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Andrzej L. Sowa

Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego 1949–1950, wybór i oprac. ¸ukasz Kamiƒski,
Warszawa 2004

Prezentowana ksià˝ka jest 11. tomem serii „Dokumenty” wydawanej przez
Instytut Pami´ci Narodowej Komisj´ Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu. W jakimÊ sensie stanowi ona kontynuacj´ opublikowanych w latach
1993–1996 przez Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych trzech
tomów „Biuletynów Ministerstwa Publicznego” z lat 1946–1948. Recenzowana pra-
ca liczy 957 stron, z czego na prezentacj´ wyboru êróde∏ poÊwi´cono 891, a pozosta-
∏e zawierajà krótki wst´p (s. 7–11) oraz bibliografi´ prac wykorzystanych przy opra-
cowaniu dokumentów, wykaz skrótów, a tak˝e indeksy osób i nazw geograficznych
(s. 907–957). Integralnà, a wr´cz najwa˝niejszà cz´Êcià tego niezwykle obszernego
tomu jest p∏yta CD, na której zamieszczono pe∏ny zbiór zeskanowanych biuletynów
dziennych MBP z lat 1949–1950. 

Ka˝dy z biuletynów sk∏ada si´ ze sta∏ych rubryk, takich jak „napady” (a nast´p-
nie tak˝e „w∏amania”), „aresztowania i operacje” oraz „wypadki na obiektach go-
spodarczych”. Prezentowane sà w nich dane statystyczne, z uwzgl´dnieniem m.in.
ró˝nych rodzajów wydarzeƒ (na przyk∏ad polityczne, rabunkowe, nieokreÊlone), ka-
tegorii osób i instytucji, których te wydarzenia dotyczy∏y, powodów aresztowaƒ, a to
wszystko z podzia∏em na poszczególne województwa. Informacje statystyczne uzu-
pe∏niane sà licznymi opisami najwa˝niejszych – z punktu widzenia w∏adz MBP – fak-
tów jednostkowych. W tej formie prezentowane sà tak˝e przejawy dzia∏aƒ opozycyj-
nych, takich jak na przyk∏ad „wroga propaganda”, niekorzystne dla w∏adzy plotki
i opinie wówczas kursujàce, niepokoje spowodowane z∏ym zaopatrzeniem rynku
w ˝ywnoÊç i artyku∏y pierwszej potrzeby czy wywo∏ane pogarszajàcymi si´ warunka-
mi pracy w przemyÊle i coraz ni˝szymi zarobkami. 

Biuletyny jako ca∏oÊç zawierajà kapitalny materia∏ do badaƒ nad tendencjami
w polityce represyjnej w∏adz, zmianami nastrojów spo∏ecznych, przejawami oporu
spo∏ecznego, nastrojami antysemickimi, niektórymi kategoriami przest´pstw. Za-
uwa˝alna jest tendencja – spowodowana obowiàzujàcà stalinowskà doktrynà o „wal-
ce klasowej zaostrzajàcej si´ w miar´ post´pów w budowie socjalizmu” – do doszu-
kiwania si´ we wszystkich wydarzeniach kontekstu politycznego. Podstawy
do niepokoju MBP i dochodzeƒ stanowi nawet litera „E” wyrysowana kredà na kil-
ku domach w stolicy (s. 64, 108). Ostatecznie w∏adze bezpieczeƒstwa uzna∏y, ˝e sta-
nowi ona skrót organizacji „Europa”, powo∏anej „do walki z demokracjami ludowy-
mi Europy Wschodniej” (s. 105). Ten pozornie humorystyczny przyk∏ad Êwiadczy 
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jednak o tym, jak bardzo zaawansowane by∏y próby pe∏nego kontrolowania spo∏e-
czeƒstwa i poddania jego zachowaƒ totalitarnej w∏adzy. 

Wywo∏ywaniu strachu i swoistej tresurze s∏u˝y∏o tak˝e konsekwentne Êciganie
sprawców prawdopodobnie nawet przypadkowych uszkodzeƒ czy zniszczeƒ „portre-
tów przywódców paƒstwowych” w szko∏ach i innych obiektach. Z takiego w∏aÊnie
powodu w styczniu 1949 r. w Gorlicach prac´ straci∏o czterech pedagogów, a 16
uczniów z liceum pedagogicznego „zawieszono za uprawianie wrogiej propagandy”
(s. 64). Z treÊci biuletynów mo˝na wnioskowaç, ˝e wiele uwagi organów bezpieczeƒ-
stwa absorbowa∏y tak˝e postawy szeregowych cz∏onków PZPR. Z jednej strony sta-
nowili oni cz´sto obiekt agresji nastawionych opozycyjnie obywateli, z drugiej bywa-
∏o, ˝e kolportowali ulotki „antypaƒstwowe” czy inicjowali protesty za∏óg zak∏adów
produkcyjnych przeciwko nowym niekorzystnym normom pracy i siatkom p∏ac.
Zdarzy∏o si´ nawet, ˝e pobili sekretarza ko∏a PZPR, bo „by∏ poglàdów komunistycz-
nych i wyst´powa∏ oficjalnie przeciw klerowi” (s. 118). Sposób doboru informacji
do biuletynu jest tak˝e elementem przydatnym do badaƒ nad mentalnoÊcià pracow-
ników aparatu bezpieczeƒstwa. W roku 1950 obiektem troski UBP by∏y m.in. poja-
wiajàce si´ ogniska stonki ziemniaczanej, a za prawdziwà pere∏k´ – szkoda, ˝e po-
mini´tà w drukowanym wyborze – mo˝na uznaç zamieszczonà w biuletynie z 4 maja
1950 r. wiadomoÊç, ˝e „28 IV o godz. 24.00 we wsi Kipowo, pow. Mràgowo (Olsz-
tyn) dwaj uzbrojeni sprawcy wtargn´li do domu jednego z gospodarzy i zabrali mu
ksià˝k´ – histori´ WKP(b)”. 

Zgodnie z powy˝ej przedstawionà charakterystykà biuletynów uwa˝am, ze powin-
ny one zostaç wydrukowane w komplecie. Nie przekonujà mnie argumenty autora
wyboru, który twierdzi, ˝e „ze wzgl´du na znacznà obj´toÊç biuletynów nie by∏a mo˝-
liwa publikacja ich ca∏oÊci w formie drukowanej. Tego typu edycja nie by∏aby te˝, jak
si´ wydaje, uzasadniona merytorycznie” (s. 8). Nie rozumiem zw∏aszcza tego ostat-
niego stwierdzenia, tym bardziej ˝e ¸ukasz Kamiƒski nie sformu∏owa∏ dalej ˝adnych
konkretnych, merytorycznych zastrze˝eƒ przemawiajàcych przeciwko publikacji pe∏-
nego tekstu tych dokumentów. OsobiÊcie jestem zwolennikiem dokonywania wybo-
ru dokumentów tylko w takich wypadkach, kiedy sà one przeznaczane nie dla specja-
listów, a dla szerszego grona czytelników, a wi´c ich prezentacja ma na celu
zaspokojenie potrzeb edukacyjnych lub popularyzatorskich. Uwa˝am, ˝e w wypadku
prezentowanego wyboru tak nie jest, trudno bowiem wyobraziç sobie, aby mia∏ on
byç szerzej wykorzystywany chocia˝by jako pomoc dydaktyczna. Co zrozumia∏e, ka˝-
dy wybór jest subiektywny i nie mo˝e usatysfakcjonowaç wszystkich zainteresowa-
nych tematem odbiorców. I tak dla mnie osobiÊcie wa˝niejsze sà ró˝ne kategorie in-
formacji statystycznych – pomini´te w drukowanym wyborze biuletynów – ni˝
wi´kszoÊç prezentowanych tam pojedynczych wydarzeƒ. Przypuszczam, ˝e innych hi-
storyków mogà bardziej – na przyk∏ad – interesowaç wypadki w przemyÊle, w jakimÊ
stopniu b´dàce odzwierciedleniem stanu technicznego polskiej gospodarki. 

Autor wyboru zdecydowa∏ si´ na zamieszczenie „w ca∏oÊci” w drukowanym wy-
borze fragmentów dotyczàcych, jak pisze: 

– „nastrojów spo∏eczeƒstwa, plotek i pog∏osek, 
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– przejawów oporu spo∏ecznego (strajki, manifestacje, ulotki, napisy na murach,
„cuda” itp.), 

– aresztów dokonywanych z przyczyn politycznych” (s. 8). 
Generalnie uda∏o mu si´ zrealizowaç to zamierzenie, jakkolwiek nie uniknà∏ pew-

nych opuszczeƒ, co jest dodatkowym argumentem przemawiajàcym za publikowa-
niem kompletnego tekstu tego typu masowych êróde∏. I tak w kategorii „przejawów
oporu spo∏ecznego” w drukowanej wersji pomini´to m.in. informacje: o podpaleniu
szafy z aktami podatkowymi i pobiciu wracajàcego z zebrania prelegenta ZMP (biu-
letyn z 11 I 1949), o napadzie na cz∏onka PZPR, pobiciu go i zniszczeniu legitymacji
(biuletyn z 1 II 1949), o zniszczeniu portretów przedstawicieli paƒstwa w szkole po-
wszechnej w pow. i∏˝eckim przez dzieci (biuletyn z 15 II 1949), o ch´ci zwolnienia si´
28 robotników z Zak∏adów Azotowych w Chorzowie, motywowanej niskimi zarobka-
mi (biuletyn z 19 IX 1949), o rozbiciu w nocy okna ceg∏à w mieszkaniu Êwiadka
oskar˝enia z „rozprawy przeciwko miejscowemu ku∏akowi” (biuletyn z 4 XI 1950),
o strajku 25 pracownic prz´dzalni w Zak∏adach Lniarskich w woj. jeleniogórskim
(biuletyn z 19 XII 1950). Opuszczenia zdarzajà si´ tak˝e w wypadku informacji z ka-
tegorii „aresztów dokonywanych z przyczyn politycznych”. Tutaj m.in. zosta∏a pomi-
ni´ta notka o aresztowaniu 13 cz∏onków utworzonej w listopadzie 1948 r., a dzia∏ajà-
cej na terenie Lublina i ZamoÊcia organizacji harcerskiej „Szara Braç”. „Zadaniem
organizacji by∏a walka ideologiczna na odcinku m∏odzie˝owym. Wyst´powa∏a ona
przeciwko ideologii ZMP i ZHP, propagujàc jednoczeÊnie has∏a baden powelizmu.
W maju br. organizacja wyda∏a ulotki skierowane przeciwko ZMP, o charakterze an-
tyradzieckim” (biuletyn z 7 X 1949). Pomini´to tak˝e aresztowanie bogacza wiejskie-
go „za niedopuszczenie do zaorania gruntu w organizujàcej si´ spó∏dzielni produk-
cyjnej” (biuletyn z 4 XI 1950), aresztowanie „za prowadzenie rozbijackiej
dzia∏alnoÊci w ruchu robotniczym przed 1939 r.” (biuletyn z 23 XII 1950). 

Z dzia∏aƒ ewidentnie przeprowadzonych przez grupy zbrojne o charakterze po-
litycznym autor nie uwzgl´dni∏ w swoim wyborze zamieszczonej w biuletynie z 26 X
1949 r. informacji o akcji grupy WiN „˚elaznego” (Edwarda Taraszkiewicza), która
25 paêdziernika na stacji Stulno w gminie Sobibór w woj. lubelskim zatrzyma∏a po-
ciàg osobowy, „konfiskujàc” 1,5 mln z∏ nale˝àcych do kasy Samopomocy Ch∏opskiej
oraz rozbrajajàc 4 funkcjonariuszy ORMO i MO oraz oficera WOP. Akcja ta zosta-
∏a opisana w pami´tnikach Taraszkiewicza, przytoczonych m.in. w pracy H. Pajàka
Oni si´ nigdy nie poddali, Lublin 1997, s. 140, wymienionej przez ¸ukasza Kamiƒ-
skiego w wykazie prac wykorzystanych przy opracowaniu dokumentów. 

Autor wiele wysi∏ku w∏o˝y∏ w krytyczne opracowanie wyboru dokumentów, cho-
cia˝ i tutaj tak˝e nie uniknà∏ potkni´ç. Trudno zrozumieç dlaczego we wst´pie po-
mini´ta zosta∏a osoba, która – przed uwzgl´dnionym w tekÊcie pp∏k. Zygmuntem
Braude (s. 10) – do 20 czerwca 1949 r. sygnowa∏a swoim nazwiskiem kolejne nume-
ry biuletynu. Chodzi o dyrektora Gabinetu Ministra BP p∏k. Juliusza Burgina
(1906–1973), cz∏onka KPP, oficera 1. DP im T. KoÊciuszki, w latach 1950–1951 am-
basadora Polski w Pekinie, w latach 1951–1957 podsekretarza stanu w Ministerstwie
Transportu Drogowego i Lotniczego. W zasadzie nie budzà zastrze˝eƒ przypisy,
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chocia˝ i tutaj zdarzajà si´ drobne b∏´dy. I tak bp Stanis∏aw Czajka sakr´ biskupià
otrzyma∏ w 1944, nie zaÊ w 1943 r. (P. Nitecki, Biskupi KoÊcio∏a w Polsce w latach
1965–1999. S∏ownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 62). Niektóre przypisy sformu-
∏owa∏bym inaczej. Trudno dos∏ownie potraktowaç informacj´, ˝e „8 ˝o∏nierzy [...]
oddzia∏u [NZW] toczy∏o walk´ z grupà KBW liczàcà 984 ˝o∏nierzy” (s. 114). Chyba
tekst powinien brzmieç, ˝e w ob∏awie na 8 ˝o∏nierzy NZW uczestniczy∏a grupa KBW
liczàca 984 ludzi. Zresztà nie jest to niczym nadzwyczajnym (a wr´cz regu∏à) w tak-
tyce prowadzenia dzia∏aƒ przeciwpartyzanckich. 

Dodatkowej korekty wymagajà tak˝e b∏´dne okreÊlenia geograficzne, wyst´pu-
jàce w tekstach êród∏owych – i tak pow. Nisko by∏ w woj. rzeszowskim, nie zaÊ w ka-
towickim (s. 115). Mam tak˝e wàtpliwoÊci czy istniejà miejscowoÊci Werszrata
(s. 102), Mówi∏ampiol (s. 160) czy Zebrzyce pow. wadowicki (s. 711). 

O wiele powa˝niejsze zastrze˝enia wywo∏uje zamieszczony w pracy „wykaz skró-
tów”. Chyba nie powinny si´ w nim znaleêç ca∏kowicie efemeryczne organizacje
konspiracyjne w rodzaju „CRL – Czarna Reakcja Lignowskiego”. Co gorsze, wykaz
nie jest w pe∏ni u∏o˝ony alfabetycznie – i tak skróty TPD, ZZK i ZSCh zamieszczo-
ne sà wÊród skrótów na liter´ P, a POW i PPOW mi´dzy literami T i U. Skrót ZSCh
raz zosta∏ rozwiàzany prawid∏owo, jako Zwiàzek Samopomocy Ch∏opskiej (s. 913),
a w innym miejscu jako Zarzàd Samopomocy Ch∏opskiej (s. 915). O UPA dowiadu-
jemy si´, ˝e to „Ukraiƒska Armia Powstaƒcza volksdeutsche” (s. 914), a skrót WiN
jest rozwiàzany jako „Zrzeszenie WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” (s. 914). Nie jest tak˝e
kompletny indeks nazwisk, skoro Stanis∏aw Czajka (s. 917) wyst´puje w nim tylko
raz, gdy w tekÊcie figuruje co najmniej dwa razy (s. 235 i 334). 

Pewne b∏´dy znajdujà si´ równie˝ na p∏ycie CD. Przy skanowaniu zosta∏y wymie-
szane numery biuletynu z 5, 7 i 8 I 1949 r., a numer z 3 III 1949 r. zosta∏ umieszczo-
ny bezpoÊrednio po numerze z 3 II i ponadto opatrzony b∏´dnà datà. 

Generalnie sposób wydania prezentowanej pozycji powinien zostaç poddany
szerszej dyskusji, zw∏aszcza wobec zapowiedzi autora, ˝e „w kolejnych tomach prze-
widuje si´ kontynuacj´ zasady ∏àczenia wersji drukowanej i elektronicznej, przy
czym udzia∏ tej pierwszej ulegaç b´dzie stopniowej redukcji. Wynika to nie tylko
z faktu, ze elektroniczne noÊniki danych stale zyskujà na popularnoÊci, lecz tak˝e
spowodowane jest ch´cià publikacji ca∏oÊci dost´pnego materia∏u êród∏owego (Biu-
letyny i informacje dzienne MBP, Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego, Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych) w realnej perspektywie czasowej” (s. 9). Powy˝sze
propozycje – ale tylko w wypadku wymienionych przez autora typów êróde∏ – pro-
ponowa∏bym nawet jeszcze zradykalizowaç. 

Uwa˝am, ˝e nale˝a∏oby przy edycji kolejnych tomów dziennych biuletynów ca∏-
kowicie zrezygnowaç z drukowania ich fragmentów, gdy˝ stanowià one, jak to stara-
∏em si´ wykazaç powy˝ej, tylko wzgl´dnà wartoÊç dla zawodowego historyka, a skon-
centrowaç si´ wy∏àcznie na prezentacji ich w formie elektronicznej. Jednak wersja
na CD powinna zawieraç obok zeskanowanych dokumentów, publikowanych po-
dobnie jak w recenzowanej pracy, tak˝e dokumenty przetworzone w którymÊ z pro-
gramów OCR, tak aby stanowi∏y jeden plik tekstowy, pozwalajàcy wyszukiwaç na-
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zwiska, miejscowoÊci i uzyskiwaç inne dowolne dobrane dane. Z przypisów mo˝na
zrezygnowaç, gdy˝ ka˝dy zawodowy historyk korzystajàcy z takiego tekstu powinien
umieç nie tylko znaleêç potrzebne mu informacje, ale równie˝ zweryfikowaç je
i opracowaç. Je˝eli taka elektroniczna forma wydawania ma radykalnie przyspieszyç
i uproÊciç proces publikowania, a wi´c u∏atwiç dost´p do najwa˝niejszych êróde∏, to
jestem zdecydowanie za jej stosowaniem. 

Biuletyny dzienne MBP…
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