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U
two rze nie In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej i prze ję cie prze zeń

akt po zo sta wio nych przez słu żby spe cjal ne Pol ski Lu do wej

za owo co wa ło za rów no licz ny mi pra ca mi po świę co ny mi

dzia ła niom Urzę du Bez pie czeń stwa i Słu żby Bez pie czeń stwa, jak

też pu bli ka cja mi wy two rzo nych przez nie źródeł, w tym nor ma -

tyw ów. Na ogół jed nak ogra ni cza no się do wy da nia opa trzo nych

krót kim ko men ta rzem po je dyn czych do ku men tów do ty czą cych

róż nych pio nów SB1. Dla te go z du żym za do wo le niem na le ży przy -

jąć fakt po ja wie nia się ksią żki sku pia ją cej w jed nym to mie ma te -

ria ły od no szą ce się do pra cy trzech pio nów słu żb cy wil nych w ca -

łym okre sie ich dzia ła nia. Ponadto za war ta na po cząt ku pra cy

in for ma cja, iż jest to pierw szy tom se rii wy daw ni czej nor ma ty wów

apa ra tu re pre sji, bu dzi na dzie ję na ry chłe po ja wie nie się ko lej nych.

Pew ne wąt pli wo ści na su wa uży te w ty tu le okre śle nie „pio ny po moc ni cze” –�wy daw ca

wła ści wie go nie de fi niu je. Stwier dze nie, że by ły to pio ny po ma ga ją ce jed nost kom ope ra -

cyj nym (s. 17), jest zbyt ogól ne. W re sor cie sto so wa no nie kie dy po dział na jed nost ki ope -

ra cyj ne uzna wa ne za pod sta wo we, na to miast za po moc ni cze uwa ża no wszyst kie po zo sta łe2.

Uży wa no rów nież pojęcia „jed nost ki za bez pie cze nia ope ra cyj ne go”, do któ rych oprócz sta -

no wią cych przed miot pu bli ka cji z pew no ścią za li cza no ta kże ewi den cję ope ra cyj ną3, a być

mo że na wet szy fry. W tej sy tu acji wła ściw sze by ło by precyzyjniejsze okre śle nie: ob ser wa -

cja, tech ni ka ope ra cyj na, per lu stra cja.

Re cen zo wa ny tom skła da się z wpro wa dze nia, za sad ni cze go trzo nu edy cji (s. 73–580)

– dzie więć dzie się ciu czte rech do ku men tów po dzie lo nych na czte ry czę ści – oraz słow nicz -

ka po jęć zwią za nych z te ma ty ką oma wia nej pra cy.

Pre zen to wa ne do ku men ty to przede wszyst kim za rzą dze nia, roz ka zy i de cy zje (49) mini -

stra, dy rek to rów jed no stek (w ich kom pe ten cjach znaj do wa ły się ob ser wa cja łącz nie z tzw.

wy wia da mi -usta le nia mi, tech ni ka ope ra cyj na i per lu stra cja ko re spon den cji), spo ra dycz nie
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1 K. Ro kic ki, In�struk�cja�pra�cy�dla�funk�cjo�na�riu�szy�pio�nu�ob�ser�wa�cji�(Biu�ra�„B”)�MSW, „Apa rat Re pre sji

w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 2, s. 298–317; P. Pio trow ski, For�my�dzia�łal�no�ści�ope�ra�cyj�nej�wy�wia�-

du�cy�wil�ne�go�PRL.�In�struk�cja�o pra�cy�wy�wia�dow�czej�De�par�ta�men�tu I MSW�z 1972 r., „Apa rat Re pre sji w Pol -

sce Lu do wej 1944–1989” 2007, nr 1, s. 316–342; P. Gon tar czyk, In�for�ma�cje�z pod�słu�chów [w:] Oso�bo�we�źró�-

dła�in�for�ma�cji�– za�gad�nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źró�dło�znaw�cze, red. F. Mu siał, Kra ków 2008, s. 295–314. 
2 AIPN, 1585/62, Har mo no gram (lub je go pro jekt) dzia ła nia Ko mi sji ds. uspraw nień or ga ni za cji pra cy

w re sor cie spraw we wnętrz nych w 1971 r., k. 238.
3 Gdy w 1982 r. w 23 ma łych (naj ni ższej ka te go rii) ko men dach wo je wódz kich MO zli kwi do wa no do tych -

cza so we wy dzia ły ob ser wa cji, tech ni ki, per lu stra cji i ewi den cji ope ra cyj nej, utwo rzo no w ich miejsce jed ną

jed nost kę o na zwie Wy dział Za bez pie cze nia Ope ra cyj ne go. AIPN, 0392/26, Pi smo dy rek to ra Biu ra Or ga ni za -

cyj no -Praw ne go do dy rek to rów De par ta men tu Tech ni ki, biur: „B”, „C”, „W”, za stęp ców ko men dan tów wo je -

wódz kich MO ds. SB, 23 VII 1982 r., k. 118; P. Pio trow ski, Struk�tu�ry�Słu�żby�Bez�pie�czeń�stwa�MSW�w la�tach

1975–1990, „Pa mięć i Spra wie dli wość” 2003, nr 1, s. 87. 



(2) sze fów urzę dów wo je wódz kich, ty tu ło we in struk cje dy rek to rów (wraz z uzu peł nie nia mi

i wy tycz ny mi – 34), wresz cie pi sma okól ne (7).

Wy daw nic two po zwa la za uwa żyć pew ną sta bi li za cję me tod pra cy w la tach 1958–1973.

W tym cza sie bo wiem nie po ja wia się ani je den istot niej szy do ku ment do ty czą cy dzia ła nia pio -

nu „B” (po za za rzą dze niem w spra wie za sa dzek). Z kolei nor ma ty wy od no szą ce się do pod sta -

wo we go przed mio tu dzia ła nia tech ni ki, tj. PT, PP, PDF po ja wi ły się do pie ro w roku 1958.

W pierw szym roz dzia le wpro wa dze nia Ko ma niec ka oma wia li te ra tu rę przed mio tu, za -

zna cza jąc, iż jest ona sto sun ko wo skrom na (s. 18–19), oraz ko ry gu jąc wy stę pu ją ce w niej

błę dy (s. 19).

Ko lej ne roz dzia ły wpro wa dze nia (tj. dwa–czte ry) od no szą się do trzech pierw szych czę -

ści wy daw nic twa i po świę co ne są po szcze gól nym pio nom: ob ser wa cji (dru gi), tech ni ce

ope ra cyj nej (trze ci) i per lu stra cji ko re spon den cji (czwar ty). Zbu do wa no je we dług jed no li -

te go sche ma tu: za rys struk tu ry or ga ni za cyj nej pio nu, omó wie nie obo wią zu ją cych w nim in -

struk cji pra cy, uka za nie za dań pio nu w świe tle ty chże in struk cji.

War to pod kre ślić, że au tor ka nie ogra ni cza się tyl ko do opi su dzia łań wy mie nio nych

wyżej pio nów, lecz uwzględ nia rów nież re ali zu ją ce po dob ne za da nia ko mór ki in nych jed -

no stek ope ra cyj nych, np. Wy dział V De par ta men tu I (kontr wy wia du) MBP, pro wa dzą cy

od ro ku 1945 ob ser wa cję cu dzo ziem ców (s. 21 – tu po mi nię to jed nak je go na stęp ców zaj -

mu ją cych się tym za gad nie niem w kontr wy wia dzie, utwo rzo ny w 1948 r. Wy dział „O”,

a na stęp nie od ma ja 1953 r. Wy dział VIII4), czy wie le od ręb nych lub dzia ła ją cych w ra mach

De par ta men tu II MBP ko mó rek cen zu ry z lat 1944–1955 (s. 50–51).

Oma wia jąc struk tu rę, Ko ma niec ka w za sa dzie nie ana li zu je przy czyn i kon se kwen cji

zmian or ga ni za cyj nych. Ogra ni cza się do opi su, choć – jak sa ma za zna cza „na mar gi ne sie”

– sy gna li zu je nie kie dy zja wi ska ogól niej sze, np. przej mo wa nie przez ob ser wa cję SB w la -

tach 1967 i 1982 za dań, któ re w 1956 r. zo sta ły prze ka za ne MO (s. 22–23).

W par tiach po świę co nych analizie in struk cji pra cy istot ną po moc dla od bior cy sta no wią opra -

co wa ne przez au tor kę ze sta wie nia tych nor ma ty wów (s. 26–27, 39–42, 49–50, 55–57, 63–64).

Pew ne wąt pli wo ści na su wa roz dział pią ty wpro wa dze nia „Kon spi ra cja do ku men ta cji ope -

ra cyj nej pio nów po moc ni czych”, bę dą cy kon se kwen cją wy dzie le nia przez wy daw cę do ku -

men tów zwią za nych z tym za gad nie niem. „Ze wzglę du na swo ją spe cy fi kę i taj ność dzia ła -

nia pio ny po moc ni cze w re sor cie spraw we wnętrz nych by ły szcze gól nie za kon spi ro wa ne”

– pi sze Ko ma niec ka (s. 63). Co do za kon spi ro wa nia – zgo da, na to miast czy by ło ono szcze -

gól ne? War to przy to czyć wy tycz ne In struk cji nr 003/58 dyrek to ra Biu ra Tech ni ki z 24 mar -

ca 1958 r. znaj du ją cej się w edy cji (dok. 25): „Wy ko rzy sty wa nie uzy ska nych ma te ria łów

[PP, PT, PDF – przyp. A.Z.] do no ta tek in for ma cyj nych nie mo że ujaw niać ich źró dła po cho -

dze nia” (s. 248). Punkt 7 te jże in struk cji pre cy zu je zarazem, że „ma te ria ły PP, PT i PDF prze -

cho wu je się w spra wie ewi den cji ope ra cyj nej na pra wach ma te ria łów agen tu ral nych”

(s. 250). Tak więc nie chro ni się ich bar dziej niż ak ta taj nych współ pra cow ni ków. Mo żna do -

dać, iż ochro na wła snych za in te re so wań przed in ny mi pio na mi by ła rze czą ty po wą, o czym

świad czy na stę pu ją cy przy kład. 28 stycz nia 1978 r. funk cjo na riusz Wy dzia łu III Ko men dy

Sto łecz nej MO Lech Wi cher kie wicz za re je stro wał pod nu me rem (KS MO) 22 715 taj ne go

współ pra cow ni ka o pseu do ni mie „Ze non”. Brak za ufa nia do TW lub chęć za po zna nia się

z roz mo wa mi, któ re w je go miesz ka niu pro wa dzi li opo zy cjo ni ści, skło nił jed nost kę ope ra -

cyj ną do wy stą pie nia do De par ta men tu „T” z wnio skiem o za ło że nie PP. W do łą czo nej

4 P. Ple skot, „Tar�cza�par�tii�i na�ro�du”.�Kontr�wy�wiad�Pol�ski�Lu�do�wej�w la�tach 1945–1956.�Za�rys�struk�tur

i wy�bór�źró�deł, War sza wa 2010, s. 28, 32–38, 42.
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do nie go no tat ce słu żbo wej po po da niu da nych oso bo wych i ad re su TW za pi sa no: „Ak tu al -

nie jest roz pra co wy wa ny w ra mach spra wy nr rej. 22715 z uwa gi na pro wa dze nie an ty so cja -

li stycz nej dzia łal no ści w ra mach tzw. Ru chu Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la. W miesz -

ka niu (ty pu M -2) ww. zor ga ni zo wa ny jest punkt po wie la nia nie le gal nych ma te ria łów, jak

rów nież od by wa ją się spo tka nia «ak ty wu» ww. gru py […]. W świe tle ak tu al nej dzia łal no ści

ww. za cho dzi uza sad nio na ko niecz ność in sta la cji PP ce lem zor ga ni zo wa nia do pły wu in for -

ma cji o dzia łal no ści roz pra co wy wa nej gru py”5. Jak wi dać, obo wią zek po da nia mo ty wów

ope ra cyj nych za ło że nia PP, o któ rym mo wa w punk cie 4 za łącz ni ka do Za rzą dze nia

nr 0068/68 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 15 lip ca 1968 r., for mal nie zo stał dopełniony.

W rze czy wi sto ści do łą czo ne do wnio sku uza sad nie nie ka mu flo wa ło przed funk cjo na riu sza -

mi pio nu „T” praw dzi wy cha rak ter re je stra cji „Ze no na”. 

W roz dzia le pią tym wpro wa dze nia in te re su ją ce są ta be la rycz ne ze sta wie nia ob ra zu ją ce

ten den cję do skra ca nia okre su prze cho wy wa nia ma te ria łów ob ser wa cji, tech ni ki i per lu stra -

cji w re sor to wych wy ka zach akt z lat 1968, 1974 i 1985 (s. 66–68).

Za sa dom wy da nia ma te ria łów po świę co ny jest krót ki, jed no stro ni co wy roz dział szó sty

„Kon struk cja edy cji źró dło wej” (s. 69) oraz – z nie zna nych po wo dów – frag ment roz dzia łu

oma wia ją ce go li te ra tu rę (s. 20–21). Szko da, że au tor ka nie przed sta wia czy tel ni ko wi trud -

no ści zwią za nych ze zgro ma dze niem ma te ria łów czy pro ble mów dotyczących bu do wy

wydaw nic twa, a je dy nie in for mu je o przy ję tych roz wią za niach.

Za da nia nie uła twiał też fakt, iż stan upo rząd ko wa nia akt po słu żbach da le ki jest od do -

sko na łe go. Ba dacz czę sto nie ma pew no ści, czy do tarł do wszyst kich za cho wa nych ma te -

ria łów do ty czą cych po dej mo wa ne go te ma tu. Przy do ku men tach o cha rak te rze nor ma tyw -

nym po cząw szy od po ło wy lat pięć dzie sią tych jest to uła twio ne, po nie waż – za zwy czaj

w ostat nim pa ra gra fie za rzą dze nia czy in struk cji – wska zy wa no nor ma tyw przez nie uchy -

la ny. Wcze śniej te go nie prze strze ga no. Pew ną po moc w tym wzglę dzie sta no wią opra co -

wy wa ne co kil ka lat sko ro wi dze prze pi sów wy da nych przez MBP6 i MSW.

Ko ma niec ka do ko na ła sze ro kiej kwe ren dy, za po zna jąc się z ma te ria ła mi zgro ma dzo -

ny mi w ar chi wach IPN w War sza wie i Kra ko wie, wy ko rzy stu jąc rów nież tek sty z ba zy

„EZAN” oraz ze bra ne przez dr. Bo gu sła wa Kop kę z Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji

Do ku men tów IPN do przy go to wy wa nej przez nie go in nej pu bli ka cji źró dło wej (s. 69).

Od bior ca nie wie jed nak, czy wy daw ca uznał, iż dys po nu je już ca ło ścią ma te ria łu do ty -

czą ce go oma wia ne go za gad nie nia i z te jże ca ło ści do ko nu je wy bo ru, czy też bar dzo re al -

na jest mo żli wość wy pły nię cia jesz cze in nych do ku men tów ści śle zwią za nych z te ma ty -

ką edy cji.

Stąd trud no stwier dzić, czy po mi nię cie w to mie pod pi sa nej przez kie row ni ka Głów ne go

Urzę du Cen zu ry Mi cha ła Ta bo ry skie go, a za twier dzo nej 14 II 1946 r. przez wi ce mi ni stra

Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Mie czy sła wa Miet kow skie go In struk cji o pra cy wy dzia -

łów VIII sa mo dziel nych WUBP7, jak też Zarzą dze nia nr 048/53 z 30 wrze śnia o ko or dy na -

cji za sa dze k8, jest świa do mą eli mi na cją, czy też wy daw ca do tych do ku men tów nie do tarł.

5 AIPN, 00328/1601, t. 1, No tat ka słu żbo wa star sze go in spek to ra Wy dzia łu II -2 KS MO Lecha Wi cher kie -

wi cza, 8 VIII 1978 r., k. 129.
6 Np. w 1956 r. opra co wa no Sko ro widz prze pi sów wy da nych przez b. MBP za la ta 1944–1954, opa trzo ny

in dek sem za gad nień, co uła twia od szu ka nie in te re su ją ce go nor ma ty wu (AIPN, 01225/879); wy kaz nie za wie -

ra jed nak kom ple tu prze pi sów.
7 AIPN, 1572/2595, k. 1–3.
8 AIPN, 01225/879, k. 167 (in for ma cję o ist nie niu te go za rzą dze nia oraz póź niej sze go o dzie sięć dni uzu -

peł  nia in na, za war ta w Sko ro wi dzu prze pi sów wy da nych przez b. MBP za la ta 1944–1954).
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Na to miast prze ko nu ją co brzmi wy wód Ko ma niec kiej (s. 20–21) o ró żno rod nych – w za -

le żno ści od pio nu – kry te riach do bo ru pu bli ko wa nych do ku men tów. Edy cja po świę co na jest

in struk cjom pra cy, dla te go po mi ja re gu la mi ny or ga ni za cyj ne pio nu tech ni ki, któ re tej pro -

ble ma ty ki nie po ru sza ją, na to miast uwzględ nia te go ty pu re gu la mi ny ob ser wa cji i per lu stra -

cji, gdyż w nich aku rat o za sa dach pra cy wie le pi sa no.

Pod sta wo wy za rzut, ja ki mo żna po sta wić re cen zo wa nej edy cji, to błęd na oce na cha rak -

te ru wie lu z pu bli ko wa nych do ku men tów, a mia no wi cie brak roz ró żnie nia ory gi na łu od od -

pi su. Wy daw ca au to ma tycz nie przyj mu je, iż do ku ment znaj du ją cy się w ar chi wum sta no wi

ory gi nał. W efek cie wie le ra zy ma my do czy nie nia z rzu ca ją cą się w oczy sprzecz no ścią:

jed no z ostat nich zdań pu bli ko wa ne go tek stu za wie ra sło wa „za zgod ność” lub wręcz

„za zgod ność z ory gi na łem”, a za raz po tem w ko men ta rzu Ko ma niec kiej mo żna prze czy tać

„ory gi nał” (s. 89, 124, 127, 144, 252, 262, 296, 357 itd.).

Spra wa jest istot na. W Pol sce Lu do wej mie li śmy do czy nie nia z ni ską kul tu rą urzęd ni -

czą, co wy ni ka ło za pew ne nie tyl ko z kiep skie go po zio mu pra cow ni ków, ale rów nież z wy -

czu wal ne go lek ce wa że nia zna cze nia do ku men tów. W ra zie sprzecz no ści mię dzy tek stem

nor ma ty wu a po le ce niem sze fa – za zwy czaj li czy ło się to dru gie. Nie przy wią zy wa no więk -

szej wa gi do pie czo ło wi te go prze cho wy wa nia ory gi na łów. Stąd usta le nie tre ści ak tu nor ma -

tyw ne go speł nia ją ce go wszel kie for mal ne wy ma ga nia sta wia ne ory gi na łom by wa – nie tyl -

ko w od nie sie niu do ma te ria łów MSW i je go po przed ni ków – trud ne. Zda rza ją się od ręcz ne

po praw ki, któ re bez po rów na nia z od pi sa mi unie mo żli wia ją stwier dze nie, czy po wsta ły

przed pod pi sa niem za rzą dze nia lub in struk cji przez oso bę upraw nio ną, czy nawet pa rę lat

póź niej, np. pod czas pra cy nad ich zmia ną. W MBP tra fia ły się jesz cze in ne, wręcz ku rio -

zal ne sy tu acje, kie dy to dwa eg zem pla rze za rzą dze nia do ty czą ce tej sa mej te ma ty ki opa trzo -

ne tym sa mym nu me rem, tą sa mą da tą, od bi ciem pie cząt ki „za zgod ność z ory gi na łem”

z pod pi sem tej sa mej oso by – za wie ra ły nie co od mien ną tre ść9.

In for ma cja, że pu bli ko wa ny do ku ment to od pis, sta no wi dla czy tel ni ka do dat ko wą wska -

zów kę, iż mo gło dojść do zmia ny w tek ście ory gi na łu. W prezentowanych do ku men tach

znaj du je się kon kret ny te go przy kład. Pod sta wą pu bli ka cji Za rzą dze nia nr 0068/68 mi ni stra

spraw we wnętrz nych (dok. 27) nie jest, jak pi sze Ko ma niec ka (s. 262), ory gi nał, lecz

– zgod nie z in for ma cją wy daw cy – eg zem plarz nr 4 (s. 257). Tym cza sem w tej sa mej tecz -

ce znaj du je się rów nież eg zem plarz nr 88, ta kże opa trzo ny do pi skiem „za zgod ność” przez

te goż sa me go Mier czań skie go, w któ rym § 15 (w pu bli ka cji s. 261) ma tekst od ręcz nie po -

pra wio ny. Roz bi to go na dwa ustę py. „1. Ce lem za pew nie nia kon spi ra cji me tod pra cy tech -

ni ki ope ra cyj nej, zo bo wią zu je się upraw nio nych do ko rzy sta nia z niej kie row ni ków jed no -

stek, w wy pad ku ko niecz no ści pod da nia ma te ria łów PT i PP ba da niom fo no sko pij nym,

do prze kon sul to wa nia wnio sku z Dy rek to rem B[iu ra] «T». Uzgod nio ny wnio sek na le ży

przed ło żyć do ak cep ta cji prze ło żo ne mu wy mie nio ne mu w § 1”. Frag ment za miesz czo ny

w pu bli ka cji ja ko § 15 wid nie je tam ja ko ustęp 2 te goż pa ra gra fu10.

Oczy wi ście pod sta wę wy da nia mo gą sta no wić ko lej ne eg zem pla rze te go sa me go ak tu

nor ma tyw ne go, wy daw ca po wi nien to jed nak po praw nie za zna czyć.

Pu bli ko wa ne do ku men ty no szą zna mio na pra cy kan ce la ryj nej. Nie kie dy są to do pi sa ne

na mar gi ne sie pro jek tu uwa gi mi ni stra, cza sem śla dy obie gu do ku men tu u od bior cy

Recenzje

422

R
EC

EN
Z

JE

9 AIPN, 1572/170, k. 208–209, 269; AIPN, 1572/72, Roz kaz nr 0131/Org., 11 IX 1952 r., k. 218. Nowo

two rzo ną jed nost kę w pierw szym do ku men cie na zy wa się Biu rem Szy frów, w dru gim – Biu rem „C”. Sytu ację

w pew nym stop niu wy ja śnia ko lej ny roz kaz – 0172/Org. z 24 X 1952 r. – na ka zu ją cy Biu ro Szy frów na zy wać

Biu rem „C”.
10 AIPN, 01225/761, k. 65.



(Wydział..., tow. ...) i/lub póź niej sza o pa rę mie się cy czy lat in for ma cja, kie dy da ny akt nor -

ma tyw ny prze stał obo wią zy wać (pie cząt ka „Wy co fa no” z do pi skiem da ty i/lub nu me ru sto -

sow ne go za rzą dze nia). Wy daw ca mo że po wy ższe do pi ski z ró żnych po wo dów po mi nąć, np.

uzna jąc, iż ce lem edy cji jest pu bli ka cja prze pi sów, któ re we szły w ży cie, a nie uka zy wa nie

pro ce su ich two rze nia, czy też na podstawie in for ma cji o wy co fa niu normatywu znaj du jącej

się w in nym pu bli ko wa nym do ku men cie. Jed na kże od bior ca mu si być o te go ro dza ju in ge -

ren cji uprze dzo ny, naj le piej w roz dzia le wpro wa dze nia po świę co nym za sa dom wy da nia.

Ko ma niec ka by wa nie kon se kwent na na wet przy opra co wa niu jed ne go do ku men tu (32).

O nie któ rych do pi skach in for mu je, opa tru jąc je uwa gą „do pi sa ne ręcz nie” (s. 292), in ne po -

mi ja. I tak np.: w ory gi na le ustę pu 1 § 7 (s. 294), po świę co ne go obo wiąz ko wi spo rzą dza nia

spra woz dań ze sta nu za kon spi ro wa nia MK, po sło wie „no tat ki” znaj do wa ły się sło wa

„w okre sach mie sięcz nych”, na stęp nie wy kre ślo ne, być mo że – są dząc z li te rek na mar gi -

ne sie – przez mi ni stra Wi chę. W ty mże do ku men cie opusz czo no rów nież (s. 295) m.in.

zapis „Uzgod nio ne z za in te re so wa ny mi jed nost ka mi 25.02.60 r.”11, wska zu ją cy, że ma my

do czy nie nia z pro jek tem za rzą dze nia.

Nie dzi wi, że w tak ob szer nej pra cy znaj du je się nie co po my łek, naj czę ściej wy pad nięć

frag men tów tek stu. Z naj istot niej szą ma my do czy nie nia w do ku men cie nr 59 (s. 417).

Ostat ni aka pit pod punk tu 2. w punk cie d) w ory gi na le brzmi: „Wy ko na ne dla ce lów ope ra -

cyj nych do ku men ty sta nu cy wil ne go (od pis skró co ny ak tu uro dze nia, od pis skró co ny ak tu

ma łżeń stwa) nie [podkr. – A.Z.] mo gą sta no wić pod sta wy do wy ro bie nia do wo dów oso bi -

stych we wła snym za kre sie, bez po ro zu mie nia się z Wy dzia łem V Dep. Tech ni ki MSW”12;

w pu bli ka cji wy pa dło sło wo „nie”, a znak koń czą cy na wias zo stał prze nie sio ny w in ne miej -

sce, co cał ko wi cie zmie ni ło sens te go frag men tu. W do ku men cie nr 2 (s. 81) w aka pi cie za -

czy na ją cym się od słów „Wy dział «A»” po sło wie „wy ko na nia” wy pa dło zda nie „utwier -

dza ły tym sa mym in ne jed nost ki ope ra cyj ne i per so nal ne”13, a w do ku men cie nr 28 (s. 268)

w § 3 ustęp 1 wśród upraw nio nych do wy stę po wa nia o za ło że nie in sta la cji PP znik nął dy -

rek tor De par ta men tu III14. 

Z za do wo le niem na le ży przy jąć fakt, iż Ko ma niec ka za rzecz na tu ral ną uzna je pu bli ka -

cję – w ró żnych wy daw nic twach po mi ja nych – za łącz ni ków (s. 69), a na wet w sy tu acji, gdy

przy eg zem pla rzu sta no wią cym pod sta wę wy da nia ich nie ma, po dej mu je pró bę od szu ki wa -

nia ich w in nych eg zem pla rzach te go nor ma ty wu (s. 275). Wa gę te go do ce ni ka żdy ba dacz,

któ ry nie jed no krot nie z opi su tecz ki do wia dy wał się, iż za wie ra in te re su ją cą go in struk cję,

a po wy po ży cze niu do zna wał roz cza ro wa nia wła śnie wsku tek bra ku po szu ki wa nych prze -

zeń za łącz ni ków.

Z dru giej stro ny na su wa się py ta nie, czy ce lo we by ło pu bli ko wa nie wszyst kich do ku -

men tów w ca ło ści? Być mo że w nie któ rych wy pad kach lep sze roz wią za nie sta no wi ło by

zamiesz cze nie krót kie go re ge stu. Do ty czy to np. do ku men tów nr 42 i 44 za wie ra ją cych

okre śle nia nazw i ty pu (mo de lu) sprzę tu spe cjal ne go sto so wa ne go w pio nie tech ni ki. Prze -

cięt ne mu od bior cy edy cji na zwy te wie le nie mó wią, a dla (bar dzo) wą skiej gru py za in te re -

so wa nych wy star czył by ad res ar chi wal ny do ewen tu al nych po szu ki wań.
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11 AIPN, 1585/3146, k. 93.
12 AIPN, 01218/95, Wykaz instytucji i zakładów pracy oraz nazwy niektórych dokumentów wydawanych

jednostkom operacyjnym dla celów legalizacyjnych, listopad 1977 r., s. 4.
13 AIPN, 01225/173, k. 11.
14 AIPN, 0731/58, k. 1; AIPN, 01218/95, Zarządzenie nr 0047/79, 27 XII 1979 r., b.p. Nie ja sne, czy jest to

opusz cze nie przy przy go to wa niu edy cji, czy też w sta no wią cym pod sta wę wy da nia egz. nr 108.



Oma wia jąc spo sób opra co wa nia tek stów, war to z uzna niem pod kre ślić, iż Ko ma niec ka

(w od ró żnie niu od nie któ rych in nych wy daw nictw) do ko na ła rze czy wi ście nie znacz nych

ko rekt tyl ko uwspół cze śnia ją cych or to gra fię i in ter punk cję, co do brze od da je ko lo ryt cza -

sów i śro do wi ska, w któ rym dokumenty po wsta ły.

Pew ne za strze że nia bu dzi na to miast spo sób opra co wa nia przy pi sów. Bio gra ficz ne wy da -

ją się zbęd ne, gdyż w grun cie rze czy nie roz sze rza ją wie dzy czy tel ni ka. Wy daw ca z za ło że -

nia ogra ni czył za kres in for ma cji do stop nia oraz funk cji peł nio nej w cza sie, gdy da na oso -

ba wy stę pu je w do ku men cie (s. 69). W efek cie po koń czą cym In struk cję nr 001/58

z 9 stycz nia 1958 r. frag men cie tek stu „Dy rek tor Biu ra «W» H[en ryk] Pal ka, płk” otrzy mu -

je my przy pis „Hen ryk Pal ka – ppłk/płk, dy rek tor Biu ra „W” od 28 XI 1956 do 31 VII 1970 r.”

(s. 483, po dob nie s. 77, 89, 99, 235, 291 itd.).

Nie kie dy bra ku je na to miast prób wy tłu ma cze nia (lub stwier dze nia, że w obec nym sta nie

wie dzy wy ja śnić nie mo żna) za pi sów już na pierw szy rzut oka bu dzą cych wąt pli wo ści.

W za rzą dze niu (bez nu me ru) wi ce mi ni stra Miet kow skie go z 20 lip ca 1951 r. czy ta my:

„Z dniem 1 wrze śnia 1950 r. wpro wa dzam do użyt ku słu żbo we go In struk cję nr CO -59

z dnia 5 sierp nia 1951 r. wy da ną przez Dy rek to ra De par ta men tu II o za kre sie pra cy Cen -

tral ne go La bo ra to rium Eks per tyz…” itd. [podkr. – A.Z.] (dok. 45, s. 345). Da ty się wy raź -

nie nie zga dza ją. Wąt pli we – choć w MBP nie wy klu czo ne – wy da je się wpro wa dze nie in -

struk cji z da tą aż tak (nie mal je de na ście mie się cy) wstecz ną, na le ży więc przy pusz czać, że

ter min wej ścia w ży cie to 1 wrze śnia 1951 r. Ni niej sze roz wią za nie jed nak nie roz wie wa

wszyst kich nie ja sno ści. Czy 20 lip ca mo żna by ło prze wi dzieć, że wpro wa dza na w ży cie in -

struk cja zo sta nie pod pi sa na 5 sierp nia? Po win na być przy go to wa na przed pod pi sa niem za -

rzą dze nia, w prze ciw nym ra zie na le ża ło by ocze ki wać sfor mu ło wa nia „Dy rek tor De par ta -

men tu II do dnia …opra cu je in struk cję…” itd. Nie mo żna wy klu czyć, że roz wią za nie

za gad ki jest prost sze – w tek ście za rzą dze nia nie uży to bo wiem okre śle nia „5 sierp nia”,

lecz „5 VIII”15, co czy ni wiel ce praw do po dob nym mo żli wość po mył ki (mo gło być 5 VII)

w dru ko wa nym tek ście za rzą dze nia. No�ta�be�ne�wy cho dzi tu sła bość roz wią za nia przy ję te go

w in struk cji wy daw ni czej, na ka zu ją ce go po da wać na zwy mie się cy słow nie. Przy oka zji na -

le ży do dać, że oma wia ny do ku ment nie jest – wbrew opi nii wy daw cy – ory gi na łem, nie ma

na nim ani pod pi su Miet kow skie go, ani do pi sku „za zgod ność”, a choć for ma dru ko wa nej

bro szur ki (a nie – znów wbrew opi nii wy daw cy – ma szy no pi su), obej mu ją cej za rzą dze nie

i in struk cję, su ge ru je ro ze sła nie de par ta men tom i te re no wi do sto so wa nia, nie mo żna mieć

pew no ści, że do ro ze sła nia do szło. W świe tle po wy ższych uwag da to wa nie sa mej in struk cji

(na eg zem pla rzu sta no wią cym pod sta wę wy da nia brak da ty16) na 5 sierp nia (dok. 46, s. 346)

w opar ciu je dy nie o za rzą dze nie nie jest upraw nio ne.

Są dzę, iż mo żna by ło ogra ni czyć licz bę przy pi sów tek sto wych. Zde cy do wa na więk szość

pu bli ko wa nych ma te ria łów ma bo wiem cha rak ter jed no rod ny – są to ak ta nor ma tyw ne.

Pewien nie do syt sta no wi po mi nię cie we wpro wa dze niu za gad nie nia tech ni ki po wsta wa nia

te go ro dza ju do ku men tów (mo że na wet w for mie osob ne go roz dzia łu), w któ rym zna la zły -

by się in for ma cje m.in. o tym, że pro jekt ak tu nor ma tyw ne go za wie rał tzw. okien ko na od -

ręcz ne wpi sa nie da ty i nu me ru, któ re to ele men ty na od pi sach wsta wia no ma szy no wo, pod -

czas gdy od ręcz nie umiesz cza no nu mer eg zem pla rza itd. Po zwo li ło by to unik nąć

roz pra sza ją cych od bior cę przy pi sów ty pu „wpi sa no ręcz nie”, ogra ni cza jąc się do in for ma -

cji o sy tu acjach nie ty po wych, np. „do pi sa no ołów kiem” – za bra kło te go przy do ku men cie

15 AIPN, 01099/5, b.p.
16 Ibi�dem.
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nr 37 (s. 305) – gdyż to za zwy czaj sta no wi do dat ko wą in for ma cję o cha rak te rze do ku men -

tu (w tym wy pad ku jest to ro bo czy pro jekt)17.

Za strze że nia zwią za ne z prak tycz nym spo so bem ko rzy sta nia z edy cji bu dzi układ ma te -

ria łów. Po dział na czę ści – ob ser wa cja, tech ni ka, per lu stra cja – jest oczy wi sty, na to miast

wąt pli we wy da je się wy dzie le nie w ka żdej z nich dwóch roz dzia łów. „W pierw szym ze bra -

no pod sta wo we in struk cje da ne go pio nu – pi sze wy daw ca – w dru gim zaś do ku men ty uzu -

peł nia ją ce, czy li okól ni ki, pi sma do wia do mo ści itp.” (s. 69). Po dział jest nie pre cy zyj ny

cho cia żby z uwa gi na fakt, iż trud no zde fi nio wać „pod sta wo we in struk cje”, i chy ba nie zbyt

prze strze ga ny (np. wśród do ku men tów uzu peł nia ją cych zna la zło się za rzą dze nie wi ce mi ni -

stra BP – dok. 58, wśród pod sta wo wych – pi smo okól ne, dok. 63). W do dat ku w ra mach

roz dzia łów do ku men ty zo sta ły uło żo ne w gru pach te ma tycz nych (czy tel nik nie zo stał po in -

for mo wa ny, o ja kie te ma ty cho dzi), a do pie ro w ich ob rę bie chro no lo gicz nie. W efek cie

w roz dzia le dru gim czę ści pierw szej wy stę pu ją bez za zna cze nia te go w spo sób zwra ca ją cy

uwa gę od bior cy trzy cią gi te ma tycz ne do ty czą ce ko lej no wy wia dów (dok. 14–18), za sa dzek

(dok. 19–22), fo to gra fii (dok. 23–24). Gru py te ma tycz ne też by wa ją po roz bi ja ne, np. za gad -

nie nia le ga li za cji do ku men tów znaj du ją się i w in struk cjach pod sta wo wych (dok. 36–39),

i uzu peł nia ją cych (dok. 58–60). Ba dacz szu ka ją cy kon kret ne go do ku men tu, naj czę ściej zna -

ją cy da tę je go po wsta nia, tra ci czas, by umiej sco wić go w spi sie tre ści. Wy da je się więc, iż

w ra mach po szcze gól nych czę ści na le ża ło za sto so wać po pro stu układ chro no lo gicz ny pre -

zen to wa nych ma te ria łów.

Przy dat ną część edy cji sta no wi słow nik po jęć (s. 581–602). Ko ma niec ka in for mu je, iż

znacz ną część wy ja śnień za czerp nę ła z pra cy Fi li pa Mu sia ła (s. 581)18, ale opi sy wie lu po -

jęć, zwłasz cza do ty czą cych ob ser wa cji, tech ni ki i per lu stra cji, np. do ku men ty „B”, do ku -

men ty „N”, nie eta to wa słu żba ob ser wa cyj na, ob ser wa cja pa syw na, po bór ma te ria łu li sto we -

go na in deks, czy – od da ją ce ko lo ryt pierw szych lat po wo jen nych „do ku men ty li po we”

– wy szły spod jej pió ra.

In�struk�cje� pra�cy� pio�nów� po�moc�ni�czych… jest mi mo wska za nych w re cen zji pew nych

man ka men tów po zy cją po ży tecz ną. Po win na sta nąć na pół kach hi sto ry ków ba da ją cych

ubec kie i es bec kie tecz ki. Uła twi śle dze nie wy two rzo nych głów nie przez jed nost ki stric�te

ope ra cyj ne ma te ria łów roz pra co wań czy agen tu ry, po zwo li rów nież do ce nić zna cze nie i le -

piej zro zu mieć tech ni kę dzia łań po dej mo wa nych przez pio ny „B”, „T” i „W” oraz pre cy zyj -

niej oce nić wy two rzo ne przez nie ma te ria ły po zo sta wio ne – czę sto wbrew in struk cjom

– w ak tach.

Wie le źródeł mo że za in te re so wać rów nież szer szy krąg od bior ców. Na ko niec war to więc

mo że przy to czyć frag men ty kil ku przed sta wio nych przez Ko ma niec ką do ku men tów

– po jed nym dla ka żde go pio nu.

In struk cja nr 05/53 o pra cy wy wia dow czej w Wy dzia le „A” (ob ser wa cji) po ka zu je m.in.,

jak je go fak tycz ny szef, ppłk Jó zef Woj cie chow ski (ale ta kże zwierzch ni cy, któ rzy in struk -

cję ak cep to wa li), w mar cu 1953 r. wi dział spo łe czeń stwo, a także ja ką ro lę wy zna czał or ga -

ni za cjom po li tycz nym i spo łecz nym oraz UB. Je go zda niem do tych cza so wa me to da zdo by -

wa nia in for ma cji po przez roz py ty wa nie są sia dów przez funk cjo na riu szy UBP jest zła, bo

„oso ba wro go usto sun ko wa na do wszyst kie go co po stę po we udzie la in for ma cji o fi gu ran -

cie, któ ry jest pra cow ni kiem apa ra tu bez pie czeń stwa lub kan dy da tem [do nie go], al bo zaj -

mu je wy so kie sta no wi sko w ad mi ni stra cji pań stwo wej […]. Trud no so bie wy obra zić, ażeby

Recenzje

425

R
EC

EN
Z

JE

17 AIPN, 01225/496, k. 79. 
18 F. Mu siał, Pod�ręcz�nik�bez�pie�ki.�Teo�ria�pra�cy�ope�ra�cyj�nej�Słu�żby�Bez�pie�czeń�stwa�w świe�tle�wy�daw�nictw

re�sor�to�wych�Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�wnętrz�nych�PRL�(1970–1989), Kra ków 2007.



ktoś wro go usto sun ko wa ny do obec nej rze czy wi sto ści udzie lił praw dzi wych in for ma cji

o czło wie ku po zy tyw nie usto sun ko wa nym. Dla te go też na le ży zdo by wać in for ma cje ze źró -

deł par tyj nych i in nych, jak Rad Na ro do wych, Li gi Ko biet, Ko mi te tu Obroń ców Po ko ju itp.,

a na wsi rów nież władz spół dziel ni pro duk cyj nych, PGR, POM”. Naj le piej utwo rzyć w tym

ce lu sieć in for ma cyj ną. „Na szym za da niem jest za bez pie czyć te trzy od cin ki [ad mi ni stra to -

rów do mów, do zor ców i pro wa dzą cych mel dun ki – przyp. A.Z.] w ten spo sób, że by ka żdy

ad mi ni stra tor do mów, do zor ca do mo wy i pro wa dzą cy mel dun ki był na szym czło wie kiem,

tzn. in for ma to rem lub kon tak tem po uf nym […]. O ile lu dzie ci z ró żnych wzglę dów nie

będą mo gli być za wer bo wa ni, na le ży dą żyć w dro dze ope ra cyj nej, aby ich wła dze zwierzch -

nie do ko na ły na tych sta no wi skach ko rzyst nej dla nas zmia ny przez ob sa dze nie ich ludź mi,

któ rzy bę dą chcie li i mo gli współ pra co wać z na mi” (dok. 2, s. 84–87).

Do ku men ty le ga li za cyj ne do użyt ku ope ra cyj ne go, a więc do ku men ty ka dro we oraz pra -

wa jaz dy, dy plo my wy ższych uczel ni itp. in sty tu cji i za kła dów wy twa rzał Wy dział V De -

par ta men tu Tech ni ki. W ce lu zo rien to wa nia jed no stek ope ra cyj nych o mo żli wo ściach pio nu

„T” w tym za kre sie w li sto pa dzie 1977 r. opra co wał wy kaz in sty tu cji i za kła dów, dla któ -

rych „przede wszyst kim” do ku men ty się wy ko nu je. Do ku ment jest bar dzo in te re su ją cy,

m.in. wy mie nia urzę dy wo je wódz kie w wie lu mia stach, wy dzia ły ko mu ni ka cji urzę dów

miej skich, urzę dy sta nu cy wil ne go wszyst kich miast wo je wódz kich. Wśród wska za nych

44 in sty tu cji i za kła dów pra cy w War sza wie znaj du ją się mi ni ster stwa (ale bra ku je tu MSW!),

Pol ska Aka de mia Na uk, Fa bry ka Sa mo cho dów Oso bo wych, Pol ska Agen cja Pra so wa i Pol -

ska Agen cja „In ter press”, „Or bis”. Zwra ca uwa gę fakt, że wśród wy ższych uczel ni na uni -

wer sy te tach War szaw skim i Ja giel loń skim mo żli wo ści ta kie po sia da no tyl ko na wy dzia łach

hi sto rii, na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza tyl ko na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra -

cji, w Szko le Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki – tyl ko na Wy dzia le Fi nan sów i Sta ty sty ki;

bra ko wa ło uczel ni lu bel skich (dok. 59, s. 418–435).

Z ko lei in struk cja dy rek to ra Biu ra „W” Mi cha ła Ta bo ry skie go po kaz u je z jed nej stro ny,

jak funk cjo na riusz po strze gał człon ków PZPR, z dru giej oba la roz po wszech nio ną te zę, ja -

ko by człon ko wie tej or ga ni za cji nie by li przez „bez pie kę” wer bo wa ni (dok. 66, s. 464):

„Kan dy da tów na pra cow ni ków za ufa nych ze wzglę du na ści śle taj ny cha rak ter wy ko ny wa -

nych czyn no ści dla or ga nów bez pie czeń stwa na le ży do bie rać bar dzo sta ran nie. Z re gu ły

win ni to być człon ko wie lub kan dy da ci PZPR, pod wzglę dem po li tycz nym i mo ral nym od -

po wia da ją cy w za sa dzie wy mo gom ka dro wym pra cow ni ków Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go.

Kan dy da tów na pra cow ni ków za ufa nych, człon ków i kan dy da tów PZPR, przed po zy ska -

niem do współ pra cy kie row nik urzę du przed sta wia do de cy zji I se kre ta rza KW PZPR, za -

zna cza jąc, że pra cow nik za ufa ny nie jest wy ko rzy sty wa ny we wro gim śro do wi sku, a za bez -

pie cza nie zbęd ne dla pra cy «W» czyn no ści na swo im miej scu pra cy” (dok. 66, s. 464).

An�to�ni�Zie�liń�ski

Recenzje
R

EC
EN

Z
JE




