich wy -
ni ku w jej skła dzie zna leź li się: Szy mon Gó re wicz (prze wod ni czą cy), Bo rys Cho rą życ ki (za stęp ca prze -
wod ni czą ce go) oraz Lej zor Apel baus, Cha ja Bie loch, Efra im Gój ski, Iza ak Ka miń ski, Chil Ki per, Ber nard
Kro nen berg, Zy sie Le der man, Mie czy sław Le wi, Izra el Li fstyk, Ste fan Mil ler, Efro ia Ryk ner i Jó zef
Sztab zyb. Lu dzie ci na le że li do eli ty fi nan so wej i kul tu ral nej Otwoc ka. 
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Życzenia imieninowe wysłane ks. Janowi Wojciechowskiemu 24 VI 1942 r. 
przez dzieci z otwockiego sierocińca „Ostrówek”

APWMTJ

APWMTJ
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Życzenia imieninowe wysłane ks. Janowi Wojciechowskiemu 26 VI 1944 r. 
przez bliżej nieustaloną „8” (być może tę cyfrę należy łączyć ze środowiskiem

Ósemek, czyli późniejszego Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej)

APWMTJ
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Ów Kaufmann Gó re wicz pra gnął ko niecz nie przy jąć ka to li cyzm i czę sto w no cy prze -
kra dał się do mnie na na ukę re li gii. Od nie go wie dzia łem do kład nie o tym, co się dzie je
w get cie. Miał K[auf mann] Gó re wicz dwóch sy nów – obaj przed woj ną stu dio wa li
na Uni wer sy te cie War szaw skim. Pro sił mnie o po moc w ukry ciu sy nów, co się też uda -
ło – je den z nich oca lał i wró cił obec nie do Otwoc ka. Dru gi praw do po dob nie zgi nął.
Z K[auf man nem] Gó re wi czem ob my śla li śmy też spo so by ukry cia sze re gu dzie ci ży dow -
skich. Z tym by ło o ty le trud no, że więk szość Ży dów po sia da me try kę po cho dze nia swe -
go wy ry tą na twa rzy15, a za ukry wa nie Ży da gro zi ło wy strze la nie ca łej ro dzi ny lub do mu
za kon ne go. Trze ba więc by ło wy bie rać ta kie dzie ci, któ re mniej zdra dza ły ży dow skie po -
cho dze nie. W Otwoc ku i oko li cy nie by ło jed ne go za kła du za kon ne go dla dzie ci, jed ne -
go sie ro ciń ca, w któ rym by nie ukry wa no dzie ci ży dow skich lub na wet star szych osób.
Szcze gól nie pod tym wzglę dem wy róż nia ły się za kła dy: ss. Elż bie ta nek, ss. Bo skiej
Opatrz no ści, ss. Fe li cja nek, za kład św. Jó ze fa i in. – wszyst kie za kła dy ka to lic kie16. Chwi -
lo wy przy tu łek i do raź ną po moc znaj do wał każ dy Żyd u więk szo ści pol skich ro dzin ka -
to lic kich, choć wie lu przy pła ci ło ta ką po moc wię zie niem lub śmier cią. Wie lu Po la ków
nie sym pa ty zo wa ło z Ży da mi, lecz tu cho dzi ło o coś wię cej ani że li o sym pa tie, tu cho -
dziło o ży cie ludz kie.

Nad szedł kry tycz ny dzień dla get ta otwoc kie go na wio snę 1942 r. Opo wia da no so -
bie, iż ma ją prze nieść wszyst kich do get ta war szaw skie go. Fa bry kant szczo tek ro bił sta -
ra nia u władz nie miec kich, by mu po zwo lo no na otwar cie fa bry ki szczo tek w Otwoc ku,
aby moż na lu dzi za trud nić. Po zor nie zgo dzi li się niem cy. Przy je cha ła spe cjal na ko mi sja,
wy zna czy ła miej sce tuż obok li nii ko le jo wej, ka za li miej sce oczy ścić, ogro dzić wy so kim
pło tem z dru tu kol cza ste go, lecz do cze go in ne go mia ło słu żyć to miej sce.

Pew ne go dnia wio sen ne go o godz. 6.00 ra no roz le gły się strza ły ka ra bi no we i wy bu -
chy gra na tów ręcz nych17. Ogród przy do mu, w któ rym miesz ka łem, gra ni czył z dru ta mi
get ta. Wy bie głem więc z do mu, aby zo ba czyć, co się dzie je. Po li cja nie miec ka, żoł nie rze
ło tew scy i ukra iń scy w służ bie nie miec kiej18 ty ra lie rą ota cza li get to. Wi dzę żoł nie rzy
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15 To od nie sie nie do se mic kich ry sów twa rzy, któ re po zwa la ły po znać oso bę po cho dze nia ży dow -
skie go bez ko niecz no ści we ry fi ka cji tej in for ma cji w do wo dzie oso bi stym (ken kar cie) obo wią zu ją cym
w GG. 

16 W la tach 1939–1945 zgro ma dze nia za kon ne żeń skie ode gra ły w oku po wa nej przez Niem ców Pol -
sce istot ną ro lę w ra to wa niu ży dow skich dzie ci przed śmier cią. Sza cu je się, że tej for my po mo cy udzie -
li ły 363 wspól no ty z 63 zgro ma dzeń za kon nych. Z imie nia i na zwi ska zna nych jest do tych czas 259 sióstr
za kon nych ra tu ją cych ży dow skie dzie ci (12 z nich zo sta ło za mor do wa nych przez Niem ców, 4 wy nie sio -
no na oł ta rze, 42 otrzy ma ły me dal Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta). Po moc na ra ża ła po je dyn cze
sio stry i ca łe wspól no ty za kon ne na ry zy ko re pre sji, z ka rą śmier ci włącz nie. Czę sto je dy ną for mą sku -
tecz ne go ra tun ku by ła kon wer sja ży dow skich dzie ci na ka to li cyzm. Chrzczo ne by ły nie mow lę ta, a dzie -
ci star sze, o ile by ło to moż li we, w po ro zu mie niu z ich ro dzi ca mi lub opie ku na mi. Od no śnie do tych
dzia łań to czy się dys ku sja, któ ra ge ne ral nie ogni sku je się wo kół pro ble mu, czy za kon ni ce ra tu ją ce w ten
spo sób ży dow skie dzie ci nie do ko ny wa ły przy oka zji ich swo istej „ewan ge li za cji na skró ty”. Ży dow -
skim dzie ciom po ma ga ły naj czę ściej sio stry za kon ne Ro dzi ny Ma ryi, słu żeb nicz ki i sza ryt ki. Naj wię cej
klasz to rów an ga żu ją cych się w po moc znaj do wa ło się w du żych ośrod kach miej skich – w War sza wie
i we Lwo wie. 

17 Li kwi da cja get ta w Otwoc ku roz po czę ła się nie wio sną, lecz la tem – 19 VIII 1942 r., oko ło godz.
7.00 ra no. 

18 Po ata ku na ZSRS w czerw cu 1941 r. Niem cy two rzy li spo śród za miesz ku ją cych ten te ren „oby -
wa te li”, a de fac to na ro do wo ści (Bia ło ru si ni, Li twi ni, Ło ty sze, Ukra iń cy i in ni), róż ne go ro dza ju for ma -
cje po moc ni cze. Dzia ła ły one w ra mach sił zbroj nych Trze ciej Rze szy (We hr macht, Waf fen SS) i for ma cji 
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niemiec kich, a na wet ofi ce rów z za ka sa ny mi po łok cie rę ka wa mi – w jed nej rę ce pi sto -
let, w dru giej bat. Wpa da ją oni do do mów i wy pę dza ją lu dzi na uli ce – cho rych, sta rych,
dzie ci ma łe prze waż nie strze la ją na miej scu. W wie lu wy pad kach nie mow lę ta wy rzu ca -
no przez okno lub bra no za no gi i roz bi ja no gło wę o mur. Strze la ni na po wsta ła tak wiel -
ka, iż za czą łem przy pusz czać, że Ży dzi pró bu ją bro nić się. Tym cza sem by ło to co in ne go.
Żoł nie rze po ukry wa li się za drze wa mi i strze la li do lu dzi, bio rąc na cel nie naj bliż szych,
ale dal szych. Krzyk, po płoch, chęć ukry cia się, prze strach do pro wa dza ły lu dzi do sza -
leń stwa. Rzu ca li się na dru ty kol cza ste. Mi mo stra ży uda ło się na wet nie któ rym prze -
drzeć przez dru ty. Wpa da li oni do do mów pol skich, bła ga jąc o ra tu nek, ksią żecz ki
do mo dli twy. „Na ucz cie nas mo dlić się” – wo ła li nie któ rzy w roz pa czy. W ślad za ni mi
wpa da ją żoł nie rze i koń czą ich na miej scu. Ja kaś ko bie ta z roz wia nym wło sem, z prze -
ra żo ny mi oczy ma, z rę ka mi wznie sio ny mi do gó ry, bie gnie uli cą jak Kas san dra i krzy -
czy: „Ka ra Bo ża, ka ra Bo ża – od dwóch ty się cy lat przy szedł Me sjasz, a my śmy go nie
po zna li – ka ra Bo ża!”. Nie miec cel nym strza łem po ło żył ją na miej scu.

Oko ło 300 m od do mu, w któ rym miesz ka łem, tuż za dru ta mi, mie ścił się sie ro ci niec
ży dow ski pod na zwą „Zen tos”19. Sły szę z te go kie run ku wy bu chy gra na tów, strza ły
z maszy no we go pi sto le tu. Po ja kimś cza sie do ogro du mo je go wbie gło ośmio ro dzie ci
do lat 9. Kry ły się za drze wa mi, przy tu la ły do zie mi. Z da le ka mia łem wra że nie, że ba -
wią się w cho wa ne go. Ze wzglę du na strze la ni nę i moż li wość zgi nię cia od błęd nej ku li,
pod sze dłem do nich, by ich ostrzec przed nie bez pie czeń stwem. By ły to dzie ci ży dow -
skie z sie ro ciń ca „Zen tos”, któ rym uda ło się zmy lić ka tów i prze drzeć przez dru ty. „Pa -
nie pro bosz czu!” – wo ła ły do mnie z pła czem – „Pro szę nas ukryć. W na szym sie ro ciń cu
za bi li wszyst kie dzie ci – oni tak strze la li i rzu ca li bom by – niech pan nas ukry je”. Świa -
do mość tak strasz nej zbrod ni do ko ny wa nej na nie win nych dzie ciach i prze ra żo ne twa -
rze, że brzą ce z pła czem o po moc, wstrzą snę ły mną do głę bi. W ro gu ogro du sta ła szo pa
na na rzę dzia ogrod ni cze, za nią wy so ki szczel ny par kan. Tam za pro wa dzi łem dzie ci i po -
le ci łem im sie dzieć ci cho do wie czo ra. Wie czo rem zaś chcia łem ukryć je na wsi u chło -
pów. „Nie wol no wam stąd wy cho dzić – przy ka zy wa łem – ka żę wam tu przy nieść jeść,
a wie czo rem ukry ję”. Od da li łem się. Mo że pół go dzi ny dzie ci sie dzia ły spo koj nie. Docho -
dzą ce z get ta strza ły i krzy ki mu sia ły po dzia łać ner wo wo na nie i mu sia ły osą dzić, że tu
nie jest bez piecz nie. Wy bie gły na te ren są sied niej par ce li. Za uwa żył je nie miec sto ją cy
na po ste run ku. Krzyk nął: „Halt!”20, i gdy dzie ci za czę ły pa nicz nie ucie kać, wy strze lał
wszyst kie z au to ma tu na mo ich oczach. Pra wie dwa dni le ża ły tru py dzie ci w łach ma -
nach, za nim je sprząt nię to. Po dob ny los, jak dzie ci z sie ro ciń ca, spo tkał cho rych w szpi -
ta lu „Brius”21 – wy mor do wa no cho rych na miej scu. 
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po li cyj nych (Schut zman n scha ften, Hil fspo li zei, Ord nungs dienst). Ko la bo ra cyj ne jed nost ki wschod nie
uczest ni czy ły w bez po śred niej eks ter mi na cji Ży dów, m.in. w get tach i obo zach ma so wej za gła dy. 

19 Wła ści wie Za kład Lecz ni czo -Wy cho waw czy To wa rzy stwa „Cen tos” – mie ścił się przy ul. Gli -
niec kiej. W 1939 r. prze by wa ło w nim 180 dzie ci ży dow skich w wie ku od 7 do 15 lat. Pierw sze go dnia
woj ny za kład zo stał zbom bar do wa ny przez Luft waf fe, w wy ni ku cze go zgi nę ło na miej scu sied mio ro
dzie ci, a kil ka dzie siąt zo sta ło ran nych; część z nich póź niej z te go po wo du zmar ła. Po utwo rze niu get ta
bu dy nek „Cen to su” zna lazł się w „ku ra cyj nej” czę ści Otwoc ka. 19 VIII 1942 r. wy mor do wa no wszyst -
kie dzie ci i do ro sły per so nel z te go ośrod ka. 

20 W ję zy ku nie miec kim – „Stój!”. 
21 Wła ści wie sa na to rium prze ciw gruź licz ne „Bri jus” („Zdro wie”) – zo sta ło wy bu do wa ne w 1909 r.

dzię ki wspar ciu Ży dow skie go To wa rzy stwa Prze ciw gruź licz ne go „Bri jus”. W dniu li kwi da cji get ta 
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Tym cza sem z ca łe go get ta spę dza no lu dzi do ogro dzo ne go dru ta mi kol cza sty mi miej -
sca, prze zna czo ne go ni by na fa bry kę szczo tek. Na bocz ni cy ko le jo wej stał dłu gi sznur
to wa ro wych pa go nów ko le jo wych. Bez wzglę du na wiek i płeć wpę dza no lu dzi do wa -
go nów. Gor li wie po ma ga ła w tym po li cja ży dow ska, pro wa dząc do wa go nów na wet włas -
ne ro dzi ny. Niem cy przy rze kli im, że ich oszczę dzą, je że li z gor li wo ścią bę dą wy peł nia li
swo je obo wiąz ki. Pod ło ga w każ dym wa go nie by ła wy sy pa na gru bą war stwą chlor ku,
ma łe okien ko szczel nie okra to wa ne dru tem kol cza stym z ze wnątrz. Do wa go nu wpy cha li
lu dzi bez licz by. Gdy się pod no sił wrzask, że już nie ma miej sca, żoł nierz da wał kil ka
strza łów z pi sto le tu lub ka ra bi nu do wnę trza wa go nu, wpy chał jesz cze sze reg osób, za -
my kał drzwi na kłód kę i wa gon go to wy. Nie by ło mo wy o ja kiej kol wiek po mo cy dla lu -
dzi, na wet szklan ki wo dy nie moż na by ło im po dać. Pra wie do bę sta ły tak za ry glo wa ne
wa go ny z ludź mi. Nad ra nem wy ru szy ły do obo zu kon cen tra cyj ne go w Tre blin ce. Wie -
lu zmar ło w dro dze. In nym po przy jeź dzie do Tre blin ki ka za no się ro ze brać i po pę dzo no
ich ni by do ką pie li, a wła ści wie do ko mór ga zo wych. W dzień po wy jeź dzie z Otwoc ka
już wszy scy nie ży li.

W pa mięt nym dniu li kwi da cji get ta w Otwoc ku ob li cza no na miej scu na oko ło 3000
za bi tych22. Za pa no wa ła w get cie cmen tar na ci sza. Tyl ko wo zy cię ża ro we nie miec kie wjeż -
dża ły i wy jeż dża ły, wy wo żąc cen niej sze rze czy. Przez dwa ty go dnie stra że strze gły wstę -
pu na te ren i niem cy z po li cją ży dow ską prze trzą sa li do my w po szu ki wa niu za zdo by czą.
Jak opo wia da no, wy no si li ca łe wa li zy zło ta, pie nię dzy i róż nych kosz tow no ści23.

W po ści gu za ra bun kiem od kry li niem cy jesz cze jed no. Oto wie lu Ży dów prze zor nie
po ro biło so bie już wcze śniej nad zwy czaj ne skryt ki, pod ziem ne ko ry ta rze i tam się ukry -
wa ło. Niem cy by li wście kli. Zwo ła li Ra dę Ży dow ską, któ rą do tąd oszczę dzo no, oraz po -
li cję ży dow ską i ogło szo no, że każ dy Żyd, któ ry do bro wol nie wyj dzie z ukry cia
przed wy zna czo nym ter mi nem, mo że li czyć na prze ba cze nie i wy wie zie nie go do obo zu
kon cen tra cyj ne go, po ter mi nie każ dy schwy ta ny Żyd bę dzie roz strze la ny. Niem com jed -
nak nikt nie ufał i we zwa nie po zo sta ło bez echa. Po kil ku na wet mie sią cach od kry wa no
jesz cze ukry tych Ży dów. 

Szcze gól nie w pierw szych dniach po li kwi da cji get ta znaj do wa no wie lu ukry tych.
Zda rza ły się przy tym róż ne sce ny. Np. od kry ty Żyd, któ ry był po moc ni kiem przy boż -
ni cy, z mi ną pew ną sie bie żą da za pro wa dze nia go do naj wyż sze go ko men dan ta, po nie -
waż ma mu coś bar dzo waż ne go do po wie dze nia. Pro wa dzą go do ko men dan ta po li cji
nie miec kiej z Rem ber to wa, któ ry ca ły mi dnia mi bu szo wał po opusz czo nych do mach,
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w Otwoc ku część je go le ka rzy po peł ni ła sa mo bój stwo. Po zo sta łe oso by (cho rych i per so nel) Niem cy
i po ma ga ją cy im Ukra iń cy spę dzi li do pa wi lo nu za kła du dla ner wo wo i umy sło wo cho rych „Zo fi ów ka”
(wy bu do wa ło je w 1906 r. To wa rzy stwo Opie ki nad Ubo gi mi Ner wo wo i Umy sło wo Cho ry mi Ży da mi),
po czym za mor do wa li. W su mie 19 VIII 1942 r. w „Bri ju sie” i „Zo fi ów ce” zgi nę ło ok. 140 osób. 

22 Licz bę Ży dów za mor do wa nych w Otwoc ku 19 VIII 1942 r. sza cu je się na oko ło 440.
Od 7 do 10 tys. miesz kań ców tam tej sze go get ta wy wie zio no do obo zu ma so wej za gła dy w Tre blin ce.
Nie których roz strze la no i po cho wa no w ma so wym gro bie przy ul. Rey mon ta. Wy szu ki wa nie oca la łych
Żydów i ich mor do wa nie (w su mie 3 tys. osób) trwa ło w Otwoc ku do wrze śnia 1942 r. 

23 Au tor świa dec twa nie wspo mi nał (nie chciał wspo mnieć?), że w pro ce de rze tym uczest ni czy li tak -
że Po la cy. Dla przykładu 18 IX 1942 r. or gan pra so wy AK „Biu le tyn In for ma cyj ny” pi sał, że pol ska lud -
ność Mie dze szy na, Otwoc ka i Rem ber to wa kil ka go dzin po li kwi da cji get ta w Otwoc ku „w no cy za raz
zje cha ła fur man ka mi i roz po czę ła gra bież po zo sta łe go mie nia ży dow skie go. Wy wo żo no wszyst ko, co
pod rę kę pod pa dło, wy ła my wa no drzwi i okna, pół ki, de ski z pod łóg, nie mó wiąc o me blach, ubra niach
i bie liź nie, któ re pierw sze pa dły ofia rą ra bun ku”. 
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wie dzio ny ger mań skim wro dzo nym in stynk tem ko lek cjo no wa nia cu dzych kosz tow no ści
dla swe go va ter lan du. „Pa nie ko men dan cie – mó wi Żyd – ja wiem, gdzie jest za ko pa na
szcze ro zło ta ko ro na z dro gi mi ka mie nia mi: uży wa na przy uro czy sto ści za wie ra nia mał -
żeństw – je że li mi pan da sło wo, że mnie wy pu ści na wol ność, to ja zdra dzę, gdzie jest
ta ko ro na”. Za wa hał się ko men dant i w pierw szej chwi li ro bił wra że nie czło wie ka, któ -
ry za cznie dep tać bu ta mi po tym śmie ciu ży dow skim. „Do brze – rzekł po chwi li – tyl ko
za raz”. „Pa nie ko men dan cie, pan mi mu si dać sło wo ofi cer skie przy obu Gó re wi czach,
przy przed sta wi cie lu po li cji gra na to wej i ży dow skiej i przy p[anu] ko men dan cie Schlicht,
bo ja się oba wiam, że ina czej pan nie do trzy ma sło wa”. Trze ba by ło wi dzieć zie lo ną
od zło ści twarz niem ca. Zgo dził się jed nak, dał sło wo przy żą da nych świad kach i ca łe
to wa rzy stwo wy ru szy ło na od ko py wa nie ko ro ny. Głę bo ko w zie mi, do brze za bez pie czo -
na przed wil go cią by ła ukry ta szcze ro zło ta, peł na dro gich ka mie ni owa ko ro na. Łap czy -
wie chwy cił ją do rąk nie miec i ude rza jąc się po ka bu rze pi sto le tu, krzyk nął na Ży da:
„Ucie kaj, je że li za go dzi nę cię spo tkam, za strze lę cię wła sno ręcz nie”. Żyd, bla dy ze wzru -
sze nia, uciekł. Czy oca lał, trud no po wie dzieć.

Raz lub dwa ra zy dzien nie od by wa ło się strze la nie schwy ta nych Ży dów. Eg ze ku cje
wy ko ny wa no pod gór ką na skra ju mia sta w stro nę Świ dra, tuż przy wy lo cie uli cy Mo -
niusz ki. Du że do ły ko pa li ro bot ni cy ży dow scy. Ska zań ców pod pro wa dza no do gro bu
prze waż nie ósem ka mi, ka za li im się kłaść na pia sku pół ko lem, nie miec bu tem rów nał
gło wy, by by ło do kład ne pół ko le, i strze lał z pi sto le tu do po je dyn czych głów. Na stęp nie
ska zań cy wrzu ca li za bi tych do gro bu i sa mi kła dli się na ich miej scu. Za wsze u niem ców
po rzą dek mu si być.

Jed ne go dnia na eg ze ku cje cze ka ło oko ło 400 Ży dów. Trzy ma no ich w gma chu po li -
cji gra na to wej. Stra że nie miec kie pil nie strze gły ska zań ców. Oprócz niem ców przez całą
noc po prze dza ją cą eg ze ku cję mu sia ła czu wać i po li cja gra na to wa z ko men dan tem kap[ita -
nem] Mar chle wi czem24 na cze le. Nad ra nem z sa li, w któ rej znaj do wa li się ska zań cy,
słychać by ło ja kieś nie zwy kłe ję ki, a nad wszyst kim gó ro wa ło gra nie na ro gu. Kpt. Mar -
chle wicz ka zał od ry glo wać drzwi i sta nął osłu pia ły. Wszy scy Ży dzi ubra ni by li w ko szu -
le śmier tel ne i po grą że ni w mo dli twie. Wśród nich stał sta rzec z dłu gą si wą bro dą i grał
na ro gu. Kie dy sta rzec zo ba czył kpt. Mar chle wi cza, prze stał grać i po ka zu jąc komen dan -
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24 Bro ni sław Mar chle wicz ps. „Śmia ły” (1899–1972) – od 1937 r. kie row nik ko mi sa ria tu po li cji
w Otwoc ku. Peł nił tę funk cję tak że pod czas woj ny ja ko funk cjo na riusz tzw. gra na to wej po li cji. Rów no -
cze śnie dzia łał w pod zie miu nie pod le gło ścio wym; był ofi ce rem Ka dry Pol ski Nie pod le głej, Kor pu su
Bez pie czeń stwa i AK. Ura to wał wie le osób przed nie miec ki mi re pre sja mi, m.in. człon ków pod zie mia,
uczest ni ków taj nych kom ple tów, Ży dów. Roz ka zał m.in. wy pu ścić gru pę schwy ta nych w ob ła wie, uda -
rem niał do no sy szmal cow ni ków, ostrze gał oso by prze cho wu ją ce Ży dów, zwal niał Ży dów do pro wa dza -
nych do otwoc kie go ko mi sa ria tu. Opie ko wał się tak że dzieć mi ży dow ski mi w Otwoc ku i tam tej szy mi
elż bie tan ka mi, któ re je ukry wa ły. W 1948 r. prze szedł po zy tyw nie we ry fi ka cję przed rzą do wą ko mi sją
re ha bi li ta cyj ną, oce nia ją cą po sta wy funk cjo na riu szy pol skiej po li cji pod czas woj ny. W 1949 r. zo stał
aresz to wa ny i za peł nie nie funk cji pu blicz nych w okre sie rzą dów sa na cyj nych oskar żo ny o udział w „fa -
szy za cji ży cia pań stwo we go” w Pol sce w la tach 1927–1937. Po mi mo ze bra nia kil ku ty się cy pod pi sów
w spra wie je go uła ska wie nia zo stał ska za ny na 6 lat wię zie nia. W 1950 r. Sąd Naj wyż szy zre wi do wał
ten wy rok do pół to ra ro ku, dzię ki cze mu Mar chle wicz od zy skał wol ność. Dłu go utrud nia no mu zdo by -
cie pra cy, czę sto z niej zwal nia no. W koń cu zo stał kie row ni kiem ad mi ni stra cyj nym otwoc kie go szpi ta -
la miej skie go. W 2004 r. zo stał po śmiert nie od zna czo ny me da lem Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta,
a 5 lat póź niej Krzy żem Ko man dor skim z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 

10_Noszczak:PA IPN 8  2015-12-18  01:19  Strona 242



to wi ów róg, za wo łał: „Pa nie ko men dan cie, weź pan ten róg – to jest róg szczę ścia. Żad -
ne mu Ży do wi on już szczę ścia nie przy nie sie, niech więc pa na i pań ską ro dzi nę uszczęś -
li wi”. Kpt. Mar chle wicz był po wszech nie zna ny i ce nio ny ja ko bar dzo do bry i szla chet ny
czło wiek. Był on tak zdu mio ny wi do kiem i opa no wał go ja kiś dziw ny lęk, iż z trud no -
ścią od rzekł „Dzię ku ję, nie mo gę przy jąć”. „Nie! – za wo łał sta rzec ze smut kiem. – W ta -
kim ra zie już ni ko mu ten róg szczę ścia nie przy nie sie” – i rzu cił róg na pod ło gę. Róg ten
za brał je den z po li cjan tów i mi mo sta rań nie uda ło mi się go otrzy mać. Chcia łem bo wiem
po woj nie róg prze ka zać do mu zeum.

Na ową sce nę tra fił p[an] Schlicht. „Co za ko me dia!” – wrza snął od pro gu i kil ku
Żydów ude rzył ba tem po gło wie. Ża den nie drgnął. „Co oni ro bią?” – za py tał kpt. Mar -
chle wi cza. „Mo dlą się przed śmier cią” – od po wie dział. „To im nic nie po mo że” – za -
śmiał się Schlicht. „Na tych miast wy pro wa dzać wszyst kich” – do dał. 

Pierw sze brza ski świa tła roz pra sza ły ciem no ści i za po wia dał się po god ny dzień, gdy
wy ru szał dłu gi sze reg lu dzi w śmier tel nych ko szu lach w ostat nią swo ją ziem ską po dróż
na wzgó rze w po bli żu Świ dra. Szli po wo li, peł ni po wa gi. Na cze le kro czył sta rzec, obok
nie go kil ku let nia dziew czyn ka, mo że je go wnucz ka lub pra wnucz ka. Do ły by ły już go -
to we. Ósem ka mi ukła da li gło wy na pia sku – w pierw szej par tii sta rzec z dziec kiem.
Schlicht oso bi ście bu tem wy rów nał gło wy w do kład ne pół ko le i wy do był pi sto let. Dziec -
ko z uśmie chem tu li ło się do pia sku, nie zda jąc so bie spra wy z te go, co je cze ka. Wpraw -
ne strza ły ga si ły ży cie. Par tia za par tią ukła da ła swo ich w gro bie i kła dła się sa ma
na pia sku aż do ostat nie go. Nie wy do był się ża den jęk – ci sza i po wa ga jak na cmen ta -
rzu. Żad na eg ze ku cja nie wy war ła ta kie go wra że nia na wet na niem cach, jak ta. Na wet
Schlicht wsia dał do sa mo cho du nie za do wo lo ny.

Tak to hi tle row scy ka ci zdo by wa li Le ben sraum dla swe go pań stwa. Ob li cza no na 
5–7 tys. Ży dów za mor do wa nych w Otwoc ku. Po li cję i Ra dę Ży dow ską ra zem z obu Góre -
wi cza mi prze nie sio no do Wi la no wa ko ło War sza wy ja ko ko lum nę ro bo czą. Ra dzie Ży -
dow skiej w licz bie sze ściu da li na wet do bre miesz ka nie i mie li za pew nie nie ko men dan ta
z Rem ber to wa, że im się nic nie sta nie. Pi sał do mnie po kry jo mu K[auf mann] Gó re wicz,
pro sząc o wy szu ka nie kry jów ki dla nie go – ma bo wiem pew ne da ne, iż ko men dant nie
do trzy ma sło wa i dla te go za mie rza ucie kać. Po kil ku dniach otrzy ma łem wia do mość, iż
niem cy w no cy wy mor do wa li ca łą ra dę, po li cję zaś ode sła li do obo zu kon cen tra cyj ne go.

Po kil ku ty go dniach moż na by ło już wcho dzić na te ren by łe go get ta. Po sze dłem i ja,
by jesz cze raz utrwa lić so bie w pa mię ci ob raz bar ba rzyń stwa nie miec kie go. Na uli cach
wa la ły się ja kieś pa pie ry, książ ki, czę ści me bli. W wie lu do mach drzwi i okna by ły po -
wy wa la ne. Na tra fia łem na śla dy krwi na uli cach, obry zga ne krwią ścia ny miesz kań. Pust -
ka i zgro za wy glą da ły z każ de go ką ta. „Niech ksiądz pa trzy, ja kie to dziw ne
pi smo” – za cze pił mnie ja kiś pan. By ły to w for mie ru lo nów na per ga mi nie pi sa ne w ję -
zy ku he braj skim księ gi Pi sma Św. Sta re go Te sta men tu w bar dzo pięk nej opra wie. Niem -
com te rze czy by ły nie po trzeb ne. Za bra łem trzy ru lo ny i od da łem pro fe so ro wi teo lo gii
łącz nie z in ny mi re li gij ny mi książ ka mi he braj ski mi. 

Błą dząc mię dzy pu sty mi do ma mi, w któ rych ro ze gra ła się tak strasz na tra ge dia, za -
sta na wia łem się, dla cze go tak się dzie je, dla cze go czło wiek dla czło wie ka jest gor szy
od wil ka? Woj na, sprzecz ne in te re sy, ra sa, błę dy – to wszyst ko nie tłu ma czy do sta tecz -
nie tych zbrod ni. Prze cież ży je my w wie ku nad zwy czaj ne go po stę pu i nie w dżun gli, lecz
w ser cu Eu ro py. Dla wy tłu ma cze nia mu si my się cof nąć do Ma chia vel le go, któ ry ja ko
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zasa dę po dał świa tu, iż dla do bra pań stwa każ dy czyn jest mo ral ny. Kie row ni cy na ro du
nie miec kie go od wie lu dzie siąt ków lat hoł do wa li tej za sa dzie i w tym du chu wy cho wy -
wa li po ko le nia swe go pań stwa. Nic dziw ne go, że na nich speł ni ły się sło wa św. Paw ła
z li stu do Rzy mian (r. 1, 28–32): „A ja ko im się nie po do ba ło mieć w zna jo mo ści Bo ga,
Bóg pod dał ich bez ro zum nym my ślom, aby czy ni li to, co nie przy stoi, na peł nio nych
wsze la ką nie pra wo ścią, zło ścią, zło śli wo ścią, pysz nych, cheł pli wych, wy na laz ców zło -
ści, bez ro zum nych, bez ser ca, nie prze jed na nych, nie mi ło sier nych. Oni, cho ciaż spra wie -
dli wość Bo ską po zna li, nie zro zu mie li, że ci, co ta kie rze czy czy nią, god ni są śmier ci,
a nie tyl ko któ rzy je czy nią, ale też któ rzy tak czy nią cym przy zwa la ją”. 

Tra ge dia otwoc ka jest tyl ko drob nym epi zo dem w ogól nej zbrod ni przez niem ców
do ko na nej pod czas ostat niej woj ny. Lu dzie Za cho du, któ rzy nie pa trzy li na te zbrod nie,
czę sto nie chcą wie rzyć na wet w moż li wość ta kich po twor no ści i uwa ża ją opo wia da nie
o tym za nie na wist ną pro pa gan dę wzglę dem niem ców. Oby tak by ło! Nie ste ty, przez to
nie wskrze szą mi lio nów ist nień ludz kich, któ re pa dły ofia rą zde ge ne ro wa ne go du cha pru -
skie go.

ks. ppłk Jan Woj cie chow ski

aHannover, 9 IV 1947 r.a
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a –a Na zwa miej sco wo ści i da ta wpi sa ne od ręcz nie. Rów nież w pra wym gór nym ro gu ostat niej stro ny
ma szy no pi su znaj du je się wy ko na ny od ręcz nie wy raz: So bo ta. Po nim za pi sa no trud ny do od czy ta nia wy -
raz, naj praw do po dob niej: kwie cień. 
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S T R E S Z C Z E N I E

Je sie nią 1940 r. Niem cy utwo rzy li get to w Otwoc ku. Po War sza wie był to naj więk szy te go typu
obiekt w dys tryk cie war szaw skim Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa; za mknię to w nim oko ło 14–15 tys.
Ży dów. W sierp niu 1942 r. Niem cy zli kwi do wa li otwoc kie get to, mor du jąc je go miesz kań ców
na miej scu lub wy wo żąc do obo zu ma so wej za gła dy w Tre blin ce. Na ocz nym świad kiem tych wy -
da rzeń był je zu ita, o. Jan Woj cie chow ski – żoł nierz woj ny 1939 r., ka pe lan Ar mii Kra jo wej, uczest -
nik po wsta nia war szaw skie go, w la tach 1946–1949 szef Dusz pa ster stwa Pol skie go na stre fę
bry tyj ską w oku po wa nych Niem czech, dzia łacz po lo nij ny w USA. W kwiet niu 1947 r. ks. Woj cie -
chow ski spo rzą dził re la cję, w któ rej opi sał hi sto rię get ta w Otwoc ku. Nar ra cja te go źró dła kon cen -
tru je się jed nak przede wszyst kim na opi sie li kwi da cji get ta i za wie ra pod tym wzglę dem wie le
nie zna nych do tych czas szcze gó łów. 

Sło wa klu czo we: ks. Jan Woj cie chow ski, Kauf mann Gó re wicz, Bro ni sław Mar chle wicz, Ot to
Schlicht, hi sto ria Otwoc ka, Ży dzi w Otwoc ku, get to w Otwoc ku, je zu ici w Otwoc ku, Ho lo caust, Shoah,
Za gła da Ży dów, li kwi da cja get ta w Otwoc ku, Po la cy ra tu ją cy Ży dów, świa dec twa Za gła dy Ży dów.

S U M M A R Y

The Germans established the ghetto in Otwock in autumn in 1940. After the Warsaw ghetto it
was the biggest object of this type in the Warsaw District of General Governorship; about 14–15
thousand of Jews were closed in it. In August 1942 the Germans liquidated the Otwock ghetto
murdering its inhabitants on the spot or taking them to the camp for mass extermination in Treblinka.
The eye witness of these events was a Jesuit, Rev. Jan Wojciechowski – a soldier of the war of 1939,
a priest of the Home Army, a participant of the Warsaw uprising, in the years 1946–1949 a head of
the Polish Church for the British zone in the occupied Germany, Polish community activist in the
Unites States of America. In April 1947 Rev. Wojciechowski prepared the account where he described
the history of the ghetto in Otwock. However, the narration of this source focused mostly on the
liquidation of the ghetto and included numerous details that had been unknown in that up to that time.  

Key words: Rev. Jan Wojciechowski, Kaufmann Górewicz, Bronisław Marchlewicz, Otto
Schlicht, history of Otwock, Jews in Otwock, ghetto in Otwock, Jesuits in Otwock, Holocaust,
Shoah, extermination of Jews, liquidation of the ghetto in Otwock, the Poles saving the Jews,
testimonies of the Jewish extermination.
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 247–268

Łukasz Grabowski
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Referat szefa Zarządu VII

Zwiadowczego Dowództwa

WOP płk. Stefana Sobczaka

oceniający sytuację w pionie

zwiadu WOP w pierwszym

półroczu 1955 r.

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza ja ko spe cja li stycz na for ma cja po wo ła na i upraw -
nio na do obro ny gra nic swo je dzia ła nia ope ra cyj ne pro wa dzi ła w opar ciu
o nor ma ty wy bez po śred nio ukie run ko wa ne na jej po trze by1. Wpro wa dzo ne

we wrze śniu i paź dzier ni ku 1945 r. In struk cja o pra cy zwia dow czej dla or ga nów WOP
oraz Tym cza so wa in struk cja dla Służ by Gra nicz nej Wojsk Ochro ny Po gra ni cza2 by ły
pierw szy mi te go ty pu do ku men ta mi okre śla ją cy mi za sa dy dzia ła nia WOP3. Wy tycz ne
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1 AIPN, 1572/2527, Roz kaz or ga ni za cyj ny na czel ne go do wód cy WP nr 0245/Org. z 13 IX 1945 r.,
k. 300–302.

2 AIPN, 2575/5, Tym cza so wa in struk cja dla Służ by Gra nicz nej z 27 X 1945 r., k. 1–9; AIPN, 2574/3,
Pi smo za stęp cy na czel ne go do wód cy WP gen. dyw. Ma ria na Spy chal skie go do na czel ne go do wód cy WP
marsz. Pol ski Mi cha ła Ży mier skie go z 21 XII 1945 r. w spra wie wpro wa dze nia Tym cza so wej in struk cji
dla Służ by Gra nicz nej oraz In struk cji o pra cy zwia dow czej dla or ga nów WOP, k. 1–3. W 1949 r. wpro -
wa dzo no do użyt ku służ bo we go ko lej ną in struk cję sze ro ko uj mu ją cą za gad nie nia ochro ny gra nic. Zob.
AIPN, 2289/1, Tym cza so wa in struk cja po stę po wa nia ele men tów służ by gra nicz nej, k. 216–249.

3 War to wspo mnieć, że wy tycz ne dla or ga nów zwia dow czych WOP by ły prze ka zy wa ne rów nież
przez po szcze gól ne szta by do wództw okrę gów woj sko wych. W paź dzier ni ku 1945 r. wy tycz ne w za kre -
sie dzia łań zwia dow czych dla do wód ców od dzia łów ochro ny po gra ni cza wpro wa dzi ły m.in. Ślą ski oraz
Mor ski Okręg Woj sko wy. W przy pad ku Mor skie go Okrę gu Woj sko we go w li sto pa dzie 1945 r. wdro żo -
no Tym cza so wą in struk cję służ by gra nicz nej dla jed no stek Wojsk Ochro ny Po gra ni cza Mor skie go Okręgu
Woj sko we go. AIPN, 3105/1, Tym cza so wa in struk cja służ by gra nicz nej dla jed no stek Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza Mor skie go Okrę gu Woj sko we go, k. 1–6; AIPN, 2233/35, Pi smo sze fa Od dzia łu Wy wia dow cze go 
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uję te w tych za rzą dze niach for mu ło wa ły za sad ni cze ce le i za da nia po wo ła nej for ma cji,
od po wie dzial nej m.in. za dzia ła nia roz po znaw cze oraz za bez pie cze nie nie na ru szal no ści
gra ni cy pań stwo wej. Czyn no ści ope ra cyj ne pro wa dzo ne przez WOP wy mie rzo ne by ły
za rów no prze ciw ko opo zy cji po li tycz nej, jak i lud no ści po dej rza nej o prze stęp stwa gra -
nicz ne, któ ra miesz ka ła w stre fie przy gra nicz nej4. Dzia ła nia te nie za prze czal nie kla sy fi -
ku ją WOP w okre sie pod po rząd ko wa nia Mi ni ster stwu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go ja ko
or gan bez pie czeń stwa pań stwa, któ re go za sad ni czym ce lem by ło uszczel nie nie gra ni cy
oraz wal ka o utrwa la nie no wej wła dzy5. 

Pierw sze dzie się cio le cie w po wo jen nej Pol sce cha rak te ry zo wa ły ma so we mi gra cje
lud no ści w ra mach no wo usta no wio nych gra nic kra ju. Ich zmia ny, ja kie przy nio sły usta -
le nia kon fe ren cji po ko jo wych w Jał cie i Pocz da mie, spo wo do wa ły wzmo żo ny ruch cu -
dzo ziem ców i lud no ści au to chto nicz nej na przej ściach gra nicz nych. Za ist nia ła sy tu acja
wy mo gła na wła dzach zor ga ni zo wa nie her me tycz ne go sys te mu ochro ny gra ni cy pań stwa
oraz uchwa le nie wła ści wych prze pi sów re gu lu ją cych dys lo ka cję mi gru ją cej lud no ści,
któ ra prze kra cza ła gra ni cę6. Wie le dzia łań zmie rza ją cych do za pew nie nia szczel no ści gra -
nic pań stwa oraz zwięk sze nia li czeb no ści wy kwa li fi ko wa nych wojsk je ochra nia ją cych
pod ję to w pierw szych mie sią cach po za koń cze niu woj ny. Z uwa gi na spe cy ficz ny charak -
ter dzia łal no ści Wojsk Ochro ny Po gra ni cza po wo ła ny we wrze śniu 1945 r. De par ta ment
WOP przyj mo wał w swo je sze re gi ofi ce rów Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza II Rze czy po -
spo li tej, któ rzy wy róż nia li się do świad cze niem w spe cjal no ściach bez po śred nio zwią za -
nych ze służ bą gra nicz ną, pro wa dze niem roz po zna nia oraz kon tro lą ru chu gra nicz ne go.
Jed nak że pro ces roz wo ju WOP w opar ciu o przed wo jen ną ka drę – mi mo na ra sta ją cych
trud no ści per so nal nych – zo stał szyb ko za trzy ma ny. Przy czyn tej sy tu acji na le ży upa try -
wać we wzmo żo nej dzia łal no ści ofi ce rów po li tycz nych, od po wie dzial nych za po sta wę
ide olo gicz ną pod le głych żoł nie rzy, oraz we wzra sta ją cej ten den cji do lo ko wa nia ofi ce -
rów Ar mii Czer wo nej w WOP7. 

Wy ra zem po stę pu ją ce go za ostrze nia „kur su po li tycz ne go” w sze re gach WOP by ło
po wo ła nie w lu tym 1946 r. spe cjal nych ko mi sji per so nal nych, funk cjo nu ją cych na szcze -
blu cen tral nym oraz w do wódz twach okrę gów woj sko wych8. Ko mi sje mia ły na ce lu
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DOW Śląsk do sze fa Od dzia łu WOP wraz z Pla nem dzia łań or ga nów zwia dow czych Szta bu Ślą skiego
Okrę gu Woj sko we go za okres od 1 do 30 XI 1945 r., k. 1–2. 

4 C. Osę kow ski, Spe cy fi ka po gra ni cza pol sko -nie miec kie go po dru giej woj nie świa to wej [w:] Stu dia
hi sto rycz ne nad po li ty ką, go spo dar ką i kul tu rą, red. B. Hal czak, Zie lo na Gó ra 2002, s. 62.

5 M. Ste fa niak, Dzia łal ność apa ra tu re pre sji na za chod nim po gra ni czu Pol ski w la tach 1945–1950,
Szcze cin 2008, s. 181–184.

6 Pierw sze re gu la cje praw ne umoż li wia ją ce osad nic two na te re nach po gra ni cza wpro wa dzo no do -
pie ro w czerw cu 1946 r. Za czę ło wte dy obo wią zy wać Roz po rzą dze nie pre zy den ta RP z 23 XII 1927 r.
o gra ni cach pań stwa. Zob. ibi dem, s. 151.

7 D. Sto la, Kraj bez wyj ścia? Mi gra cje z Pol ski 1949–1989, War sza wa 2010, s. 42; W. Zie mia nek,
Pro ces po wsta nia, or ga ni za cji i roz wo ju Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w la tach 1945–1948 na przy kła dzie
jed nost ki w Kłodz ku, „Pro ble my Ochro ny Gra nic. Biu le tyn” 2003, nr 23, s. 7–43; B. Miś kie wicz, Woj -
sko Pol skie w XX wie ku, Po znań 2006, s. 173–176; G. Go ryń ski, Pro ble my kadr Wojsk Ochro ny Po gra -
ni cza (1945–1965). Wy bra ne za gad nie nia, cz. III, „Biu le tyn Cen tral ne go Ośrod ka Szko le nia” 2012, nr 3,
s. 57–75.

8 J. Pro chwicz, Ka dra ofi cer ska Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 1945–1956, „Pro ble my Ochro ny Gra -
nic. Biu le tyn” 2012, nr 50, s. 48–69; G. Go ryń ski, For mo wa nie kor pu su ofi cer skie go Wojsk Ochro ny
Pogra ni cza w la tach 1945–1956, „Pro ble my Ochro ny Gra nic. Biu le tyn” 2001, nr 17, s. 33–55.
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oczysz cze nie sze re gów WOP z ka dry ofi cer skiej peł nią cej służ bę w okre sie mię dzy wo -
jen nym, naj czę ściej w KOP. Re pre syj ny cha rak ter tych gre miów stał się przy czy ną de -
kom po zy cji sta nu eta to we go po szcze gól nych jed no stek WOP oraz spo wo do wał na głe
za po trze bo wa nie na ofi ce rów przy go to wa nych do peł nie nia służ by na gra ni cy9. Ka dra
ofi cer ska WOP wy wo dzą ca się z przed wo jen ne go sys te mu ochro ny gra nic kra ju sta no -
wi ła w oce nach De par ta men tu Per so nal ne go WP i De par ta men tu WOP za gro że nie na tu -
ry ide olo gicz nej dla mło dych ofi ce rów i pod ofi ce rów. Sy tu acji w kwe stii wy szko le nia
ka dry WOP nie po pra wi ło po wo ła nie w ma ju 1947 r. ośrod ka szko le nia w Ra wi czu, a na -
stęp nie w Ostró dzie, któ re pod wzglę dem me ry to rycz nym przy go to wy wa ły ka dry do służ -
by gra nicz nej1 0. 

Wzrost na pię cia mię dzy na ro do we go na prze ło mie lat 1948–194911 do pro wa dził
do roz po czę cia przez Sztab Ge ne ral ny WP sze re gu prac w za kre sie pla nów obro ny pań -
stwa. W ce lu pod nie sie nia war to ści bo jo wej oraz ope ra tyw no ści sił zbroj nych w 1951 r.
rząd RP za twier dził pla ny wzmoc nie nia obron no ści pań stwa, któ rych re ali za cję prze wi -
dzia no na la ta 1951–195512. Głów ne za ło że nia ni niej sze go pla nu prze wi dy wa ły zwięk -
sze nie li czeb no ści, roz bu do wę i uno wo cze śnie nie wy po sa że nia tech nicz ne go pol skich sił
zbroj nych. W tych pla nach uwzględ nio no rów nież WOP13. Po mi mo pod po rząd ko wa nia
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza Mi ni ster stwu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go za bez pie cze nie
wła ści we go sta nu oso bo we go za pew nia ło Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej w sys te mie
po bo ru po wszech ne go14. 

Za ło że nia pla nu wzmoc nie nia obron no ści pań stwa przy czy ni ły się do ko lej nej re or ga -
ni za cji Do wódz twa WOP i zmian w przy na leż no ści tej for ma cji. Roz ka zem do wód cy
Wojsk We wnętrz nych (DWW) nr 024/WW z 10 kwiet nia 1952 r.15 Do wódz two WOP wraz
z pod le gły mi jed nost ka mi te re no wy mi pod po rząd ko wa no Do wódz twu Wojsk We wnętrz -
nych, na któ re go cze le stał gen. bryg. Ju liusz Hib ner16. Do ko na no wów czas zmian w no -
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9 Zob. Apa rat bez pie czeń stwa wo bec żoł nie rzy Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza i funk cjo na riu szy Stra -
ży Gra nicz nej, wstęp P. Sku bisz, oprac. zbio ro we, War sza wa 2013, s. 1–40.

10 AIPN, 1510/4976, M. Ma zu rek, Szkol nic two Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w la tach 1946–1969 (Cen -
trum Wy szko le nia WOP i Ofi cer ska Szko ła WOP), Ka te dra Hi sto rii i Ar chi wi sty ki ASW, War sza wa 1984,
k. 24–59. 

11 4 IV 1949 r. zo stał pod pi sa ny Pakt Pół noc no atlan tyc ki (NA TO). W od po wie dzi ZSRS oraz kra je
znaj du ją ce się w so wiec kiej stre fie wpły wów utwo rzy ły w 1955 r. Układ War szaw ski. B. Miś kie wicz,
op. cit., s. 181.

12 P. Pio trow ski, Nad zór nad ar mią w sys te mie wła dzy to ta li tar nej. Ca sus Pol ski Lu do wej 1948–1956
[w:] Woj sko–po li ty ka–spo łe czeń stwo. Stu dia z hi sto rii spo łecz nej od an ty ku do współ cze sno ści,
red. J. Jędry siak, D. Ko reś, G. Strau chold, K. Wi dziń ski, Wro cław 2013, s. 568.

13 J.R. Pro chwicz, Woj ska Ochro ny Po gra ni cza 1945–1965. Wy bra ne pro ble my, Piotr ków Try bu nal -
ski 2011, s. 196–197; G. Boł cun, Woj sko i obron ność w pra cach Sej mu Usta wo daw cze go Rze czy po spo -
li tej Pol skiej w la tach 1947–1952, War sza wa 2006, s. 137–139.

14 G. Boł cun, op. cit., s. 118–119; 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. 21.

15 AIPN, 1572/3432, Roz kaz or ga ni za cyj ny MBP nr 024/WW z 10 IV 1952 r. w spra wie re or ga ni za -
cji Do wódz twa WOP i prze for mo wa nia bry gad WOP, k. 95–98. W skła dzie jed no stek Wojsk We wnętrz -
nych zna la zły się Do wódz two Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Do wódz two Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza oraz Za rząd In for ma cji Wojsk We wnętrz nych.

16 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. 22–23; Z. Jac kie wicz, Woj ska Ochro -
ny Po gra ni cza 1945–1991. Krót ki in for ma tor hi sto rycz ny, Kę trzyn 1998, s. 17.
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men kla tu rze po szcze gól nych od dzia łów WOP, w tym rów nież pio nu zwia du. W efek cie
re or ga ni za cji do tych cza so wy Od dział VII Zwia dow czy Do wódz twa WOP prze mia no wa -
no na Za rząd VII Zwia dow czy Do wódz twa WOP, acz kol wiek za cho wa no je go do tych -
cza so we kom pe ten cje17. Zmiany obej mo wa ły przede wszyst kim pro wa dze nie dzia łań
ope ra cyj no -roz po znaw czych. Zwią za ne by ły tak że z za gad nie nia mi do ty czą cy mi kontr -
wy wia dow cze go za bez pie cze nia ob sza ru pod le głe go po szcze gól nym bry ga dom WOP18.

Ak tyw ność jed no stek te re no wych pod le głych Za rzą do wi VII Zwia dow cze mu WOP
nie do ty czy ła je dy nie dzia łań po dej mo wa nych w ob rę bie pa sa gra nicz ne go. Sta le na si la -
ją cy się ruch oso bo wy na gra ni cy wy ma gał wła ści we go pod wzglę dem ope ra cyj nym za -
bez pie cze nia przejść gra nicz nych. Za re ali za cję tych za dań od po wia dał Wy dział Ru chu
Gra nicz ne go19. Dzia ła nia po dej mo wa ne przez kon tro lę ru chu gra nicz ne go wy ma ga ły licz -
nej i wy szko lo nej ka dry ofi cer skiej oraz pod ofi cer skiej. Po mi mo szko leń i kur sów sta le
or ga ni zo wa nych przez Do wódz two WOP (Sek cja Szko le nia Spe cjal ne go) oraz po szcze -
gól ne bry ga dy WOP w za kre sie pro wa dze nia sie ci agen tu ral nej oraz dzia łań spe cjal nych
pro wa dzo nych na gra ni cy wy ni ki w tym ob sza rze by ły zde cy do wa nie sła be20. Do wódz -
two Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP w ra por tach z kon tro li prze pro wa dzo nych w jed -
nost kach zwia du po szcze gól nych bry gad WOP sy gna li zo wa ło głę bo kie za nie po ko je nie
za ist nia łą sy tu acją. Zwra ca ło przede wszyst kim uwa gę na nie do cią gnię cia w pra cy z sie -
cią agen tu ral ną po sia da ną przez zwiad2 1. 

Na le ży za zna czyć, że głów ny cię żar prac zwią za nych z kon tak ta mi i pro wa dze niem
ope ra cyj nym agen tu ry na ło żo no na ofi ce rów zwia du, któ rzy zaj mo wa li się te go ty pu dzia -
ła nia mi na straż ni cach i gra nicz nych punk tach kon tro l nych oraz w sek cjach 7 ba ta lio -
nów. Ka dra ofi cer ska zwia du ni niej szych jed no stek ob słu gi wa ła łącz nie ok. 80–85 proc.
agen tu ry pod le głej Za rzą do wi VII Zwia dow cze mu WOP. 

Do wódz two WW, któ re mu od 1952 r. pod le ga ły WOP, sy gna li zo wa ło za sad ni cze bra -
ki w me to dy ce oraz pro fi lak ty ce prac zwia du od no śnie do wer bun ku war to ścio wej agen -
tu ry. Przy czy ną tej sy tu acji by ło nie wiel kie do świad cze nie w pra cy ope ra cyj nej ka dry
zwia du WOP oraz trud no ści zwią za ne z roz po zna niem kie run ków dzia ła nia zor ga ni zo -
wa nych grup prze stęp czych. Jed nak że nie do cią gnię cia w pra cy agen tu ral nej oraz we
współ pra cy z pod le głą sie cią nie do ty czy ły je dy nie Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP.
W Roz ka zie mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 025/53 z 15 sierp nia 1953 r. czy ta -
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17 Za rząd VII Zwia dow czy WOP funk cjo no wał pod tą na zwą od mo men tu re or ga ni za cji struk tu ry
eta to wej Do wódz twa WOP wpro wa dzo nej w 1953 r. (etat nr 346/1). Zob.: AIPN, 343/15, t. 4, Etat Do -
wódz twa WOP nr 346/1, k. 50–79; AIPN, 1572/3433, Roz kaz or ga ni za cyj ny MBP nr 05/WW
z 17 III 1953 r. w spra wie re or ga ni za cji w struk tu rze eta to wej nie któ rych ko mó rek Do wódz twa WOP
i bry gad WOP, k. 16–26. W tek ście przy ję to za sa dę uży wa nia – ja ko rów no znacz nych – nazw Za rzą -
du VII Zwia dow cze go WOP oraz zwia du WOP. 

18 AIPN, 1572/610, In struk cja nr 09/52 z 28 VII 1952 r. do ty czą ca wy ko na nia Roz ka zu mi ni stra BP
nr 039/52 z 28 VII 1952 r. o uspraw nie niu kontr wy wia dow cze go za bez pie cze nia gra ni cy pań stwo wej
RP, k. 47–50. 

19 Zgod nie z eta tem nr 346/2 Do wódz twa WOP z 31 VIII 1954 r. Wy dział Ru chu Gra nicz ne go znaj -
do wał się w skła dzie Od dzia łu I Ope ra cyj ne go Szta bu Do wódz twa WOP. AIPN, 343/15, t. 6, Etat Do -
wódz twa WOP nr 346/2, k. 2–33.

20 AIPN, 2284/317, Roz kaz do wód cy IV Bry ga dy WOP mjr. Zbi gnie wa Fur ga ły nr 080
z 8 VIII 1952 r. w spra wie wy ni ków wio sen nej kon tro li i wy ni ka ją cych stąd za dań do pra cy, k. 529–537.

21 AIPN, 1584/122, Ana li za pra cy zwia du za rok 1954 i wy tycz ne do pra cy na rok 1955 od czy ta -
ne 24 I 1955 r. przez za stęp cę do wód cy WOP ds. zwia du płk. Ste fa na Sob cza ka, k. 22–23.
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my, że „w ca łym apa ra cie bez pie czeń stwa pra ca agen tu ral na wy ka zu je bra ki, któ re wróg
wy ko rzy stu je i w re zul ta cie […] bez kar nie pro wa dzi prze stęp czą, szpie gow ską, sa bo ta -
żo wo -dy wer syj ną dzia łal ność”. Ma jąc na uwa dze uspraw nie nie dzia łal no ści pio nów
opera cyj nych MBP, po wyż szym roz ka zem wdro żo no In struk cję o pra cy apa ra tu bez pie -
czeń stwa z sie cią agen tu ral ną. Ten akt praw ny wpro wa dzał no wą struk tu rę i zmie niał po -
dział sie ci agen tu ral nej. Wy ko rzy sty wa ny był rów nież w dzia ła niach pio nu zwia du
Do wódz twa WOP22. 

Głów ny cel agen tu ry Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP sta no wi ły oso by usi łu ją ce
z po bu dek po li tycz nych nie le gal nie prze kro czyć gra ni cę pań stwa, oso by ka ra ne za prze -
stęp stwa gra nicz ne (prze myt) oraz ro dzi ny opo zy cjo ni stów po li tycz nych23. Po nad to stałą
ob ser wa cją, a w szcze gól nych wy pad kach roz pra co wa niem ope ra cyj nym, ob ję to oso by
sta no wią ce po ten cjal ne za gro że nie dla ustro ju i po rząd ku pu blicz ne go Pol ski Lu do wej.
Wśród nich zna leź li się żoł nie rze pod zie mia nie pod le gło ścio we go, człon ko wie or ga ni -
za cji opo zy cyj nych, re pa trian ci wra ca ją cy do Pol ski oraz człon ko wie ro dzin przed -
wojennych po li cjan tów i tzw. dwój ka rzy, czy li ofi ce rów Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne -
go/Głów ne go Woj ska Pol skie go2 4. 

Wpro wa dza ne suk ce syw nie zmia ny w dzia łal no ści ope ra cyj nej zwia du WOP mia ły
na ce lu kom plek so wą in fil tra cję i roz pra co wa nie kon kret nych osób po dej rza nych o nie -
le gal ne prze kra cza nie gra ni cy lub pla no wa nie uciecz ki z ko mu ni stycz nej Pol ski2 5. Do -
wódz two WOP w swo ich wy tycz nych za le ca ło, aby ka dra zwia du w trak cie wer bun ku
kie ro wa ła się za sa dą „ope ra cyj nej ko niecz no ści”. Sa mo po zy ska nie, zgod nie z in struk -
cją ope ra cyj ną, mia ła po prze dzać wni kli wa ana li za zgro ma dzo ne go ma te ria łu po glą do -
we go. Jed nak że – w świe tle przy to czo ne go po ni żej do ku men tu – roz ka zy, za rzą dze nia
i in struk cje uj mu ją ce za gad nie nia pro wa dze nia dzia łal no ści ope ra cyj nej wie lo krot nie nie
mia ły od zwier cie dle nia w rze czy wi sto ści. Naj czę ściej „ope ra cyj ną ko niecz no ścią” ofi -
ce rów zwia du sta wa ła się zda niem Do wódz twa WOP „po goń za ilo ścią do nie sień bez
wzglę du na treść”, co pro wa dzi ło do za fał szo wa nia sta ty styk i wy ni ków pro wa dzo nych
dzia łań26. Za stęp ca do wód cy WOP ds. zwia du płk Ste fan Sob czak27 na od pra wie ka dry

Referat szefa Zarządu VII Zwiadowczego Dowództwa WOP...
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

251

22 AIPN, 01225/174, Roz kaz mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 025/53 z 15 VIII 1953 r. o pra -
cy apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go z sie cią agen tu ral ną oraz In struk cja nr 012/53 o pra cy apa ra tu
bez pie czeń stwa pu blicz ne go z sie cią agen tu ral ną, k. 51–60. 

23 AIPN, 01225/136, Za rzą dze nie wi ce mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go nr 051/52 z 31 VIII
1952 r. w spra wie fil tra cji prze stęp ców gra nicz nych, k. 214–216. 

24 AIPN, 01225/153, In struk cja MBP nr 09/52 z 28 VII 1952 r. do ty czą ca wy ko na nia Roz ka zu mi ni -
stra nr 039/52 z 28 VII 1952 r. o uspraw nie niu kontr wy wia dow cze go za bez pie cze nia gra ni cy pań stwo -
wej RP, k. 43–49.

25 D. Sto la, op. cit., s. 40.
26 AIPN, 1584/122, Ana li za pra cy zwia du za rok 1954 i wy tycz ne do pra cy na rok 1955 od czy ta -

ne 24 I 1955 r. przez za stęp cę do wód cy WOP ds. zwia du płk. Ste fa na Sob cza ka, k. 18–21.
27 Ste fan Sob czak vel Sob czuk, ur. 15 I 1913 r. w Me te li nie (pow. hru bie szow ski), s. Grze go rza i Te -

kli, na ro do wo ści ukra iń skiej, za wód wy uczo ny: na uczy ciel (w kar cie sta ty stycz nej funk cjo na riu sza BP
z 1947 po dał: urzęd nik). W la tach 1928–1939 dzia łacz KPZU; w la tach 1930–1934 oraz 1935–1939 wię -
zio ny za dzia łal ność ko mu ni stycz ną, m.in. w Ra wi czu i Za mo ściu. Od lip ca 1941 r. w Ar mii Czer wo nej
(ppor.). Od ma ja 1943 r. w Woj sku Pol skim (1944 – mjr, 1946 – ppłk, 1949 – płk) na sta no wi sku za stęp -
cy do wód cy dy wi zjo nu pal 1. Dy wi zji im. T. Ko ściusz ki, od sierp nia do paź dzier ni ka 1943 r. wy kła dow -
ca w puł ku czoł gów. Od paź dzier ni ka do grud nia 1943 r. za stęp ca do wód cy 3. pac, od grud nia 1943 r.
do kwiet nia 1944 r. za stęp ca do wód cy bry ga dy ds. po li tycz nych, a na stęp nie szef grupy ope ra cyj nej 
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ofi cer skiej Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP w stycz niu 1955 r. stwier dził: „Źró dła zła
i wszel kich nie do cią gnięć w pra cy z sie cią agen tu ral ną tkwią bo wiem nie tyl ko w nie -
wła ści wym usta wie niu agen tu ry zwia du, ale i w nie wła ści wym prak tycz nym wy ko rzy -
sta niu, nie umie jęt nym or ga ni zo wa niu łącz no ści i od by wa niu spo tkań. Bar dzo ujem nie
na jej po zio mie od bi ja się for mal na po goń za ilo ścią do nie sień, bez wzglę du na treść
i isto tę w ochro nie gra ni cy pań stwo wej, jak rów nież po wierz chow na oce na pra cy nie we -
dług kon kret nych wy ni ków w pra cy z sie cią agen tu ral ną i w ochro nie gra ni cy pań stwo -
wej, a we dług ilo ści do nie sień”28. 

Zmia ny i re or ga ni za cja ca łej for ma cji WOP na prze ło mie 1954 i 1955 r. mia ły słu żyć
wpro wa dze niu no wych stan dar dów w pra cy ope ra cyj nej i kon tak tów z sie cią agen tu ral -
ną. W pierw szym pół ro czu 1955 r. do użyt ku służ bo we go wpro wa dzo no:

– Uchwa łę Ko mi te tu ds. BP z 11 mar ca 1955 r. o za sa dach pra cy z agen tu rą, pro wa -
dze niu roz pra co wań agen tu ral nych i ewi den cji ope ra cyj nej;

– In struk cję nr 03/55 o za sa dach pro wa dze nia roz pra co wa nia agen tu ral ne go i ewi -
den cji ope ra cyj nej w or ga nach BP PRL;

– In struk cję nr 04/55 o za sa dach pra cy z agen tu rą w or ga nach bez pie czeń stwa pań -
stwa PRL29;

– Wy tycz ne Ko mi te tu ds. BP z sierp nia 1955 r. do ty czą ce za dań i form agen tu ral ne -
go roz pra co wa nia oraz ka te go rii osób pod le ga ją cych roz pra co wa niu30.

Usta le nia za miesz czo ne w po wyż szych do ku men tach za sad ni czo prze bu do wa ły me to -
dy pra cy agen tu ral no -ope ra cyj nej or ga nów bez pie czeń stwa PRL oraz – jak uję to we wstę -
pie do Roz ka zu prze wod ni czą ce go Ko mi te tu ds. BP nr 026/55 z 10 ma ja 1955 r. – „zry wa ły
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w Za rzą dzie Po li tycz no -Wy cho waw czym 1. Ar mii WP. W lip cu 1944 r. prze nie sio ny do RBP. Od sier -
pnia 1944 r. kie row nik Wy dzia łu Śled cze go RBP, od wrze śnia 1944 r. ko men dant Ko men dan tu ry RBP,
a od grud nia 1944 r. do kwiet nia 1945 r. in spek tor w Wy dzia le Per so nal nym MBP. Od kwiet nia 1945 r.
do czerw ca 1946 r. kie row nik Wy dzia łu ds. Funk cjo na riu szy. W sierp niu 1946 r. po wo ła ny na sta no wi -
sko in spek to ra, a na stęp nie na czel ni ka Wy dzia łu Spe cjal ne go w Ga bi ne cie Mi ni stra BP. Od lu te go 1947 r.
ob jął sta no wi sko za stęp cy dy rek to ra De par ta men tu I MBP. Od mar ca 1949 r. do kwiet nia 1952 r. za stęp -
ca sze fa Głów ne go In spek to ra tu Ochro ny Po gra ni cza ds. spe cjal nych. Od kwiet nia 1952 r. do paź dzier -
ni ka 1955 r. w Do wódz twie WOP na sta no wi sku za stęp cy do wód cy WOP ds. zwia du. W paź dzier ni ku
i li sto pa dzie 1955 r. p.o. do wód ca WOP. W li sto pa dzie 1955 r. skie ro wa ny na prze szko le nie w Woj sko -
wym In sty tu cie MSW ZSRS. Od li sto pa da 1957 r. w dys po zy cji do wód cy Wojsk We wnętrz nych. Od lu -
te go do wrze śnia 1958 r. szef In spek to ra tu Do wód cy WW, a na stęp nie od wrze śnia 1958 r.
do lu te go 1963 r. szef Za rzą du Or ga ni za cyj no -Woj sko we go MSW. Od stycz nia do lu te go 1963 r. w dys -
po zy cji mi ni stra SW, a od lu te go 1963 r. do stycz nia 1968 r. na sta no wi sku za stęp cy dy rek to ra Biu ra „C”
MSW. Od zna czo ny m.in. Me da lem Zwy cię stwa i Wol no ści (1945), Krzy żem Grun wal du (1946), Zło -
tym Krzy żem Za słu gi (1946), Or de rem Od ro dze nia Pol ski (1953). AIPN, 0194/2561. Zob.: J. Bed na rek,
Prze stęp czość wśród funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie czeń stwa w latach 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; 
J. Wy go da, Zwiad Wojsk Ochro ny Po gra ni cza ja ko or gan bez pie czeń stwa pań stwa w ro zu mie niu usta wy
lu stra cyj nej, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2011, nr 1, s. 100.

28 G. Go ryń ski, Zwiad Wojsk Ochro ny Po gra ni cza wi dzia ny ocza mi je go sze fa, płk. Ste fa na Sob cza -
ka. Oce na za pre zen to wa na na od pra wie ka dry kie row ni czej tej for ma cji na po cząt ku 1955 r., „Apa rat
Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2012, nr 1, s. 369–411.

29 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 2005, s. 31–92.

30 AIPN, 1633/1961, Za da nia i for my agen tu ral ne go roz pra co wa nia oraz ka te go rie osób pod le ga ją -
cych roz pra co wa niu, sier pień 1955 r., k. 1–39.
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z do tych cza so wym sche ma ty zmem, pry mi ty wi zmem i ja ło wo ścią, ja ka ce chu je jesz cze pra -
cę wie lu ofi ce rów śled czych”31. Na to miast za le ce nia uję te w in struk cjach nr 03/55 i nr 04/55
zwra ca ły szcze gól ną uwa gę ka drze pro wa dzą cej dzia ła nia ope ra cyj ne na ko lej ność wy ko -
ny wa nych czyn no ści służ bo wych. Na po cząt ku kan dy da tów na in for ma to rów mia no pod -
da wać wni kli wej se lek cji, a do pie ro w dal szej ko lej no ści na le ża ło pod jąć pró bę wer bun ku.
Jed no cze śnie za prze sta rza łą i nie efek tyw ną me to dę uzna no pró bę wer bun ku po dej mo wa -
ną w opar ciu o tzw. ma te ria ły kom pro mi tu ją ce32. Zmia ny wpro wa dzo no tak że w pra cy
opera cyj nej Za rzą du VII WOP. Ofi ce rów zwia du zo bo wią za no do po zy ski wa nia współ pra -
cow ni ków (re kru tu ją cych się prze waż nie spośród lud no ści za miesz ka łej w pa sie przy gra -
nicz nym) na za sa dzie do bro wol no ści i w opar ciu o „uczu cia pa trio tycz ne oraz za sa dę
lo jal no ści”33. Pro fi lak ty ka dzia łań Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP po twier dza ła, że po -
zy ska ne w ten spo sób oso by wy ka zy wa ły za an ga żo wa nie w po wie rzo ne za da nia i więk szą
dys cy pli nę w cza sie ich re ali za cji. Wła ści we przy go to wa nie przez Za rząd VII pra cy ope ra -
cyj nej skut ko wa ło wy wia dow czą pe ne tra cją stre fy gra nicz nej i przy gra nicz nej przez agen -
tu rę bez po śred nio pod le głą wy dzia łom VII bry gad WOP i sek cjom 7 ba ta lio nów WOP.
Na le ży za zna czyć, że mi mo licz nych kry tycz nych uwag ze stro ny kie row nic twa Za rzą -
du VII Zwia dow cze go WOP do ty czą cych współ pra cy ka dry zwia du WOP z po sia da ną agen -
tu rą nie do ko na no po waż niej szych zmian w wy ko rzy sta niu pra cy ope ra cyj nej
w za bez pie cze niu gra ni cy pań stwa. Nie za prze czal nie pra ca agen tu ral no -in for ma cyj na na -
dal sta no wi ła za sad ni cze na rzę dzie kontr wy wia dow cze go za bez pie cze nia gra ni cy i te re -
nów przy le głych. War to przy to czyć ce le pra cy ope ra cyj nej uję te we wstę pie do in struk cji
nr 03/55: „Aby sku tecz nie wy ko nać to za da nie, wszy scy pra cow ni cy or ga nów bez pie czeń -
stwa po win ni prze ja wiać w co dzien nej pra cy głę bo ką ide owość i par tyj ność, czuj ność re -
wo lu cyj ną, sta now czość i ini cja ty wę w wal ce z wro ga mi, do sko na lić spo so by i me to dy
pra cy ope ra cyj nej oraz ści śle prze strze gać usta wo daw stwa PRL”34.

W lip cu 1955 r. w wy ni ku re or ga ni za cji struk tu ry or ga nów bez pie czeń stwa zak tu ali -
zo wa no do tych cza so we za sa dy współ pra cy Ko mi te tu ds. BP z WOP, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP. No we za rzą dze nie prze wod ni czą ce -
go Ko mi te tu ds. BP prze wi dy wa ło „wspól ną i sko or dy no wa ną współ pra cę” po mię dzy
po szcze gól ny mi jed nost ka mi na szcze blu cen tral nym i te re no wym. Wy mia nę in for ma cji
mia no pro wa dzić:

– na szcze blu cen tral nym po mię dzy sze fem Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP i dy -
rek to ra mi po szcze gól nych de par ta men tów ope ra cyj nych Ko mi te tu ds. BP,

– na szcze blu wo je wódz kim po mię dzy sze fa mi wy dzia łów VII bry gad WOP i kie -
row ni ka mi wo je wódz kich urzę dów ds. bez pie czeń stwa pu blicz ne go,

– na szcze blu po wia to wym po mię dzy kie row ni ka mi sek cji 7 ba ta lio nów WOP i kie -
row ni ka mi po wia to wych urzę dów ds. bez pie czeń stwa pu blicz ne go35.
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31 AIPN, 1583/35, Roz kaz prze wod ni czą ce go Ko mi te tu ds. BP nr 026/55 z 10 V 1955 r., k. 25–28.
32 AIPN, 1584/122, Ana li za pra cy zwia du za rok 1954 i wy tycz ne do pra cy na rok 1955 od czy ta ne

24 I 1955 r. przez za stęp cę do wód cy WOP ds. zwia du płk. Ste fa na Sob cza ka, k. 24–43.
33 Ibi dem, k. 22–25; AIPN, 1633/1081, Opra co wa nie te ma tycz ne De par ta men tu Szko le nia MBP

pt. „Me to dy wer bun ku agen tu ry w KW”, k. 1–36.
34 In struk cja nr 03/55 o za sa dach pro wa dze nia roz pra co wa nia agen tu ral ne go i ewi den cji ope ra cyj -

nej w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go PRL [w:] In struk cje pra cy ope ra cyj nej…, s. 47–68.
35 AIPN, 01225/219, Za rzą dze nie Ko mi te tu ds. BP nr 060/55 z 8 VII 1955 r. o za sa dach współ pra cy

or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go i Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, k. 45–49. 
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W tek ście za rzą dze nia zna la zły się za pi sy, któ re zo bo wią zy wa ły kie row nic twa De -
par ta men tu II Ko mi te tu ds. BP i Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP oraz ich od po wied ni -
ków te re no wych do or ga ni zo wa nia wspól nych na rad w za kre sie pro wa dzo nych spraw
ope ra cyj nych. Wspo mnia ny do ku ment prze wi dy wał rów nież za pew nie nie zwia do wi
WOP wspar cia ze stro ny Ko mi te tu ds. BP. Po moc ta mia ła obej mo wać przy go to wa nie
funk cjo na riu szy pro wa dzą cych dzia ła nia ope ra cyj ne w ra mach ośrod ków szko le nia pod -
le głych Ko mi te to wi oraz wza jem ną wy mia nę po mo cy na uko wych prze zna czo nych do ce -
lów edu ka cyj nych. Tym sa mym w dal szym cią gu utrzy my wa no ści słą współ pra cę pio nu
ope ra cyj ne go Ko mi te tu ds. BP z Za rzą dem VII Zwia dow czym WOP. 

*   *   *

Po niż szy do ku ment jest pod su mo wa niem zmian w dzia łal no ści Za rzą du VII Zwia -
dow cze go WOP oraz pod le głych mu jed no stek te re no wych. Prze kształ ce nia zo sta ły wpro -
wa dzo ne przez płk. Ste fa na Sob cza ka w pierw szym pół ro czu 1955 r. Pier wot ne spo tka nie
ka dry kie row ni czej mia ło miej sce w stycz niu 1955 r. Za pre zen to wa no na nim re fe rat
pt. „Ana li za pra cy zwia du za rok 1954 i wy tycz ne do pra cy na rok 1955”36. W trak cie na -
ra dy za stęp ca do wód cy WOP ds. zwia du i jed no cze śnie szef Za rzą du VII Zwia dow cze -
go WOP płk Ste fan Sob czak nie jed no krot nie po dej mo wał kwe stię po waż nych uchy bień
w pra cy ope ra cyj nej oraz wy kro czeń w za kre sie me tod, ja ki mi po słu gi wał się pion zwia -
du w trak cie pro wa dze nia spraw śled czych. Od pra wę ze stycz nia 1955 r. na le ży trak to -
wać ja ko pod su mo wa nie dzia łal no ści pio nu zwia du WOP w la tach 1945–1954, do ko na ne
przez ka drę kie row ni czą sto ją cą na cze le ca łej for ma cji. 

Oma wia ny do ku ment po wstał na po cząt ku czerw ca 1955 r. i za wie ra wie le wnio sków
sta no wią cych efekt pół rocz nej pra cy kon tro l nej w jed nost kach te re no wych pod le głych
Za rzą do wi VII Zwia dow cze mu WOP. Po dob nie jak do ku ment ze stycz nia 1955 r. pre -
zen to wa ny tekst po dzie lo ny zo stał na kil ka za sad ni czych roz dzia łów, któ re obej mu ją:

– stan sie ci agen tu ral nej WOP,
– pra cę z sie cią agen tu ral ną,
– spra wy, w któ rych omó wio no stan ope ra cyj ne go za bez pie cze nia gra ni cy oraz głów -

ne kie run ki dzia łań, 
– szko le nia za wo do we,
– kon tro lę i po moc,
– stan mo ral no -po li tycz ny,
– współ pra cę z or ga na mi bez pie czeń stwa pu blicz ne go,
– wnio ski i przed się wzię cia.
Szcze gól nie in te re su ją ca jest część do ty czą ca za gad nień pra cy z sie cią agen tu ral ną.

Po ja wia ją się tam pierw sze wzmian ki od no szą ce się do „wy pa czeń stwier dzo nych przez
Biu ro Po li tycz ne KC PZPR […] w pra cy by łe go mi ni stra BP”37. Ni niej szy do ku ment spo -
rzą dzo no je dy nie w 9 eg zem pla rzach i ob wa ro wa no naj wyż szą klau zu lą taj no ści, co
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36 Zob. G. Go ryń ski, Zwiad Wojsk Ochro ny…, s. 369–411.
37 AIPN, 1585/676, Pod sta wo we za gad nie nia pra cy zwia du WOP z 6 VI 1955 r., k. 3–4.
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świad czy o tym, że do za po zna nia się z nim zo sta li upo waż nie ni je dy nie naj bar dziej za -
ufa ni ofi ce ro wie Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP oraz do wód ca WW38.

Do ku ment jest do sko na łym źró dłem in for ma cji o pro ce sach za cho dzą cych w pio nie
zwia du WOP. Po zwa la le piej zro zu mieć wpływ re or ga ni za cji or ga nów bez pie czeń stwa
w la tach 1954–1956 na funk cjo no wa nie, za kres dzia ła nia i sku tecz ność WOP ja ko for -
ma cji bez po śred nio po wo ła nej do ochro ny gra nic i upo waż nio nej do pro wa dze nia dzia -
łań ope ra cyj nych. 

W opra co wa nym źró dle po pra wio no błę dy or to gra ficz ne i in ter punk cyj ne oraz wpro -
wa dzo no nie zbęd ne uzu peł nie nia w tek ście i wy ja śnie nia w przy pi sach. Pod kre śle nia
w ory gi na le za zna czo no czcion ką po gru bio ną. Au tor edy cji sta rał się za cho wać ory gi nal -
ny, cha rak te ry stycz ny styl uży wa ny w re sor cie. Po niż szy do ku ment ma na ce lu przy bli -
że nie wie dzy na te mat Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP w okre sie prze mian
za cho dzą cych w la tach 1954–1956. Sta no wi jed no cze śnie uzu peł nie nie nie licz nych pu -
bli ka cji obej mu ją cych swo ją te ma ty ką dzia łal ność pio nu zwia du WOP.

Po ni żej za miesz czo no ta be lę przed sta wia ją cą zmia ny w na zew nic twie pio nu zwia du
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza zgod nie z eta ta mi wpro wa dza ny mi w la tach 1949–1957.

Pu bli ko wa ny ma te riał po cho dzi z za so bu ar chi wal ne go BUiAD IPN.

Zmia ny w na zew nic twie pio nu zwia du WOP zgod nie z eta ta mi 
wpro wa dza ny mi w la tach 1949–1957

Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie eta tów ar chi wal nych WOP. AIPN, 343/15, t. 2, 4, 6–11,
Eta ty ar chi wal ne Wojsk Ochro ny Po gra ni cza 1949–1957.
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38 Zgod nie z roz dziel ni kiem edy to wa ne go do ku men tu eg zem pla rze nr. 1–8 zo sta ły prze sła ne do do -
wód cy WW, a eg zem plarz nr 9 po zo stał w Za rzą dzie VII Zwia dow czym WOP.

Numer etatu
Data

wprowadzenia
Data wycofania

Nazwa pionu zwiadu WOP
wg obowiązującego etatu

C 91/1 1 VII 1949 r. 3 VI 1950 r.
Wydział VII Zwiadowczy

(Dowództwo WOP)

091/2 3 VI 1950 r. 10 IV 1952 r.
Oddział VII Zwiadowczy

(Dowództwo WOP)

346/1 10 IV 1952 r. 31 VIII 1954 r. Zarząd VII Zwiadowczy

346/2 31 VIII 1954 r. 17 VII 1956 r. Zarząd VII Zwiadowczy

346/4 17 VII 1956 r. 24 IV 1957 r. Zarząd II Zwiadowczy
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TEKST ŹRÓ DŁA

1955 czer wiec 6, War sza wa – Re fe rat sze fa Za rzą du VII Zwia dow cze go Do wódz twa Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza płk. Ste fa na Sob cza ka do ty czą cy pod sta wo wych za gad nień pra cy
zwia du WOP

Ści śle taj ne
Egz. nr a3a

Pod sta wo we za gad nie nia pra cy zwia du WOP

Obok si ły fi zycz nej żoł nie rzy WOP i pa trio tycz nej po sta wy lud no ści po gra ni cza nie
mniej waż nym orę żem w za bez pie cze niu gra ni cy pań stwo wej jest sieć agen tu ral na, któ -
ra jest szcze gól nie nie odzow na w wal ce z głę bo ko za ma sko wa ny mi i pod stęp ny mi prze -
stęp ca mi gra nicz ny mi, wśród któ rych nie jed no krot nie ma my do czy nie nia z agen ta mi
im pe ria li stycz nych wy wia dów.

I. Stan sie ci agen tu ral nej WOP
Sieć agen tu ral na Wojsk Ochro ny Po gra ni cza jest sie cią licz ną i ma so wą (3 proc. agen -

tów, 94 proc. in for ma to rów i 3 proc. re zy den tów)1.
Pod sta wo wy jej trzon two rzą in for ma to rzy2. Są oni roz miesz cze ni w miej scach do -

god nych do nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy i na stwier dzo nych kie run kach prze stęp -
czo ści ja ko sieć sy gna li za cyj na w ce lach pro fi lak tycz nych oraz pod kon kret ne oso by
po dej rza ne lub skłon ne do upra wia nia prze stępstw gra nicz nych, ja ko sieć in for ma cyj na
ce lem pro wa dze nia agen tu ral nej ob ser wa cji za ty mi oso ba mi, by nie do pu ścić do bez -
kar ne go na ru sza nia gra ni cy pań stwo wej. Z tej ra cji więk szość in for ma to rów znaj du je się
w stre fie nad gra nicz nej (80 proc.), a po zo sta li w pa sie gra nicz nym, prze waż nie na stwier -
dzo nych kie run kach prze stęp czo ści i pod kon kret ne oso by po dej rza ne.
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
1 W kon tek ście edy to wa ne go tek stu war to przed sta wić stan licz bo wy sie ci agen tu ral nej pod le głej

MBP. W 1954 r. obej mo wał on łącz nie 75 839 taj nych współ pra cow ni ków. Na to miast w 1955 r., w na -
stęp stwie roz wią za nia MBP oraz wpro wa dze nia przez KdsBP no wych in struk cji ope ra cyj nych, ogól na
licz ba taj nych współ pra cow ni ków zmniej szy ła się do 36 085 osób. Zob. Apa rat bez pie czeń stwa w la -
tach 1953–1954. Tak ty ka, stra te gia, me to dy, wstęp A. Pacz kow ski, wy bór i oprac. G. Maj chrzak, A. Pacz -
kow ski, War sza wa 2004, s. 10–11; T. Ru zi kow ski, Taj ni współ pra cow ni cy pio nów ope ra cyj nych apa ra tu
bez pie czeń stwa 1950–1984, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 109–132.

2 In for ma tor – oso ba po zy ski wa na do taj nej współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa. Zgod nie z in -
struk cją nr 04/55 z mar ca 1955 r. „in for ma tor ob ser wu je z re gu ły dzia ła nia i kon tak ty osób, któ ry mi in -
te re su ją się or ga ny bez pie czeń stwa, dą ży do po zy ska nia ich za ufa nia w ce lu usta le nia ich ewen tu al nej
prze stęp czej dzia łal no ści oraz in for mu je or ga ny o za ob ser wo wa nych kon kret nych prze ja wach wro giej
dzia łal no ści”. In struk cja nr 04/55 o za sa dach pra cy z agen tu rą w or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go
PRL [w:] In struk cje pra cy ope ra cyj nej…, s. 69–92. Na uko we omó wie nie de fi ni cji „in for ma to ra”, „agen -
ta”, „re zy den ta” i „re zy den tu ry” 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 (1970–1989),
Kra ków 2007, s. 277–284.
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Agen ci3, po sia da ją cy bez po śred nie do tar cie do kon kret nych osób upra wia ją cych lub
po dej rza nych o upra wia nie prze stępstw gra nicz nych, roz miesz cze ni są tam, gdzie ujaw -
nio no ta ki ele ment i gdzie pro wa dzi się ak tyw ne je go roz pra co wa nie. Po nie waż naj wię -
cej ta kich osób – po dej rza nych o przy go to wa nie do uciecz ki za gra ni cę lub po moc nic two
w nie le gal nym prze kro cze niu gra ni cy – jest na od cin ku gra ni cy za chod niej, naj wię cej
agen tów znaj du je się na tym od cin ku gra ni cy. W dal szej ko lej no ści na od cin ku gra ni cy
po łu dnio wej, gdzie naj czę ściej spo ty ka nym prze stęp stwem gra nicz nym jest nie le gal ne
prze kro cze nie gra ni cy do CSR4 i z po wro tem w ce lach prze myt ni czych, oraz na od cin ku
gra ni cy mor skiej, gdzie szcze gól nie ak tu al ne są za mia ry nie le gal ne go na ru sze nia gra ni -
cy przy po mo cy róż nych środ ków pły wa ją cych. Naj mniej agen tów jest na od cin ku gra -
ni cy wschod niej, gdyż w za sa dzie ujaw nio ne i roz pra co wy wa ne oso by na tym kie run ku
w chwi li obec nej nie prze ja wia ją prze stęp czej dzia łal no ści. Nie któ re z nich nie le gal nie
prze kro czy ły gra ni ce do Pol ski w la tach ubie głych, a nie któ re upra wia ją drob ny prze myt
na le gal nych przej ściach gra nicz nych.

Re zy den ci5 i re zy den tu ry6 roz miesz czo ne są w miej scach szcze gól nie do god nych
do nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy i na szcze gól nie ak tyw nych kie run kach, gdzie jest
du ża ilość in for ma to rów speł nia ją cych ro lę sie ci sy gna li za cyj nej. Po nie waż ta kich miejsc
i kie run ków bar dzo nie bez piecz nych jest naj wię cej na od cin ku gra ni cy za chod niej i mor -
skiej, naj wię cej re zy den tów i czyn nych re zy den tur znaj du je się na te re nie Szcze ciń skiej,
Gdań skiej i Lu bań skiej Bry ga dy WOP.

W dal szej ko lej no ści na od cin ku gra ni cy po łu dnio wej, gdzie w mniej szym stop niu
niż na po przed nio wy mie nio nych od cin kach no tu je się nie le gal ne prze kro cze nia gra ni cy
w ce lu prze do sta nia się do państw ka pi ta li stycz nych. Naj mniej re zy den tów i czyn nych
re zy den tur jest na od cin ku gra ni cy wschod niej, po nie waż sieć agen tu ral na WOP jest tam
sto sun ko wo ma ła, a nie le gal ne prze kro cze nia gra ni cy no to wa ne są bar dzo rzad ko, gdyż
każ da pró ba do ko na nia te go prze stęp stwa nie zwłocz nie jest uda rem nia na.

Po da ny skład ja ko ścio wy i ilo ścio wy sie ci agen tu ral nej WOP oraz jej roz miesz cze -
nie na po gra ni czu w za sa dzie od po wia da bie żą cym po trze bom ochro ny gra ni cy pań stwo -
wej i ak tu al nej sy tu acji kształ to wa nia się prze stęp czo ści gra nicz nej. Nie zna czy to, że
na te re nie po szcze gól nych bry gad WOP, in dy wi du al nie bio rąc, ma my już cał ko wi cie wy -
star cza ją cą ilość agen tu ry. Szcze gól nie ma ło ma my jesz cze war to ścio wych agen tów
i re zy den tów, bez któ rych w na szej spe cy fi ce pra cy ope ra cyj nej nie moż na osią gnąć
wła ści wych po stę pów w pro wa dzo nych roz pra co wa niach (do ty czy agen tów) i w wal -
ce z bez kar ny mi na ru sze nia mi gra ni cy przez oso by do ko nu ją ce lub usi łu ją ce do ko nać
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3 Agent – oso ba po zy ski wa na do taj nej współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa. Zgod nie z in struk -
cją nr 04/55 z mar ca 1955 r. „agent jest to naj cen niej szy i naj bar dziej wy kwa li fi ko wa ny taj ny współ pra -
cow nik or ga nów bez pie czeń stwa, któ ry z re gu ły po sia da lub mo że uzy skać bez po śred nie do tar cie do osób
pro wa dzą cych wro gą dzia łal ność oraz po tra fi zdo być ich za ufa nie”. Zob. In struk cja nr 04/55… [w:] In -
struk cje pra cy ope ra cyj nej…, s. 69–92.

4 Właśc.: ČSR (Česko slo venská Re pu bli ka) – Re pu bli ka Cze cho sło wac ka (1948–1960).
5 Re zy dent – oso ba po zy ski wa na do taj nej współ pra cy z or ga na mi bez pie czeń stwa. Zgod nie z in -

struk cją nr 04/55 z mar ca 1955 r. „re zy dent jest to taj ny współ pra cow nik re kru tu ją cy się z re gu ły spo -
śród po sia da ją cych do świad cze nie po li tycz ne człon ków i kan dy da tów PZPR”. Zob. ibi dem, s. 69–92.

6 Re zy den tu ra – zgod nie z in struk cją nr 04/55 z mar ca 1955 r. „re zy den tu rą na zy wa my gru pę taj -
nych współ pra cow ni ków po zo sta ją cych na łącz no ści jed ne go re zy den ta. Re zy den tu ry skła da ją się z reguły
z in for ma to rów”. Zob. ibi dem, s. 87–92.
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nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy z po bu dek po li tycz nych (do ty czy sie ci sy gna li za cyj -
nej po wią za nej w re zy den tu ry).

Dla te go też za sad ni czy wy si łek w wer bo wa niu sie ci agen tu ral nej na prze strze ni br.
jest na ce lo wa ny:

a) na wer bu nek re zy den tów i two rze nie re zy den tur na ak tyw nych kie run kach prze -
stęp czo ści gra nicz nej, na sy co nych du żą ilo ścią in for ma to rów sy gna li za cyj nych7;

b) na śmiel szy wer bu nek agen tów pod kon kret ne oso by upra wia ją ce lub po dej rza ne
o upra wia nie prze stępstw gra nicz nych;

c) na wer bu nek ja ko ścio wych in for ma to rów sy gna li za cyj nych na stwier dzo nych i za -
gro żo nych kie run kach prze stęp czo ści oraz w miej scach do god nych i wy ko rzy sty wa nych
do nie le gal nych prze kro czeń gra ni cy, do tych czas nie na sy co nych do sta tecz ną ilo ścią te -
go ro dza ju sie ci – ce lem prze chwy ty wa nia prze stęp ców na miej scu prze stęp stwa lub
w dro dze do gra ni cy i od gra ni cy w głąb kra ju.

Dą ży my przy tym do te go, aby wszę dzie tam, gdzie jest 6–8 in for ma to rów sy gna li -
za cyj nych, dzia ła ły re zy den tu ry oraz wszę dzie tam, gdzie to moż li we, by ły lo ka le kon -
tak to we do od by wa nia spo tkań z bar dziej war to ścio wą agen tu rą.

Na cisk na wer bu nek re zy den tów i pra ce z re zy den ta mi po mógł ofi ce rom zwia du po -
szcze gól nych bry gad prze ła mać nie uza sad nio ną, jed nak tu i ów dzie spo ty ka ną, bo jaźń
przed two rze niem re zy den tur i prze ka zy wa niem in for ma to rów na łącz ność re zy den tów.
Re zul ta ty są ta kie, że obec nie pra wie wszy scy re zy den ci za wy jąt kiem no wo za wer bo wa -
nych i przy go to wy wa nych do ob ję cia tej funk cji pra cu ją w tym cha rak te rze i ob słu gu ją
śred nio do 4 in for ma to rów. Na le ży przy tym nad mie nić, że do pie ro od 1954 r. re zy den tu -
ry w sie ci agen tu ral nej WOP za czę ły w przy bli że niu speł niać swo ją ro lę, a zwiad ak tyw -
nie do bie rać, wer bo wać, szko lić i wy ko rzy sty wać re zy den tów w tym cha rak te rze.

Mi mo obiek tyw nych trud no ści w do bo rze kan dy da tów na wer bu nek w cha rak te rze
re zy den tów zro zu mie nie wa gi te go za gad nie nia w ochro nie gra ni cy przez wszyst kich ofi -
ce rów zwia du i osią gnię te wy ni ki w I kwar ta le br. po zwa la ją przy pusz czać, że do koń -
ca 1955 r. stan tej ka te go rii sie ci i czyn nych re zy den tur wzro śnie o ok. 25–30 proc.

II. Pra ca z sie cią agen tu ral ną
W Woj skach Ochro ny Po gra ni cza z sie cią agen tu ral ną pra cu ją: ofi ce ro wie do wód cy

(30 proc.), ofi ce ro wie zwia du (62 proc.) i ofi ce ro wie GPK (8 proc.).
Ofi ce ro wie do wód cy i ofi ce ro wie GPK ob słu gu ją prze waż nie in for ma to rów. Każ dy

z nich ma na łącz no ści od 1 do 4 taj nych współ pra cow ni ków. Z tą sa mą ka te go rią sie ci
pra cu ją rów nież ofi ce ro wie zwia du na straż ni cach i GPK, jed nak śred nio na jed ne go
ww. ofi ce ra przy pa da od 12 do 13 in for ma to rów, a na nie któ rych na od cin ku gra ni cy
morskiej i za chod niej – dwu krot nie wię cej. Po dob ną ilość agen tu ry ob słu gu ją ofi ce ro wie
sek cji 7 ba ta lio nów, któ rzy po za in for ma to ra mi pra cu ją już z agen ta mi i re zy den ta mi.
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7 In for ma tor sy gna li za cyj ny – oso ba po zy ski wa na do taj nej współ pra cy z or ga na mi zwia du WOP,
wer bo wa na na spe cjal nie za gro żo nych prze stęp czo ścią od cin kach gra ni cy. Do bez po śred nich za dań te -
go ty pu in for ma to rów na le ża ło sy gna li zo wa nie or ga nom zwia du WOP o po ja wie niu się na po gra ni czu
osób nie po żą da nych, ob ser wa cja ca łej stre fy nad gra nicz nej i wszyst kich obiek tów zwią za nych z gra ni -
cą, a tak że in for mo wa nie o nie le gal nych prze kro cze niach gra ni cy. Zob. AIPN, 1584/122, Ana li za pra cy
zwia du za rok 1954 i wy tycz ne do pra cy na rok 1955 od czy ta ne 24 I 1955 r. przez za stęp cę do wód cy
WOP ds. zwia du płk. Ste fa na Sob cza ka, k. 10–52.
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Ofi ce ro wie wy dzia łów VII bry gad ma ją na łącz no ści cen niej szych agen tów i in for -
ma to rów w ilo ści do 7 taj nych współ pra cow ni ków, a nie licz ni d[owód]cy ba ta lio nów ob -
słu gu ją cy sieć – nie wię cej jak 1 taj ne go współ pra cow ni ka.

Głów ny cię żar pra cy z sie cią agen tu ral ną spo czy wa więc na bar kach ofi ce rów zwia -
du znaj du ją cych się na straż ni cach i GPK oraz w sek cjach 7 ba ta lio nów (58 proc.). Ofi -
ce ro wie ci łącz nie ob słu gu ją ok. 80–85 proc. po sia da nej agen tu ry. Po zo sta ła sieć
agen tu ral na po zo sta je na łącz no ści wszyst kich in nych ofi ce rów (42 proc.).

Po ziom i styl pra cy więk szo ści ofi ce rów pra cu ją cych z sie cią agen tu ral ną w za sa dzie
jest za do wa la ją cy. Dzię ki te mu na prze strze ni ubie głe go ro ku i 5 mie się cy br. osią gnię to
dal szą po pra wę w za bez pie cze niu gra ni cy pań stwo wej dro gą agen tu ral ną. W okre sie tym
stan agen tów wzrósł pra wie czte ro krot nie, a stan re zy den tów o 40 proc.

W re zul ta cie dość ak tyw nej pra cy nad roz bu do wą sie ci agen tu ral nej na po gra ni -
czu – kon ty nu owa nej od 1952 r. – ca ła stre fa nad gra nicz na na od cin ku gra ni cy za chod -
niej, po łu dnio wej i mor skiej jest w do sta tecz nym stop niu na sy co na agen tu rą WOP.
Po je dyn cze miej sco wo ści, w któ rych zwiad nie ma taj nych współ pra cow ni ków, są ma ło
zwią za ne z prze stęp czo ścią gra nicz ną i sa mą ochro ną gra ni cy (le żą w głę bi stre fy, nie
ujaw nio no ele men tu po dej rza ne go).

Na sku tek lep sze go do bo ru i przy go to wa nia kan dy da tów do wer bun ku oraz wy eli mi -
no wa nia ba la stu, któ ry nie ste ty mie li śmy (ok. 10 proc.), znacz nie pod nio sła się rów nież
war tość i przy dat ność po sia da nej sie ci agen tu ral nej w wal ce z róż ne go ro dza ju prze stęp -
ca mi o peł ną nie na ru szal ność gra ni cy pań stwo wej. Świad czy o tym fakt, że ilość za trzy -
ma nych prze stęp ców na pod sta wie da nych zwia du w ubie głym ro ku i w I kwar ta le br.
sta no wi 38 proc. w sto sun ku do służ by li nio wej i 17 proc. w sto sun ku do ogól nej ilo ści
za trzy ma nych prze stęp ców.

Po da ne wy ni ki pra cy z agen tu rą w ochro nie gra ni cy pań stwo wej mo gły być efek tyw -
niej sze, gdy by nie więk szość ofi ce rów, a wszy scy ofi ce ro wie zwia du, wszy scy ofi ce ro -
wie do wód cy i kon tro le rzy GPK do brze pra co wa li z agen tu rą.

Nie ste ty tak nie jest. Ma my jesz cze wie lu ofi ce rów do wód ców i kon tro le rów GPK,
któ rzy nie do ce nia ją zna cze nia pra cy kontr wy wia dow czej w ochro nie gra ni cy pań stwo -
wej, trak tu ją ją ja ko zło ko niecz ne, za da nie dru go rzęd ne, do dat ko we do za sad ni czych
obo wiąz ków i dla te go za nie dbu ją ta ko wą. Za nie dba nie po le ga na tym, że z bła hych przy -
czyn nie wy cho dzą na spo tka nia umó wio ne z taj ny mi współ pra cow ni ka mi, co po wo du -
je ze rwa nie łącz no ści i współ pra cy nie raz na dłuż szy okres cza su. Na wią za nie łącz no ści
od kła da ją z dnia na dzień lub do ko nu ją na in ter wen cję prze ło żo nych, pod groź bą ka ry.
Oko licz no ści ta kie nie sprzy ja ją pra cy agen tu ral nej, a wręcz roz kła da ją ją.

Są rów nież ofi ce ro wie zwia du, co praw da nie licz ni, któ rzy nie opa no wa li jesz cze
grun tow nie za sad pra cy agen tu ral nej. Z te go po wo du by ły i są po je dyn cze wy pad ki nie -
wła ści we go wy cho wa nia, wy ko rzy sty wa nia i or ga ni zo wa nia pra cy z po szcze gól ny mi taj -
ny mi współ pra cow ni ka mi.

Ujem ny wpływ na pra cę z sie cią agen tu ral ną mia ły tak że wy pa cze nia stwier dzo ne
przez Biu ro Po li tycz ne KC na szej par tii w pra cy by łe go Mi ni ster stwa BP8, w skład
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8 Cho dzi o kwe stię re wo lu cyj nych – jak na ów cze sne re alia po li tycz ne – dzia łań pod ję tych przez
Biu ro Po li tycz ne KC PZPR. Mia ły one na ce lu do pro wa dze nie do po cią gnię cia do od po wie dzial no ści
funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa za ła ma nie pra wa oraz bez pod staw ną bru tal ność w trak cie 
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którego do 1955 r. wcho dzi ły Woj ska Ochro ny Po gra ni cza. Re or ga ni za cja or ga nów BP
i zwią za ne z tym istot ne zmia ny w pod sta wo wych me to dach i for mach wal ki z wro giem
wska za ły nam na sze reg bra ków, a mia no wi cie:

a) na nie wła ści wość wer bo wa nia sie ci in for ma cyj nej na pod sta wie ma te ria łów kom -
pro mi tu ją cych i zbyt nie roz sze rza nie je bez wzglę du na ope ra cyj ną ko niecz ność,

b) na nie wła ści wość pro wa dze nia pra cy agen tu ral nej, czę sto z jed na ko wą ak tyw no -
ścią wśród ele men tu po dej rza ne go o upra wia nie prze stępstw gra nicz nych i wśród osób
nie prze ja wia ją cych ta kiej dzia łal no ści tyl ko z ra cji ich skom pro mi to wa nej prze szło ści.

Wy mie nio ne bra ki i nie do cią gnię cia zo sta ły moc no na pięt no wa ne i pod da ne ostrej
kry ty ce na bpo ple nu mo wejb od pra wie d[owód]ców bry gad, ich z[astęp]ców ds. po li tycz -
nych i ds. zwia du, któ ra od by ła się w m[ie sią]cu stycz niu br. w D[owódz twie] WOP9.
Jed no cze śnie wy si łek ca łe go apa ra tu zwia dow cze go skie ro wa no w pierw szym rzę dzie
na wy eli mi no wa nie wy pa czeń stwier dzo nych przez KC PZPR w pra cy agen tu ral nej,
na usu nię cie in nych bra ków i nie do cią gnięć ujaw nio nych w pra cy ofi ce rów z agen tu rą
oraz na wła ści we włą cze nie do pra cy agen tu ral nej ofi ce rów do wód ców i kon tro le rów
GPK. Pra cę agen tu ral ną w ca ło ści i z po szcze gól ny mi taj ny mi współ pra cow ni ka mi zgod -
nie z jej kontr wy wia dow czym cha rak te rem skon cen tro wa no wo kół ujaw nio ne go ele men -
tu po dej rza ne go o upra wia nie prze stępstw gra nicz nych i na kie run kach, któ ry mi
prze stęp cy naj czę ściej idą do gra ni cy i od gra ni cy w głąb kra ju. Ofi ce ro wie Za rzą -
du VII D[owódz twa] WOP udzie li li w tym kie run ku mak si mum po mo cy po szcze gól nym
bry ga dom i ba ta lio nom na miej scu.

Po czy nio ne przed się wzię cia i wy ko na ne już pra ce przy nio sły znacz ną po pra wę oraz
otwie ra ją per spek ty wę dal szej ra dy kal nej zmia ny na lep sze.

III. Spra wy
Jed nost ki zwia du WOP pro wa dzą ak tyw ne roz pra co wa nie agen tu ral ne na oso by po -

dej rza ne w chwi li obec nej o prze rzut lu dzi przez gra ni cę, o nie le gal ne prze kra cza nie gra -
ni cy, o przy go to wa nie uciecz ki z kra ju i prze myt to wa rów przez gra ni cę, oraz agen tu ral ną
ob ser wa cję za oso ba mi ka ra ny mi za prze stęp stwa gra nicz ne o cha rak te rze po li tycz nym
i ro dzi na mi ucie ki nie rów z kra ju. Spra wy agen tu ral ne go roz pra co wa nia łącz nie ze spra -
wa mi agen tu ral ne go spraw dze nia sta no wią 70 proc., a spra wy ewi den cyj no -ob ser wa cyj -
ne – 30 proc.

W roz pra co wa niu wy mie nio nych spraw i pro wa dze niu agen tu ral nej ob ser wa cji za fi -
gu ran ta mi bie rze udział ok. 11 proc. po sia da nej agen tu ry.
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prowa dzo nych śledztw. Wy ja śnie niem wspo mnia nych nie pra wi dło wo ści mia ła się za jąć spe cjal nie po -
wo ła na 24 II 1949 r. Ko mi sja Biu ra Po li tycz ne go ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. W jej skład we szli
m.in.: Bo le sław Bie rut, Ja kub Ber man, Sta ni sław Rad kie wicz, Mie czy sław Miet kow ski, Ro man Rom -
kow ski i Kon rad Świe tlik. Zob. J. Po ksiń ski, Re pre sje wo bec ofi ce rów Woj ska Pol skie go 1949–1956.
„TUN”, War sza wa 2007, s. 228–235; A. Pacz kow ski, Apa rat bez pie czeń stwa w la tach 1944–1956. Tak -
ty ka, stra te gia, me to dy, cz. II: La ta 1948–1949, oprac. A. Pacz kow ski, War sza wa 1996, s. 8.

b–b Tak w tek ście.
9 Na od pra wie ka dry kie row ni czej Za rzą du VII Zwia dow cze go Do wódz twa WOP 24 I 1955 r. zo stał

za pre zen to wa ny re fe rat sze fa Za rzą du VII Zwia dow cze go Do wódz twa WOP płk. Ste fa na Sob cza ka
pt. „Ana li za pra cy zwia du za rok 1954 i wy tycz ne do pra cy na rok 1955”. Zob. AIPN, 1584/122, Ana li -
za pra cy zwia du za rok 1954 i wy tycz ne do pra cy na rok 1955 od czy ta ne 24 I 1955 r. przez za stęp cę do -
wód cy WOP ds. zwia du płk. Ste fa na Sob cza ka, k. 22–23.
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Wszyst kie spra wy pro wa dzo ne są bie żą co w myśl uprzed nio opra co wa nych i za twier -
dzo nych przez prze ło żo nych pla nów agen tu ral no -ope ra cyj nych przed się wzięć. Czę sto
spo ty ka nym bra kiem w tym za gad nie niu jest zbyt wol ne jesz cze tem po w spraw dze niu
wstęp nych ma te ria łów. Nie do cią gnię ciu te mu wy da no zde cy do wa ną wal kę, bio rąc
na kon tro lę wszyst kie po waż niej sze spra wy i kie ru jąc bez po śred nio ich roz pra co wa niem.
Wzbo ga ci ło to do świad cze nie pod wład nych ofi ce rów w te re nie, któ rzy bar dziej umie jęt -
nie i ope ra tyw nie za czę li pro wa dzić oso bi ście pro wa dzo ne spra wy i zwra cać szcze gól ną
uwa gę na ujaw nia nie i roz pra co wy wa nie punk tów prze rzu to wych na po gra ni czu. Za da -
nie to uwa ża my za swój głów ny cel w pra cy kontr wy wia dow czej na po gra ni czu. Dą ży -
my przy tym do te go, aby każ dy istot ny ma te riał o prze stęp czo ści gra nicz nej moż li wie
w jak naj krót szym cza sie (nie dłu żej niż 4–6 m[ie się]cy) był tak po głę bio ny i spraw dzo -
ny, by moż na by ło przy jąć de cy zję, wszcząć je go ak tyw ne roz pra co wa nie, zli kwi do wać
prze stęp czą dzia łal ność, względ nie umo rzyć, gdy nie po twier dzi się.

Na le ży nad mie nić, że w ro ku ubie głym zwiad WOP wy krył, roz pra co wał i prze ka zał
de par ta men tom Ko mi te tu ds. BP do ope ra cyj ne go wy ko rzy sta nia w in te re sie pań stwa
5 punk tów prze rzu to wych. W bie żą cym ro ku ma wyj ścia na kil ka dal szych punk tów,
które są w trak cie roz pra co wy wa nia i spraw dza nia.

IV. Pra ca śled cza
Po za pra cą z sie cią agen tu ral ną i pro wa dze niem roz pra co wań agen tu ral nych zwiad

WOP pro wa dzi rów nież wstęp ne do cho dze nie i wstęp ne śledz two w sto sun ku do wszyst -
kich osób za trzy ma nych za prze stęp stwa gra nicz ne i nie le gal ny wjazd do stre fy nad gra -
nicz nej. Na szcze blu straż nic i ba ta lio nów zaj mu ją się tym ofi ce ro wie pra cu ją cy
z agen tu rą, a na szcze blu bry ga dy ofi ce ro wie Sek cji Śled czej wy dzia łów VII bry gad.

Po ziom i styl pra cy ofi ce rów śled czych bry gad jest na ogół do bry. W po rów na niu
do lat ubie głych wzro sła ja kość prze słu chi wa nia, pod sta wo wym ce lem i za da niem wstęp -
ne go do cho dze nia i wstęp ne go śledz twa sta ło się usta le nie praw dy ma te rial nej i ze bra nie
obiek tyw nych do wo dów wska zu ją cych na prze stęp stwo. Zli kwi do wa no do mi ni mum
ilość wy pad ków nad zwy czaj nych w po stę po wa niu z oso ba mi za trzy ma ny mi. Po je dyn -
cze wy pad ki, ja kie mia ły miej sce w ubie głym ro ku, do ty czy ły przy trzy ma nia w aresz -
cie 3 osób po dej rza nych o 1–2 go dzi ny po nad 48 go dzin bez sank cji pro ku ra to ra.
Przy trzy ma nia te wy ni kły na sku tek prze ocze nia ofi ce rów. W sto sun ku do win nych wy -
cią gnię to kon se kwen cje.

Za rząd VII wszyst kie wy sił ki skie ro wał, by nie do pu ścić do dal szych na ru szeń pra -
wo rząd no ści i w ro ku bie żą cym nie mie li śmy ta ko wych.

Re zul ta tem lep szej pra cy śled czej by ło ujaw nie nie i zde ma sko wa nie wśród osób za -
trzy ma nych kil ku im pe ria li stycz nych wy wia dów w ubie głym ro ku oraz oba le nie le gend
unie win nia ją cych i udo wod nie nie usi ło wa nia nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy wie lu
oso bom za trzy ma nym przez służ bę li nio wą za nie le gal ny wjazd do stre fy nad gra nicz nej.
Oso by za trzy ma ne za wy kro cze nia ad mi ni stra cyj ne, któ rym udo wod nio no prze stęp stwa
gra nicz ne, sta no wią 10 proc. w sto sun ku do ogól nej ilo ści za trzy ma nych prze stęp ców za -
rów no w ro ku ubie głym, jak i w bie żą cym. 

Re zul ta ty pra cy śled czej WOP nie wąt pli wie by ły by więk sze i sku tecz niej sze w ochro -
nie gra ni cy pań stwo wej, gdy by ofi ce ro wie śled czy WOP ko rzy sta li z praw nych upraw -
nień ofi ce rów śled czych.
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V. Szko le nia za wo do we
Do osią gnię cia po da nych wy ni ków w za bez pie cze niu gra ni cy pań stwo wej dro gą agen -

tu ral ną w du żej mie rze przy czy ni ło się sta le po lep sza ją ce się po li tycz ne i za wo do we przy -
go to wa nie apa ra tu zwia dow cze go oraz dość czę sto tli wa kon tro la i prak tycz na po moc ze
stro ny Za rzą du VII D[owódz twa] WOP.

Wy cho dząc z za ło że nia, że wy so ki po ziom wy szko le nia po li tycz ne go i za wo do we go
jest prze słan ką do pod nie sie nia pra cy kontr wy wia dow czej na wyż szy po ziom, przez ca -
ły okres dzia łal no ści zwia du na szko le nia te zwra ca no szcze gól ną uwa gę. W re zul ta cie
ogól na śred nia oce na ofi ce rów zwia du ze szko le nia par tyj ne go, po li tycz ne go i za wo do -
we go wy no si pra wie 4.

Po za pro gra mo wym szko le niem zwia dow czym w I kwar ta le ubie głe go ro ku Sek cja
Szko le nia Spe cjal ne go Za rzą du VII przy go to wa ła i prze pro wa dzi ła 5 krót ko ter mi no wych
kur sów do sko na le nia ofi ce rów zwia du. Rów no le gle w ra mach kur sów ogól no woj sko -
wych ob ję to prze szko le niem zwia dow czym d[owód]ców bry gad, d[owód]ców ba ta lio -
nów, d[owód]ców GPK, d[owód]ców straż nic, z[astęp]ców d[owód]ców straż nic i GPK
ds. zwia du.

W re zul ta cie kur sa mi do sko na le nia i prze szko le niem zwia dow czym ob ję to ca ły skład
oso bo wy ofi ce rów zwia du oraz apa rat do wód czy od szcze bla straż ni cy do szcze bla bry -
ga dy włącz nie. Ugrun to wa no przy tym zna jo mość za sad pra cy agen tu ral nej, wła ści we go
poj mo wa nia pra wo rząd no ści w wal ce z prze stęp ca mi i obiek tyw ne go sto sun ku do wy ni -
kłych sy tu acji ope ra cyj nych. Do pro wa dze nie do świa do mo ści ofi ce rów WOP zna cze nia
wal ki z wro giem i prze stęp cą w ra mach pra wa pra wie cał ko wi cie wy eli mi no wa ło wy -
pad ki na ru sze nia pra wo rząd no ści.

W ro ku bie żą cym, po dob nie jak w ro ku ubie głym, pla nu je się sze reg kur sów do sko -
na le nia, któ re roz pocz nie my z dniem 14 VI 1955 r. Na kur sach tych w związ ku z przej -
ściem na no we for my i me to dy pra cy kontr wy wia dow czej prze szko lo ny zo sta nie ca ły
kie row ni czy apa rat zwia dow czy. Na dzień dzi siej szy prze szko le niem ta kim ob ję ci zo sta li
d[owód]cy bry gad, z[astęp]cy d[owód]ców bry gad ds. zwia du i ofi ce ro wie ewi den cji ope -
ra cyj nej wy dzia łów VII bry gad.

Wszyst kie pra ce przy go to waw cze zwią za ne z kur sa mi do sko na le nia, prze szko le niem
zwia dow czym, szko le niem pro gra mo wym w jed nost kach i w Ofi cer skiej Szko le WOP1 0

do ko nu je wspo mnia na już Sek cja Szko le nia Spe cjal ne go Za rzą du VII w skła dzie 4 ofi -
ce rów, któ rzy opra co wu ją pro gram szko le nia zwia dow cze go, kon spek ty na wszyst kie te -
ma ty i do wszyst kich za jęć, kon tro lu ją i po ma ga ją jed nost kom w szko le niu pod wład nych
oraz bar dzo czę sto sa mi wy stę pu ją w ro li wy kła dow ców. Z obo wiąz ków tych w za sa dzie
wy wią zu ją się, jed nak na sku tek zbyt nie go prze cią że nia nie są w sta nie osią gnąć lep szych
re zul ta tów i pod nieść szko le nia zwia dow cze go na na praw dę wy so ki po ziom.

VI. Kon tro la i po moc
Za gad nie niu kon tro li i oka zy wa nia prak tycz nej po mo cy Za rząd VII D[owódz twa]

WOP po świę cał mak si mum uwa gi. Od 1950 r. każ dy ope ra cyj ny pra cow nik Za rzą -
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10 Na te mat szko ły zob. AIPN, 1510/4976, M. Ma zu rek, Szkol nic two Wojsk Ochro ny Po gra ni cza
w la tach 1946–1969 (Cen trum Wy szko le nia WOP i Ofi cer ska Szko ła WOP), Ka te dra Hi sto rii i Ar chi wi -
sty ki ASW, War sza wa 1984.
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du VII jest prze cięt nie od 10 do 15 dni w mie sią cu w po szcze gól nej jed no st ce, któ rą ob -
słu gu je, kon tro lu je i po ma ga w pra cy.

Wy pra co wa li śmy przy tym ta ki sys tem, że wy tycz ne i każ de waż niej sze za rzą dze nie
jest wpro wa dza ne w ży cie przy ak tyw nym współ udzia le ofi ce rów z do wódz twa. Sto su -
jąc tę me to dę, wy tycz ne na rok 1955 do pro wa dzo no do każ de go wy ko naw cy, prze ana li -
zo wa no ca łą po sia da ną sieć, wy eli mi no wa no więk szość nie przy dat nych współ pra cow ni -
ków, roz pa trzo no wszyst kie wer bun ki prze pro wa dzo ne na kom pro mi tu ją cych ma te ria łach
i wy cią gnię to od po wied nie wnio ski. Nie do pusz czo no przy tym do zwol nie nia tem pa
w do bo rze dal szych kan dy da tów na wer bu nek, do osła bie nia czę sto tli wo ści spo tkań i ob -
ni że nia po zio mu pra cy z agen tu rą. Obec nie ofi ce ro wie Za rzą du VII D[owódz twa] WOP
wspól nie z ofi ce ra mi zwia du bry gad i ba ta lio nów prze re je stro wu ją sieć i pro wa dzo ne
spra wy oraz za kła da ją wła sną ewi den cję agen tu ry i roz pra co wań, co w znacz nym stop -
niu uspraw ni i bu ope ra tyw nib na szą pra cę. Pra ce z tym zwią za ne zo sta ną cał ko wi cie za -
koń czo ne w ter mi nie do dnia 30 VI [19]55 r.

Na le ży nad mie nić, że w ub.r. ofi ce ro wie Za rzą du VII D[owódz twa] WOP na kon tro -
lę i po moc pod wład nym po świę ci li 2047 bpra cod nib. W wie lu wy pad kach po mo gło to
pod wład nym wła ści wie roz wią zać czę sto skom pli ko wa ne za gad nie nia pra cy agen tu ral -
no -ope ra cyj nej, prze zwy cię żyć na po tka ne trud no ści i unik nąć błę dów.

VII. Stan mo ral no -po li tycz ny
Apa rat zwia dow czy WOP jest apa ra tem mło dym i od da nym spra wie bu dow nic twa

pod staw so cja li zmu. Więk szość ofi ce rów to sy no wie ro bot ni ków i chło pów pra cu ją cych,
człon ko wie PZPR lub ZMP.

W ro ku ubie głym dość czę sto spo ty ka nym wy kro cze niem, szcze gól nie wśród
z[astęp]ców d[owód]ców straż nic ds. zwia du, naj młod szych wie kiem i ży cio wym do -
świad cze niem – by ło nad uży wa nie al ko ho lu, co w wie lu wy pad kach by ło przy czy ną
awan tur, bó jek, nie uza sad nio ne go uży cia bro ni i za nie dby wa nia się w obo wiąz kach służ -
bo wych.

Na ło go wi te mu i in nym mniej cha rak te ry stycz nym wy da no zde cy do wa ną wal kę.
W tym ce lu zwo ła no na szcze blu cen tral nym dwie od pra wy z mło dy mi ofi ce ra mi,
na których moc no na pięt no wa no amo ral ne pro wa dze nie się win nych. Na do rocz nej od -
pra wie stycz nio wej na za gad nie nie to zwró co no uwa gę apa ra to wi par tyj no -po li tycz ne -
mu i bez po śred nim prze ło żo nym. Oso bi ście za gad nie niem tym in te re so wa li się ofi ce ro wie
Za rzą du VII w cza sie kon tro li i po mo cy w te re nie, re agu jąc na każ de – na wet drob -
ne – wy pa cze nia się mło de go ofi ce ra. Nie po praw ni wzy wa ni by li na roz mo wy bez po -
śred nio do d[owód cy] WOP i d[owód]cy WW.

W re zul ta cie tej pra cy, zwięk szo nej tro ski o wa run ki by to we i kul tu ral ne roz ryw ki
w od po wied nim oto cze niu, zwięk szo ne go od dzia ły wa nia i ide olo gicz ne go wy cho wa nia
mło dej ka dry przez or ga ni za cje par tyj ne i bez po śred nich prze ło żo nych – stan mo ral no -
-po li tycz ny znacz nie się po pra wił. Wy ra zem te go jest fakt, że w okre sie 5 m[ie się]cy br.
[od no to wa no] o 60 proc. mniej wy pad ków amo ral ne go pro wa dze nia się niż w ana lo gicz -
nym okre sie ubie głe go ro ku.

Wska zu je to, że za sto so wa ne przez nas przed się wzię cia by ły słusz ne i na dal na le ży
je kon ty nu ować. Bę dzie my więc na dal zaj mo wać się za gad nie niem dal sze go pod nie sie -
nia sta nu mo ral no -po li tycz ne go na wyż szy po ziom na rów ni z apa ra tem par tyj no -po li -
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tycz nym oraz dą żyć do cał ko wi te go wy eli mi no wa nia wy pad ków nad zwy czaj nych wśród
ofi ce rów zwia du.

IX. Współ pra ca z or ga na mi BP
Współ pra ca jed no stek zwia du WOP z jed nost ka mi BP w za sa dzie ukła da się po myśl -

nie. Nie by ło i nie ma żad nych za draż nień, nie po ro zu mień lub prze szka dza nia so bie
w pra cy. Zgod nie z roz ka za mi i za rzą dze nia mi by łe go mi ni stra BP kon ty nu owa na jest
wy mia na in for ma cji, wza jem ne udzie la nie so bie po mo cy i wy mia na ma te ria łów. Je że li
jed nak współ pra ca we wza jem nym udzie la niu po mo cy jest obo pól na, to w za gad nie niu
wy mia ny in for ma cji i ma te ria łów ra czej jed no stron na.

Jed nost ki zwia du WOP na prze strze ni ubie głe go ro ku i pierw szych 5 mie się cy br.
prze ka za ły po szcze gól nym jed nost kom BP wie le ty się cy do nie sień agen tu ral nych, a w[ię -
zie niom] k[ar no]-ś[led czym] przy WUdsBP kil ka se tek prze stęp ców gra nicz nych. Z jed -
no stek BP i z WKS -ów otrzy ma ły w za mian po je dyn cze do nie sie nia i po je dyn cze
ze zna nia sy gna li zu ją ce upra wia nie prze stępstw gra nicz nych przez lud ność za miesz ka łą
na po gra ni czu lub me to dy i spo so by sto so wa ne przez prze stęp ców w nie le gal nym prze -
kro cze niu gra ni cy.

O ile wziąć pod uwa gę ilość po wia tów przy le głych do li nii gra nicz nej i ilość PUdsBP
pro wa dzą cych pra cę ope ra cyj ną na ich te re nie, to wy da je się, że do nie sień o prze stęp -
czo ści gra nicz nej, a szcze gól nie na te mat przy go to wań do uciecz ki za gra ni cę, wyjść
na po moc ni ków w nie le gal nym prze kro cze niu gra ni cy i in for ma cji o me to dach i spo so -
bach sto so wa nych przy prze kro cze niu gra ni cy – mo gło by być znacz nie wię cej.

W tej spra wie wie lo krot nie in ter we nio wa li śmy w od no śnych de par ta men tach by łe go
MBP i obec nie Ko mi te tu ds. BP oraz bez po śred nio w WUBP, jed nak bez więk szych re zul -
ta tów. Wy da je się mnie, że kontr wy wia dow czym za bez pie cze niem gra ni cy wi nien zaj mo -
wać się nie tyl ko WOP, ale i wszyst kie PUdsBP po wia tów przy gra nicz nych, któ re tak sa mo
jak zwiad WOP win ny na sta wiać do dat ko wo swo ją sieć na wy kry wa nie ob cych i po dej rza -
nych osób po ja wia ją cych się na po gra ni czu oraz osób po dej rza nych o upra wia nie prze stępstw
gra nicz nych, a uzy ska ne ma te ria ły te go cha rak te ru prze ka zy wać nam do wy ko rzy sta nia.

Ta ka sym bio za i obu stron na współ pra ca mię dzy WOP a UBP jest nie zbęd nie ko niecz -
na, gdyż jak wska zu je nam do świad cze nie, tyl ko tam, gdzie ona ist nie je, są moż li we re -
al ne i kon kret ne wy ni ki w wal ce z agen ta mi im pe ria li stycz nych wy wia dów, usi łu ją cych
prze nik nąć przez gra ni cę.

X. Wnio ski i przed się wzię cia
Zda jąc so bie spra wę z ist nie ją cych jesz cze bra ków i nie do cią gnięć w na szej pra cy,

za co nie ma łą wi nę po no si i Za rząd VII, oraz ze zna cze nia, ja kie ma dla nas spraw ne
przej ście na no we for my i me to dy pra cy ope ra cyj nej, pla nu je się:

1. Na dal kie ro wać wy si łek ca łe go apa ra tu zwia dow cze go WOP na wy eli mi no wa nie
wy pa czeń stwier dzo nych przez Biu ro Po li tycz ne KC PZPR w pra cy agen tu ral nej oraz
bez względ ne prze strze ga nie za sad pra wo rząd no ści w każ dej dzie dzi nie pra cy zwia dow -
czej. Rów no cze śnie pod nieść stan agen tu ral ne go za bez pie cze nia za gro żo nych kie run ków
prze stęp czo ści, miejsc do god nych do nie le gal ne go prze kro cze nia gra ni cy i po ziom wal -
ki z prze stęp czo ścią gra nicz ną, by nie do pu ścić do bez kar nych prze rwań i usku tecz nić
po ści gi za spraw ca mi nie le gal nych na ru szeń gra ni cy.
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2. Na dal kon ty nu ować pra cę w kie run ku po zy ska nia w spo sób prze my śla ny no wej
agen tu ry dla osią gnię cia wła ści wych po stę pów w agen tu ral nych roz pra co wa niach i spra -
wach ewi den cyj no -ob ser wa cyj nych, a w szcze gól no ści w roz pra co wy wa niu kon kret nych
osób, któ re nie le gal nie prze kra cza ją gra ni cę lub przy go to wu ją uciecz kę za gra ni cę. Kie -
ro wać się przy tym za sa dą, że każ dy wer bu nek mu si być po dyk to wa ny ope ra cyj ną ko -
niecz no ścią, a kan dy dat na praw dę ce lo wy i przy dat ny do współ pra cy. Na in for ma to rów
do bie rać i wer bo wać kan dy da tów na uczu ciach pa trio tycz nych i na za sa dzie lo jal no ści,
a na kom pro mi tu ją cych ma te ria łach tyl ko agen tów do kon kret nych spraw.

3. Na dal po lep szać i udo sko na lać pra cę z agen tu rą, wy cho wu jąc ją w du chu so cja li -
zmu, nie na wi ści do wro gów ludz ko ści – im pe ria li stycz nych pod że ga czy wo jen nych i ich
agen tów, ma jąc na uwa dze lep sze niż do tych czas i głę biej za kon spi ro wa ne uży cie jej
do wal ki ze zor ga ni zo wa ną prze stęp czo ścią gra nicz ną. Wy kar czo wać rów nież w wie lu
wy pad kach spo ty ka ne jesz cze uma wia nie się przez ofi ce rów na spo tka nia i nie uza sad -
nio ne zry wa nie ich, po nie waż ujem nie od bi ja się to na wy cho wa niu taj nych współ pra -
cow ni ków, ob ni ża dys cy pli nę pra cy i pro wa dzi do de mo ra li za cji agen tu ry. Wy pad ki ta kie
tę pić z ca łą bez względ no ścią oraz wy cho wy wać ofi ce rów pra cu ją cych z agen tu rą w du -
chu bez gra nicz ne go po świę ce nia i od da nia się in te re som mas pra cu ją cych.

4. W dal szej pra cy agen tu ral nej mak si mum wy sił ku po świę cać pro wa dzo nym
i wszczę tym spra wom oraz spraw dza niu istot nych pier wiast ko wych do nie sień. Agen cyj -
ne roz pra co wa nia i czyn no ści z ni mi zwią za ne uwa żać za naj waż niej sze i naj pil niej sze
za da nia w pra cy zwia dow czej. Nie do pu ścić przy tym do ta kiej sy tu acji, gdzie kosz tem
agen cyj nych roz pra co wań wy ko nu je się in ne mniej istot ne pra ce, da je się przed ni mi
pierw szeń stwo nie spraw dzo nym ma te ria łom i mniej istot nym spra wom.

5. W dal szym cią gu do sko na lić pra cę śled czą. Szcze gól nie wła ści wą uwa gę zwra cać
na prze strze ga nie pra wo rząd no ści w pra cy śled czej, któ ra po win na po le gać na praw nym
za trzy ma niu, tak tow nym od no sze niu się do za trzy ma nych, ści słym prze strze ga niu prze -
pi sów sa ni tar nych w aresz tach i ba da niu wi ny za trzy ma nych na pod sta wie obiek tyw nych
do wo dów.

6. Wzmóc tro skę o stan mo ral no -po li tycz ny pod wład nych. W tym ce lu wni kać głę -
biej w ich bo lącz ki i udzie lać wszech stron nej po mo cy w prze zwy cię ża niu trud no ści w pra -
cy, w szko le niu i spra wach by to wych. Szcze gól ną uwa gę i wal kę kon ty nu ować
z pi jań stwem, ob ja wa mi biu ro kra ty zo wa nia się apa ra tu oraz prze ja wa mi funk cjo na li zmu
w wy ko ny wa niu obo wiąz ków przez nie któ rych ofi ce rów zwia du.

7. Dą żyć, aby na prze strze ni ca łe go ro ku ofi ce ro wie pra cu ją cy z agen tu rą sys te ma tycz -
nie po głę bia li zna jo mość mark si zmu -le ni ni zmu, pod no si li swój po ziom ide olo gicz ny,
mora le ofi ce ra lu do we go WP i apa ra tu MSW. W za gad nie niu tym ści śle współ pra co wać
z apa ra tem par tyj no -po li tycz nym WOP.

8. Za sad ni czym czyn ni kiem w uspraw nie niu i pod no sze niu pra cy agen tu ral nej na wyż -
szy po ziom uczy nić kon tro lę pra cy pod le głe go apa ra tu. Kon tro lę ta ką łą czyć z prak tycz -
ną po mo cą na miej scu. Na ce lo wy wać ją w pierw szym rzę dzie na od cin ki naj bar dziej
za gro żo ne i tam, gdzie jest ona naj bar dziej po trzeb na.

9. W ca ło kształ cie pra cy kontr wy wia dow czej na po gra ni czu ła mać ra dy kal nie i tę pić
biu ro kra tyzm, pry mi ty wizm i sza blo no wość utrud nia ją ce prze sta wie nie apa ra tu ope ra -
cyj ne go na wła ści wą pra cę z sie cią agen tu ral ną. Zwal czać bez względ nie w każ dej dzie -
dzi nie pra cy zwia dow czej fak ty lek ce wa że nia za sad pra wo rząd no ści i po stę po wa nia

Referat szefa Zarządu VII Zwiadowczego Dowództwa WOP...
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

265

11_Grabowski:PA IPN 8  2015-12-18  01:21  Strona 265



sprzecz ne go z mo ral no -po li tycz ną po sta wą ofi ce ra zwia du. Przy tym z ca łą bez względ -
no ścią wal czyć o obiek tyw ny sto su nek do wszel kich spraw.

10. Prze pro wa dzić re or ga ni za cję pra cy zwia dow czej na straż ni cy. Do chwi li obec nej
or ga ni za to rem i kie row ni kiem jej na tym szcze blu jest prak tycz nie z[astęp]ca d[owód]cy
straż ni cy ds. zwia du, a nie d[owód]ca straż ni cy, co jest nie słusz ne. Wy ni kło to stąd, że
w chwi li, gdy za czy na no pra cę agen tu ral ną na po gra ni czu, apa rat do wód czy był za śmie -
co ny przy pad ko wym ele men tem i nie moż na by ło wpro wa dzić go do pra cy z agen tu rą.
Obec nie na sku tek od mło dze nia apa ra tu do wód cze go sy tu acja ule gła ra dy kal nej zmia nie
i są wa run ki ku te mu, by or ga ni za cję i pro wa dze nie pra cy kontr wy wia dow czej na straż -
ni cy prze ka zać cał ko wi cie d[owód]cy straż ni cy. W związ ku z tym obec nych z[astęp]ców
d[owód]ców straż nic ds. zwia du na le ża ło by prze kształ cić w z[astęp]ców ds. li nio wych,
któ rzy wspól nie z z[astęp]cą ds. po li tycz nych od cią ży li by d[owód]ców straż nic od spraw
szko le nio wych i go spo dar czych, by stwo rzyć im wa run ki do pra cy z agen tu rą, oraz po -
mo gli by w pra cy agen tu ral nej. Na to miast na ak tyw nych kie run kach prze stęp czo ści kosz -
tem eta tów z[astęp]ców d[owód]ców straż nic ds. zwia du na le ża ło by rów nież zwięk szyć
eta ty sek cji 7 ba ta lio nów o 1–2 ofi ce rów zwia du.

Do wódz two WOP uwa ża jed nak, że pro po no wa na re or ga ni za cja nie mo że na stą pić
au to ma tycz nie i mu si być trak to wa na ja ko pro ces trwa ją cy oko ło ro ku cza su z tych wzglę -
dów, że nie wszy scy obec ni d[owód]cy straż nic są do sta tecz nie przy go to wa ni do ob ję cia
wy mie nio nych obo wiąz ków, nie któ rzy nie ma ją za mi ło wa nia do pra cy z agen tu rą i nie
wszy scy z[astęp]cy d[owód]ców straż nic ds. zwia du mo gą być z[astęp]ca mi ds. li nio -
wych. Re or ga ni za cję tę win ny więc po prze dzić prze su nię cia per so nal ne, przy go to wa nie
fa cho we ofi ce rów na zna czo nych za rów no na sta no wi ska d[owód]ców, jak i za stęp ców,
a do pie ro po tem ob ję cie funk cji i zwią za nych z tym obo wiąz ków.

Wy mie nio ne wnio ski i pro po zy cje przed kła dam tow. mi ni stro wi do apro ba ty. Jed no -
cze śnie pro szę tow. mi ni stra o po moc w usu nię ciu obiek tyw nych trud no ści, któ re prze -
szka dza ją zwia do wi w pra cy, a mia no wi cie:

1. Uzy skać ro we ry służ bo we dla wszyst kich ofi ce rów pra cu ją cych z agen tu rą na straż -
ni cach.

2. Uzy skać przy dział sa mo cho dów oso bo wych lub mo to cy kli z przy cze pa mi dla sek -
cji 7 ba ta lio nów z od po wied nim li mi tem ben zy ny, za leż nym od wiel ko ści ob słu gi wa ne -
go od cin ka i na si le nia prze stęp czo ści.

3. Uzy skać upraw nie nia praw ne ofi ce ra śled cze go dla ofi ce rów śled czych WOP przez
przy spie sze nie w Ra dzie Mi ni strów wpro wa dze nia de kre tu o ochro nie gra ni cy pań stwo -
wej11 lub uzu peł nie nie de kre tu z dnia 29 XI 1952 r. o zmia nie nie któ rych prze pi sów po -
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11 DzU, 1956, nr 9, poz. 51. De kret Ra dy Pań stwa o ochro nie gra nic pań stwa uka zał się 23 III 1956 r.
(wszedł w ży cie 7 IV 1956 r.). Do ku ment ten po raz pierw szy usta wo wo okre ślał za da nia, obo wiąz ki
i upraw nie nia WOP oraz uści ślał prze pi sy do ty czą ce ochro ny gra ni cy oraz kon tro li ru chu gra nicz ne go.
Po nad to usta na wiał no we ob sza ry pa sa dro gi gra nicz nej, stre fy gra nicz nej oraz pa sa gra nicz ne go, a tak -
że wy mie niał ce le i za da nia WOP ja ko for ma cji służ by gra nicz nej. Okre ślał za da nia WOP w za kre sie
ochro ny gra nic i za gad nień dotyczących bez pie czeń stwa we wnętrz nego kra ju, któ re obej mo wa ły m.in.:
kon tro lę ru chu oso bo we go na GPK, ochro nę gra ni cy mor skiej, nad zór w za kre sie ochro ny gra nic
nad żeglu gą i urzą dze nia mi na mor skich wo dach we wnętrz nych, te ry to rial nych, gra nicz nych i wo dach
pa sa przy le głe go, za bez pie cza nie nie na ru szal no ści zna ków i urzą dzeń gra nicz nych, ochro nę bez pie czeń -
stwa i po rząd ku praw ne go w pa sie gra nicz nym oraz za bez pie cze nia gra nic pań stwo wych. 
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stę po wa nia kar ne go, art. 1, pkt 4, do ar ty ku łu 242 § 2 sło wa mi: „i ofi ce rom śled czym
WOP”.

4. Uzy skać zwięk sze nie eta tu obec nej Sek cji Szko le nia Spe cjal ne go Za rzą -
du VII D[owódz twa] WOP do 6 ofi ce rów i prze kształ ce nie jej w Wy dział Szko le nia Spe -
cjal ne go.

Brak wy mie nio nych środ ków lo ko mo cji, upraw nień praw nych i od po wied niej ilo ści
ofi ce rów szko le nio wych po waż nie zmniej sza ope ra tyw ność zwia du, utrud nia pra cę oraz
nie po zwa la szyb ko i na od po wied ni po ziom po sta wić szko le nia zwia dow cze go.

Dla zwięk sze nia sku tecz no ści ochro ny gra ni cy pań stwo wej nie zbęd nym by ło by rów -
nież uzu peł nie nie roz dzia łu I pro jek tu In struk cji współ dzia ła nia mię dzy or ga na mi BP
a WOP punk tem o na stę pu ją cym brzmie niu:

„Jed nost ki ope ra cyj ne or ga nów BP dzia ła ją ce na te re nie po wia tów przy gra nicz nych
nie za leż nie od wy ko ny wa nych za dań na sta wia ją sieć agen tu ral ną na ujaw nia nie prze -
stępstw gra nicz nych”.

Z[astęp]ca d[owód]cy Wojsk Ochro ny Po gra ni cza
do spraw zwia du

S[te fan] Sob czak, płkc

Odb. w 9 egz.
Nr l–8 – do wód ca WW 
Nr 9 – Za rząd VII
Wyk. SS/WCz
Dn. 6 VI [19]55 r.

Źró dło: AIPN, 1585/676, k. 1–12, ory gi nał, mps po wie lo ny.
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S T R E S Z C Z E N I E

Woj ska Ochro ny Po gra ni cza w okre sie 1949–1954 znaj do wa ły się w struk tu rze Mi ni ster stwa
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Sy tu acja ta mia ła bez po śred ni wpływ na ukie run ko wa nie dzia łal no -
ści wojsk strze gą cych gra nic pań stwa oraz rzu to wa ła na me to dy pra cy ope ra cyj nej sto so wa ne przez
Za rząd VII Zwia dow czy WOP. 

Z chwi lą po wo ła nia Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych za bez pie cze nie przejść gra nicz nych
i kontr wy wia dow cza ochro na po gra ni cza zna la zły się w kom pe ten cjach te go mi ni ster stwa. Prze ję -
cie zwierzch nic twa MSW nad Do wódz twem WOP nie ozna cza ło ze rwa nia do tych cza so wej łącz -
no ści z jed nost ka mi apa ra tu bez pie czeń stwa. Współ pra cę z Za rzą dem VII Zwia dow czym WOP
kon ty nu ował w la tach 1954–1956 Ko mi tet ds. Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Pre zen to wa ny tekst
ma na ce lu przy bli że nie in for ma cji o zmia nach, ja kie za szły w la tach 1954–1955 w or ga ni za cji
i za kre sie dzia łań ope ra cyj nych pro wa dzo nych przez Za rząd VII Zwia dow czy WOP. Ce chą cha -
rak te ry stycz ną te go okre su jest wy raź na ewo lu cja me tod pra cy, ja kie wy ko rzy sty wa no w kon tak -
tach z sie cią agen tu ral ną. Za le ce nia i wy tycz ne w tym za kre sie moż na od na leźć w opra co wa niu
sze fa Za rzą du VII Zwia dow cze go WOP płk. Ste fa na Sob cza ka z czerw ca 1955 r.

Sło wa klu czo we: Zwiad WOP, Za rząd VII Zwia dow czy, Ste fan Sob czak, Woj ska Ochro ny Po -
gra ni cza, Do wódz two WOP, Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Ko mi tet ds. Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go, agen tu ra, dzia ła nia ope ra cyj ne, gra ni ca, ochro na gra ni cy.

S U M M A R Y

The Frontier Guards during the time period from 1949 to 1954 were in the structure of the
ministry of the Public Security. This situation had a direct impact on directing the activities of the
army guarding the borders of the state and influenced the methods of operational work applied by
Head of Directorate of the 7th Reconnaissance Command of the Frontier Guards.  

At the moment of establishing the Ministry of Internal Affairs securing the borders and counter-
espionage protection of the borders was in the competences of this ministry. Undertaking
sovereignty of the Ministry of Internal Affairs over the Headquarters of the Frontier Guards did
not involve breaking the present contacts with the units of the intelligence apparatus. The
cooperation with the Head of Directorate of the 7th Reconnaissance Command of the Frontier
Guards was continued by the Committee for Public Security in the years from 1954 to 1956. The
presented text aims at providing the information about the changes that took place in the years from
1954 to 1955 in the organization and the scope of the operational actions conducted by the Head of
Directorate of the 7th Reconnaissance Command of the Frontier Guards. The characteristic feature
of this period is a clear evolution of work methods that were applied in the contacts with the
intelligence network. The guidelines and recommendations in this scope can be found in the report
prepared by Stefan Sobczak, Colonel, the Head of Directorate of the 7th Reconnaissance Command
of the Frontier Guards in June 1955.

Key words: Reconnaissance Command of the Frontier Guards, Head of Directorate of the 7th
Reconnaissance Command, Stefan Sobczak, the Frontier Guards, ministry of Public Security,
Committee for Public Security, intelligence, operational activities, border, border protection. 
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PRZEGLĄD ARCHIWALNY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Tom 8, Warszawa 2015, s. 269–312

Piotr Byszewski
(Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)

Sprawa kryptonim „Prospekt” 

– inwigilacja 

Mariana Gołębiewskiego 

przez Departament III MSW

(styczeń 1957 r. – czerwiec 1970 r.)

Amne stia z 27 kwiet nia 1956 r. przy nio sła wol ność 30–35 ty siąc om ska za nym
w okre sie po wo jen nym za dzia łal ność nie pod le gło ścio wą1. Opusz cze nie wię zień
nie ozna cza ło dla nich, nie ste ty, au to ma tycz ne go po wro tu do nor mal nej eg zy -

sten cji. Ze wzglę du na prze szłość mie li ogrom ne trud no ści ze zna le zie niem pra cy, po -
wro tem na stu dia itp.2 Więk szość zo sta ła też ob ję ta „kon tro lą ope ra cyj ną” przez Służ bę
Bez pie czeń stwa3. 

Dru gie go lip ca 1957 r. za twier dzo no Wy tycz ne do pra cy ope ra cyj nej w za kre sie ujaw -
nia nia, roz pra co wa nia i zwal cza nia wro giej an ty pań stwo wej dzia łal no ści ele men tów bur -
żu azyj no -na cjo na li stycz nych, b. pod zie mia, WRN i pra wi cy lu do wej. We dług MSW
„wro gie, nie prze jed na ne ele men ty re ak cyj ne (b. PSL, ka dry b. AK -WiN, en dec kie,
b. WRN) zbie ra ją swe roz bi te si ły do wal ki z wła dzą lu do wą […]. Wśród nie któ rych grup
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1 J. My sia kow ska, Wro go wie „wła dzy lu do wej” po Paź dzier ni ku’56, „Glau ko pis” 2009, nr 13–14,
s. 262.

2 Zob. A. Pie trzak, Żoł nie rze ba ta lio nu AK „Zoś ka” re pre sjo no wa ni w la tach 1944–1956, War sza -
wa 2008, s. 116–119.

3 Na te mat in wi gi la cji żoł nie rzy pod zie mia nie pod le gło ścio we go po 1956 r. zob.: P. Ni wiń ski, Dzia -
ła nia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji wo bec śro do wisk kom ba tan tów wi leń skiej AK 1945–1980, War -
sza wa 2009; T. Bal bus, „Zgod nie z in struk cją spo tka łem się…”. Kon fi den ci SB wo bec pre ze sa II Za rzą du
Głów ne go WiN płk. Fran cisz ka Nie po kól czyc kie go (wy bór ra por tów agen tu ry z lat 1957–1974), „Apa -
rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 1, s. 193–281; 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 r. na Wy brze żu Gdań skim,
„Pa mięć i Spra wie dli wość” 2005, nr 1, s. 271–316; A. Pie trzak, op. cit., s. 119–125.
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b. WiN, NSZ, AK, a tak że BCh – szcze gól nie tych, któ re dzia ła ły po wy zwo le niu – na -
dal ist nie je moż li wość zor ga ni zo wa nej dzia łal no ści”. Na ka za no więc ob ję cie tych osób
i śro do wisk in wi gi la cją w ra mach spraw agen tu ral nej ob ser wa cji na oso bę bądź gru pę4.
Wy ni ka ło to z obo wią zu ją cej w tym cza sie In struk cji nr 03/55 o za sa dach pro wa dze nia
roz pra co wa nia agen tu ral ne go i ewi den cji ope ra cyj nej w or ga nach bez pie czeń stwa pu -
blicz ne go PRL z 11 mar ca 1955 r., na ka zu ją cej ob ję cie agen tu ral ną ob ser wa cją (spra wą
ewi den cyj no -ob ser wa cyj ną) osób ska za nych w prze szło ści za „szcze gól nie nie bez piecz -
ne prze stęp stwa an ty pań stwo we”5.

Ja ko prze jaw „an ty pań stwo wej” dzia łal no ści SB uzna ła np. wstę po wa nie b. człon -
ków AK i WiN do ZBoWiD6. Za nie po ko je nie „bez pie ki” bu dzi ły tak że pró by udo ku men -
to wa nia przez kom ba tan tów daw nej dzia łal no ści (zbie ra nie ma te ria łów hi sto rycz nych,
pi sa nie wspo mnień i opra co wań) czy od na wia nie kon tak tów z okre su wspól nej wal ki7.
Pew na część kom ba tan tów utrzy my wa ła kon tak ty z emi gra cją na Za cho dzie, co dla SB
by ło pod sta wą do po dej rze wa nia ich o współ pra cę z wy wia dem. „Bez pie ka” skrzęt nie
gro ma dzi ła też wszel kie in for ma cje (praw dzi we i fał szy we) o po sia da niu bro ni, pró bach
jej zdo by cia itp.8

W rze czy wi sto ści jed nak tyl ko nie licz ni by li zde cy do wa ni na kon ty nu owa nie dzia -
łal no ści nie pod le gło ścio wej9. Jed nym z nich był Ma rian Go łę biew ski (1911–1996)
– uczest nik kam pa nii we Fran cji w 1940 r., ci cho ciem ny, ofi cer AK i WiN, przed aresz -
to wa niem przez MBP w stycz niu 1946 r. był sze fem szta bu i za stęp cą ko men dan ta Okrę gu
Lu bel skie go WiN. Aresz to wa ny 21 stycz nia 1946 r. w War sza wie, 3 lu te go 1947 r. zo stał
ska za ny przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie w pro ce sie I Za rzą du WiN na karę
śmier ci. Wy rok za mie nio no na do ży wot nie wię zie nie, a na stęp nie zła go dzo no do 15 lat
po zba wie nia wol no ści. Za zor ga ni zo wa nie bun tu w wię zie niu w Sie ra dzu (gru dzień
1955 r.) WSR w Ło dzi 17 lu te go 1956 r. ska zał go na do ży wot nie po zba wie nie wol no ści.
Jed nak już 19 czerw ca Sąd Naj wyż szy w ca ło ści uchy lił wy rok, a 21 czerw ca Go łę biew -
ski opu ścił wię zie nie10. Pierw sze do nie sie nie na je go te mat „bez pie ka” otrzy ma ła
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4 J. My sia kow ska, op. cit., s. 263–264, 268.
5 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. 61–62, 67–68; F. Mu siał, Pod ręcz nik bez pie ki, Kra ków 2007, s. 310–311.
6 P. Ni wiń ski, op. cit., s. 273–279; J. My sia kow ska, op. cit., s. 264.
7 P. Ni wiń ski, op. cit., s. 281–296; J. Mar sza lec, Pol skie Pań stwo Pod ziem ne. Cią głość i trwa nie,

„Pa mięć i Spra wie dli wość” 2002, nr 2, s. 29. 
8 AIPN, 1585/4516, In for ma cja o sta nie spraw do ty czą cych by łe go pod zie mia i waż niej sze roz pra -

co wa nia, 30 III 1962 r., k. 191–199.
9 Ł. Ka miń ski, Pol skie Pań stwo Pod ziem ne – dłu gie trwa nie w PRL (1956–1989), „Pa mięć i Spra wie -

dli wość” 2002, nr 2, s. 62; A. Frisz ke, Opo zy cja po li tycz na w PRL 1945–1980, Lon dyn 1994, s. 124–126.
10 Ze wzglę du na ogra ni czo ną ob ję tość ni niej sze go artykułu zre zy gno wa no z za miesz cze nia choć by

krót kie go bio gra mu Ma ria na Go łę biew skie go. Do dzi siaj nie uka za ła się je go bio gra fia. Z do tych cza so -
wych opra co wań naj war to ściow szy jest wy da ny w Lu bli nie w 2011 r. wy wiad rze ka Bo mnie tyl ko wol -
ność in te re su je…, prze pro wa dzo ny przez Da riu sza Bal ce rzy ka, z ob szer nym wstę pem au tor stwa Justy ny
Du dek (Lublin 2011). Kil ka krot nie ży cio rys M. Go łę biew skie go lub ar ty ku ły bio gra ficz ne je mu po świę -
co ne by ły pu bli ko wa ne, m.in.: I. Ca ban, Lu dzie Lu bel skie go Okrę gu Ar mii Kra jo wej, Lu blin 1995, s. 54–55; 
K.A. Toch man, Puł kow nik Ma rian Go łę biew ski, „Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN-u” 1997, nr 10, s. 19–41;
Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi słość” w do ku men tach, t. VI, cz. 2, oprac. A. Za gór ski, Wro cław 2000,
s. 190–195; P. By szew ski, Ma rian Go łę biew ski [w:] Opo zy cja w PRL. Słow nik bio gra ficz ny 1956–89,
t. 1, red. J. Skó rzyń ski, P. So wiń ski, M. Strasz, War sza wa 2000, s. 106–107; M. Za jącz kow ski, Ma rian
Go łę biew ski (1911–1996) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny w Pol sce 1944–1956. Słow nik bio gra ficz ny,
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w listopa dzie te go ro ku. TW ps. „Le na” prze ka zał in for ma cję, że Go łę biew ski w roz mo -
wie „py tał go, czy jest go tów pod jąć wro gą, an ty pań stwo wą dzia łal ność”. W tym cza sie
Go łę biew ski wstą pił do ZBoWiD i zo stał na wet wy bra ny do władz po wia to wych w Hru -
bie szo wie. We dług ma te ria łów SB roz wi nął tym sa mym „ak tyw ną dzia łal ność” w ce lu
opa no wa nia ZBoWiD przez by łych akow ców. Wkrót ce jed nak zo stał wy klu czo ny ze
związ ku11 (gru dzień 1958 r.)12. Ka pi tan Ta de usz Kraw czyk z Wy dzia łu I De par ta men -
tu III MSW 21 stycz nia 1957 r. zło żył wnio sek o za ło że nie na Go łę biew skie go spra wy
ewi den cyj no -ob ser wa cyj nej; za twier dzo no go jesz cze te go sa me go dnia. W uza sad nie -
niu funk cjo na riusz po dał, że Go łę biew ski „utrzy mu je kon tak ty z b. czł[on ka mi] WiN rze -
ko mo w ce lach or ga ni za cyj nych”13. Spra wa otrzy ma ła kryp to nim „Pro spekt” (póź niej zo -
sta ła prze kwa li fi ko wa na na spra wę ope ra cyj nej ob ser wa cji). 

Do in wi gi la cji wy ko rzy sta no taj nych współ pra cow ni ków, m.in. ps.: „Le na”, „Ma ria”
(nie moż na wy klu czyć, że by ła to jed na oso ba)14, „Żmudz ki”15, „Jur”16, „A”17, „Wier ny”,
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t. II, Kraków–War sza wa–Wro cław 2002, s. 141–148; W. Mu szyń ski, Go łę biew ski Ma rian [w:] En cy klo -
pe dia „bia łych plam”, t. VII, Ra dom 2002, s. 73–75; K.A. Toch man, Słow nik bio gra ficz ny ci cho ciem -
nych, t. II, Zwie rzy niec–Rze szów 2007, s. 55–61; Z. Zie liń ski, Lu dzie hru bie szow skiej kon spi ra cji,
Lu blin 2009, s. 11–76.

11 AIPN, 01224/1061, mf, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy Ma ria na Go łę biew skie go
ps. „Ir ka”–„Ko rab”, 6 XI 1961 r., b.p.; ibi dem, Wy ciąg z do nie sie nia inf. ps. „S” z 9 I 1958 r., 7 II 1958 r.;
ibi dem, No tat ka in for ma cyj na dot. ana li zy ma te ria łów w spra wie ope ra cyj nej ob ser wa cji prze ciw ko
Maria no wi Go łę biew skie mu ps. „Ko rab”, 22 XI 1963 r., b.p.; Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa wobec
orga ni za cji „Ruch”, wstęp, wy bór i oprac. P. By szew ski, War sza wa 2008, s. 112.

12 Bo mnie tyl ko wol ność…, s. 24.
13 AIPN, 01224/1061, mf, Po sta no wie nie o za ło że niu SEO krypt. „Pro spekt”, 21 I 1957 r., b.p.
14 He le na Mo or ps. „Halsz ka”, „Ju ka” (ur. 1909), żoł nierz AK, kol por ter ka w BIP Okrę gu Lu bel skie -

go, na stęp nie łącz nicz ka Ke dy wu Okrę gu Lu bel skie go, prze nie sio na do re fe ra tu okrę go we go „PŻ” (Po -
moc Żoł nie rzom), w paź dzier ni ku 1945 r. wy szła z kon spi ra cji. Po woj nie księ go wa w Wo je wódz kiej
Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go w Lu bli nie. By ła TW ps. „Ma ria”, „Le na”. Praw do po dob nie je sie nią
1944 r. zo sta ła po zy ska na do współ pra cy przez NKWD, w stycz niu 1945 r. prze ka za na do dys po zy cji
MBP. W 1946 r. za trzy ma na przez WUBP w Lu bli nie, zwol nio na z bra ku do wo dów wi ny. Po now nie
w dys po zy cji WUBP w Lu bli nie i Wy dzia łu III KW MO w Lu bli nie, wy re je stro wa na z sie ci TW w sier -
pniu 1973 r. W la tach 1971–1973 w ope ra cyj nym za in te re so wa niu Wy dzia łu III KW MO w Lu bli nie.
L. Pie trzak, W ubec kiej mat ni, „Uwa żam Rze”, 8 IX 2013; kar to te ka ogól no in for ma cyj na, kar to te ka „fak -
to lo gicz na”, kar ty E -15, dzien nik ar chi wal ny i dzien nik re je stra cyj ny KW MO/WUSW w Lu bli nie.

15 Sta ni sław Wnuk ps. „Opal” (ur. 1915), kpt. rez. WP, żoł nierz ZWZ -AK, DSZ, in for ma tor i TW
ps. „Iskra”, „Żmudz ki”. Ukoń czył Szko łę Pod cho rą żych Re zer wy Pie cho ty przy 9. pp Leg. Od po cząt -
ku oku pa cji w ZWZ -AK, za stęp ca ko men dan ta Pla ców ki Cho del w Re jo nie I Ob wo du AK Lu blin, od lu -
te go 1944 r. za stęp ca do wód cy w od dzia le Hie ro ni ma De ku tow skie go ps. „Za po ra”. Ujaw nił
się 21 VII 1945 r. i 10 X 1945 r., brał udział w pra cach Ko mi sji Li kwi da cyj nej AK w Lu bli nie. Aresz to -
wa ny 21 XII 1945 r. przez WUBP w Lu bli nie (po dej rze wa ny o pro wa dze nie dzia łal no ści kon spi ra cyj -
nej), osa dzo ny w aresz cie śled czym w Lu bli nie, na stęp nie prze wie zio ny do War sza wy,
zwol nio ny 18 X 1946 r. Kan dy dat w wy bo rach do sej mu z li sty PSL -No we Wy zwo le nie (lu ty 1947). La -
tem 1949 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w śledz twie przez 2 la ta, zwol nio ny bez wy ro ku. Po zy ska ny
do współ pra cy przez WUBP w Lu bli nie po aresz to wa niu w grud niu 1945 r. Po now nie po zy ska ny
do współ pra cy 7 IV 1953 r. przez WUBP w Lu bli nie, póź niej na kon tak cie Wy dzia łu III KW MO
w Lublinie, zdję ty z ewi den cji 16 I 1990 r. Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi słość” w do ku men tach, t. VI,
cz. 3, red. A. Za gór ski, Wro cław 2000, s. 781–782; L. Pie trzak, op. cit.; kar to te ka ogól no in for ma cyj na Biu -
ra „C” MSW, kar ta re je stra cyj na TW; dzien nik ar chi wal ny i dzien nik re je stra cyj ny WUSW w Lu bli nie.

16 Mie czy sław Ja wor ps. „Chmiel” (ur. 1923), od lip ca 1943 r. do mar ca 1946 r. żoł nierz AK, DSZ,
WiN, aresz to wa ny 16 III 1946 r. przez WUBP w Lu bli nie, wy ro kiem WSR w Lu bli nie z 21 III 1947 r.
ska za ny na 4 la ta wię zie nia, zwol nio ny 16 III 1950 r. Po wyj ściu na wol ność pra co wał ja ko fo to graf 
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„Ma rec ki”, „Łuk” i „Wa lew ski”18, i pod da no kon tro li ko re spon den cję Go łę biew skie go.
W paź dzier ni ku 1961 r. za ło żo no w je go miesz ka niu pod słuch po ko jo wy, nie uzy ska no
jed nak żad nych in for ma cji ma ją cych „war tość ope ra cyj ną”. Po now nie za mie rza no za in -
sta lo wać u nie go pod słuch w stycz niu 1964 r., acz kol wiek autorowi nie uda ło się usta lić,
czy rze czy wi ście do te go do szło (w Pla nie ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy ope -
ra cyj nej ob ser wa cji prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu ps. „Ko rab” z 19 XII 1963 r.
jest od ręcz na ad no ta cja, że Biu ro „T” pod słu chu nie za ło ży ło). Ze wzglę du na je go zna -
jo mych z okre su oku pa cji do in wi gi la cji włą czo no tak że wy dzia ły III ko mend wo je wódz -
kich MO w Lu bli nie, Byd gosz czy, Wro cła wiu, Olsz ty nie i Gdań sku19.

Po dej rze nia SB wzbu dzi ła du ża ak tyw ność Go łę biew skie go, np. od no wie nie przez
nie go w krót kim cza sie licz nych zna jo mo ści z okre su oku pa cji, udział w spo tka niach
i uro czy sto ściach kom ba tanc kich. Usta lo no, że utrzy my wał kon tak ty ko re spon den cyj ne
z daw ny mi ko le ga mi, prze by wa ją cy mi po woj nie na emi gra cji, m.in. z b. ci cho ciem nym
Adol fem Pil chem czy z dzien ni ka rzem Ra dia Wol na Eu ro pa Ta de uszem Ka tel ba chem
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w Wy twór ni Pa mią tek w Kar pa czu, od 1956 r. pro wa dził w Mi ko łaj kach za kład fo to gra ficz ny. W mar -
cu 1958 r. po zy ska ny przez Re fe rat ds. SB KP MO w Mrą go wie w cha rak te rze TW, na stęp nie prze ję ty
przez Wy dział II KW MO w Olsz ty nie, współ pra cę za koń czo no w kwiet niu 1975 r. Po now nie po zy ska -
ny w stycz niu 1979 r. (ja ko KO, od ma ja 1979 ja ko TW) przez Wy dział II KW MO/WUSW w Su wał -
kach, prze ka za ny do Re fe ra tu ds. SB KM MO/RUSW w Gi życ ku. Wy eli mi no wa ny z sie ci TW
21 VIII 1989 r. W okre sie współ pra cy z SB uży wał pseu do ni mów „Jur” i „Je rzy”. AIPN, 01820/17,
t. 91, No tat ka dot. Mie czy sła wa Ja wo ra, 6 VII 1970 r., k. 102–103; kar to te ki ogól no in for ma cyj na
i zagad nie nio wa b. KW MO/WUSW w Po zna niu; kar to te ka ogól no in for ma cyj na b. KW MO/WUSW
w Lu bli nie; kar to te ka ogól no in for ma cyj na b. Wy dzia łu „C” KW MO/WUSW w Su wał kach; dzien nik
re je stra cyj ny b. KW MO/WUSW w Su wał kach; dzien nik re je stra cyj ny KW MO/WUSW w Olsz ty nie;
No ta nr 216/09 z 4 XI 2009 r. do ty czą ca da nych iden ty fi ku ją cych toż sa mość osób, któ re prze ka zy wa -
ły in for ma cje o wnio sko daw cy or ga nom bez pie czeń stwa pań stwa, wy sta wio na przez OBUiAD IPN
w War sza wie. 

17 Jó zef Śmiech ps. „Ciąg”, „Rzy mia nin”, „Kę dzior”, „Zwie rzy niec ki” (1915–1982), kpt. WP, żoł -
nierz ZWZ -AK, DSZ, WiN. Czło nek Kor pu su Ka de tów nr 1 we Lwo wie, elew Szko ły Pod cho rą żych
Pie cho ty w Ko mo ro wie k. Ostro wi Ma zo wiec kiej (1936–1939). W kam pa nii wrze śnio wej wal czył w sze -
re gach 7. pp. Od li sto pa da 1939 r. w ZWZ, do wód ca Pla ców ki ZWZ -AK w Du bien ce n. Bu giem (1941),
od stycz nia 1943 r. do wód ca plu to nu w od dzia le AK „Pod la skie go”, póź niej za stęp ca do wód cy od dzia -
łu, od ma ja 1943 r. do wo dził od dzia łem par ty zanc kim bro nią cym lud no ść pol ską przed wy sie dle nia mi
w pół noc no -wschod niej czę ści pow. za moj skie go, we wrze śniu 1943 r. brał udział w roz bi ciu wię zie nia
w Bił go ra ju, uczest ni czył w ak cji „Bu rza” na Za mojsz czyź nie. Po wkro cze niu wojsk so wiec kich po zo -
stał w kon spi ra cji, od wrze śnia 1944 r. do sierp nia 1945 r. ko men dant Re jo nu III Ob wo du AK -DSZ
Hrubie szów, do paź dzier ni ka 1945 r. do wo dził od dzia łem WiN na te re nie Ob wo du Hru bie szów. W paź -
dzier ni ku 1946 r. wy je chał w oko li ce Byd gosz czy, aresz to wa ny 21 X 1946 r., wy ro kiem WSR w Lu bli -
nie z lu te go 1947 r. ska za ny na 15 lat wię zie nia, zwol nio ny wio sną 1956 r. Po wyj ściu na wol ność
pro wa dził go spo dar stwo rol ne w Skier bie szo wie. 26 III 1958 r. po zy ska ny do współ pra cy przez SB w cha -
rak te rze taj ne go współ pra cow ni ka, od 9 VI 1969 r. na kon tak cie Re fe ra tu SB KP MO w Za mo ściu,
od 18 IX 1975 r. na kon tak cie Wy dzia łu III KW MO/WUSW w Za mo ściu. Uży wał pseu do ni mów „A”
i „Wi cher”. Wy eli mi no wa ny z sie ci 22 IV 1982 r. z po wo du zgo nu. Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi -
słość”…, t. VI, cz. 3, s. 715–717; kar to te ka ogól no in for ma cyj na, dzien nik ar chi wal ny i dzien nik
rejestracyj ny WUSW w Za mo ściu; kse ro ko pia dzien ni ka re je stra cyj ne go WUSW w Lu bli nie.
Zob. K.A. Toch man, TW „Ciąg” do no si…, „Na sza Pol ska” 2007, nr 8.

18 Per so na liów TW ps. „Łuk”, ps. „Wa lew ski”, ps. „Wier ny” i ps. „Ma rec ki” nie uda ło się usta lić.
19 AIPN, 01224/1061, mf, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy Ma ria na Go łę biew skie go

ps. „Ir ka”–„Ko rab”, 6 XI 1961 r., b.p.; ibi dem, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy ope ra cyj nej
obser wa cji prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu ps. „Ko rab”, 19 XII 1963 r., b.p.
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(po znał go w 1941 r. w Por tu ga lii)20. Prze ka zy wa ne przez TW do no sy wska zy wa ły, że
Go łę biew ski za mie rzał po now nie za an ga żo wać się w dzia łal ność nie pod le gło ścio wą.
Pod tym ką tem miał son do wać swo ich daw nych pod wład nych. Przy kła do wo w kwiet -
niu 1957 r. TW ps. „Ma ria” do no sił o roz mo wie, w któ rej Go łę biew ski miał stwier dzić,
że ko mu ni ści „wcze śniej czy póź niej mu szą odejść i po nieść od po wie dzial ność za zbrod -
nie wo bec na ro du”. Miał też do dać, że „obec nie pod płasz czy kiem ZBoWiD moż na
z powo dze niem zor ga ni zo wać b. pod zie mie i przy go to wać do wal ki prze ciw ko ko mu ni -
zmo wi”21. We dług Pla nu ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy Ma ria na Go łę biew skie -
go ps. „Ir ka”–„Ko rab” z 6 li sto pa da 1961 r. in for ma cje od TW wska zy wa ły, że
„Go łę biow ski [tak w ory gi na le – P.B.] jest bar dzo wro go uspo so bio ny do PRL, a moż na
po wie dzieć, że wręcz pa ła nie na wi ścią. Sta le ma rzy o wy bu chu woj ny, któ ra – wg nie -
go – przy nie sie upa dek ustro ju w Pol sce”22. 

Usta lo no, że Go łę biew ski utrzy my wał kon tak ty z wie lo ma ofi ce ra mi AK i WiN in -
wi gi lo wa ny mi w tym cza sie przez SB, m.in. z Jó ze fem Ry bic kim (by li ra zem są dze ni
w pro ce sie I Za rzą du WiN), Ja nem Zien tar skim, Ja nem Ma cho niem (oby dwu po znał
w wię zie niu we Wron kach), Ze no nem Ja chym kiem, Kon ra dem Bar to szew skim (je go
daw ni pod ko mend ni, by li póź niej po dej rze wa ni o przy na leż ność do „Ru chu”)23. W sier -
pniu 1961 r. otrzy ma no in for ma cję, z któ rej wy ni ka ło, że Go łę biew ski „jeź dzi po te re nie
ca łe go kra ju i sta ra się na wią zy wać kon tak ty z ludź mi z by łe go pod zie mia. W związ ku
z sy tu acją ber liń ską [wy buch kry zy su ber liń skie go w czerw cu 1961 r. – przyp. P.B.] miał
mon to wać nie le gal ną or ga ni za cję o cha rak te rze szkie le to wym z za da niem pod ję cia dzia -
łal no ści kontr re wo lu cyj nej w od po wied nim mo men cie”24. W tym sa mym cza sie Re fe rat
SB KP MO w To ma szo wie Lu bel skim pro wa dził spra wę ope ra cyj ne go spraw dze nia, którą

Sprawa kryptonim „Prospekt” – inwigilacja Mariana Gołębiewskiego...
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

273

20 Ibi dem, No tat ka in for ma cyj na dot. kon tak tów Ma ria na Go łę biew skie go, 3 VII 1957 r., b.p.; ibi -
dem, Ra port do ty czą cy Ma ria na Go łę biew skie go, b. za stęp cy ko men dan ta Okrę gu Lu bel skie go org.
WiN, 19 VII 1957 r., b.p.; ibi dem, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy Ma ria na Go łę biew skie -
go ps. „Ir ka”–„Ko rab”, 6 XI 1961 r., b.p.; ibi dem, No tat ka in for ma cyj na dot. ana li zy ma te ria łów w spra -
wie ope ra cyj nej ob ser wa cji prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu ps. „Ko rab”, 22 XI 1963 r., b.p.;
ibi dem, Od pis do nie sie nia TW ps. „Jur”, 22 XI 1963 r., b.p.; AIPN, 0296/89, t. 2, No tat ka z ana li zy spra -
wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro wa dzo ne go śledz twa do spra wy krypt. „Ome -
ga”, 21 VIII 1970 r., k. 349–354; Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 112–113.

21 AIPN, 01224/1061, mf, Ra port do ty czą cy Ma ria na Go łę biew skie go, b. za stęp cy ko men dan ta Okrę -
gu Lu bel skie go org. WiN, 19 VII 1957 r., b.p.; ibi dem, Od pis no tat ki służ bo wej za stęp cy ko men dan ta
po wia to we go MO ds. bez pie czeń stwa w Hru bie szo wie por. W. Sze re me ty, sier pień 1961 r., b.p.; AIPN,
0296/89, t. 2, No tat ka z ana li zy spra wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro wa dzo ne go
śledz twa do spra wy krypt. „Ome ga”, 21 VIII 1970 r., k. 362–365.

22 AIPN, 01224/1061, mf, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy Ma ria na Go łę biew skie go
ps. „Ir ka”–„Ko rab”, 6 XI 1961 r., b.p.

23 Ibi dem; ibi dem, No tat ka in for ma cyj na dot. ana li zy ma te ria łów w spra wie ope ra cyj nej ob ser wa cji
prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu ps. „Ko rab”, 22 XI 1963 r., b.p.; AIPN, 01820/17, t. 73, No tat -
ka dot. Ja na Ma cho nia, 3 VII 1970 r., k. 79; ibi dem, t. 92, No tat ka służ bo wa dot. prze bie gu re ali za cji za -
dań TW ps. „Je rzy” od no śnie do fi gu ran tów spraw krypt. „Pro spekt” prze ciw ko Ma ria no wi
Go łę biew skie mu i krypt. „Roz łam” prze ciw ko Wa cła wo wi So ro ce, roz pra co wy wa nych przez De par ta -
ment III MSW w War sza wie, 26 VIII 1970 r., k. 2; AIPN, 0296/89, t. 2, No tat ka z ana li zy spra wy krypt.
„Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro wa dzo ne go śledz twa do spra wy krypt. „Ome ga”,
21 VIII 1970 r., k. 352, 355, 363–365, 400. 

24 AIPN, 01224/1061, mf, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy Ma ria na Go łę biew skie go
ps. „Ir ka”–„Ko rab”, 6 XI 1961 r., b.p.; ibi dem, No tat ka in for ma cyj na dot. ana li zy ma te ria łów w spra wie
ope ra cyj nej ob ser wa cji prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu ps. „Ko rab”, 22 XI 1963 r., b.p.; ibi dem, 
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ob ję to pię ciu by łych człon ków WiN, daw nych pod ko mend nych Go łę biew skie go. Z mate -
ria łów SB wy ni ka, że w cza sie kry zy su ber liń skie go mie li oni przy go to wy wać się do pod -
ję cia dzia łal no ści kon spi ra cyj nej – ty po wa li lu dzi, z któ rych mo gli utwo rzyć od dział
par ty zanc ki, oraz sta ra li się zdo być broń25. We dług opra co wa ne go przez De par ta -
ment III do ku men tu pt. „In for ma cja o sta nie spraw do ty czą cych by łe go pod zie mia i waż -
niej sze roz pra co wa nia” z 30 III 1962 r. Wy dział I De par ta men tu III MSW pro wa dził
spra wę gru po wą na Go łę biew skie go i sześć in nych osób. Po wo dem jej za ło że nia by ły in -
for ma cje o pró bach mon to wa nia szkie le to wej taj nej or ga ni za cji w wo je wódz twach lu -
bel skim i wro cław skim, a tak że w War sza wie26.

In for ma cje, ja kie otrzy my wa ła SB, nie tyl ko wska zy wa ły na moż li wość po now ne go
pod ję cia przez Go łę biew skie go dzia łal no ści kon spi ra cyj nej. Przy pusz cza no rów nież, że
mógł pró bo wać na wią zać współ pra cę z wy wia dem któ re goś z państw za chod nich, naj -
praw do po dob niej Sta nów Zjed no czo nych27. Miał tak że pla no wać wy jazd do USA „w ce -
lu na wią za nia kon tak tów z kie row nic twem ukra iń skie go pod zie mia i po ro zu mie nia się
co do wspól ne go dzia ła nia prze ciw ko ko mu ni stom”28. Dla ukra iń skiej emi gra cji w USA
Go łę biew ski nie był po sta cią ano ni mo wą – trze ba pa mię tać, że z je go ini cja ty wy do szło
w ma ju 1945 r. do po ro zu mie nia po mię dzy pol skim pod zie miem nie pod le gło ścio wym
i OUN -UPA z po łu dnio wo -wschod niej Lu belsz czy zny29. Jed nak że od na le zio ne do tąd

Piotr Byszewski
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

274

Od pis no tat ki służ bo wej za stęp cy ko men dan ta po wia to we go MO ds. bez pie czeń stwa w Hru bie szo wie
por. W. Sze re me ty, sier pień 1961 r., b.p.

25 Ibi dem, Od pis no tat ki służ bo wej opra co wa nej przez za stęp cę ko men dan ta po wia to we go MO
ds. SB w Hru bie szo wie por. W. Sze re me ty, sier pień 1961 r., b.p.; ibi dem, No tat ka in for ma cyj na
dot. analizy ma te ria łów w spra wie ope ra cyj nej ob ser wa cji prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu
ps. „Ko rab”, 22 XI 1963 r., b.p.; AIPN, 1585/4516, In for ma cja dot. dzia łal no ści śro do wisk sa na cyj nych
na te re nie kra ju w 1961 r., sty czeń 1962 r., k. 134; Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 113. 

26 AIPN, 1585/4516, k. 191. Być mo że cho dzi ło tu o wspo mnia ną spra wę pro wa dzo ną na by łych
pod wład nych Go łę biew skie go. Nie moż na wy klu czyć, że ww. spra wą ob ję to tak że i je go, a jej pro wa -
dze nie (ze wzglę du na oso bę Go łę biew skie go) prze jął Wy dział I De par ta men tu III MSW. Ma te ria łów
z tej spra wy do tąd nie od na le zio no. 

27 AIPN, 01224/1061, mf, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy Ma ria na Go łę biew skie go
ps. „Ir ka”–„Ko rab”, 6 XI 1961 r., b.p.; ibi dem, No tat ka służ bo wa dot. Ma ria na Go łę biew skie go opra co -
wa na przez mjr. S. Haw ry lu ka z Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW, 14 X 1961 r., b.p.; ibi dem, No tat ka
służ bo wa spo rzą dzo na przez mjr. S. Haw ry lu ka, 11 IV 1962 r., b.p.; ibi dem, No tat ka in for ma cyj na dot.
ana li zy ma te ria łów w spra wie ope ra cyj nej ob ser wa cji prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu ps. „Ko -
rab”, 22 XI 1963 r., b.p.; ibi dem, Plan ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy ope ra cyj nej ob ser wa cji
prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu ps. „Ko rab”, 19 XII 1963 r., b.p.; AIPN, 1585/4516, In for ma cja
dot. dzia łal no ści śro do wisk sa na cyj nych na te re nie kra ju w 1961 r., sty czeń 1962 r., k. 134–135; Dzia ła -
nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 113.

28 AIPN, 01224/1061, mf, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW płk. A. Ma li ka
do na czel ni ka Wy dzia łu Skarg i Wnio sków MSW, 3 II 1965 r., b.p.; ibi dem, No tat ka służ bo wa z prze -
pro wa dzo nej roz mo wy z b. TW ps. „Ma ria”, li sto pad 1964 r., b.p.; ibi dem, Wy ciąg z no tat ki służ bo wej
z 22 IX 1964 r., 23 IX 1964 r., b.p.; Bo mnie tyl ko wol ność…, s. 29.

29 Zob.: G. Mo ty ka, R. Wnuk, Pa ny i re zu ny. Współ pra ca AK -WiN i UPA 1945–1947, War sza wa 1997,
s. 85–95; R. Wnuk, Lu bel ski Okręg AK, DSZ i WiN 1944–1947, War sza wa 2000, s. 125–135; Bo mnie
tyl ko wol ność…, s. 29, 41–42. Po ro zu mie nie pod pi sa no 21 V 1945 r. w Ru dzie Ró ża niec kiej. W je go wy -
ni ku za prze sta no walk po mię dzy pol skim pod zie miem an ty ko mu ni stycz nym a UPA. Obie stro ny zo bo -
wią za ły się do udzie la nia so bie po mo cy, w tym do dzia łań zbroj nych prze ciw ko oku pan tom (pierw sza
wspól na ak cja mia ła miej sce już 27 ma ja). Po ro zu mie nie ob ję ło swo im za się giem po wia ty: Chełm, Hru -
bie szów, Bił go raj, To ma szów Lu bel ski i Lu ba czów.
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mate ria ły wska zu ją, że nie utrzy my wał on w tym cza sie żad nych kon tak tów ko re spon -
den cyj nych z emi gran ta mi ukra iń ski mi na Za cho dzie30.

W czerw cu i sierp niu 1965 r. SB otrzy ma ła dwie bar dzo waż ne in for ma cje. 16 czerw -
ca TW ps. „Kle szew ski”31 (był na kon tak cie Wy dzia łu III K MO m.st. War sza wy) po dał
in for ma cję prze ka za ną mu przez płk. Ja na Zien tar skie go, że Go łę biew ski za ło żył taj ną
an ty ko mu ni stycz ną or ga ni za cję mło dzie żo wą. We dług do nie sie nia or ga ni za cja mia ła mieć
swo je ko mór ki w Ło dzi (głów ną), Bia łym sto ku, Lu bli nie, War sza wie i Po zna niu32. Tak -
że TW ps. „Mo ciń ski”33 w do nie sie niu zło żo nym 31 sierp nia 1965 r. po in for mo wał, że
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30 AIPN, 01820/17, t. 90, No tat ka służ bo wa z prze glą du ko re spon den cji za gra nicz nej Ma ria na Go łę -
biew skie go, 8 VII 1970 r., k. 24–25; ibi dem, Da ne do ty czą ce wy jaz dów za gra nicz nych człon ków nie le -
gal nej or ga ni za cji „Ruch”, li sto pad 1970 r., k. 37–41; AIPN, 0296/89, t. 2, No tat ka dot. kon tak tów
za gra nicz nych po dej rza nych w spra wie krypt. „Ome ga”, 17 VII 1970 r., k. 176–189; ibi dem, t. 2, No tat -
ka z ana li zy spra wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro wa dzo ne go śledz twa do spra wy
krypt. „Ome ga”, 21 VIII 1970 r., k. 419–424. W ww. do ku men tach brak jest ja kiej kol wiek wzmian ki
dot. ewen tu al nych kon tak tów ko re spon den cyj nych Go łę biew skie go z emi gra cją ukra iń ską. Kon tak ty te
na wią zał do pie ro po wy jeź dzie z kra ju w 1982 r. Bo mnie tyl ko wol ność…, s. 29–30.

31 Prze my sław We iss (ur. 1906), ppłk dypl. WP, inż. sa mo cho do wy. Od 1934 r. słu żył w WP, we
wrze śniu 1939 r. wal czył w sze re gach 10. DP, na stęp nie prze do stał się do Fran cji, w kwiet niu 1940 r. ob -
jął sta no wi sko sze fa szta bu 1. pac wcho dzą ce go w skład 1. DGren., ran ny pod czas walk na Li nii Ma gi -
no ta. Po ka pi tu la cji Fran cji prze do stał się do Wiel kiej Bry ta nii, w stycz niu 1942 r. zo stał od de le go wa ny
do PSZ w ZSRR, wal czył w sze re gach II Kor pu su Pol skie go we Wło szech, ran ny w bi twie pod Mon te
Cas si no. Po wró cił do Pol ski, od lu te go 1946 r. słu żył w WP, brał udział w wal kach z UPA. W 1948 r.
aresz to wa ny i zde gra do wa ny (pod za rzu ta mi zdra dy sta nu oraz usi ło wa nia za bój stwa żo ny), w 1949 r.
ska za ny na 4 la ta wię zie nia. Zre ha bi li to wa ny w 1956 r., przy wró co no mu rów nież sto pień ofi cer ski. Wy -
dział VIII WUBP w War sza wie 28 IV 1954 r. na pod sta wie ma te ria łów kom pro mi tu ją cych po zy skał go
do współ pra cy ja ko inf. ps. „Kle szew ski”. Wy eli mi no wa ny z sie ci w kwiet niu 1956 r., 13 VIII 1956 r.
zo stał po now nie za re je stro wa ny ja ko TW. W 1957 r. prze ję ty przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy.
Po wstą pie niu do PZPR w ma ju 1957 r. był wy ko rzy sty wa ny ja ko kon takt po uf ny. Po skre śle niu z li sty
kan dy da tów PZPR (ja ko oso ba „ide olo gicz nie ob ca”) 25 XI 1960 r. zo stał po now nie za re je stro wa ny jako
TW przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy. Był wy ko rzy sty wa ny przede wszyst kim do in wi gi la cji
b. żoł nie rzy AK i WiN (m.in. b. ko men dan ta Okrę gu Kie lec kie go płk. Ja na Zien tar skie go) oraz śro do -
wisk pol skiej emi gra cji. Wy eli mi no wa ny z sie ci TW 31 V 1978 r. ze wzglę du na za awan so wa ny wiek
i zły stan zdro wia (utra ta słu chu). AIPN, 001121/333; AIPN, 00744/1304, t. 1–14; kar to te ka ogól no in -
for ma cyj na b. SUSW w War sza wie.

32 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 108–109. In for ma cja ta jest w ak tach o sy gna tu rach:
AIPN, 01224/1061, Do nie sie nie TW ps. „Kle szew ski” z 16 VI 1965 r., b.p.; AIPN, 00744/1305, t. 6,
k. 338–339. Zob. też: AIPN, 0296/89, t. 2, No tat ka z ana li zy spra wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów
z ak tu al nie pro wa dzo ne go śledz twa do spra wy krypt. „Ome ga”, 21 VIII 1970 r., k. 365; AIPN, 01820/17,
t. 5, No tat ka służ bo wa do spra wy krypt. „Re wi dent”, 13 II 1970 r., k. 106.

33 Zyg munt Au gu stow ski (1913–2008), rot mistrz WP. Ab sol went Wy dzia łu Pra wa USB w Wil nie,
ofi cer Od dzia łu II SG WP, uczest nik kam pa nii wrze śnio wej, od 1940 r. w ZWZ -AK (Okręg Wi leń ski),
szef dy wer sji miej skiej w Wil nie, uczest nik walk o Wil no w 1944 r., po za ję ciu mia sta przez Ar mię Czer -
wo ną był do wód cą od dzia łu spe cjal ne go wy ko nu ją ce go wy ro ki na ko la bo ran tach i agen tach so wiec kich
służb spe cjal nych, w 1945 r. ewa ku ował się do Pol ski, or ga ni zo wał siat kę in for ma cyj ną na Wy brze żu.
Aresz to wa ny przez WUBP w Gdań sku 21 IV 1946 r., w lip cu 1946 r. zbiegł z aresz tu śled cze go w So -
po cie, po now nie aresz to wa ny przez WUBP w Olsz ty nie 25 X 1949 r., wy ro kiem WSR w Gdań sku ska -
za ny na 10 lat wię zie nia, na stęp nie na ka rę śmier ci za mie nio ną na do ży wo cie, zwol nio ny 6 II 1956 r.
Po zy ska ny do współ pra cy po aresz to wa niu w paź dzier ni ku 1949 r. 5 V 1956 r. zwer bo wa ny do współ -
pra cy przez UdsBP m.st. War sza wy ja ko in for ma tor ps. „Jan”. Po li kwi da cji UdsBP m.st. War sza wy był
na kon tak cie Wy dzia łu II K MO m.st. War sza wy, od wrze śnia 1959 r. Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW,
a na stęp nie Wy dzia łu II De par ta men tu IV MSW. Uży wał pseu do ni mów: „Bross”, „Mo ciń ski” (od 1962)
i „Ci vis” (od 1976). Wy re je stro wa ny z sie ci TW w 1989 r. Po wyj ściu na wol ność był wy ko rzy sty wa ny 

12_Byszewski:PA IPN 8  2015-12-18  01:22  Strona 275



jesz cze zi mą te go ro ku Go łę biew ski miał roz ma wiać z Zien tar skim na te mat „stwo rze -
nia ja kiejś gru py nie pod le gło ścio wej”34. 

Jed nak pro wa dzo ne da lej roz po zna nie przez wy mie nio nych TW oraz kon tro la ko re -
spon den cji Go łę biew skie go nie do star czy ły żad nych do wo dów po twier dza ją cych pro wa -
dze nie przez nie go „zor ga ni zo wa nej dzia łal no ści an ty pań stwo wej”35. W do ku men tach
nie ma np. ani jed nej wzmian ki, czy po przez kom bi na cję ope ra cyj ną pró bo wa no do pro -
wa dzić do za po zna nia Go łę biew skie go z TW ps. „Kle szew ski” lub TW ps. „Mo ciń ski”.
Z na pły wa ją cych in for ma cji wy ni ka ło, że ogra ni czył on w tym cza sie swo ją ak tyw ność.
We dług ma te ria łów SB głów ną te go przy czy ną by ło za ło że nie przez Go łę biew skie go ro -
dzi ny (w czerw cu 1962 r. za warł zwią zek mał żeń ski). Przy kła do wo TW ps. „Jur” w in -
for ma cji z 5 sierp nia 1966 r. stwier dził, że „Go łem biow ski [tak w ory gi na le – P.B.]
usta bi li zo wał swój tryb ży cia, oże nił się, jest oj cem dwoj ga dzie ci [...]. Ewen tu al ną dzia -
łal ność Go łem biow skie go prze ciw ko PRL na le ży wy klu czyć, pi sze sam i zbie ra wspo -
mnie nia z mi nio nych walk z oku pan tem nie miec kim, na kła nia przy tym in nych do tej
dzia łal no ści, mó wiąc, że trze ba to ro bić, że by zo sta wić dla po tom nych, co się da, to wy -
dać, a resz tę prze cho wać, nie okre śla spo so bu i miej sca”36. Tym cza sem Go łę biew ski już
wte dy za an ga żo wał się w two rze nie „Ru chu”, co mo gło być po wo dem je go zwięk szo nej
ostroż no ści. Oprócz te go – jak sam póź niej stwier dził w re la cji – w tym cza sie ogra ni -
czył swo je kon tak ty z akow ca mi37. 

Ze bra ne do tych czas ma te ria ły spra wy krypt. „Pro spekt” 19 mar ca 1968 r. zło żo no
do ar chi wum Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW. W pro wa dzo nej spra wie po zo sta wio no je -
dy nie ich stresz cze nie38. Kon ty nu owa no jed nak in wi gi la cję Go łę biew skie go, głów nie
po przez TW39, acz kol wiek nie przy no si ło to „spo dzie wa nych” wy ni ków. Uwa gę „bez -
pie ki” mo gły zwró cić je dy nie in for ma cje z kwiet nia 1969 r. o je go kon tak tach z Jó ze -
fem Ry bic kim i Zbi gnie wem Bry mem (b. do wód cą obro ny re du ty na Dwor cu
Pocz to wym w cza sie po wsta nia war szaw skie go), po dej rze wa ny mi o pi sa nie li stów
do Ra dia Wol na Eu ro pa40. Do pie ro w lu tym 1970 r. usta lo no, że Go łę biew ski utrzy mu -
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m.in. do roz pra co wy wa nia kom ba tan tów AK i WiN (płk. Fran cisz ka Nie po kól czyc kie go i płk. Ja na Zien -
tar skie go) oraz pol skiej emi gra cji. Zob.: T. Bal bus, op. cit., s. 225; P. Ni wiń ski, op. cit., s. 114–115, 136,
261–262; Sta ni sław Mi ko łaj czyk w do ku men tach apa ra tu bez pie czeń stwa, t. 3: Dzia łal ność w latach
1959–1966, wy bór W. Ba gień ski, F. Dą brow ski, F. Gry ciuk, War sza wa–Łódź 2010, s. 20–21.

34 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 110. Zob. też: AIPN, 01224/1061, mf, Wy ciąg z mel dun ku
źró dła ps. „Mo ciń ski” z 31 VII 1965 r., 14 IX 1965 r., b.p.; AIPN, 0296/98, t. 2, No tat ka z ana li zy spra -
wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro wa dzo ne go śledz twa do spra wy krypt. „Ome -
ga”, 21 VIII 1970 r., k. 365–366.

35 AIPN, 01820/17, t. 5, No tat ka służ bo wa do spra wy krypt. „Re wi dent”, 13 II 1970 r., k. 106; Dzia -
ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 114. 

36 AIPN, 01224/1061, mf, No tat ka służ bo wa st. ofi ce ra ope ra cyj ne go Wy dzia łu II De par ta men -
tu III MSW mjr. T. Kraw czy ka, 8 VIII 1966 r., b.p. Zob. też AIPN, 01820/17, t. 92, No tat ka służ bo wa
dot. prze bie gu re ali za cji za dań TW ps. „Je rzy” od no śnie do fi gu ran tów spraw krypt. „Pro spekt” prze -
ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu i krypt. „Roz łam” prze ciw ko Wa cła wo wi So ro ce, roz pra co wy wa -
nych przez De par ta ment III MSW w War sza wie, 26 VIII 1970 r., k. 2–5.

37 Re la cja M. Go łę biew skie go z lat 1995–1996 (mps w po sia da niu au to ra).
38 AIPN, 01222/2582, mf, Plan wstęp nych przed się wzięć do SOR krypt. „Pro spekt”, 20 III 1970 r., b.p. 
39 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 114–115. 
40 AIPN, 01222/2582, mf, Plan wstęp nych przed się wzięć do SOR krypt. „Pro spekt”, 20 III 1970 r.,

b.p. In for ma cja dot. Zbi gnie wa Bry ma mo że być błęd na. Od 1969 r. (praw do po dob nie od kwiet nia) był
in wi gi lo wa ny przez Wy dział II De par ta men tu III MSW w ra mach KE krypt. „Eko no mi sta”. Po wo dem 
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je kon tak ty z An drze jem Czu mą4 1 – w tym cza sie już in wi gi lo wa nym w ra mach SOR
krypt. „Re wi dent”42.

Oba wy SB mia ły w przy pad ku Go łę biew skie go re al ne pod sta wy. Jak sam twier dził,
za mie rzał po opusz cze niu wię zie nia kon ty nu ować dzia łal ność nie pod le gło ścio wą43. Te -
mu słu ży ło rów nież od no wie nie przez nie go wie lu zna jo mo ści, za rów no z okre su oku pa -
cji, jak i po by tu w wię zie niu. Wśród osób, z któ ry mi utrzy my wał sys te ma tycz ne kon tak ty,
był oj ciec An drze ja Czu my Igna cy – pro fe sor pra wa i wie lo let ni wy kła dow ca na KUL44.
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te go by ły kon tak ty Bry ma z b. człon ka mi KG AK. W ak tach kwe stio na riu sza nie ma wzmia nek o pi sa -
niu przez Bry ma li stów do RWE. Pro wa dze nie spra wy za koń czo no w paź dzier ni ku 1984 r.
AIPN, 0222/95, Ak ta KE krypt. „Eko no mi sta”. 

41 An drzej Czu ma (ur. 1938), po li tyk, praw nik, wie lo let ni dzia łacz opo zy cji nie pod le gło ścio wej. Po -
seł na Sejm RP V i VI ka den cji z li sty Plat for my Oby wa tel skiej, mi ni ster spra wie dli wo ści (sty czeń – paź -
dzier nik 2009). Stu dio wał hi sto rię na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym KUL (1955–1958), w 1958 r. roz po czął
stu dia na Wy dzia le Pra wa UW, któ re ukoń czył w 1963 r. Od stycz nia 1964 r. do lu te go 1966 r. pra co wał
w Dy rek cji Okrę go wej Ko lei Pań stwo wych War sza wa, w mar cu 1966 r. od de le go wa ny do Mi ni ster stwa
Ko mu ni ka cji, od czerw ca 1967 r. do czerw ca 1970 r. po now nie za trud nio ny w DOKP War sza wa.
Od stycz nia 1975 do lu te go 1978 r. pra co wał w Dy rek cji Re jo no wej Ko lei Pań stwo wych War sza wa.
Po wy jeź dzie do USA (1985) pra co wał ja ko ro bot nik. Od 1988 r. pro wa dził w Chi ca go wła sny pro gram
ra dio wy. Czło nek dusz pa ster stwa aka de mic kie go. W 1965 r. za ło żył ra zem ze swo im bra tem Be ne dyk -
tem, S. Nie sio łow skim i M. Go łę biew skim taj ną or ga ni za cję nie pod le gło ścio wą zna ną ja ko „Ruch”. Fak -
tycz nie kie ro wał or ga ni za cją przez ca ły okres jej ist nie nia. Współ au tor de kla ra cji pro gra mo wej „Mi ja ją
la ta...”. Od po wia dał za po wie la nie i kol por taż pi sma or ga ni za cji „Biu le tyn”, któ re też współ re da go wał.
Aresz to wa ny 20 VI 1970 r., ska za ny w pro ce sie przy wód ców „Ru chu” (21 IX – 23 X 1971) na 7 lat wię -
zie nia. Na wol ność wy szedł we wrze śniu 1974 r. Je den ze współ za ło ży cie li taj ne go Nur tu Nie pod le gło -
ścio we go (ma rzec 1977), czło nek ści słe go kie row nic twa NN – tzw. Rom bu. Współ za ło ży ciel ROPCiO
(25 III 1977), peł nił funk cję jed ne go z je go rzecz ni ków. Czło nek re dak cji mie sięcz ni ka „Opi nia” (ujaw -
nio ny w kwiet niu 1978). Po kon flik cie z L. Mo czul skim i roz ła mie w ROPCiO aż do koń ca je go dzia -
łal no ści w 1981 r. stał na cze le wier nej mu czę ści Ru chu Obro ny. W grud niu 1978 r. zo stał wy bra ny
do Pre zy dium Ra dy Sy gna ta riu szy (ści słe kie row nic two ROPCiO). Ska za ny za kie ro wa nie ma ni fe sta -
cją 11 XI 1979 r. w War sza wie na 3 mie sią ce wię zie nia. Od paź dzier ni ka 1980 r. prze wod ni czą cy Wydzia -
łu ds. Ro dzin nych Ośrod ka Ba dań Spo łecz nych przy Za rzą dzie Re gio nu Ma zow sze NSZZ „So li dar ność”.
Od mar ca 1981 r. sta ły do rad ca MKZ Ka to wi ce, za ło żył i re da go wał dzien nik Za rzą du Re gio nu Ślą sko -
-Dą brow skie go „Wia do mo ści Ka to wic kie” (kwie cień – gru dzień 1981). In ter no wa ny od 13 XII 1981 r.
do 23 XII 1982 r. na Bia ło łę ce, w Ja wo rzu i Dar łów ku. W la tach 1983–1985 współ pra co wał z taj ny mi
struk tu ra mi „So li dar no ści”, kol por to wał wy daw nic twa dru go obie go we. Po wy jeź dzie do USA w 1985 r.
or ga ni zo wał zbiór ki pie nię dzy dla opo zy cji w kra ju. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III K MO m.st. War -
sza wy w ra mach SEO krypt. „X -10” (4 III 1960 – 7 XI 1963), Wy dział III K MO m.st. War sza wy/Wy -
dział III KW MO w War sza wie w ra mach SOO krypt. „Sta ży sta” (26 I 1965 – 1969), Wy dział I
De par ta men tu IV MSW w ra mach SOR krypt. „Re wi dent” (15 X 1969 – 20 VI 1970), Wy dział II De par -
ta men tu III MSW w ra mach SOR krypt. „Ome ga” (4 XI 1974 – 23 X 1984). S. Nie sio łow ski, Ruch prze -
ciw to ta li zmo wi, Łódź 1993; G. Wa li gó ra, ROPCiO, War sza wa 2006; P. By szew ski, An drzej Czu ma [w:]
Opo zy cja w PRL..., t. 1, s. 67–69; idem, Kon spi ra cyj na or ga ni za cja „Ruch”, „Glau ko pis” 2003, nr 1;
M. Łąt kow ska, A. Bo row ski, Czu ma An drzej [w:] En cy klo pe dia Soli dar no ści, t. II, War sza wa 2012, 
s. 75–76.

42 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 189–190; AIPN, 01222/2582, mf, Plan wstęp nych przed -
się wzięć do SOR krypt. „Pro spekt”, 20 III 1970 r., b.p.

43 Re la cja M. Go łę biew skie go z lat 1995–1996 (mps w po sia da niu au to ra).
44 Ibi dem. Re la cje: A. Czu my z 1998 r. (roz mo wę prze pro wa dził R. Le śniew ski, mps w po sia da niu

au to ra), B. Czu my z 1996 r. (mps w zbio rach Ośrod ka „Kar ta”); M. Za jącz kow ski, op. cit., s. 146. Igna cy
Czu ma (1891–1963), prof. pra wa, po li tyk, dzia łacz spo łecz ny. W 1910 r. roz po czął stu dia na Wy dzia le
Pra wa UJ, po wy bu chu I woj ny świa to wej zmo bi li zo wa ny do ar mii au striac kiej, 23 I 1915 r. tra fił do nie -
wo li ro syj skiej. Do Pol ski przy je chał wio sną 1920 r., wzno wił stu dia na UJ, któ re ukoń czył w stycz niu 
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We dług Go łę biew skie go pod ję to na wet pró bę utwo rze nia taj nej or ga ni za cji nie pod le gło -
ścio wej sku pia ją cej by łych akow ców. Jej kie row nic two oprócz prof. Czu my mie li two -
rzyć by ły pre zes II Za rzą du Zrze sze nia „WiN” płk Fran ci szek Nie po kól czyc ki i płk Jan
Zien tar ski. Bu do wa or ga ni za cji za mar ła jed nak po śmier ci prof. Czu my w 1963 r.45 Wer -
sja Go łę biew skie go – przed sta wio na w re la cji – wy ma ga dal szej we ry fi ka cji. Moż na mieć
du że wąt pli wo ści, czy przy pad kiem to wa rzy skim spo tka niom daw nych kon spi ra to rów
nie na dał ran gi or ga ni za cji46. 

Go łę biew ski miał dość sze ro kie kon tak ty w śro do wi sku by łych żoł nie rzy AK. Po za
oso ba mi wy mie nio ny mi wcze śniej re gu lar nie spo ty kał się m.in. z An to nim He dą, Jó ze -
fem Ry bic kim, a tak że ze swo imi daw ny mi pod ko mend ny mi – Ze no nem Ja chym kiem,
Kon ra dem Bar to szew skim, Ja nem Tu row skim, An to nim Ra dzi kiem i in ny mi47. Na to -
miast – tak przy naj mniej wy ni ka z je go ze znań ze śledz twa w spra wie „Ru chu” – ra zem
z Zien tar skim i Nie po kól czyc kim mie li roz wa żać moż li wość stwo rze nia nie pod le gło ścio -
wej or ga ni za cji opar tej na by łych żoł nier zach AK i WiN, a tak że na dzia ła czach przed -
wo jen nych par tii po li tycz nych. Kie row nic two or ga ni za cji mie li two rzyć Zien tar ski,
Nie po kól czyc ki i Go łę biew ski. Po mi nął w swo ich ze zna niach prof. Czu mę – być mo że
roz mo wy na te mat po wo ła nia or ga ni za cji pro wa dzo no już po je go śmier ci. Nie mniej
z jego ze znań wy ni ka, że do utwo rze nia or ga ni za cji nie do szło4 8. Praw do po dob nie je dy -
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1922 r. i uzy skał ty tuł dok to ra. W tym sa mym ro ku pod jął pra cę w Ka te drze Skar bo wo ści i Pra wa Skar -
bo we go Wy dzia łu Pra wa i Na uk Spo łecz no -Eko no micz nych KUL. W lu tym 1925 r. uzy skał ty tuł do cen -
ta, a w 1930 r. prof. zwy czaj ne go, pro dzie kan Wy dzia łu Pra wa (od ro ku aka de mic kie go 1924/1925,
po now nie od ro ku 1928/1929 i od 1933/1934), dzie kan (1926/1927–1927/1928), pro rek tor KUL (od ro -
ku 1938/1939). Au tor wie lu prac na uko wych z za kre su pra wa kon sty tu cyj ne go i pra wa skar bo we go, pi -
sał tak że ar ty ku ły na te mat to ta li ta ry zmu ko mu ni stycz ne go. Czło nek Stron nic twa Ka to lic ko -Lu do we go
(1928–1935), po seł z li sty BBWR (1930–1935), współ au tor kon sty tu cji kwiet nio wej. Czło nek Ak cji Ka -
to lic kiej, Pol skie go Związ ku Za chod nie go, w 1938 r. sta nął na cze le Ko mi te tu Prze ciw ko mu ni stycz ne -
go. Wię zio ny przez Niem ców na Zam ku Lu bel skim (11 XI 1939 – 21 III 1940). W ma ju 1940 r. wy je chał
do Nie po ło mic, za an ga żo wał się tam w taj ne na ucza nie. W czerw cu 1945 r. po wró cił do Lu bli na, po -
now nie pod jął pra cę na KUL (peł nił funk cję pro dzie ka na Wy dzia łu Pra wa, pro wa dził też Ka te drę Pra wa
Skar bo we go). W la tach 1945–1946 współ pra co wał z Biu rem In for ma cji i Pro pa gan dy Okrę gu Lu bel -
skie go DSZ -WiN, na pi sał dla WiN bro szu ry Pol ska i An glia oraz Pol ska i So wie ty. In wi gi lo wa ny przez
Wy dział V WUBP w Lu bli nie w ra mach spra wy ewi den cyj nej krypt. „Re dak tor” oraz spra wy agen tu ral -
ne go roz pra co wa nia krypt. „Bo go boj ni”. Aresz to wa ny 23 I 1950 r., są dzo ny przez WSR w Lu bli nie
11 i 12 VIII 1950 r., ska za ny na 10 lat wię zie nia. Wy rok osta tecz nie ob ni żo no do 3 lat, zwol nio ny
23 I 1953 r. Po wyj ściu na wol ność in wi gi lo wa ny. We wrze śniu 1955 r. Wy dział III WUdsBP w Lu bli -
nie za ło żył na prof. Czu mę SEO, po kil ku mie sią cach za nie cha no jej pro wa dze nia. Do pra cy na KUL
mógł po wró cić do pie ro w 1957 r. Pro wa dził za ję cia z me to do lo gii na uk spo łecz nych na Wy dzia le Fi lo -
zo fii Chrze ści jań skiej. Na eme ry tu rę prze szedł w 1960 r. w wy ni ku na ci sków ze stro ny Mi ni ster stwa
Szkol nic twa Wyż sze go. D. Chra niuk, Igna cy Czu ma. Uczo ny i po li tyk, Lu blin 2012; D. Ga ła szew ska -
-Chil czuk, Igna cy Ka rol Czu ma (1891–1963) [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny w Pol sce 1944–1956.
Słow nik bio gra ficz ny, t. IV, red. M. Bie lak, K. Kra jew ski, Kra ków–War sza wa–Wro cław 2010, s. 87–91;
I. Czu ma, Ab so lu tyzm ustro jo wy, wstęp i wy bór M. Mar szał, Kra ków 2003; Ży cie i twór czość prof. Igna -
ce go Czu my, red. K. Osta szew ski, J. Szczot, Lu blin 2009.

45 Re la cja M. Go łę biew skie go z lat 1995–1996 (mps w po sia da niu au to ra).
46 Re la cję płk. Go łę biew skie go au tor na grał na rok przed je go śmier cią (zmarł 18 X 1996). Ze wzglę -

du na bar dzo za awan so wa ny wiek w nie któ rych mo men tach rozmówcę za wo dzi ła pa mięć. 
47 AIPN, 0296/89, t. 2, No tat ka z ana li zy spra wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro -

wa dzo ne go śledz twa do spra wy krypt. „Ome ga”, 21 VIII 1970 r., k. 352.
48 AIPN, 01820/17, t. 25, Pro to kół prze słu cha nia Ma ria na Go łę biew skie go z 29 I 1971 r., k. 471–473,

ibi dem, Od pis pro to ko łu prze słu cha nia Ma ria na Go łę biew skie go z 25 XI 1970 r., k. 669.

12_Byszewski:PA IPN 8  2015-12-18  01:22  Strona 278



nym kon kret nym efek tem tych roz mów by ło opra co wa nie przez Go łę biew skie go ma ni -
fe stu za ty tu ło wa ne go „O nas”49.

Z nie zwy kłą ostroż no ścią na le ży po dejść do in for ma cji za war tych w do ku men tach
MSW na te mat utwo rze nia na po cząt ku lat sześć dzie sią tych taj nej or ga ni za cji pod na zwą
„Ruch Nie pod le gło ści Pol ski”. W la tach 1960–1965 mia ła się ukształ to wać eg ze ku ty wa
ww. or ga ni za cji, w skład któ rej we szli tak że Zien tar ski i Nie po kól czyc ki. Do eg ze ku ty -
wy nie na le żał Go łę biew ski5 0. Miał na to miast peł nić funk cję łącz ni ka tzw. Trium wi ra tu
ob sza ru kra jo we go kie ru ją ce go ca łą or ga ni za cją. Ta wer sja jest jed nak bar dzo ma ło wia -
ry god na. Naj praw do po dob niej opie ra się wy łącz nie na do nie sie niach TW o ory gi nal nym
pseu do ni mie „Na oy aka”, prze by wa ją cym w aresz cie w jed nej ce li z Go łę biew skim (już
po roz bi ciu „Ru chu”). Go łę biew ski praw do po dob nie ce lo wo prze ka zy wał mu nie praw -
dzi we in for ma cje, aby wpro wa dzić śled czych w błąd51. Nie po twier dzi ła tej wer sji w naj -
mniej szym stop niu in wi gi la cja płk. Nie po kól czyc kie go52. Te zy o ist nie niu taj nej
or ga ni za cji utwo rzo nej przez by łych akow ców nie uda ło się SB tak że po twier dzić
w śledz twie prze ciw ko „Ru cho wi”. To sa mo do ty czy ło rze ko me go po wo ła nia „Ru chu”
z ini cja ty wy kom ba tan tów. W śledz twie Go łę biew ski był wie lo krot nie prze słu chi wa ny
na ww. oko licz no ści, jed nak ani ra zu nie po twier dził przy pusz czeń „bez pie ki”53.

We dług Ra fa ła Wnu ka śro do wi sko b. akow ców sku pio ne wo kół Go łę biew skie go
zaczę ło na bie rać kształ tu or ga ni za cji do pie ro w dru giej po ło wie lat sześć dzie sią tych.
Histo ryk twier dzi, że śro do wi sko to two rzy li m.in. zwią za ni z „Ru chem” Zyg munt Żył -
ka -Że brac ki, Bo le sław Sto larz, An to ni Ra dzik, Cze sław Brze zic ki (wy mie nio ny ja ko
A. Brze zic ki) oraz Ze non Ja chy mek. Ra fał Wnuk na pi sał też o kon tak tach Go łę biew skie -
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49 Ibi dem, t. 24, Pro to ko ły prze słu chań Ma ria na Go łę biew skie go z 10 i 11 XII 1970 r., k. 419–429.
Tek sty ma ni fe stu „O nas” zob. ibi dem, t. 92, k. 98–105.

50 AIPN, 0296/89, t. 2, No tat ka z ana li zy ma te ria łów ar chi wal nych nr 265/III do spra wy krypt. „Ome -
ga”, 25 VIII 1970 r., k. 206–209; ibi dem, t. 2, In spi ra to rzy po wsta nia nie le gal ne go związ ku „Ruch” (doku -
ment pod pi sa ny przez dy rek to ra Biu ra Śled cze go MSW płk. Jó ze fa Cho mę tow skie go, z da tą 5 VIII
1970 r.), k. 343; ibi dem, t. 2, No tat ka z ana li zy spra wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tual nie
pro wa dzo ne go śledz twa do spra wy krypt. „Ome ga”, 21 VIII 1970 r., k. 370.

51 Ibi dem, t. 2, In spi ra to rzy po wsta nia nie le gal ne go związ ku „Ruch” (do ku ment pod pi sa ny przez
dyrek to ra Biu ra Śled cze go MSW płk. Jó ze fa Cho mę tow skie go, z da tą 5 VIII 1970 r.), k. 343; ibi dem,
t. 2, No tat ka z ana li zy spra wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro wa dzo ne go śledz twa
do spra wy krypt. „Ome ga”, 21 VIII 1970 r., k. 370; AIPN, 01222/2582, mf, Od pis do nie sie nia
nr 2005/70, 9 IX 1970 r., b.p.; ibi dem, Od pis do nie sie nia TW ps. „Na oy aka” z 29 IX 1970 r. dot. Ma ria -
na Go łę biew skie go, 29 IX 1970 r., b.p.; ibi dem, Od pis do nie sie nia TW ps. „Na oy aka” z 6 X 1970 r. dot.
Ma ria na Go łę biew skie go, 6 X 1970 r., b.p.; ibi dem, Od pis do nie sie nia TW ps. „Na oy aka” z 1 VII 1970 r.
dot. Ma ria na Go łę biew skie go, 1 VII 1970 r., b.p., ibi dem, Od pis do nie sie nia TW ps. „Na oy aka”
z 6 VII 1970 r. dot. Ma ria na Go łę biew skie go, 6 VII 1970 r., b.p.; ibi dem, Od pis do nie sie nia TW ps. „Na -
oy aka” z 11 VII 1970 r. dot. Ma ria na Go łę biew skie go, 11 VII 1970 r., b.p.; ibi dem, Od pis do nie sie nia
TW ps. „Na oy aka” z 13 VIII 1970 r. dot. Ma ria na Go łę biew skie go, 13 VIII 1970 r., b.p. Per so na liów
TW ps. „Na oy aka” nie usta lo no.

52 T. Bal bus, op. cit., s. 193–281.
53 Po mi mo te go w póź niej szych opra co wa niach MSW po wta rza no te zę o po wo ła niu „Ru chu” z ini -

cja ty wy akow ców. Zob.: M. Bur ski, S. Ra pa ło, Mło dzież a dy wer sja ide olo gicz no -po li tycz na, War sza -
wa 1974, s. 47; A. Mu szyń ski, K. Sła wiń ski, Nie le gal ny zwią zek „Ruch”. For my i me to dy wro giej
dzia łal no ści, War sza wa 1976, s. 39–45; AIPN, 1510/3743, A. Ba tor, Po li tycz ny ro do wód nie le gal ne go
związ ku „Ruch”, War sza wa 1977, s. 69, 73–74; AIPN, 001708/2232, T. Ockert, Roz wój or ga ni za cyj no -
-pro gra mo wy nur tu „nie pod le gło ścio we go” opo zy cji an ty so cja li stycz nej w Pol sce w la tach 1956–1970,
Le gio no wo 1985, s. 24–26, 29–30.
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go z prof. Czu mą i je go sy na mi oraz o utwo rze niu or ga ni za cji „Ruch” przez stu den tów
sku pio nych w dusz pa ster stwie aka de mic kim. Zda niem ba da cza Go łę biew ski był „oso bą
łą czą cą obie gru py”, tzn. „Ruch” i kom ba tan tów54. Nie wia do mo, nie ste ty, na ja kiej pod -
sta wie oparł to stwier dze nie55. Wia ry god ność wer sji przed sta wio nej przez Wnu ka pod -
wa ża ją też licz ne nie ści sło ści. Przy kła do wo utrzy mu je on, że „Ruch” miał zo stać
po wo ła ny do pie ro w 1968 r., pod czas gdy w rze czy wi sto ści po cząt ki dzia łal no ści tej or -
ga ni za cji się ga ją lat 1965–1966 (ni gdy nie mia ło miej sca żad ne jej for mal ne za ło że nie).
Pierw sze pi smo nie no si ło ty tu łu „In for ma tor”, lecz „Biu le tyn”. Wnuk po dał też błęd ną
licz bę ska za nych w pro ce sach „Ru chu” – uka ra ne zo sta ły 32 oso by, a nie kil ka56.

Go łę biew ski przy znał w re la cji, że do szedł do prze ko na nia o ko niecz no ści an ga żo -
wa nia do dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej głów nie lu dzi mło dych. Nie wy ja śnił przy tym
po wo dów tej de cy zji. Mo gło tu za wa żyć prze cią ga ją ce się w nie skoń czo ność two rze nie
or ga ni za cji przez kom ba tan tów, ich nie zdol ność do pod ję cia bar dziej kon kret nych dzia -
łań. Wy ni ka ło to na pew no z ich za awan so wa ne go wie ku i wy nisz cze nia czę sto wie lo let -
nim po by tem w wię zie niu. In ny mi bar dzo istot ny mi przy czy na mi by ły in wi gi la cja przez
SB i oba wa przed po now ny mi re pre sja mi.

Go łę biew ski utrzy my wał tak że kon tak ty z naj młod szy mi sy na mi prof. Czu my: An -
drze jem i Be ne dyk tem57. Obaj stu dio wa li w War sza wie, gdzie po opusz cze niu wię zie nia
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54 R. Wnuk, op. cit., s. 246.
55 W przy pi sie (nr 558 na s. 247) po dał je dy nie opra co wa nie „Ruch” wo bec sta bi li za cji, za miesz -

czo ne w „Kar cie” (1996, nr 20). W tym opra co wa niu nie ma nic na te mat po wią zań „Ru chu” ze śro do -
wi skiem kom ba tan tów. Hi sto ryk dys po no wał wła sną re la cją Go łę biew skie go, na gra ną w 1995 r., jed nak
w tym przy pi sie jej nie po dał.

56 R. Wnuk, op. cit., s. 246–247.
57 Be ne dykt Czu ma (ur. 1941), ab sol went Wy dzia łu Me cha ni ki Pre cy zyj nej PW (1966). W la -

tach 1966–1970 st. kon struk tor w Łódz kiej Fa bry ce Ze ga rów, od 1975 r. pra co wał w Za kła dzie Do świad -
czal nym Tech ni ki Me dycz nej w Ło dzi. W la tach 1990–1994 był dy rek to rem w Urzę dzie Wo je wódz kim
w Ło dzi, a w la tach 2006–2007 spo łecz nym pra cow ni kiem biu ra se na tor skie go S. Nie sio łow skie go. Pod -
czas stu diów na le żał do dusz pa ster stwa aka de mic kie go. Współ za ło ży ciel „Ru chu” (1965). Przez ca ły
okres na le żał do nie for mal ne go ze spo łu kie ru ją ce go or ga ni za cją, ra zem z S. Nie sio łow skim prze wo dził
śro do wi sku łódz kie mu, naj sil niej sze mu w or ga ni za cji. Uczest ni czył we wszyst kich zjaz dach. Wios -
ną 1970 r. roz ma wiał w Rzy mie z Ka ro lem Po pie lem i Sta ni sła wem Ge bhard tem w spra wie udzie le nia
„Ru cho wi” po mo cy przez emi gra cyj ne Stron nic two Pra cy. Aresz to wa ny 20 VI 1970 r., w pro ce sie przy -
wód ców „Ru chu” (21 IX – 23 X 1971) zo stał ska za ny na 6 lat wię zie nia, zwol nio ny 25 IX 1974 r. Po -
now nie za an ga żo wał się w dzia łal ność opo zy cyj ną, w 1977 r. przy stą pił do Nur tu Nie pod le gło ścio we go
i ROPCiO. Pro wa dził w swo im miesz ka niu punkt kon sul ta cyj no -in for ma cyj ny ROPCiO. W ma ju 1978 r.
wszedł do Ra dy Kon sul ta cyj nej przy re dak cji „Opi nii”. Po roz ła mie w ROPCiO w gru pie An drze ja Czu -
my. Czło nek Ra dy Sy gna ta riu szy i Ra dy Fi nan so wej ROPCiO. We wrze śniu 1980 r. był jed nym z do -
rad ców MKZ NSZZ „So li dar ność” w Ło dzi. Od ma ja 1981 r. czło nek Za rzą du Re gio nu NSZZ
„So li dar ność” Zie mia Łódz ka, de le gat na I Kra jo wy Zjazd „So li dar no ści”. Współ za ło ży ciel i re dak tor
na czel ny ty go dni ka „So li dar ność Zie mi Łódz kiej”. W po ło wie 1981 r. brał udział w nie uda nej pró bie
utwo rze nia przez A. Czu mę Ru chu Nie pod le gło ścio we go. In ter no wa ny od 13 XII 1981 r. do 7 VII 1982 r.
Po wyj ściu na wol ność był prze wod ni czą cym Taj nej Ko mi sji Za kła do wej „So li dar no ści” w Za kła dzie
Do świad czal nym Tech ni ki Me dycz nej, uczest ni czył tak że w pra cach kon spi ra cyj ne go Za rzą du Re gio nu
Zie mia Łódz ka. Od 1988 r. brał udział w od bu do wie jaw nych struk tur związ ku. Czło nek za ło ży ciel ZChN
(1989) i Przy mie rza Pra wi cy (2001). W 2007 r. był kan dy da tem PO do Ko le gium IPN. In wi gi lo wa ny
przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy w ra mach SEO krypt. „X-10” (1960 – 7 XI 1963), Wy dział III
KW MO/WUSW w Ło dzi w ra mach SOE/KE krypt. „Pro pa ga tor” (gru dzień 1975 – gru dzień 1988).
P. By szew ski, Be ne dykt Czu ma [w:] Opo zy cja w PRL…, t. 1, s. 70–71; idem, Nie pod le gło ścio wa 
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za miesz kał Go łę biew ski. An drzej uczył się na Wy dzia le Pra wa UW, na to miast Be ne -
dykt – na Wy dzia le Me cha ni ki Pre cy zyj nej PW. Go łę biew skie go po zna li jesz cze przed
stu dia mi, kie dy od wie dzał ich oj ca w Lu bli nie58.

W okre sie stu diów bra cia Czu mo wie nie pro wa dzi li jesz cze żad nej dzia łal no ści opo -
zy cyj nej, nie mniej zna leź li się już w „za in te re so wa niu ope ra cyj nym” SB. Od 1 mar -
ca 1960 r. do 7 li sto pa da 1963 r. by li oni (a tak że ich star szy brat Sta ni sław) in wi gi lo wa ni
przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy w ra mach SEO krypt. „X -10”59. Na po cząt -
ku 1965 r. „bez pie ka” po now nie za in te re so wa ła się An drze jem Czu mą. 26 stycz nia za -
twier dzo no wnio sek o za ło że nie na nie go SOO krypt. „Sta ży sta”, pro wa dził ją rów nież
ten że Wy dział III. W tym okre sie Czu ma był już za an ga żo wa ny w two rze nie, m.in. wspól -
nie z Go łę biew skim, taj nej or ga ni za cji. Jed nak w trak cie pro wa dze nia spra wy krypt.
„Staży sta” (do po ło wy 1969) nie uzy ska no żad nych do wo dów po twier dza ją cych za an -
ga żo wa nie A. Czu my w dzia łal ność „an ty pań stwo wą”. SB nie wie dzia ła też o je go kon -
tak tach z Go łę biew skim60.

Sy tu acja ule gła zmia nie do pie ro po prze ję ciu in wi gi la cji Czu my przez Wy dział I De -
par ta men tu IV MSW i roz po czę ciu SOR krypt. „Re wi dent” (wnio sek o za ło że nie spra -
wy za twier dzo no 15 X 1969)61. W trak cie ob ser wa cji Czu my SB uzy ska ła in for ma cję,
że 8 li sto pa da 1969 r. od wie dził on dom na ul. Po wsiń skiej, w któ rym miesz kał Go łę -
biew ski. Nie wie dzia no jed nak, z kim Czu ma miał spo tka nie62. Do pie ro 2 lu te go 1970 r.
usta lo no, że zło żył on wte dy wi zy tę Go łę biew skie mu63. W na stęp nych dniach uzy ska no
in for ma cje do ty czą ce je go prze szło ści: ska za nia w pro ce sie I Za rzą du WiN, po by tu
w wię zie niu oraz co naj waż niej sze – o pro wa dzo nej przez Wy dział II De par ta men -
tu III MSW SOO krypt. „Pro spekt”64. Spra wę tę prze kwa li fi ko wa no na SOR, co ozna -
cza ło zin ten sy fi ko wa nie in wi gi la cji. Za mie rza no za ło żyć pod słu chy za rów no w je go
te le fo nie służ bo wym (pry wat ne go w tym cza sie jesz cze nie miał), jak i w miesz ka niu,
ob jąć kon tro lą je go ko re spon den cję kra jo wą i za gra nicz ną, pod dać go okre so wej ob ser -
wa cji. W ce lu za pew nie nia „do pły wu in for ma cji o fi gu ran cie i je go ro dzi nie z miej sca
za miesz ka nia” pla no wa no po zy ska nie do współ pra cy ko goś z lo ka to rów do mu,
w którym miesz kał. Roz wa ża no tak że moż li wość prze pro wa dze nia taj ne go prze szu ka -
nia w jego miesz ka niu65.

W tym cza sie SB w co raz więk szym stop niu roz pra co wy wa ła or ga ni za cję. Roz po -
zna wa no ko lej ne oso by z nią zwią za ne, m.in. w lu tym 1970 r. usta lo no Ste fa na i Mar ka
Nie sio łow skich. „Bez pie ka” by ła też zo rien to wa na co do an ty ko mu ni stycz ne go i nie pod -
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or gani za cja „Ruch” (1965–1970) [w:] Opo zy cja i opór spo łecz ny w Ło dzi 1956–1981, War sza wa 2003;
G. Waligó ra, op. cit.; A. Bo row ski, W. Do ma gal ski, Czu ma Be ne dykt [w:] En cy klo pe dia…, s. 76–77.

58 Re la cja M. Go łę biew skie go z lat 1995–1996 (mps w po sia da niu au to ra); AIPN, 01820/17, t. 12,
Od pis pro to ko łu prze słu cha nia A. Czu my, 28 VI 1970 r., k. 171–172.

59 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 34–36, 68–80.
60 Ibi dem, s. 36–38, 82–105.
61 Ibi dem, s. 38–39, 134.
62 Ibi dem, s. 163; AIPN, 01820/17, t. 100, Ko mu ni kat dot. fi gu ran ta ps. „Re wi dent” z 8 XI 1969 r.

w godz. 7.00–22.00, 10 XI 1969 r., k. 31–32.
63 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 189–190.
64 Ibi dem, s. 192–193.
65 AIPN, 01222/2582, mf, Plan wstęp nych ope ra cyj nych przed się wzięć do SOR krypt. „Pro -

spekt”, 20 III 1970 r., b.p.
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le gło ścio we go cha rak te ru or ga ni za cji – mia ła trzy pierw sze nu me ry „Biu le ty nu” wy da -
wa ne go przez „Ruch”66. De cy zja o aresz to wa niach by ła więc kwe stią naj bliż szych mie -
się cy. Trud no so bie bo wiem wy obra zić, by wła dze mo gły to le ro wać wy da wa nie przez
dłuż szy okres dru go obie go we go pi sma. Dy rek tor De par ta men tu IV MSW płk Sta ni sław
Mo raw ski 10 czerw ca 1970 r. po wia do mił dy rek to ra Biu ra Śled cze go MSW płk. Jó ze fa
Cho mę tow skie go o pro wa dzo nym roz pra co wa niu or ga ni za cji. Pro sił jed no cze śnie o przy -
dzie le nie funk cjo na riu sza Biu ra Śled cze go67.

Aresz to wa nia przy śpie szy ła nie for tun na de cy zja o spa le niu mu zeum Le ni na w Po ro -
ni nie, pod ję ta w koń cu kwiet nia 1970 r. na ze bra niu nie for mal ne go ze spo łu kie ru ją ce go
or ga ni za cją. Po mysł znisz cze nia mu zeum (przed sta wił go Ste fan Nie sio łow ski) po parł
tak że Go łę biew ski68. Wśród kil ku na stu osób za an ga żo wa nych w przy go to wa nia do ak cji
„Po ro nin” zna lazł się TW ps. „Sła wek”, czy li Sła wo mir Da szu ta69. SB uda ło się uzy skać
in for ma cje do ty czą ce znisz cze nia nie usta lo ne go bu dyn ku na po łu dniu Pol ski (o tym, że
ce lem ak cji by ło mu zeum Le ni na, „bez pie ka” do wie dzia ła się do pie ro po pierw szych
aresz to wa niach) oraz ter mi nu ak cji (21 czerw ca). Spo wo do wa ło to po wzię cie de cy zji
o roz bi ciu or ga ni za cji. Wśród 26 osób wy ty po wa nych do za trzy ma nia zna lazł się tak że
Go łę biew ski70. Za trzy ma no go 20 czerw ca w Po zna niu, gdzie prze by wał w de le ga cji służ -
bo wej (pra co wał wów czas w Przed się bior stwie Wa go nów Sy pial nych i Re stau ra cyj nych
„Wars” na sta no wi sku za opa trze niow ca)71.

Aresz to wa nie Go łę biew skie go za koń czy ło pro wa dze nie spra wy krypt. „Pro spekt”.
W pro ce sie przy wód ców „Ru chu” (to czył się od 21 wrze śnia do 23 paź dzier ni ka 1971 r.
przed Są dem Wo je wódz kim w War sza wie) zo stał ska za ny na 4,5 ro ku wię zie nia72, na wol -
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66 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 38–41, 141–143, 161–168, 198–200, 253–256. „Biu le tyn”
był wy da wa ny od paź dzier ni ka 1969 r. do czerw ca 1970 r. Uka za ło się 6 nu me rów, ozna czo nych dla
zmy le nia SB nu me ra mi od 8 do 13. Na kład wy no sił od 200 do 600 eg zem pla rzy (da ne przy bli żo ne). Pi -
smo nie mia ło ze spo łu re dak cyj ne go, za je go wy da wa nie od po wia da li Emil Mor gie wicz, An drzej Czu -
ma oraz Ste fan Nie sio łow ski.

67 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 44, 235.
68 Ibi dem, s. 30–31; P. By szew ski, Ak cja „Po ro nin”, „Pa mięć.pl” 2012, nr 3, s. 48; re la cje: M. Go -

łę biew skie go z lat 1995–1996 (mps w po sia da niu au to ra), A. Czu my z 1998 r. (roz mo wę prze pro wa dził
R. Le śniew ski, mps w po sia da niu au to ra), B. Czu my z 1996 r. (mps w zbio rach Ośrod ka „Kar ta”),
S. Niesio łow skie go z 1996 r. (mps w zbio rach Ośrod ka „Kar ta”), E. Mor gie wi cza z lat 2000–2001 (mps
w po sia da niu au to ra), B. Sto la rza z 1995 r. (mps w po sia da niu au to ra).

69 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 32, 43, 230–231; P. By szew ski, Ak cja…, s. 49. Sła wo mir
Da szu ta 30 VI 1969 r. pod nr. 10163 zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział IV KW MO w Gdań sku ja ko
kan dy dat na TW, na stęp nie ja ko TW ps. „Sła wek”, pseu do nim zmie nio no póź niej na „Ro bert” (dzien nik
re je stra cyj ny b. SB WUSW w Gdań sku). Z za cho wa nych ma te ria łów ewi den cyj nych wy ni ka, że Da szu -
tę wy eli mi no wa no z sie ci TW. We dług kar to te ki od two rze nio wej b. WUSW w Gdań sku 17 XI 1975 r.
tecz kę Da szu ty prze ka za no do Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku. Przy czy ną wy eli mi no wa nia go z sie -
ci TW by ło wstą pie nie do PZPR. Tecz ka Da szu ty zo sta ła znisz czo na 23 V 1990 r.

70 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 43–44, 240–252, 257–258; P. By szew ski, Ak cja…, s. 51–52.
71 Re la cja M. Go łę biew skie go z lat 1995–1996 (mps w po sia da niu au to ra); AIPN, 1355/13, Pro to kół

prze szu ka nia M. Go łę biew skie go, 20 VI 1970 r., k. 8–9; ibi dem, Pro to kół oglę dzin tecz ki akt oso bo wych
Ma ria na Go łę biew skie go, 4 XI 1970 r., k. 63–64; Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 262.

72 Naj wyż sze wy ro ki w ww. pro ce sie otrzy ma li An drzej Czu ma i Ste fan Nie sio łow ski – po 7 lat po -
zba wie nia wol no ści. Be ne dykt Czu ma zo stał ska za ny na 6 lat wię zie nia, Bo le sław Sto larz na 4,5 ro ku
(tak jak Go łę biew ski), a Emil Mor gie wicz na 4 la ta. Wszyst kie wy ro ki de cy zja mi Są du Naj wyż sze go
z 26 IV 1972 r. i 20 VII 1972 r. zo sta ły utrzy ma ne w mo cy.
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ność wy szedł 28 sierp nia 1974 r. Wy dział II De par ta men tu III MSW 20 kwiet nia 1971 r.,
jesz cze przed pro ce sem, za ło żył na nie go SOR krypt. „Ome ga”73. In wi gi la cję Go łę biew -
skie go pro wa dzo no aż do je go emi gra cji. W ma ju 1982 r. wy je chał on do Sta nów Zjed -
no czo nych, gdzie miesz ka ła je go sio stra74. Jed nak do pie ro po upły wie 3 lat, 29 czerw -
ca 1985 r., za twier dzo no wnio sek o za koń cze nie SOR krypt. „Ome ga”, a we wrze śniu
te go ro ku ak ta zło żo no w ar chi wum Biu ra „C”75. 

Ory gi nal ne do ku men ty spraw „Pro spekt” i „Ome ga” zo sta ły znisz czo ne. We dług
dzien ni ka ar chi wal ne go MSW ak ta spra wy krypt. „Pro spekt” wy bra ko wa no w ma ju
1987 r., na to miast spra wy krypt. „Ome ga” – w stycz niu 1990 r. Za cho wa ły się je dy nie
mi kro fil my. W pu bli ka cji za miesz czo no sześć do ku men tów po cho dzą cych z obu mi kro -
fil mów. Trzy waż ne do ku men ty do ty czą ce in wi gi la cji Go łę biew skie go opu bli ko wa no już
wcze śniej w książ ce Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa wo bec or ga ni za cji „Ruch”. Cho -
dzi o wspo mnia ne in for ma cje TW ps. „Kle szew ski” i TW ps. „Mo ciń ski” z 1965 r. oraz
no tat kę in for ma cyj ną z 10 lu te go 1970 r.76 Z te go wzglę du zre zy gno wa no z ich po now -
nej pu bli ka cji.

*   *   *

Za miesz czo ne do ku men ty w więk szo ści po da no w ca ło ści; wszyst kie opusz cze nia
do ko na ne przez au to ra za zna czo no w tek ście. Wer sa li ki, ka pi ta li ki i pod kre śle nia znaj -
du ją ce się w źró dłach wy róż nio no pi smem pół gru bym. Skró ty słow ni ko we po zo sta wio -
no bez in ge ren cji, na to miast te nie kon wen cjo nal ne roz wi nię to w na wia sach
kwa dra to wych. Po pra wio no błę dy or to gra ficz ne i in ter punk cyj ne wy stę pu ją ce w tek ście.
Po zo sta wio no je dy nie ory gi nal ne – naj czę ściej błęd ne – for my za pi su na zwi ska Ma ria na
Go łę biew skie go. Do ku men ty opa trzo no przy pi sa mi tek sto wy mi i rze czo wy mi, głównie
bio gra ma mi. Pod czas ich spo rzą dza nia ko rzy sta no z ogól nie do stęp nej li te ra tu ry przed -
mio tu oraz akt i ma te ria łów ewi den cyj nych znaj du ją cych się w In sty tu cie Pa mię ci Na ro -
do wej.
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73 We dług dzien ni ka re je stra cyj ne go MSW SOR krypt. „Ome ga” na Go łę biew skie go za ło żo -
no 20 IV 1971 r. pod nr. 30513. Na mi kro fil mie akt spra wy nie ma wnio sku o jej za ło że nie. Da tę jej roz -
po czę cia od na le zio no tyl ko na okład ce to mu I akt. Nie ma jej na to miast ani we wnio sku o za koń cze nie
spra wy z 29 VI 1985 r., ani w ar ku szu in for ma cyj nym oso by roz pra co wy wa nej, a tak że w żad nym in -
nym do ku men cie.

74 Bo mnie tyl ko wol ność…, s. 26.
75 AIPN, 01222/2582, mf, Wnio sek o za koń cze nie SOR krypt. „Ome ga”, 29 VI 1985 r., b.p.; kar to -

te ka po moc ni cza Biu ra „C” MSW.
76 Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa..., s. 107–115.
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TEKST ŹRÓ DŁA

Nr 1

1957 sty czeń 21, War sza wa – Po sta no wie nie o za ło że niu spra wy ewi den cyj no -ob ser wa -
cyj nej na Ma ria na Go łę biew skie go

Za twier dza ma Ści śle taj neb

cPostanowienie
o za ło że niu spra wy ewi den cyj no -ob ser wa cyj nej

Mia sto War sza wa, 21 stycz nia 1957 r.

Of[icer] ope rac[yj ny] Dep[ar ta men tu] III, Wydz[ia łu] I, kpt. Kraw czyk Ta de usz1, roz -
pa trzyw szy ma te ria ły do ty czą ce dGołembiewskiegod Ma ria na, s. Sta ni sła wa,
ur. 16 IV 1911 r. w Płoń sku, stwier dzi łem, że Go łem biew ski w 1942 r. po kur sie dy wer -
syj nym zo stał zrzu co ny do kra ju, na le żał do AK, po wy zwo le niu prze cho dzi do dzia łal -
no ści w b. org[ani za cji] WiN, w któ rej peł nił sta no wi sko ko men dan ta Okrę gu Lu bel skie go
WiN, za co zo stał aresz to wa ny. W wię zie niu zor ga ni zo wał gru pę lu dzi, dą żył do opa no -
wa nia wię zie nia. Obec nie zwol nio ny z wię zie nia na wią zu je kon tak ty z b. czł[on ka mi]
WiN – rze ko mo w ce lach or ga ni za cyj nych.

Wno szę o za ło że nie spra wy ewi den cyj no -ob ser wa cyj nej na Go łem biew skie go
Mariana ja ko b. ak tyw ne go dzia ła cza b. org[ani za cji] WiN i za re je stro wa nie w De par ta -
men cie X (Wy dzia le X)e.
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a Po ni żej nie czy tel ny pod pis i da ta: 21 I 1957 r.
b Po ni żej nie czy tel na pie cząt ka.
c Po wy żej z le wej stro ny pie cząt ka o tre ści: Nie zbęd ne do dal szej pra cy.
d–d Tu i da lej pi sow nia na zwi ska zgod na z ory gi na łem.
e Z pra wej stro ny pod pis: Kraw czyk, kpt.
1 Ta de usz Kraw czyk (ur. 1929), mjr/ppłk/płk. Od lip ca 1947 r. re fe rent PUBP w Słup sku; od wrześ -

nia 1946 r. re fe rent PUBP w Sztu mie; od lu te go 1950 r. re fe rent Wy dzia łu III WUBP w Gdań sku; od paź -
dzier ni ka 1950 r. st. re fe rent Wy dzia łu III WUBP w Gdań sku; od stycz nia 1952 r. kie row nik Sek cji 3
Wy dzia łu III WUBP w Gdań sku; od wrze śnia 1952 r. słu chacz CW MBP w Le gio no wie; od sierp nia
1953 r. st. re fe rent Wy dzia łu III De par ta men tu III MBP; od kwiet nia 1955 r. st. re fe rent Wy dzia łu I
Departa men tu III KdsBP; od stycz nia 1957 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW;
od lip ca 1957 r. st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW; od czerw ca 1963 r. st. ofi cer
ope ra cyj ny Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW; od kwiet nia 1967 r. in spek tor Wy dzia łu II De par ta men -
tu III MSW; od ma ja 1972 r. st. in spek tor Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW; od czerw ca 1975 r. st. in -
spek tor gru py ope ra cyj nej De par ta men tu III w CSRS; od czerw ca 1978 r. st. in spek tor Wy dzia łu IX De -
par ta men tu III MSW; od paź dzier ni ka 1979 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW;
od ma ja 1987 r. na czel nik Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW; od ma ja 1988 r. w gru pie ope ra cyj nej
De par ta men tu V MSW w CSRS; od mar ca 1990 r. na czel nik Wy dzia łu VI DO KPP MSW; zwol nio ny ze
służ by w mar cu 1990 r. AIPN, 0604/1696, t. 1–2, Ak ta oso bo we.
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„Zga dzam się”
Kie row nik Sek cji … Wy dzia łu … Dep[ar ta men tu] …
(Wo jew[ódz kie go] Urzę du ds. Bezp[ie czeń stwa] Pu blicz ne go)f

Za re je stro wa no w De par ta men cie X (Wy dzia le X) dnia 22 I [19]57 [r.] pod nr. 189[g]h

Źró dło: AIPN, 01224/1061, mf, for mu larz, rkps.
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f Po sta no wie nie spo rzą dzo no na for mu la rzu sprzed 1957 r.
g Nu mer spra wy czę ścio wo nie czy tel ny.
h Po wy żej czę ścio wo nie czy tel na pie cząt ka o tre ści: Za re je stro wa no w Wy dzia le I Biu ra […]

pod nr. O[…]369 dnia […].
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Nr 2

1961 li sto pad 6, War sza wa – Plan dzia łań ope ra cyj nych prze ciw ko Ma ria no wi Go łę biew -
skie mu (frag men ty)

„Za twier dzam”a War sza wa, dnia 6 li sto pa da 1961 r.
Taj ne spe cjal ne go zna cze nia

Egz. nr b1b

Plan
ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy cGołebiowskiegoc Ma ria na 

pseu do nim „Ir ka”–„Ko rab”

W wy ni ku opra co wa nia w ra mach spra wy ope ra cyj nej ob ser wa cji usta lo no, co na stę -
pu je: Go łe biow ski Ma rian, s. Sta ni sła wa i Jó ze fy z d. Sępd, ur. 16 IV 1911 r. w Płoń sku,
na ro do wość i oby wa tel stwo pol skie, wy kształ ce nie śred nie, bez za wo du, zam. w War -
sza wie przy al. […].

W[yżej] wy mie nio ny do 1939 r. był w czyn nej służ bie woj sko wej ja ko pod ofi cer Woj -
ska Pol skie go. Bie rze czyn ny udział w kam pa nii wrze śnio wej, a na stęp nie prze do sta je
się do An glii. Na te re nie An glii słu ży w Woj sku Pol skim ja ko d[owód]ca zwia du pan cer -
ne go. W 1942 r. pod Lon dy nem ukoń czył kurs dy wer syj no -wy wia dow czy, po któ rym
prze rzu co no go do kra ju ja ko skocz ka z kon tak tem na Ko men dę Głów ną AK. Z ko lei zo -
stał skie ro wa ny na sze fa dy wer sji na Za mojsz czy znę, póź niej był ko men dan tem Ob wo -
du Hru bie szow skie go. Po wy zwo le niu Go łe biow ski nie za nie chał swej dzia łal no ści
w ra mach AK, prze cho dząc do nie le gal nej or ga ni za cji WiN. Po cząt ko wo dzia ła tyl ko
na Za mojsz czyź nie, a póź niej peł ni funk cję z[astęp]cy ko men dan ta Lu bel skie go Okrę gu
WiN.

W 1946 r. zo stał aresz to wa ny i ska za ny na 15 lat wię zie nia. Bę dąc w wię zie niu, or -
ga ni zo wał bunt więź niów, a w Sie ra dzu zor ga ni zo wał ich uciecz kę, któ ra w po rę zo sta ła
uda rem nio na. W 1956 r. zo sta je przed ter mi no wo zwol nio ny z wię zie nia na mo cy amne -
stii. Go łe biow ski po wyj ściu z wię zie nia na tych miast za czął od na wiać kon tak ty z by ły -
mi swo imi pod wład ny mi, dzia ła cza mi WiN: Kwa śniew skim1, Ja chym kiem2,
Bar to szew skim3, Ko stec kim i wie lo ma in ny mi.
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a Po ni żej od ręcz na, czę ścio wo nie czy tel na ad no ta cja o tre ści: […] 7 XI [19]61 [r.]. Ten plan na le ży
po trak to wać ja ko wstęp ny. Wy ciąg prze słać do Lu bli na. Nie re zy gno wać […] po mo cy „A” przy wpro -
wa dze niu […]. Przy stą pić do re ali za cji. 7 XI [19]61 [r.]. […]

b–b Wpi sa no od ręcz nie. 
c–c Tu i da lej pi sow nia na zwi ska zgod na z ory gi na łem.
d W tek ście: Semp.
1 Ste fan Kwa śniew ski ps. „Luks”, „Lux”, „Wik tor” (1911–1981), ppor. WP, żoł nierz ZWZ-AK, DSZ,

WiN. Od 1931 r. w WP (19. pp) ja ko pod ofi cer za wo do wy, uczest ni czył w kam pa nii wrze śnio wej.
Od grud nia 1939 r. w ZWZ -AK, ofi cer or ga ni za cyj ny Ko men dy Ob wo du ZWZ Hru bie szów, do wód ca
od dzia łów dy wer sji bo jo wej w po łu dnio wej czę ści ob wo du. W lu tym 1943 r. zo stał mia no wa ny ko men -
dan tem Re jo nu V (funk cję tę peł nił aż do aresz to wa nia przez UB), od koń ca 1943 r. do wo dził od dzia łem
obrony prze ciw u kra iń skiej, uczest ni czył w ak cji „Bu rza”. Po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej po zo stał 
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W li sto pa dzie 1956 r. spo tkał się z na szym taj nym współ pra cow ni kiem ps. „Le na”,
gdzie w roz mo wie py tał go, czy jest go tów pod jąć wro gą, an ty pań stwo wą dzia łal ność,
po da jąc swój ad res. W tym sa mym cza sie wstą pił do ZBoWiD w Hru bie szo wie i zo stał
wy bra ny do władz po wia to wych. Tam roz wi nął swą ak tyw ną dzia łal ność w kie run ku opa -
no wa nia ZBoWiD przez ele men ty wro gie – by łych wi now ców i in nych ban dy tów. Jed -
nak w póź niej szym okre sie zo stał wy klu czo ny z sze re gów tej or ga ni za cji ja ko ele ment
wro gi i skry ty ko wa ny na ła mach pra sy lu bel skiej.
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w kon spi ra cji, uczest ni czył w wie lu ak cjach zbroj nych prze ciw ko ko mu ni stom. Aresz to wa ny 21 X 1946 r.
przez PUBP w Hru bie szo wie, wy ro kiem WSR w Lu bli nie z 12 II 1947 r. ska za ny na 12 lat wię zie -
nia, 5 VIII 1952 r. zwol nio ny wa run ko wo. Pod ko niec ży cia pra co wał na wła snym go spo dar stwie rol -
nym pod Wał czem. Od 1957 r. do 28 III 1967 r. in wi gi lo wa ny przez Re fe rat SB KP MO w Hru bie szo wie
w ra mach SOO krypt. „Ru szar nia”. We dług dzien ni ka ar chi wal ne go b. WUSW w Lu bli nie był TW
ps. „Me te or” na kon tak cie Wy dzia łu III KW MO w Lu bli nie, ak ta prze ka za no do ar chi wum 8 III 1967 r.,
brak da nych dot. okre su współ pra cy z SB. Od 25 I 1978 r. do 31 X 1979 r. in wi gi lo wa ny przez Wy -
dział III KW MO w Pi le w ra mach SOR krypt. „Se nior” ja ko po dej rza ny o wspie ra nie osób pro wa dzą -
cych dzia łal ność opo zy cyj ną. Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi słość” w do ku men tach, t. VI, cz. 1, oprac.
A. Za gór ski, Wro cław 1999, s. 368–369; sko ro widz al fa be tycz ny, księ ga głów na, księ ga ewi den cyj na
więź niów Cen tral ne go Wię zie nia we Wron kach; dzien nik re je stra cyj ny i dzien nik ar chi wal ny b. WUSW
w Lu bli nie; kar to te ka od two rze nio wa i kar to te ka ogól no in for ma cyj na b. KW MO/WUSW w Lu bli nie;
dzien nik ar chi wal ny spraw ewi den cji ope ra cyj nej b. WUSW w Pi le.

2 Ze non Ja chy mek ps. „Sła wek”, „Wal de mar”, „Wal len rod”, „Wik tor” (1912–1986), kpt. WP, żoł nierz
SZP-ZWZ-AK, DSZ, WiN. Stu dio wał we te ry na rię we Lwo wie (1933–1935, 1936–1938). W la tach
1935–1936 od był służ bę woj sko wą. We wrze śniu 1939 r. wal czył w 9. pp. Je sie nią 1939 r. wstą pił do SZP,
za stęp ca ko men dan ta, a na stęp nie ko men dant Pla ców ki ZWZ w Ko ma ro wie, pow. To ma szów Lu bel ski.
Od koń ca 1940 r. do koń ca oku pa cji nie miec kiej do wód ca od dzia łów dy wer sji bo jo wej Ob wo du ZWZ -AK
To ma szów Lu bel ski. Uczest ni czył w kil ku dzie się ciu ak cjach zbroj nych prze ciw ko Niem com i od dzia łom
UPA. W ma ju 1945 r. prze nie sio ny do Ob wo du Hru bie szow skie go DSZ -WiN, peł nił funk cje za stęp cy komen -
dan ta i ko men dan ta ob wo du. Od grud nia 1945 r. do ma ja 1946 r. prze by wał w Szwe cji, or ga ni zo wał ka na ły
prze rzu to we dla człon ków WiN. Aresz to wa ny 21 IX 1946 r., wy ro kiem WSR w Lu bli nie z 23 IX 1947 r.
ska za ny na trzy krot ną ka rę śmier ci, za mie nio ną na pod sta wie amne stii na 15 lat po zba wie nia wol no -
ści, 23 VIII 1956 r. zwol nio ny. Od 1965 r. zaj mo wał się do ku men to wa niem dzia łal no ści ZWZ -AK w Ob -
wo dzie To ma szów Lu bel ski. Po wyj ściu na wol ność in wi gi lo wa ny przez PUBP/Re fe rat SB KP MO
w To ma szo wie Lu bel skim do 26 III 1958 r. (wy jazd do Wro cła wia) w ra mach SO krypt. „Oce an” pro wa -
dzo nej na b. człon ków AK z pow. to ma szow skie go. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO we Wro cła -
wiu od 25 XI 1960 r. do 27 I 1964 r. w ra mach SOO krypt. „War ta” i od 30 IX 1970 r. do 4 X 1975 r. w ra mach
KE krypt. „Wik tor”. Kar to te ka ogól no in for ma cyj na po b. Wy dzia le „C” KW MO we Wro cła wiu; kar to te ka
za gad nie nio wa b. KW MO we Wro cła wiu; kar to te ka ogól no in for ma cyj na KW MO/WUSW w Lu bli nie.

3 Kon rad Bar to szew ski ps. „Wir”, „Szy mon”, „Za do ra” (1914–1986), por. SZP-ZWZ-AK, DSZ,
WiN; ab sol went Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej UW (1939); dr na uk hu ma ni stycz nych (1969, UWr). We
wrze śniu 1939 r. wal czył w 7. pp Leg. Od paź dzier ni ka 1939 r. w kon spi ra cji, za stęp ca do wód cy Pla -
ców ki SZP -ZWZ w Jó ze fo wie, od lu te go 1941 r. ko men dant Pla ców ki ZWZ w Jó ze fo wie, od li sto pa -
da 1942 r. ko men dant AK Re jo nu Jó ze fów, w ak cji „Bu rza” do wo dził 3. ba ta lio nem 9. pp. Po wkro cze niu
Ar mii Czer wo nej po zo stał w kon spi ra cji, od koń ca grud nia 1944 r. peł nił obo wiąz ki za stęp cy ko men -
dan ta Ob wo du AK Bił go raj, od ma ja 1945 r. do ma ja 1946 r. za stęp ca ko men dan ta Ob wo du Bił go raj
DSZ -WiN, od paź dzier ni ka 1946 r. za stęp ca ko men dan ta Okrę gu Lu bel skie go WiN. Ujaw nił
się 22 III 1947 r. w War sza wie, aresz to wa ny w li sto pa dzie 1952 r., wy ro kiem WSR w War sza wie
z 13 X 1953 r. ska za ny na 6 lat wię zie nia, 8 XII 1954 r. zwol nio ny z po wo du złe go sta nu zdro wia.
Po opusz cze niu wię zie nia pra co wał ja ko na uczy ciel, po obro nie pra cy dok tor skiej pra cow nik na uko wy
KUL, czło nek re dak cji „En cy klo pe dii Ka to lic kiej” (1969–1979). In wi gi lo wa ny od 6 XII 1971 r. przez
Wy dział IV KW MO w Lu bli nie w ra mach KE krypt. „Wi no wiec” ja ko po dej rza ny o związ ki z „Ru -
chem”. Pro wa dze nie kwe stio na riu sza za koń czo no 9 XI 1983 r. I. Ca ban, op. cit., s. 24–26; kar to te ka
ogól no in for ma cyj na b. KW MO/WUSW w Lu bli nie.
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Z po sia da nych ma te ria łów od taj ne go współ pra cow ni ka ps. „A” i „Ma ria” wy ni ka,
że Go łe biow ski jest bar dzo wro go uspo so bio ny do PRL, a moż na po wie dzieć, że wręcz
pa ła nie na wi ścią. Sta le ma rzy o wy bu chu woj ny, któ ra – wg nie go – przy nie sie upa dek
ustro ju w Pol sce. Pod czas roz mów z sie cią wy po wia da się, że po wyj ściu z wię zie nia od -
szu kał pra wie wszyst kich by łych swo ich pod wład nych z kon spi ra cji i prze pro wa dził z ni -
mi roz mo wy po le ga ją ce na tym, by wy son do wać, jak ci lu dzie za pa tru ją się na obec ną
rze czy wi stość. Z te go moż na wnio sko wać, że Go łe biow ski son du je tych lu dzi pod ką -
tem, czy są oni go to wi pójść w ra zie po trze by na dzia łal ność an ty pań stwo wą. 

Otrzy ma no w sierp niu 1961 r. in for ma cję od obyw[ate la] Mo sią dza, że nie ja ki
ob. Bącz kow ski4 z War sza wy po wie dział mu, że Go łe biow ski jeź dzi po ca łym kra ju
i nawią zu je kon tak ty z ludź mi, w związ ku z obec ną sy tu acją w kra ju ma [m]on to wać nie -
le gal ną or ga ni za cję cha rak te ru szkie le to we go z za da niem pod ję cia dzia łal no ści kontr re -
wo lu cyj nej w od po wied nim mo men cie. Pro wa dzo na ob ser wa cja za Go łe biow skim
i in wi gi la cja przez Biu ro „W” po twier dza, że szcze gól nie [w] ostat ni[m] okre sie jest on
bar dzo „ru chli wy”.

Da ne ope ra cyj ne od taj ne go współ pra cow nik[a] ps. „A” wska zu ją, że Go łe biow ski
zaj mu je się dzia łal no ścią szpie gow ską, że ma się on spo ty kać z oby wa te lem ame ry kań -
skim na te re nie Trój mia sta, że do cie ra do wy cie czek po lo nij nych w kra ju i miał na wet
jeź dzić do Kra ko wa, gdzie spo tkał się rze ko mo z kimś z ta kiej wy ciecz ki z[a]gra nicz nej.
Ni gdzie nie pra cu je, cho dzi za wsze ład nie ubra ny, ma du żo pie nię dzy.

Przez Ko men dę Wo je wódz ką MO we Wro cła wiu zo stał za trzy ma ny ob. Jan kow ski
Zdzi sław za nad uży cia fi nan so we. Jan kow ski jest by łym człon kiem WiN i prze by wał
ra zem z Go łe biow skim w wię zie niu. Ostat nio J[an kow ski] był na ba da niach […] w Gro -
dzi sku Ma zo wiec kim. Tam zgło sił się do dy rek to ra szpi ta la, żą da jąc roz mo wy z kimś
z[e] Służ by Bez pie czeń stwa. W[yżej] wy mie nio ny po wie dział [na]m, że zna bar dzo do -
brze G[ołę biew skie go] i wie, że on zaj mu je [s]ię szpie go stwem i in ną wro gą dzia łal no -
ścią. Ma du żo kon tak tów na Wy brze żu i in nych te re nach. Że jest to czło wiek, któ ry ni gdy
spo koj nie nie bę dzie sie dział. Wspo mniał rów nież, że Go łe biow ski obie cy wał mu zor -
ga ni zo wa nie je go uciecz ki [za] gra ni cę. Jan kow ski jedn[a]k ż[a]dnych [s]zcze gó łów
ni[e] [p]o[da]ł – sta wiał pew ne wa run ki, na któr[e] ni[e] z[g]od zo no [s]ię – ch[o]dzi ło [e]
o uła twie nie „wy brnię cia” ze [sp]r[a]wy.

[f]
Po niew[a]ż Go łe biow ski j[es]t fi[gu]r[a]nt[e]m [b]ar dzo „ru chli wym”, jeź dzi

[p]o całym kra ju, [w] związk[u] [z] [ty]m [p]la nu ję wy ko nać ca ły sze reg [p]rzed sięw zięć
w miej scu za mieszk[a]nia i na te re nie nie któ rych wo je wództw, zmie rza ją cych do bliż -
sze[g]o roz prac[owan]ia w[yżej] wym[ie nio ne go].

1. Wg da nych od ob. M. – Bącz kow ski Ste fan, za miesz ka ły [w] War sza wie przy
ul. […], b. czło nek WiN z te re nu Hru bie szo wa, jest w sta łym kon tak cie z G[ołę biew skim]
i mó wił do M., że ten ostat ni two rzy or ga ni za cję szkie le to wą, w związ ku z tym pla nu ję
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e Wy raz nie czy tel ny.
f Nie czy tel ny frag ment tek stu.
4 Ste fan Bącz kow ski (ur. 1921), przed 1939 r. czło nek PPS w Hru bie szo wie, żoł nierz AK i WiN,

pod ko mend ny Go łę biew skie go. AIPN, 01224/1061, mf, Od pis no tat ki służ bo wej, sier pień 1961 r., b.p.;
AIPN, 0296/89, t. 2, No tat ka z ana li zy spra wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro wa dzo -
ne go śledz twa do spra wy krypt. „Ome ga”, 21 VIII 1970 r., k. 401.
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wziąć Bącz kow skie go w ak tyw ne opra co wa nie pod ką tem wer bun ku (mię dzy in ny mi
za sto so wać ob ser wa cję i in wi gi la cję dla po twier dze nia kon tak tów).

2. Ostat nio pro wa dzo na ob ser wa cja wyk[aza]ła, że Go łe biow ski kon tak tu je się z ob.
Lip ką Ha li ną, pra cow ni cą Ban ku Na ro do we go w War sza wie, a mąż jej ma być za wo -
dowym ofi ce rem Woj ska Pol skie go i po cho dzi z Za mojsz czy zny. Ze brać bliż sze da ne
o cLipkoc, a szcze gól nie o jej mę żu. Je śli fak tycz nie jest on czyn nym ofi ce rem, po ro -
zumieć się z WSW i uzgod nić z ni mi wspól ną ob ser wa cję ope ra cyj ną wy żej wy mie -
nionego5. 

3. Kon ty nu ować dal sze roz mo wy ope ra cyj ne z ob. No wic kim Wa cła wem6, b. wspól -
ni kiem Go łe biow skie go, a któ re go G[ołę biew ski] oszu kał na su mę 120 tys. zł, pod ką -
tem usta le nia, z kim G[ołę biew ski] w tym cza sie utrzy my wał kon tak ty to wa rzy skie,
han dlo we itp., co mo że nam uła twić wy ty po wa nie wła ści we go czło wie ka do wer bun ku7. 

g4. W dniu 2 XI 1961 r. prze pro wa dzo no wstęp ną roz mo wę wer bun ko wą z ob.
Kbrzew skimb Ma ria nem ps. „Sas”8, któ re go za mie rzam wy ko rzy stać pod Go łe biow skie -
go. Roz mo wę pro wa dzo no pod ką tem, że Służ bę Bez pie czeń stwa MSW in te re su je spra -
wa, czy w przed się bior stwach naf to wych nie no tu je się sa bo ta żu, dy wer sji i szpie go stwa
(Kbrzew skib tam pra cu je), gdyż ma my pew ne sy gna ły z te go od cin ka, i czy on nie chciał -
by udzie lić nam po mo cy w tej s[pra]wie. K[rzew ski] zgo dził się na po wyż sze. Uwa żam,
że na ra zie na le ży kon ty nu ować z nim dal sze roz mo wy wer bun ko we na tej za sa dzie,
a póź niej do pie ro stop nio wo prze cho dzić na oso bę Go łe biow skie go, gdyż jest to na szym
ce lem9.

g5. Uzgod nić z Biu rem „T”, by jak naj szyb ciej za sto so wa li PP u Go łe biow skie go
w miej scu za miesz ka nia, co po win no nam uła twić roz pra co wa nie: kon tak ty, pla no wa ne
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g Na le wym mar gi ne sie nie czy tel na od ręcz na ad no ta cja.
5 Cho dzi o płk. WP Zyg mun ta Lip kę i je go żo nę Ha li nę, sio strę żo ny Go łę biew skie go Sta ni sła wy

Ko siń skiej. Ze wzglę du na dzia ła nia SB wo bec Go łę biew skie go tak że płk Lip ka wraz z żo ną by li
od 1962 r. pod da ni in wi gi la cji przez Woj sko wą Służ bę We wnętrz ną, jed nak „po za spo ra dycz ny mi kon -
tak ta mi ro dzin ny mi nic ope ra cyj nie cie ka we go nie stwier dzo no”. AIPN, 2386/18714, Pi smo za stęp cy
dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk. K. Paw ło wi cza do sze fa Sze fo stwa WSW, 20 VII 1970 r., k. 275;
ibi dem, Pi smo dy rek to ra De par ta men tu III MSW płk. H. Pięt ka do sze fa Sze fo stwa WSW, 24 VIII 1970 r.,
k. 276; ibi dem, No tat ka służ bo wa dot. po wią zań osób woj sko wych z aresz to wa ny mi przez or ga ny MSW
człon ka mi nie le gal ne go związ ku, wrze sień 1970 r., k. 278–279.

6 Wa cław No wic ki (ur. 1913), in ży nier, b. żoł nierz AK i WiN w pow. Hru bie szów. AIPN, 0296/89,
t. 2, No tat ka z ana li zy spra wy krypt. „Pro spekt” oraz ma te ria łów z ak tu al nie pro wa dzo ne go śledz twa
do spra wy krypt. „Ome ga”, 21 VIII 1970 r., k. 410. 

7 SB usi ło wa ła przy pi sać Go łę biew skie mu oszu stwa fi nan so we. Zob. ibi dem, k. 360–362. Jest tam
rów nież in for ma cja, że Go łę biew ski miał przy własz czyć pie nią dze ww. spół ki. Żad nych do wo dów po -
twier dza ją cych ww. po dej rze nia nie uda ło się uzy skać, wą tek ten po mi nię to zu peł nie w śledz twie prze -
ciw ko „Ru cho wi”.

8 Ma rian Krzew ski ps. „Ska ła”, „Sas”, „Na łęcz” (ur. 1918), od 1943 r. żoł nierz AK (po wia ty Za mość
i Bił go raj), ad iu tant ko men dan ta Ob wo du AK Za mość, kie row nik pla ców ki wy wia du AK Za mość -
-Śródmie ście. Aresz to wa ny 18 II 1946 r. przez PUBP w Za mo ściu, wy ro kiem WSR w Lu bli nie
z 23 VIII 1946 r. ska za ny na 6 lat wię zie nia, Sąd Naj wyż szy zła go dził wy rok do 4 lat. W wy ni ku amne -
stii z 22 II 1947 r. ka rę da ro wa no w ca ło ści. Kar to te ka ogól no in for ma cyj na KW MO/WUSW w Lu bli -
nie; kar to te ka ogól no in for ma cyj na i za gad nie nio wa KW MO/WUSW w Po zna niu; kar to te ka
od two rze nio wa Biu ra „C” MSW.

9 W ma te ria łach ewi den cji ope ra cyj nej nie od na le zio no żad nej wzmian ki o po zy ska niu przez SB
Krzew skie go do współ pra cy.
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wy jaz dy z W[ar sza]wy, roz mo wy itp. Wnio sek na PP zo stał za twier dzo ny przez tow. mi -
ni stra na okres trzech mie się cy.

h6. Przez okres co naj mniej dwóch mie się cy sto so wać kil ku dnio we ob ser wa cje ce lem
usta le nia moż li wie jak naj wię cej je go kon tak tów w War sza wie i na te re nie ca łe go kra ju.

7. Po nie waż Go łe biow ski – wg da nych od sie ci – lu bi dam skie to wa rzy stwo, na le ży
po de brać ład ną i do brą taj ną współ pra cow ni cę Służ by Bezp[ie czeń stwa] z War sza wy lub
z naj bliż szych oko lic, a na stęp nie prze my śleć spo sób pod sta wie nia jej fi gu ran to wi z za -
da niem roz pra co wa nia go, ob ser wa cji, usta le nia try bu ży cia, ewen tu al nej pe ne tra cji
miesz ka nia, port fe la itp.

8. Go łe biow ski koń czył kurs skocz ków na te re nie An glii i zo stał zrzu co ny do kra ju
jak wie lu in nych – prze ana li zu ję na te re nie kra ju ca łą sieć taj nych współ pra cow ni ków
wy wo dzą cych się z te go śro do wi ska ce lem wy ło wie nia ewent[ual nych] jed no stek, któ re
mo gą znać Go łe biow skie go lub ma ją moż li wość przy od po wied niej le gen dzie do tar cia
do nie go.

i9. Prze my śleć i opra co wać od dziel ną kom bi na cję – le gen dę, któ ra za pew ni ła by nam
moż li wość wpro wa dze nia do roz pra co wa nia Go łe biow skie go przez taj nych współ pra -
cow ni ków ps. ps. „Mo ciń ski” i „Osiec ki”10.

10. Wy dział III w Lu bli nie wy ko na na stę pu ją ce czyn no ści ope ra cyj ne w po wyż szej
spra wie:

– taj ny współ pra cow nik ps. „A” wi nien otrzy mać sta łe za da nie, by sys te ma tycz nie
utrzy my wał kon tak ty z oso ba mi, któ re od wie dza Go łe biow ski na te re nie Za mojsz czy -
zny, i sta rał się usta lać cel je go wi zyt, po ru sza ne te ma ty itp. Sam „A” w za sa dzie nie po -
wi nien się zbyt nio na rzu cać ze swo ją oso bą Go łe biow skie mu, gdyż za cho dzi oba wa, że
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h Na le wym mar gi ne sie od ręcz na, sła bo czy tel na ad no ta cja, naj praw do po dob niej o tre ści: jest re ali -
zo wa ne.

i Na le wym mar gi ne sie od ręcz na, czę ścio wo nie czy tel na ad no ta cja o tre ści: Bę dzie moż li we do re -
ali za cji, gdy „Wir” […]wa dzi się do […] – ma to zro bić […].

10 Mi chał Fi jał ka ps. „Ka wa”, „Pom pa”, „Wie śniak”, „So kół” (1915–1983), kpt. WP, żoł nierz AK.
Ab sol went Wy dzia łu Hu ma ni stycz ne go UMCS w Lublinie (1965). We wrze śniu 1939 r. wal czył w 22. DP.
W paź dzier ni ku 1939 r. in ter no wa ny na Wę grzech, skąd uciekł i prze do stał się do Fran cji. Od li sto pa -
da 1939 r. w PSZ (2. DSP), uczest ni czył w kam pa nii fran cu skiej 1940 r. Po ka pi tu la cji Fran cji prze do -
stał się do Wiel kiej Bry ta nii. Od lip ca 1940 r. słu żył w I Bry ga dzie Strzel ców. W koń cu 1940 r.,
po zgło sze niu się do służ by w ar mii pod ziem nej, prze szedł do dys po zy cji Od dzia łu VI (Spe cjal ne go)
Szta bu NW. Od sierp nia 1941 r. do kwiet nia 1942 r. prze szedł prze szko le nie ci cho ciem nych. Zrzu co ny
w no cy z 1 na 2 IX 1942 r. W lu tym 1943 r. mia no wa ny za stęp cą in spek to ra In spek to ra tu Re jo no we go
Ko wel i skie ro wa ny do or ga ni zo wa nia od dzia łów par ty zanc kich, któ ry mi do wo dził w wal kach z UPA
na Wo ły niu. Od stycz nia do lip ca 1944 r. do wo dził ba ta lio nem 50. pp 27. Wo łyń skiej DP AK.
28 XI 1944 r. zo stał aresz to wa ny przez UB i osa dzo ny na Zam ku w Lu bli nie, wy ro kiem Woj sko we go
Są du Gar ni zo nu Lu bel skie go z 29 XII 1944 r. ska za ny na 10 lat wię zie nia, ka rę zmniej szo no do ro ku,
zwol nio ny 19 IX 1945 r. Po wyj ściu na wol ność pra co wał ja ko na uczy ciel. Czło nek ZBoWiD, Ze spo łu
Hi sto rycz ne go Ci cho ciem nych w War sza wie. 16 II 1956 r. zo stał po zy ska ny do współ pra cy ja ko TW
ps. „Osiec ki” przez Wy dział III WUdsBP w Zie lo nej Gó rze. W mar cu 1960 r. z po wo du prze pro wadz ki
do Lu bli na zo stał prze ję ty przez Wy dział I De par ta men tu III MSW. Był wy ko rzy sty wa ny do in wi gi la cji
b. ci cho ciem nych, za rów no miesz ka ją cych w Pol sce, jak i za gra ni cą, a tak że b. żoł nie rzy 27. Wo łyń -
skiej DP AK. 14 XII 1965 r. za nie cha no współ pra cy. W 1970 r. Wy dział III KW MO w Lu bli nie pla no -
wał wy ko rzy stać b. TW ps. „Osiec ki” w związ ku ze spra wą krypt. „Ome ga” dot. taj nej or ga ni za cji
„Ruch”. K.A. Toch man, Mi chał Fi jał ka (1915–1983), ci cho ciem ny, żoł nierz AK, taj ny współ pra cow nik
UB -SB o pseu do ni mie „Osiec ki”, „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2009, nr 1, s. 483–493.
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fi gu rant nie da rzy [g]o peł nym za ufa niem (przez sześć ty go dni G[ołę biew ski] nie spo -
tkał się z „A” w War sza wie, mi mo że taj ny współ pra cow nik do te go dą żył – te le fo ny
i wi zy ty u ro dzi ny G[ołę biew skie go]).

11. Zor ga ni zo wać sta łą ob ser wa cję ope ra cyj ną Fa bi szew skie go11 ce lem ze bra nia
wszech stron nych o nim in for ma cji z my ślą ewen tu al ne go wer bun ku w per spek ty wie. Fa -
bi szew ski w peł ni po dzie la po glą dy Go łe biow skie go i jest z nim w kon tak cie. Sam rów -
nież w PAX ota cza się wro gim ele men tem na te re nie Lu bli na.

12. Re fe ra ty Służ by Bez pie czeń stwa z Hru bie szo wa, To ma szo wa i Za mo ścia win ny
otrzy mać za da nia usta le nia by łych człon ków wi now skie go pod zie mia, któ rzy kie dyś pod -
le ga li Go łe biow skie mu, a obec nie prze by wa ją na te re nie [woj.] po znań skie go i Po mo -
rza, ce lem stwier dze nia w dal szej ko lej no ści, czy są oni w kon tak cie z fi gu ran tem
(G[ołę biew ski] mó wił, że już od wie dził wszyst kich pod wład nych i ma z ni mi łącz ność).

13. Re fe rat Służ by Bez pie czeń stwa w Hru bie szo wie wi nien przy stą pić bar dziej ak -
tyw nie do roz pra co wa nia fi gu ran ta spra wy Kwa śniew skie go Ste fa na, za miesz ka łe go
w Ma li cach, by za pew nić so bie sta ły do pływ in for ma cji o w[yżej] wym[ie nio nym], a tym
sa mym po śred nio i o Go łe biow skim. Jed no cze śnie by ło by jak naj bar dziej wska za nym
po de brać taj ne go współ pra cow ni ka już za wer bo wa ne go lub je go wer bu nek z za mia rem
wpro wa dze nia go za po śred nic twem Kwa śniew skie go do roz pra co wa nia Go łe biow skie -
go. Wia do mo, że Kwa śniew ski cie szy się peł nym za ufa niem Go łe biow skie go i jest z nim
jak naj bar dziej zwią za ny du cho wo i po li tycz nie.

14. Usta lić na te re nie Hru bie szo wa i Za mo ścia oso by naj czę ściej od wie dza ne przez
Go łe biow skie go i roz pa trzyć moż li wość in sta la cji PP, co za pew ni ło by nam od po wied ni
do pływ in for ma cji co do ce lu i cha rak te ru tych kon tak tów.

15. Go łe biow ski przy każ dej byt no ści od wie dza fi gu ran tów spraw Wy dzia łu III w Lu -
bli nie, jak Ma choń12 i Tu row ski13. Uwa żam, że na le ży prze my śleć, czy u któ re goś z nich
nie za ło żyć PP na pe wien okres cza su, o ile są ku te mu wa run ki tech nicz ne.
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11 Je rzy Fa bi szew ski ps. „Bo cian” (ur. 1927), żoł nierz AK i WiN, ujaw nił się 1 IV 1947 r. w PUBP
w To ru niu. 13 III 1948 r. po zy ska ny do współ pra cy przez PUBP w To ru niu ja ko in for ma tor ps. „To -
masz”, wy eli mi no wa ny z sie ci 4 IX 1949 r. W la tach 1961–1963 in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW
MO w Lu bli nie, był rów nież opra co wy wa ny przez tę sa mą jed nost kę SB w Lu bli nie ja ko kan dy dat na TW
(brak da ty). Kar to te ka ogól no in for ma cyj na Biu ra „C” MSW; kar to te ka ogól no in for ma cyj na KW
MO/WUSW w Lu bli nie.

12 Jan Ma choń (ur. 1928), czło nek WiN (1946–1950), łącz nik w od dzia le Zdzi sła wa Broń skie go
ps. „Uskok”. Ujaw nił się w PUBP w Lu bar to wie 10 IV 1947 r. Za trzy ma ny 18 IV 1950 r. przez PUBP
w Ra dzy niu Pod la skim, wy ro kiem WSR w Lu bli nie z 22 VIII 1950 r. ska za ny na do ży wo cie, 29 V 1956 r.
Sąd Wo je wódz ki w Lu bli nie zła go dził wy rok do 12 lat wię zie nia, 18 X 1958 r. wa run ko wo zwol nio ny.
Od 19 IX 1962 r. do 15 VI 1967 r. in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Lu bli nie w ra mach SOO
krypt. „Ar ka” ze wzglę du na przy na leż ność do WiN i utrzy my wa nie kon tak tów z b. człon ka mi pod zie -
mia nie pod le gło ścio we go. Za re je stro wa ny 19 X 1968 r. przez Wy dział III KW MO w Lu bli nie i opra co -
wa ny ja ko kan dy dat na TW, od wer bun ku od stą pio no, ak ta zło żo no do ar chi wum 12 XI 1969 r.
Od 14 VIII 1970 r. do 7 VIII 1971 r. in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Lu bli nie w ra mach SOR
krypt. „Ome ga II” dot. or ga ni za cji „Ruch”. Kar to te ka ogól no in for ma cyj na Biu ra „C” MSW; kar to te ka
ogól no in for ma cyj na KW MO/WUSW w Lu bli nie; ka ta lo gi Biu ra Lu stra cyj ne go IPN, http://ka ta -
log.bip.ipn.gov.pl (do stęp 22 VII 2015 r.).

13 Jan Tu row ski ps. „Grom”, „Je mio ła”, „Kol ba”, „Nor bert”, „Na rbut”, „Ta tar” (1917–1984), kpt.
WP, żoł nierz SZP-ZWZ-AK, DSZ, WiN. Od 1936 r. słu żył w WP, w sierp niu 1939 r. ukoń czył Szko łę
Pod cho rą żych Pie cho ty w Ko mo ro wie k. Ostro wi Ma zo wiec kiej, we wrze śniu 1939 r. wal czył w 7. pp.
Od li sto pa da 1939 r. w SZP -ZWZ -AK, od czerw ca 1941 r. za stęp ca do wód cy, pod ko niec 1941 r. 
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16. Da ne od taj ne go współ pra cow ni ka ps. „Ma ria” i in nych oraz ostat nia ob ser wa cja
po twier dzi ły w peł ni, że Go łe biow ski jest w sta łym kon tak cie ze Zdun kiem14, za miesz -
ka łym w Lu bli nie, któ ry pa ła nie na wi ścią do obec nej rze czy wi sto ści, za żar ty an ty se mi ta
itp. Uwa żam, że na le ży za ło żyć na nie go spra wę ope ra cyj nej ob ser wa cji i roz pra co wy -
wać go, nie pa trząc na je go prze szłość po li tycz ną.

17. W to ku pro wa dzo nej ob ser wa cji za Go łe biow skim stwier dzo no, że jest on w kon -
tak cie z ob. Goz dek Wa cła wem15, s. Jó ze fa i Agniesz ki, ur. 7 VIII 1915 r., za miesz ka ły
cza so wo w Mi la no wie, pow. Par czew, bliż szych da nych brak o tej oso bie. Rów nież miesz -
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do wód ca od dzia łów sztur mo wych Ob wo du ZWZ Za mość, w ma ju 1943 r. zor ga ni zo wał od dział par ty -
zanc ki zwa ny od dzia łem „Nor ber ta”, uczest ni czył w ak cji „Bu rza”. Aresz to wa ny przez NKWD
27 IX 1944 r., osa dzo ny w wię zie niu w Za mo ściu, od bi ty w paź dzier ni ku 1944 r. przez od dział AK.
Od ma ja 1945 r. ad iu tant in spek to ra In spek to ra tu Za mość DSZ Ma ria na Go łę biew skie go, we wrześ -
niu 1945 r. mia no wa ny ko men dan tem Ob wo du WiN To ma szów Lu bel ski. Aresz to wa ny 27 IX 1946 r.
w War sza wie, wy ro kiem WSR w Lu bli nie z 1 X 1947 r. ska za ny na 9 lat wię zie nia, zwol nio ny w wy ni -
ku amne stii i ujaw nie nia się Okrę gu WiN Lu blin. W 1949 r. po now nie aresz to wa ny i ska za ny, prze trzy -
my wa ny w wię zie niach w Lu bli nie i Sie ra dzu. Po zwol nie niu ukoń czył stu dia na Wy dzia le Pra wa UW.
In wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Lu bli nie (1970–1971) ja ko po dej rza ny o przy na leż ność
do „Ru chu” (zarzutu nie po twier dzo no, ma te ria ły zło żo no w Wy dzia le „C” pod nr. II/4111). Wy -
dział III KW MO w Lu bli nie in wi gi lo wał go tak że w ra mach KE krypt. „Tur” (nr 12516) ja ko po dej rza -
ne go o kon tak ty z by łym podzie miem (1971–1975), od 17 I 1978 r. do 5 VII 1978 r. po now nie
in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Lu bli nie w ra mach SOS nr rej. 22548 (stwier dzo no, że utrzy -
my wał kon tak ty z Ma ria nem Go łę biew skim). I. Ca ban, op. cit., s. 198–199; Zrze sze nie „Wol ność i Nie -
za wi słość”…, t. VI, cz. 3, s. 747–749; kar to te ka ogól no in for ma cyj na KW MO/WUSW w Lu bli nie;
kar to te ka od two rze nio wa Biu ra „C” MSW.

14 Wła dy sław Zdu nek (1903–1976), dzia łacz ko mu ni stycz ny. Czło nek KPP (1926–1938), Nie za leż -
nej Par tii Chłop skiej (1926–1927), Zjed no cze nia Le wi cy Chłop skiej „Sa mo po moc” (1927–1931).
W 1928 r. ska za ny za dzia łal ność ko mu ni stycz ną na 1,5 ro ku wię zie nia, po now nie aresz to wa ny w 1930 r.
(ska za ny na 8 mie się cy wię zie nia) i w 1931 r. (ska za ny na 3 la ta wię zie nia). Od 1933 r. se kre tarz okrę -
gów KPP w Rze szo wie i Kiel cach. W 1935 r. ska za ny na 8 lat po zba wie nia wol no ści, wię zie nie opu -
ścił 6 IX 1939 r. W cza sie woj ny prze by wał w Kow lu, gdzie pra co wał ja ko ro bot nik rol ny i zaj mo wał się
spe ku la cją. Od mar ca 1944 r. czło nek PPR i AL, od lip ca 1944 r. do czerw ca 1945 r. I se kre tarz KW PPR
w Lu bli nie, na stęp nie se kre tarz pro pa gan dy KW PPR w Gdań sku. W li sto pa dzie 1946 r. usu nię ty ze sta -
no wi ska, w kwiet niu 1948 r. wy klu czo ny z PPR. W 1956 r. przy wró co no mu człon ko stwo par tyj ne, w li -
sto pa dzie 1956 r. zo stał se kre ta rzem Wo je wódz kie go Za rzą du ZBoWiD w Lu bli nie. Wy klu czo ny
z sze re gów PZPR 17 VIII 1957 r., od wo ła ny też z funk cji se kre ta rza WZ ZBoWiD. Po 1957 r. był dzier -
żaw cą mły na, na stęp nie urzęd ni kiem w Cen tral nym Za rzą dzie Uzdro wisk. W 1965 r. prze szedł na ren -
tę. Po 1956 r. in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Lu bli nie w ra mach SOS krypt. „Fi jo łek” ja ko
po dej rza ny o utrzy my wa nie „bli skich sto sun ków z wro gim ele men tem wy wo dzą cym się z b. pod zie mia
AK, WiN i NSZ”. Kil ka krot nie – w 1964 r. (po stę po wa nie kar ne umo rzo no po sta no wie niem Są du Powia -
to we go w Rze szo wie z 8 III 1965 r.), 1965 r. i 1967 r. – opra co wał i roz sy łał li sty ano ni mo we. Od 1971 r.
in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Lu bli nie w ra mach KE krypt. „Zdun” „ze wzglę du na prze -
szłość po li tycz ną oraz pro pa go wa nie wro gich po glą dów”. In wi gi la cji za nie cha no w li sto pa dzie 1976 r.,
po śmier ci Zdun ka. AIPN, 01820/17, t. 24, Pi smo I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB
w Lu bli nie płk. M. Mo zga wy do dy rek to ra Biu ra Śled cze go MSW płk. J. Cho mę tow skie go, 17 X 1970 r.,
k. 339–343; kar to te ka ogól no in for ma cyj na Biu ra „C” MSW; kar to te ka ogól no in for ma cyj na KW
MO/WUSW w Lu bli nie; ka ta lo gi Biu ra Lu stra cyj ne go IPN, http://ka ta log.bip.ipn.gov.pl (do stęp
22 VII 2015 r.).

15 Wa cław Goz dek (ur. 1915), żoł nierz AK, peł nił funk cję do wód cy dru ży ny, ujaw nił się w 1947 r.
Od stycz nia 1969 r. pod da ny „kon tro li ope ra cyj nej” przez Re fe rat ds. SB KP MO w Par cze wie z po wo -
du „wro gich wy po wie dzi”. Kar to te ki ogól no in for ma cyj ne Biu ra „C” MSW oraz KW MO/WUSW
w Lubli nie.
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ka tam Le gen za Ja ni na An na, c. To ma sza i Kon stan cji, ur. 4 VIII 1913 r. w Beł ży cach,
z za wo du kraw co wa. Na le ży zle cić na szej jed no st ce w Par cze wie, by usta li li, kto są te
oso by, ich prze szłość, obec ną po sta wę, co mo że ich wią zać z fi gu ran tem spra wy – i w za -
leż no ści od te go zde cy do wać, co do dal sze go ich roz pra co wa nia. Na le ży rów nież zwró -
cić uwa gę, czy moż na by by ło ewen tu al nie któ re goś z nich wy ko rzy stać ope ra cyj nie.

g18. Zle cić Wy dzia ło wi III w Byd gosz czy, by opra co wał do kład nie ob. bSzenkb Da -
nu tę, ur. 19 V 1926 r., za miesz ka łą w Byd gosz czy, któ ra w okre sie oku pa cji by ła na te re -
nie Za mojsz czy zny oraz w pierw szych la tach po wy zwo le niu, ocie ra jąc się o pod zie mie.
Wy mie nio na zna się do brze z Go łe biow skim […]. Da nu ta ma bra ta w War sza wie i praw -
do po dob nie czę sto by wa na te re nie W[ar sza]wy.

19. W So po cie przy ul. […] za miesz ku je ob. Kra kie wicz Igna cy, by ły szef wy wia du
WiN na te re nie Hru bie szo wa, by ły pod ko mend ny Go łe biow skie go. Kra kie wicz obec nie
pra cu je w Spół dziel ni Ry bac kiej „Ar ka” ja ko urzęd nik. Ma my sy gna ły, że Go łe biow ski
ma ko goś w Gdy ni. Uwa żam za wska za ne zle cić Wy dzia ło wi III w Gdań sku, by za ło żył
spra wę ob ser wa cji ope ra cyj nej na Kra kie wi cza z za da niem usta le nia je go za cho wa nia
i ewen tu al nych po wią zań z Go łe biow skim. W za leż no ści od wy ni ków roz pra co wa nia
za de cy du je się co do dal sze go pro wa dze nia spra wy.

j20. Przy naj bliż szej byt no ści we Wro cła wiu prze ana li zo wać do kład nie pro wa dzo ną
przez nich spra wę na Ja chym ka i in nych bli skich współ pra cow ni ków (z okre su dzia łal -
no ści kon spi ra cyj nej) Go łe biow skie go i uzgod nić z Wy dzia łem III kie ru nek roz pra co -
wa nia, ma jąc na uwa dze na sze go fi gu ran ta.

Odb[ito] w b1b egz.
6 XI, druk: KS

St. of[icer] oper[acyj ny] Wydz[ia łu] I
Dep[ar ta men tu] III MSW
S[te fan] Haw ry luk16, mjrk

Źró dło: AIPN, 01224/1061, mf, mps.

Sprawa kryptonim „Prospekt” – inwigilacja Mariana Gołębiewskiego...
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

293

j Na le wym mar gi ne sie od ręcz na ad no ta cja o tre ści: Brak moż liw[ości].
k Opa trzo no pod pi sem.
16 Ste fan Haw ry luk (1925–1989), mjr/ppłk/kpt. (uka ra ny ob ni że niem stop nia). Od czerw ca 1946 r.

war tow nik PUBP w To ma szo wie Lu bel skim; od li sto pa da 1946 r. do stycz nia 1947 r. słu chacz kur su ope -
ra cyj ne go przy WUBP w Lu bli nie; od mar ca 1947 r. p.o. re fe rent gmi ny Łasz czów; od lip ca 1947 r. re -
fe rent PUBP w Pu ła wach; od paź dzier ni ka 1947 r. re fe rent Re fe ra tu III PUBP w Pu ła wach;
od stycz nia 1949 r. re fe rent Re fe ra tu IV PUBP w Pu ła wach; od sierp nia 1949 r. st. re fe rent Re fe ra -
tu IV PUBP w Pu ła wach; od sierp nia 1949 r. do lip ca 1950 r. słu chacz Rocz nej Szko ły Ofi cer skiej w CW
MBP w Le gio no wie; od sierp nia 1950 r. re fe rent Sek cji 5 Wy dzia łu V De par ta men tu IV MBP; od stycz -
nia 1952 r. st. re fe rent Sek cji 5 Wy dzia łu V De par ta men tu IV MBP; od stycz nia 1953 r. kie row nik Sek -
cji 2 Wy dzia łu V De par ta men tu IV MBP; od czerw ca 1954 r. st. in spek tor Wy dzia łu I In spek to ra tu
Wiej skie go MBP; od kwiet nia 1955 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu VI De par ta men tu IV KdsBP; od mar -
ca 1957 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu I De par ta men tu III MSW; od ma ja 1963 r. st. ofi cer ope ra cyj ny
Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW; od kwiet nia 1967 r. in spek tor Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW;
wy da lo ny dys cy pli nar nie ze służ by w paź dzier ni ku 1971 r. AIPN, 0194/3340, Ak ta oso bo we.
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Nr 3

1963 li sto pad 22, Olsz tyn – Do nie sie nie TW ps. „Jur” do ty czą ce roz mo wy z Ma ria nem
Go łę biew skim

Źró dło: „Jur” Taj ne
Przy jął: B[ole sław] Ma łek1

Dnia 22 XI [19]63 r.

Do nie sie nie

Wra cam z W[ar sza]wy. By łem u aGołębiowskiegoa („Ster”, „Ir ka”) i roz ma wia łem
kil ka go dzin. G[ołę biew ski] nie utrzy mu je te raz żad nych kon tak tów z prze by wa ją cy mi
za gra ni cą – mó wi jed nak, że gdy bym po now nie wy je chał za gra ni cę, to mógł bym, po -
wo łu jąc się na nie go, ta kie kon tak ty na wią zać. Ja ko szczeg[ól nie] do bry kon takt, któ ry
mo że mi się tam przy dać, po da je re dak to ra Wol nej Eu ro py z dzia łu „Pa no ra ma ty go dnia”
(al bo „Pa no ra ma dnia”), na zwi sko po dał, ale za po mnia łem – prze by wa w Mo na chium.
To je go przy ja ciel z okre su 1941 r., kie dy w gru pie 8 lu dzi prze do sta li się z po łudn[io -
wej] Fran cji przez Pi re ne je do Li zbo ny. Od Li zbo ny nie miał kon tak tu, ale po znał go,
słu cha jąc Wol nej Eu ro py2. Gość po dob no w wie ku ok. 60 lat. G[ołę biew ski] twier dzi, że
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a–a Tu i da lej pi sow nia na zwi ska zgod na z ory gi na łem.
1 Bo le sław Ma łek (ur. 1925), kpt./mjr/ppłk. Od lu te go 1945 r. funk cjo na riusz PUBP w Chrza no wie;

od lip ca 1945 r. funk cjo na riusz Wy dzia łu Ochro ny Rzą du; od stycz nia 1946 r. ofi cer gru py wy jaz do wej
w ochro nie oso bi stej wi ce pre mie ra W. Go muł ki w Wy dzia le Ochro ny Rzą du; od wrze śnia 1947 r. re fe -
rent Sek cji 6 Wy dzia łu IV WUBP w Olsz ty nie; od stycz nia 1950 r. st. re fe rent Sek cji 4 Wy dzia -
łu IV WUBP w Olsz ty nie; od grud nia 1951 r. p.o. szef PUBP w Pi szu; od lu te go 1953 r. za stęp ca
na czel ni ka Wy dzia łu IV WUBP w Olsz ty nie; od wrze śnia 1954 r. do lip ca 1956 r. słu chacz Szko ły Akty -
wu Kie row ni cze go MBP; od wrze śnia 1956 r. in spek tor In spek to ra tu Kie row nic twa WUdsBP w Olsz ty -
nie; od lu te go 1957 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Olsz ty nie; od czerw ca 1964 r.
do lip ca 1970 r. na czel nik Wy dzia łu II KW MO w Olsz ty nie, brak da nych dot. zwol nie nia ze służ by.
Twa rze olsz tyń 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 Olsz ty nie. In for ma tor per so nal ny, Bia ły stok 2007, s. 135.

2 Ta de usz Ka tel bach (1897–1977), dzien ni karz, pu bli cy sta, po li tyk, dzia łacz emi gra cyj ny. Czło nek
Związ ku Mło dzie ży Po stę po wo -Nie pod le gło ścio wej (1910–1914), Związ ku Strze lec kie go (1913), Pol -
skiej Or ga ni za cji Woj sko wej (od sierp nia 1914). Stu dent Wy dzia łu Pra wa i Na uk Pań stwo wych UW
(listo pad 1915 – paź dzier nik 1918, 1919–1923 z prze rwa mi). Pod czas stu diów wstą pił do Związ ku Mło -
dzie ży Pol skiej „Zet”, uczest nik walk z Ukra iń ca mi o Lwów (listopad 1918 – marzec 1919), współ or ga -
ni za tor po wsta nia sej neń skie go (sierpień 1919), od te go cza su zwią za ny z Od dzia łem II Szta bu
Ge ne ral ne go, czło nek To wa rzy stwa Stra ży Kre so wej, re dak tor na czel ny „Ga ze ty Wi leń skiej” (ko -
niec 1920). Od wio sny do li sto pa da 1922 r. prze by wał w Wol nym Mie ście Gdań sku, praw do po dob nie
na zle ce nie Od dzia łu II (ofi cjal nie od by wał prak ty kę han dlo wą). Od stycz nia do grud nia 1923 r. re dak -
tor na czel ny „Dzien ni ka Ber liń skie go” i ko re spon dent pra sy kra jo wej, rów no cze śnie był po uf nym przed -
sta wi cie lem Związ ku Obro ny Kre sów Za chod nich przy Związ ku Po la ków w Niem czech. Za ło ży ciel
i pierw szy dy rek tor Agen cji Te le gra ficz nej Express ATE (1925). Od li sto pa da 1925 r. do ma ja 1926 r.
ko re spon dent pra sy kra jo wej w Ge ne wie – fak tycz nie re zy dent pol skie go wy wia du. Współ za ło ży ciel
Związ ku Na pra wy Rzecz po spo li tej (maj 1926). Od stycz nia 1927 r. do sierp nia 1933 r. do rad ca rzą du
RP przy Związ ku Po la ków w Niem czech, jed no cze śnie ko re spon dent ber liń ski pra sy kra jo wej. Od 1933 r.
do po cząt ku 1937 r. nie ofi cjal ny przed sta wi ciel pań stwa pol skie go na Li twie (ofi cjal nie ko re spon dent 
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uda ne doj ście do Li zbo ny w du żym stop niu ca ła gru pa je mu (tzn. G[ołę biew skie mu]) za -
wdzię cza i z owym obec nie re dak to rem był w b. do brych, ko le żeń skich sto sun kach.

Dru gi kon takt był by ewent[ual nie] na por. „Do li nę”3, zna ne go z gru py „Kam pi nos”
w okre sie po wsta nia w W[ar sza]wie – jest ja ko by rów nież za gra ni cą. Obaj by li w jed nej
szko le tzw. ko man do sów i do brze się zna li. Trze ci kon takt na wspo mnia ne go już „Lesz -
cza” i ewent[ual nie] czwar ty na „Hal ne go”. Te go ost[at nie go] oso bi ście do brze zna łem
w cza sie oku pa cji, nazw[isko] Wa cław So ro ka4, je go brat był pro bosz czem w Go rzo wie.

Sprawa kryptonim „Prospekt” – inwigilacja Mariana Gołębiewskiego...
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„Ga ze ty Polskiej” w Kow nie). Od po cząt ku 1937 r. do li sto pa da 1938 r. kie row nik Wy dzia łu Fil mo we -
go Pol skiej Agen cji Te le gra ficz nej. W kwiet niu 1938 r. zo stał człon kiem Ra dy Na czel nej OZN,
od 13 XI 1938 r. sena tor RP. Od 5 do 18 IX 1939 r. pra cow nik Mi ni ster stwa Pro pa gan dy. 18 IX 1939 r.
opu ścił Pol skę, 6 paź dzier ni ka do tarł do Pa ry ża. Od paź dzier ni ka 1939 r. pra cow nik Dzia łu Do ku men ta -
cyj ne go Urzę du In for ma cji i Do ku men ta cji, prze mia no wa ne go póź niej na Dział Pra so wo -Po li tycz ny
Cen tra li In for ma cji i Do ku men ta cji RP, od lip ca 1941 r. do lip ca 1945 r. szef Re fe ra tu Nie miec kie go
w Mi ni ster stwie In for ma cji Rzą du RP na Uchodź stwie. Se kre tarz ge ne ral ny Spo łecz ne go Ko mi te tu Po -
mo cy Oby wa te lom Pol skim w Niem czech (maj 1945 – wio sna 1950). Wy kła dow ca w Szko le Na uk Po -
li tycz nych i Spo łecz nych w Lon dy nie (1948–1955), lon dyń ski ko re spon dent RWE, pu bli cy sta „Dzien ni ka
Pol skie go” i „Wia do mo ści” (1952–1956). W tym okre sie był bli skim współ pra cow ni kiem gen. K. Sosn -
kow skie go. Od stycz nia 1956 r. do lip ca 1965 r. pra cow nik RWE oraz ko re spon dent ga zet „No wy Świat”
(No wy Jork) i „Dzien nik Pol ski i Dzien nik Żoł nie rza” (Lon dyn). W grud niu 1965 r. wy je chał do Se at -
tle, w ma ju 1966 r. za miesz kał w No wym Jor ku. Czło nek In sty tu tu Jó ze fa Pił sud skie go w Ame ry ce, se -
kre tarz Ra dy In sty tu tu (od 1968). Pu bli cy sta pra sy emi gra cyj nej: „Dzien ni ka Związ ko we go”,
„Kom ba tan ta w Ame ry ce”, „No we go Dzien ni ka”, „Nie pod le gło ści”. T. Ka tel bach, Spo wiedź po ko le nia,
Gdańsk 2001; S. Cenc kie wicz, Ta de usz Ka tel bach (1897–1977): bio gra fia po li tycz na, War sza wa 2005.

3 Adolf Pilch ps. „Gó ra”, „Do li na”, „Pi sto let”, „Sto żek” (1914–2000), mjr AK, ci cho ciem ny. Ab sol -
went Pań stwo wej Szko ły Bu dow nic twa w War sza wie (1935). Od 20 IX 1935 r. do ma ja 1937 r. słu żył
w WP. We wrze śniu 1939 r. nie zo stał zmo bi li zo wa ny. Od 11 V 1940 r. w PSZ na Za cho dzie, w czerw -
cu 1940 r. ja ko żoł nierz 3. DP brał udział w obro nie re du ty bre toń skiej, 21 VI 1940 r. ewa ku ował się do
Ang lii, po cząt ko wo przy dzie lo ny do X Bry ga dy Ka wa le rii Pan cer nej, w mar cu 1941 r. prze nie sio ny do
I Sa mo dziel nej Bry ga dy Spa do chro no wej, w któ rej prze szedł szko le nie dy wer syj ne. W no cy
z 16 na 17 II 1943 r. zrzu co ny do Pol ski, w lip cu 1943 r. przy dzie lo ny do Ob wo du Stołp ce Okrę gu AK
No wo gró dek, do wód ca Zgru po wa nia Stoł pec ko -Na li boc kie go AK, wal czył z od dzia ła mi so wiec ki mi
w Pusz czy Na li boc kiej, w lip cu 1944 r. prze pro wa dził pod le głe mu od dzia ły w re jon War sza wy, gdzie
28 lip ca zo sta ły pod po rząd ko wa ne do wódz twu Re jo nu VII Ob wo du Okrę gu War szaw skie go AK, pod czas
po wsta nia war szaw skie go był za stęp cą do wód cy puł ku „Pal mi ry”–„Mło ci ny” i p.o. do wód cy Gru py „Kam -
pi nos” (do 23 VIII). 30 X 1944 r. mia no wa ny do wód cą 3. ba ta lio nu 25. puł ku AK, po je go roz wią za niu
(9 XI 1944) do wo dził wła snym od dzia łem par ty zanc kim. 19 I 1945 r., po roz po czę ciu ofen sy wy so wiec -
kiej, roz wią zał od dział, a sam prze do stał się na Za chód. 29 VI 1945 r. przy był do Lon dy nu, 25 lip ca przy -
dzie lo ny do Cen trum Wy szko le nia Pie cho ty. Po de mo bi li za cji miesz kał w Lon dy nie, pre zes Ko ła
Ci cho ciem nych w Lon dy nie (1955–1973), wi ce pre zes ZG AK i prze wod ni czą cy Od dzia łu Lon dyn AK
(1978–1991). K.A. Toch man, Słow nik bio gra ficz ny ci cho ciem nych, t. I, Ole śni ca 1994, s. 105–108.

4 Wa cław Win cen ty So ro ka (1917–1999), prof. hi sto rii, dr pra wa, po li tyk, pu bli cy sta. Ab sol went
KUL, st. asy stent na Wy dzia le Pra wa i Na uk Spo łecz no -Eko no micz nych KUL (1939). Od lu te go 1940 r.
czło nek ZWZ, czło nek BCh (od 1942), re dak tor pism „Ziar no” i „Przez Wieś do Po tę gi Pol ski” 
(1942–1944), kie row nik In for ma cji BCh na Okręg Lu bel ski (od 1943), od lip ca 1944 r. za stęp ca kie row -
ni ka Biu ra In for ma cji i Pro pa gan dy AK, DSZ, WiN na Okręg Lu bel ski. W lip cu 1946 r. wy je chał z kra -
ju, se kre tarz PSL w Bel gii (1947–1948), se kre tarz ZG PSL we Fran cji (1948–1949), se kre tarz Ra dy
Eu ro pej skiej PSL (1963–1975), kie row nik biu ra Sek cji Eu ro pej skiej Mię dzy na ro do wej Unii Chłop skiej
w Pa ry żu (1947–1948), kie row nik Cen tral ne go Biu ra MUCh w No wym Jor ku (1954–1955), czło nek
Komi te tu Po li tycz ne go Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej. Na uczy ciel ję zy ka pol skie go w Air For ce
Langu age Tra ining Pro gram przy In dia na Uni ver si ty (1955–1957), wy kła dow ca In dia na Uni ver si ty, prof.
hi sto rii Uni ver si ty of Wi scon sin – Ste vens Po int. Po wy jeź dzie z Pol ski in wi gi lo wa ny przez Wy dział V
Depar ta men tu VII MBP, Wy dział V/VIII De par ta men tu I KdsBP/MSW w ra mach agen tu ral ne go 
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Ten jest obec nie w USA. Oso bi ście z ca łej roz mo wy wnio sku ję, że to wszyst ko mo że
być do bre, ale tyl ko w wy pad ku wy jaz du za gra ni cę. G[ołę biew ski] nie utrzy mu je kon -
tak tów z ludź mi zagr[anicz ny mi] i „nie wi dzi po trze by” na wią za nia, mó wi jed no, że gdy -
bym tam je chał, to mo że ewen tu al nie znaj dzie wię cej. Uwa żam, że ma do mnie cał ko wi te
za ufa nie.

Za py ta łem, co są dzi o ewent[ual nym] ist nie niu nie leg[al nych] or ga ni za cji – od po wie -
dział „non sens”, na to nikt z na szych lu dzi nie po szedł by. Za py ta łem rów nież o broń – od -
po wie dział, że z ca łą pew no ścią nie je den z chło pa ków za trzy mał i „za de ko wał” swo ją
broń, ale ma ło jest ta kich, któ rzy ją kon ser wu ją, a je śli ta cy są, to z pew no ścią ma ją na ce -
lu wy ko rzy sta nie do ce lów ban dyc kich, ale w żad nym wy pad ku do oba le nia ustro ju. Mó -
wi da lej, że gdy by sam miał ja kąś broń, to daw no uto pił by w Wi śle, bo „woj na na pi sto le ty
to już hi sto ria, a trzy mać ja ko pa miąt kę nie [jest] war te ry zy ka i nie przy wią zu je war to -
ści do strze la ją cych pa mią tek”. Po wie dzia łem, że ja mam gdzieś ja kiś pi sto let – G[ołę -
biew ski] na to: „To niech rdze wie je da lej al bo utop w je zio rze”.

Py tał, czy mia łem spo wiedź po po wro cie z NRF. Odp[owie dzia łem], że tak, mia łem
pół godz[in ną] roz mo wę przy od da wa niu pasz por tu w Olsz ty nie, py ta li, czy nie pro po no -
wał mi ktoś szpie go stwa i w ogó le jak mi się po do bał cu dow ny Za chód. Na to G[ołę -
biew ski]: „Ube kom za wsze się wy da je, że tam są tyl ko szpie dzy i każ de go Po la ka bio rą
na szpie ga”.

Umó wi łem się z G[ołę biew skim] na wspól ny wy jazd w Lu bel skie w grud niu, chęt -
nie ze mną po je dzie, aby przejść się „daw nym szla kiem”. Ma my od wie dzić „Zrę ba”, któ -
re go on po znał w wię zie niu. Nie wiem, czy „Zrąb” sie dział.

Po słu cham Wol nej Eu ro py – mo że tra fię na na zwi sko re dak to ra „Pa no ra my dnia”, to
so bie przy po mnę. Brzmie nie na zwi ska nie miec kie, ale Po lak. Do kład nie nie wy py ty wa -
łem o nie go – zresz tą uwa żam, że je że li bę dzie po trze ba, to jest na to czas. Nie są dzę,
aby te in for ma cje by ły po trzeb ne, je że li wy jazd za gra ni cę nie doj dzie do skut ku.

22 XI 1963 r. „Jur”b

Źró dło: AIPN, 01224/1061, mf, mps.
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roz pra co wa nia na oso bę, na stęp nie przez Wy dział VIII De par ta men tu I MSW w ra mach SEO krypt. „Ka -
na rek” (1962–1965). Sta ni sław Mi ko łaj czyk w do ku men tach apa ra tu bez pie czeń stwa, t. 2: Dzia łal ność
w la tach 1947–1958, wy bór W. Ba gień ski, F. Dą brow ski, F. Gry ciuk, War sza wa–Łódź 2010, s. 233;
R. Tur kow ski, Pol ski ruch lu do wy na emi gra cji, t. II, Kiel ce 2006, s. 259; Zrze sze nie „Wol ność i Nie za -
wi słość”…, t. VI, cz. 3, s. 656–657.

b Po ni żej od ręcz na ad no ta cja o tre ści: Za zgod ność, 31 III [19]66 r. Obok ad no ta cji pie cząt ka o treści:
Z[astęp]ca na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Olsz ty nie. Pie cząt kę opa trzo no nie czy tel nym pod pi sem.
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Nr 4

1963 li sto pad 22, War sza wa – Ana li za ma te ria łów spra wy ope ra cyj nej ob ser wa cji prze -
ciw ko Ma ria no wi Go łę biew skie mu

War sza wa, dnia a22 XIa 1963 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

No tat ka in for ma cyj na
dot. ana li zy ma te ria łów w spra wie ope ra cyj nej ob ser wa cji p[rze ciw]ko

bGołebiowskiemub Ma ria no wi ps. „Ko rab”

Go łe biow ski Ma rian, s. Sta ni sła wa i Jó ze fy z d. Sęp, ur. 16 XI 1911 r. w Płoń sku, na -
rod[owość] i obyw[atel stwo] pol skie, wy kształ ce nie śred nie, bez za wo du, zam. War sza -
wa, al. […].

Wy mie nio ny do 1939 r. był w czyn nej służ bie woj sko wej ja ko pod ofi cer Woj ska Pol -
skie go. Bie rze udział w kam pa nii wrze śnio wej, a na stęp nie prze do sta je się do An glii.
Na te re nie An glii słu ży w WP ja ko d[owód]ca zwia du pan cer ne go. W 1942 r. pod Lon -
dy nem ukoń czył kurs dy wer syj no -wy wia dow czy, po któ rym zo sta je prze rzu co ny do kra -
ju ja ko sko czek z za da niem na wią za nia kon tak tu z KG AK. Z ko lei zo stał skie ro wa ny
na sze fa dy wer sji na Za mojsz czyź nie, póź niej był ko men dan tem Ob wo du Hru bie szow -
skie go. Po wy zwo le niu Go łe biow ski nie za nie chał swej dzia łal no ści w ra mach AK, prze -
cho dząc do nie le gal nej or ga ni za cji WiN. Po cząt ko wo dzia ła tyl ko na Za mojsz czyź nie,
a póź niej peł ni funk cję z[astęp]cy ko men dan ta Okrę gu Lu bel skie go WiN. Peł niąc funk -
cję z[astęp]cy ko men dan ta Okrę gu Lu bel skie go WiN, na wią zał w tym cza sie kon takt
z ban da mi UPA gra su ją cy mi na tamt[ym] te re nie. Pro wa dził z ni mi per trak ta cje ma ją ce
na ce lu do pro wa dzen[ie] do wspól nych walk prze ciw ko wła dzy lu do wej PRL.

W 1946 r. [zos]ta je aresz to wa ny i ska za ny na 15 lat wię zie nia. W cza sie po by tu w wię -
zie niu zor ga ni zo wał bunt więź niów, a w Sie ra dzu sfi na li zo wał ich uciecz kę. Zo sta ła ona
w po rę uda rem nio na (za po wyż szy czyn był są dzo ny).

W 1956 r. na mo[cy] amne stii zo stał przed ter mi no wo zwol nio ny z wię zie nia. Bez po -
śred nio po uzy ska niu wol no ści za czął od na wiać kon tak ty z b. swo imi pod wład ny mi dzia -
ła cza mi WiN: Kwa śniew skim, Ja chym kiem, Bar to szew skim, Ko stec kim i wie lo ma
in ny mi.

W li sto pa dzie 1956 r. spo tkał się z taj nym współ pra cow ni kiem ps. „Le na”, któ re go
w roz mo wie za py tał, czy go tów jest pod jąć wro gą, an ty pań stwo wą dzia łal ność. Dla uła -
twie nia kon tak tu po dał swój ad res za miesz ka nia. W tym cza sie wstą pił do ZBoWiD
w Hru bie szo wie, gdzie zo stał wy bra ny do władz po wia to wych. Roz wi nął tam ak tyw ną
dzia łal ność w kie run ku opa no wa nia ZBoWiD (hru bie szow skie go) przez ele men ty wro -
gie. Jed nak w póź niej szym okre sie zo stał wy klu czo ny z sze re gów tej or ga ni za cji ja ko
ele ment wro gi i skom pro mi to wa ny na ła mach pra sy lu bel skiej.

Sprawa kryptonim „Prospekt” – inwigilacja Mariana Gołębiewskiego...
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Tu i da lej pi sow nia na zwi ska zgod na z ory gi na łem.
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Z po sia da nych ma te ria łów od taj nych współ pra cow ni ków ps. „A” i „Ma ria” wy ni ka,
że Go łe biow ski jest bar dzo wro go usto sun ko wa ny do PRL. Ma rzy o wy bu chu woj ny,
któ ra wg nie go przy nie sie upa dek ustro ju w Pol sce. Otrzy ma no w sierp niu 1961 r. in for -
ma cje od ob. Mo sią dza, zam. w Hru bie szo wie, któ ry do wie dział się od Bącz kow skie go
Sta ni sła wa z War sza wy, że Go łe biow ski jeź dzi po te re nie ca łe go kra ju i sta ra się na wią -
zy wać kon tak ty z ludź mi z by łe go pod zie mia. W związ ku z sy tu acją ber liń ską miał mon -
to wać nie le gal ną or ga ni za cję o cha rak te rze szkie le to wym z za da niem pod ję cia
dzia łal no ści kontr re wo lu cyj nej w od po wied nim mo men cie. 

Pro wa dzo na ob ser wa cja i in wi gi la cja ko re spon den cji po twier dzi ła, że był on w tym
okre sie bar dzo ru chli wy. Taj ny współ pra cow nik ps. „A” po dał, że Go łe biow ski zaj mu -
je – ma się spo ty kać z ja kimś oby wa te lem ame ry kań skim na te re nie Trój mia sta. Do cie -
rał do wy cie czek po lo nij nych prze by wa ją cych w kra ju i miał z ni mi na wet jeź dzić
do Kra ko wa (TW uzy skał te da ne od Wró blew skie go z Ko mo ro wa, by ły wi no wiec).

Ko men da Wo je wódz ka MO we Wro cła wiu za trzy ma ła ob. Jan kow skie go Zdzi sła wa
za nad uży cia fi nan so we (1961 r.). Jan kow ski jest by łym człon kiem WiN i prze by wał ra -
zem z Go łe biow skim w wię zie niu. W cza sie po by tu w szpi ta lu w Gro dzi sku Ma zo wiec -
kim (na ba da niach […]) zgło sił się do dy rek to ra te go szpi ta la z proś bą o umoż li wie nie
mu roz mo wy z pra cow ni ka mi Służ by Bez pie czeń stwa. Do ta kiej roz mo wy do szło, w cza -
sie któ rej po wie dział, że zna bar dzo do brze Go łe biow skie go i wie, że zaj mu je się on
szpie go stwem i wro gą dzia łal no ścią. Utrzy mu je licz ne kon tak ty z ludź mi na Wy brze żu.
Scha rak te ry zo wał go ja ko czło wie ka, któ ry ni gdy nie bę dzie spo koj nie sie dział, wspo -
mniał rów nież, że Go łe biow ski obie cał mu zor ga ni zo wa nie uciecz ki za gra ni cę. Jan kow -
ski jed nak żad nych szcze gó łów nie po dał – sta wiał pew ne wa run ki, na k[tó re] nie
zgo dzo no się (cho dzi ło mu o uła twie nie „wy brnię cia” ze spra wy). Na pod sta wie ca ło ści
roz mo wy moż na stwier dzić, iż nie cho dzi mu tyl ko o wyj ście z wię zie nia, ale na pew no
mu si coś bli żej wie dzieć o dzia łal no ści Go łe biow skie go i chce to prze ka zać Służ bie Bez -
pie czeń stwa dla ja kichś ko rzy ści.

Re fe rat Służ by Bez pie czeń stwa w To ma szo wie Lu bel skim pro wa dził spra wę ope ra -
cyj ne go spraw dze nia na 5 by łych wi now ców pod le głych wów czas Go łe biow skie mu.
Przy go to wy wa li oni w okre sie na pię tej sy tu acji ber liń skiej pod ję cie dzia łal no ści an ty -
pań stwo wej. W tym ce lu szu ka li lu dzi, któ rzy by mo gli pójść do la su, oraz czy ni li [s]ta -
ra nia zdo by cia bro ni. W roz mo wach pro wa dzo nych z taj ny mi współ pra cow ni ka mi
wy po wia da li się, że na wią za li kon takt z b. swy mi prze ło żo ny mi. Od nich do wie dzie li się,
iż UB przy go to wu je aresz to wa nia wśród b. dzia ła czy WiN. Prze ło że ni ci mie li ich za -
pew nić, że gdy by ta ki fakt miał na stą pić, to po wia do mią ich dwa ty go dnie wcze śniej.
Głęb sze roz pra co wa nie wspo mnia nej gru py wy ja śni ło, że jed nym z tych prze ło żo nych
jest Go łe biow ski Ma rian. Wg do ku men tów Biu ra „W” Go łe biow ski utrzy mu je ści sły
kon takt z księ dzem dr. Edwar dem Koł szu tem1, zam. Paw łów k. Lu bli na. Ten z ko lei jest
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1 Edward Koł szut ps. „Skow ro nek”, „Że li sław” (1901–1975), du chow ny rzym sko ka to lic ki, dr fi lo -
zo fii, ka pe lan AK. Po uzy ska niu świę ceń ka płań skich w 1924 r. wy je chał na stu dia do Rzy mu (Pa pie ski
Uni wer sy tet Gre go riań ski), do Pol ski wró cił w 1931 r., od 1931 r. był ge ne ral nym in spek to rem Ak cji
Ka to lic kiej Die ce zji Lu bel skiej, pro boszcz pa ra fii w Ty szow cach (1935–1946). Od po cząt ku oku pa cji
żoł nierz SZP -ZWZ -AK, ka pe lan Ob wo du AK To ma szów. W 1963 r. otrzy mał ty tuł szam be la na pa pie -
skie go. W 1945 r. wer bo wa ny do współ pra cy przez PUBP w To ma szo wie Lu bel skim (wg kar to te ki b. KW
MO/WUSW w Lu bli nie). W la tach 1949–1950 in wi gi lo wa ny przez Wy dział V WUBP w Lu bli nie 

12_Byszewski:PA IPN 8  2015-12-18  01:22  Strona 298



w kon tak cie z roz pra co wy wa ną gru pą w To ma szo wie Lub[el skim], o któ rej mo wa wy -
żej. Ksiądz Edward Koł szut jest b. ka pe la nem lu bel skiej or ga ni za cji WiN. Rów nież i on
jest wro giem obec ne go ustro ju PRL (na pod sta wie da nych agen tu ral nych).

Wg da nych od taj nych współ pra cow ni ków ps. „Żmudz ki” i „A” z 1962 r. wy ni ka, że
Go łe biow ski Ma rian okre śla ny jest przez pod wład nych ja ko czło wiek za ro zu mia ły, prag -
ną cy roz ka zy wać, zmu sza jąc do po słu szeń stwa swo ich pod wład nych. W związ ku z tym
stra cił on wie le swych wpły wów, lu dzie się od nie go od wra ca ją, uwa ża ją go za zbęd ne -
go i nie po trzeb ne go. Uwa ża ją, że mo że on ich do pro wa dzić do nie szczę ścia. Ostat nie da -
ne uzy ska ne z Lu bli na wska zu ją na to, że Go łe biow ski w nie któ rych śro do wi skach
wi now skich jest po są dza ny o współ pra cę ze Sł[użbą] Bezp[ie czeń stwa], su ge ru jąc, że ni -
gdzie on nie pra cu je, do brze cho dzi ubra ny, jeź dzi po ca łej Pol sce.

Ana li za ma te ria łów Biu ra „W”
Go łe biow ski Ma rian jest in wi gi lo wa ny od 1957 r., tj. od mo men tu za ło że nia na nie -

go spra wy. Za okres ten usta lo no na stę pu ją ce kon tak ty:
1. Ksiądz dr E[dward] Koł szut, zam. Paw łów k. Lu bli na, pow. Chełm. Jest to b. ka -

pe lan Lu bel skie go Okrę gu WiN, utrzy mu ją cy ści sły kon takt z fi gu ran tem spra wy.
2) Ma choń Jan, zam. Lu blin, ul. […], b. wi no wiec, od sia dy wał ka rę wię zie nia ra zem

z Go łe biow skim, obec nie pro wa dzi na nie go spra wę Gru pa II wydz[ia łu] w Lu bli nie.
3) Kwa śniew ski Ste fan, zam. Ma li ce, pow. Hru bie szów, b. d[owód]ca od dzia łów wi -

now skich Obw[odu] Hru bie szow skie go, b. taj ny współ pra cow nik – współ pra cy od mó -
wił, obec nie jest na nie go pro wa dzo na spra wa ope ra cyj nej ob ser wa cji przez Re fe rat
Sł[użby] Bezp[ie czeń stwa] w Hru bie szo wie. Wro go usto sun ko wa ny do PRL, go to wy
pod jąć wro gą dzia łal ność. Utrzy mu je ści sły kon takt z fi gu ran tem spra wy.

4) Ja chy mekc Ze non ps. „Wal len rod”, zam. Wro cław, [ul.] […], b. d[owód]ca od -
dzia łów lot nych WiN Ob wo du To ma szów Lu bel ski. Gru pa II we Wro cła wiu pro wa dzi
spra wę na wy żej wy mie nio ne go. Jest to czło wiek awan tur ny, go to wy pójść na każ dą dzia -
łal ność in spi ro wa ną przez na sze go fi gu ran ta. W lu bel skim śro do wi sku WiN uwa ża ny jest
za czło wie ka nie po czy tal ne go.

5) Goz dek Wa cław, zam. Mi la nów, pow. Par czew, woj. Lu blin. Kon takt fi gu ran ta
na od cin ku han dlo wym. Praw do po dob nie pro wa dzą ja kieś przed się bior stwo sto lar -
skie – pry wat ne.

6) Drza lik Ro man, zam. By cha wa, ul. […], woj. Lu blin, b. ban dy ta aNSZa, b. nasz
taj ny współ pra cow nik2.

7) De wo niuk Lu dwik, zam. Ja sło, ul. […], woj. Rze szów, kon takt han dlo wy.
8) Pie trzyk Le opold, zam. Ka to wi ce -Li go ta, ul. […], kon takt han dlo wy.
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w ra mach spra wy gru po wej krypt. „Za śle pie ni” (ja ko nie ujaw nio ny żoł nierz AK). Od 1955 r.
do 10 II 1964 r. in wi gi lo wa ny przez PUdsBP/Re fe rat SB KP MO w Cheł mie w ra mach SOO
krypt. „Ideowiec” ja ko po dej rza ny o kon tak ty z b. człon ka mi WiN oraz z po wo du „wro gich wy po wie dzi
prze ciw ko PRL”. Od 31 X 1963 r. do 17 VII 1975 r. Re fe rat SB KP MO w Cheł mie pro wa dził
na ww. TEOK. Ma te ria ły ewi den cyj ne KW MO/WUSW w Lu bli nie: kar to te ki ogól no in for ma cyj na i fak -
to lo gicz na, in wen tarz ma te ria łów ar chi wal nych, dzien nik re je stra cyj ny, pro to kół znisz czo nych ma te ria -
łów ar chi wal nych.

c W tek ście: Ja chi mek.
2 W cza sie od by wa nia wy ro ku w wię zie niu w Sie ra dzu był in for ma to rem ps. „Ja dzia”.

AIPN, 01224/1061, mf, No tat ka służ bo wa, 3 VI 1957 r., b.p.
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9) Przy bysz Hen ryk, zam. Ko lo nia Za wa da […], pow. To ma szów Ma zo wiec ki, kon -
takt han dlo wy.

10) Fi de lis Sta ni sław, zam. Ino wro cław, ul. […] – ro dzi na.
11) Ga jew ska Sta ni sła wa, zam. War sza wa – kon takt ze skrzyn ki pocz to wej War sza -

wa 32.
12) Pilch Adolfd, zam. Lon dyn […] – sko czek spa do chro no wy. Na No wo gród czyź -

nie był d[owód]cą bry ga dy AK, któ ra współ pra co wa ła z Niem ca mi, wal cząc z par ty zant -
ką ra dziec ką. Treść ko re spon den cji mię dzy ni mi no si cha rak ter in for ma cyj ny o ży ciu
i zdro wiu ad re sa tów.

13) Ko no pa Eu ge nia, zam. Kra ków, ul. […]. Z do ku men tów wy ni ka, że ad re sat ka ma
zle ce nie prze sła nia fi gu ran to wi ja kiejś prze sył ki i pie nię dzy. Od ko go – nie wia do mo.

14) Sta wic ki John, zam. USA […]. Jest to ku zyn fi gu ran ta spra wy, któ ry w 1960 r.
od wie dził swo ją mat kę w Po zna niu. Treść ko re spon den cji no si cha rak ter ro dzin ny.

15) Pu chal ska Sta ni sła wa, zam. w USA […], N[ew] Jer sey. Wy mie nio na jest ku zyn -
ką fi gu ran ta. Więk szość ko re spon den cji do ty czy spraw ro dzin nych oraz in for ma cji o wy -
sła nych do la rach i pacz kach ww. Fi gu rant w od po wie dzi pi sze o spra wach ro dzin nych
i kwi tu je od biór pa czek i pie nię dzy. Na to miast w jed nym z do ku men tów z 1960 r. Pu -
chal ska wy raź nie da je do zro zu mie nia fi gu ran to wi, by sta rał się wy je chać do Rzy mu
(igrzy ska olim pij skie) i tam po pro sił o azyl. Wska zu je na ad re sy, na któ rych mo że spo -
dzie wać się po mo cy. W tym cza sie mie li śmy in for ma cje od taj nych współ pra cow ni ków
ps. „A” i „Mo ciń ski” oraz in nych źró deł, że fi gu rant fak tycz nie no si się z za mia rem
uciecz ki z kra ju. Fi gu rant fak tycz nie ubie gał się o wy jazd do Włoch, nie wy da no mu
pasz por tu.

16) Czar nec ki Ja nusz, zam. Lu blin, ul. […]. Jest to le karz, ofi cer czyn nej służ by WP.
Wy mie nio ny zwra ca się z proś bą do fi gu ran ta, by ten uła twił mu kon takt z ob. W., któ ry
jest z ko lei w kon tak cie z gen. Ku ro pie ską3, gdyż cho dzi mu o prze nie sie nie do War sza -
wy lub zwol nie nie z woj ska. Fi gu rant od po wia da, że nie mo że mu tej spra wy za ła twić.
Je śli bę dzie w Lu bli nie, zre fe ru je mu bli żej, o co cho dzi.
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d W tek ście: Adam.
3 Jó zef Ku ro pie ska (1904–1998), gen. bro ni WP. Od 1923 r. słu chacz Szko ły Pod cho rą żych i Ofi cer -

skiej Szko ły Pie cho ty w War sza wie, po jej ukoń cze niu słu żył w 36. pp Le gii Aka de mic kiej, po ukoń cze -
niu Wyż szej Szko ły Wo jen nej w 1936 r. przy dzie lo ny do szta bu 22. DP Gór skiej, w 1938 r. prze nie sio ny
do Woj sko we go Biu ra Hi sto rycz ne go, od mar ca 1939 r. w szta bie GO „Biel sko” (wcho dzi ła w skład Ar -
mii „Kra ków”). Uczest nik kam pa nii wrze śnio wej, je niec obo zów w Brunsz wi ku, Wol den ber gu, Sand -
bo stel i Lu be ce. W ma ju 1945 r. po wró cił do War sza wy, do wód ca kom pa nii ho no ro wej WP
(czer wiec – li piec 1945), od paź dzier ni ka 1945 r. szef Spe cjal nej Mi sji Woj sko wej w Lon dy nie, od lu te -
go 1946 r. do kwiet nia 1947 r. at taché woj sko wy w Lon dy nie, po po wro cie do kra ju do wód ca 15. DP,
dy rek tor na uk w Aka de mii Szta bu Ge ne ral ne go, za stęp ca sze fa Szta bu Ge ne ral ne go (1948–1949), szef
szta bu Okrę gu War szaw skie go. Aresz to wa ny przez In for ma cję Woj sko wą 13 V 1950 r., wy ro kiem Naj -
wyż sze go Są du Woj sko we go z 25 VI 1952 r. ska za ny na ka rę śmier ci, 23 VI 1954 r. NSW uchy lił wy rok
i prze ka zał spra wę do po now ne go roz pa trze nia są do wi I in stan cji, w grud niu 1955 r. zwol nio ny z wię -
zie nia, śledz two umo rzo no w stycz niu 1956 r. W czerw cu 1956 r. po wró cił do służ by woj sko wej, dowód -
ca War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go (1957–1964), ko men dant ASG (sty czeń 1964 – ma rzec 1968),
po seł na Sejm PRL (1957–1961), w 1989 r. kan dy do wał do Se na tu z li sty PZPR. Zob. J. Po ksiń ski,
„TUN”. Ta tar, Utnik, No wic ki, War sza wa 1992.
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17) Kłem bu kow ski Bo le sław4, zam. So bo lew, pow. Gar wo lin, miej sco wy na uczy -
ciel. Treść ko re spon den cji cha rak te ru han dlo we go. Bliż sze jed nak ro ze zna nie wska zu je,
że jest to rów nież wi no wiec i ma ści sły kon takt z fi gu ran tem.

18) Mo ści brodz ka Zo fia, zam. Za mość, woj. Lu blin, bliż sze go ad re su brak […].
19) Gol ka Ta de usz5, zam. War sza wa, ul. […]. Fi gu rant upo mi na się o zwrot pie -

niędzy.
20) eChruszcinskie Cze sław, zam. Oża rów k. W[ar sza]wy, ul. […], prze sy ła po zdro -

wie nia imie ni no we.
21) Kwie ciń ski An drzej, zam. War sza wa […]. Fi gu rant pro po nu je spo tka nie w ka -

wiar ni zgod nie z umo wą.
22) Sta ża Zo fia, zam. Kra ków, ul. […]. Kon takt ro dzin ny.
23) Pu ła czew ska Ma ria, zam. Ostrów Wiel ko pol ski […], kon takt ro dzin ny.
24) Rem bisz Ire na, zam. Gdy nia, ul. […], kon takt ro dzin ny.
25) Tu row ski Jan ps. „Nor bert”, zam. Lu blin, ul. […]. By ły dzia łacz lu bel skie go WiN,

jest w sta łym kon tak cie z fi gu ran tem. Gru pa II w Lu bli nie pro wa dzi na ww. spra wę.
26) Hu lisz G., zam. To ruń, ul. […]. Treść ko re spon den cji dot. spo tka nia ad re sat ki

z ja kąś ko bie tą za po śred nic twem fi gu ran ta.
27) Czar nec ki Jó zef, zam. Hru bie szów (praw do po dob nie pra cow nik są du), ko re spon -

den cja dot. za tar gu na tle fi nan so wym mię dzy fi gu ran tem a Kwa śniew skim Ste fa nem
i in ny mi wspól ni ka mi pry wat nej wy twór ni pre fa bry ka tów bu dow la nych na Okę ciu
i w Ma li cach, pow. Hru bie szów.

28) Koj ro Piotr6, zam. Wer b ko wi ce, pow. Hru bie szów, b. dzia łacz tamt[ej sze go] WiN.
Ko re spon den cja dot. spraw fi nan so wych pry wat nej spół ki, o któ rej mo wa w pkt 27.
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e–e Tak w tek ście.
4 Bo le sław Kłem bu kow ski (ur. 1897), żołnierz ZWZ-AK, WiN. Od grud nia 1939 r. do sierp nia 1940 r.

ofi cer pro pa gan dy Ob wo du ZWZ Hru bie szów, na stęp nie do stycz nia 1945 r. kie row nik BIP Ob wo du
ZWZ -AK Hru bie szów. Re dak tor ga ze ty WiN „No wy Zew”, w paź dzier ni ku 1945 r. wy szedł z kon spi ra -
cji. Za trzy ma ny 14 VII 1946 r. przez PUBP w Hru bie szo wie, 26 VIII 1946 r. zwol nio ny z aresz tu 
WUBP w Lu bli nie. Po woj nie pra co wał ja ko na uczy ciel, dy rek tor LO im. T. Ko ściusz ki w So bo le wie
(1958–1961). Kar to te ka ogól no in for ma cyj na KW MO/WUSW w Lu bli nie.

5 Ta de usz Gol ka (Gol ko) (1914–1978), kpt. WP, żoł nierz SZP -ZWZ -AK, WiN. We wrze śniu 1939 r.
wal czył w 7. pp Leg. Od li sto pa da 1939 r. w kon spi ra cji, od lip ca 1941 r. do paź dzier ni ka 1943 r.
komendant Po do bwo du Par czew, od kwiet nia 1944 r. za stęp ca ko men dan ta Ob wo du Ra dzyń Pod la ski,
jed no cze śnie do wód ca ba ta lio nu 35. pp AK. Po wkro cze niu Ar mii Czer wo nej po zo stał w kon spi ra cji,
22 IV 1947 r. ujaw nił się w PUBP w Bia łej Pod la skiej. Aresz to wa ny przez WUBP w Lu bli -
nie 22 IV 1950 r., wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Lu bli nie z 23 VII 1952 r. ska za ny na 9 lat wię zie -
nia. In wi gi lo wa ny przez Wy dział III KS MO w War sza wie ja ko po dej rze wa ny o kol por taż li te ra tu ry
bez de bi to wej (1977–1978). C. Ku rę da, Ta de usz Gol ka (1914–1978), „Rocz nik Mię dzy rzec ki” 1978,
nr 10, s. 228–231; kar to te ki ogól no in for ma cyj ne Biu ra „C” MSW, KW MO/WUSW w Lu bli nie i KS
MO/SUSW w War sza wie.

6 Piotr Koj ro ps. „Grześ” (ur. 1918), żoł nierz AK. Aresz to wa ny w stycz niu 1945 r. Po wyj ściu na wol -
ność w lu tym 1945 r. miał utrzy my wać kon tak ty z pod zie miem. Od 23 XI 1957 r. do 18 II 1967 r. in wi -
gi lo wa ny przez Re fe rat SB KP MO w Hru bie szo wie „z uwa gi na pro wa dze nie przez nie go wro giej
dzia łal no ści”. Od 2 IX 1975 r. in wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Za mo ściu w ra mach KE
krypt. „Bru das”, po nie waż utrzy my wał kon tak ty z b. żoł nie rza mi AK i WiN oraz „zaj mo wał wro gą posta -
wę do PRL i przy jaź ni z ZSRR”. Kar to te ki ogól no in for ma cyj ne b. KW MO/WUSW w Lu bli nie
i b. KW MO/WUSW w Za mo ściu.
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29) Krysz czuk Sta ni sław, zam. Ko lo nia Świd ni ki, pocz ta Mią czyn, pow. Hru bie szów,
ko re spon den cja dot. spraw ro dzin nych ad re sa ta. Fi gu rant in for mu je ww., że w tych spra -
wach mo że mu po móc „Wik tor”, tj. Kwa śniew ski Ste fan.

30) Paw lak Cze sław, zam. Ko lo nia Bie nie wo, pocz[ta] Bło nie, pow. Prusz ków. Fi -
gu rant in for mu je ww., że cze kał na nie go w ka wiar ni „Gong”, oraz po da je mu, kie dy
i gdzie moż na go spo tkać. Jak usta lo no w li sto pa dzie br., fi gu rant jest praw do po dob nie
wspól ni kiem pry wat nej far biar ni ad re sa ta.

31) Ło za Fran ci szek, zam. Sien ni ca Kró lew ska Du ża, pocz[ta] Sien ni ca Ró ża na, pow.
Kra sny staw, woj. Lu blin. Z tre ści do ku men tu wy ni ka, że ktoś ko rzy sta z ad re su fi gu ran ta.

31)f eGo łę biow skae Ire na, zam. w Gdań sku, ul. […], treść ro dzin na, ku zyn ka.
32) Śmierz chow ska Łu cja, zam. Gdy nia, ul. […], dzię ku je fi gu ran to wi za prze sła ne

pie nią dze.
33) Ka li szew ska Z., zam. Sierpc, ul. […]. In for mu je, że bę dzie w War sza wie i chce

się wi dzieć z fi gu ran tem.
35) Hans Wa le rian7, zam. Boch nia, ul. […]. Ad re sat za pra sza fi gu ran ta na otwar cie

w miej sco wej szko le ta bli cy pa miąt ko wej ku czci po le głych żoł nie rzy w 1939 r.
Po nad to ma my 15 do ku men tów bez ad re sów zwrot nych, no szą cych treść nie win ną,

że są zdro wi i pra cu ją, względ nie chcie li by się spo tkać z fi gu ran tem.
Na pod sta wie ana li zy tych do ku men tów na le ży stwier dzić, że fi gu rant, wy po wia da -

jąc się do taj nych współ pra cow ni ków, iż po wyj ściu z wię zie nia od no wił swo je kon tak -
ty z b. pod wład ny mi i nie tyl ko, po le ga ją w peł ni na praw dzie.

Ana li za ko mu ni ka tów z ob ser wa cji za fi gu ran tem spra wy
Ob ser wa cję pro wa dzo no za fi gu ran tem oko ło 2 ty go dni z prze rwa mi w la tach 1960

i [19]61, któ ra wy ka za ła, iż jest on fak tycz nie czło wie kiem ru chli wym, utrzy mu ją cym
ca ły sze reg róż ne go ro dza ju kon tak tów. Do cie kaw szych kon tak tów na le ży spo tka nie
z Ma choń Ka zi mie rzem z Lu bli na – b. wi now cem, Tu row skim Ja nem ps. „Nor bert”
z Lu bli na – b. in spek to rem WiN, oraz Zdun kiem Wła dy sła wem – rów nież z Lu bli na.
Wszy scy wy mie nie ni są w ope ra cyj nej ob ser wa cji Gru py II w Lu bli nie.

Na te re nie War sza wy kil ka krot nie spo ty kał się z Ry bic kim Jó ze fem8 ps. „Ma ciej”
– b. ko men dant[em] Cen tral ne go Ob sza ru WiN, Żuk Hen ry kiem9 – ofic[erem] wy wia du
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f W do ku men cie dwu krot nie wpi sa no nr 31, nie ma na to miast nr. 34.
7 Wa le rian Hans (ur. 1908), dr na uk praw nych, sę dzia Są du Po wia to we go w Boch ni (wg da nych

z 1970). In wi gi lo wa ny przez Wy dział III KW MO w Kra ko wie ja ko po dej rza ny o kon tak ty z or ga ni za -
cją „Ruch” (1970). AIPN Kr, 056/85, t. 1–4.

8 Jó zef Ry bic ki ps. „An drzej”, „Ma ciej”, „S1” (1901–1986), fi lo log kla sycz ny, na uczy ciel gim na -
zjal ny, ofi cer WP, żoł nierz TOW, AK, DSZ i WiN. Uczest nik woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Ab sol went
Wy dzia łu Hu ma ni stycz ne go USB w Wil nie (1927), asy stent (1927–1928) i st. asy stent (1928–1931)
w Ka te drze Fi lo lo gii Kla sycz nej, dr fi lo zo fii w za kre sie fi lo lo gii kla sycz nej i hi sto rii sta ro żyt nej (1930),
na uczy ciel ła ci ny w Pań stwo wym Gim na zjum im. A. Mic kie wi cza w Wil nie (1931–1934), p.o. dy rek tor
Gim na zjum i Li ceum im. A. Mic kie wi cza w No wo gród ku (1934–1937), dy rek tor Pań stwo we go Gim na -
zjum i Li ceum im. B. Gło wac kie go w To ma szo wie Lu bel skim (1938–1939). Od paź dzier ni ka 1939 r.
w SZP, ko men dant Ob wo du SZP w To ma szo wie Lu bel skim (li sto pad – gru dzień 1939), od lu te go 1940 r.
w Taj nej Or ga ni za cji Woj sko wej, od lu te go 1941 r. ko men dant Okrę gu Kie lec ko -Ra dom skie go TOW,
od ma ja 1941 r. ko men dant Okrę gu War sza wa -Mia sto i za stęp ca ko men dan ta głów ne go TOW, od mar -
ca 1943 r. w AK, od li sto pa da 1943 r. szef Ke dy wu Okrę gu War szaw skie go, uczest nik po wsta nia war -
szaw skie go. Za stęp ca ko men dan ta Ob sza ru Cen tral ne go or ga ni za cji „Nie”, od mar ca 1945 r. za stęp ca 
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AK z te re nu Wil na, na te re nie War sza wy pra co wał w siat ce wy wia dow czej „Li ceum”.
Po nad to usta lo no ca ły sze reg in nych kon tak tów mniej cie ka wych. Kon tak ty te wska zu ją
na cha rak ter han dlo wy.

Odb[ito] w a1a egz. St. ofic[er] oper[acyj ny] Wydz[ia łu] II
Druk: CK Dep[ar ta men tu] III MSW

mjr S[te fan] Haw ry lukg

Źró dło: AIPN, 01224/1061, mf, mps. 
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komendanta Okrę gu War szaw skie go DSZ, za stęp ca ko men dan ta i ko men dant (od sierp nia 1945) Ob sza -
ru Cen tral ne go DSZ, współ za ło ży ciel Zrze sze nia „WiN”, od 2 IX 1945 r. pre zes Ob sza ru Cen tral ne go
WiN, od li sto pa da 1945 r. p.o. pre zes ZG WiN. Aresz to wa ny 22 XII 1945 r., w pro ce sie I Za rzą du WiN
ska za ny na 10 lat wię zie nia (ka rę zła go dzo no do 6 lat), zwol nio ny 11 XII 1953 r. Sy gna ta riusz Li stu 59
do Sej mu PRL z grud nia 1975 r. oraz oświad cze nia 14 in te lek tu ali stów z czerw ca 1976 r., so li da ry zu ją -
ce go się z pro te sta mi ro bot ni czy mi. Czło nek Pol skie go Po ro zu mie nia Nie pod le gło ścio we go, współ za ło -
ży ciel i czło nek KOR, od wrze śnia 1977 r. do wrze śnia 1981 r. czło nek KSS „KOR”, od ma ja 1977 r.
do paź dzier ni ka 1978 r. czło nek Ra dy Fun du szu Sa mo obro ny Spo łecz nej, we wrze śniu 1977 r. sy gna ta -
riusz De kla ra cji Ru chu De mo kra tycz ne go. Wie lo let ni dzia łacz Spo łecz ne go Ko mi te tu Prze ciw al ko ho -
lo we go. In wi gi lo wa ny przez Wy dział V De par ta men tu III MSW w ra mach SOR, pro wa dze nie spra wy
za koń czo no 22 I 1987 r. Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi słość”…, t. VI, cz. 3, s. 598–601; A.K. Ku nert,
Ry bic ki Jó zef Ro man [w:] Pol ski słow nik bio gra ficz ny, t. XXXIII, Wro cław–War sza wa–Kra ków
1991–1992, s. 308–311; kar to te ka ogól no in for ma cyj na b. Biu ra „C” MSW; kar to te ka ska za nych. 
Zob. http://www.1944.pl/hi sto ria/po wstan cze -bio gra my/Jo zef_Ry bic ki_1 (do stęp 21 VII 2015 r.).

g Opa trzo no nie czy tel nym pod pi sem.
9 Hen ryk Żuk (1916–2001), kpt. WP, ofi cer ZWZ -AK, WiN. Słu chacz Szko ły Pod cho rą żych Ar ty le -

rii w To ru niu (1935–1938), uczest nik kam pa nii wrze śnio wej (54. pal). Czło nek ZWZ (Wil no), aresz to -
wa ny w ma ju 1940 r., do li sto pa da 1940 r. wię zio ny w obo zie kar nym w Dział do wie, wy wie zio ny na ro bo ty
przy mu so we do Prus Wschod nich (zbiegł w ma ju 1941). Ofi cer wy wia du II Od dzia łu KG ZWZ -AK w Li -
dzie (1941–1942), Wil nie i Miń sku Ma zo wiec kim (1943), od sierp nia 1944 r. or ga ni zo wał ko mór ki wy -
wia du KG AK i DSZ na te re nach za ję tych przez Ar mię Czer wo ną (Lu blin, Bia ły stok, Sie dl ce, Wil no,
Mińsk), w lip cu 1945 r. udał się do Włoch, po po wro cie do kra ju (październik 1945) or ga ni zo wał z po le -
ce nia gen. An der sa wy wiad II Kor pu su. Aresz to wa ny 9 XI 1945 r. w War sza wie, są dzo ny przez WSR
w War sza wie w pro ce sie I Za rzą du WiN, ska za ny wy ro kiem z 3 II 1947 r. na 12 lat wię zie nia (de cy zją
B. Bie ru ta z 5 II 1947 zmniej szo nym do 6 lat), zwol nio ny 9 XI 1951 r. Czło nek Za rzą du Pol skie go Związ -
ku Sza cho we go (1960–1961). We dług za cho wa nych ma te ria łów ewi den cyj nych w la tach 1952–1957 inwi -
gi lo wa ny w ra mach SEO przez Wy dział II UdsBP m.st. War sza wy i De par ta ment III MSW.
Od 11 III 1971 r. do 12 VII 1974 r. in wi gi lo wa ny przez Wy dział II De par ta men tu III MSW w ra mach KE
krypt. „Hen ryk”. Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi słość”…, t. VI, cz. 3, s. 828–831; dzien nik ar chi wal ny
MSW; dzien nik re je stra cyj ny MSW; kar to te ki b. Biu ra „C” MSW i b. SUSW w War sza wie.
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Nr 5

1966 sier pień 8, War sza wa – No tat ka z roz mo wy z TW ps. „Jur”

War sza wa, dn. 8 VIII 1966 r.
Taj ne

Egz. nr a1a

No tat ka służ bo wa

W dniu 5 sierp nia 1966 r. wraz z z[astęp]cą nacz[el ni ka] Wydz[ia łu] II KW MO
w Olsz ty nie ma jo rem An drze jew skim1 od by li śmy spo tka nie z TW „Jur” (po zo sta je
na łącz no ści Wydz[ia łu] II KW MO w Olsz ty nie), pod czas któ re[j] prze pro wa dzo no roz -
mo wę z „Ju rem” na oko licz ność fi gu ran ta spra wy krypt. „Pro spekt” (pro wa dzo nej przez
Wydz[iał] II Dep[ar ta men tu] III) bGołembiowskiegob Ma ria na.

Na wstę pie TW „Jur” scha rak te ry zo wał swo ją zna jo mość z fi gu ran tem Go łem biow -
skim, mó wiąc, że ra zem pro wa dzi li dzia łal ność kon spi ra cyj ną w ra mach AK, a póź niej
WiN na te re nie pow. hru bie szow skie go i za moj skie go. Od te go cza su utrzy mu ją przy ja -
ciel skie sto sun ki to wa rzy skie i spo ra dycz nie spo ty ka ją się oso bi ście, czę ściej wy mie nia -
ją ko re spon den cję. W roz mo wach są w sto sun ku do sie bie szcze rzy, nie mniej jed nak „Jur”
pod kre ślił go to wość udzie le nia nam in for ma cji o Go łem biow skim, o ile jest on za an ga -
żo wa ny we wro gą dzia łal ność prze ciw ko PRL. Da lej „Jur”, cha rak te ry zu jąc fi gu ran ta,
stwier dza, że jest [to] czło wiek o du żej am bi cji, obec nie się czu je b. po krzyw dzo ny, li -
czył on, że po woj nie za swo ją dzia łal ność kon spi ra cyj ną bę dzie zaj mo wał wy so kie sta -
no wi sko w hie rar chii pań stwo wej, a że wła dza prze szła w rę ce lu du, da lej kon spi ro wał,
li cząc na zmia nę ustro ju i na gro dę.

cObecnie Go łem biow ski usta bi li zo wał swój tryb ży cia, oże nił się, jest oj cem dwoj ga
dzie ci i ni gdzie nie pra cu je, zaj mu je się opie ką nad dzieć mi i go spo dar stwem do mo wym,
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a–a Wpi sa no od ręcz nie.
b–b Tu i da lej pi sow nia na zwi ska zgod na z ory gi na łem.
c Na le wym mar gi ne sie od ręcz na, czę ścio wo nie czy tel na ad no ta cja o tre ści: […]go!
1 Jan An drze jew ski (ur. 1926), kpt./mjr/płk. Od paź dzier ni ka 1945 r. war tow nik PUBP w Eł ku;

od lute go 1946 r. re fe rent PUBP w Eł ku; od mar ca 1947 r. re fe rent ewi den cji ope ra cyj nej PUBP w Eł ku;
od li sto pa da 1947 r. re fe rent Re fe ra tu IV PUBP w Eł ku; od czerw ca 1948 r. st. re fe rent Re fe ra tu IV PUBP
w Eł ku; od sierp nia 1949 r. st. re fe rent i p.o. kie row nik Sek cji 5 Wy dzia łu IV WUBP w Bia łym sto ku;
od listo pa da 1949 r. kie row nik Sek cji 4 Wy dzia łu IV WUBP w Bia łym sto ku; od paź dzier ni ka 1950 r.
kie row nik Sek cji 8 Wy dzia łu IV WUBP w Bia łym sto ku; od stycz nia 1951 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia -
łu VIII WUBP w Bia łym sto ku; od wrze śnia 1951 r. do czerw ca 1952 r. słu chacz Szko ły Ofi cer skiej CW
MBP w Le gio no wie; od wrze śnia 1952 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu VIII WUBP w Bia łym sto ku;
w sierp niu 1954 r. prze ka za ny do dys po zy cji sze fa WUBP w Olsz ty nie; od wrze śnia 1954 r. za stęp ca na -
czel ni ka Wy dzia łu VIII WUBP/WUdsBP w Olsz ty nie; od kwiet nia 1955 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia -
łu V WUdsBP w Olsz ty nie; od mar ca 1957 r. in spek tor Sa mo dziel nej Gru py Spe cjal nej SB KW MO
w Olsz ty nie; od li sto pa da 1963 r. in spek tor na wol nym eta cie na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Ol szty -
nie; od czerw ca 1964 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Olsz ty nie; od sierp nia 1973 r. na -
czel nik Wy dzia łu Pasz por tów i Do wo dów Oso bi stych KW MO w Olsz ty nie; od czerw ca 1975 r. na czel nik
Wy dzia łu Pasz por tów KW MO w Olsz ty nie; zwol nio ny ze służ by we wrze śniu 1983 r. Twa rze olsz tyń -
skiej bez pie ki…, s. 68–69. 
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na utrzy ma nie pra cu je je go żo na. Po za tym otrzy mu je on do la ry od swo jej sio stry zam.
w USA. Twier dzi on, iż do pra cy nie chce pójść dla te go, iż oba wia się zno wu ja kichś dra -
stycz nych, dys kry mi na cyj nych po su nięć do swo jej oso by ze stro ny ad mi ni stra cji w miej -
scu pra cy, a po za tym za rob ki je go przy nio sły by ty le, co za osz czę dzi, pro wa dząc
go spo dar stwo do mo we.

Czy Go łem biow ski Ma rian zdol ny był by zbiecd za gra ni cę? Uprzed nio no sił się on
z ta kim za mia rem, zresz tą zna jo mo ści i po wią za nia ro dzin ne po zwo li ły by mu tam
na względ ny start ży cio wy, obec nie jed nak zwią za ny dość sil nie ro dzin nie wy zbył się
tego za mia ru.

Ewen tu al ną dzia łal ność Go łem biow skie go prze ciw ko PRL na le ży wy klu czyć, pi sze
sam i zbie ra wspo mnie nia z mi nio nych walk z oku pan tem nie miec kim, na kła nia in nych
do tej dzia łal no ści, mó wiąc, że trze ba to ro bić, że by zo sta wić dla po tom nych, co się da
wy dać, a resz tę prze cho wać, nie okre śla spo so bu i miej sca. Skąd po wsta ła ta ka myśl
u Go łem biow skie go? Otóż utrzy mu je on kon takt ko re spon den cyj ny z So ro ką Wa cła -
wem, b. czł[on kiem] AK z te re nu hru bie szow skie go, obec nie zam. w USA, któ ry właś -
nie pod su nął ta ką myśl Go łem biow skie mu.

To wszyst ko są re flek sje TW „Jur” ze spo tka nia z Go łem biow skim, któ re mia ło miej -
sce przed ro kiem cza su, oraz na pod sta wie kon tak tów ko re spon den cyj nych. Bie żą ce zda -
nie o Go łem biow skim TW bę dzie w sta nie skon kre ty zo wać po oso bi stym spo tka niu,
któ re mo że na stą pić w cza sie od 15 do 20 sierp nia 1966 r. (w tym cza sie uzgod nio no spo -
tka nie z TW „Jur” na te re nie War sza wy).

W dal szej dys ku sji „Jur” oświad czył, że przy jeż dża ła do nie go żo na szwa gra So ro ki,
za miesz ka ła w Szcze ci nie, i son do wa ła, czy o ile So ro ka przy je chał by w od wie dzi ny
do Pol ski, zo stał by za trzy ma ny przez wła dze PRL. Su ge ro wa ła „Ju ro wi” na pi sa nie
do Soro ki w tej spra wie. Sa ma jest zda nia, że mo że on spo koj nie przy je chać w od wie -
dzi ny, i tak ma za miar do nie go na pi sać. Ostat nio prze by wa ły u niej w od wie dzi nach dzie -
ci So ro ki.

St. of[icer] oper[acyj ny] Wydz[ia łu] II
Dep[ar ta men tu] III MSW
mjr T[ade usz] Kraw czy ke

Od bi to w 2 egz.
1 egz. – spr[awa] „Pro spekt”
1 [egz.] – tecz ka rob[ocza] TW „Jur”
Druk: KS

Źró dło: AIPN, 01224/1061, mf, mps.
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d W tek ście: zbiedz.
e Opa trzo no nie czy tel nym pod pi sem.
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Nr 6

1970 ma rzec 20, War sza wa – Plan przed się wzięć ope ra cyj nych do SOR krypt. „Pro spekt”

Za twier dza ma War sza wa, dnia 20 mar ca 1970 r.
Taj ne

Egz. nr b1b

Plan
wstęp nych ope ra cyj nych przed się wzięć do spra wy roz pra co wa nia ope ra cyj ne go 

krypt. „Pro spekt”, nr 4193

1. Oce na po sia da nych ma te ria łów
Spra wa krypt. „Pro spekt” za ło żo na zo sta ła 22 I 1957 r. Pod sta wą za ło że nia spra wy

był sy gnał uzy ska ny od źró dła ps. „Le na”–„Ma ria” z dn. 14 XI 1956 r. mó wią cy, że
b. z[astęp]ca kom[en dan ta] Okrę gu Lu bel skie go WiN Ma rian Go łę biew ski po wyj ściu
z wię zie nia na pod sta wie amne stii za py tał ją, czy go to wa jest pod jąć ro bo tę pod ziem ną.
W związ ku z tym pod da no Go łę biew skie go ak tyw ne mu roz pra co wa niu przy uży ciu
wszyst kich środ ków pra cy ope ra cyj nej, nie wy łą cza jąc PP i ob ser wa cji. W wy ni ku 13 lat
roz pra co wa nia nie uda ło się po twier dzić, aby fi gu rant pro wa dził nie le gal ną zor ga ni zo -
wa ną dzia łal ność pod ziem ną.

Z da nych uzy ska nych w tym okre sie od sie ci taj nych współ pra cow ni ków, jak „Ma -
ciej”, „Ja dzia”, „So snow ski”, „Me te or”, „A”, „Ma rec ki”, „Żmudz ki”, „Kle szew ski”,
„Mo ciń ski” i „Jur”, wy ni ka ło, że Go łę biew ski tłu ma czył, iż obec nie nie two rzy się nie -
le gal nych or ga ni za cji. B[yłe] pod zie mie or ga ni zu je się na ba zie ZBoWiD i pod płasz czy -
kiem tej or ga ni za cji. Nie jest to zresz tą ko niecz ne, bo wiem w okre ślo nej, do god nej
sy tu acji wy star czy, że by b. d[owód]cy AK -WiN zja wi li się na te re nach, gdzie dzia ła li
kon spi ra cyj nie, to wszy scy ich pod wład ni sta wią się na we zwa nie. Go łę biew ski wie,
gdzie prze by wa ją i co ro bią wszy scy je go pod wład ni.

Licz ne i czę ste kon tak ty Go łę biew skie go z ty mi ludź mi oce nia ne by ły przez b. czł[on -
ków] WiN – Bącz kow skie go Ste fa na, zam. W[ar sza]wa, ul. […], oraz Ja na Zien tar skie -
go1, że fi gu rant stwo rzył szkie le to wą, nie le gal ną or ga ni za cję, któ ra zaj mu je wy cze ku ją ce
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a Po ni żej nie czy tel ny pod pis i da ta: 31 III [19]70 [r.].
b–b Wpi sa no od ręcz nie.
1 Jan Zien tar ski ps. „Czar ny”, „Ein”, „In ży nier”, „Ku ja wiak”, „Li ziń ski”, „Mie czy sław”, „Pod ko -

wa” (1894–1982), płk WP, ofi cer ZWZ -AK. Czło nek Związ ku Mło dzie ży Po stę po wo -Nie pod le gło ścio -
wej (1910), Pol skich Dru żyn Strze lec kich (1911), Związ ku Strze lec kie go (sty czeń 1913), ko men dant ZS
w So snow cu. Od wrze śnia 1914 r. do 2 V 1918 r. w II Bry ga dzie Le gio nów Pol skich. Od li sto pa da 1918 r.
słu żył za wo do wo w WP, uczest nik walk z Ukra iń ca mi, a na stęp nie z bol sze wi ka mi (1919–1920).
Od 1921 r. był m.in. za stęp cą do wód cy 10. i 25. pp, do wód cą 13. pp, do wód cą pie cho ty dy wi zyj nej
10. DP. We wrze śniu 1939 r. do wo dził od dzia łem wy dzie lo nym 10. DP Ar mii „Łódź”, na stęp nie prze do -
stał się na Wę gry, in ter no wa ny do ma ja 1941 r., po uciecz ce z obo zu za an ga żo wał się w bu do wę or ga ni -
za cji Obóz Pol ski Wal czą cej. W paź dzier ni ku 1941 r. po wró cił do Pol ski, w koń cu 1941 r. zo stał
skie ro wa ny do ZWZ -AK, in spek tor KG ZWZ -AK na Okręg Ra dom sko -Kie lec ki, w mar cu 1944 r. wy -
zna czo ny na komen dan ta Okrę gu AK Ra dom -Kiel ce (funk cję ob jął 12 V 1944 r.). Po wkro cze niu Ar mii 
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sta no wi sko. Od dzia ły jej znaj du ją się w Ło dzi, Bia łym sto ku, Lu bli nie, War sza wie i Po -
zna niu. Człon ko wie tej or ga ni za cji mie li tyl ko wy stę po wać na te re nie Ło dzi w spra wie
Po la ków prze by wa ją cych w ZSRR i za mor do wa nych w Ka ty niu. In for ma cje te, jak rów -
nież po dej rze nia Zdzi sła wa Jan kow skie go i in nych, że Go łę biew ski mo że się zaj mo wać
szpie go stwem, bo bez prze rwy po ru sza się po ca łym kra ju – nie zna la zły po twier dze nia
w trak cie roz pra co wa nia.

Stwier dzo no na to miast po nad wszel ką wąt pli wość, że Go łę biew ski jest wy bit nie ne -
ga tyw nie na sta wio ny do wła dzy lu do wej i był by skłon ny pod jąć w sprzy ja ją cej oko licz -
no ści an ty so cja li stycz ną, wro gą dzia łal ność. Swej nie na wi ści do ko mu ni stów da je wy raz
w roz mo wach ze swy mi kon tak ta mi, jak rów nież w roz mo wie z tow. Dud kiem2 w KW
MO w Lu bli nie w ro ku 1957. Li czył na zmia ny ustro jo we w Pol sce. Usta lo no, że czę ste
po ru sza nie się Go łę biew skie go na te re nie woj. war szaw skie go, lu bel skie go i rze szow -
skie go by ło zwią za ne z uczest ni cze niem przez nie go w róż ne go ro dza ju spół kach bu dow -
la nych oraz od wie dza niu przy tej oka zji swo ich zna jo mych i pod ko mend nych.

W wy ni ku za sto so wa nia przed się wzięć ogra ni czo no do mi ni mum te kon tak ty przez
skom pro mi to wa nie go w śro do wi sku b. czł[on ków] AK -WiN. Wy ko rzy sta no w tym ce -
lu je go nie uczci wość w sto sun ku do ko le gów ze spół ki, jak Kwa śniew ski Ste fan, No -
wic ki Wa cław i in ni, oraz roz po wszech nio no po dej rze nia, że ze wzglę du na swo je
pro wo ka cyj ne za cho wa nie Go łę biew ski mo że być agen tem władz bez pie czeń stwa.
W związ ku z tym stra cił on peł ne za ufa nie, ja kim cie szył się w śro do wi sku swo ich pod -
ko mend nych. Naj bliż sze je go kon tak ty w oso bach Kwa śniew skie go, Zdun ka Wła dy -
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Czer wo nej pozo stał w kon spi ra cji, w ma ju 1945 r. zło żył ko men dę okrę gu, w koń cu mar ca 1946 r. wy -
zna czo ny na re pre zen tan ta WiN w utwo rzo nym Ko mi te cie Po ro zu mie waw czym Or ga ni za cji Pol ski Pod -
ziem nej. Aresz to wa ny przez MBP 24 VII 1946 r. i prze wie zio ny do War sza wy, wy ro kiem WSR
w War sza wie z 9 VI 1947 r. ska za ny na 3,5 ro ku wię zie nia, w ko lej nej roz pra wie, 20 II 1948 r., wy rok
utrzy ma no w mo cy, zwol nio ny z wię zie nia we Wron kach 26 I 1950 r. Po wyj ściu na wol ność pra co wał
w „Sło wie Po wszech nym”, a na stęp nie do przej ścia na eme ry tu rę – w Zjed no czo nych Ze spo łach Go spo -
dar czych „In co”. W la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych brał udział w ży ciu kom ba tanc kim le -
gio ni stów i żoł nie rzy AK, uczest ni czył w uro czy sto ściach or ga ni zo wa nych przez b. żoł nie rzy AK
i piel grzym kach na Ja sną Gó rę. We dług kar to te ki ogól no in for ma cyj nej b. KS MO/SUSW w War sza wie
od 5 VII 1956 r. do 7 III 1968 r. in wi gi lo wa ny przez Wy dział III K MO m.st. War sza wy w ra mach SOO
krypt. „As”. Zrze sze nie „Wol ność i Nie za wi słość”…, t. VI, cz. 3, s. 813–815; kar to te ka ogól no in for ma -
cyj na SUSW w War sza wie. 

2 Bo le sław Du dek (1916–1985), mjr/płk. Od mar ca 1945 r. ofi cer śled czy PUBP we Włosz czo wie;
od paź dzier ni ka 1945 r. st. re fe rent i p.o. kie row nik PUBP w Piń czo wie; od li sto pa da 1946 r. w dys po -
zy cji sze fa WUBP w Kra ko wie; od grud nia 1946 r. za stęp ca sze fa PUBP w Dą bro wie Tar now skiej;
od 1 V 1947 r. szef MUBP w Za ko pa nem; od lip ca do sierp nia 1947 r. słu chacz Kur su Sze fów PUBP
w CW MBP w Le gio no wie, od li sto pa da 1949 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu V WUBP w Kra ko wie;
od czerw ca 1950 r. słu chacz Kur su Prze szko le nia Po li tycz ne go Ak ty wu Kie row ni cze go MBP przy Cen -
tral nej Szko le KC PZPR; od grud nia 1950 r. na czel nik Wy dzia łu V WUBP w Lu bli nie; od li sto pa da
1954 r. na czel nik Wy dzia łu II WUBP/WUdsBP w Lu bli nie; od sierp nia 1955 r. słu chacz kur su spe cjal -
ne go w Mo skwie; od sierp nia 1956 r. w dys po zy cji De par ta men tu Kadr i Szko le nia KdsBP; od wrześ -
nia 1956 r. na czel nik Wy dzia łu III WUdsBP w Lu bli nie; od li sto pa da 1956 r. na czel nik Wy dzia łu III KW
MO w Lu bli nie; od czerw ca 1960 r. II za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Lu bli nie;
od ma ja 1967 r. za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO ds. SB w Lu bli nie, od stycz nia 1972 r. st. in -
spek tor Gru py Re zer wo wej De par ta men tu Kadr MSW; zwol nio ny ze służ by w czerw cu 1974 r. Lu dzie
bez pie ki wo je wódz twa kra kow skie go. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych Urzę du Bez pie czeń stwa i Służ by
Bez pie czeń stwa w wo je wódz twie kra kow skim w la tach 1945–1990. In for ma tor per so nal ny, Kra ków 2009,
s. 217–219.
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sła wa, Ja chym ka Ze no na, Tu row skie go Ja na, Śmie cha i Szu bar tow skiej wy su wa ły
w sto sun ku do nie go za rzu ty, że jest pro wo ka to rem i dzię ki te mu do brze so bie ży je, ma
ład ne miesz ka nie i pie nią dze (w tym z ra bun ków po wy zwo le niu oraz do la ry). Na do -
wód przy ta cza no wszczę cie prze zeń nie uda nej uciecz ki więź niów w Sie ra dzu i ob cią że -
nie ze zna nia mi prof. Czu my, że w 1946 r. pi sał ulot kę o Ka ty niu.

Kry tycz nie oce nia no rów nież je go mał żeń stwo z […] Ko siń ską Sta ni sła wą, z któ rą
wziął ślub w czerw cu 1962 r. Od te go cza su Go łę biew ski wy raź nie ogra ni czył swo je
kon tak ty i za czął pro wa dzić usta bi li zo wa ny tryb ży cia.

W 1963 r. wy stą pił z po da niem o wy jazd do USA. Miał za miar po zo stać tam na sta -
łe i ścią gnąć ro dzi nę, względ nie je śli to by ło by nie moż li we, za ro bić okre ślo ną su mę pie -
nię dzy i wró cić po kil ku la tach do kra ju. Przy „urzą dza niu” się na te re nie USA li czył
na po moc re dak to ra RWE Ta de usza Ka tel ba cha i sio stry Pu chal skiej Sta ni sła wy3.
Na wy jazd nie wy ra żo no zgo dy i za strze żo no wszel kie wy jaz dy Go łę biew skie go do kra -
jów ka pi ta li stycz nych4. W 1965 r. wy je chał z wy ciecz ką na Wę gry ce lem zo rien to wa nia
się w moż li wo ściach prze kro cze nia gra ni cy wę gier sko -au striac kiej i uda nia się do USA.
Prze ko nał się, że jest to nie osią gal ne. Po tych nie po wo dze niach zre zy gno wał z wy jaz du
na Za chód. Nie zmie nił swe go sto sun ku po li tycz ne go. Po sia da jąc ar chi wa – pod wpły -
wem So ro ki Wa cła wa z USA – za czął zbie rać i pi sać „dla przy szłych po ko leń” wspo -
mnie nia z okre su dzia łal no ści kon spi ra cyj nej. W 1966 r. pod jął pra cę za wo do wą
księ go we go w „War sie” we Wło chach pod War sza wą.

W związ ku z bra kiem da nych o pro wa dze niu wro giej dzia łal no ści przez Go łę biew -
skie go w dniu 19 III 1968 r. skie ro wa no do tych czas ze bra ne ma te ria ły do ar chi wum
Wydz[ia łu] II Biu ra „C” MSW, po zo sta wia jąc w pro wa dzo nej spra wie je dy nie ich stresz -
cze nie.

cW kwiet niu 1969 r. uzy ska no da ne z PT, że Go łę biew ski utrzy mu je kon takt z fi gu -
ran ta mi spra wy krypt. „De frau dant”: Ry bic kim Jó ze fem i Bry mem Zbi gnie wem5,
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c Na le wym mar gi ne sie od ręcz na ad no ta cja o tre ści: Styl – o co tu cho dzi tow. Ga łę ziew ski.
3 Po mył ka – sio stra Go łę biew skie go no si ła na zwi sko Wło dar ska. Zob. Bo mnie tyl ko wol ność…,

s. 56, przy pis 12. 
4 Na czel nik Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW 5 VII 1963 r. za twier dził po sta no wie nie o za strze -

że niu Go łę biew skie mu wy jaz dów do kra jów ka pi ta li stycz nych od 1 VII 1963 r. do 1 VII 1965 r. W po -
sta no wie niu na pi sa no, że Go łę biew ski „no si się z za mia rem uciecz ki z kra ju dro gą nie le gal ną”.
AIPN, 01224/1061, mf.

5 Zbi gniew Brym ps. „Zdu nin” (1919–2006), por. WP, żoł nierz ZWZ -AK. Ukoń czył Szko łę Pod cho -
rą żych Sa pe rów w Mo dli nie, we wrze śniu 1939 r. wal czył w SGO „Po le sie”. Czło nek Taj nej Ar mii Pol -
skiej (1939), od 1940 r. w ZWZ -AK, w po wsta niu war szaw skim do wód ca re du ty Dwo rzec Pocz to wy
(zgru po wa nie „Chro bry II”), je niec Sta la gu 344 Lams dorf, od 19 X 1944 r. Ofla gu VIIA Mur -
nau. 28 IX 1949 r. po zy ska ny do współ pra cy ja ko in for ma tor ps. „Ja cek” przez Re fe rat III Pla ców ki Po -
łu dnie (Mo ko tów) UBP m.st. War sza wy. Aresz to wa ny 25 X 1949 r. za han del ob cą wa lu tą i zło tem,
ska za ny przez Ko mi sję Spe cjal ną do Wal ki z Nad uży cia mi i Szkod nic twem Go spo dar czym na 2 la ta
obo zu pra cy. W związ ku z aresz to wa niem 4 I 1950 r. zo stał wy eli mi no wa ny z sie ci agen tu ral nej MBP.
Po now nie aresz to wa ny i od 4 II 1965 r. do 4 V 1965 r. wię zio ny z po wo du po dej rze nia o han del de wi za -
mi. In wi gi lo wa ny przez Wy dział II, na stęp nie Wy dział V De par ta men tu III MSW w ra mach KE krypt.
„Eko no mi sta” (1969–1984). Po 1990 r. wi ce prze wod ni czą cy RN Ru chu Od bu do wy Pol ski, na stęp nie
RN Ru chu Ka to lic ko -Na ro do we go. Czło nek Ra dy Ho no ro wej Bu do wy Mu zeum Po wsta nia War szaw -
skie go. AIPN, 0222/95; AIPN, 0141/4, t. 1–2; kar to te ka b. Biu ra „C” MSW; dzien nik ar chi wal ny
b. SUSW w War sza wie. Zob. http://www.1944.pl/hi sto ria/po wstan cze -bio gra my/Zbi gniew_Brym
(dostęp 23 VII 2015 r.).
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podejrze wa ny mi o zor ga ni zo wa ną, nie le gal ną dzia łal ność [d], w tym w for mie szka lu ją -
cych opra co wań dla RWE.

W lu tym br. stwier dzo no, że ww. utrzy mu je rów nież kon takt z fi gu ran tem spra wy
krypt. „Re wi dent” – Czu mą An drze jem, pro wa dzo nej przez Wydz[iał] I Dep[ar ta men -
tu] IV MSW. Czu ma, wg po twier dzo nych da nych, za an ga żo wa ny jest czyn nie w nie le -
gal nej or ga ni za cji, któ ra dzia ła już od dwóch lat na te re nie kra ju i po sia da swo je od dzia ły
na te re nie róż nych wo je wództw. Fak ty te skło ni ły do in ne go spoj rze nia na oso bę Go łę -
biew skie go i ma te ria ły uzy ska ne w prze szło ści w je go spra wie, mó wią ce o po dej rze niach
przy na leż no ści ww. do nie le gal nej or ga ni za cji. Jest to o ty le praw do po dob ne, po nie waż
Go łę biew ski dzia łał po wy zwo le niu z oj cem Czu my An drze ja oraz z Ry bic kim i Bry -
mem w or ga ni za cji WiN.

2. Przed się wzię cia ope ra cyj ne
W ce lu po twier dze nia po wyż szych po dej rzeń, ak tyw ne go opra co wa nia Go łę biew -

skie go i je go kon tak tów oraz usta le nia cha rak te ru po wią zań ww. z Czu mą An drze jem
oraz Ry bic kim i Bry mem pla nu je się wy ko nać na stę pu ją ce przed się wzię cia ope ra cyjn[e]:

e1. Przy po mo cy Wydz[ia łu] VI Dep[ar ta men tu] III i Dep[ar ta men tu] II MSW ze brać
wszech stron ne da ne o Go łę biew skim i je go kon tak tach w miej scu pra cy i zo rien to wać
się w ce lo wo ści i moż li wo ściach za ło że nia PT na te le fon biu ro wy nr 21-08 w. 55-84,
z któ re go ko rzy sta ww. Te le fo nu do mo we go fi gu rant nie po sia da. W przy pad ku po zy -
tyw nym zre ali zo wać po wyż sze.

e2. Wy stą pić do Biu ra „T” o za ło że nie PP w miesz ka niu fi gu ran ta przy ul. Po wsiń -
skiej […] i udzie lić ew[en tu al nej] po mo cy tej jed no st ce w re ali za cji po wyż sze go. W tym
ce lu do ko nać ze wnętrz nej wi zji lo kal nej w miej scu za miesz ka nia fi gu ran ta dla usta le nia
naj lep sze go miej sca na za in sta lo wa nie punk tu od bio ru PPf.

e3. Usta lić wszyst kich lo ka to rów do mu przy ul. Po wsiń skiej […], spraw dzić ich kar -
ta mi E -15 i na tej pod sta wie wy ło nić kan dy da tów do po zy ska nia w ce lu za pew nie nia so -
bie do pły wu in for ma cji o fi gu ran cie i je go ro dzi nie w miej scu za miesz ka nia.

e4. Pro wa dzić okre so wą ob ser wa cję fi gu ran ta ce lem usta le nia je go ak tu al nej dzia łal -
no ści, po sia da nych kon tak tów i ich cha rak te ru.

e5. Za mó wić in wi gi la cję ko re spon den cji kra jo wej i za gra nicz nej ww.
e6. Po ro zu mieć się z Wydz[ia łem] III KW MO w Lu bli nie i Wydz[ia łem] II KW MO

w Olsz ty nie, któ rych sieć (a szcze gól nie źró dła: „Ma ria”, „A” i „Jur”) wy ko rzy sty wa na
by ła do roz pra co wa nia Go łę biew skie go – w ce lu na sta wie nia jej na ze bra nie da nych
o cało kształ cie dzia łal no ści i kon tak tach ww. w okre sie ostat nich lat.

7. Na pod sta wie da nych uzy ska nych z roz pra co wa nia Go łę biew skie go wy ty po wać
z naj bliż sze go oto cze nia ww. kan dy da ta do po zy ska nia i przy stą pić do je go szyb kie go
opra co wa nia.

8. Zo rien to wać się w moż li wo ściach do ko na nia pe ne tra cji miesz ka nia fi gu ran ta dla
taj ne go przej rze nia po sia da nych prze zeń opra co wań po li tycz nych i in nych te go ty pu do -
ku men tów. W przy pad ku po zy tyw nym opra co wać plan pe ne tra cji i zre ali zo wać go.

Sprawa kryptonim „Prospekt” – inwigilacja Mariana Gołębiewskiego...
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d Wy raz nie czy tel ny.
e Na le wym mar gi ne sie od ręcz na ad no ta cja o tre ści: wy ko na no.
f Po ni żej od ręcz na ad no ta cja o tre ści: Wy ty po wa no Mi cha łow ską Bar ba rę z lo ka lu nr 14.
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g9. Na bie żą co uzgad niać po su nię cia w sto sun ku do Go łę biew skie go z pro wa dzą cy -
mi spra wy krypt. „De frau dant” i „Re wi dent”. Do ko ny wać wy mia ny ma te ria łów.

Po wyż sze przed się wzię cia zo sta ną zre ali zo wa ne przez ppłk. Ka zi mie rza Ga łę ziew -
skie go6 do 30 V 1970 r., po czym zo sta nie opra co wa ny dal szy plan ope ra cyj nych przed -
się wzięć.

Insp[ek tor] Wydz[ia łu] II Dep[ar ta men tu] III MSW
ppłk K[azi mierz] Ga łę ziew skih

Odb[ito] w [i] egz.
Druk: CW

Źró dło: AIPN, 01222/2582, mf, mps.
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g Na le wym mar gi ne sie od ręcz na ad no ta cja o tre ści: wy ko nu je się.
h Opa trzo no pod pi sem.
i Cy fra nie czy tel na.
6 Ka zi mierz Ga łę ziew ski (ur. 1926), ppłk. Od wrze śnia 1946 r. mł. re fe rent PUBP we Wło cław ku;

od ma ja 1947 r. re fe rent PUBP we Wło cław ku; od paź dzier ni ka 1947 r. re fe rent Sek cji 5 PUBP we Włoc -
ław ku; od lu te go 1948 r. st. re fe rent Sek cji 5 PUBP we Wło cław ku; od wrze śnia 1949 r. re fe rent Re fe ra -
tu Miej skie go Wy dzia łu V WUBP w Byd gosz czy; od li sto pa da 1950 r. st. re fe rent Sek cji 5 Wy dzia -
łu V WUBP w Byd gosz czy; od paź dzier ni ka 1951 r. re fe rent Sek cji 1 Wy dzia łu IV De par ta men tu V MBP;
od lu te go 1953 r. re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu II De par ta men tu V MBP; od lu te go 1954 r. st. re fe rent Sek -
cji 2 Wy dzia łu II De par ta men tu V MBP; od lip ca 1955 r. st. re fe rent Sek cji 2 Wy dzia łu II De par ta men -
tu III KdsBP; od stycz nia 1957 r. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW; od lip ca 1961 r.
st. ofi cer ope ra cyj ny Wy dzia łu VI De par ta men tu III MSW; od czerw ca 1963 r. st. ofi cer ope ra cyj ny Wy -
dzia łu II De par ta men tu III MSW; we wrze śniu 1966 r. od de le go wa ny do pra cy w MSZ; od paź dzier ni -
ka 1966 r. at taché Am ba sa dy PRL w Ka irze (ofi cjal nie), fak tycz nie nie eta to wy szy frant am ba sa dy;
od wrze śnia 1968 r. in spek tor Wy dzia łu II De par ta men tu III MSW; w stycz niu 1973 r. zwol nio ny ze służ -
by. AIPN, 0604/63, Ak ta oso bo we. 
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S T R E S Z C Z E N I E

Ma rian Go łę biew ski, ofi cer Ar mii Kra jo wej, ska za ny w pro ce sie I Za rzą du Zrze sze nia „Wol -
ność i Nie za wi słość” (lu ty 1947 r.), po opusz cze niu wię zie nia w czerw cu 1956 r. zo stał pod da ny
in wi gi la cji przez Służ bę Bez pie czeń stwa. De par ta ment III MSW 21 stycz nia 1957 r. za ło żył na Go -
łę biew skie go spra wę ewi den cyj no -ob ser wa cyj ną. Przez kil ka na ście lat SB nie zdo by ła do wo dów
po twier dza ją cych pro wa dze nie przez Go łę biew skie go dzia łal no ści „an ty pań stwo wej”. Tym cza sem
był on od 1965 r. za an ga żo wa ny w two rze nie taj nej or ga ni za cji nie pod le gło ścio wej, zna nej pod na -
zwą „Ruch”. Do pie ro w lu tym 1970 r. usta lo no, że utrzy mu je on kon tak ty z An drze jem Czu mą, in -
wi gi lo wa nym przez De par ta ment IV MSW w ra mach spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp t.
„Re wi dent”. 20 czerwca 1970 r. Go łę biew skie go aresz to wa no. W pro ce sie przy wód ców „Ru chu”
(21 września – 23 października 1971 r.) zo stał ska za ny na 4,5 ro ku po zba wie nia wol no ści.

Sło wa klu czo we: Marian Gołębiewski, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, konspiracja,
inwigilacja, Służba Bezpieczeństwa, Departament III MSW, organizacja „Ruch”, sprawa
ewidencyjno-obserwacyjna, sprawa operacyjnego rozpracowania.

S U M M A R Y

Marian Gołębiewski, an officer of the Home Army, sentenced in the trial of the first management
of the organisation ‘Freedom and Independence’ (February 1947). After leaving prison in June 1956
he was subject to surveillance by the Security Service. O 21 January 1957 the Third Department of
the Ministry of Internal Affairs launched the registration and observation case regarding
Gołębiewski. For several years the Security Service did not obtain the evidence confirming
conducting the anti-national activity. Simultaneously, since 1965, he was involved in forming the
secret independent organization known under the name of ‘Movement’. As late as in February 1970
it was established that he kept contact with Andrzej Czuma, kept under surveillance by the Fourth
Department of the Ministry of Internal Affairs within the framework of the case of the operational
inquiry of the cryptonym ‘Auditor’ (Polish: Rewident). Gołębiewski was arrested on 20 June 1970.
In the process of the leaders of the ‘Movement’ organization (from 21 September 1971 to 23 October
1971) he was sentenced to 4.5 years’ imprisonment. 

Key words: Marian Gołębiewski, organisation ‘Freedom and Independence’, conspiracy,
surveillance, Security Service, the Third Department of the Ministry of Internal Affairs, organisation
‘Movement’, observation case, operational case. 
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Stanisław Salmonowicz, „Życie jak osioł ucieka…”.

Wspomnienia, Gdańsk 2014, ss. 504 + wkł. ilustr.

Wostat nim cza sie uka za ła się książ ka Sta ni sła wa Sal -
mo no wi cza „Ży cie jak osioł ucie ka…”. Wspo mnie -
nia – wy da na na kła dem Od dzia łu IPN w Gdań sku.

Jest to ko lej na po zy cja wpi su ją ca się w po pu lar ny nurt pu bli -
ka cji pi sar stwa wspo mnie nio we go. Sta ni sław Sal mo no wicz to
uzna ny hi sto ryk, hi sto ryk pra wa (w tym eu ro pej skie go pra wa
kar ne go), na uki i kul tu ry, na uko wiec o sze ro kim spek trum
zainte re so wań ba daw czych, obej mu ją cych daw ną kul tu rę pol -
ską, dzie je Po mo rza i To ru nia oraz hi sto rię naj now szą – ze
szcze gól nym uwzględ nie niem okre su oku pa cji nie miec kiej,
Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, po wsta nia war szaw skie go
i sta li ni zmu. Nie na le ży za po mi nać o pro wa dzo nej rów no le gle
dłu go let niej dzia łal no ści dy dak tycz nej na licz nych uni wer sy te -
tach pol skich i za gra nicz nych. Wy bit na po stać Pro fe so ra za chę -
ca do te go, aby za trzy mać się na chwi lę nad wy mie nio ną po zy cją wy daw ni czą.

Ob szer ne dzie ło prof. Sta ni sła wa Sal mo no wi cza po dzie lo ne zo sta ło na osiem roz -
działów od no szą cych się do po szcze gól nych okre sów za rów no ży cia pry wat ne go, jak
i (a mo że przede wszyst kim) za wo do we go je go twór cy. W pra cy za sto so wa no układ chro -
no lo gicz ny. Wspo mnie nia opa trzo no wstę pem prof. Da nu ty Ja nic kiej, przed mo wą oraz
pod su mo wa niem za wie ra ją cym oso bi stą re flek sję au to ra nad sa mym so bą z prze sła niem
dla po ten cjal nych od bior ców. Znaj dzie my tu wy ja śnie nie mo ty wów wy bra nej dro gi za -
wo do wej, bier nej po sta wy po li tycz nej au to ra po prze mia nach 1989 r., przy czy ny nie speł -
nio nych am bi cji za wo do wych i pry wat nych. Nie wąt pli wą za le tą pra cy jest ma te riał iko -
no gra ficz ny. Au tor wy ko rzy stał fo to gra fie ro dzin ne i oko licz no ścio we, któ re za mie ścił
w anek sie.

Część pierw sza obej mu je la ta 1931–1945 i sta no wi syn te tycz ny opis śro do wi ska ro -
dzin ne go oraz lo sów naj bliż szych w okre sie oku pa cji. Jest to cha rak te ry sty ka do mu o tra -
dy cjach zie miań skich, mo de lu wy cho wa nia dzie ci w at mos fe rze to le ran cji i po sza no wa nia
god no ści in nych. Przod ko wie au to ra bra li udział w po wsta niach na ro do wych (ko ściusz -
kow skie, li sto pa do we, stycz nio we), Bi twie War szaw skiej 1920 r. oraz od gry wa li zna czą -
cą ro lę w ży ciu go spo dar czym, kul tu ral nym i to wa rzy skim Wil na XIX i XX w.
Oby cza jo wość, nor my po stę po wa nia oraz przy wią za nie do tra dy cji nie pod le gło ścio wych
i kult Jó ze fa Pił sud skie go ukształ to wa ły oso bo wość Sta ni sła wa Sal mo no wi cza i de ter -
mi no wa ły do ko ny wa ne przez nie go wy bo ry ży cio we. Roz dział ten sy gna li zu je zło żo ność
lo sów in te li gen cji wi leń skiej w cza sie II woj ny świa to wej, tru dy co dzien nej eg zy sten cji,
wy wóz ki Po la ków do ZSRS oraz zde rze nie cy wi li za cyj ne, ja kie go do świad czy li w ze -
tknię ciu z żoł nie rza mi Ar mii Czer wo nej. Jest to ob raz od two rzo ny przede wszyst kim
na pod sta wie re la cji ro dzin nych i oso bi stych prze żyć, któ re naj bar dziej za pi su ją się
w emo cjach dziec ka. Skró to wa for ma nar ra cji jest za bie giem ce lo wym, ma ją cym za za -
da nie wpro wa dze nie czy tel ni ka do za sad ni czej czę ści książ ki.
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Dwa na stęp ne roz dzia ły to opis lo sów wy sie dleń ców z Lwow skie go i Wi leńsz czy zny
oraz by łych miesz kań ców War sza wy, prze by wa ją cych na zie miach za chod nich przy łą -
czo nych do Pol ski. Przy bli żo ne są w nich tak że ko lej ne szcze ble edu ka cji Sta ni sła wa
Salmo no wi cza w Zie lo nej Gó rze i Kra ko wie, w tym stu dia praw ni cze, oraz pra ca w są -
dow nic twie. W tych zwię złych tek stach au tor kre śli ob raz prze mian eko no micz nych i po -
li tycz nych w la tach po wo jen nych, szcze gól nie na no wo przy łą czo nych ob sza rach Pol ski.
Pod kre śla róż ni ce w stan dar dzie ży cia co dzien ne go na zie mi lu bu skiej i w in nych czę -
ściach kra ju oraz wska zu je, że nie jed no krot nie przy łą czo ne zie mie znaj do wa ły się na wyż -
szym po zio mie cy wi li za cyj nym niż te re ny ode bra ne Pol sce po II woj nie świa to wej.
Wy ja śnia mo ty wy po wo jen ne go znie chę ce nia spo łe czeń stwa do an ga żo wa nia się w spra -
wy po li tycz ne, kon cen tro wa nia się na ży ciu ro dzin nym, kry tycz ne go sto sun ku do no wej
rze czy wi sto ści. Uwa gę zwra ca opis sfe ry emo cjo nal nej: utrzy mu ją ce się pięt no „wy klę -
tych”, po czu cie tym cza so wo ści oraz lęk, ja ki to wa rzy szył przed sta wi cie lom przed wo jen -
nej in te li gen cji.

Re la cję do peł nia opis ży cia stu denc kie go w okre sie to ta li ta ry zmu sta li now skie go
(1950–1953), gdy o przy ję ciu na wy ma rzo ną uczel nię de cy do wał nie do brze zda ny eg -
za min wstęp ny, lecz po cho dze nie spo łecz ne. Słu cha cze o po glą dach an ty sys te mo wych,
aby utrzy mać się na stu diach, mu sie li ukry wać swo je prze ko na nia i sto su nek do ko mu -
ni zmu, a czę sto też wła sną toż sa mość. Kon tro la ży cia stu denc kie go, po dział spo łecz no -
ści stu denc kiej, tok stu diów, sty pen dia są kwe stia mi cie ka wy mi nie tyl ko pod ką tem
so cjo lo gicz nym, lecz dla wie lu czy tel ni ków mo gą być ma ło zna ne i in try gu ją ce. W roz -
dzia le tym wi dać ro dzą ce się za in te re so wa nia ba daw cze au to ra: me die wi sty ka, hi sto ria
kul tu ry i li te ra tu ry, hi sto ria pra wa, dzie je naj now sze, pu bli cy sty ka Sta ni sła wa Mi ko łaj -
czy ka, Ste fa na Kar boń skie go, Ta de usza Bo ra -Ko mo row skie go, Ta de usza Boya -Że leń -
skie go czy An to nie go Sło nim skie go. 

W barw ny spo sób zo sta ły przed sta wio ne syl wet ki pro fe so rów Wy dzia łu Pra wa i Ad -
mi ni stra cji UJ. Au tor pod kre śla ich in te lek tu al ną wszech stron ność, zdol no ści dy dak tycz -
ne, eru dy cję, cha ry zmę, in dy wi du alizm, spo sób za rzą dza nia ka te drą i wy dzia łem,
sto su nek do re żi mu, stu den tów, asy sten tów czy ko le gów. Z ko lei ży cie pry wat ne pra cow -
ni ków na uko wych (a tak że ich fi zjo no mię) opi su je, sto su jąc wie le bły sko tli wych po rów -
nań. W kre ślo nych cha rak te ry sty kach Sta ni sław Sal mo no wicz sta ra się uwzględ nić
skom pli ko wa ną w do bie sta li ni zmu sy tu ację uczo nych, któ rzy „aby żyć i pra co wać, mu -
sie li cho ciaż w mi ni mal nym stop niu wy ka zy wać się opor tu ni zmem”. Dla te go też stro ni
od oce ny ich dzia łal no ści na uko wej. Za uwa ża jed nak wiel ką od wa gę śro do wi ska aka de -
mic kie go i pró by za cho wa nia nie za leż no ści na uko wo -ba daw czej. Jest to wpraw dzie oce -
na su biek tyw na, ale rze czo wa i wy wa żo na. Szko da tyl ko, że au tor nie przy to czył wię cej
cie ka wych aneg dot z ży cia tych wy bit nych uczo nych, co z pew no ścią wpły nę ło by po zy -
tyw nie na od biór tek stu.

Roz dział trze ci koń czy opis epi zo du sę dziow skie go au to ra w krakowskich są dach:
Wo je wódz kim i Po wia to wym (1954–1956), do któ rych tra fił na pod sta wie na ka zu pra cy.
Tu ze tknął się za rów no ze śro do wi skiem praw ni czym o pro we nien cji przed wo jen nej, jak
i z sę dzia mi re żi mo wy mi, któ rzy orze ka li w pro ce sach po li tycz nych. Sal mo no wicz przy -
ta cza pro wa dzo ne spra wy i spo so by wy wie ra nia na ci sku na nie za wi słość sę dziow ską.

Za sad ni czą część książ ki sta no wią na stęp ne czte ry roz dzia ły do ty czą ce lo sów Sta ni -
sła wa Sal mo no wi cza w la tach 1956–1989, m.in. stu diów aspi ranc kich na Uni wer sy te cie
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War szaw skim oraz pra cy na uko wej na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim i Uni wer sy te cie Mi -
ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, a tak że in nych aspek tów udzia łu au to ra w ży ciu spo łecz no -
-po li tycz nym. Wszyst ko to spra wi ło, że stał się w tym okre sie obiek tem za in te re so wa nia
SB w ra mach spraw ope ra cyj nych. 

In wi gi la cja przez „bez pie kę” by ła pod sta wo wym mo ty wem po wsta nia re cen zo wa nej
pu bli ka cji. W związ ku z po wyż szym opi sy za miesz cza ne w dal szej czę ści książ ki ma ją
cha rak ter spro sto wań i uzu peł nień in for ma cji ze bra nych przez agen tów i funk cjo na riu -
szy apa ra tu re pre sji na te mat bo ha te ra ni niej szych wspo mnień. Zda niem au to ra są one
w wie lu wy pad kach nie pre cy zyj ne, no szą zna mio na przy pusz czeń, po mó wień i z te go
po wo du wy ma ga ją ko men ta rza. W ten spo sób tekst głów ny zo stał opa trzo ny przy pi sa mi
do po wia da ją cy mi, od no szą cy mi się je dy nie do kwe stii dys ku syj nych. Za bieg ten po zwo -
lił za cho wać cią głość nar ra cji, bez ko niecz no ści śle dze nia ko men to wa nych w przy pi sach
za gad nień i cy ta tów z es bec kich ra por tów. 

Je den z frag men tów wspo mnień obej mu je de ka dę ży cio ry su Pro fe so ra przy pa da ją cą
na la ta 1956–1966, czy li po cząt ki ka rie ry na uko wej w War sza wie i Kra ko wie, czas po -
głę bia nia za in te re so wań ba daw czych. Roz dział ten do sko na le od da je po nu rą at mos fe rę
wspo mnia ne go okre su, po czu cie bez na dziei, bier ność spo łe czeń stwa i brak wia ry w ja -
kie kol wiek zmia ny po li tycz no -eko no micz ne. Był to mo ment, w któ rym au tor za czął an -
ga żo wać się w spra wy po li tycz ne, m.in. przy oka zji wy bo rów do Sej mu PRL w 1957 r.
czy zbie ra nia pod pi sów pod Li stem 34 w śro do wi sku kra kow skich na ukow ców. Na wią -
zy wał nie for mal ne kon tak ty z gru pa mi mło dej in te li gen cji, wów czas okre śla ny mi mia -
nem re wi zjo ni stów: Stu denc kim Ko mi te tem Re wo lu cyj nym, Re wo lu cyj nym Związ kiem
Stu den tów, klu bem „Rze czy wi stość” czy To wa rzy stwem Asy sten tów Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go. Dzia łal ność ta spro wa dza ła się do udzie la nia rad i re da go wa nia tek stów
uchwał i ar ty ku łów pra so wych, to czo no też licz ne dys ku sje świad czą ce o za in te re so wa -
niu spra wa mi spo łecz no -po li tycz ny mi. Cie ka we spo strze że nia do ty czą za rów no „Piw ni -
cy pod Ba ra na mi” Pio tra Skrzy nec kie go, jak i utrzy my wa nych kon tak tów to wa rzy skich,
któ re po zwa la ły od re ago wać „la ta mil cze nia, non sen sów i po spo li te go cham stwa PRL”.
Szcze gól ną ro lę w ży ciu Pro fe so ra od gry wa ły wów czas kon tak ty ze śro do wi skiem opo -
zy cyj nym, w tym ka to lic kim, sku pio nym wo kół „Ty go dni ka Po wszech ne go”, „Zna ku”
czy „Wię zi” i za cho wu ją cym dy stans do wła dzy lu do wej. W pi smach tych au tor opa try -
wał swo je tek sty pseu do ni mem „Sta ni sław Sza szor”. Wi docz ne są wciąż ży we kon tak ty
z b. żoł nie rza mi AK z War sza wy i Kra ko wa oraz b. człon ka mi Pol skie go Pań stwa Pod -
ziem ne go. Wszyst kie po da wa ne in for ma cje uka zu ją róż ne ob li cza re żi mu to ta li tar ne go,
je go za wi ło ści i ogra ni cze nia.

Więk szość roz dzia łów za wie ra ob raz do świad czeń z za gra nicz nych po dró ży na uko -
wych do Fran cji, gdzie Sal mo no wicz po głę biał stu dia w za kre sie pra wa, hi sto rii re wo lu -
cji fran cu skiej i ab so lu ty zmu oświe co ne go. Nie zwy kle zaj mu ją ce są tak że re la cje
z oso bi stych kon tak tów ze śro do wi skiem za chod nich na ukow ców, zwłasz cza z przed sta -
wi cie la mi na uk praw nych, m.in. Ga brie lem Le Bras czy Je anem Gau de me tem. Uwa gę
zwra ca ją za in te re so wa nia Sal mo no wi cza sztu ką, a szcze gól nie barw ny opis je go upodo -
bań ma lar skich. Wspo mnie nia ujaw nia ją za mi ło wa nie Pro fe so ra do cy ta tów (co zdra dza
już sam ty tuł pu bli ka cji), głów nie w ję zy ku fran cu skim, któ ry miał wów czas sta tus ję zy -
ka mię dzy na ro do we go, zwłasz cza w śro do wi sku na uko wym praw ni ków. Sal mo no wicz
opi su je swo je kon tak ty z pa ry ską Po lo nią zwią za ną z „Kul tu rą”, dys ku sje to czo ne ze
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Stani sła wem Ko tem (wy mia na po glą dów na te mat II woj ny świa to wej czy spra wy po li -
tycz no -hi sto rycz ne) oraz oso ba mi, któ re okres oku pa cji spę dzi ły po za kra jem.

Nie zwy kle in te re su ją cy oka zał się roz dział ósmy za ty tu ło wa ny Po upad ku PRL. Za -
wie ra on ma low ni czy opis sto lic i miast eu ro pej skich, w któ rych au tor prze by wał na sty -
pen diach, kwe ren dach, od czy tach, se mi na riach i zjaz dach na uko wych. Pro fe sor
Sal mo no wicz wy jeż dżał w tym cza sie do: Au strii, Hisz pa nii, Nie miec, Wiel kiej Bry ta -
nii, Szwaj ca rii, Fran cji, a w ra mach pry wat nych po dró ży wa ka cyj nych – do Gre cji, Włoch
i na Li twę. Frag ment ten sta no wi swo isty prze wod nik tu ry stycz ny, opis god nych uwa gi
atrak cji ar chi tek to nicz nych, ga le rii, mu ze ów, te atrów, oper, a tak że ka wiar ni i re stau ra -
cji, któ re war to od wie dzić. Ja ko bacz ny ob ser wa tor opi su je Sal mo no wicz styl ży cia Eu -
ro pej czy ków. Je go spo strze że nia za wie ra ją wie le po rów nań z do tych cza so wą wi zją miast
wy kre owa ną na pod sta wie li te ra tu ry wspo mnie nio wej. Opi sy za wie ra ją ce kon tekst hi sto -
rycz ny, świad czą cy o wiel kiej eru dy cji i roz le głych za in te re so wa niach au to ra, po bu dza -
ją za miłowa nia tu ry stycz ne czy tel ni ka. Zda niem Pro fe so ra wszel kie uprze dze nia czy
wręcz igno ran cja cu dzo ziem ców wo bec Pol ski i Po la ków znaj du ją swo ją przy czy nę
w nie miec kiej i ro syj skiej hi sto rio gra fii, głów nie dzie więt na sto wiecz nej, roz po wszech -
nia ją cej błęd ne in for ma cje lub ste reo ty py na te mat Po la ków oraz pol skie go an ty se mi ty -
zmu. W swo jej opo wie ści au tor cha rak te ry zu je rów nież śro do wi sko za gra nicz nych
hi sto ry ków oraz hi sto ry ków pra wa i sztu ki, z któ ry mi miał kon takt. Przy ta cza opi sy
spotkań za rów no z pol ski mi in te lek tu ali sta mi two rzą cy mi na emi gra cji, jak i z przed sta -
wi cie la mi śro do wisk aka de mic kich, któ re wi zy to wał. Wy stą pie nia na fo rum mię dzy na -
ro do wym i przy kre do świad cze nia świad czą ce o tym, że hi sto ria na sze go kra ju
(szcze gól nie okres oku pa cji nie miec kiej i so wiec kiej) jest ma ło zna na na wet wśród hi -
sto ry ków pra wa, tłu ma czą po stu lat Pro fe so ra spro wa dza ją cy się do po trze by prze ka zy -
wa nia ob co kra jow com wie dzy z za kre su hi sto rii Pol ski, nie wy łą cza jąc z te go gro na
na ukow ców. W roz dzia le tym au tor do ko nu je rów nież oce ny zna cze nia pol skiej na uki
na are nie mię dzy na ro do wej i pod su mo wu je swój do ro bek. Pi sze nie tyl ko o ba rie rze, ja -
ką sta no wi nie zna jo mość ję zy ka an giel skie go, lecz tak że o bra ku za in te re so wa nia na uka -
mi hu ma ni stycz ny mi kra jów, któ re nie od gry wa ją zna czą cej ro li z punk tu wi dze nia
glo bal nej hi sto rii i po li ty ki. Cha rak te ry stycz ne w tym kon tek ście jest po strze ga nie spraw
pol skich przez pry zmat hi sto rio gra fii ro syj skiej. Sal mo no wicz pod kre śla wa gę za gra nicz -
nych wy jaz dów na uko wych w wy kształ ce niu każ de go hu ma ni sty. Po zwa la ją one bo wiem
po sze rzyć ho ry zon ty my ślo we i wy ro bić wła sną opi nię o świe cie. Za zna cza, że po dró że
na uko we na le ży za wsze łą czyć z kra jo znaw czy mi.

Dzie ło prof. Sta ni sła wa Sal mo no wi cza sta no wi lek tu rę nie zwy kle in te re su ją cą. Jest
to hi sto ria PRL z punk tu wi dze nia pol skie go uczo ne go wy wo dzą ce go się ze śro do wi ska
przed wo jen nej in te li gen cji. Au tor był nie tyl ko bacz nym ob ser wa to rem wy da rzeń po li -
tycz no -spo łecz nych epo ki PRL, lecz tak że oso bą bez po śred nio za an ga żo wa ną w dzia ła -
nia an ty sys te mo we. Wspo mnie nia zdra dza ją per fek cyj ny warsz tat hi sto ry ka, do sko na lo ny
w trak cie wie lo let niej pra cy na uko wej, po le ga ją cy na kry ty ce i we ry fi ka cji źró deł oraz
dą że niu do zdy stan so wa ne go opi su zda rzeń, w któ rych przy szło mu uczest ni czyć. Wi dać
to cho ciaż by w dość licz nych, jak na po zy cję o cha rak te rze wspo mnie nio wym, od nie sie -
niach do cza so pism praw no -hi sto rycz nych, za rów no pol skich, jak i nie miec kich czy fran -
cu skich. Po zy cja ta jest cen nym źró dłem do ba dań hi sto rycz nych i so cjo lo gicz nych
nad in te li gen cją pol ską XX w. Przy stęp ny opis wy da rzeń roz gry wa ją cych się na prze -
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strze ni XX i XXI w., w do dat ku po da ny przez na ukow ca i dy dak ty ka, mo że sa tys fak cjo -
no wać od bior cę zmie rza ją ce go do po głę bie nia wie dzy w tym za kre sie. Ma my za tem
do czy nie nia z do sko na le przy go to wa nym, a za ra zem przy stęp nie na pi sa nym opra co wa -
niem wspo mnie nio wym, któ re za pew ne zo sta nie do brze przy ję te przez czy tel ni ków.

Jo an na Dar dziń ska
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Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja 

„Ura to wa na hi sto ria. Wy ko rzy sta nie tech no lo gii

in for ma tycz nej w pro ce sie re kon struk cji 

znisz czo nych ma te ria łów ar chi wal nych”.

Ka to wi ce, 19 lu te go 2014 r.

In sty tut Pa mię ci Na ro do wej współ pra cu je z pla ców ka mi po wo ła ny mi w kra jach post -
ko mu ni stycz nych do gro ma dze nia do ku men tów wy two rzo nych przez or ga ny bez pie -
czeń stwa. Szcze gól ne miej sce w tej ko ope ra cji zaj mu je wy mia na do świad czeń

z Bun des be au ftrag te für die Unter la gen des Sta ats si cher he its dien stes der ehe ma li gen
Deut schen De mo kra ti schen Re pu blik (czy li – po tocz nie – z In sty tu tem Gauc ka) w zakre -
sie od twa rza nia do ku men ta cji prze ka za nej w for mie szcząt ko wej do obu in sty tu cji.

Nisz cze nie do ku men tów by łych ko mu ni stycz nych służb spe cjal nych PRL na prze -
ło mie lat 1989/1990 zo sta ło przy ję te przez funk cjo na riu szy tych służb ja ko dość po -
wszech ne roz wią za nie pro ble mu nie wy god nych ma te ria łów. Nie spo sób do kład nie
okre ślić ska li tych znisz czeń; ba da nia prze pro wa dzo ne dla wy bra nych WUSW mó wią
o 1,5 to ny zmie lo nych do ku men tów w Po zna niu i o 16 to nach we Wro cła wiu1. Po dob -
ną prak ty kę za sto so wa no w NRD, gdzie do ku men ty za rów no ręcz nie po rwa ne, jak i po -
cię te w nisz czar kach przed osta tecz nym znisz cze niem zna la zły się w ok. 16 tys. wor ków.
Ma te ria ły te zo sta ły oca lo ne dzię ki in ter wen cji miesz kań ców Ber li na, któ rzy w stycz -
niu 1990 r. wtar gnę li do cen tra li Sta si i za bez pie czy li jej ar chi wa lia2. Rów nież SB nie
zdą ży ła znisz czyć wszyst kich do ku men tów przy go to wa nych do zmie le nia, lecz ilość
tych ura to wa nych ma te ria łów jest nie po rów ny wal na z tym, co uda ło się za cho wać w by -
łej NRD. Dys po nen tem naj więk sze go zbio ru do ku men tów po Służ bie Bez pie czeń stwa,
któ re unik nę ły znisz cze nia, jest od je sie ni 2001 r. OBUiAD IPN w Ka to wi cach (po rwa -
ne ak ta znaj du ją się tak że w BUiAD, OBUiAD w Bia łym sto ku oraz – nie wiel kie ilo -
ści – w OBUiAD w Gdań sku i Szcze ci nie). Z miej sco wej De le ga tu ry UOP prze ka za no
tam wte dy 267 wor ków o po jem no ści ok. 120 li trów każ dy; ich za war tość sta no wi ły ak -
ta o róż nym stop niu znisz cze nia: od ca łych kart, wy rwa nych z okła dek i prze mie sza -
nych ze so bą, przez kar ty po dar te na kil ka na ście ka wał ków, aż po ścin ki wy ję te
z nisz cza rek. Po wstęp nym roz po zna niu i se lek cji prze ję tych ma te ria łów przy stą pio no
w 2006 r. do po rząd ko wa nia i od twa rza nia do ku men tów znaj du ją cych się w wor kach.
Do tej po ry do za so bu OBUiAD włą czo no 16,5 tys. j.a. (ok. 1400 j.a. zgod nie z usta wą
o IPN zwró co no KWP) oraz 170 mb kart ewi den cyj nych. Sza cu je się, że do od zy ska nia
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1 R. Re czek, Kon fe ren cja „Do ku men ty znisz czyć…! Pro ces nisz cze nia do ku men tów Służ by Bez pie -
czeń stwa PRL w la tach 1989–1990”, Wro cław 1 grud nia 2008 r., „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa -
mię ci Na ro do wej” 2009, t. 2, s. 420–421; R. Ko ściań ski, R. Leś kie wicz, Bra ko wa nie i nisz cze nie
do ku men tów Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Po zna niu w la tach 1989–1990. Wy bra ne
za gad nie nia, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2011, t. 4, s. 282.

2 Zob. http://www.bstu.bund.de/EN/Ar chi ves/ReconstructionOfShreddedRecords/_no de.html (do -
stęp 27 VII 2015 r.).
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po zo sta ło jesz cze ok. 20 mb kar to te ki i 115 mb do ku men tów (w tym 60 mb w for mie
ścin ków i 55 mb za cho wa nych w ca ło ści)3.

Po trze ba wy mia ny do świad czeń na te mat me tod od twa rza nia znisz czo nych do ku men -
tów za po cząt ko wa ła w 2007 r. współ pra cę po mię dzy kie row nic twem BUiAD a In sty tu -
tem Gauc ka. W sierp niu 2013 r. do Ber li na uda li się przed sta wi cie le BUiAD oraz
pra cow ni cy OBUiAD w Ka to wi cach, na to miast w li sto pa dzie te go ro ku w ra mach spo -
tka nia „Ura to wa na hi sto ria – za sób ar chi wal ny a re kon struk cja po dar tych do ku men tów”
w Ka to wi cach go ści li eks per ci BStU. Po kło siem tych spo tkań by ła pol sko -nie miec ka
kon fe ren cja „Ura to wa na hi sto ria. Wy ko rzy sta nie tech no lo gii in for ma tycz nej w pro ce sie
re kon struk cji znisz czo nych ma te ria łów ar chi wal nych”, zor ga ni zo wa na 19 lu te go 2014 r.
w OBUiAD w Ka to wi cach we współ pra cy z fir mą MusterFabrik w Ber li nie oraz In sty -
tu tem Fraun ho fe ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech nik Kon struk cyj nych w Ber -
li nie (Fraun ho fer IPK). MusterFabrik spe cja li zu je się w opra co wy wa niu pro gra mów
słu żą cych do cy fro wej re kon struk cji znisz czo nych do ku men tów, IPK na to miast – we
wdra ża niu opro gra mo wa nia do ce lów użyt ko wych/prze my sło wych. Obie fir my współ -
pra cu ją z In sty tu tem Gauc ka oraz z kil ko ma nie miec ki mi ar chi wa mi i bi blio te ka mi.
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3 Pod sta wo we in for ma cje na te mat tzw. ma te ria łów z wor ków w OBUiAD w Ka to wi cach znaj du ją się
w ar ty ku le: W. Kru pa, J. Ła bo wicz, In for ma cja o do ku men ta cji po cho dzą cej z tzw. wor ków ewa ku acyj nych
prze ka za nych przez Urząd Ochro ny Pań stwa do za so bu ar chi wal ne go Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej w Ka to wi cach, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, t. 3, s. 197–204. Ko lej -
na pu bli ka cja dot. ww. za gad nie nia uka zała się w „Cza syPi śmie”: W. Krupa, J. Łabowicz, Archiwalny
recycling, „CzasyPismo” 2015, nr 1, s. 190–196.

Fragment stanowiska rekonstrukcji akt w archiwum Oddziału IPN w Katowicach
(fot. Adam Kondracki)
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Go spo da rza mi ka to wic kiej kon fe ren cji by li dr An drzej Dro goń – dy rek tor Od dzia łu
IPN w Ka to wi cach, dr Re na ta Dziech ciarz – na czel nik OBUiAD IPN w Ka to wi cach,
i An drzej Pie czun ko – za stęp ca dy rek to ra BUiAD IPN w War sza wie. Wśród za pro szo -
nych go ści i pre le gen tów zna leź li się m.in.: dr Ber tram Nic ko lay i Jan Schne ider z Fraun -
ho fer IPK, dr Marc von der Lin den z MusterFabrik, dr Sta ni sław Kol ler i Wło dzi mierz
Lech nio z BUiAD IPN oraz Da nu ta Wę grzyn z OBUiAD w Ka to wi cach. Po czę ści kon -
fe ren cyj nej go ście wi zy to wa li pra cow nię re kon struk cji, gdzie za pre zen to wa no im do ku -
men ty i kar ty ewi den cyj ne od zy ska ne z wor ków. Ko lej nym punk tem był ma ga zyn
Re fe ra tu GOiOM, w któ rym są prze cho wy wa ne zre kon stru owa ne do ku men ty. Na koń cu
zwie dzi li ma ga zyn Re fe ra tu IiS, w któ rym gro ma dzi się od zy ska ne kar ty ewi den cyj ne.

Pierw szy re fe rat wy gło sił An drzej Pie czun ko. Wy stą pie nie za ty tu ło wa ne „Re kon -
struk cja znisz czo nych ma te ria łów ar chi wal nych z za so bu IPN” wpro wa dza ło i wy ja śnia -
ło po ję cie „Wir tu al ne go Puz zle ra” (e -Puz zle ra). Jest to na zwa opro gra mo wa nia, któ re go
za da niem jest ska no wa nie i do pa so wy wa nie do sie bie czę ści po rwa nych do ku men tów.
Wir tu al ne od two rze nie znisz czo nych akt jest na stęp nie nie zwy kle po moc ne dla ar chi wi -
stów w pro ce sie ma nu al nej re kon struk cji pa pie ro wych do ku men tów. Po nad to pre le gent
na kre ślił ce le spo tka nia, opo wie dział o przy go to wa niach, za ło że niach i ry zy ku zwią za -
nym z przy stą pie niem IPN do pro jek tu „Wir tu al ny Puz zler”.

Ko lej ny wy kład: „Po li tycz ny aspekt bra ko wa nia i nisz cze nia do ku men ta cji ope ra cyj -
nej Służ by Bez pie czeń stwa w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych (1956–1989) – za rys
pro ble ma ty ki”, wy gło sił dr Sta ni sław Kol ler. Do te ma ty ki nisz cze nia do ku men tów w re -
sor cie SW na wią zy wał re fe rat au tor stwa dr. Ma riu sza Żu ław ni ka (od czy ta ny pod je go
nie obec ność przez Wło dzi mie rza Lech nio): „Pro ces nisz cze nia za so bu ewi den cyj no -kar -
to tecz ne go cy wil nych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa w okre sie trans for ma cji ustro -
jo wej w Pol sce (1989/1990) – za rys pro ble ma ty ki”. W obu wy stą pie niach wy ja śnio no
pod sta wo we po ję cia zwią za ne z bra ko wa niem do ku men tów, za rzą dze nia ar chi wal ne obo -
wią zu ją ce w re sor cie spraw we wnętrz nych, a tak że mo ty wy nisz cze nia ma te ria łów. Po -
nad to w dru gim re fe ra cie zo sta ły omó wio ne funk cje kar to te ki ogól no in for ma cyj nej,
przed sta wio no też praw do po dob ną licz bę znisz czo nych kart.

Osob ny blok sta no wi ły wy stą pie nia go ści z Nie miec. Pierw szy za brał głos dr Ber -
tram Nic ko lay z Fraun ho fer IPK w Ber li nie z re fe ra tem „Po ten cjał tech no lo gii re kon -
struk cji”. Przed sta wił on hi sto rię In sty tu tu Fraun ho fe ra, omó wił sys te my o dzia ła niu
zbli żo nym do e -Puz zle ra, eta py pro jek to wa nia i two rze nia e -Puz zle ra, w tym fa zę pi lo -
ta żo wą (czas, przy czy ny, prze szko dy). Po dzie lił się rów nież do świad cze niem w re kon -
struk cji za rów no pa pie ru, jak i ta blic z pismem kli no wym. Po nim głos za brał Jan
Schne ider (rów nież z Fraun ho fer IPK w Ber li nie), któ ry przy bli żył za gad nie nie: „«e -Puz -
zler» – tech no lo gia i za sto so wa nia sys te mu wir tu al nej re kon struk cji”. Pre le gent roz po -
czął swój re fe rat od omó wie nia funk cjo no wa nia „Wir tu al ne go Puz zle ra” w opar ciu
o 3 mo du ły (di gi ta li za cja, re kon struk cja, udo stęp nie nie wy ni ków). Omó wił, jak się przy -
go to wu je do ska no wa nia po je dyn cze skraw ki znisz czo nych ma te ria łów ar chi wal nych.
Wska zał ka te go rie, we dług któ rych pro gram kla sy fi ku je i do pa so wu je do sie bie po dob -
ne ele men ty (brze gi kar ty, gru bość, fak tu ra, ko lor, ro dzaj ar ku szy). W dal szej czę ści swo -
je go wy stą pie nia przed sta wił eta py wir tu al ne go pro ce su sca la nia skraw ków wcze śniej
ze ska no wa nych do ku men tów ar chi wal nych. Pod su mo wa niem je go re fe ra tu by ła pre zen -
ta cja au to ma tycz nej re kon struk cji do ku men tu. Po wyż sze wy stą pie nia uzu peł nił dr Marc

Międzynarodowa konferencja „Uratowana historia...
K

R
O

N
I
K

A

321

14_Kronika:PA IPN 7  2015-12-18  01:26  Strona 321



von der Lin den z MusterFabrik w Ber li nie w re fe ra cie „Di gi ta li za cja na ska lę ma so wą
oraz za bez pie cze nie in for ma cji na noś ni kach cy fro wych (na przy kła dach ak tu al nych pro -
jek tów)”. Na wstę pie dr Lin den omó wił za da nia po dej mo wa ne w MusterFabrik (re kon -
struk cja wszel kich do ku men tów, rów nież tych, któ re zo sta ły znisz czo ne przez ka ta stro fy),
po dał przy kła dy me tod re kon struk cji i opra co wy wa nia ob ra zów skraw ków znisz czo nych
ar chi wa liów, opi sał hy dro sta tycz ny spo sób oczysz cza nia re kon stru owa nych ma te ria łów.
Wy mie nił rów nież nie któ re in sty tu cje, dla któ rych MusterFabrik pro wa dził pra ce zwią -
za ne z od zy ski wa niem do ku men tów. Po wy słu cha niu ww. re fe ra tów uczest ni cy kon fe -
ren cji obej rze li film pt. Re kon struk cja znisz czo nych do ku men tów Sta si, uka zu ją cy hi sto rię
nisz cze nia ma te ria łów ar chi wal nych Sta si oraz po dej mo wa ną dzia łal ność re kon struk cyj -
ną (od wy cią gnię cia z wor ka do przy go to wa nia do udo stęp nie nia).

W ostat niej pre lek cji Da nu ta Wę grzyn, kie row nik Re fe ra tu Gro ma dze nia, Opra co wy -
wa nia i Ob słu gi Ma ga zy nów OBUiAD w Ka to wi cach, przy bli ży ła me to do lo gię re kon -
struk cji znisz czo nych do ku men tów sto so wa ną przez jej pra cow ni ków. W dys ku sji, ja ka
wy wią za ła się po wy słu cha niu wszyst kich pre le gen tów, po ru sza no przede wszyst kim
kwe stie moż li wo ści pro gra mu e -Puz zler i ewen tu al ne go uru cho mie nia go w IPN.

Do tych cza so wa prak ty ka ar chi wi stów OBUiAD w Ka to wi cach oraz opi nie twór ców
e -Puz zle ra do wo dzą, że tzw. czyn nik ludz ki jest nie za stą pio ny w pro ce sie od twa rza nia po -
dar tych ma te ria łów ak to wych. I cho ciaż naj now sze osią gnię cia tech nicz ne mo gą przy spie -
szyć łą cze nie szcząt ków do ku men tów i włą cza nie ich do za so bu, to jed nak ma nu al na
re kon struk cja do ku men tów nie ustę pu je sku tecz no ścią re kon struk cji cy fro wej. Wy ma ga
„je dy nie” na kła dów umoż li wia ją cych sta łą dzia łal ność wy spe cja li zo wa nej gru pie pra cow -
ni ków oraz od po wied nich po miesz czeń, w któ rych moż na by ukła dać ar chi wal ne puz zle.

An na Ba du ra, Ka ro li na Wie czo rek
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Sym po zjum na uko we 

„Kom pu te ry za cja i di gi ta li za cja w ar chi wach”.

Olsz tyn, 27–28 paź dzier ni ka 2014 r. 

Wdniach 27–28 paź dzier ni ka 2014 r. na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur skim
w Olsz ty nie od by ło się spo tka nie po świę co ne „Kom pu te ry za cji i di gi ta li za cji
w ar chi wach”. Sym po zjum po łą czo ne by ło z wrę cze niem Księ gi ju bi le uszo -

wej prof. Boh da no wi Ry szew skie mu z oka zji osiem dzie sią tych uro dzin. By ło to już trze -
cie sym po zjum po świę co ne teo re tycz nym pro ble mom ar chi wi sty ki1. W cza sie je go
trwa nia wy gło szo no dzie więć re fe ra tów po świę co nych sze ro ko ro zu mia nej pro ble ma ty ce
zwią za nej z kom pu te ry za cją i di gi ta li za cją, ja ka za cho dzi obec nie w pol skich ar chi wach.
Dwu dnio we ob ra dy po pro wa dzi li Krzysz tof Na roj czyk z Uni wer sy te tu War miń sko -
-Mazur skie go w Olsz ty nie oraz Pa weł Perzy na z Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w Ło dzi.

Zgro ma dzo nych pre le gen tów oraz uczest ni ków ob rad przy wi ta li An na Że gliń ska
z Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie i Wal de mar Cho rą ży czew ski z Uni -
wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, któ rzy wspól nie z Ra fa łem Leś kie wi czem z In -
sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej otwo rzy li sym po zjum.

Część pierw szą ob rad roz po czął Wła dy sław Stęp niak. Wy gło sił on re fe rat wpro wa -
dza ją cy zgro ma dzo nych w sze ro ko po ję te za gad nie nie cy fry za cji, któ ra obec nie za cho -
dzi w ar chi wach pań stwo wych. Aby spro stać ocze ki wa niom użyt kow ni ków, w ar chi wach
pań stwo wych na stę pu je bar dzo sze ro kie prze war to ścio wa nie (m.in. form i za kre su dzia -
ła nia) w sfe rze me to dy ki ar chi wal nej, któ re go ce lem jest bły ska wicz ne do star cza nie in -
for ma cji. W związ ku z tym po wo ła no czte ry ze spo ły na uko wo -ba daw cze zaj mu ją ce się
przy go to wa niem wskazówek metodycznych i pol skie go stan dar du opi su ma te ria łów ar -
chi wal nych. W. Stęp niak ma świa do mość, że spo łe czeń stwo pol skie jest przy zwy cza jo -
ne do wy szu ki wa nia wszel kich in for ma cji za po śred nic twem sie ci in ter ne to wej
(wy szu ki war ka www.go ogle.com), dla te go ko niecz na jest od po wied nia in dek sa cja ar chi -
wa liów, tak aby użyt kow nik otrzy mał po żą da ne in for ma cje. Wiel ką ro lę w tej pro ble ma -
ty ce od gry wa m.in. Na ro do we Ar chi wum Cy fro we, np. dzię ki udo stęp nia niu swo ich
za so bów w In ter ne cie. Osob ną spra wą jest elek tro nicz ne za rzą dza nie do ku men ta cją w ar -
chi wach pań stwo wych. W. Stęp niak po in for mo wał zgro ma dzo nych, że po le cił znacz ne
przy spie sze nie te go pro ce su w jed nost kach pod le głych na czel ne mu dy rek to ro wi ar chi -
wów pań stwo wych. Pro ble mem sta je się tak że ist nie nie do ku men ta cji pa pie ro wej w urzę -
dach, któ re cał ko wi cie prze szły na elek tro nicz ne za rzą dza nie do ku men ta mi (Bia ły stok),
czę sto bo wiem do NDAP wpły wa ją py ta nia, co ro bić z ta ki mi ma te ria ła mi w świe tle
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1 Pierw sze, zor ga ni zo wa ne przez Za kład Ar chi wi sty ki, Bi blio te ko znaw stwa i In for ma cji Na uko wej
Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go, od by ło się w li sto pa dzie 2012 r. w Olsz ty nie i zo sta ło po świę -
co ne pro ble ma ty ce kształ ce nia w za kre sie ar chi wi sty ki na po zio mie stu diów dok to ranc kich. „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 dru gie go sym po zjum, któ re od by ło się w li sto pa dzie 2013 r. w War sza wie, a zo sta ło zor ga -
ni zo wa ne wspól nie przez Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie, Uni wer sy tet Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu oraz In sty tut Pa mię ci Na ro do wej.
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istnie nia elek tro nicz ne go za rzą dza nia.
Pre le gent pod kre ślił, że po wszech -
ność za rów no In ter ne tu, jak i wy szu -
ki wa nia w nim in for ma cji sta wia ją
przed ar chi wa mi pań stwo wy mi no we
wy zwa nia, któ re nie rzad ko ro dzą pro -
ble my me to do lo gicz ne i tech nicz ne.

Ko lej ny re fe rat wy gło sił Pa weł
Perzy na, któ ry od niósł się do za gad -
nień ter mi no lo gicz nych wy ni ka ją cych
z kom pu te ry za cji ar chi wów. Pre le gent
zwró cił uwa gę, że kom pu te ry za cja
do pew ne go stop nia wy wra ca, nie za -
wsze słusz nie, tra dy cyj ny spo sób
rozu mie nia pew nych ter mi nów, a ar -
chi wi sty ka nie na dą ża z wpro wa dza -
niem do swo je go słow ni ka wszel kich
po jęć wy ni ka ją cych z sze ro ko ro zu mia -
nej in for ma ty za cji, ja ka ma miej sce
w pol skich ar chi wach. To wszyst ko po -
wo du je, że w ter mi no lo gii ar chi wal -
nej ist nie je cha os, gdyż prze pla ta ją się
w niej po ję cia cha rak te ry stycz ne dla
wielu dziedzin nauki. Wie le ter mi nów zo sta je za mie nio nych na no we, np. hur tow nia da -
nych w za stęp stwie ba zy za wie ra ją cej in wen ta rze ar chi wal ne. My lo ne są tak że po ję cia
kom pu te ry za cji i in for ma ty za cji ar chi wów. P. Perzy na pod kre ślił, że zu peł nie ina czej poj -
mo wa ny jest ter min „ar chi wum” przez in for ma ty ków i ar chi wi stów. W tym du chu ro dzą
się wąt pli wo ści nad po ję cia mi „cy fro we ar chi wum” lub „za sób cy fro wy”, któ re nie za -
wsze są uży wa ne od po wied nio do swo je go wła ści we go zna cze nia. Re fe rent omó wił róż -
ni ce, ja kie po ja wia ją się w in ter pre ta cji wie lu ter mi nów, np.: ba za da nych, do ku ment elek -
tro nicz ny, re po zy to rium cy fro we, i wska zał na – je go zda niem – te naj wła ściw sze. Ko niec
swo ich roz wa żań po świę cił pro ble ma ty ce po ję cia „di gi ta li za cja” i kwe stiom zwią za nym
z je go wy ja śnia niem przez wie lu ba da czy. Nad mie nił, że bez od wo ła nia się do tra dy cji
ar chi wal nej nie moż na pra wi dło wo okre ślić i zde fi nio wać no wych po jęć wkra cza ją cych
do ar chi wi sty ki. Od mien ne po dej ście przy no si tyl ko cha os i nie zro zu mie nie wie lu kwe -
stii ma ją cych za sto so wa nie w pro ce sie kom pu te ry za cji ar chi wów. P. Perzy na jest prze -
ko na ny, że po słu gi wa nie się ter mi no lo gią po win no być pre cy zyj ne, po par te wie dzą in -
ter dy scy pli nar ną, za pew niać od po wied nią ko mu ni ka cję, a tak że być wol ne od wpły wów
ję zy ka po tocz ne go. 

Wal de mar Cho rą ży czew ski swo je wy stą pie nie po świę cił kon cep cjom kom pu te ry za -
cji ar chi wów pol skich. Przy po mniał, że od po cząt ku lat sie dem dzie sią tych pod kie run -
kiem Sta ni sła wa Na wroc kie go dzia łał ze spół In for ma ty ka i Ar chi wa, po wo ła ny przez
Na czel ną Dy rek cję Ar chi wów Pań stwo wych. Funk cjo no wał on, rzecz ja sna, w zu peł nie
in nych wa run kach tech no lo gicz nych niż obec nie. Człon ko wie gru py by li świa do mi bar -
dzo istot nej rze czy, a mia no wi cie, że jej pra ce ma ją być do sto so wa ne do kil ku du żych
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kom pu te rów zlo ka li zo wa nych np. na wyż szych uczel niach. Ów cze śnie nie mo gło być
mo wy o bie żą cym wy ko rzy sta niu przez ar chi wi stów kom pu te rów w pra cy. Za kła da no
je dy nie po wsta nie sys te mu in for ma cji ar chi wal nej umiej sco wio ne go po za ar chi wa mi,
do któ re go moż na by kie ro wać swo je za py ta nia. Re wo lu cja mi kro kom pu te ro wa, któ ra
roz po czę ła się w la tach osiem dzie sią tych XX w., cał ko wi cie zmie ni ła wi zję kom pu te ry -
za cji ar chi wów. Re fe rent wska zał słu cha czom, że pierw szym, któ ry wy ko rzy stał mi kro -
kom pu te ry do za gad nień ar chi wal nych, był Boh dan Ry szew ski. Od 1987 r. kon se kwent nie
two rzył on na UMK w To ru niu ze spół ba daw czy. W. Cho rą ży czew ski za zna czył, że ba -
da nia Ry szew skie go już wcze śniej do pro wa dzi ły do kon klu zji, że ana li za sys te mo wa ar -
chi wum jest wa run kiem ko niecz nym do bu do wy ar chi wal ne go sys te mu in for ma cyj ne go.
Tyl ko ta kie glo bal ne po dej ście oraz brak pod po rząd ko wa nia ar chi wi sty ki in for ma ty ce
da ją gwa ran cję wła ści we go usto sun ko wa nia się do pro ble mu, ja kim jest kom pu te ry za cja
ar chi wów. Pre le gent przy po mniał, że swo je kon cep cje Boh dan Ry szew ski przy bli żał
w cza sie sym po zjów po świę co nych kom pu te ry za cji ar chi wów. W trak cie tych spo tkań
w la tach 1993–1998 omó wio no mo del sys te mu in for ma tycz ne go ar chi wum. W. Cho rą -
ży czew ski pod kre ślił, że aby ana li za sys te mo wa ar chi wum prze bie gła pra wi dło wo, po -
trzeb ne jest po głę bie nie wie dzy ar chi wi stów z za kre su in for ma cji naukowej. Ko lej ną
część swo je go wy stą pie nia re fe rent po świę cił omó wie niu dro gi ar chi wów pań stwo wych
w kie run ku kom pu te ry za cji. Przy to czył za po wie dzi An drze ja Bier na ta z 1994 r. do ty czą -
ce wpro wa dze nia w ar chi wach pań stwo wych ba zy da nych, pier wot nie sta no wią cej spis
ze spo łów (SE ZAM), któ ra mia ła sta no wić tyl ko część więk szej struk tu ry sys te mu in for -
ma tycz ne go ar chi wów. W na stęp nych la tach po ja wia ły się ba zy od zwier cie dla ją ce tra -
dy cyj ne spo so by opra co wy wa nia do ku men ta cji (np. IZA), któ re mo de lo wo od twa rza ły
(i wciąż to czy nią) tra dy cyj ne po mo ce ar chi wal ne. Pre le gent zwró cił uwa gę, że ar chi wa
pań stwo we przez te wszyst kie la ta bar dzo usil nie sta ra ły się wy ko rzy sty wać szan se stwa -
rza ne przez po stęp in for ma tycz ny. Brak jest jed nak szcze gó ło wych prio ry te tów i da le ko -
sięż nej po li ty ki. Do strzec tak że moż na za gu bie nie się w roz ma itych moż li wo ściach
kom pu te ry za cji ar chi wów. W. Cho rą ży czew ski na pierw szym miej scu sta wia bu do wę
zin te gro wa ne go sys te mu in for ma cji ar chi wal nej, a do pie ro na dru gim di gi ta li za cję za so -
bu. Re fe rent jest za nie po ko jo ny tym, że w NDAP ze spo ły ma ją ce za jąć się na ro do wym
stan dar dem opi su ar chi wa liów po wo łu je się już po wpro wa dze niu zin te gro wa ne go sys -
te mu in for ma cji ar chi wal nej ZoSIA.

W ko lej nym re fe ra cie An drzej Bier nat po ru szył pro blem kom pu te ry za cji i di gi ta li za -
cji w ar chi wach pań stwo wych w Pol sce. Pod kre ślił, że ter mi no lo gia ule ga nie ustan nym
prze mia nom, o czym wspo mnie li przed mów cy. Po dzie lał tak że ich zda nie, że in for ma ty -
za cja jest czymś in nym niż kom pu te ry za cja. We dług A. Bier na ta in for ma ty za cja jest ode -
rwa niem się od my śle nia pa pie ro we go, jest na stęp nym eta pem po kom pu te ry za cji,
kro kiem ku peł ne mu wy ko rzy sta niu moż li wo ści, ja kie nio są sys te my in for ma tycz ne w ar -
chi wach. Rów nież je go zda niem pra ce B. Ry szew skie go ma ją fun da men tal ne zna cze nie
w dzie dzi nie sze ro ko po ję tej di gi ta li za cji i kom pu te ry za cji w ar chi wach. Istot ne w tym
te ma cie są kon cep cje, czym ma być kom pu ter w ar chi wum? Re fe rent jest prze ko na ny,
że głów nym osią gnię ciem Ry szew skie go jest wpro wa dze nie po ję cia stan dar du opi su ar -
chi wal ne go. Wcze śniej je dy nie o nim mó wio no, lecz nie po ku szo no się o je go sfor mu ło -
wa nie. Trze ba pa mię tać, że kom pu te ry za cja skła da się z dwóch eta pów: pierw szym z nich
jest etap tech nicz ny (wy po sa że nie w sprzęt), dru gim zaś – wy pra co wa nie me to dy
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gromadze nia da nych i sa mo gro ma dze nie. W opi nii re fe ren ta istot ne zna cze nie dla kom -
pu te ry za cji i di gi ta li za cji ar chi wów ma tak że po wsta nie i roz wój sie ci in ter ne to wej, któ -
ra uła twia ar chi wom za ist nie nie w pro ce sie wy mia ny in for ma cji. A. Bier nat uwa ża, że
mi mo słów kry ty ki pod ad re sem ar chi wów pań stwo wych ma ją one czym się po chwa lić
w kwe stiach kom pu te ry za cji i di gi ta li za cji, a sa me pra ce trze ba kon ty nu ować, że by uła -
twiać użyt kow ni kom ko rzy sta nie z ar chi wa liów. We dług nie go do po zy tyw nych prze ja -
wów in for ma ty za cji ar chi wów pań stwo wych na le ży po wsta nie baz: SE ZAM, IZA oraz
ZoSIA, któ re zo sta ły udo stęp nio ne w In ter ne cie. Na to miast sam pro ces fi zycz nej di gi ta -
li za cji ma te ria łów ar chi wal nych, któ ry ma obec nie miej sce w ar chi wach pań stwo wych,
nie jest do koń ca ta ki pro sty, jak moż na by so bie wy obra zić. A. Bier nat przed sta wił zgro -
ma dzo nym da ne licz bo we od no szą ce się do zdi gi ta li zo wa nych ar chi wa liów, któ re się ga -
ją wie lu mi lio nów ska nów. Ar chi wa pań stwo we, że by uspraw nić ten pro ces, ko rzy sta ją
ze środ ków eu ro pej skich, z uwa gi na jego wy so kie kosz ty. Po nad to NDAP pod ję ła kroki
zmie rza ją ce do di gi ta li za cji ma te ria łów ar chi wal nych dzię ki pro gra mo wi ope ra cyj ne mu
Pol ska Cy fro wa w ra mach pro jek tu Cy fro we Ar chi wa. Efek tem te go ma być wy ko na nie
trzy dzie stu pię ciu mi lio nów ska nów oraz udo stęp nie nie ich w for mie cy fro wej wraz z od -
po wied ni mi na rzę dzia mi uła twia ją cy mi wy szu ki wa nie in for ma cji, a tak że za pew nie nie
za ple cza tech nicz ne go do od po wied nie go prze cho wy wa nia tych ko pii cy fro wych. A. Bier -
nat zda je so bie spra wę, że wie dza i wy ma ga nia po ten cjal nych użyt kow ni ków ar chi wów
są co raz więk sze, acz kol wiek nie wszyst kie da ne kwa li fi ku ją się do udo stęp nie nia w sie -
ci. Z te go też po wo du ist nie je po trze ba wpro wa dze nia kon tro li i re gla men to wa nia do stę -
pu do nie któ rych tre ści. Re fe rent uwa ża, że ar chi wi ści mu szą po go dzić się z co raz
po wszech niej szym udo stęp nia niem za so bów ar chi wów po przez In ter net, któ re mo gą zo -
stać wy ko rzy sta ne przez użyt kow ni ków w ce lach ko mer cyj nych. A. Bier nat na za koń -
cze nie swo je go wy stą pie nia pod kre ślił, że jest zwo len ni kiem do sto so wa nia me tod
wy szu ki waw czych, a co za tym idzie opi su ar chi wa liów, do ocze ki wań po ten cjal nych
użyt kow ni ków In ter ne tu. Jed no cze śnie jest scep tycz ny wo bec wy pra co wa nia na ro do we -
go stan dar du opi su ar chi wa liów, któ ry moż na by za sto so wać do opi su dokumentów
udostęp nio nych on -li ne.

Na stęp ny re fe rat zo stał po świę co ny za sto so wa niu kom pu te rów w Ar chi wum Głów -
nym Akt Daw nych, a wy gło sił go Hu bert Wajs. Re fe rent wska zał, że po cząt ki kom pu te -
ry za cji w pol skich ar chi wach zbie gły się w cza sie z okre sem prze mian spo łecz no -po li -
tycz nych za rów no w Pol sce, jak i Eu ro pie. Mo wa tu taj o prze ło mie lat osiem dzie sią tych
i dzie więć dzie sią tych, gdyż wte dy moż li we by ło spro wa dze nie do Pol ski sprzę tu, któ ry
miał być wy ko rzy sty wa ny w co dzien nej pra cy. H. Wajs szcze gó ło wo omó wił ty py kom -
pu te rów, ja ki mi w tam tych la tach dys po no wa ło Ar chi wum Głów ne Akt Daw nych. Przy -
bli żył tak że wa run ki, w ja kich pra cow ni cy AGAD z nich ko rzy sta li, i wska zał, że w mia -
rę upły wu cza su sprzę tu przy by wa ło, a co za tym idzie – szer sze by ło gro no osób na nim
pra cu ją cych. Jed nak, zda niem re fe ren ta, to nie sprzęt był naj istot niej szy w co dzien nej
pra cy, ale sys tem ba zo da no wy, na któ rym przy szło pra co wać ar chi wi stom. Mo wa tu taj
o sys te mie ISIS, któ ry wy warł bar dzo du że wra że nie na pra cow ni kach AGAD. Nie bez
zna cze nia są tak że pra ce B. Ry szew skie go i je go usta le nia nad two rze niem stan dar du opi -
su ar chi wa liów (FO PAR). W póź niej szym okre sie w in for ma tycz nych sys te mach ba zo -
da no wych za czął do mi no wać SQL, bar dziej cha rak te ry stycz ny dla śro do wi ska ban ko we -
go, obec nie na to miast naj bar dziej zna nym opro gra mo wa niem jest Mi cro soft Ac cess
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opar ty o śro do wi sko Win dows. H. Wajs omó wił eta py roz wo ju te go pro gra mu z punk tu
wi dze nia przy dat no ści dla ar chi wi sty. W XXI w. AGAD wszedł ra zem z no wym ty pem
ba zo da no wym opar tym na stan dar dzie XML. Obec nie w tym stan dar dzie opra co wu je się
w AGAD wszel kie po mo ce ar chi wal ne, a wy ni ki prac są do stęp ne w In ter ne cie. W za -
koń cze niu re fe rent skon sta to wał, że wraz ze zmie nia ją cy mi się sys te ma mi in for ma tycz -
ny mi ist nie je wiel ka po trze ba nie ustan ne go roz wi ja nia się i do kształ ca nia archiwistów.

An na Że gliń ska swo je wy stą pie nie po świę ci ła mo de lom ar chi wal nych sys te mów in -
for ma cyj nych w świe tle za sa dy struk tu ral nej. Re fe rent ka za punkt wyj ścia omó wie nia
róż nych mo de li ar chi wal nych sys te mów in for ma cyj nych przy ję ła sfor mu ło wa ną przez
Ry szew skie go za sa dę struk tu ral ną, któ ra na ka zu je po sza no wa nie i re kon struk cję ca łej
struk tu ry za so bu ar chi wal ne go ze wszyst ki mi je go ele men ta mi. A. Że gliń ska zde cy do -
wa ła się na przed sta wie nie zgro ma dzo nym kon cep cji ar chi wal nych sys te mów in for ma -
cyj nych dla ta kich ca ło ści ar chi wal nych jak ar chi wum, ar chi wum hi sto rycz ne, ze spół
ar chi wal ny, pod ze spół, se ria i kla sa. W spo sób nie zwy kle szcze gó ło wy omó wi ła każ dy
mo del w świe tle za sa dy struk tu ral nej i do szła do wnio sku, że jej za sto so wa nie po zwo li
wzbo ga cić ar chi wal ne sys te my in for ma cyj ne, a dzię ki te mu bar dziej pre cy zyj nie bę dzie
moż na oce nić war tość akt. Za pre zen to wa ne mo de le ar chi wal nych sys te mów in for ma cyj -
nych od no szą ce się do ist nie ją cych w za so bie po zio mów ar chi wal nych wzbo ga cą spoj -
rze nie ar chi wi sty na ca ło ści ar chi wal ne, wpro wa dzą do nich ele men ty i re la cje, któ re bę dą
wpły wać na opis ar chi wal ny spo rzą dza ny na róż nych po zio mach. Re fe rent ka uwa ża, że
do strze że nie tych ele men tów i re la cji po zwo li za spo ko ić róż no rod ne i zmien ne w cza sie
in for ma cyj ne po trze by użyt kow ni ków. Za da nie to jest nie zwy kle waż ne w do bie kom -
pu te ry za cji ro zu mia nej ja ko wdra ża nie w ar chi wach sys te mów in for ma tycz nych, po nie -
waż za pew nia sze ro ki i głę bo ki za kres wy szu ki wa nia pro wa dzo ne go przez użyt kow ni ków
oraz wpły wa na wzbo ga ce nie opi su in for ma cyj ne go na wie lu po zio mach struk tu ry za so -
bu ar chi wum. Tym sa mym umoż li wia użyt kow ni kom do tar cie nie tyl ko do po zio mu ze -
spo łu i jed nost ki ar chi wal nej, lecz tak że do pod ze spo łów, se rii i klas. A. Że gliń ska jest
prze ko na na, że to wszyst ko wzbo ga ca opis ar chi wal ny i za pew nia lep szy efekt wy szu ki -
wa nia. Wska za ła, że ce lem pra cy w ar chi wum po win no być nie ty le sa tys fak cja ar chi wi -
sty, ile za do wo le nie użyt kow ni ka z re zul ta tu pro wa dzo ne go wy szu ki wa nia.

Ostat ni re fe rat pierw sze go dnia ob rad wy gło sił Je rzy Bed na rek. Swo je wy stą pie nie
po świę cił prze glą do wi funk cjo nal no ści sys te mów do za rzą dza nia za so bem ar chi wal nym
na przy kła dach ICA -AtoM, ZoSIA oraz Cy fro we go Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej. Pre le gen ta in te re so wa ła przede wszyst kim funk cjo nal ność w kon tek ście pro ble -
mu kom pu te ry za cji ar chi wów ro zu mia na ja ko za kres do stęp nych funk cji i na rzę dzi
oma wia ne go opro gra mo wa nia, dzię ki któ rym moż li we jest spój ne za rzą dza nie za so bem
ar chi wal nym. Z te go też po wo du J. Bed na rek swo ją uwa gę sku pił na funk cjo nal nej bu -
do wie oma wia nych pro gra mów i wy ni ka ją cych z niej no wych per spek tyw lub po ten cjal -
nych za gro żeń dla pra cy ar chi wów. Re fe rent, aby ob ja śnić wa run ki, w ja kich każ dy z tych
sys te mów po wsta wał, po krót ce przy bli żył zgro ma dzo nym ich ge ne zę. J. Bed na rek sta rał
się uchwy cić w oma wia nych sys te mach nie do sko na ło ści i za le ty. W przy pad ku sys te mu
AtoM jed ną z wad jest brak moż li wo ści two rze nia księ gi na byt ków i ubyt ków oraz brak
pol skie go in ter fej su naj now szej wer sji sys te mu, na to miast nie wąt pli wą za le tą jest je go
po wszech na do stęp ność. Prze ma wia za nim rów nież fakt, że jest on uży wa ny przez wie -
le in sty tu cji ar chi wal nych na ca łym świe cie. W przy pad ku sys te mu ZoSIA jed ną z wad
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jest brak moż li wo ści spo rzą dza nia to po gra fii za so bu, mi gra cji da nych i tworzenia kar to -
tek ha seł wzor co wych zgod nych z funk cjo nu ją cy mi stan dar da mi. Re fe rent do za let te go
sys te mu za li czył na to miast je go nie wiel kie kosz ty eks plo ata cji oraz współ pra cę z nie mal
każ dym śro do wi skiem ope ra cyj nym. Naj waż niej szą za le tą sys te mu Cy fro we Ar chi wum
funk cjo nu ją ce go w IPN, zda niem J. Bed nar ka, sta no wią ogrom ne moż li wo ści in for ma -
cyj ne, po nie waż za kres i róż no rod ność funk cji są nie spo ty ka ne w żad nym in nym sys te -
mie in for ma tycz nym prze zna czo nym do za rzą dza nia za so bem ar chi wal nym. Wa dą
Cy fro we go Ar chi wum jest na to miast to, że jest on bu do wa ny wy łącz nie na po trze by IPN.
Co wię cej, brak do stęp no ści wszyst kich mo du łów nie po zwa la na prze te sto wa nie peł nej
funk cjo nal no ści sys te mu. Na ko niec re fe rent za zna czył, że po stęp w in for ma ty za cji ar -
chi wów nie mo że po zo stać w ode rwa niu od do tych cza so we go do rob ku ar chi wi sty ki.
W tym du chu nie na le ży za po mi nać o pra cach Boh da na Ry szew skie go i je go usta le niach
w dzie dzi nie kom pu te ry za cji i in for ma ty za cji ar chi wów. J. Bed na rek pod kre ślił, że na -
wet naj lep szy kom pu ter nie za stą pi ar chi wi sty, a di gi ta li za cja nie jest tym sa mym, co me -
to dycz ne opra co wa nie za so bu ar chi wal ne go.

Dru gi dzień sym po zjum otwo rzył Ra fał Leś kie wicz, któ ry omó wił pro ble my udo stęp -
nia nia za so bu w ar chi wal nych sys te mach in for ma tycz nych. W wy stą pie niu sku pił się na za -
rzą dza niu za so bem ar chi wal nym i ana li zie ar chi wal nych sys te mów in for ma cyj nych,
a tak że krót ko omó wił, czym są sys te my in for ma tycz ne wy ko rzy sty wa ne w ar chi wach
do za rzą dza nia za so bem. R. Leś kie wicz od niósł się rów nież do wska zań eu ro pej skich do -
ty czą cych di gi ta li za cji i udo stęp nia nia cy fro wych do ku men tów. Swo ją wy po wiedź roz po -
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czął od wy ja śnie nia (w kon tek ście pra cy ar chi wów) po jęć: „on -li ne”, „off -li ne” i „di gi ta -
li za cja”. Stwier dził, że nie ustan na kom pu te ry za cja na świe cie wy mu sza na ar chi wach do -
pa so wa nie do te go tem pa za sad ukształ to wa nych przez me to dy kę ar chi wal ną. Pro ce sy
di gi ta li za cji w ar chi wach i udo stęp nia nia w In ter ne cie trze ba pró bo wać do sto so wy wać
do co raz po wszech niej sze go prze ko na nia wśród użyt kow ni ków, że je śli coś nie jest do -
stęp ne w sie ci, to te go po pro stu nie ma. R. Leś kie wicz za zna czył, że stan dard opi su ar -
chi wa liów mu si od po wia dać struk tu rze za so bu, czy li uwzględ niać kwe stie za rów no
ty po we, jak i spe cy ficz ne w da nym za so bie ar chi wal nym, a sa mo za rzą dza nie ar chi wa lia -
mi po win no brać pod uwa gę po trze by i ocze ki wa nia użyt kow ni ków. Ko lej na część wy -
stą pie nia zo sta ła po świę co na ar chi wal nym sys te mom in for ma cyj nym, przede wszyst kim
w kon tek ście udo stęp nia nia. Na su wa się tu taj wnio sek, że głów nym ce lem dzia łal no ści
ar chi wów jest za spo ko je nie po trzeb spo łecz nych ro zu mia nych ja ko moż li wość szyb kie go
i spraw ne go do stę pu do za so bów in for ma cji i sa mych do ku men tów, cho ciaż ko rzy sta ją cy
z ko pii cy fro wych mu szą pa mię tać o ułom no ściach ta kie go udo stęp nia nia. R. Leś kie wicz
zwró cił uwa gę, że obec nie nie funk cjo nu je w ar chi wach sys tem do peł ne go i kom plek so -
we go za rzą dza nia za so bem ar chi wal nym, obej mu ją cym gro ma dze nie, opra co wy wa nie
i udo stęp nia nie po sia da ne go za so bu. Re fe rent przy po mniał, że naj wię cej na ten te mat pi -
sał w swo ich pra cach B. Ry szew ski, a je go usta le nia są ak tu al ne do dzi siaj. Koń co wą część
swo je go wy stą pie nia re fe rent po świę cił omó wie niu dwóch sys te mów in for ma tycz nych
po zwa la ją cych na udo stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych w wer sji on -li ne (udo stęp nio -
ny pod ad re sem www.szu kaj war chi wach.pl) i off -li ne (Cy fro we Ar chi wum IPN). R. Leś -
kie wicz jest prze ko na ny, że zmie nia ją ce się upodo ba nia użyt kow ni ków bę dą zmu szać
ar chi wa do co raz peł niej sze go udo stęp nia nia swo ich za so bów on -li ne. Nale ży jed nak pa -
mię tać, że ta ki pro ces nie mo że się od by wać kosz tem ja ko ści oraz zapo mi na nia o funk -
cjo nu ją cej me to dy ce opi su ar chi wa liów sfor mu ło wa nej przez B. Ry szew skie go. 

W ko lej nym re fe ra cie Agniesz ka Ro sa za ję ła się użyt kow ni kiem ja ko ele men tem sys -
te mu in for ma cyj ne go. Re fe rent ka wy po wiedź roz po czę ła od zde fi nio wa nia, kim jest użyt -
kow nik w kon tek ście dzia łal no ści ar chi wów. Wska za ła, że jest on za rów no nie odzow nym
ele men tem sys te mu in for ma cyj ne go funk cjo nu ją ce go w da nym ar chi wum, jak i je go
głów nym ce lem, a ro lą ar chi wi sty jest wspie ra nie użyt kow ni ka i słu że nie mu po mo cą.
A. Ro sa omó wi ła trzy for my udo stęp nia nia in for ma cji, któ re są uza leż nio ne od udzia łu
użyt kow ni ka w pro ce sie in for ma cyj nym. Pod kre śli ła, że w każ dej z nich wy stę pu ją te sa -
me ele men ty róż nią ce się mię dzy so bą je dy nie re la cja mi (udo stęp nia nie bez po śred nie,
udo stęp nia nie po śred nie z ini cja ty wy użyt kow ni ka, udo stęp nia nie po śred nie z ini cja ty -
wy ar chi wum). W każ dym z omó wio nych mo de li naj istot niej sze jest roz po zna nie po trzeb
użyt kow ni ka i ich za spo ko je nie. A. Ro sa po nad to zwró ci ła uwa gę na róż ni ce w wy mo -
gach me ry to rycz ne go przy go to wa nia ar chi wi sty oraz użyt kow ni ka – za leż nych od mo -
de lu udo stęp nia nia – i wska za ła na pod sta wo we wy ma ga nia, któ re po wi nien speł niać
użyt kow nik, szcze gól nie w dwóch pierw szych wy mie nio nych mo de lach udo stęp nia nia
(wie dza hi sto rycz na, zna jo mość struk tu ry za so bu da ne go ar chi wum, umie jęt ność po słu -
gi wa nia się po mo ca mi ar chi wal ny mi czy funk cjo no wa nia w pra cow ni na uko wej ar chi -
wum). Ofer ta ar chi wów oczy wi ście te umie jęt no ści po win na uwzględ niać. Aby
użyt kow ni cy by li moż li wie naj le piej przy go to wa ni w tej dzie dzi nie, za cho dzi po trze ba
od po wied nie go ich przy go to wa nia. Mo gą te mu słu żyć za rów no stu dia uni wer sy tec kie,
jak i od po wied nie pod ręcz ni ki uła twia ją ce od na le zie nie się w ro li użyt kow ni ka. To
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wszyst ko do wo dzi, że jest on bar dzo waż nym ele men tem każ de go sys te mu in for ma cyj -
ne go funk cjo nu ją ce go w ar chi wach.

Ostat ni re fe rat w cza sie sym po zjum wy gło sił Wie sław No wo sad (przy go to wał go
wspól nie z Krzysz to fem Sy tą). Swo je roz wa ża nia sku pił wo kół ro li i za kre su współ pra cy
ar chi wi sty i in for ma ty ka. Przy po mniał, że w 2014 r. mi nę ło dwa dzie ścia lat od uka za nia
się dru kiem pra cy Boh da na Ry szew skie go na te mat pro ble mów kom pu te ry za cji ar chi wów
oraz po nad dwa dzie ścia pięć lat od kie dy B. Ry szew ski roz po czął pra ce po świę co ne pro -
ble ma ty ce wy ko rzy sta nia tech no lo gii kom pu te ro wych w opi sie ar chi wa liów. Za owo co -
wa ło to po wsta niem stan dar du FO PAR. Tak dłu gi okres to we dług re fe ren ta wy star cza ją cy
po wód, by za sta no wić się nad wza jem ny mi re la cja mi, ja kie po win ny za cho dzić mię dzy
ar chi wi stą a in for ma ty kiem, oraz po sta rać się wy cią gnąć wnio ski na su wa ją ce się w tym
te ma cie. W. No wo sad zgo dził się z te zą po sta wio ną przez H. Waj sa, że pierw sze pra ce
nad stan dar da mi opi su ar chi wa liów by ły zwią za ne z do bo rem wła ści we go opro gra mo wa -
nia. Od sa me go po cząt ku sta ra no się okre ślić nie tyl ko ro lę ar chi wi sty w przy szłych skom -
pu te ry zo wa nych sys te mach in for ma cyj nych, lecz tak że ro lę in for ma ty ka w ar chi wach.
Re fe rent przy po mniał, że w po cząt ko wych la tach in for ma ty za cji ar chi wów da ło się od -
czuć nie pew ność czy też strach ar chi wi stów przed in for ma ty za cją, któ rą poj mo wa no ja ko
pro ces mo gą cy od bie rać im pra cę na rzecz in for ma ty ków. Dziś ro le ar chi wi sty i in for ma -
ty ka oraz re la cje za cho dzą ce mię dzy ni mi są w mia rę ja sno okreś lo ne. Pre le gent omó wił
trzy gru py re la cji ar chi wi stów z in for ma ty ka mi (ar chi wi ści ar chi wów pań stwo wych a in -
for ma ty cy, ar chi wi ści pra cu ją cy w in sty tu cjach znaj du ją cych się pod nad zo rem ar chi wów
pań stwo wych a in for ma ty cy, ar chi wi ści pra cu ją cy w fir mach pry wat nych a in for ma ty cy)
i wska zał na szcze gó ło we ro le, ja kie w po szcze gól nych gru pach peł nią ar chi wi sta i in for -
ma tyk. W pod su mo wa niu re fe rent zwró cił uwa gę, że ro la ar chi wi sty w ar chi wach, w któ -
rych funk cjo nu ją bądź ma ją za cząć funk cjo no wać sys te my in for ma tycz ne, mo że być du ża,
szcze gól nie je śli sys tem do pie ro pod le ga wdro że niu, a ar chi wi sta ma jesz cze moż li wość
wpły nię cia na je go osta tecz ny kształt. Wią że się to z szer szym wy kształ ce niem, wy kra -
cza ją cym po za te kla sycz ne, nie zbęd ne do pra cy w ar chi wach.

Po wy gło sze niu wszyst kich re fe ra tów zgro ma dze ni mie li moż li wość za da wa nia py tań
po szcze gól nym re fe ren tom. Wie le miej sca po świę co no pro ble ma ty ce kształ ce nia użyt kow -
ni ków ar chi wów przez ar chi wi stów. Boh dan Ry szew ski, od no sząc się do wy stą pie nia
Agniesz ki Ro sy, stwier dził, iż obo wiąz kiem ar chi wi stów jest od po wied nie edu ko wa nie
użyt kow ni ków ar chi wów. W po dob nym to nie wy po wia da ła się Han na Sta szew ska, która
jako wzór do na śla do wa nia wymieniła bi blio te ki. B. Ry szew ski bar dzo sze ro ko od niósł się
do wy stą pie nia Wie sła wa No wo sa da i omówił problemy kom pu te ry za cji archiwów w cza -
sie swo jej pra cy w To ru niu. Wska zał tak że, że pod sta wą kom pu te ry za cji w ar chi wach są
ar chi wi sty ka i in for ma to lo gia – na uka, któ ra wzbo ga ca pro ces kompu te ry za cji o wie le do -
dat ko wych aspek tów. Ra fał Leś kie wicz, od no sząc się do py ta nia Ja nu sza Ło sow skie go
o do stęp ność ma te ria łów ar chi wal nych In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej on- li ne, stwier dził, iż
pro ces ten ma roz po cząć się na po cząt ku 2015 r. Na je go sto pień za awan so wa nia ma ją
wpływ róż ne pro ble my wy ni ka ją ce z cha rak te ru ma te ria łów prze cho wy wa nych w ar chi -
wach IPN. W cza sie dys ku sji wie le miej sca po świę co no no wym po ję ciom, któ re za czy na -
ją po ja wiać się w ar chi wach: ar chi wi sty ce cy fro wej i ar chi wi stom cy fro wym. We dług
B. Ry szew skie go bez wzglę du na ro dzaje ar chi wów, pra cu ją w nich ar chi wi ści i nie ma
potrze by wy dzie la nia spo śród nich tzw. ar chi wi stów cy fro wych.

Sympozjum naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”...
K

R
O

N
I
K

A

330

14_Kronika:PA IPN 7  2015-12-18  01:26  Strona 330



Sło wo pod su mo wa nia wy gło sił Wal de mar Cho rą ży czew ski, któ ry przy po mniał, że pro -
ble ma ty ka oma wia na pod czas dwu dnio wych ob rad sta no wi re ma nent prac w zakresie
komputeryzacji archiwów po dwu dzie stu la tach. Ro lą lu dzi na uki jest kry tycz ne po dej ście
do dzia łal no ści prak ty ków. Zdy scy pli no wa nie i re cen zo wa nie ich pra cy po win no się od by -
wać w świe tle mo de li i za sad, któ re zo sta ły stwo rzo ne przez teo re ty ków dzie dzi ny ar chi -
wal nej. W. Cho rą ży czew ski jest prze ko na ny, że trzy ma nie się pod staw ar chi wi sty ki da je
lep sze efek ty niż „twór czy cha os”, któ ry cza sa mi w na tło ku tech ni ki wkra cza do ar chi wów.

Mi chał Kop czyń ski

Sympozjum naukowe „Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach”...
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Wykaz skrótów archiwalnych

AIPN – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

AIPN Bi – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku

AIPN By – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy

AIPN Gd – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku

AIPN Ka – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

AIPN Kr – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie

AIPN Sz – Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

AKPUW – Archiwum Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

APB – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

APWMTJ – Archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa
Jezusowego w Warszawie

AUMK – Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

CAW – Centralne Archiwum Wojskowe

CDAHOU – (ukr.) Centralne Archiwum Państwowe Organizacji Społecznych
Ukrainy

CDAWOU – (ukr.) Centralne Archiwum Państwowe Wyższych Organów Władzy
Ukrainy

DzU – Dziennik Ustaw

PA IPN 8_15_Koniec:PA IPN 8  2015-12-18  01:31  Strona 332



333

Informacja o autorach

dr An na Ba du ra, hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD w Ka to wi cach. Współ -
au tor ka m.in. edy cji źró deł UB a mło dzie żo we or ga ni za cje an ty ko mu ni stycz ne w la tach
1945–1954 na Gór nym Ślą sku i Pod be ski dziu. Me to dy ope ra cyj ne apa ra tu bez pie czeń -
stwa w świe tle do ku men tów (Ka to wi ce 2010).

dr Da riusz Bur czyk (ur. 1975 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN
w Gdań sku. Zaj mu je się hi sto rią są dow nic twa spe cjal ne go i woj sko we go na Po mo rzu
Gdań skim w la tach 1945–1956. Au tor m.in. mo no gra fii Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań -
sku (1946–1955) (Gdańsk 2012).

Piotr By szew ski (ur. 1964 r.), hi sto ryk, pra cow nik BUiAD IPN w War sza wie. Au tor
edy cji źró deł Dzia ła nia Służ by Bez pie czeń stwa wo bec or ga ni za cji „Ruch” (War sza wa
2008).

Jo an na Dar dziń ska (ur. 1975 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN we
Wro cła wiu. Zaj mu je się edy cją źró deł oraz po dej mu je dzia ła nia zwią za ne z pro mo wa -
niem za so bu ar chi wal ne go IPN. Au tor ka m.in. pu bli ka cji Ulot ki, ha sła, ano ni my. For my
in dy wi du al ne go sprze ci wu wo bec sys te mu ko mu ni stycz ne go w Pol sce w okre sie 1945–1989
(War sza wa 2015).

Iva ne Dża chua, ka pi tan po li cji, kie row nik Wy dzia łu 2 Ar chi wum MSW Gru zji.
Współ au tor książ ki In te rior and Se cu ri ty Mi ni sters of the 20th Cen tu ry (Tbi li si 2013).

Łu kasz Gra bow ski (ur. 1981 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik BUiAD IPN
w Warsza wie. Zaj mu je się głównie hi sto rią for ma cji Wojsk Ochro ny Po gra ni cza, ze
szczegól nym uwzględ nie niem pio nu zwia du WOP.

Olek sandr Ja ku biec (ur. 1972 r.), hi sto ryk. Ab sol went Przy kar pac kie go Uni wer sy -
te tu Na ro do we go im. Wa sy la Ste fa ny ka w Iwa no -Fran kiw sku, na czel nik Wy dzia łu Redak -
cyj no -Wy daw ni cze go w pań stwo wym Wy daw nic twie En cy klo pe dycz nym.

dr Sta ni sław Kol ler (ur. 1956 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik BUiAD IPN
w War sza wie. Zaj mu je się prze mia na mi za cho dzą cy mi w spo łe czeń stwie ro syj skim
i polskim w cza sach naj now szych. Au tor pu bli ka cji Od ro dze nie Ko ścio ła ka to lic kie go
na Sy be rii (Kra ków 2001) oraz Post so wiec ka re li gij ność ka to li ków na Sy be rii
(Kraków 2003).

Mi chał Kop czyń ski (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. Współ au tor edy cji źró deł Stan wo jen ny w re gio nie łódz -
kim w do ku men tach Służ by Bez pie czeń stwa (War sza wa–Łódź 2008). 
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prof. dr hab. Woj ciech Ku nic ki (ur. 1955 r.), po lo ni sta, ger ma ni sta, tłu macz, pra -
cow nik In sty tu tu Fi lo lo gii Ger mań skiej Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Zaj mu je się twór -
czo ścią Ern sta oraz Frie dri cha Geo r ga Ju en ge rów i tłu ma czy ich książ ki. Au tor m.in.
pu bli ka cji do ty czą cych Ślą ska (se ria: „Schle si sche Gren zga en ger”, 5 t.; se ria: „Deutsch -
-Po lni scher Kul tur trans fer”, 5 t.; se ria: „Bi blio te ka Ślę żań ska”, 6 t.). Ostat nio zre ali zo -
wał mię dzy na ro do wy pro jekt Na ro do we go Cen trum Na uki po świę co ny dzie jom
ger ma ni sty ki pol skiej.

dr Wla di mer Łu ar sa bisz wi li, ar chi wi sta, ana li tyk. Au tor m.in. pu bli ka cji: An Over -
view of The Dis si dent Mo ve ment in Geo r gia w: The Dis si dent Mo ve ment in Cze cho slo -
va kia and Geo r gia (Brief Re view), Tbilisi 2013 (s. 292–310); Exi lio ru so in te rior en la
Ru sia le ni ni sta: el ca so de Fió dor So logúb, „Historia Actual Online” 2013, nr 31, s. 41–51.

dr inż. Ber tram Nic ko lay (ur. 1953 r.), spe cja li sta w dzie dzi nie elek tro ni ki, od 1981 r.
pra cow nik na uko wy In sty tu tu Fraun ho fe ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech -
nik Kon struk cyj nych w Ber li nie. Stwo rzył ze spół ds. ob rób ki ob ra zu, obec nie kie ru je
dzia łem tech ni ki bez pie czeń stwa. Świa to wą sła wę zy skał dzię ki pra com z dzie dzi ny
zauto ma ty zo wa nej wir tu al nej re kon struk cji znisz czo nych do ku men tów i pro jek to wi od -
twa rza nia znisz czo nych do ku men tów Sta si.

dr Bar tło miej Nosz czak (ur. 1976 r.), hi sto ryk, pra cow nik OBEP IPN w War sza wie.
Au tor pu bli ka cji na uko wych i po pu lar no nau ko wych do ty czą cych naj now szej hi sto rii
Polski, m.in.: Po li ty ka pań stwa wo bec Ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go w Pol sce w okre sie
in ter no wa nia pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go (1953–1956) (War sza wa 2008); Nie bez -
piecz na wol ność. „Uczeń Pol ski” (1979–1989). Fak ty, wspo mnie nia, do ku men ty (War -
sza wa 2013); współ au tor Mię dzy wier sza mi wier szy. An to lo gia po ezji dru gie go obie gu
wy daw ni cze go na Ma zow szu (1976–1989) (War sza wa 2009), współ twór ca al bu mu Mi le -
nium czy Ty siąc le cie (War sza wa 2006). 

Piotr Ry bar czyk (ur. 1980 r.), hi sto ryk i ar chi wi sta, pra cow nik De le ga tu ry IPN
w Byd gosz czy. Zaj mu je się hi sto rią naj now szą Ku jaw i Po mo rza, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem wza jem nych re la cji po mię dzy PPR/PZPR a apa ra tem bez pie czeń stwa
i po rząd ku pu blicz ne go PRL. Re dak tor na uko wy m.in. pu bli ka cji Rok pierw szy. Po wsta -
nie i dzia łal ność apa ra tu bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Po mo rzu i Ku ja wach (lu ty–gru -
dzień 1945) (War sza wa–Byd goszcz–Gdańsk 2010); współ au tor pro jek tu wy daw ni cze go
Kry zys byd go ski 1981. Przy czy ny – prze bieg – kon se kwen cje, t. 1–2 (Byd goszcz–Gdańsk–
–War sza wa 2013).

Jan Schne ider (ur. 1970 r.), in ży nier, spe cja li sta w dzie dzi nie tech ni ki re gu la cji oraz
sprzę tu kom pu te ro we go i opro gra mo wa nia, od 2000 r. pracownik naukowy In sty tu tu
Fraun ho fe ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech nik Kon struk cyj nych w Ber li nie.
Kie ru je pro jek tem zauto ma ty zo wa nej wir tu al nej re kon struk cji do ku men tów po dar tych
i po cię tych w nisz czar ce oraz obiek tów uszko dzo nych w in ny spo sób.

Han na Sta szew ska (ur. 1967 r.), ar chi wi sta, ku stosz w Ar chi wum Pań stwo wym
w Pozna niu. Zaj mu je się me to dy ką ar chi wal ną w za kre sie opra co wa nia i ewi den cji za -
so bu ar chi wal ne go.

334
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Omar Tu szu rasz wi li, puł kow nik po li cji, dy rek tor Ar chi wum MSW Gru zji, za ło ży -
ciel uka zu ją ce go się od 2008 r. cza so pi sma „The Ar chi val Bul le tin”. Współ au tor m.in.
pu bli ka cji: De ba tes abo ut sta te ho od in a tro ubling ti me. The hi sto ry of the Es ta bli sh ment
of the So uth Osse tia, Au to no mo us Di strict, „The Ar chi val Bul le tin” 2008, nr 3 (s. 107–116);
Do cu ments and Ma te rials on the Hi sto ry of the Geo r gian Church (1943–1946), „The
Archi val Bul le tin” 2009, nr 4 (s. 79–109).

Ka ro li na Wie czo rek, pe da gog, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD IPN w Ka to wi cach.

Syl wia Mar ta Wil czew ska (ur. 1978 r.), hi sto ryk, ar chi wi sta, pra cow nik OBUiAD
IPN w Bia łym sto ku.

Hen ry Zo ber bier (ur. 1977 r.), in ży nier, spe cja li sta w dzie dzi nie cy fro wej ob rób ki
ob ra zu, fo to gra me trii i te le de tek cji; od 2008 r. pra cow nik na uko wy In sty tu tu Fraun ho fe -
ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech nik Kon struk cyj nych w Ber li nie. Spe cja li -
zu je się w opra co wy wa niu me tod zauto ma ty zo wa nej wir tu al nej re kon struk cji
do ku men tów po dar tych i po cię tych w nisz czar ce oraz obiek tów uszko dzo nych w in ny
spo sób.
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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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Za sób obec ne go Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych
Gru zji sta no wią ma te ria ły wcho dzą ce wcze śniej w skład trzech
od ręb nych ar chi wów hi sto rycz nych: Ko mi te tu Bez pie czeń stwa
Pań stwo we go Gru zji, Mi li cji So wiec kiej w Gru zji oraz Ko mu ni -
stycz nej Par tii Gru ziń skiej So cja li stycz nej Re pu bli ki So wiec kiej.
W ar ty ku le przed sta wio no ge ne zę po wsta nia tych ar chi wów, ich
za sób, scha rak te ry zo wa no za war tość naj cie kaw szych ze spo łów
ar chi wal nych oraz struk tu rę or ga ni za cyj ną Ar chi wum MSW.
Omó wio no rów nież za gad nie nia zwią za ne z po pu la ry za cją za so -
bu ar chi wal ne go, m.in. cza so pi smo „Ar chiw nyj Wiest nik”, wy da wa ne w ję zy kach gru ziń skim i an -
giel skim, oraz uczest nic two w pro duk cji fil mów do ku men tal nych. Po ru szo no do dat ko wo kwe stie
do ty czą ce re ali zo wa nych pro jek tów ba daw czych i współ pra cy mię dzy na ro do wej Ar chi wum MSW
Gru zji z za gra nicz ny mi or ga ni za cja mi, uczel nia mi i mu ze ami.

Ar chi wum MSW Gru zji – prze szłość, te raź niej szość i przy szłość (s. 91–108)

Je sie nią 1989 r. Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pań stwo we go NRD
usiło wa ło w trak cie taj nej ope ra cji po zbyć się ogrom nej licz by akt.
Pracow ni cy Sta si po dar li ok. 40 mln kar tek pa pie ru – prze cięt nie
na 4 do 30 czę ści. W cią gu za le d wie kil ku ty go dni znisz czo no w ten
spo sób co naj mniej 6 kmb akt, drąc je na ok. 600 mln pa pie ro wych
skraw ków. Do dziś są one prze cho wy wa ne w pra wie 16 tys. du żych
pa pie ro wych wor ków przez Urząd Peł no moc ni ka Fe de ral ne go
do spraw Ma te ria łów Pań stwo wej Służ by Bez pie czeń stwa NRD
(BStU). Ręcz ne zło że nie tak ogrom nej licz by po dar tych stron moż li -
we jest tyl ko czę ścio wo, co wię cej, trwa ło by nie zwy kle dłu go. Dla te -
go In sty tut Fraun ho fe ra do spraw Sys te mów Pro duk cyj nych i Tech nik
Kon struk cyj nych w Ber li nie (Fraun ho fer IPK) w 2007 r. otrzy mał
od rzą du fe de ral ne go za da nie opra co wa nia kom plek so we go sys te mu

umoż li wia ją ce go zauto ma ty zo wa ną wir tu al ną re kon struk cję po dar tych do ku men tów Sta si.

Tech no lo gia i moż li we za sto so wa nia zauto ma ty zo wa nej wir tu al nej re kon struk cji po dar -
tych akt Sta si (ePuzzler) (s. 109–136)

Przy czy ny, prze bieg i skut ki „straj ku gło do we go” zor ga ni zo wa ne -
go przez stu den tów Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu
w li sto pa dzie 1957 r. nie do cze ka ły się do tąd wy czer pu ją ce go opra -
co wa nia. A szko da, dla stu den tów bo wiem by ło to nie tyl ko du że
prze ży cie, lecz także nie za po mnia na lek cja sa mo or ga ni za cji i so li -
dar no ści w ob li czu wspól nych pro ble mów. Po wy da rze niach paź -
dzier ni ko wych 1956 r. to wła śnie boj kot uczel nia nej sto łów ki stał
się ko lej nym wy da rze niem, któ re kształ to wa ło po sta wy to ruń skich
stu den tów. Przy niósł też wy mier ny suk ces w po sta ci wy ne go cjo wa -
nia od stro ny rzą do wej fun du szy pie nięż nych, któ re mo gły zo stać
prze zna czo ne na przy go to wa nie do dat ko wej licz by po sił ków dla naj -
bar dziej po trze bu ją cych stu den tów. W ar ty ku le omó wio no to ruń ski
„strajk gło do wy” z per spek ty wy za cho wa nych ma te ria łów Służ by
Bez pie czeń stwa, uzu peł nio nych do ku men ta cją Ar chi wum UMK
w To ru niu i Ar chi wum Pań stwo we go w Byd gosz czy. 

„Strajk gło do wy” stu den tów Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka 
w To ru niu w dniach 8–9 li sto pa da 1957 r. 
w świe tle do ku men ta cji SB (s. 177–208)
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