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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

Wśród ma te ria łów ar chi wal nych prze ję tych pod ko niec 2001 r. przez ka to wic ki Od -
dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej z Urzę du Ochro ny Pań stwa, obok wy two rzo -
nych i zgro ma dzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa akt ope ra cyj nych i ad mi ni -

stra cyj nych, wy daw nictw re sor to wych, kar to tek i in nych po mo cy ewi den cyj nych, zna la zła
się gru pa ar chi wa liów w tzw. wor kach ewa ku acyj nych. By ły to naj czę ściej płó cien ne, rza -
dziej gu mo we lub azbe sto we wor ki o po jem no ści ok. 120 li trów każ dy, prze wią za ne sznu -
ra mi i za bez pie czo ne pie czę cią la ko wą. Ich za war tość nie by ła zna na. 

Sto so wa na na okre śle nie tych wor ków i utrwa lo na już na zwa „ewa ku acyj ne” mo że być
nie co my lą ca, jak wy ni ka ło bo wiem z re la cji funk cjo na riu szy De le ga tu ry Urzę du Ochro ny
Pań stwa w Ka to wi cach, współ pra cu ją cych z ar chi wi sta mi Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia -
nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów przy prze ka zy wa niu akt ka to wic kie go Wo je wódz kie go
Urzę du Spraw We wnętrz nych do za so bu ar chi wal ne go In sty tu tu, za wie ra ły one do ku men -
ta cję prze zna czo ną przez Służ bę Bez pie czeń stwa do wy bra ko wa nia. 

Gro ma dze nie ma te ria łów ar chi wal nych w wor kach, a w per spek ty wie do ko na nie ich
znisz cze nia, mia ło miej sce w 1989 r. i zwią za ne by ło ze zmia ną sy tu acji po li tycz nej w kra -
ju oraz z prze kształ ce niem do tych cza so wej struk tu ry or ga ni za cyj nej WUSW i li kwi da cją
czę ści ist nie ją cych w je go ra mach wy dzia łów. Nisz czy ciel ską ak cję wstrzy mał do pie ro rozkaz
wy da ny 31 stycz nia 1990 r. przez mi ni stra spraw we wnętrz nych gen. Cze sła wa Kisz cza ka,
za ka zu ją cy bra ko wa nia ma te ria łów ar chi wal nych. Dzię ki nie mu utwo rzo na w po ło wie 1990 r.
ka to wic ka De le ga tu ra Urzę du Ochro ny Pań stwa prze ję ła po miesz cze nia zli kwi do wa ne go
WUSW, m.in. ar chi wum, w któ rym za cho wa ło się wraz z za war to ścią ok. 400 wor ków. 

Do prze glą du ura to wa nych od znisz cze nia ma te ria łów przy stą pio no już na po cząt ku lat
dzie więć dzie sią tych. Sta ło się to na wnio sek Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Ka to wi cach, któ -
ra wsz czę ła śledz two w ce lu wy ja śnie nia oko licz no ści śmier ci gór ni ków z ko pal ni „Wu jek”
w grud niu 1981 r. O do stęp do zna le zio nych akt SB ubie ga ły się rów nież Głów na Ko mi sja
Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu oraz Sąd Okrę go wy w Ka to wi cach,
w któ rym to czy ły się spra wy zwią za ne z re ha bi li ta cją osób prze śla do wa nych z przy czyn po -
li tycz nych w okre sie Pol ski Lu do wej. 
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Wor ki za wie ra ły do ku men ta cję w bar dzo róż nym sta nie – od za cho wa nych w ca ło ści te -
czek spraw ope ra cyj nych, przez prze mie sza ne ak ta luź ne i ręcz nie po dar te, po reszt ki ma te -
ria łów nisz czo nych w spo sób me cha nicz ny. Bio rąc pod uwa gę po wo dy, dla któ rych pod ję -
to de cy zję o ich znisz cze niu, moż na wy od ręb nić kil ka grup do ku men ta cji. 

Pierw sza gru pa obej mu je ak ta z lat 1945–1956, któ re prze zna czo ne zo sta ły do bra ko wa -
nia zgod nie z upły wa ją cym ter mi nem ich prze cho wy wa nia w ar chi wum. Dru gą gru pę sta -
no wi ły ma te ria ły ope ra cyj ne z róż nych lat, wy two rzo ne przez MO i SB. Trze ba jed nak do -
dać, iż ak ta te wcze śniej zo sta ły sko pio wa ne i utrwa lo ne w po sta ci mi k ro fil mu. Sy gna tu ry
jed no stek ar chi wal nych na le żą cych do tych dwóch grup ma te ria łów fi gu ru ją na spo rzą dzo -
nych przez ar chi wi stów Wy dzia łu „C” WUSW w Ka to wi cach i prze ka za nych przez Urząd
Ochro ny Pań stwa do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej pro to ko łach bra ko wa nia akt. Rów nież na
kar tach ewi den cyj nych w kar to te kach ope ra cyj nych SB znaj du ją się za pi sy o ich znisz cze -
niu. Do ko lej nej, trze ciej gru py akt, moż na za li czyć pod ręcz ną do ku men ta cję o cha rak te rze
ad mi ni stra cyj nym (ana li tycz nym i spra woz daw czym) i ope ra cyj nym, za kwa li fi ko wa ną do
znisz cze nia po bie żą cym wy ko rzy sta niu. Ma te ria ły te sta no wi ły nie gdyś zbiór pod ręcz ny
w se kre ta ria tach li kwi do wa nych wy dzia łów oraz w po miesz cze niach na le żą cych do funk -
cjo na riu szy. Z nich by ły na stęp nie usu wa ne w 1989 r. w trak cie re or ga ni za cji ka to wic kie go
WUSW. Obok pod ręcz nych ma te ria łów ad mi ni stra cyj nych gru pa ta obej mo wa ła rów nież
ak ta czyn nych za in te re so wań ope ra cyj nych. Cha rak te ry stycz ną jej ce chą jest brak nu me ru
ar chi wal ne go na okład kach te czek po szcze gól nych spraw ope ra cyj nych. Osob ny zbiór sta -
no wią ma te ria ły z lat 1986–1989, prze zna czo ne do bra ko wa nia ze wzglę du na „ni ską przy -
dat ność ope ra cyj ną”. Oprócz akt w wie lu wor kach od na le zio no kar ty ewi den cyj ne z kar to -
tek ope ra cyj nych, w tym z naj waż niej szej z nich – kar to te ki ogól no in for ma cyj nej. 

Za in te re so wa nie wy mia ru spra wie dli wo ści ma te ria ła mi wy two rzo ny mi przez or ga ny
bez pie czeń stwa skut ko wa ło pod ję ciem de cy zji o upo rząd ko wa niu i po now nym włą cze niu
ar chi wa liów z wor ków, za rów no akt, jak i kart ewi den cyj nych, do za so bu ar chi wal ne go
Urzę du Ochro ny Pań stwa. Za miar ten zo stał zre ali zo wa ny jed nak tyl ko czę ścio wo. Nie uda -
ło się bo wiem od two rzyć tre ści do ku men tów po cię tych za po mo cą nisz cza rek. Wy bra ko wa -
no wie le od na le zio nych nie wy peł nio nych for mu la rzy i dru ków. Znaj du ją cą się w wor kach
do ku men ta cję Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność” w Ka to wi cach, skon fi sko wa ną przez
SB po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go, zwró co no od two rzo nym re gio nal nym struk tu rom
związ ku. Z ko lei ar chi wa lia wy two rzo ne przez Mi li cję Oby wa tel ską zo sta ły prze ka za ne do
ar chi wum Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ka to wi ca ch1.

W paź dzier ni ku i li sto pa dzie 2001 r. ar chi wum Od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w Ka to wi cach otrzy ma ło od Urzę du Ochro ny Pań stwa łącz nie 267 wor ków. Wor ki z nie roz po -
zna ną za war to ścią zo sta ły umiesz czo ne w ma ga zy nie ar chi wal nym w przej ściach mię dzy re ga -
ła mi, two rząc wy so kie sto sy. Ta ki spo sób skła do wa nia prze ję tych ma te ria łów ar chi wal nych
wy mu szo ny zo stał ogra ni czo ną po wierzch nią ma ga zy no wą w tzw. stre fie bez pie czeń stwa.

Pierw sze czyn no ści ma ją ce na ce lu roz po zna nie i upo rząd ko wa nie od na le zio nych w wor -
kach do ku men tów pod ję to na po cząt ku 2002 r. Ma te ria ły za cho wa ne w do brym sta nie prze -
no szo no do kar to no wych pu deł, za zna cza jąc na nich ro dzaj do ku men ta cji oraz nu mer wor ka,
z któ re go po cho dzi ła. W ten spo sób prze pro wa dzo no wstęp ną se lek cję akt, gru pu jąc osob no
do ku men ta cję agen tu ral ną (sy gna tu ra ar chi wal na re sor tu spraw we wnętrz nych „I”), do ku -
men ta cję roz pra co wań ope ra cyj nych (sy gna tu ra „II”), do ku men ta cję ad mi ni stra cyj ną, nie wy -
peł nio ne dru ki, for mu la rze i okład ki te czek. Wy dzie lo no po nad to gru pę wy daw nictw nie za -
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1 Na pod sta wie re la cji pra cow ni ka De le ga tu ry Urzę du Ochro ny Pań stwa w Ka to wi cach.
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leż nych – bro szur, ulo tek, ga zet, pu bli ka cji książ ko wych itp. Od naj dy wa ne w ko lej nych wor -
kach ma te ria ły ewi den cyj ne prze pa ko wy wa no do mniej szych, ny lo no wych wor ków. 

Sto pień znisz cze nia po rząd ko wa nych do ku men tów oka zał się bar dzo róż ny. Część do ku -
men tów uszko dzo na by ła w nie wiel kim stop niu, np. przedar ta ręcz nie kil ka ra zy. In ne ma -
te ria ły zna le zio no na wet w po sta ci dzie siąt ków ma łych frag men tów. Na szczę ście urządzeń
mechanicznych użyto do nisz cze nia sto sun ko wo nie wiel kiej licz by akt. 

W pierw szej ko lej no ści pro ce so wi po rząd ko wa nia i re kon struk cji pod da no roz po zna ne
ma te ria ły z akt oso bo wych źró deł in for ma cji. Do ku men ta cja w za cho wa nych w ca ło ści
tecz kach z ory gi nal ny mi okład ka mi po rząd ko wa na by ła zgod nie z kar ta mi prze glą du akt.
W przy pad ku ich bra ku, ak ta ukła da no, za cho wu jąc rze czo wy i chro no lo gicz ny układ do ku -
men ta cji. Ten spo sób po rząd ko wa nia sto so wa ny był czę sto w od nie sie niu do za cho wa nej
szcząt ko wo do ku men ta cji wy two rzo nej przez or ga ny bez pie czeń stwa w la tach czter dzie -
stych i pięć dzie sią tych. 

Podczas pra c iden ty fi ka cyj nych od na le zio no do ku men ty wy łą czo ne z ma te ria łów ope ra -
cyj nych przez funk cjo na riu szy Wy dzia łu „C” WUSW w Ka to wi cach w ce lu zmi kro fil mo -
wa nia. W wie lu sy tu acjach po cho dzi ły one z jed no stek ar chi wal nych prze ka za nych póź niej
do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej przez Urząd Ochro ny Pań stwa ja ko nie kom plet ne. 

Łącz nie w okre sie od lip ca 2006 r. do sierp nia 2007 r. upo rząd ko wa no bli sko 12 000
spraw ope ra cyj nych. Uwzględ nia jąc fakt, że wie le z ww. ma te ria łów ar chi wal nych obej mo -
wa ło wię cej niż 1 tom, od zy ska no po nad 14 500 jed no stek ar chi wal nych.

Wśród za cho wa nych w wor kach ewa ku acyj nych ma te ria łów ar chi wal nych od na le zio no
ak ta spraw pro wa dzo nych prze ciw ko m.in. człon kom AK i Zrze sze nia „WiN”, NSZ z te re -
nu Za głę bia i Mie cho wa, a tak że po wra ca ją cym do kra ju żoł nie rzom PSZ na Za cho dzie.
Nie zwy kle cen na jest tecz ka spra wy do ty czą ca Paw ła Cier pio ła, ps. „Ma ko pol”, któ ry
w okre sie II woj ny świa to wej stał na cze le Ryb nic kie go In spek to ra tu AK, a na stęp nie DSZ.
Prze ka za ne wcze śniej przez Urząd Ochro ny Pań stwa ma te ria ły za wie ra ły in for ma cje do ty -
czą ce dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej „Ma ko po la”, jed nak że oko licz no ści je go śmier ci zo -
sta ły wy ja śnio ne dzię ki do ku men ta cji wy do by tej z wor ków (sygn. IPN Ka 230/4123). Od -
na le zio no po nad to ma te ria ły roz pra co wań ope ra cyj nych ofi ce rów Woj ska Pol skie go
róż nych for ma cji, w tym pra cow ni ków i współ pra cow ni ków Od dzia łu II Szta bu Ge ne ral ne -
go, dzia ła czy Stron nic twa Na ro do we go, osób in ter no wa nych w Związ ku Ra dziec kim oraz
świad ków Je ho wy. 

Za sób zo stał uzu peł nio ny też o ak ta do ty czą ce ta kich za gad nień jak: de zer cja, nie le gal ne
prze kro cze nie gra ni cy, nie le gal ne po sia da nie bro ni, udział w na pa dach ra bun ko wych, a na -
wet znacz ną licz bę TEOK, czy li te czek ewi den cji ope ra cyj nej na księ dza. Nie zwy kle cie ka -
wym od kry ciem by ło od na le zie nie włą czo nych do jed nej ze spraw ope ra cyj nych ry sun ków
Teo fi la Ociep ki – obok Ni ki fo ra Kry nic kie go naj bar dziej zna ne go w Pol sce ma la rza pry mi -
ty wi sty (sygn. IPN Ka 230/3503, t. 1–2).

Część zna le zio nych w wor kach ma te ria łów za wie ra in for ma cje na te mat osób, któ re
w okre sie oku pa cji nie miec kiej na le ża ły do or ga ni za cji fa szy stow skich, współ pra co wa ły
z oku pan tem, przy ję ły nie miec ką li stę na ro do wo ścio wą lub peł ni ły w cza sie woj ny służ bę
w nie miec kiej ar mii. 

Znacz na licz ba do ku men tów za cho wa nych w wor kach ewa ku acyj nych po cho dzi z lat
sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych. Do ty czy ona m.in. le gal nej oraz pod ziem nej dzia łal -
no ści NSZZ „So li dar ność”. Zi den ty fi ko wa no i upo rząd ko wa no m.in. do ku men ty Ko ła
Kom ba tan tów przy NSZZ „So li dar ność” Re gio nu Ślą ska i Za głę bia oraz do ku men ty Ko mi -
sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” Ślą skie go In sty tu tu Na uko we go. Od na le zio no rów nież
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nie wiel ką ilość do ku men ta cji Or ga ni za cji Uczel nia nej NZS Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz
ak ta osób in ter no wa nych po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. Część spraw od no si się do
pro ce su od bu do wy struk tur NSZZ „So li dar ność” w ślą skich za kła dach pra cy pod ko niec lat
osiem dzie sią tych. 

W wor kach za wie ra ją cych do ku men ty wytypowane do cał ko wi te go znisz cze nia znaj do wa -
ły się prze zna czo ne do użyt ku we wnętrz ne go ma te ria ły szko le nio we oraz po nad 80 mb akt ad -
mi ni stra cyj nych wy two rzo nych przez po szcze gól ne wy dzia ły KW MO, a na stęp nie WUSW
w Ka to wi cach, głów nie – V, V-1, V-2 (za bez pie cze nie ope ra cyj ne sek to ra gór ni czo -ene rg etycz -
n ego), In spek cji, Po li tycz no -W ych owa wczy, „B”, Łącz no ści, Ope ra cyj no -Ochron ny, In spek -
to rat Ochro ny Prze my słu, In spek to rat I. Od na le zio no tak że ak ta do ty czą ce dzia łal no ści ZSMP
przy WUSW w Ka to wi cach oraz nie wiel ką licz bę do ku men tów wy two rzo nych przez funk cjo -
na riu szy pio nu IV SB z te re nu Czę sto cho wy, za wie ra ją cych in for ma cje o ob cho dach mi le nij -
nych oraz in wi gi la cji dzia łal no ści Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej w Chrza no wie. 

Naj licz niej re pre zen to wa na wśród za cho wa nych w wor kach ma te ria łów jest do ku men ta -
cja pio nu V SB, do ty czą ca m.in. osób za trud nio nych w za kła dach pra cy, kon tak tów za gra -
nicz nych, dzia łal no ści po li tycz nej i związ ko wej, bie żą cej dzia łal no ści przed się biorstw. Zna -
le zio no tak że bar dzo szcze gó ło we no tat ki z do ku men ta cji Wy dzia łu V-2, któ re sta no wią
swo istą kro ni kę prze bie gu straj ków w sierp niu 1988 r. w ko pal niach ja strzęb skich. 

W jed nym z wor ków ewa ku acyj nych by ło ok. 60 mi kro fil mów akt ope ra cyj nych Wy dzia -
łu „B” KW MO w Ka to wi cach, za wie ra ją cych an kie ty per so nal ne, kwe stio na riu sze ewi den -
cyj ne oraz in ne materiały wy two rzo ne w la tach sześć dzie sią tych i sie dem dzie sią tych przez
or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa wo je wódz twa ka to wic kie go. Wśród do ku men tów pio nu „B”
moż na wy róż nić rów nież ak ta do ty czą ce wy ko rzy sty wa nych w pra cy ope ra cyj nej tzw. punk -
tów za kry tych, punk tów cza so wych i ga ra ży kon spi ra cyj nych. War to po wie dzieć też o po nad
2 tys. ne ga ty wów zdjęć ope ra cyj nych wy ko na nych przez funk cjo na riu szy pio nu „B”.

Mi mo że jesz cze w la tach dzie więć dzie sią tych w Urzę dzie Ochro ny Pań stwa pod ję to
decy zję o bra ko wa niu od na le zio nych wów czas w wor kach po zo sta wio nych przez SB nie -
wy peł nio nych dru ków i for mu la rzy, znacz ną część za war to ści prze ję tych przez IPN wor -
ków sta no wił ten wła śnie ro dzaj do ku men ta cji. By ły to za rów no kar ty ewi den cyj ne, jak
i ak ta, w tym wie le kom ple tów for mu la rzy te czek spraw ope ra cyj ne go spraw dze nia (SOS),
spraw ope ra cyj ne go roz pra co wa nia (SOR), spraw obiek to wych (SO), lo ka li kon tak to wych
(LK), miesz kań kon spi ra cyj nych (MK), czy taj nych współ pra cow ni ków (TW).

Prze ka za ne przez Urząd Ochro ny Pań stwa do za so bu ar chi wal ne go ka to wic kie go Od -
dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej wor ki za wie ra ły rów nież du żą licz bę kart ewi den cyj -
nych po cho dzą cych za rów no z kar to tek ope ra cyj nych SB, jak i kar to tek pasz por to wych. Do
po ło wy 2008 r. wy do by to z wor ków i upo rząd ko wa no po nad 60 mb kart ewi den cyj nych,
któ re po słu ży ły od two rze niu kar to te k: ogól no in for ma cyj nej, za gad nie nio wej, spraw mo bi -
li za cyj no -obro nnych (MOB) oraz te ma tycz nych – pseu do ni mów taj nych współ pra cow ni -
ków i kryp to ni mów spraw ope ra cyj nych. Ak tu al nie trwa ich di gi ta li za cja.

Rów no le gle, obok po rząd ko wa nia do ku men ta cji za cho wa nej w ca ło ści, przy stą pio no do
od twa rza nia i kon ser wa cji do ku men tów po dar tych ręcz nie. Na ich pod sta wie zre kon stru -
owa no no tat ki służ bo we, for mu la rze i spra woz da nia, sta no wią ce nie gdyś za war tość te czek
spraw ope ra cyj nych bądź se gre ga to rów z ma te ria ła mi ad mi ni stra cyj ny mi. 

W pierw szej ko lej no ści wy od ręb nio no gru py frag men tów po dar tych kart, któ re wy róż -
nia ły się cha rak te ry stycz ny mi ce cha mi, np. roz mia rem czcion ki (w przy pad ku za pi su ma -
szy no we go) lub cha rak te rem pi sma (w przy pad ku za pi su od ręcz ne go). Lek tu ra za pi sa nych
frag men tów w po szu ki wa niu kryp to ni mów spraw ope ra cyj nych, pseu do ni mów bądź na -
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zwisk fi gu ran tów spra wy, a tak że po dar tych kar tek, sta no wi jed ną z naj waż niej szych czyn -
no ści umoż li wia ją cych re kon struk cję do ku men tów. 

Przy go to wa nie od na le zio nych frag men tów kart do skle je nia wy ma ga wcze śniej sze go
wy rów na nia ich po wierzch ni, wy gła dze nia wszel kich za gięć przy po mo cy kau te rów, ro dza -
ju kon ser wa tor skich że la zek wy po sa żo nych w pod grze wa ne sta lo we stop ki, a na stęp nie
pod kle je nia za po mo cą spe cja li stycz nej ta śmy kle ją cej – Fil mo pla stu P. W cią gu trwa ją cej
od kil ka na stu mie się cy kon ser wa cji w ka to wic kim Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia nia
i Ar chi wi za cji Do ku men tów zu ży to do kle je nia od two rzo nych do ku men tów po nad 3 km fil -
mo pla stu. 

Oprócz wspo mnia nych wcze śniej TEOK wy do by tych z wor ków w for mie lu zów, od two -
rzo no nie mal 200 kwe stio na riu szy per so nal nych księ ży i za kon ni ków oraz in nych do ku -
men tów do ty czą cych du cho wień stwa. Od zy ska no także łącznie 31 to mów te czek per so nal -
nych i pra cy taj nych współ pra cow ni ków SB. 

Mi mo pro wa dzo nych od wie lu mie się cy prac po rząd ko wych i kon ser wa tor skich po zo sta ło
jesz cze do zar chi wi zo wa nia ok. 150 mb do ku men ta cji za cho wa nej w ca ło ści oraz w po sta ci
po dar tych kart. Są to za rów no ma te ria ły ope ra cyj ne, ad mi ni stra cyj ne, jak i ewi den cyj ne.

Z pro ble mem re kon struk cji znisz czo nych do ku men tów ze tknę li się pra cow ni cy nie miec -
kie go Urzę du do spraw Akt Służ by Bez pie czeń stwa by łej Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra -
tycz nej (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), któ re go za da niem sta ło się za bez pie cze nie, ar chi wi -
za cja i udo stęp nia nie ma te ria łów Sta si, po li cji po li tycz nej NRD2. Obok 173 km prze ję tych
akt, zna la zło się ok. 16 ty s. wor ków za wie ra ją cych znisz czo ne do ku men ty, z re gu ły karty
for ma tu A-4 przedar te na ok. 4–20 czę ści.

Czas po trzeb ny na prze pro wa dze nie ma nu al nej re kon struk cji ok. 45 mi lio nów kart do ku -
men tów przy za ło że niu, że w pra ce te za an ga żo wa nych bę dzie sta le nie mniej niż 30 osób,
oce nia no na ok. 700 lat. Za pro po no wa no więc opra co wa nie zde cy do wa nie bar dziej efek -
tyw ne go spo so bu od twa rza nia akt, wy ko rzy stu jąc w tym ce lu tech ni kę kom pu te ro wą. Opra -
co wa na przez Fraun ho fe r-I nst itut me to da opie ra się na wy ko rzy sta niu ska ne ra o wy daj no -
ści umoż li wia ją cej zdi gi ta li zo wa nie na wet kil ku ty się cy frag men tów na go dzi nę. Przed
di gi ta li za cją skraw ki do ku men tów umiesz cza ne są w spe cjal nej fo lii. 

Za sad ni czą ce chą opra co wa ne go przez Fraun ho fe r-I nst itut pro gra mu jest do pa so wa nie
frag men tów do ku men tów na pod sta wie wy róż nia ją cych ich cech, ta kich jak kon tur, bar wa
pa pie ru, pi smo ręcz ne, ma szy no we itp. W ce lu pod wyż sze nia wy daj no ści sys te mu wpro wa -
dzo no za ło że nie, że pod da wa ny ana li zie ma te riał znaj du je się praw do po dob nie w jed nym
wor ku. By ło to ko niecz ne ze wzglę du na ogrom ną ilość da nych, ja kie elek tro nicz ny pro -
gram re kon struk cji do ku men tów mu si prze twa rzać – do 100 TB. 

Nie zwy kle istot nym ele men tem pro ce su wir tu al nej re kon struk cji do ku men tów jest ar chi -
wi za cja zdi gi ta li zo wa nych wcze śniej frag men tów. Po szcze gól ne par tie frag men tów zdi gi ta -
li zo wa nych ory gi nal nych do ku men tów są od po wied nio ozna ko wa ne, mo gą więc zo stać od -
szu ka ne i w ra zie po trze by fi zycz nie zre kon stru owa ne.

Pro ble ma ty ka nisz cze nia do ku men tów bu dzi du że za in te re so wa nie w śro do wi sku na uko -
wym. Po świę co na jej zo sta ła m.in. kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez IPN we Wro cła wiu

Informacja o dokumentacji pochodzącej z tzw. worków ewakuacyjnych...
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2 Przed sta wio ne ni żej in for ma cje do ty czą ce re kon struk cji do ku men tów by łej po li cji po li tycz nej Sta si zo -
sta ły za miesz czo ne w ar ty ku łach au tor stwa Günte ra Bor man na oraz Ber tra ma Nic ko lay, opu bli ko wa nych
w Schri�ften�re�ihe�des�Ber�li�ner�Lan�des�be�au�ftrag�ten�für�die�Unter�la�gen�des�Sta�ats�si�cher�he�its�dien�stes�der�ehe�ma�-

li�gen�DDR, Band 21, Ber lin 2007, s. 6–28.



w grud niu 2008 r., na któ rej oma wia no za rów no aspek ty praw ne i po li tycz ne nisz cze nia akt,
a tak że je go tech ni kę, me to dy kę i ska lę3.

Pra ce kon ser wa tor skie pro wa dzo ne na ma te ria łach od zy ska nych z wor ków ewa ku acyj -
nych w Od dzia le IPN w Ka to wi cach spo tka ły się rów nież z za in te re so wa niem ze stro ny me -
diów. In for ma cjom do ty czą cym po stę pów tych prac po świę co ne by ły m.in. kon fe ren cje pra -
so we or ga ni zo wa ne przez ka to wic ki Od dział IPN, na któ rych oma wia na by ła pro ble ma ty ka
od twa rza nia znisz czo nych do ku men tów. Rów nież w ar ty ku łach pra so wych po ru sza no kwe -
stię opra co wa nia uzyskanych w tak nie ty po wy spo sób ma te ria łów ar chi wal ny ch4.

Hi sto rię do ku men ta cji prze ję tej w wor kach ewa ku acyj nych przez IPN w Ka to wi cach
przed sta wia film do ku men tal ny zre ali zo wa ny przez Ję drze ja Lip skie go i Pio tra Mie le cha
pt.: „Po tar ga na hi sto ria”, wy świe tla ny m.in. przy oka zji zor ga ni zo wa nej w 2009 r. No cy
Mu ze ów, w ra mach któ rej za pre zen to wa no Wir tu al ne Mu zeum IPN w Ka to wi ca ch5.

Pra ce re kon struk cyj ne do ku men ta cji prze zna czo nej przez SB do znisz cze nia, a za cho wa -
nej w tzw. wor kach ewa ku acyj nych trwa ją w ka to wic kim Od dzia ło wym Biu rze Udo stęp nia -
nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów od 2006 r. Opra co wy wa nie ma te ria łów zna le zio nych
w wor kach prze ka za nych przez Urząd Ochro ny Pań stwa nie zo sta ło jesz cze za koń czo ne.
Po dar te, czę sto wy mie sza ne oraz od dzie lo ne od okła dek luź ne do ku men ty wy ma ga ją sca le -
nia i nada nia im wła ści we go, czy tel ne go ukła du. 

Roz po zna ne i upo rząd ko wa ne ma te ria ły ar chi wal ne są nie zwy kle cen nym źró dłem hi sto -
rycz nym po zwa la ją cym spoj rzeć na rze czy wi stość PRL znacz nie sze rzej. Ty sią ce te czek
spraw ope ra cyj nych i akt ad mi ni stra cyj nych za miast ulec znisz cze niu zachowały się, dzię -
ki cze mu mo że my od kryć me cha ni zmy funk cjo no wa nia ko mu ni stycz nych or ga nów bez pie -
czeń stwa i ich dzia łań wy mie rzo nych w spo łe czeń stwo. Za war te w ak tach in for ma cje da ją
tak że ob raz za an ga żo wa nia spo łe czeń stwa w wal kę z sys te mem to ta li tar nym. 

Wojciech�Krupa,�Jarosław�Łabowicz
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3 Kon fe ren cja na uko wa „Do�ku�men�ty�znisz�czyć!”�Pro�ces�nisz�cze�nia�do�ku�men�ta�cji�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa

PRL�w� la�tach�1989–1990 od by ła się we Wro cła wiu w dniu 1 XII 2008 r. Or ga ni za to rem kon fe ren cji by ło
Oddzia ło we Biu ro Ar chi wi za cji i Udo stęp nia nia Do ku men tów IPN we Wro cła wiu, zob.
http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/2/8472/Kon fe ren cja_na uko wa_Do ku men ty_znisz czyc__Wroc law_1_grud -
nia_2008_r.html, 25 VI 2010 r.

4 J. Dyt kow ski, IPN�od�twa�rza�es�bec�kie�ak�ta, „Nasz Dzien nik”, 29 XII 2009.
5 Wir tu al ne Mu zeum do stęp ne jest na stro nie in ter ne to wej http://www.ip n- areszt.pl/IPN -K at ow ice,

25 VI 2010 r.



Mi�chał�Kur�kie�wicz,�Bar�tło�miej�Nosz�czak

Okiem so wiet ni ka 
– ra port do rad cy z Mi ni ster stwa
Bez pie czeń stwa Pań stwo we go ZSRS
o pra cy pol skie go Mi ni ster stwa

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 
(8 czerw ca 1951 r.)

Apa rat bez pie czeń stwa od gry wał de cy du ją cą ro lę w re ali zo wa niu po li ty ki ko mu ni -
stycz nych władz Pol ski Lu do we j1. Je go pra ca zo sta ła zor ga ni zo wa na na wzór mo -
de lu so wiec kie go przy po mo cy ofi ce rów (fak tycz nie roz ka zo daw ców) z or ga nów

bez pie czeń stwa ZSR S2, któ rzy w Pol sce po ja wi li się jesz cze w trak cie woj ny (do kład nie
w lip cu 1944 r.)3. W gru pie płk. Sta ni sła wa Rad kie wi cza zna leź li się ofi cjal ny do rad ca do
spraw or ga ni za cji pol skie go apa ra tu bez pie czeń stwa ppłk Bie la jew i łącz nik po mię dzy Rad -
kie wi czem a NKGB ppłk Szkla ren ko4. W sierp niu 1944 r., na mo cy po ro zu mie nia z 26 lip -
ca 1944 r. po mię dzy PKWN a rzą dem ZSRS w spra wie wza jem nych re la cji po wkro cze niu
Ar mii Czer wo nej do Pol ski, de le go wa no do tzw. Pol ski Lu bel skiej pięt na stu do rad ców
NKGB w za kre sie dzia łań ope ra cyj nych, śled czych, ochro ny rzą du, szy frów, a tak że wię -
zień i obo zó w5. Mie li oni istot ny wpływ na kształ to wa nie struk tu ry, za kre su pra cy i me tod
dzia łal no ści Re sor tu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go. Po mi mo te go ofi cjal nie o ich przy sła nie
zwró co no się do pie ro w stycz niu 1945 r., a 20 lu te go 1945 r. za le ga li zo wa no ich obec ność,
wy da jąc uchwa łę Pań stwo we go Ko mi te tu Obro ny ZSRS, któ ra wpro wa dza ła in sty tu cję

1 Li te ra tu ra od no szą ca się do hi sto rii apa ra tu bez pie czeń stwa w Pol sce Lu do wej li czy co raz wię cej po zy -
cji. W dal szym cią gu bra ku je jed nak opra co wa nia mo no gra ficz ne go na te mat dzia łal no ści so wiec kich do rad -
ców w MBP i KdsBP; zob. W. Fra zik, B. Kop ka, G. Maj chrzak, Dzie�je�apa�ra�tu�re�pre�sji�w Pol�sce�Lu�do�wej
(1944–1989).�Stan�ba�dań�[w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki.�Za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu -
siał, Kra ków 2006, s. 63–116. 

2 Ko lej no by ły to: od kwiet nia 1943 r. do mar ca 1946 r. – Lu do wy Ko mi sa riat Bez pie czeń stwa Pań stwo -
we go, od mar ca 1946 r. do mar ca 1953 r. – Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pań stwo we go, od mar ca 1953 r. do
mar ca 1954 r. – Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych oraz od mar ca 1954 r. do 1991 r. – Ko mi tet Bez pie czeń -
stwa Pań stwo we go.

3 Sze rzej o hi sto rii za leż no ści pol skie go re sor tu bez pie czeń stwa od ZSRS zob. P. Ko ła kow ski, NKWD
i GRU�na�zie�miach�pol�skich�1939–1945, War sza wa 2002, s. 277 i nn.; M. Kor kuć, „Kuj�by�sze�wia�cy”�–�awan�-
gar�da�UB, „Ar ca na” 2002, nr 46–47, s. 91 i nn.

4 P. Ko ła kow ski, op.�cit., s. 278. 
5 Tecz�ka� spe�cjal�na� J. W.� Sta�li�na.� Ra�por�ty� NKWD� z Pol�ski� 1944–1946, wy bór i oprac. T. Ca riew ska ja,

A. Chmie larz, A. Pacz kow ski, E. Ro sow ska, S. Rud nic ki, War sza wa 1998, s. 63–67. 
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dorad ców przy Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i przy Mi ni ster stwie Ad mi ni -
stra cji Pu blicz ne j6. Naj waż niej szym za da niem tej wy spe cja li zo wa nej gru py ofi ce rów by ło
szko le nie pol skich kadr w dzia łal no ści agen tu ral no -śle dczej. 

Pra cą spe cja li stów kie ro wa li w Pol sce ko lej no głów ni do rad cy – tzw. so wiet ni cy: gen.
Iwan Sie row (od mar ca do kwiet nia 1945 r.), gen. Ni ko łaj Se li wa now ski (od kwiet nia
1945 r. do ma ja 1946 r.), płk Sier giej Da wy dow (od ma ja 1946 r. do mar ca 1950 r.), płk Mi -
cha ił S. Bie zbo ro dow (od mar ca 1950 r. do czerw ca 1953 r.), gen. Ni ko łaj Ko wal czuk
(od czerw ca do lip ca 1953 r.), płk Se ra fim N. La lin (od lip ca 1953 r. do wrze śnia 1954 r.)
i płk Gie or gij Jew do ki mien ko (od wrze śnia 1954 r. do li sto pa da 1956 r.). Wszy scy urzę do -
wa li przy mi ni strze bez pie czeń stwa pu blicz ne go Sta ni sławie Rad kie wi czu, bę dąc jed no cze -
śnie je go oso bi sty mi do rad ca mi7. Po sia da li oni wła sny sztab, któ re go sie dzi bą by ła Am ba -
sa da So wiec ka w War sza wie oraz wła sną roz bu do wa ną sieć agen tu ral ną. By li za ra zem
zwierzch ni ka mi do rad ców w po szcze gól nych struk tu rach pol skie go re sor tu bez pie czeń stwa
– tak na szcze blu cen tral nym, jak i te re no wym. So wiet ni cy otrzy my wa li in struk cje bez po -
śred nio z Krem la i ze swo jej stro ny kon tro lo wa li re ali za cję za dań po li tycz nych i go spo dar -
czych w Pol sce8. Niż si ran gą do rad cy pra co wa li w wo je wódz kich i po wia to wych urzę dach
bez pie czeń stwa, gdzie w wie lu przy pad kach peł ni li funk cje sze fów lub za stęp ców sze fó w9.
Od 1947 r. stop nio wo od wo ły wa no do rad ców ze szcze bla po wia to we go. Do po ło wy lat
pięć dzie sią tych ofi ce ro wie so wiec kich służb spe cjal nych kie ro wa li już pra wie wszyst ki mi
de par ta men ta mi i sa mo dziel ny mi wy dzia ła mi MBP: ka dra mi, ad mi ni stra cją, biu rem woj -
sko wym, kontr wy wia dem, fi nan sa mi, łącz no ścią, szko le niem, uzbro je niem, ochro ną naj -
wyż szych władz par tyj no -pa ństw owych i za opa trze nie m10. 

Da ne od no szą ce się do licz by do rad ców na le ży trak to wać ja ko przy bli żo ne. Oce nia się,
że w la tach 1944–1954 wśród 450 funk cjo na riu szy pra cu ją cych w cen tra li re sor tu bez pie -
czeń stwa by ło co naj mniej 46 do rad ców so wiec kich. Do po ło wy 1953 r. w cen tra li MBP
pra co wa ło ich 35, a przy wo je wódz kich urzę dach bez pie czeń stwa pu blicz ne go po jed nym
lub po dwó ch11. W 1954 r. mia ło w Pol sce prze by wać 89 do rad có w12. Z chwi lą roz wią za -
nia MBP i po wo ła nia w je go miej sce Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (gru -
dzień 1954 r.) licz ba ta zma la ła do 12 osó b13. 

Za gad nie nie dzia łal no ści ofi ce rów so wiec kich i pod po rząd ko wa nych im służb, w tym
m.in. ich od po wie dzial no ści za ła ma nie pra wo rząd no ści w Pol sce, cze ka na dal na swo je go
ba da cza. Wia do mo już jed nak, że do rad cy kon tro lo wa li w Pol sce Lu do wej pra wi dło we wy -

6 S. Kri wien ko, Do�ku�men�ty�z ,,tecz�ki�spe�cjal�nej”�Sta�li�na [w:] NKWD�o Pol�sce�i Po�la�kach.�Re�ko�ne�sans�ar�-
chi�wal�ny, red. W. Ma ter ski, A. Pacz kow ski, War sza wa 1996, s. 27–28. 

7 H. Do mi ni czak, Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�PRL�1944–1990.�Roz�wój�i dzia�łal�ność�w świe�tle�do�ku�men�tów
MSW, War sza wa 1997, s. 39. 

8 Z. Bła żyń ski, Mó�wi�Jó�zef�Świa�tło.�Za�ku�li�sa�mi�bez�pie�ki�i par�tii�1940–1955, War sza wa 2003, s. 18. 
9 K. Szwa grzyk, Ro�la�ofi�ce�rów�so�wiec�kich�w apa�ra�cie�bez�pie�czeń�stwa�Pol�ski�(„cy�wil�nym”�i woj�sko�wym)

[w:] W ob�ję�ciach�Wiel�kie�go�Bra�ta.�So�wie�ci�w Pol�sce�1944–1993, red. K. Ro kic ki, S. Stę pień, War sza wa 2009,
s. 205. 

10 Sze rzej na ten te mat zob. Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce.�Ka�dra�kie�row�ni�cza, t. I: 1944–1956, red.
K. Szwa grzyk, War sza wa 2005, s. 77–96; K. Szwa grzyk, Ro�la�ofi�ce�rów�so�wiec�kich…, s. 205.

11 A. Pacz kow ski, Dzie�ci�Fe�lik�sa�Ed�mun�do�wi�cza.�Zwią�zek�Ra�dziec�ki�a pol�ski�apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w la�-
tach�1944–1956, „Rzecz po spo li ta”, 27–28 I 1996, s. 16. 

12 A. No sko wa, G. Mu rasz ko, In�sti�tut�so�wiec�kich�so�wiet�ni�kow�w wo�stocz�noj�Jew�ro�pie�w 40–50�go�dy�XX�w.
[w:] Pol�ska–�ZSRS�1945–1989.�Wy�bra�ne�pro�ble�my�po�li�tycz�ne,�dzie�dzic�two�prze�szło�ści, red. E. Du ra czyń ski,
A. Sa cha row, Mo skwa 2005, s. 138. 

13 Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w Pol�sce…, t. I, s. 59. 

Michał�Kurkiewicz,�Bartłomiej�Noszczak
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ko ny wa nie dy rek tyw pły ną cych z Mo skwy. Ich in sty tu cja, po dob nie zresz tą jak w in nych
pań stwach za że la zną kur ty ną (w okre sie kon flik tu na li nii Mo skwa –Be lgrad usu nię to ich
w 1948 r. z Ju go sła wii), by ła jed nym z naj waż niej szych in stru men tów kon tro li i roz sze rza -
nia sta li now skie go mo de lu ko mu ni zmu 14. So wiec cy spe cja li ści ani mo wa li wie le dzia łań
pol skie go apa ra tu bez pie czeń stwa – w tym te naj waż niej sze zwią za ne z wal ką z le gal ną
i nie le gal ną opo zy cją po li tycz ną, struk tu ra mi woj sko wy mi pod zie mia nie pod le gło ścio we go
i Ko ścio łe m15. Wpły wa li jed no cze śnie na za kres i ska lę ter ro ru sto so wa ne go przez
RBP/MBP/KdsBP. 

W paź dzier ni ku 1951 r. Biu ro Po li tycz ne WKP(b) przy ję ło In struk cję dla do rad ców
MGB ZSRS w or ga nach bez pie czeń stwa pań stwo we go kra jów de mo kra cji lu do wej. Po wo -
dem jej wy da nia by ły tar cia, ja kie po ja wi ły się po mię dzy do rad ca mi MGB a sze fa mi lo kal -
nych par tii. W oce nie An drze ja Skrzyp ka in struk cja roz strzy ga ła głów ny spór kom pe ten cyj -
ny na ko rzyść kie row nic twa par tyj ne go (w przy pad ku Pol ski – PZPR) i kie row nic twa
lo kal ne go MGB. Ani głów ny do rad ca, ani pod le gli mu funk cjo na riu sze nie mo gli nie li czyć
się z miej sco wą hie rar chią par tyj ną, a zwłasz cza służ bo wą, i kon tak to wać się „na ro bo czo”
z wyż szy mi ran gą. Zo sta li zo bo wią za ni do po wstrzy my wa nia się od bez po śred nich in ge ren -
cji w dzia ła nia osób i ko mó rek, któ rym do ra dza li, oraz do prze ka zy wania su ge stii i rad
wyłącznie ust nie. Z dru giej stro ny, mie li nad zo ro wać dzia łal ność ope ra cyj ną i śled czą urzę -
dów oraz stan go to wo ści bo jo wej wojsk we wnętrz nych. O moż li wo ści in for mo wa nia tych,
któ rym do ra dza li, de cy do wa ło upo waż nie nie MGB. Po dob nie, by ło ono nie zbęd ne do pod -
ję cia aresz to wa ń16. Dzia łal ność do rad ców spo tka ła się w Pol sce z otwar tą kry ty ką w po ło -
wie li sto pa da 1954 r.17 Kwe stię ła ma nia przez nich pra wo rząd no ści po ru szył 19 paź dzier ni -
ka 1956 r. Wła dy sław Go muł ka w trak cie roz mów w Bel we de rze z de le ga cją so wiec ką.
Obec ny na tym spo tka niu I se kre tarz KC KPZS Ni ki ta Chrusz czow za po wie dział ich od wo -
ła nie (przy czym nie jest do koń ca pew ne, czy cho dzi ło mu o do rad ców woj sko wy ch18, czy
tych z pio nu MWD–MGB)19. W dniu 22 paź dzier ni ka te go ro ku Pan ta lej mon Kon dra ti je -
wicz Po no ma rien ko wrę czył no we mu I se kre ta rzo wi KC PZPR Wła dy sła wo wi Go muł ce
list, w któ rym Pre zy dium KC KPZS in for mo wa ło go, że wy łącz nie od stro ny pol skiej za le -
ży ode sła nie ra dziec kich do rad ców re sor tu bez pie czeń stwa i woj ska do ZSRS; Po la cy mie -
li wol ną rę kę w okre śle niu ich licz by i ro li, ja ką mie li by peł ni ć20. Ostat ni do rad cy opu ści li
Pol skę na prze ło mie 1958 i 1959 r. Nie ozna cza ło to utra ty peł nej kon tro li ZSRS nad pol -
skim apa ra tem bez pie czeń stwa. Ofi ce ro wie so wiec kie go apa ra tu po li cyj ne go na dal udzie la -
li mu wy dat nej po mo cy; nie by ła jed nak już tak bar dzo wi docz na i nie krę po wa ła tak dzia -
łal no ści pe ere low skich spec służb, jak w la tach 1944–1956. 

14 A. No sko wa, G. Mu rasz ko, op.�cit., s. 138 i nn. 
15 H. Do mi ni czak, Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�PRL�w wal�ce�z Ko�ścio�łem�ka�to�lic�kim�1944–1990.�W świe�tle

doku�men�tów�MSW, War sza wa 2000, s. 39; K. Szwa grzyk, Ro�la�ofi�ce�rów�so�wiec�kich…, s. 208. 
16 A. Skrzy pek, Me�cha�ni�zmy�uza�leż�nie�nia.�Sto�sun�ki�pol�sko�-r�adzie�ckie�1944–1957, Puł tusk 2002, s. 289. 
17 A. Pacz kow ski, Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�w la�tach�Od�wil�ży:�ca�sus�Pol�ski, „Ze szy ty Hi sto rycz ne” 1995,

nr 114, s. 14–17. 
18 So wiec cy do rad cy woj sko wi funk cjo no wa li w struk tu rach lu do we go Woj ska Pol skie go od 1952 r. Przy

mi ni strze obro ny na ro do wej utwo rzo no sta no wi sko Głów ne go Do rad cy Woj sko we go, któ ry pod le gał mi ni stro -
wi obro ny ZSRS i sze fo wi Szta bu Ge ne ral ne go Ar mii Ra dziec kiej. Sze rzej na ten te mat zob. E. Na le pa, Ofi�-
ce�ro�wie�ra�dziec�cy�w Woj�sku�Pol�skim�w la�tach�1943–1968, War sza wa 1992.

19 A. Skrzy pek, op.�cit., s. 407–408.
20 Ibi�dem, s. 418. 
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Da le ko idą ce moż li wo ści wpły wu do rad ców na dzia ła nia pol skie go re sor tu bez pie czeń -
stwa zna ko mi cie ilu stru je pre zen to wa ne ni żej źró dło. Jest to ra port z 8 czerw ca 1951 r.,
w któ rym ano ni mo wy ofi cer MGB do ko nał kry tycz nej ana li zy pra cy naj waż niej szych de -
par ta men tów MBP. Cha rak ter opra co wa nia, któ re obej mo wa ło wła ści wie ca łą struk tu rę pol -
skie go re sor tu, wska zu je na to, że je go au to rem był naj praw do po dob niej głów ny do rad ca
z ra mie nia MGB Mi cha ił S. Bie zbo ro dow. 

Do naj waż niej szych nie do cią gnięć w dzia łal no ści MBP so wiet nik za li czył: ni ski po ziom
pra cy agen tu ry, sła be przy go to wa nie kie row nic twa de par ta men tów re sor tu do pra cy z sie cią
agen tu ral ną, nie prze strze ga nie w pra cy z nią pod sta wo wych za sad kon spi ra cji i sła be zdy -
scy pli no wa nie funk cjo na riu szy. Zwró cił też uwa gę na ni ski po ziom pra cy struk tur re sor tu
od po wie dzial nych za ochro nę go spo dar ki na ro do wej, wal kę z prze ciw ni ka mi po li tycz ny mi,
a tak że au to ra mi ano ni mów i ulo tek, na stęp nie wa dli wy sys tem płac w MBP oraz nie ko -
rzyst ny wzrost licz by funk cjo na riu szy w te re nie, ni ski po ziom tam tej szych kadr kie row ni -
czych oraz wa dli wy obieg in for ma cji. W ce lu na pra wy wszyst kich tych nie pra wi dło wo ści
przy go to wał dwu dzie sto punk to wy pro gram re form. 

Z od ręcz nej no tat ki mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go gen. Sta ni sła wa Rad kie wi cza
do łą czo nej do in for ma cji wy ni ka, że 17 czerw ca 1951 r. prze ka zał jej treść wi ce mi ni strom
re sor tu Wa cła wo wi Le wi kow skie mu, gen. Mie czy sła wo wi Miet kow skie mu, gen. Ro ma no -
wi Rom kow skie mu i gen. Kon ra do wi Świe tli ko wi. Wszy scy mie li ją omó wić w naj bliż -
szych dniach. Nie uda ło się jed nak usta lić, ja ki re zo nans wy wo ła ły na szcze blu kie row ni -
czym MBP uwa gi ra dziec kie go do rad cy. 

Pre zen to wa ne źró dło do star cza wie lu in for ma cji o funk cjo no wa niu pol skie go re sor tu
bez pie czeń stwa, a przede wszyst kim o trud no ściach, z ja ki mi na po cząt ku lat pięć dzie sią -
tych bo ry ka ło się je go kie row nic two i sze re go wi funk cjo na riu sze. Do ku ment jest wia ry god -
ny i obiek tyw ny. Za war te w nim usta le nia po twier dza ją in ne ma te ria ły spra woz daw cze re -
sor tu bez pie czeń stwa. Źró dło jest pu bli ko wa ne po raz pierw szy, ma sta tus jaw no ści,
z nie wiel ki mi – ko niecz ny mi – po praw ka mi za cho wa no je go ory gi nal ną pi sow nię. W tłu -
ma cze niu sta ra no się od dać cha rak te ry stycz ny dla ję zy ka so wiec kie go apa ra tu po li cyj ne go
biu ro kra tycz ny żar gon. Nie któ re bo wiem po cho dzą ce z nie go zwro ty zo sta ły prze ję te z ję -
zy ka ro syj skie go i by ły po wszech nie sto so wa ne przez pol ski apa rat bez pie czeń stwa. Au to -
rom nie uda ło się usta lić dat śmier ci nie któ rych funk cjo na riu szy wy mie nio nych w ra por cie.
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TEKST�ŹRÓ�DŁA

[1951�czer�wiec�8,�War�sza�wa]�–�In�for�ma�cja�nie�zna�ne�go�z imie�nia�i na�zwi�ska�ofi�ce�ra�MGB
o uchy�bie�niach�w pra�cy�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jnej�or�ga�nów�MBP

Ści śle taj ne

In�for�ma�cja�o bra�kach�w pra�cy�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jnej�or�ga�nów�bez�pie�czeń�stwa�
pu�blicz�ne�go

W or ga nach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, tak w cen tra li, jak i w te re nie, od no to wa no
licz ne, po waż ne bra ki w pra cy agen tu ral no -op er acy jn ej1. Naj waż niej sze z nich to: 

I. Ni�ska�ja�kość�apa�ra�tu�agen�tu�ral�no�-i�nfo�rm�acy�jn�ego,�nie�umie�jęt�ność�zde�cy�do�wa�nej
więk�szo�ści�agen�tu�ry�prze�nik�nię�cia�do�sze�re�gów�wro�ga�i ujaw�nia�nia�je�go�za�mie�rzeń,�zły
do�bór�i złe�przy�go�to�wa�nie�kan�dy�da�tów�do�wer�bun�ku,�znacz�na�licz�ba�wer�bun�ków�nie�-
ce�lo�wych,�prze�ce�nia�nie�zna�cze�nia�tzw.�kon�tak�tów�po�uf�nych�(osób�za�ufa�nych)�i nie�do�-
ce�nia�nie�wy�kwa�li�fi�ko�wa�nej�agen�tu�ry.

Ana li za ma te ria łów do ty czą cych pra cy sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej wy ka zu je, że
pra ca ta w wie lu wy dzia łach de par ta men tów jest na ni skim po zio mie i w znacz nej mie rze
nie za pew nia wy ko na nia za dań sto ją cych przed or ga na mi bez pie czeń stwa pań stwo we go.
Tak na przy kład:

1) We dług sta nu na maj 1951 ro ku w sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej De�par�ta�men�tu�III�2

i je go or ga nów te re no wych znaj do wa ło się 124 agen tów, 238 re zy den tów i 7344 in for ma to -
rów. Z za pla no wa nych 13 696 spo tkań z agen tu rą nie od by ło się 2088, co sta no wi oko ło
16 proc. W kwiet niu br. po li nii wal ki z ban dy ty zme m3 zie lo no gór ski Wo je wódz ki Urząd
Bez pie czeń stwa otrzy mał 154 do nie sie nia od agen tu ry, olsz tyń ski – 105, war szaw ski – 153,
kie lec ki – 209, lu bel ski – 85, ka to wic ki – 247. Jed nak z wy mie nio nej licz by do nie sień nie
otrzy�ma�no�w tych�wo�je�wódz�twach�ani�jed�ne�go�na�pod�sta�wie agen�tu�ral�ne�go�roz�pra�co�-
wa�nia. Szcze ciń ski WUBP otrzy mał w tym okre sie 147 do nie sień od agen tu ry, z któ rych
tyl ko 9 do ty czy ło ele men tu pod le ga ją ce go ob ser wa cji. Kie row nic two wy dzia łów III bra ło
udział je dy nie w 958 kon tro l nych spo tka niach, co sta no wi 7 proc. ogól nej licz by spo tkań
z agen tu rą. W sie ci agen tu ral nej wy dzia łów III znaj du je się wie le osób, któ rych wer bu nek
prze pro wa dzo no nie ce lo wo i w efek cie agen tu ra ta nie ma od po wied nie go po dej ścia do śro -
do wi ska zwią za ne go z pod zie miem.

1 Zob. obo wią zu ją ce w tym okre sie szcze gó ło we za le ce nia do ty czą ce pra cy funk cjo na riu szy re sor tu bez pie czeń -
stwa z agen tu rą: In�struk�cja�(tym�cza�so�wa)�o po�zy�ska�niu,�pra�cy�i ewi�den�cji�agen�tu�ral�no�-i�nfo�rm�acy�jnej�sie�ci [w:] In�-
struk�cje�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�1945–1989, oprac. T. Ru zi kow ski, War sza wa 2004, s. 23–30. 

2 De par ta ment III – pion MBP od po wie dzial ny przede wszyst kim za wal kę ze zbroj nym pod zie miem
niepod le gło ścio wym. 

3 To pe jo ra tyw ne okre śle nie zaj mo wa ło szcze gól ne miej sce w al fa be cie po li tycz nym Pol ski Lu do wej. Od -
no si ło się do or ga ni za cji zbroj nych pol skie go pod zie mia nie pod le gło ścio we go. Po ję cie „ban dy” nie tyl ko od -
da wa ło rze czy wi sty – wro gi sto su nek ko mu ni stów do tej czę ści ich po li tycz nych prze ciw ni ków, ale tak że mia -
ło w ja kimś stop niu le gi ty mi zo wać bez względ ną z ni mi wal kę. War to za uwa żyć, że po dob ną ter mi no lo gię
sto so wa li w cza sie woj ny Niem cy, któ rzy pol skich par ty zan tów okre śla li mia nem „ban dy tów” („Ban di ten”,
„Po lni sche Ban di ten”), a ich zbroj ne for ma cje „ban da mi” („Ban den”).
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2) W De�par�ta�men�cie� IV4 w sie ci agen tu ral no -i nfo rm acy jnej znaj du je się 33 agen tów
i 307 in for ma to rów. Oprócz te go jest 107 tzw. kon tak tów po uf nych (za ufa nych osób), z któ -
ry mi od by wa się spo tka nia, tak jak z agen tu rą. W de par ta men cie jest bar dzo ma ło zdol nej, do -
brze pra cu ją cej agen tu ry. W wie lu in sty tu cjach ma ją cych waż ne zna cze nie pań stwo we agen -
tu ry nie ma w ogó le al bo jest jej nie wiel ka licz ba. W Mi ni ster stwie Prze my słu Cięż kie go jest
5 in for ma to rów, w Mi ni ster stwie Prze my słu Spo żyw cze go – 3, w Na ro do wym Ban ku Pol -
skim, na po nad 4 ty sią ce pra cow ni ków, jest tyl ko 6 in for ma to rów. Sieć agen tu ral no -i nfo r -
macy jna bę dą ca obiek tem za in te re so wa nia De par ta men tu IV jest sła bo przy uczo na i na kie ro -
wa na na roz pra co wa nie ele men tu pod le ga ją ce go ob ser wa cji. W re zul ta cie agen tu ra ta
do star cza ma te riał in for ma cyj ny, któ ry nie ma wiel kie go zna cze nia ope ra cyj ne go. 54 roz pra -
co wa nia agen tu ral ne, któ re pro wa dzi IV De par ta ment, są w więk szo ści bez per spek tyw ja ko
za ło żo ne na pod sta wie przy pad ko wych ma te ria łów. W roz pra co wa niach prze wa ża ją ma te ria -
ły do ty czą ce prze szło ści fi gu ran tów, a bra ku je da nych o ich obec nej wro giej dzia łal no ści.

3) Za miast pro wa dze nia wer bun ku cen nych agen tów w ope ra cyj nych de par ta men tach
sze ro ko roz po wszech nio na jest prak ty ka zdo by wa nia tzw. kon tak tów po uf nych (za ufa nych
osób), przed któ ry mi de kon spi ru je się za in te re so wa nie or ga nów bez pie czeń stwa po szcze -
gól ny mi oso ba mi i obiek ta mi roz pra co wań. 

II. Wy�żej�wy�mie�nio�ne�fak�ty�świad�czą�ce�o ni�skiej�ja�ko�ści�apa�ra�tu�agen�tu�ral�no�-i�nfor�-
m�acy�jn�ego� or�ga�nów� bez�pie�czeń�stwa� są� efek�tem� te�go,� że� w więk�szo�ści� kie�row�nic�two
tych�or�ga�nów�nie�słu�ży�przy�kła�dem�w pra�cy�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jnej�i wy�cho�waw�czej
wo�bec�pra�cow�ni�ków�ope�ra�cyj�nych.�Ode�rwa�ne�od�głów�nej�czę�ści�pra�cy�or�ga�nów�bez�-
pie�czeń�stwa� prze�pro�wa�dza� bar�dzo� ma�ło� wer�bun�ków� cen�nych� agen�tów,� z agen�tu�rą
pra�cu�je�źle�al�bo�w ogó�le�nie�pra�cu�je,�nie�kie�ru�je� też�waż�niej�szy�mi�roz�pra�co�wa�nia�mi
agen�tu�ral�ny�mi. Tak na przy kład:

1) Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu III Wo lań ski 5 nie ma na kon tak cie agen tu ry. Okre -
so wo by wa w urzę dach wo je wódz kich, gdzie spo ty ka się z agen tu rą roz pra co wu ją cą ban dy.
Kie row nic two De par ta men tu III nie ma gra fi ku kon tro l nych spo tkań z agen tu rą. 

2) Za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu V6 Wienc kow ski 7 nie pro wa dzi wer bun ku agen tu -
ry, a na czel ni cy wy dzia łów wer bu ją bar dzo ma ło. Na spo tka niach kon tro l nych kie row nic -
two De par ta men tu V by wa bar dzo rzad ko, sta no wi sie ci agen tu ral nej i prak tycz nej z nią pra -
cy po świę ca bar dzo ma ło uwa gi. Za wy jąt kiem nie któ rych przy pad ków roz pra co wa nia
agen tu ral ne nie są kon tro lo wa ne, a ich sta nem nikt się nie in te re su je. Znacz na część roz pra -

4 De par ta ment IV – pion MBP od po wie dzial ny za ochro nę go spo dar ki na ro do wej. 
5 Sta ni sław Wo lań ski (ur. 1918 r.) – czło nek PPR, PZPR, płk, od czerw ca 1945 r. za stęp ca do wód cy ds. po -

li tycz no -w ych owa wczych KBW, od paź dzier ni ka 1945 r. za stęp ca do wód cy KBW na Dol ny Śląsk, od sier pnia
1946 r. za stęp ca do wód cy KBW we Wro cła wiu, od stycz nia 1948 r. p.o. do wód cy 4. Bry ga dy KBW, od wrześ -
nia 1949 r. szef szta bu KBW, od wrze śnia 1950 r. wi ce dy rek tor De par ta men tu III MBP, od paź dzier ni ka 1953 r.
ko men dant głów ny MO. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu 1959 r. 

6 De par ta ment V – pion MBP od po wie dzial ny za kon tro lo wa nie oraz prze ciw dzia ła nie uzna nym za wro -
gie pań stwu or ga ni za cje po li tycz ne, spo łecz ne, a tak że Ko ścio ły i związ ki wy zna nio we. 

7 Wła ści wie Ka rol Więc kow ski (alias Ze non Sta chu la) (1917–1991) – płk re sor tu bez pie czeń stwa, czło nek
PPR, PZPR, ofi cer ra dziec ki prze szko lo ny przez NKWD, w cza sie II woj ny świa to wej wal czył w ra dziec kiej par -
ty zant ce na te re nach Pol ski. Od li sto pa da 1945 r. kie row nik Sek cji 4 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od lip ca
1946 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu V MBP, od grud nia 1946 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu II
De par ta men tu V z p.o. na czel ni ka te go de par ta men tu, od ma ja 1947 r. na czel nik Wy dzia łu III De par ta men tu VI,
od ma ja 1950 r. wi ce dy rek tor De par ta men tu V, od stycz nia 1953 r. dy rek tor De par ta men tu XI, od stycz nia 1955 r.
dy rek tor De par ta men tu VI KdsBP, od czerw ca 1955 r. dy rek tor De par ta men tu IX, od li sto pa da 1956 r. dy rek tor
Biu ra „T” MSW, od grud nia 1957 r. p.o. za stęp cy dy rek to ra Biu ra Pasz por tów Za gra nicz nych MSW, od mar ca
1958 r. za stęp ca dy rek to ra Biu ra Pasz por tów Za gra nicz nych MSW. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu 1960 r. 
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co wań agen tu ral nych pro wa dzo na jest w de par ta men cie z na ru sze niem prze pi sów i cha -
otycz nie. W spra wach tych bra ku je: po zwo leń na ich pro wa dze nie, pla nów przed się wzięć
agen tu ral no -op er acy jnych, me mo ran dów, spi sów osób pod le ga ją cych roz pra co wa niu, a na -
wet da nych o pra cu ją cej agen tu rze. Spo śród 7 wy dzia łów ope ra cyj nych w De par ta men cie V
pra ca agen tu ral no -op er acy jna jest pro wa dzo na naj sła biej w I, II i VII.

a) I tak w Wy dzia le I zaj mu ją cym się roz pra co wy wa niem pod zie mia WRN i re ak cyj ne -
go ele men tu by łej PPS8, na 26 eta tów za twier dzo nych dla pra cow ni ków ope ra cyj nych, pra -
cow ni ków jest tyl ko 11. Za stęp cy na czel ni ka wy dzia łu nie ma. Pra ca z agen tu rą stoi w tym
wy dzia le na ni skim po zio mie, spo tka nia z agen tu rą od by wa ją się nie re gu lar nie, do spo tkań
z agen tu rą pra cow ni cy są źle przy go to wa ni, za da nia agen tu ry są nie kon kret ne. W wy dzia le
w cią gu dwóch mie się cy nie by ło spo tkań z 8 agen ta mi, w cią gu 3 mie się cy – z 3 agen ta mi,
w cią gu 4 mie się cy – z dwo ma. Z pro wa dzo nych w wy dzia le 13 roz pra co wań agen tu ral nych
ak tyw nie pro wa dzo ne jest tyl ko jed no – „Szu ra”, po zo sta łe są sła bo za bez pie czo ne agen tu -
ral nie, a w czte rech spra wach w ogó le nie ma agen tu ry („Nie ujaw nie ni”, „Ro dzi na”, „Che -
mia” – za ło żo na w 1948 ro ku i „Kor sarz” – za ło żo na w 1949 ro ku). Z 43 za re je stro wa nych
spraw, w 12 nie ma agen tu ry i pla nów przed się wzięć agen tu ral no -op er acy jnych. Na czel nik
Wy dzia łu I He re r9 nie zna sta nu więk szo ści roz pra co wań agen tu ral nych. W roz pra co wa -
niach nie ma żad nych wska zó wek na czel ni ka wy dzia łu ani kie row nic twa de par ta men tu. Do
pra cy agen tu ral no -op er acy jnej He rer od no si się pa syw nie, nie chce pra co wać w or ga nach
bez pie czeń stwa, oświad cza jąc, że jest eko no mi stą i chciał by pra co wać w swo im za wo dzie.
Kil ka mie się cy te mu He rer przed sta wił ra port z proś bą o zwol nie nie go z pra cy w or ga nach.

b) Ana lo gicz nie wy glą da stan pra cy agen tu ral no -op er acy jnej w II Wy dzia le V De par ta -
men tu, pro wa dzą cym roz pra co wa nie pod zie mia by łej par tii PSL10 (Mi ko łaj czy ka 11) i wro -

8 PPS – par tia po li tycz na za ło żo na w Pa ry żu w li sto pa dzie 1892 r. Jed na z naj waż niej szych sił po li tycz -
nych w nie pod le głej Pol sce. Po wy bu chu woj ny dzia ła ła w pod zie miu ja ko PPS-WRN (Wol ność, Rów ność,
Nie pod le głość). Po sia da ła wła sne od dzia ły woj sko we (Gwar dię Lu do wą), któ re we szły w skład AK. W grud niu
1948 r. pod pre sją ko mu ni stów PPS „zjed no czo no” z PPR, two rząc PZPR. Fak tycz nie PPS zo sta ła w ten spo -
sób zli kwi do wa na. Prze trwa ła na emi gra cji, gdzie do szło do jej de kom po zy cji. 

9 Wik tor He rer (ur. 1920 r.) – czło nek PPR, PZPR, ppłk, od wrze śnia 1945 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu IV
De par ta men tu V MBP, od kwiet nia 1946 r. p.o. na czel ni ka te go wy dzia łu, od li sto pa da 1950 r. na czel nik te go
wy dzia łu, od li sto pa da 1950 r. na czel nik Wy dzia łu I De par ta men tu V MBP. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu
1952 r. 

10 PSL – par tia po li tycz na za ło żo na w sierp niu 1945 r. na ba zie Stron nic twa Lu do we go „Roch”. Jej pierw -
szym pre ze sem zo stał Win cen ty Wi tos. Po je go śmier ci, na kon gre sie PSL w stycz niu 1946 r. uchwa lo no pro -
gram i sta tut par tii, a tak że wy bra no no we go pre ze sa – Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka. Le gal ne PSL sta ło w opo zy -
cji do PPR i by ło jej naj po waż niej szym kon ku ren tem. W ma ju 1946 r. opo zy cyj ni wo bec Mi ko łaj czy ka
po li ty cy opu ści li stron nic two, two rząc w czerw cu te go ro ku PSL „No we Wy zwo le nie”. W sfał szo wa nym przez
ko mu ni stów re fe ren dum (1946 r.) PSL opo wia da ło się prze ciw ko li kwi da cji Se na tu. W okre sie przed wy bo ra -
mi do Sej mu Usta wo daw cze go par tia by ła obiek tem bru tal nych ata ków ze stro ny apa ra tu po li cyj ne go pod po -
rząd ko wa ne go PPR (za mor do wa no oko ło 200 i aresz to wa no kil ka dzie siąt ty się cy dzia ła czy PSL). W sfał szo -
wa nych wy bo rach PSL uzy ska ło je dy nie 28 man da tów na 444 miej sca. W paź dzier ni ku 1944 r. za gro żo ny
aresz to wa niem Mi ko łaj czyk nie le gal nie opu ścił Pol skę. Wła dze w stron nic twie prze ję li je go opo nen ci, któ rzy
utwo rzy li Le wi cę PSL. Pre ze sem zo stał Jó zef Nie ćko. W li sto pa dzie 1949 r. Le wi ca PSL po łą czy ła się
z tzw. lu bel skim Stron nic twem Lu do wym, co da ło po czą tek Zjed no czo ne mu Stron nic twu Lu do we mu. 

11 Sta ni sław Mi ko łaj czyk (1901–1966) – po li tyk, li der PSL, wi ce pre mier. Od 1920 r. w PSL „Piast”, w la -
tach 1930–1935 po seł. Wal czył we wrze śniu 1939 r. z Niem ca mi, na stęp nie na emi gra cji we Fran cji i w Ang -
lii. Od 1939 r. wi ce prze wod ni czą cy I Ra dy Na ro do wej RP, w la tach 1940–1943 wi ce pre mier, od lip ca 1943 r.
do li sto pa da 1944 r. pre mier Rzą du RP na Uchodź stwie. Po kon fe ren cji w Jał cie (1945 r.) przy stą pił do TRJN
ja ko wi ce pre mier i mi ni ster rol nic twa, od 1945 r. stał na cze le PSL – naj sil niej szej par tii opo zy cyj nej w kra -
ju, po seł KRN, po sfał szo wa nych przez ko mu ni stów wy bo rach par la men tar nych w stycz niu 1947 r. uciekł do
USA. Zmarł na emi gra cji. 
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gich ele men tów ZSL. W wy dzia le tym na 15 eta tów za twier dzo nych dla pra cow ni ków ope -
ra cyj nych, pra cow ni ków ta kich jest tyl ko 8. Za stęp cy na czel ni ka wy dzia łu nie ma. Na
8 agen tu ral nych roz pra co wań w 6 nie ma war to ścio wej agen tu ry. Roz pra co wa nia prze bie ga -
ją sła bo. Pla ny przed się wzięć spo rzą dza się nie re gu lar nie. W 18 za re je stro wa nych spra wach
w ogó le nie ma agen tu ry i nie ma pla nów roz pra co wań. Na czel nik II Wy dzia łu Ty miń ski [to]
pra cow nik pa syw ny. Z bę dą cy mi na je go kon tak cie 4 agen ta mi, 4 in for ma to ra mi i 5 za ufa -
ny mi oso ba mi pra cu je bez pla no wo, po wierz chow nie, nie ma gra fi ku spo tkań. Ty miń ski sam
nie pro wa dzi żad ne go roz pra co wa nia agen tu ral ne go, pro wa dzo nych w wy dzia le roz pra co -
wań nie nad zo ru je i nie zna ich sta nu. Na czel nik 1. Sek cji te go wy dzia łu – Go muł ka – ma na
kon tak cie 5 in for ma to rów i 4 agen tów, spo śród któ rych dwóch wy łą czo no z pra cy w sie ci
[agen tu ral nej] z po wo du cho rób. Sek cja ta nie zdo by ła do tąd ani jed ne go agen ta do roz pra -
co wa nia re ak cyj ne go ak ty wu by łej PSL-o wskiej or ga ni za cji „Wi ci”12, a tak że człon ków
PSL, któ rzy wró ci li z za gra ni cy. Po tej li nii nie są pro wa dzo ne agen tu ral ne roz pra co wa nia
w tych spra wach. Tak sa mo źle jest usta wio na pra ca agen tu ral no -op er acy jna 2. Sek cji II Wy -
dzia łu, do któ rej za dań na le ży or ga ni za cja roz pra co wa nia wro gich ele men tów w ZSL.
P.o. na czel ni ka tej sek cji Po pław ski nie pro wa dzi roz pra co wań agen tu ral nych. Z bę dą cy mi
u nie go na kon tak cie 9 in for ma to ra mi i 5 za ufa ny mi oso ba mi nie spo tkał się w kwiet niu i ma -
ju br. w ogó le z po wo du swo je go wy jaz du służ bo we go. Z in for ma to rem „Wa syl” (in spek tor
Wydzia łu Pro pa gan dy GIK ZSL13) Po pław ski spo tkał się w tym ro ku tyl ko raz – w stycz niu.

c) W Wy dzia le VII, szcze gól nie waż nym, do któ re go za dań na le ży roz pra co wy wa nie troc -
ki stó w14, ti tow có w15 i pol skich na cjo na li stó w16 pra cu je łącz nie tyl ko 5 pra cow ni ków ope ra cyj -

12 Wła ści wie Zwią zek Mło dzie ży Wiej skiej Rze czy po spo li tej Pol skiej „Wi ci” (od 1944 r.) – or ga ni za cja
spo łecz no -ku lt ura lna mło dzie ży wiej skiej za ło żo na w czerw cu 1928 r. przez dzia ła czy Cen tral ne go Związ ku
Mło dzie ży Wiej skiej. W 1931 r. zwią za na ze Stron nic twem Lu do wym. Człon ko wie związ ku uczest ni czy li
m.in. w straj kach chłop skich w la tach 1932–1937. Zwią zek opo wia dał się za agra ry zmem, spół dziel czo ścią,
no wo cze sny mi me to da mi go spo da ro wa nia, ani mo wał ak cje o cha rak te rze spo łecz no -ku lt ura lnym (za kła dał
m.in. uni wer sy te ty lu do we). Wcho dził w skład Sło wiań skie go Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej sku pia ją ce go or -
ga ni za cje mło dzie ży wiej skiej ze środ ko wej i po łu dnio wej Eu ro py. Pod czas woj ny je go dzia ła cze zna leź li się
w Cen tral nym Kie row nic twie Ru chu Lu do we go (gre mium kie row ni czym Stron nic twa Lu do we go „Roch”).
W sierp niu 1944 r. zwią zek wzno wił dzia łal ność ja ko ZMW RP „Wi ci”. Na zjeź dzie w 1945 r. opo wie dział się
za nie za leż no ścią ru chu lu do we go. Prze ciw ko te mu wy stą pi ła sym pa ty zu ją ca z PPR gru pa dzia ła czy, któ rzy
w stycz niu 1947 r. po wo ła li Kra jo wy Ko mi tet De mo kra ty za cji „Wi ci”. Prze ję li oni wła dzę w związ ku i opar -
li je go pro gram na ba zie ide olo gii ko mu ni stycz nej. W lip cu 1948 r. Zwią zek Mło dzie ży Wiej skiej Rze czy po -
spo li tej Pol skiej „Wi ci”, Or ga ni za cja Mło dzie ży To wa rzy stwa Uni wer sy te tu Ro bot ni cze go i Związ ku Mło -
dzie ży De mo kra tycz nej zo sta ły sca lo ne, tworząc Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej.

13 Wła ści wie po win no być: NKW ZSL, czy li Na czel ne go Ko mi te tu Wy ko naw cze go ZSL. 
14 Troc ki ści – do mnie ma ni, czę ściej wy ima gi no wa ni zwo len ni cy Lwa Troc kie go, któ ry po śmier ci Wło -

dzi mie rza Le ni na (1924 r.) stał się naj po waż niej szym po li tycz nym an ta go ni stą Jó ze fa Sta li na. Oskar że nie
o troc kizm by ło w Ro sji Ra dziec kiej wy god ną me to dą w wal ce z praw dzi wą lub uro jo ną opo zy cją. Po dob ne
ten den cje wy stę po wa ły w czę ści Eu ro py pod po rząd ko wa nej Mo skwie – szcze gól nie in ten syw nie od koń ca lat
czter dzie stych, gdy Sta lin rzu cił ha sło za ostrza nia się wal ki kla so wej w mia rę bu do wa nia ko mu ni zmu. Da ło
to zie lo ne świa tło do eli mi na cji prze ciw ni ków po li tycz nych w wal kach we wnątrz par tyj nych.

15 Ti tow cy (ti to iści) – po dob nie jak troc ki ści, do mnie ma ni, czę ściej wy ima gi no wa ni zwo len ni cy wo dza po -
wo jen nej, ko mu ni stycz nej Ju go sła wii Jo si pa Broz -T ity, któ ry stwo rzył wła sną od mia nę ko mu ni zmu nie za leż -
ne go od dyk ta tu Krem la (w 1948 r. KPJ wy klu czo no z Ko min for mu, a Ju go sła wię wy rzu co no po za na wias ko -
mu ni stycz nej wspól no ty). Oskar że nie o ti to izm by ło wy god nym na rzę dziem w wal kach we wnątrz par tyj nych,
ja kie roz gry wa ły się po woj nie w kra jach blo ku wschod nie go. 

16 W isto cie jest tu mo wa o zwal cza nych przez ko mu ni stów na ro dow cach, żoł nier zach ra dy kal nie an ty ko mu -
ni stycz nych NSZ, dzia ła czach przed wo jen nych ugru po wań na cjo na li stycz nych, po li ty kach zde le ga li zo wa ne go
SN. W cza sie gdy do rad ca MGB przy go to wy wał swo ją in for ma cję, po li tycz ne i w więk szo ści mi li tar ne pod zie -
mie na ro do we by ło al bo roz bi te, al bo mia ło da le ko ogra ni czo ne moż li wo ści wal ki z sys te mem ko mu ni stycz nym. 
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nych na 18 prze wi dzia nych eta to wo. Pra ca agen tu ral no -op er acy jna w tym wy dzia le pro wa dzo -
na jest źle. Po wo dem te go jest brak pra cow ni ków ope ra cyj nych, brak war to ścio wej agen tu ry
i nie do sta tecz ne wy ma ga nia kie row nic twa de par ta men tu wo bec pra cow ni ków ope ra cyj nych.
Na czel nik wy dzia łu Stec ki 17 nie ma na kon tak cie war to ścio wej agen tu ry i jej nie zdo by wa. Bę -
dą cy u nie go na kon tak cie trzej in for ma to rzy nie ma ją żad ne go do tar cia do troc ki stów i ti tow -
ców. Stec ki nie chce pra co wać w wy dzia le, na pi sał ra port z proś bą o zwol nie nie, mo ty wu jąc go
bra kiem pra cow ni ków ope ra cyj nych w wy dzia le. Do roz pra co wy wa nia troc ki stów, ti tow ców
i pol skich na cjo na li stów wy dział dys po nu je tyl ko 1 agen tem i 4 in for ma to ra mi. Od no śnie ti -
tow ców pro wa dzi się jed no roz pra co wa nie i dwie za re je stro wa ne spra wy. Agen tu ry w roz pra -
co wa niu nie ma w ogó le, a w spra wach za re je stro wa nych są 2 in for ma to rzy, któ rzy nie do star -
cza ją cen nych ma te ria łów. Więk szość spraw w tym wy dzia le pro wa dzo na jest w spo sób
nie za do wa la ją cy. Pla ny przed się wzięć agen tu ral no -op er acy jnych nie są pro wa dzo ne. 

III. W pra�wie�wszyst�kich�ogni�wach�or�ga�nów�bez�pie�czeń�stwa�pań�stwo�we�go�bra�ku�je
ela�stycz�ne�go,�ope�ra�tyw�ne�go�kie�row�nic�twa�pra�cą�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jną.�W szcze�gól�-
no�ści�sła�bo�re�ali�zo�wa�ne�jest�rze�czy�wi�ste�za�rzą�dza�nie�przez�de�par�ta�men�ty�te�re�no�wy�mi
or�ga�na�mi�bez�pie�czeń�stwa�po�ich�li�nii.�

1) Pra ca z prze wa ża ją cą czę ścią agen tu ry bę dą cej na kon tak cie pra cow ni ków ope ra cyj -
nych jest re ali zo wa na na ni skim po zio mie. Za da nia agen tu ry, przy uwzględ nie niu jej moż -
li wo ści, nie są wy ko ny wa ne, agen tu ral ne in for ma cje w więk szo ści nie są spraw dza ne, a pro -
sto do da wa ne do spraw bez żad nych wska zó wek i za dań dla agen tu ry. W De par ta men cie V
za ist nia ło wie le ta kich fak tów jak to, że do nie sie nia są pi sa ne przez ze spół ope ra cyj ny na
pod sta wie słów agen tów. Kon tro la co dzien nej pra cy ze spo łu ope ra cyj ne go ze stro ny kie -
row nic twa de par ta men tu prze bie ga sła bo i nie sys te ma tycz nie. Nie sto su je się pro wa dze nia
pe rio dycz nych kon tro li pra cy wy dzia łów i sek cji.

2) Brak ope ra tyw ne go, ela stycz ne go kie ro wa nia pra cą agen tu ral no -op er acy jną i nie za do -
wa la ją ca pra ca z agen tu rą do pro wa dzi ły do te go, że w wie lu waż nych obiek tach De par ta -
men tu IV wro gi ele ment nie jest roz pra co wy wa ny, bra ku je tam agen tu ral nych roz pra co wań.
Do ta kich obiek tów na le żą: Mi ni ster stwo Prze my słu Gór ni cze go, Mi ni ster stwo Prze my słu
Lek kie go, Mi ni ster stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej, Pań stwo wa Ko mi sja Pla no wa nia. 

Agen tu ra bę dą ca na kon tak cie kie row nic twa De par ta men tu IV w więk szo ści prze ka zu je
ma te ria ły nie wie le war te, nie pro wa dzi roz pra co wań agen tu ral nych, a jej dzia łal ność nie jest
na kie ro wa na na kon kret ne oso by. I tak, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I Skrzy szew ski ma na
kon tak cie 2 agen tów, ale ża den z nich nie pro wa dzi roz pra co wa nia po szcze gól nych osób.
Rów nież na czel nik sek cji I Wy dzia łu Ga bry ś18 źle pra cu je z agen tu rą. Bę dą ca na je go kon tak -
cie agen tu ra nie do star cza war to ścio wych ma te ria łów. Na przy kład agent „Zych” (pra cow nik
Mi ni ster stwa Prze my słu Gór ni cze go) przed sta wia Ga bry sio wi ma te ria ły o cha rak te rze ofi cjal nym.

17 Ma rian Stec ki (ur. 1909 r.) – czło nek KPP, PPR, PZPR, ppłk, od stycz nia 1945 r. star szy re fe rent WUBP
w Lu bli nie, od czerw ca 1945 r. kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu III De par ta men tu I MBP, od li sto pa da 1945 r.
p.o. na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu V MBP, od kwiet nia 1946 r. na czel nik Wy dzia łu III De par ta men tu V
MBP, od stycz nia 1950 r. na czel nik Wy dzia łu VII De par ta men tu V MBP, od wrze śnia 1956 r. wi ce dy rek tor
Cen trum Wy szko le nia w Le gio no wie, od li sto pa da 1956 r. dy rek tor Szko ły nr 3 i za stęp ca ko men dan ta Cen -
trum Wy szko le nia MSW w Le gio no wie. Zwol nio ny ze służ by w sierp niu 1958 r. 

18 Sta ni sław Ga bryś (ur. 1918 r.) – czło nek PPR, PZPR, kpt., od lu te go 1949 r. star szy re fe rent Wy dzia łu I
De par ta men tu IV MBP, od lip ca 1950 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od sierp nia
1952 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od stycz nia 1953 r. za stęp ca na czel ni ka Wy -
dzia łu V De par ta men tu IX MBP, od czerw ca 1954 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu IX MBP,
od kwiet nia 1955 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu IV KdsBP, od li sto pa da 1955 r. na czel nik
Wy dzia łu I De par ta men tu IV KdsBP. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu 1957 r.
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Spo tka nia z tym agen tem od by wa ją się je dy nie raz na mie siąc. Agent do sta je od Ga bry sia za -
da nia ogól ne, po le ga ją ce na ob ser wa cji pra cy wy dzia łu do spraw im por tu apa ra tu ry tech nicz -
nej. Nad zo ru ją cy tę sek cję na czel nik Wy dzia łu I Grad19 i je go za stęp ca Skrzy szew ski20 nie
czy ta li do nie sień agen ta „Zy cha”, nie da wa li za le ceń co do pra cy z nim, nie prze pro wa dza li
spo tkań kon tro l nych. W na stęp stwie sła be go kie ro wa nia sie cią agen tu ral no -i nfo rm acy jną bę -
dą cy na kon tak cie na czel ni ka sek cji III Wy dzia łu Kon ce wi cza 21 agent „De ka wu” (pra cow nik
fir my eks por to wo -i mpo rt owej „Ciech”) w cią gu trzech mie się cy do star cza ma te ria ły o cha rak -
te rze ogól nym. Są dząc na pod sta wie je go do nie sień, ten agent mo że pra co wać le piej, być na -
sta wio nym na re ali za cję za da nych ce lów, o ile do sta wał by kon kret ne za da nia. 

Kie row nic two De par ta men tu IV z re gu ły nie pi sze na do ku men tach ope ra cyj nych pi sem -
nych wska zó wek i nie okre śla, w ja kim kie run ku na le ży pro wa dzić to czy in ne roz pra co wa -
nie. Wszyst kie po le ce nia ze spół ope ra cyj ny otrzy mu je ust nie i dla te go szyb ko je za po mi na.

Ma te ria ły ope ra cyj ne przy sy ła ne z urzę dów wo je wódz kich nie są czy ta ne ani ana li zo wa -
ne przez kie row nic two. Po le ce nia do ty czą ce kon tro lo wa nych roz pra co wań agen tu ral nych
wy da wa ne są po wierz chow nie, a w ogó le nie są wy da wa ne w związ ku z mie sięcz ny mi spra -
woz da nia mi o sta nie agen tu ry.

3) Na le ży ko niecz nie pod kre ślić ja ko fakt nie nor mal ny po wol ność w otrzy my wa niu po -
le ceń w spra wie waż ne go roz pra co wa nia agen tu ral ne go „WIN”22 pod na zwą „Ce zar”23,
któ re jest pro wa dzo ne w De par ta men cie III.

19 Ka rol Grad (ur. 1911 r.) – czło nek KPP, PPR, PZPR, mjr, od paź dzier ni ka 1945 r. kie row nik Sek cji Go -
spo dar czej Wy dzia łu III WUBP we Wro cła wiu, od mar ca 1946 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Go spo dar cze -
go WUBP we Wro cła wiu, od li sto pa da 1947 r. na czel nik Wy dzia łu IV WUBP we Wro cła wiu, od ma ja 1950 r.
na czel nik Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od czerw ca 1951 r. za stęp ca sze fa WUBP we Wro cła wiu. Zwol -
nio ny ze służ by w kwiet niu 1954 r. 

20 Wła ści wie Zyg munt Skrze szew ski (ur. 1912 r.) – czło nek PPR, PZPR, mjr, od wrze śnia 1946 r. za stęp ca
kie row ni ka Sek cji 5 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od kwiet nia 1947 r. star szy re fe rent z p.o. kie row ni ka
Sek cji 3 Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od paź dzier ni ka 1947 r. kie row nik Sek cji 2 Wy dzia łu I De par ta -
men tu IV MBP, od paź dzier ni ka 1948 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP, od wrze śnia
1952 r. na czel nik Wy dzia łu II De par ta men tu IV MBP, od stycz nia 1953 r. na czel nik Wy dzia łu IV De par ta men -
tu IV MBP, od sierp nia 1955 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „W” przy De par ta men cie IX KdsBP,
od stycz nia 1956 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu III Biu ra „W” KdsBP. Zwol nio ny ze służ by w stycz niu 1957 r. 

21 Wła ści wie Sta ni sław Koń cze wicz (ur. 1922 r.) – czło nek PPR, PZPR, płk, od ma ja 1948 r. star szy re fe -
rent Sek cji 4 Wy dzia łu IV De par ta men tu IV MBP, od mar ca 1949 r. kie row nik Sek cji 3 Wy dzia łu IV De par -
ta men tu IV MBP, od grud nia 1949 r. kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu VII De par ta men tu IV MBP, od stycz nia
1951 r. kie row nik Sek cji 5 Wy dzia łu III De par ta men tu IV MBP, od li sto pa da 1952 r. za stęp ca na czel ni ka Wy -
dzia łu III De par ta men tu IV MBP, od stycz nia 1953 r. za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu I De par ta men tu IV MBP,
od kwiet nia 1955 r. za stęp ca na czel ni ka z p.o. na czel ni ka Wy dzia łu V De par ta men tu IV KdsBP, od li sto pa da
1955 r. na czel nik Wy dzia łu V De par ta men tu IV KdsBP, od ma ja 1956 r. na czel nik Wy dzia łu II De par ta men tu IV
KdsBP, od sierp nia 1956 r. wi ce dy rek tor De par ta men tu IV KdsBP, od grud nia 1956 r. za stęp ca dy rek to ra Ga -
bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, od paź dzier ni ka 1957 r. dy rek tor Biu ra „T” MSW, od lu te go 1965 r.
kie row nik Głów ne go In spek to ra tu Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, od stycz nia 1967 r. dy rek tor Ga bi ne tu
Mini stra Spraw We wnętrz nych. Zwol nio ny ze służ by w li sto pa dzie 1971 r.

22 Ruch Opo ru bez Woj ny i Dy wer sji „Wol ność i Nie za wi słość” – or ga ni za cja pol skie go pod zie mia nie pod -
le gło ścio we go za ło żo na we wrze śniu 1945 r. na ba zie roz wią za nych AK i De le ga tu ry Sił Zbroj nych na Kraj. Na
cze le „WiN” stał pre zes. Or ga ni za cja dzie li ła się na ob sza ry, okrę gi, in spek to ra ty, ob wo dy i re jo ny. De kla ra tyw -
nie by ła stwo rzo na do prze ciw dzia ła nia pro ce so wi pod po rząd ko wy wa nia Pol ski ZSRS i na rzu ca niu jej ustro ju
ko mu ni stycz ne go dro gą od dzia ły wa nia po li tycz ne go. Mi mo to utrzy my wa ła w te re nie roz bu do wa ne struk tu ry
woj sko we i pro wa dzi ła ogra ni czo ne ak cje o cha rak te rze zbroj nym. W li sto pa dzie 1945 r. aresz to wa no pre ze sa
„WiN” płk. Ja na Rze pec kie go i in nych przy wód ców tej or ga ni za cji. Ko lej ne kie row nic twa zatrzymywano co kil -
ka mie się cy. Od 1948 r. or ga ni za cja by ła wła ści wie roz po zna na i kon tro lo wa na przez MBP. 

23 Wła ści wie jest tu mo wa o pro wa dzo nej przez MBP w la tach 1948–1952 ope ra cji „Ce za ry”, któ ra po le -
ga ła na utwo rze niu cał ko wi cie mu pod po rząd ko wa nej tzw. V Ko men dy (V Za rzą du) „WiN”. Dzię ki te mu 
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4) Re al nie sła be kie ro wa nie te re no wy mi or ga na mi bez pie czeń stwa moż na prze śle dzić na
pod sta wie prak ty ki De par ta men tu I. Do chwi li obec nej wy dzia ły I or ga nów te re no wych pra -
wie nie otrzy mu ją od De par ta men tu I prak tycz nej po mo cy za wy jąt kiem po le ceń w spra wie
po szcze gól nych roz pra co wań agen tu ral nych. Kie row nic two de par ta men tu ra czej nie in te re -
su je się pra cą te re no wych or ga nów, nie funk cjo nu je kon tro la ich pra cy. Apa rat niż sze go
szcze bla te re no wych or ga nów bez pie czeń stwa nie ma na wet po ję cia o pra cy pro wa dzo nej
po li nii De par ta men tu I24. Ta sy tu acja wpły wa ne ga tyw nie na pra cę ca łe go apa ra tu or ga nów
bez pie czeń stwa w je go wal ce z agen tu rą za gra nicz nych wy wia dów.

5) Kie row nic two De par ta men tu Szko le nia prak tycz nie nie kie ru je pra cą wy dzia łów
szko le nio wych w wo je wódz kich urzę dach bez pie czeń stwa. Ich pra ca nie jest kon tro lo wa na,
nie są pro wa dzo ne pe rio dycz ne kon tro le na miej scu. Na czel ni cy wy dzia łów szko le nio wych
nie są wzy wa ni ze spra woz da nia mi do de par ta men tu. 

De par ta ment Szko le nia sła bo kie ru je pro wa dze niem szko leń spe cjal nych dla pra cow ni -
ków. Spraw dza nie i kon tro lo wa nie or ga ni zo wa nia ta kich szko leń nie funk cjo nu je, zwłasz -
cza w wy dzia łach po wia to wych. Wy dział I, któ ry ma nad zo ro wać szko le nia spe cjal ne, a tak -
że ca łość szko leń pra cow ni ków ope ra cyj nych, ma łącz nie 5 pra cow ni ków ope ra cyj nych na
19 za twier dzo nych eta tów.

IV. W pra�cy�z agen�tu�rą�nie�prze�strze�ga�się�ele�men�tar�nych�za�sad�kon�spi�ra�cji,�co�pro�-
wa�dzi�do�de�kon�spi�ra�cji�i utra�ty�cen�nej�agen�tu�ry.�Or�ga�ny�bez�pie�czeń�stwa�ma�ją�bar�dzo
ma�ło�miesz�kań�kon�spi�ra�cyj�nych,�zwłasz�cza�w po�wia�tach�i wo�je�wódz�twach,�w re�zul�ta�-
cie�spo�tka�nia�z agen�tu�rą�od�by�wa�ją�się�w po�miesz�cze�niach�służ�bo�wych�lub�w miej�scach
zu�peł�nie�przy�pad�ko�wych.

We dług po sia da nych da nych w urzę dach wo je wódz kich w: Bia łym sto ku, Ko sza li nie, Ło dzi,
Lu bli nie, Zie lo nej Gó rze i Opo lu spo tka nia z agen tu rą z re gu ły od by wa ją się w po miesz cze -
niach urzę dów i wy dzia łów bez pie czeń stwa, na cmen ta rzach, dwor cach i w in nych miej scach.
Ta kie na ru sze nie ele men tar nych za sad kon spi ra cji w pra cy z agen tu rą pro wa dzi do jej de kon -
spi ra cji. W wy żej wy mie nio nych wo je wódz twach do szło do 61 przy pad ków de kon spi ra cji
agen tu ry, z cze go tyl ko w wo je wódz twie bia ło stoc kim mia ło miej sce 48 ta kich przy pad ków.
Wska za ne do wer bun ku oso by są wzy wa ne do po wia to wych wy dzia łów bez pie czeń stwa.
W efek cie w wo je wódz twie bia ło stoc kim w ostat nim cza sie ban dy zli kwi do wa ły 7 cen nych
agen tów. Wy dzia ły III bia ło stoc kie go i rze szow skie go wo je wódz kich urzę dów bez pie czeń stwa
nie ma ją ani jed ne go miesz ka nia kon spi ra cyj ne go. Bar dzo ma ło kon spi ra cyj nych miesz kań jest
po li nii wy dzia łów III w wo je wódz twach: war szaw skim, kie lec kim, lu bel skim i ko sza liń skim. 

Uwa�ga: W cią gu 4 mie się cy 1951 ro ku (sty czeń – kwie cień) zde kon spi ro wa no: re zy den -
tów – 2, agen tów – 10, in for ma to rów – 87. Zde kon spi ro wa na agen tu ra jest wy łą cza na z sie ci.

V. Wśród�pra�cow�ni�ków�or�ga�nów�bez�pie�czeń�stwa�bra�ku�je�twar�dej�dys�cy�pli�ny�pra�-
cy,�wal�ka�z jej�na�ru�sza�niem�jest�pro�wa�dzo�na�sła�bo.�Więk�szość�pra�cow�ni�ków�ope�ra�cyj�-
nych�dzia�ła�ma�ło�in�ten�syw�nie,�ogra�ni�cza�jąc�się�do�for�mal�nych�go�dzin�pra�cy.�Spo�tka�-

moż li we by ło pro wa dze nie sku tecz nej gry wy wia dow czej (dzia ła nia o cha rak te rze pro wo ka cji i dez in for ma -
cji) z CIA i SIS, któ re w przy pad ku wy bu chu woj ny za kła da ły wy ko rzy sta nie „WiN” do dzia łań sa bo ta żo wych
i dy wer syj nych. W wy ni ku ope ra cji MBP uda ło się zde kon spi ro wać wie lu agen tów za chod nich wy wia dów
i człon ków „WiN” (ska za no w su mie kil ka dzie siąt osób, z cze go wo bec sze ściu wy ko na no za są dzo ne wy ro ki
śmier ci), prze ję to po nad to m.in. znacz ną ilość pie nię dzy i zło ta oraz kil ka na ście ra dio sta cji. Ak cja mia ła swo -
je re per ku sje na Za cho dzie. W jej wy ni ku do szło do skom pro mi to wa nia śro do wi ska pol skiej emi gra cji po li -
tycz nej po przez ujaw nie nie współ pra cy stron nictw po li tycz nych sku pio nych w Ra dzie Po li tycz nej z CIA
w pro wa dze niu wy wia du i dy wer sji w Pol sce, za co otrzy my wa ły pie nią dze na dzia łal ność. Ta tzw. afe ra Ber -
gu do pro wa dzi ła do roz ła mu na emi gra cji.

24 De par ta ment I – pion MBP od po wie dzial ny za kontr wy wiad. 
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nia�z agen�tu�rą�od�by�wa�ją�się�w cią�gu�dnia,�choć�za�sad�ni�czo�z sie�cią�agen�tu�ral�ną�na�le�ży
się�spo�ty�kać�w go�dzi�nach�wie�czor�nych.�

Dys cy pli na pra cy pra cow ni ków pra wie wszyst kich szcze bli mi ni ster stwa jest na ni skim
po zio mie. Ofi cjal nie dzień pra cy trwa 8 go dzin – prak tycz nie znacz nie kró cej. I tak, w go -
dzi nach pra cy pro wa dzo ne są za ję cia, pra cow ni cy je dzą śnia da nia, a nie któ rzy też obiad. Po
obie dzie, w go dzi nach wie czor nych, wie lu pra cow ni ków ope ra cyj nych nie pra cu je. Zna czą -
cy pro cent pra cow ni ków ope ra cyj nych wy ko rzy stu je dzień pra cy do spo tkań z agen tu rą
i wi zy to wa nia obiek tów, któ ry mi się zaj mu ją. I tak np. w Wy dzia le V De par ta men tu IV
dn. 23 ma ja br. 6 pra cow ni ków ope ra cyj nych by ło na spo tka niach z agen tu rą od 10.00 ra no
do 15.00, 26 ma ja w cią gu dnia od by ło się 9 spo tkań z agen tu rą, w tym 3 z za ufa ny mi oso -
ba mi. Ana lo gicz na sy tu acja ma miej sce i w in nych wy dzia łach. W De par ta men cie IV
wyjście pra cow ni ka w go dzi nach pra cy jest re je stro wa ne w spe cjal nej książ ce. Jed nak ta
ewi den cja nie od zwier cie dla sta nu fak tycz ne go. Jest wie le ta kich przy pad ków, kie dy to pra -
cow ni cy ope ra cyj ni nie za zna cza ją swo ich przyjść, a na czel ni cy wy dzia łów i ich za stęp cy
nie spraw dza ją tych za pi sów i nie ana li zu ją gdzie był pra cow nik. Kie row nic twu de par ta -
men tu nie za le ży na zin ten sy fi ko wa niu pra cy je go pra cow ni ków, kon tro la pra cy pra cow ni -
ków ope ra cyj nych wy ko ny wa na jest w spo sób nie do sta tecz ny, wal ka z na ru sze nia mi dys cy -
pli ny pra cy pro wa dzo na jest sła bo, co wy da je się jed nym z po waż niej szych bra ków w pra cy
or ga nów. Przy pusz czal nie ana lo gicz na sy tu acja jest i w in nych de par ta men tach.

VI. Istot�ne� bra�ki� wy�stę�pu�ją� w pra�cy� re�fe�ra�tów� za�bez�pie�cze�nia�45 w przed�się�bior�-
stwach,�z agen�tu�rą�pra�cu�je�się�źle,�na�kie�ro�wu�jąc� ją�nie�na�wy�kry�cie�pod�zie�mia,� lecz
przede�wszyst�kim�na�ujaw�nia�nie�bra�ków�w pro�duk�cji.�Dla�te�go�też�dy�wer�sja�i sa�bo�taż
w przed�się�bior�stwach�nie�jest�wy�kry�wa�na�we�wła�ści�wym�cza�sie.

W dniu 1 ma ja br. w przed się bior stwach prze my sło wych, ko pal niach wę gla i pań stwo wych
go spo dar stwach rol nych z 629 ma ją cych dzia łać re fe ra tów za bez pie cze nia po wsta ło 473. Ze -
staw pra cow ni ków ope ra cyj nych re fe ra tów za bez pie cze nia skom ple to wa no w 58 proc. W pra -
cy re fe ra tów ochro ny wy stę pu je wie le istot nych za nie dbań, któ re są efek tem sła be go przy go -
to wa nia po li tycz ne go i za wo do we go pra cow ni ków ope ra cyj nych, nie za do wa la ją ce go
dzia ła nia kie row nic twa i nie wy star cza ją cej po mo cy wy dzia łów IV urzę dów wo je wódz kich
i po wia to wych wy dzia łów bez pie czeń stwa. Spo śród 1187 pra cow ni ków ope ra cyj nych re fe ra -
tów za bez pie cze nia 859 pod le ga re fe ra tom IV wy dzia łów po wia to wych, któ re nie są w sta nie
za pew nić kon tro li ich pra cy i udzie lać im wła ści wej po mo cy. Re fe ra ty IV wy dzia łów po wia -
to wych sa me są bar dzo sła be i po trze bu ją wzmoc nie nia i nad zo ru. Brak kon tro li i po mo cy ze
stro ny or ga nów nad rzęd nych pro wa dzi do te go, że pra cow ni cy re fe ra tów za bez pie cze nia po -
peł nia ją w pra cy licz ne błę dy. W swo jej pra cy po le ga ją na „kon tak tach po uf nych” (oso bach
za ufa nych), nie zdo by wa ją wy kwa li fi ko wa nej agen tu ry do roz pra co wy wa nia wro gich ele -
men tów. I tak np. w Za kła dach Me cha nicz nych im. Strzel cza ka w Ło dzi dwóch pra cow ni ków
re fe ra tu za bez pie cze nia ma na kon tak cie 1 in for ma to ra i 38 osób za ufa nych, spo śród któ rych
spo ty ka ją się tyl ko z 20. Roz pra co wań nie ma, ma te ria ły mo gą ce bu dzić za in te re so wa nie ope -
ra cyj ne le żą. W fa bry ce im. Ko ściusz ki dwóch pra cow ni ków re fe ra tu za bez pie cze nia ma na
kon tak cie 2 in for ma to rów i 36 osób za ufa nych, a spo tyka ją się tyl ko z 5 spo śród nich. Po dob -
na jest sy tu acja re fe ra tu za bez pie cze nia w fa bry ce im. Sa wic kiej. 

VII. Źle�są�pro�wa�dzo�ne�po�szu�ki�wa�nia�prze�stęp�ców�pań�stwo�wych26,�któ�rzy�ucie�kli
z miejsc�osa�dze�nia�i uchy�la�ją�się�od�od�po�wie�dzial�no�ści�za�do�ko�na�ne�prze�stęp�stwa.�

25 Tłu ma cze nie do słow ne. Wła ści wa na zwa tej ko mór ki re sor tu bez pie czeń stwa to Re fe rat Ochro ny. 
26 W isto cie jest tu mo wa o prze ciw ni kach po li tycz nych ko mu ni stów. 
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Od po cząt ku funk cjo no wa nia or ga nów bez pie czeń stwa De par ta ment II 27, a tak że de par ta men -
ty ope ra cyj ne i urzę dy wo je wódz kie od po wie dzial ne za po szu ki wa nie prze stęp ców, nie zda ją
spra woz dań o wy ni kach swo jej pra cy kie row nic twu mi ni ster stwa. Nikt nie po pu la ry zu je tej pra -
cy w or ga nach bez pie czeń stwa, pra cow ni cy or ga nów nie są za in te re so wa ni jej wy ko ny wa niem.

VIII. Bar�dzo�sła�bo�pro�wa�dzo�ne�są�po�szu�ki�wa�nia�au�to�rów�ano�ni�mów�i ulo�tek,�prze�-
stęp�cy�po�zo�sta�ją�zu�peł�nie�bez�kar�ni.

Do nie daw na po szu ki wa niem au to rów ano ni mów zaj mo wa ły się wszyst kie de par ta men -
ty ope ra cyj ne, ale nie mia ły one istot nych wy ni ków. Obec nie po szu ki wa nia au to rów ano ni -
mów i ulo tek skon cen tro wa no w spe cjal nej sek cji De par ta men tu II. W sek cji jest 2 pra cow -
ni ków, któ rzy pra cu ją bar dzo sła bo, jesz cze nie po zna li me tod po szu ki wa nia [au to rów
ulo tek i ano ni mów], w ogó le nie kie ru ją pra cą w tej dzie dzi nie w te re nie.

IX. W or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go�wy�stę�pu�je�zrów�na�nie�siat�ki�płac.�
I tak np. dla na czel ni ka Wy dzia łu I wo je wódz kie go urzę du bez pie czeń stwa w Gdań sku

prze wi dzia no ta kie sa mo upo sa że nie jak dla na czel ni ka Wy dzia łu I wo je wódz kie go urzę du
w Kiel cach, nie uwzględ nia jąc fak tu, że za kres pra cy tych dwóch wy dzia łów jest zu peł nie
inny. Ana lo gicz na sy tu acja jest w in nych wy dzia łach. Dla na czel ni ka IV Wy dzia łu wo je wódz -
kie go urzę du w Ka to wi cach, gdzie jest 84 pra cow ni ków, prze wi dzia no ta kie sa mo upo sa że nie
jak dla na czel ni ka IV Wy dzia łu urzę du w Olsz ty nie, gdzie pra cu je 31 osób. Dla wszyst kich
na czel ni ków wy dzia łów ope ra cyj nych urzę dów wo je wódz kich i sze fów wy dzia łów po wia to -
wych, nie za leż nie od wo je wódz twa i za kre su pra cy, prze wi dzia no jed na ko we upo sa że nie.

X. Za�cho�dzi�ko�niecz�ność�do�ko�na�nia�prze�glą�du�eta�tów�w po�wia�to�wych�wy�dzia�ła�ch28

bez�pie�czeń�stwa,� zre�du�ko�wa�nia� w nie�któ�rych� po�wia�tach� li�czeb�no�ści� pra�cow�ni�ków
i wzmoc�nie�nia�kadr�kie�row�ni�czych.

Apa rat wy dzia łów po wia to wych roz rósł się do du żych roz mia rów, a je go ka dry kie row -
ni cze są bar dzo sła be. Wie lu na czel ni kom wy dzia łów po wia to wych bra ku je do świad cze nia
w pra cy agen tu ral no -op er acy jnej. Urzę dy wo je wódz kie rzad ko kon tro lu ją pra cę wy dzia łów
po wia to wych i w za sa dzie nie po ma ga ją tam tej szym pra cow ni kom ope ra cyj nym. W efek cie
w wie lu urzę dach po wia to wych ma ją miej sce po waż ne na ru sze nia wy mo gów pra cy agen tu -
ral no -op er acy jnej i śled czej, a nie jed no krot nie i wsy py. Np. w 1950 r. pra cow ni cy po wia to -
wych wy dzia łów do ko na li 92 po bić aresz to wa nych w cza sie prze słu chań, od no to wa no 12
przy pad ków ła pó wek, 253 przy pad ki nad uży cia wła dzy, do pusz czo no do 136 przy pad ków
ucieczek aresz to wa nych, 44 przy pad ków na ru sze nia in struk cji pra cy z agen tu rą. W 1950 r.
pra cow ni cy wy dzia łów [urzę dów] po wia to wych do pu ści li się 843 pi jaństw z awan tu ra mi
i 927 in nych wy kro czeń dys cy pli nar nych. Na czel ni cy po wia to wych wy dzia łów uka ra li za
róż ne służ bo we wy kro cze nia 2317 pra cow ni ków.

XI. W or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa�bra�ku�je�do�bre�go�obie�gu�in�for�ma�cji�ope�ra�cyj�nej�od
ogniw� pod�rzęd�nych� do� in�stan�cji� kie�row�ni�czych,� do�ty�czą�cej� waż�niej�szych� wy�da�rzeń
i pra�cy�agen�tu�ral�no�-op�er�acy�jnej,�a tak�że�ak�tu�al�nej�i peł�nej�in�for�ma�cji�o pra�cy�Ko�mi�-
te�tu�Cen�tral�ne�go�29 par�tii.�

27 De par ta ment II – pion MBP od po wie dzial ny za tech ni kę ope ra cyj no -ew ide ncy jną. 
28 Tłu ma cze nie do słow ne. Wła ści wie po win no być: w urzę dach po wia to wych. 
29 Ko mi tet Cen tral ny PZPR – gre mium bę dą ce for mal nie naj wyż szą wła dzą PZPR w okre sie mię dzy jej

zjaz da mi. Ko mi tet Cen tral ny wy stę po wał w imie niu par tii na ze wnątrz, po wo ły wał in sty tu cje par tyj ne, kie ro -
wał ich dzia łal no ścią, mia no wał re dak cje par tyj nych or ga nów pra so wych, roz po rzą dzał ka dra mi, za rzą dzał
ma jąt kiem i fun du sza mi par tii. Po nad to kon tro lo wał dzia łal ność człon ków PZPR zaj mu ją cych kie row ni cze
sta no wi ska o zna cze niu ogól no kra jo wym. Wy ła niał skład Biu ra Po li tycz ne go oraz Se kre ta ria tu. Po wo ły wał
po nad to od po wied nie wy dzia ły, ko mi sje oraz in ne or ga ny po moc ni cze PZPR. 
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W Mi ni ster stwie Bez pie czeń stwa [Pu blicz ne go] usta li ła się ta ka prak ty ka, że Ko mi tet
Cen tral ny par tii uzy sku je po trzeb ne mu in for ma cje nie od mi ni stra, ale bez po śred nio od dy -
rek to rów de par ta men tów. Ta sy tu acja ob ni ża zna cze nie in for ma cji bie żą cej i po zba wia ją
czyn ni ka oso bi stej od po wie dzial no ści. Nie któ rzy dy rek to rzy de par ta men tów nie skła da ją
kie row nic twu mi ni ster stwa bie żą cych spra woz dań o waż niej szych roz pra co wa niach, re zul -
ta tach ope ra cyj nych przed się wzięć w waż nych kom bi na cjach, waż niej szych wer bun kach,
ale tak że ukry wa ją wsy py w pra cy agen tu ral no -op er acy jnej.

W ce lu za sad ni czej po pra wy ca łej pra cy agen tu ral no -op er acy jnej or ga nów bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go na�le�ży�ko�niecz�nie:

1. Sys te ma tycz nie po pra wiać ja kość agen tu ry, po zby wa jąc się dwu li cow ców i ba la stu
[nie po trzeb nej sie ci agen tu ral nej]. Zde cy do wa nie i kon se kwent nie zdo by wać wy kwa li fi ko -
wa ną agen tu rę zdol ną do głę bo kiej in fil tra cji wro gich śro do wisk i ujaw nia nia za my słów wro -
ga. Wer bu nek agen tu ry pro wa dzić tyl ko w kon kret nym ce lu – roz pra co wa nia kon kret nych
osób i wro gich śro do wisk, po uprzed nim do kład nym do bo rze i przy go to wa niu kan dy da tów.

2. Bio rąc pod uwa gę, że tzw. kon tak ty po uf ne (za ufa ne oso by) nie są agen tu rą i dla te go
nie mo gą być pod sta wą [pra cy] apa ra tu agen tu ral no -i nfo rm acy jn ego, na le ży stop nio wo
z nich re zy gno wać, kon cen tru jąc się na po zy ska niu cen nej agen tu ry.

3. Kie row nic twu or ga nów – po czy na jąc od dy rek to ra de par ta men tu do sze fa sek cji – po -
ka zy wać przy kła dy pra cy z agen tu rą po przez sys te ma tycz nie pro wa dzo ny wer bu nek wy -
kwa li fi ko wa nej agen tu ry, szko le nia jej i pra cy z nią. Cen na agen tu ra, któ ra zaj mu je się waż -
niej szy mi roz pra co wa nia mi po win na być na kon tak cie kie row nic twa or ga nów. Czę ściej
pro wa dzić kon tro l ne spo tka nia z agen tu rą [bę dą cą na kon tak cie] pod le głych pra cow ni ków
ope ra cyj nych.

4. Kie row nic two mi ni ster stwa po win no wpro wa dzić su ro wą kon tro lę pra cy agen tu ral no -
-op er acy jnej swo ich pod wład nych, żą da jąc prze ka zy wa nia bie żą cej in for ma cji o sta nie waż -
niej szych roz pra co wań. Ana lo gicz ne re gu ły na le ży usta no wić w wo je wódz kich urzę dach
w od nie sie niu do na czel ni ków wy dzia łów po wia to wych i wy dzia łów ope ra cyj nych urzę dów
wo je wódz kich.

5. Wszyst kie szcze gól nie waż ne roz pra co wa nia agen tu ral ne po win ny pod le gać su ro wej
kon tro li kie row nic twa de par ta men tów i sze fów urzę dów wo je wódz kich. 

6. Wzmoc nić łącz ność i ope ra cyj ny nad zór de par ta men tów nad te re no wy mi or ga na mi
bez pie czeń stwa po swo ich li niach. 

7. Or ga ni zo wać dla wszyst kich pra cow ni ków ope ra cyj nych or ga nów za ję cia w dzie dzi -
nie pra cy z agen tu rą i jej szko le nia, zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na opa no wa nie za sad kon -
spi ra cji. Spraw dzić wie dzę pra cow ni ków ope ra cyj nych na te mat ele men tar nych za sad pra -
cy z agen tu rą. Zo bo wią zać de par ta ment szko le nio wy do prze pro wa dze nia szko leń
i wy da nia kon spek tów do ty czą cych pra cy z agen tu rą i jej szko le nia.

8. Ka te go rycz nie za ka zać pra cow ni kom ope ra cyj nym prze pro wa dza nia wer bun ków
i spo tkań z agen tu rą w po miesz cze niach służ bo wych i miej scach pu blicz nych. Na ło żyć ka -
ry na pra cow ni ków ope ra cyj nych, któ rzy na ru sza ją za sa dy kon spi ra cji oraz in struk cję do ty -
czą cą pra cy z agen tu rą 30. Za żą dać od wszyst kich pra cow ni ków ope ra cyj nych, aby w cią gu
2–3 mie się cy uzy ska li kon spi ra cyj ne lo ka le do spo tkań z agen tu rą. 

30 Jest tu mo wa o tym cza so wej in struk cji o po zy ska niu, pra cy i ewi den cji agen tu ral no -i nfo rm acy jnej sie -
ci agen tu ral nej, opra co wa nej przez dy rek to ra De par ta men tu I MBP ppłk. Ro ma na Rom kow skie go, a za twier -
dzo nej w lu tym 1945 r. przez mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go gen. Sta ni sła wa Rad kie wi cza. W kil ku na -
stu punk tach oma wia ła ona spo so by wer bo wa nia i pra cy z agen tu rą re sor tu bez pie czeń stwa.
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9. Zwięk szyć kon tro lę nad wy ko ny wa niem po le ceń i za rzą dzeń mi ni stra i je go za stęp ców. 
10. Zli kwi do wać ist nie ją ce w or ga nach bez pie czeń stwa zrów na nie w sys te mie pła cy pra -

cow ni ków. 
11. Sys te ma tycz nie za chę cać per so nel ope ra cyj ny do wy daj nej pra cy, do wy kry wa nia

i umie jęt ne go li kwi do wa nia or ga ni za cji pod ziem nych i sia tek szpie gow skich. Po le ce nia mi -
ni stra w tej spra wie prze ka zać do wia do mo ści wszyst kich pra cow ni ków ope ra cyj nych.
Zwięk szyć kon tro lę nad wy ko rzy sta niem fun du szu pre mio we go ja ko środ ka pro wa dzą ce go
do po pra wy ja ko ści pra cy agen tu ral no -op er acy jnej.

12. Zde cy do wa nie wal czyć o po pra wę dys cy pli ny pra cy pra cow ni ków wszyst kich szcze -
bli apa ra tu. Wy dać wal kę na ru sza niu dys cy pli ny, pi ja kom, bu me lan tom, nie ro bom, sto su jąc
nie tyl ko środ ki ad mi ni stra cyj ne, lecz tak że wzmoc nie nie pra cy par tyj no -p ol ityc znej oraz
wy cho waw czej.

13. Wy dłu żyć go dzi ny pra cy i zin ten sy fi ko wać pra cę per so ne lu ope ra cyj ne go or ga nów.
Wpro wa dzić obo wiąz ko we wie czor ne go dzi ny pra cy, przede wszyst kim do spo tkań z agen -
tu rą.

14. Do ko nać prze glą du eta tów po wia to wych wy dzia łów bez pie czeń stwa, zmniej szyć
w nie któ rych po wia tach ich stan ilo ścio wy i wzmoc nić ka drę kie row ni czą. W związ ku ze
zmniej sze niem wy dzia łów po wia to wych w waż nych po wia to wych mia stach – To ru niu, Ra -
do miu, Czę sto cho wie, Tar no wie i in. po wo łać wy dzia ły miej skie.

15. Szyb ko prze su nąć do świad czo nych pra cow ni ków ope ra cyj nych do I i VII Wy dzia łu
De par ta men tu V oraz Wy dzia łu V De par ta men tu IV, a tak że do wy dzia łu De par ta men tu
Szko leń (tech ni ki spe cjal ne).

16. Upro ścić spo so by skła da nia spra woz dań ope ra cyj nych or ga nów bez pie czeń stwa, tak
aby pra cow ni cy ope ra cyj ni mie li wię cej cza su na pra cę z agen tu rą.

17. Wzmoc nić re fe ra ty ochro ny, zni we lo wać bra ki ich pra cy w dzie dzi nie agen tu ral ne go
wy kry wa nia pod zie mia, dy wer sji i sa bo ta żu w za kła dach pra cy. Wzmoc nić kie row nic two
re fe ra tów ochro ny ze stro ny De par ta men tu Eko no micz ne go MBP i wy dzia łów IV, a tak że
do ko nać prze glą du ce lo wo ści ist nie nia re fe ra tów w nie któ rych za kła dach pra cy.

18. Wzmóc pra cę or ga nów bez pie czeń stwa od no śnie do wy kry wal no ści prze stęp ców
pań stwo wych, a tak że ucie ki nie rów z miejsc od osob nie nia i osób uchy la ją cych się od od po -
wie dzial no ści za po peł nio ne prze stęp stwa.

19. Wzmóc po szu ki wa nia au to rów ano ni mów i ulo tek. W tym ce lu utwo rzyć spe cjal ny
wy dział w De par ta men cie V i sek cje w wy dzia łach V urzę dów wo je wódz kich. Prze nieść
sek cję zaj mu ją cą się tą dzie dzi ną pra cy ope ra cyj nej z De par ta men tu II do V.

20. Od po wied nio po pra wić po ziom in for ma cji ope ra cyj nej do ty czą cej naj waż niej szych
wy da rzeń i pra cy agen tu ral no -op er acy jnej od ogniw pod rzęd nych do in stan cji kie row ni -
czych. Re gu lar ne in for ma cje ope ra cyj ne dla KC par tii po win ny po cho dzić tyl ko od mi ni stra.

8 czerw ca 1951 ro ku
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