
Ma∏gorzata Choma-Jusiƒska

Sprawozdanie pokontrolne z pracy
Wydzia∏u IV Wojewódzkiego
Urz´du Spraw Wewn´trznych

w Lublinie w 1988 roku
Poczàwszy od 1947 r., po pokonaniu zbrojnego podziemia niepodleg∏oÊcio-

wego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, szczególne miejsce w polityce w∏adz
komunistycznych w Polsce zajmowa∏a walka z religià, skierowana zarówno prze-
ciwko KoÊcio∏om chrzeÊcijaƒskim, jak i innym zwiàzkom wyznaniowym.
W praktyce najwi´kszà wag´ przywiàzywano do dzia∏aƒ wymierzonych w Ko-
Êció∏ katolicki. Decyzje co do kierunków polityki wyznaniowej zapada∏y w kie-
rownictwie Polskiej Partii Robotniczej, póêniej Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej, a realizowa∏a jà administracja paƒstwowa (centralna i terenowa),
urz´dy, oficjalne media. G∏ówna rola przypad∏a aparatowi bezpieczeƒstwa1.

Na Lubelszczyênie zwalczanie KoÊcio∏a by∏o dla funkcjonariuszy aparatu bez-
pieczeƒstwa szczególnie istotne ze wzgl´du na specyfik´ regionu – istnienie Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jedynej niepaƒstwowej wy˝szej uczelni
w PRL. Od poczàtku powojennej dzia∏alnoÊci, wznowionej w 1944 r., jako uczel-
nia w znacznym stopniu niezale˝na od w∏adz paƒstwowych KUL przyciàga∏ oso-
by, które nie mog∏y znaleêç swojego miejsca na innych uniwersytetach. WÊród
pracowników i studentów znaleêli si´ ludzie krytycznie nastawieni wobec ówcze-
snej rzeczywistoÊci politycznej, m.in. kilku przedstawicieli Êrodowiska tzw. ko-
mandosów, usuni´tych ze studiów w Warszawie za udzia∏ w wydarzeniach mar-
cowych. 

Uwag´ funkcjonariuszy przykuwa∏y szerokie kontakty zagraniczne, równie˝
z oÊrodkami katolickimi na Zachodzie i Êrodowiskami emigracyjnymi, jakie
utrzymywa∏ uniwersytet i poszczególni jego pracownicy2. Z punktu widzenia
aparatu bezpieczeƒstwa nawet plany naukowe i zakres badaƒ prowadzonych
przez pracowników KUL nie by∏y neutralne. Doszukiwano si´ w nich odzwier-

1 Na temat struktur aparatu bezpieczeƒstwa realizujàcych walk´ z religià oraz ich pracy operacyj-
nej zob. A. Dziurok, Wst´p [w:] Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa wobec KoÊcio∏ów
i zwiàzków wyznaniowych 1945–1989, wst´p i red. A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 17–74; O me-
todach walki z KoÊcio∏em prowadzonej przez peerelowskie s∏u˝by bezpieczeƒstwa z Antonim Dud-
kiem, Janem ˚arynem i prok. Andrzejem Witkowskim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu
Pami´ci Narodowej” 2003, nr 1, s. 4–23. 
2 Zob. Metody pracy operacyjnej..., s. 499–508.
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ciedlenia aktualnych zainteresowaƒ KoÊcio∏a w Polsce i planowanych kierunków
jego aktywnoÊci duszpasterskiej3.

W po∏owie lat siedemdziesiàtych pojawi∏ si´ nowy, bardzo istotny czynnik de-
cydujàcy o szczególnym zainteresowaniu S∏u˝by Bezpieczeƒstwa nie tylko KUL,
ale szerzej – Êrodowiskami katolickimi, wi´kszoÊç bowiem cz∏onków grup opo-
zycyjnych w Lublinie przed Sierpniem ’80 wywodzi∏a si´ w∏aÊnie z tej uczelni.
Miejscem integrujàcym je by∏o tak˝e dominikaƒskie duszpasterstwo akademickie
o. Ludwika WiÊniewskiego. Wydaje si´, ˝e w drugiej po∏owie lat siedemdziesià-
tych to funkcjonariusze Wydzia∏u IV Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatel-
skiej w Lublinie realizowali wi´kszoÊç istotnych dzia∏aƒ wymierzonych w Êrodo-
wiska opozycyjne4.

W nast´pnej dekadzie sta∏a niezale˝na aktywnoÊç polityczna i spo∏eczna osób
wywodzàcych si´ ze Êrodowisk katolickich oraz istnienie kurii biskupiej, KUL czy
silnego oÊrodka Ruchu Âwiat∏o-˚ycie, instytucji b´dàcych naturalnym obiektem
zainteresowania SB, sprawi∏y, ˝e Wydzia∏ IV pozosta∏ szczególnie istotnym ele-
mentem w strukturze lubelskiej SB do koƒca swego istnienia w sierpniu 1989 r.5

Dzia∏ania operacyjne przeciwko KUL, zajmujàce zawsze szczególne miejsce
w pracy pionu lubelskiej SB prowadzàcego walk´ z KoÊcio∏em, obejmowa∏y sze-
rokie grono osób zwiàzanych nie tylko z samà uczelnià, ale te˝ innymi dzia∏ajàcy-
mi przy niej instytucjami, np. Towarzystwem Przyjació∏ KUL czy duszpasterstwem
akademickim. Przyk∏adowo tylko w 1962 r. w ramach rozpracowania KUL S∏u˝-
ba Bezpieczeƒstwa mia∏a zarejestrowanych szeÊçdziesieciu „figurantów” i dyspo-
nowa∏a materia∏ami dotyczàcymi oko∏o 250 kolejnych osób, którymi funkcjona-
riusze interesowali si´ „w zale˝noÊci od potrzeb i sytuacji”6. Dziesi´ç lat póêniej
dwie sprawy obiektowe dotyczàce KUL i duszpasterstwa, dwie sprawy operacyj-
nego sprawdzenia oraz kwestionariusze ewidencyjne obejmowa∏y ∏àcznie ponad
czterdzieÊci osób, w tym 23 pracowników naukowych. Dodatkowo 72 ksi´˝y pra-
cowników naukowych mia∏o za∏o˝one teczki ewidencji operacyjnej7.

Na przestrzeni ponad czterdziestu lat dzia∏ania SB wobec KUL realizowane
by∏y z ró˝nym nat´˝eniem. Zachowane tylko w niewielkim procencie materia∏y
archiwalne wytworzone przez aparat bezpieczeƒstwa pokazujà, ˝e w ciàgu
pierwszych paru lat ograniczano si´ cz´sto do zbierania podstawowych informa-

3 AIPN Lu, 0135/17, Informacja dotyczàca KUL, 1972 r., k. 132. 
4 Jednym z przyk∏adów powiàzania walki SB z niepo˝àdanymi przejawami publicznego zaanga˝o-
wania duchownych i dzia∏aƒ wobec opozycji by∏a sprawa operacyjnego rozpracowania krypt. „Ter-
mity”, prowadzona przez Wydzia∏ IV KW MO w Lublinie. Szerzej zob. w niniejszym numerze „Pa-
mi´ci i SprawiedliwoÊci”: M. Choma-Jusiƒska, Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika
WiÊniewskiego w dzia∏alnoÊci opozycji przedsolidarnoÊciowej w Lublinie, przyp. 86.
5 Departament IV MSW i jego odpowiedniki w województwach zosta∏y zlikwidowane na mocy za-
rzàdzenia ministra spraw wewn´trznych nr 075/89 z 24 VIII 1989 r. Po po∏àczeniu Departamentu
IV z Biurem Studiów MSW powsta∏ Departament Studiów i Analiz oraz odpowiednie wydzia∏y
w województwach. Szerzej o zmianach organizacyjnych pionu IV MSW zob. P. Piotrowski, Struktu-
ra S∏u˝by Bezpieczeƒstwa MSW (1975–1990), „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1 (3), s. 99–100. 
6 AIPN Lu, 08/267, t. 8, Sprawozdanie st. oficera operacyjnego Wydzia∏u III KW MO w Lublinie
ppor. Czes∏awa Wiejaka z pracy Grupy Va, 2 I 1962 r., k. 113. Dzia∏ania wobec KoÊcio∏a prowa-
dzone by∏y wówczas przez Grup´ Va Wydzia∏u III KW MO w Lublinie. 
7 Ibidem, 0135/17, Informacja dotyczàca KUL, 1972 r., k. 130–131.
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cji na temat funkcjonowania uczelni – odnotowywania przebiegu oficjalnych
uroczystoÊci, wypowiedzi osób bioràcych w nich udzia∏, zw∏aszcza tych o wymo-
wie krytycznej wobec w∏adz komunistycznych, gromadzenia informacji na temat
nastrojów i opinii wÊród osób zwiàzanych z uniwersytetem. Jedno z pierwszych
zapewne doniesieƒ agenturalnych dotyczàcych KUL pochodzi z paêdziernika
1946 r., jednak˝e dokumenty z nast´pnych kilku lat sugerujà okresowy brak oso-
bowych êróde∏ informacji SB wÊród pracowników i studentów KUL i ich rela-
tywnie niskà jakoÊç8. 

Zgodnie z ogólnà tendencjà w polityce w∏adz komunistycznych ju˝ od prze-
∏omu 1948 i 1949 r. zdecydowanie zaostrzy∏ si´ kurs wobec KUL. Najbardziej
wyraênym tego przejawem by∏o aresztowanie 1 kwietnia 1952 r. ówczesnego
rektora ks. prof. Antoniego S∏omkowskiego. Zosta∏ skazany na trzy lata pozba-
wienia wolnoÊci za posiadanie obcej waluty. Faktycznym powodem aresztowania
by∏ m.in. jego sprzeciw wobec za∏o˝enia w KUL Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej i or-
ganizacji PZPR. W listopadzie 1954 r. ks. S∏omkowski odzyska∏ wolnoÊç, ale
w 1959 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wy˝szego wyda∏o zakaz prowadzenia przez
niego zaj´ç uniwersyteckich9.

W latach pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych praca aparatu bezpieczeƒstwa by-
∏a istotnym elementem w administracyjnych, skarbowych, policyjnych i propa-
gandowych dzia∏aniach w∏adz komunistycznych wobec KUL10. Wielokrotnie te˝
pisane przez funkcjonariuszy plany dzia∏aƒ operacyjnych zawiera∏y konkretne
sugestie dla w∏adz partyjnych i administracyjnych co do po˝àdanych dzia∏aƒ wo-
bec uczelni i jej pracowników. Proponowano m.in. kontrole w bibliotece uniwer-
syteckiej, dysponujàcej dewizami na zakup ksià˝ek, ograniczanie nominacji pro-
fesorskich i doktorskich dla kadry uczelni oraz zezwoleƒ na prac´ poza KUL,
niewyra˝anie zgody na rozbudow´ obiektów KUL, wspieranie drogà administra-
cyjnà badaƒ i publikacji naukowych o tematyce „kontrowersyjnej wobec za∏o˝eƒ
oficjalnych Episkopatu”11.

O systematycznoÊci w rozpracowaniu tego Êrodowiska, a poÊrednio powadze,
z jakà traktowano te zagadnienia w MSW, Êwiadczy dossier zawierajàce informa-
cje na temat ponad dziewi´çdziesi´ciu pracowników KUL, gromadzone do
1955 r.12 Prawdopodobnie ju˝ z lat nast´pnych pochodzà specjalne „ankiety per-
sonalne pracownika naukowego KUL”, w których obok podstawowych danych

8 Ibidem, 08/267, t. 1, Informacja kierownika Sekcji III WUBP w Lublinie (odpis), [1945 r.], k. 1;
ibidem, Raport specjalny kierownika Sekcji II Wydzia∏u „P” [V] do naczelnika Wydzia∏y V WUBP
w Lublinie, 16 V 1946 r., k. 2; ibidem, Doniesienie êród∏a „S”, 30 X 1946 r., k. 3–6; ibidem, Cha-
rakterystyka obiektu „Olimp”, k. 40, 42 i nast.
9 Szerzej na temat szykan wobec KUL w tym okresie zob. J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego
w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 120–121; A. Dzi´ga, Represje karne w PRL wobec osób
duchownych i konsekrowanych – pracowników KUL [w:] Represje wobec osób duchownych i konse-
krowanych w PRL w latach 1944–1989, red. A. GrzeÊkowiak, Lublin 2004.
10 Przyk∏adowy zakres pracy Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie w latach szeÊçdziesiàtych pokazuje
dokument ze stycznia 1963 r. w: Metody pracy operacyjnej..., s. 304–320.
11 AIPN Lu, 08/267, t. 8, Sprawozdanie st. oficera operacyjnego Wydzia∏u III KW MO w Lublinie
ppor. Czes∏awa Wiejaka z pracy Grupy Va, 2 I 1962 r., k. 116; ibidem, 0135/17, Informacja doty-
czàca KUL, 1972 r., k. 123–124.
12 AIPN, 01283/720, „Dossier na aktyw KUL. Dossiery alfabetycznie od A do ¸”; ibidem,
01283/721, „Dossier na aktyw KUL. Dossiery od M do ˚”.
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i wypunktowanej aktualnej dzia∏alnoÊci danej osoby znajdowa∏y si´ rubryki do-
tyczàce oceny jej pracy naukowej, „dzia∏alnoÊci i postawy politycznej”, „czynno-
Êci operacyjno-karnych” podejmowanych wobec pracownika KUL przez SB,
MO, prokuratury i sàdy. Odnotowywano kontakty pracownika uniwersytetu
– z rozró˝nieniem na rodzinne, s∏u˝bowe, naukowe, „organizacyjno-polityczne”
i zagraniczne. Interesowano si´ jego ewentualnà publicznà aktywnoÊcià,
uwzgl´dnianà w rubryce „kontakty i przynale˝noÊç do instytucji i towarzystw
prowadzàcych dzia∏alnoÊç naukowà i publicystycznà”13. 

W zachowanych materia∏ach Wydzia∏u IV z lat siedemdziesiàtych i osiemdzie-
siàtych znajdujà odzwierciedlenie dzia∏ania dezintegracyjne prowadzone wobec
KoÊcio∏a przez powo∏anà w 1973 r. w Departamencie IV MSW Samodzielnà
Grup´ „D”, w 1977 r. przekszta∏conà w Wydzia∏ VI14.

W latach 1977–1979 dzia∏ania dezintegracyjne planowane w Wydziale IV
KW MO w Lublinie mia∏y przede wszystkim na celu kompromitowanie duchow-
nych okazujàcych krytyczny stosunek wobec w∏adz PRL oraz prowokowanie
konfliktów, np. mi´dzy KoÊcio∏em katolickim w diecezji lubelskiej a innymi wy-
znaniami. NakreÊlano konkretne przedsi´wzi´cia m.in. wobec ówczesnego bi-
skupa pomocniczego lubelskiego Zygmunta Kamiƒskiego, alumnów pochodze-
nia ukraiƒskiego studiujàcych w Wy˝szym Seminarium Duchownym czy
niepo˝àdanych przez SB kandydatów w wyborach do w∏adz KUL15. Niestety,
brak dokumentów nie pozwala na ocen´ ich realizacji. 

Z protoko∏u kontroli pracy Wydzia∏u IV w 1983 r. dokonanej przez G∏ówny
Inspektorat Ministra Spraw Wewn´trznych wynika, ˝e dzia∏ania specjalne prowa-
dzone wówczas przez Sekcj´ VI Wydzia∏u IV (kierowanà przez por. Marka Ben-
czyƒskiego) uznano za zadowalajàce. Doprowadziç one mia∏y m.in. do „sk∏ócenia
wewnàtrz kurii biskupiej”, „opanowania tzw. ruchu oazowego i ukierunkowania
go zgodnie z interesami S∏u˝by Bezpieczeƒstwa”, „zaabsorbowania KoÊcio∏a kato-
lickiego i innych mniejszoÊci wyznaniowych ich wewn´trznymi sprawami (kontro-
la budów obiektów sakralnych przez w∏adze administracyjne)”16.

Przywo∏ywane tu dokumenty pokazujà, ˝e funkcjonariusze Wydzia∏u IV reali-
zowali przedsi´wzi´cia dezintegracyjne nie tylko bezpoÊrednio wobec KoÊcio∏a,
ale równie˝ wobec osób zwiàzanych z opozycjà, a wywodzàcych si´ ze Êrodowisk
katolickich17.

13 AIPN Lu, 020/647, Ankieta personalna pracownika naukowego KUL, 8 VIII 1968 r., k. 5–13.
14 Szerzej na temat komórki „D” i dzia∏aƒ dezintegracyjnych wobec KoÊcio∏a zob. M. Lasota, O ra-
porcie Sejmowej Komisji poÊwi´conym Samodzielnej Grupie „D” w MSW, „Biuletyn Instytutu Pami´-
ci Narodowej” 2003, nr 1, s. 27–36; Informacja o dzia∏alnoÊci komórki „D” pionu IV by∏ej S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa, ibidem, s. 37–56; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce..., s. 348–352,
544–549; A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 326–331. 
15 AIPN Lu, 0199/7, t. 1, Kierunkowo-problemowy plan pracy na rok 1977 Wydzia∏u IV SB KW
MO w Lublinie, 15 XII 1976 r., s. 14, 15, 17; ibidem, t. 2, Kierunkowo-problemowy plan pracy
Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie na rok 1978, 6 I 1978 r., s. 11–13; ibidem, t. 3, Kierunkowo-pro-
blemowy plan pracy Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie na rok 1979, 4 I 1979 r., s. 16–18. 
16 Ibidem, 0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie, 31 V
1984 r., k. 42–43.
17 Dzia∏ania dezintegracyjne SB by∏y prawdopodobnie jednà z przyczyn konfliktów w lubelskiej
grupie ROPCiO w 1978 r. W latach osiemdziesiàtych podobne przedsi´wzi´cia by∏y podejmowane 
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Publikowany protokó∏ zawiera wyniki kontroli pracy Wydzia∏u IV WUSW
w Lublinie w 1988 r., przeprowadzonej na zlecenie G∏ównego Inspektoratu Mi-
nistra Spraw Wewn´trznych. Przedstawia on stan osobowy wydzia∏u, zakres
i kierunki zainteresowania jego funkcjonariuszy, metody pracy. Ukazuje interesu-
jàce dane liczbowe dotyczàce agentury, którà dysponowali pracownicy Wydzia-
∏u IV w Lublinie. Wskazuje na kompleksowoÊç jego dzia∏aƒ, prowadzonych we
wspó∏pracy z innymi pionami SB, MO oraz m.in. Komitetem Wojewódzkim
PZPR i Wydzia∏em ds. Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego. Znajdujemy w nim tak-
˝e informacje o problemach socjalnych i zaopatrzeniowych, jakie zg∏aszali funk-
cjonariusze.

Dokument zosta∏ sporzàdzony ju˝ po obradach „okràg∏ego sto∏u”, mo˝e za-
tem byç interesujàcym przyczynkiem do badaƒ nad aparatem bezpieczeƒstwa
w okresie prze∏omu politycznego w latach 1988–1989.

wobec cz∏onków podziemnej „SolidarnoÊci” (ibidem; AIPN Lu, 0199/7, t. 3, Kierunkowo-proble-
mowy plan pracy Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie na rok 1979, 4 I 1979 r., s. 18).

Sprawozdanie pokontrolne

321



1989 kwiecieƒ 21, Lublin – Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV
Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych w Lublinie

Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych Lublin, dnia 21 IV 1989 
w Lublinie Tajne spec[jalnego] znaczenia
11 L.dz.a W-00598/89b Egz. nr 2b

Protokó∏
z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie

Na podstawie zarzàdzenia nr 094/83 ministra spraw wewn´trznych z dnia 16
XII 1983 r. oraz w oparciu o plan kontroli G[∏ównego] I[nspektoratu] M[inistra]
S[praw] W[ewn´trznych] na rok 1989 zespó∏ w sk∏adzie:

– pp∏k Pawe∏ Kuprjanowicz – specjalista GIMSW,
– kpt. Jan Soja – zast´pca naczelnika Wydz[ia∏u] IV WUSW w Krakowie

(sprawy ewidencji operacyjnej i kandydaci na TW1)
w dniach od 10 do 21 kwietnia 1989 r. przeprowadzi∏ kontrol´ komplekso-

wà pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie.
Kontroli poddano ca∏okszta∏t pracy Wydzia∏u za rok 1988, w tym: struktur´

organizacyjnà i stan kadrowy, zgodnoÊç dzia∏aƒ z zakresem pracy i poleceniami
kierownictwa resortu, stan zagro˝enia województwa pozareligijnà dzia∏alnoÊcià
kleru, stan rozpoznania sytuacji w ochranianych obiektach, stan pracy z TW, pla-
nowanie, nadzór oraz wspó∏dzia∏anie z innymi komórkami resortu i instytucjami
pozaresortowymi.

Metodà reprezentacyjnà skontrolowano m.in.: 
– 2 sprawy operacyjnego rozpracowania – 100% stanu na dzieƒ 15 IV [19]89 r.,
– 2 sprawy operacyjnego sprawdzenia – 66%,
– 2 kwestionariusze ewidencyjne – 50%,
– 6 spraw obiektowych – 37,5%,
– 52 teczki personalne i pracy TW – 30%,
– 7 teczek personalnych kandydatów na TW – 100%,
– dokumentacj´ 4 LK2 – 100%.
W obj´tym kontrolà okresie Wydzia∏ pracowa∏ w oparciu o zatwierdzone przez

zast´pc´ szefa WUSW ds. SB zakresy:
– z dnia 2 I 1984 r.,
– z dnia 18 II 1989 r., uwzgl´dniajàcego utworzenie R[ejonowego] U[rz´du]

S[praw] W[ewn´trznych] w Lublinie.
Naczelnikiem Wydzia∏u jest pp∏k mgr Edward Hawry∏o3 – wiek 48 lat, w re-

sorcie i pionie IV – 26 lat, na stanowisku naczelnika – 11 lat. BezpoÊrednio nad-

a Piecz´ç pod∏u˝na WUSW w Lublinie.
b Numer wpisany odr´cznie.
1 TW – tajny wspó∏pracownik (w dokumencie zastosowano skrót t.w.).
2 LK – lokal kontaktowy.
3 Edward Hawry∏o – ur. 26 XI 1941 r. w Starej Wsi (gm. Bychawa), kpr./pp∏k, pochodzenie ch∏op-
skie, niepraktykujàcy, wykszta∏cenie Êrednie, od 1972 r. wy˝sze. Cz∏onek ZMS, PZPR (w 1986 r. 
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zoruje prac´ sekcji I i II oraz sekretariatu, koordynuje prac´ Wydzia∏u, jest od-
powiedzialny za wspó∏dzia∏anie, jest dysponentem III stopnia funduszu „O”4,
pracuje z 3 TW.

Funkcj´ zast´pcy naczelnika od 1983 r. pe∏ni mjr mgr Wac∏aw Domaƒski5

– wiek 45 lat, posiadajàcy 21 lat pracy w resorcie, w pionie IV od 1975 r.
Zast´pca naczelnika nadzoruje bezpoÊrednio prac´ sekcji III i V, pracuje

z 5 TW.

1. Sytuacja kadrowa
Na dzieƒ 1 I 1988 r. stan etatowy Wydzia∏u wynosi∏ 38, a faktyczny 356.

W 1988 r. przyj´to 1 pracownika, a 1 w zwiàzku z niewyra˝eniem zgody na
przejÊcie do RUSW w Lublinie odszed∏ na w∏asnà proÊb´ do cywila. Ponadto roz-
kazem personalnym nr 0446/88 szefa WUSW z dn. 18 X 1988 r. z dniem
1 X 1988 r. przekazano 9 etatów i 8 funkcjonariuszy do nowo utworzonego
RUSW w Lublinie.

Aktualnie Wydzia∏ organizacyjnie podzielony jest na 4 sekcje:
I – analityczno-informacyjna (3 etaty, stan faktyczny 2),

II – kuria i jej agendy, W[y˝sze] S[eminarium] D[uchowne], kler Êwiecki,
Z[rzeszenie] K[atolików] „Caritas” (6 etatów, stan faktyczny 6),

III – kler zakonny, duszpasterstwa stanowo-zawodowe, wyznania nierzym-
skokatolickie (5 etatów, stan faktyczny 4, brak etatu kierownika, pracà kieruje
z[ast´p]ca naczelnika),

V – KUL, stowarzyszenie katolików Êwieckich (11 etatów, stan na 15 IV
1989 r. wynosi∏ 11 pracowników, z dniem 16 bm. w zwiàzku z utworzeniem w∏a-
snej firmy odszed∏ z Wydzia∏u kierownik – kpt. T[adeusz] Wyskok7). 

delegat na X Zjazd PZPR), Stowarzyszenia Ateistów i WolnomyÊlicieli (1962–1963). Od 1 XI

1963 r. oficer operacyjny Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 16 III 1972 r. kierownik grupy I Wy-

dzia∏u IV, od 1 X 1973 r. inspektor Inspektoratu Kierownictwa SB, od 1 VI 1975 r. zast´pca naczel-

nika Wydzia∏u IV. 31 VIII 1975 – 20 VI 1976 r. s∏uchacz Wy˝szej Szko∏y Komitetu Bezpieczeƒstwa

Paƒstwowego im. Feliksa Dzier˝yƒskiego przy Radzie Ministrów ZSRR. Od 1 XI 1978 r. naczelnik

Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 1 XI 1989 r. w dyspozycji szefa WUSW w Lublinie, od 1 II

1990 r. starszy specjalista WUSW w Lublinie. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by. Mieszka w Lu-

blinie (AIPN Lu, 028/2428, Akta osobowe Edwarda Hawry∏y).
4 Fundusz „O” – fundusz operacyjny.
5 Wac∏aw Domaƒski – ur. 21 X 1944 r. w Kotlinach (pow. pu∏awski), kpr./mjr, pochodzenie ch∏op-

skie, niepraktykujàcy, wykszta∏cenie Êrednie, od 1980 r. wy˝sze. Cz∏onek ZMS, PZPR. Od 11 VI

1968 r. wywiadowca Sekcji I Obserwacyjnej Wydzia∏u „B” KW MO w Lublinie, od 1 II 1974 r. in-

spektor Sekcji IV Wydzia∏u „B”, od 16 II 1975 r. inspektor Wydzia∏u IV, od 16 IX 1979 r. kierow-

nik Sekcji IV Wydzia∏u IV, od 1 XI 1982 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV. Od 1 XI 1989 r. za-

st´pca naczelnika Wydzia∏u Studiów i Analiz WUSW w Lublinie. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by

(AIPN Lu, 028/2422, Akta osobowe Wac∏awa Domaƒskiego).
6 Dla porównania – na 31 XII 1983 r., przed wydzieleniem w MSW odr´bnego pionu VI odpo-

wiedzialnego za operacyjnà ochron´ kompleksu gospodarki ˝ywnoÊciowej, Wydzia∏ IV WUSW

w Lublinie dysponowa∏ 53 etatami, a faktycznie zatrudnia∏ pi´çdziesi´ciu pracowników (AIPN Lu,

0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie, 31 V 1984 r.,

k. 27). Informacje o stanie etatowym Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie w latach 1975–1981 zob.

P. Piotrowski, Struktura S∏u˝by Bezpieczeƒstwa MSW..., s. 77.
7 Tadeusz Wyskok – ur. 5 XII 1951 r. Okres s∏u˝by: 16 IV 1976 – 15 IV 1989 r.
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Stan etatowy i faktyczny oraz sta˝ pracy w resorcie na dzieƒ 31 XII 1988 r.
i 31 III 1989 r. (bez zmian) prezentuje poni˝sze zestawienie:

* Z dniem 16 bm. odszed∏ z Wydzia∏u kierownik Sekcji V – kpt. T[adeusz] Wyskok.

Wykszta∏cenie wy˝sze posiada∏o 24 funkcjonariuszy, a 2 Êrednie, przeszkole-
nie resortowe 21, w tym 4 A[kademia] S[praw] W[ewn´trznych], W[y˝sza]
S[zko∏a] O[ficerska], 14 studium podyplomowe, 3 szko∏a oficerska. Bez prze-
szkolenia pozostaje 5 funkcjonariuszy. 

W ramach wyró˝nieƒ w 1988 r. funkcjonariusze otrzymali: 1 odznaczenie
paƒstwowe i 4 resortowe oraz 2 urlopy, 2 nagrody ministra, 5 szefa WUSW,
123 okazjonalnych i 5 pochwa∏. W I kwartale br. naczelnik otrzyma∏ nagrod´
ministra, a pracownicy 5 nagród okazjonalnych. 

Na ogólnie wysoki poziom pracy operacyjnej Wydzia∏u rzutuje niezdyscypli-
nowanie i lekcewa˝àcy stosunek do wykonywania zakresowych zadaƒ ze strony
3c starszych inspektorów, tj.: kpt. A[ntoni] Sieradzki8, kpt. J[an] åwik∏a9 i kpt.
M[arek] Wielgosz10 [d]. Ze wszystkimi by∏y prowadzone rozmowy dyscyplinujà-

c Nad cyfrà 3 odr´cznie dopisano o∏ówkiem 4.
d Odr´cznie dopisano Budka. Chodzi prawdopodobnie o kpt. Lecha Budk´; zob. przypis 34.
8 Antoni Sieradzki – ur. 20 X 1942 r. w Nadbu˝ance (pow. w∏odawski), kpr./kpt., pochodzenie ro-
botnicze, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, w trakcie s∏u˝by osiàgnà∏ wy˝sze. Cz∏onek ZMS,
PZPR. Od 1 V 1970 r. oficer techniki operacyjnej Sekcji I „B” Wydzia∏u „T” KW MO w Lublinie,
od 1 VIII 1976 r. inspektor Wydzia∏u IV. Od 1 XI 1989 r. starszy inspektor Wydzia∏u Studiów i Ana-
liz WUSW w Lublinie. 15 III 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (AIPN Lu, 028/2381, Akta osobowe An-
toniego Sieradzkiego). 
9 Jan åwik∏a – ur. 12 VII 1936 r. w Paw∏owie (pow. che∏mski), kpr./kpt., pochodzenie ch∏opskie,
bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie zawodowe, od 1975 r. wy˝sze. Cz∏onek PZPR. Od 1 I 1959 r. mi-
licjant w plutonie KP MO w Che∏mie; od 1 IV 1961 r. referent operacyjno-dochodzeniowy KP MO
w Janowie Lubelskim, od 15 IX 1961 r. technik dochodzeniowy, od 1 XII 1967 r. oficer SB, od 1 III
1969 r. inspektor operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa. Od 1 VI 1975 r. kierownik Sekcji I Wy-
dzia∏u IV KW MO w Tarnobrzegu; od 16 XII 1975 r. starszy inspektor operacyjny Wydzia∏u IV KW
MO w Lublinie. 30 XI 1989 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2373, Akta osobowe Jana åwik∏y).
10 Marek Wielgosz – ur. 19 VI 1948 r. w ¸ukowie, kpr./kpt., pochodzenie robotnicze, bezwyzna-
niowiec, wykszta∏cenie Êrednie, w trakcie s∏u˝by osiàgnà∏ wy˝sze. Cz∏onek ZMS, PZPR. Od 16 XI
1971 r. oficer techniki operacyjnej Grupy „T” Referatu ds. Bezpieczeƒstwa KP MO w ZamoÊciu.
Od 16 IV 1972 r. oficer techniki operacyjnej Wydzia∏u „W” KW MO w Lublinie, od 1 I 1975 r.
kontroler Wydzia∏u „W”, od 1 IV 1978 r. m∏odszy inspektor Wydzia∏u IV, od 1 III 1983 r. starszy 
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ce, a kpt. Sieradzki otrzyma∏ negatywnà opini´ na przeglàdzie kadrowym, a po-
nadto by∏ karany w formie obni˝enia dodatku specjalnego. Wy˝ej wymienieni nie
otrzymali dzielonego w trakcie trwania kontroli kompleksowej dodatku opera-
cyjnego. 

W 1988 r. 30 pracowników, w tym 7 przekazanych do RUSW, wykorzysta∏o
∏àcznie 597 dni zwolnienia lekarskiego oraz 7 dni opieki nad dzieckiem.
W I kwartale br. 11 osób wykorzysta∏o 85 dni zwolnienia lekarskiego. Najwi´k-
szà absencj´ osiàgn´li:

– pp∏k E[dward] Hawry∏o, naczelnik – 93 dni pobytu w szpitalu, sanatorium
i leczenia poszpitalnego,

– kpt. K[onstanty] Jod∏owski11, kierownik sekcji – 46 dni,
– ppor. Z[bigniew] Gozdek12, m∏. inspektor – 42 dni. 
W okresie obj´tym kontrolà nie odnotowano przypadków pope∏nienia wy-

kroczeƒ w stanie nietrzeêwym.

2. Podstawy ukierunkowania pracy Wydzia∏u
Zakres tematyczny zainteresowaƒ okreÊla zatwierdzony przez zast´pc´ szefa

WUSW ds. SB zakres dzia∏ania Wydzia∏u z dnia 18 II 1989 r., a wczeÊniej z dnia
2 I 1984 r.

Dokumentacja planistyczna jest sporzàdzana w oparciu o: analiz´ zagro˝enia
województwa pozareligijnà dzia∏alnoÊcià kleru i Êrodowisk z nim zwiàzanych;
wytyczne kierownictwa resortu, Departamentu IV MSW i WUSW; bie˝àce zmia-
ny w polityce wyznaniowej paƒstwa.

W okresie obj´tym kontrolà Wydzia∏ opracowa∏:
– roczne, zatwierdzone przez z[ast´p]c´ szefa WUSW ds. SB plany pracy Wy-

dzia∏u z dnia 30 XII 1987 r. i 14 XII 1988 r. Zawierajà one: analiz´ sytuacji ope-

inspektor tam˝e. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2472, Akta osobowe Marka Wiel-

gosza).
11 Konstanty Jod∏owski (TruÊ) – ur. 22 VII 1934 r. w Rachaniach (pow. Tomaszów Lubelski), kpt.,

pochodzenie ch∏opskie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, od 1964 r. wy˝sze. Cz∏onek ZMP,

ZMS, PZPR. Przyj´ty do s∏u˝by 1 VIII 1953 r. i skierowany do Szko∏y Oficerskiej MBP w Czer-

wieƒsku. Od 27 VIII 1954 r. referent Sekcji II Inspektoratu Wiejskiego WUBP w Lublinie, od 1 IV

1955 r. referent Sekcji VI Wydzia∏u IV WUdsBP w Lublinie. Od 15 XI 1955 r. referent w PUdsBP

w Pu∏awach, od 1 IV 1956 r. oficer operacyjny tam˝e; 31 XII 1956 r. zwolniony w zwiàzku z reor-

ganizacjà. Od 1 II 1961 r. oficer techniki operacyjnej Samodzielnej Sekcji „W” KW MO w Lublinie,

od 1 X 1969 r. kierownik zmiany Wydzia∏u „W”, od 1 X 1970 r. starszy inspektor Wydzia∏u IV, od

16 VI 1975 r. kierownik Sekcji III Wydzia∏u IV. 20 XI 1984 – 7 IX 1987 r. inspektor Grupy 5 Wy-

dzia∏u VII Departamentu V MSW, zatrudniony jako asystent dyrektora budowy w Teplicach w Cze-

chos∏owacji (modernizacja Huty Szk∏a) – realizowa∏ zadania operacyjne SB. 1 XI 1987 r. kierownik

Sekcji Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie. 30 IX 1988 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2320, Ak-

ta osobowe Konstantego Jod∏owskiego).
12 Zbigniew Gozdek – ur. 22 IX 1956 w Lublinie, st. kpr./ppor., pochodzenie robotnicze, nieprak-

tykujàcy, wykszta∏cenie Êrednie, w trakcie s∏u˝by osiàgnà∏ wy˝sze. Cz∏onek ZSMP, PZPR. Od 16 XI

1979 r. wywiadowca Wydzia∏u „B” KW MO w Lublinie. Od 16 V 1984 r. wywiadowca Wydzia∏u

„B” WUSW w Olsztynie, od 16 VII 1986 r. inspektor Wydzia∏u VI. Od 16 II 1988 r. m∏odszy in-

spektor Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie; od 1 X 1988 r. inspektor Sekcji IV SB RUSW w Lublinie,

od 1 II 1990 r. referent operacyjny Kompanii Wywiadowczej. 31 III 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by

(ibidem, 0211/4481, Akta osobowe Zbigniewa Gozdka).
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racyjnej za rok ubieg∏y i przewidywane zagro˝enia na rok bie˝àcy; kierunki dzia-
∏aƒ operacyjnych Wydzia∏u i poszczególnych sekcji; przedsi´wzi´cia na rzecz po-
prawy jakoÊci i iloÊci osobowych êróde∏ informacji; zadania zabezpieczajàce reali-
zacj´ za∏o˝eƒ i kierunków planu; dzia∏ania na rzecz poprawy stanu dyscypliny;

– roczne, szczegó∏owe plany pracy sekcji, zawierajàce: analiz´ sytuacji opera-
cyjnej w ochranianych obiektach i Êrodowiskach; kierunki pracy; przedsi´wzi´-
cia operacyjne z okreÊleniem si∏, Êrodków, czasu, wykonawcy i koordynatora; za-
dania na rzecz pozyskaƒ osobowych êróde∏ informacji z imiennym wykazem
kandydatów na TW;

– miesi´czne plany pracy na poszczególnych stanowiskach;
– aktualne plany przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawach ewidencji operacyj-

nej i kierunkowe plany pracy z TW;
– plany zabezpieczeƒ uroczystoÊci koÊcielnych i pielgrzymek;
– plany na wypadek PZ13.
Poza zawy˝onym w stosunku do iloÊci opracowaƒ kandydatów planowaniem

pozyskaƒ osobowych êróde∏ informacji i LK plany przedsi´wzi´ç sà realne, a sto-
pieƒ ich realizacji wysoki. Niezrealizowanie jednostkowych zadaƒ znajduje uza-
sadnienie w zmieniajàcej si´ sytuacji operacyjnej, uzale˝nionej w du˝ej mierze od
sytuacji spo∏eczno-polit[ycznej] w kraju. Plan pozyskaƒ TW w 1988 r. zrealizo-
wano w 62%, a na planowane 2 pozyskania LK nie zrealizowano ˝adnego. 

3. Stan realizacji wniosków z ostatnich kontroli
Protokó∏ z przeprowadzonej w dniach 14–30 V 198[4]e r. kontroli komplek-

sowej GIMSW oraz protokó∏y z kontroli przeprowadzonych przez miejscowy
Wydzia∏ Inspekcji nie zawierajà wniosków do realizacji.

4. Stan zagro˝enia województwa
Do zakresowych obowiàzków Wydzia∏u IV nale˝y m.in. operacyjna ochrona:
– KUL – aktualnie 451 pracowników i ok. 4500 studentów,
– WSD – 469 alumnów,
– Kuria diecezjalna,
– 154 parafie diecezji lubelskiej, 13 siedleckiej i 2 sandomiersko-radomskiej,

w których ∏àcznie zatrudnionych jest 636 ksi´˝y diecezjalnych i 196 zakonnych.
G∏ówna uwaga operacyjna Wydzia∏u kierowana jest na dzia∏alnoÊç Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia ta jest liczàcym si´ w kraju oÊrodkiem
opiniotwórczym, kszta∏càcym zarówno ksi´˝y, jak i osoby Êwieckie, które podej-
mujàc prac´ w ró˝nych sferach ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego, majà znaczny
wp∏yw na kszta∏towanie sytuacji spo∏eczno-politycznej w kraju. Kadra naukowa
KUL-u utrzymuje rozleg∏e kontakty z zagranicà, np. w roku akademickim
1987/88 KUL odwiedzi∏o 1426 obcokrajowców, wobec 194 w roku akademic-
kim 1983/84, w tym liczna grupa profesorów uczelni zachodnich, którzy wyg∏o-
sili odpowiednio 164 i 79 wyk∏adów.

e Brak ostatniej cyfry. Najprawdopodobniej chodzi o kontrol´ z 14–30 XII 1984 r. (AIPN Lu,
0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie, 31 V 1984 r.,
k. 24–47).
13 PZ – powszechne zagro˝enie.
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Ponadto w roku 1987/88 uczelni´ odwiedzi∏o 86 pracowników ambasad
paƒstw zachodnich w Polsce, wobec 43 w roku 1983/84. Statystycznie na 1 pra-
cownika KUL przypada[jà] w roku akademickim 2 wyjazdy do k[rajów] k[apita-
listycznych]. W roku akademickim 1987/88 odnotowano ∏àcznie 925 wyjazdów,
w tym 192 w celach naukowych. Tradycyjnym kierunkiem wyjazdów sà W∏ochy,
RFN, Francja, Wielka Brytania, USA i Belgia.

Pracownicy i studenci KUL uczestniczà w dzia∏alnoÊci opozycyjnej zarówno
wewnàtrz uczelni, jak i na zewnàtrz. Od 1987 r. notuje si´ wzrost politycznej ak-
tywizacji tego Êrodowiska, przejawiajàcy si´ m.in. w:

– powo∏aniu w 1987 r. Komisji Uczelnianej N[iezale˝nego] Z[rzeszenia] S[tu-
dentów], a w dniu 4 III 1988 r. NSZZ „S[olidarnoÊç]” Pracowników KUL;

– organizowaniu na terenie KUL spotkaƒ nielegalnych struktur, np. spotkanie
w dniu 28 IV [19]88 r. aktywistów nielegalnych struktur „S[olidarnoÊci]” z za-
k∏adów pracy woj. lubelskiego, na które m.in. zaproszono: f[Janusza] Onyszkie-
wicza, [Bronis∏awa] Geremka, [Zbigniewa] Bujaka i prof. J[acka] Woêniakow-
skiegof z Krakowa – dzia∏ania Wydzia∏u IV uniemo˝liwi∏y ich uczestnictwo.
Celem tego spotkania by∏o wypracowanie form pomocy i wsparcia trwajàcej
w tym czasie akcji strajkowej w Nowej Hucie i Hucie „Stalowa Wola”;

– zapraszanie z odczytami na ró˝nego rodzaju imprezy naukowe osób zna-
nych z dzia∏alnoÊci opozycyjnej w kraju, np. fGeremek, prof. [W∏adys∏aw] Fin-
deisen, Jacek Kuroƒf i inni;

– próbie zak∏ócenia przez studentów KUL pochodu 1-Majowego w 1988 r.
oraz zorganizowaniu nielegalnego wiecu na placu Litewskim w dniu 3 maja – za-
trzymano 122 osoby, w tym 46 z KUL;

– w dniu 11 XI 1988 r. Êrodowisko KUL wespó∏ z dzia∏aczami opozycji z Lu-
blina zorganizowali nielegalnà manifestacj´, wykorzystujàc transparenty i plaka-
ty: K[onfederacji] P[olski] N[iepodleg∏ej], N[iezale˝nego] Z[rzeszenia] S[tuden-
tów] i „S[olidarnoÊci]”;

– wzywaniu do bojkotu wyborów do rad narodowych, m.in. poprzez kiero-
wanie apeli do R[adia] W[olna] E[uropa];

– szczególna aktywnoÊç przypada na okresy niepokojów w kraju, np. akcje
strajkowe – plakaty, transparenty, wydawanie oÊwiadczeƒ i biuletynów informa-
cyjnych, organizowanie nabo˝eƒstw solidarnoÊciowych itp.

Poza KUL-em liczna grupa dzia∏aczy i cz∏onków struktur opozycyjnych sku-
piona jest w duszpasterstwach stanowo-zawodowych, z których na uwag´ zas∏u-
gujà:

– Duszpasterstwo Ludzi Pracy z oÊrodkami w Lublinie, Âwidniku i Pu∏awach.
Podj´to próby tworzenia DLP przy 3 innych koÊcio∏ach. Aktualnie skupia ok.
200 osób. Dzia∏alnoÊç przejawia si´ g∏ównie w organizacji nabo˝eƒstw intencjo-
nalnych (8 w [19]88 r.) i spotkaƒ (44 w 1988 r.), po∏àczonych z wyk∏adami osób
znanych z dzia∏alnoÊci opozycyjnej;

– Duszpasterstwo Kolejarzy z oÊrodkiem w Lublinie. Na comiesi´cznych spo-
tkaniach prelekcje g∏oszà naukowcy z uczelni lubelskich, g∏ównie z KUL, np.

f–f PodkreÊlone odr´cznie.
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prof. R[yszard] Bender14, dr [Stanis∏aw] Olczak15 oraz Z[ygmunt] ¸upina16

z L[iceum] O[gólnokszta∏càcego], znany dzia∏acz „S[olidarnoÊci]”;
– Duszpasterstwo Akademickie z g∏ównym oÊrodkiem na KUL, skupiajàce ok.

450 osób. Formà dzia∏alnoÊci sà m.in. cotygodniowe spotkania, prelekcje, wy-
k∏ady i pielgrzymki;

– Duszpasterstwo Rolników, skupione w 5 oÊrodkach – w jego ramach orga-
nizowane sà m.in. zamkni´te rekolekcje, wyk∏ady na tematy spo∏eczno-ekono-
miczne z udzia∏em naukowców P[olskiej] A[kademii] N[auk], I[nstytutu] U[pra-
wy] N[awo˝enia] i G[leboznawstwa] w Pu∏awach i KUL, pielgrzymki, do˝ynki.

Na podkreÊlenie zas∏uguje systematycznie malejàca iloÊç ksi´˝y g∏oszàcych
wrogie kazania i iloÊç tego typu kazaƒ, z 212 w 1983 r. do 74 w 1987 r. i 65
w 1988 roku.

W porównaniu do roku 1987, w 1988 roku stopieƒ zagro˝enia województwa
dzia∏alnoÊcià Êrodowisk ochranianych przez pion IV uleg∏ zmniejszeniu. By∏o to
wynikiem g∏ównie dzia∏aƒ operacyjnych i administracyjnych, inspirowanych przez
Wydzia∏ IV. W 1988 r. przedstawiciele wojewódzkich w∏adz polityczno-admini-
stracyjnych przeprowadzili 37 rozmów z biskupami, pracownikami kurii i KUL,
a 520 rozmów z ksi´˝mi przeprowadzili pracownicy w∏adz szczebla miejsko-gmin-
nego oraz Wydzia∏u ds. Wyznaƒ U[rz´du] W[ojewódzkiego]. Kierownictwo WUSW
przeprowadzi∏o 11 rozmów, a pracownicy pionu IV 393 rozmowy operacyjne.

5. Stopieƒ rozpoznania sytuacji w ochranianych obiektach, Êrodowiskach i za-
gadnieniach

Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 XII 1983 r. Wydzia∏ prowadzi∏ ogó∏em 31 spraw
obiektowych, w tym 9 na zagadnienie wyznaniowe i 22 na kompleks rolno-spo-
˝ywczy. W dniu 1 I 1988 r. posiada∏ zarejestrowanych 32 SO17. W 1988 r. za∏o-
˝ono 1, a zakoƒczono 2 SO prowadzone na koronacj´ obrazu M[atki] B[oskiej]
Katedralnej oraz na wizyt´ J[ana] P[aw∏a] II w Lublinie, 15 spraw przekazano do
RUSW w Lublinie, w zwiàzku z czym stan na dzieƒ 31 XII 1988 wynosi∏ 16 SO
i jest aktualny na dzieƒ kontroli. 

Podstawà za∏o˝enia SO by∏y wytyczne Departamentu IV MSW. 
Kontroli poddano 6 SO, prowadzonych na najwa˝niejsze z punktu operacyj-

nego obiekty i zagadnienia. We wszystkich skontrolowanych sprawach znajdujà

14 Ryszard Bender – ur. 16 II 1932 r. w ¸om˝y, historyk, emerytowany prof. KUL. 1976–1980
i 1985–1989 pose∏ na Sejm PRL. 1991–1993 senator RP. Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lu-
blinie. Obecnie szef klubu radnych Ligi Polskich Rodzin w sejmiku województwa lubelskiego.
15 Stanis∏aw Olczak – prof. KUL, obecnie pracownik Instytutu Geografii Historycznej KoÊcio∏a
w Polsce i Mi´dzywydzia∏owego Zak∏adu Historii Kultury w Âredniowieczu KUL.
16 Zygmunt ¸upina – ur. 2 V 1929 r. w Obroczy (pow. zamojski), historyk. Nauczyciel w II Liceum
Ogólnokszta∏càcym w Lublinie. Przewodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w II LO
w Lublinie, cz∏onek Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu
Ârodkowo-Wschodniego, przewodniczàcy Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Nauczycieli i Wy-
chowawców NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschodniego, wiceprzewodniczàcy Rady
Wszechnicy Zwiàzkowej w Lublinie. 1981 r. cz∏onek komisji programowej I Krajowego Zjazdu De-
legatów NSZZ „SolidarnoÊç”. W stanie wojennym internowany (13 XII 1981 – 15 IX 1982 r.).
Obecnie na emeryturze. 
17 SO – sprawa obiektowa.
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si´ aktualne charakterystyki oraz zatwierdzone przez w∏aÊciwych prze∏o˝onych
plany przedsi´wzi´ç operacyjnych. W planach wyeksponowano cel prowadzenia,
sposoby i metody realizacji. W sprawach prowadzonych na duszpasterstwo rol-
ników krypt. „Rolnicy”18, nr rej. 33632 oraz na duszpasterstwo akademickie
krypt. „Barak”19, nr rej. 1331, plany przedsi´wzi´ç operacyjnych zosta∏y opra-
cowane wspólnie z Wydzia∏ami VI i III – zawierajà one zadania dla obu wspó∏-
pracujàcych po zagadnieniu wydzia∏ów, a w przypadku SO „Rolnicy” tak˝e dla
pionów IV i VI w RUSW. Realizacja planów w 5 SO jest pe∏na, a w 1 cz´Êciowa
uzasadniona sytuacjà operacyjnà. W SO krypt. „Ciemnogród”20, nr rej. 2005,
prowadzonej na KUL odnotowano merytoryczny nadzór ze strony Dep[artamen-
tu] IV MSW i z[ast´p]cy szefa WUSW ds. SB, a we wszystkich merytoryczny nad-
zór kierownictwa Wydzia∏u i kierowników sekcji.

Dzi´ki dobrej wspó∏pracy z ww. jednostkami oraz w∏asnej pracy operacyjnej
osiàgni´to bardzo dobre rozpoznanie zagro˝eƒ w obiektach i Êrodowiskach, co
pozwala na aktywnà ich likwidacj´ lub przeciwdzia∏anie. Zgromadzona w spra-
wach wiedza pochodzi g∏ównie od w∏asnych osobowych êróde∏ informacji,
wspó∏dzia∏ajàcych komórek oraz z techniki operacyjnej, jak: PT21 (4), PP22 (1),
„W”23 (6), „B”24 (4). Wa˝nà rol´ odgrywa szczegó∏owa, aktualizowana analiza sy-
tuacji operacyjnej. We wszystkich skontrolowanych SO stosowane sà dzia∏ania
oficjalne, jak wystàpienia np. do w∏adz KUL, WSD i Kurii, rozmowy profilak-
tyczno-ostrzegawcze, informowanie w∏adz administracyjno-politycznych, które
w oparciu o materia∏y Wydzia∏u IV podejmujà stosowne dzia∏ania itp.

Nasycenie obiektów siecià TW w zasadzie zabezpiecza potrzeby operacyjne,
od 5 w WSD do 50 w KUL. Jako niewystarczajàcà ocenia si´ iloÊç TW spoÊród
studentów KUL i alumnów WSD.

18 Sprawa obiektowa o kryptonimie „Rolnicy” zosta∏a zarejestrowana 6 XI 1985 r. przez Wydzia∏

IV WUSW w Lublinie. Dotyczy∏a dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a katolickiego w Êrodowisku wiejskim w ra-

mach duszpasterstwa rolników indywidualnych. Spraw´ wyrejestrowano 15 XI 1989 r. Jej akta zo-

sta∏y zniszczone 10 I 1990 r., protokó∏ brakowania nr 031/90 (na podstawie danych ewidencyjnych

w zasobie OBUiAD IPN w Lublinie). 
19 Sprawa obiektowa o kryptonimie „Barak” zosta∏a zarejestrowana 26 IV 1972 r. przez Wydzia∏ IV

KW MO w Lublinie. Dotyczy∏a „dzia∏alnoÊci klerykalnej i antypaƒstwowej KUL-u wÊród m∏odzie-

˝y”; w praktyce funkcjonariusze obj´li rozpracowaniem duszpasterstwo akademickie przy KUL,

duszpasterzy oraz uczestników spotkaƒ. 14 XI 1989 r. spraw´ zdj´to z ewidencji. 10 I 1990 r. znisz-

czono trzy tomy dokumentów (protokó∏ brakowania akt nr 031/90). W zasobie IPN znajduje si´

cz´Êç akt sprawy (AIPN Lu, 018/173, Akta sprawy obiektowej krypt. „Barak”).
20 Sprawa obiektowa o kryptonimie „Ciemnogród” zosta∏a zarejestrowana 27 IX 1962 r. przez Wy-

dzia∏ IV KW MO w Lublinie. Do 1989 r. zarejestrowano w jej ramach przynajmniej kilkadziesiàt

osób. 10 I 1990 r. zniszczono cz´Êç dokumentów sprawy, protokó∏ brakowania akt nr 031/90.

W zasobie IPN znajduje si´ cz´Êç akt – o sygnaturze AIPN Lu, 08/267 (na podstawie danych ewi-

dencyjnych w zasobie OBUiAD IPN w Lublinie).
21 PT – pods∏uch telefoniczny.
22 PP – pods∏uch pokojowy.
23 „W” – dokumenty pochodzàce z kontroli korespondencji i przesy∏ek pocztowych, prowadzonej

przez Wydzia∏ „W” WUSW.
24 „B” – informacje gromadzone na podstawie obserwacji osób b´dàcych obiektem zainteresowania

funkcjonariuszy SB, realizowanej przez Wydzia∏ „B” WUSW. 
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6. Stan pracy w sprawach ewidencji operacyjnej i uzyskane efekty
Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 XII 1983 r. na zagadnienia wyznaniowe Wydzia∏

prowadzi∏ 31 spraw ewidencji operacyjnej, w tym 7 SOR25, 7 SOS26, 17 KE27.
W dniu 1 I 1988 r. Wydzia∏ prowadzi∏ 3 SOR, 7 SOS i 9 KE, razem 19 spraw.
W 1988 r. przekazano do RUSW w Lublinie 2 SOS, za∏o˝ono 1 SOR oraz zakoƒ-
czono 5 KE. W 2 przypadkach powodem zakoƒczenia KE by∏o zaniechanie wro-
giej dzia∏alnoÊci. Stan na dzieƒ 31 X 1988 r. wynosi∏ 13 spraw, w tym 4 SOR,
5 SOS i 4 KE. W I kwartale br. zakoƒczono (zaniechanie wrogiej dzia∏alnoÊci)
1 SOR, i 1 SOS (choroba figuranta) oraz przekazano do RUSW 1 SOR i 1 SOS.
Stan na dzieƒ 31 III 1989 r. wynosi∏ 9 spraw, w tym 2 SOR, 3 SOS i 4 KE.

Kontroli poddano 2 SOR (100%), 2 SOS (66%) i 2 KE (50%), stwierdzajàc:
– SOR krypt. „Unia”28, nr rej. 37679 (na K[omisj´] Z[ak∏adowà] NSZZ

„S[olidarnoÊç]” Pracowników KUL) i krypt. „Aktywni”29, nr rej. 36002 (na NZS
KUL) oraz kwestionariusze ewid.: krypt. „Inspiratorka”30, nr rej. 27904 i „˚e-
brak”31, nr rej. 12931 za∏o˝ono na podstawie informacji od TW, a sprawy ope-
racyjnego sprawdzenia krypt.: „Rzecznik”32, nr rej. 36068 i „Dzia∏acz”33, nr rej.

25 SOR – sprawa operacyjnego rozpracowania.
26 SOS – sprawa operacyjnego sprawdzenia.
27 KE – kwestionariusz ewidencyjny.
28 Sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Unia” zosta∏a zarejestrowana przez Wydzia∏ IV
WUSW w Lublinie 25 X 1988 r. Obj´∏a dzia∏alnoÊç Wojciecha Chudego, Krzysztofa G´bury, Anny Tru-
skolaskiej i Grzegorza Wo∏czyka w ramach jawnej Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” pracowni-
ków KUL. 4 VII 1989 r. zosta∏a zdj´ta z ewidencji. Akta sprawy zniszczono 20 X 1989 r., protokó∏ bra-
kowania nr 127/89 (na podstawie danych ewidencyjnych w zasobie OBUiAD IPN w Lublinie). 
29 Sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Aktywni” zosta∏a zarejestrowana przez Wy-
dzia∏ IV WUSW w Lublinie 9 IV 1987 r., a zdj´ta z ewidencji 29 IX 1989 r. Akta sprawy zniszczo-
no 26 I 1990 r., protokó∏ brakowania nr 028/90 (na podstawie danych ewidencyjnych w zasobie
OBUiAD IPN w Lublinie).
30 Kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Inspiratorka” zosta∏ zarejestrowany 25 V 1982 r.
przez Wydzia∏ IV KW MO w Lublinie. Dotyczy∏ Marii Deptu∏y-Jab∏oƒskiej, pracownika naukowe-
go KUL, dzia∏ajàcej w podziemnych strukturach NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschod-
niego. Kwestionariusz zosta∏ zdj´ty z ewidencji 19 VI 1989 r., a 20 X 1989 r. dwa tomy akt znisz-
czono, protokó∏ brakowania nr 127/89 (na podstawie danych ewidencyjnych w zasobie OBUiAD
IPN w Lublinie).
31 Kwestionariuszem ewidencyjnym o kryptonimie „˚ebrak”, zarejestrowanym w sierpniu 1968 r.,
obj´ty by∏ ¸ukasz Czuma, pracownik naukowy KUL, cz∏onek organizacji niepodleg∏oÊciowej Ruch.
WczeÊniej jego aktywnoÊç by∏a kontrolowana w ramach sprawy obiektowej „Ciemnogród”. Okre-
sowo kwestionariusz ewidencyjny przekwalifikowano na spraw´ operacyjnà. W zasobie IPN znaj-
dujà si´ akta sprawy – o sygnaturze AIPN Lu 0218/69 (na podstawie danych ewidencyjnych w za-
sobie OBUiAD IPN w Lublinie).
32 Sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Rzecznik” zosta∏a zarejestrowana 4 V 1987 r.
przez Wydzia∏ IV WUSW w Lublinie, 12 VII 1989 r. zdj´to jà z ewidencji i przekazano do archi-
wum. Dotyczy∏a lubelskiego dziennikarza Alojzego Leszka Gzelli, który ju˝ wczeÊniej, w 1979 r.,
obj´ty by∏ zainteresowaniem Wydzia∏u III KW MO w Lublinie w ramach sprawy operacyjnego
sprawdzenia „Redaktor” w zwiàzku z „propagowaniem wrogich poglàdów p[rzeciw]ko PZPR”. Ak-
ta spraw i mikrofilm wybrakowano 20 X 1989 r., protokó∏ brakowania akt nr 127/89 (na podsta-
wie danych ewidencyjnych w zasobie OBUiAD IPN w Lublinie).
33 Sprawa operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Dzia∏acz” zosta∏a zarejestrowana 15 I 1988 r.
Obj´to nià Adama Stanowskiego. WczeÊniej, od 12 II 1982 r., Stanowskiemu za∏o˝ono kwestiona-
riusz ewidencyjny w zwiàzku z prowadzeniem „szkodliwej dla PRL dzia∏alnoÊci zarówno przed 1981
XII 13, jak i po”. Sprawa „Dzia∏acz” zosta∏a zdj´ta z ewidencji 3 VII 1989 r. W zasobie IPN brak akt. 
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27384 – na polecenie z[ast´p]cy szefa WUSW ds. SB. Wszystkie prowadzone
przez Wydzia∏ SOS i KE zosta∏y za∏o˝one na osoby;

– plany w SOS krypt. „Dzia∏acz” i „Rzecznik” oraz w KE krypt. „˚ebrak” sà
nadmiernie rozbudowane w stosunku do kategorii i dzia∏alnoÊci figurantów, stàd
sà tylko cz´Êciowo realizowane, w pozosta∏ych sprawach plany sà realne, kom-
pletne i w pe∏ni realizowane;

– we wszystkich sprawach stosowana jest analiza i Êrodki techniki operacyj-
nej. Ponadto prowadzone jest aktywne rozpoznanie przy pomocy osobowych
êróde∏ informacji. Poza SOS krypt. „Rzecznik” stosowane sà wielowariantowe
dzia∏ania oficjalne, jak wystàpienie szefa WUSW do w∏adz zwierzchnich figuran-
tów, np. do rektorów KUL i WSD oraz kurii, rozmowy profilaktyczno-ostrze-
gawcze funkcjonariuszy Wydzia∏u, inspirowane przez Wydzia∏ bardzo skuteczne
dzia∏ania oficjalne, prowadzone przez w∏adze administracyjno-polityczne woje-
wództwa, m.in. w formie wystàpieƒ i licznych rozmów;

– z uwagi na d∏ugotrwa∏oÊç prowadzenia spraw i znikome zagro˝enie brak
uzasadnienia na kontynuacj´ prowadzenia spraw operacyjnego sprawdzenia
krypt.: „Rzecznik”, nr rej. 36068 i „Dzia∏acz”, nr rej. 27384. Rozwa˝yç zasad-
noÊç zmiany kategorii lub zaniechania;

– SOS krypt. „Dzia∏acz”, za∏o˝ona 30 XII 1987 r., prowadzona dotychczas
pasywnie przez kpt. A[ntoniego] Sieradzkiego, bez realizacji planu oraz zaleceƒ
kierownika sekcji i pokontrolnych Wydzia∏u Inspekcji. W lutym br. prowadzenie
sprawy przejà∏ kpt. L[ech] Budka34.

Równie˝ pasywnie prowadzony jest przez kpt. Budk´ KE krypt. „˚ebrak”;
– udzia∏ Wydzia∏u Âledczego w prowadzonych sprawach ogranicza si´ do

opiniowania wystàpieƒ ksi´˝y i prowadzenia analiz Êledczych w sprawach, bez
szerszego w aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej ich wykorzystania praw-
nego.

7. Stan pracy z osobowymi êród∏ami informacji
Wed∏ug stanu na dzieƒ 1 I 1988 r. Wydzia∏ posiada∏ 203 zarejestrowanych

TW. W roku 1988 na zaplanowanych 29 pozyskaƒ zrealizowano 18, 4 przej´to,
13 wyeliminowano i 34 przekazano do RUSW w Lublinie, w zwiàzku z czym
stan na dzieƒ 31 XII 1988 r. wynosi∏ 178 TW35. Na zaplanowanych 18 pozyskaƒ
w roku 1989, w I kwartale pozyskano 5, 2 wyeliminowano, a 5 przekazano. Stan
na dzieƒ 31 III 1989 r. wynosi∏ 176 TW, uplasowanych w nast´pujàcych obiek-
tach i Êrodowiskach:

34 Lech Budka – ur. 1 I 1946 w Kozicach Dolnych (pow. Êwidnicki), kpr./kpt. (stopieƒ etatowy mjr),
pochodzenie robotnicze, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, od 1979 r. wy˝sze. Cz∏onek
PZPR. Od 16 XII 1972 r. inspektor operacyjny Referatu ds. SB KP MO w Lublinie. Od 1 VI 1975 r.
m∏odszy inspektor Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 1 III 1978 r. inspektor Wydzia∏u IV. Od
1 XI 1989 r. starszy inspektor Wydzia∏u Studiów i Analiz WUSW w Lublinie. 31 VII 1990 r. zwol-
niony ze s∏u˝by (AIPN Lu, 028/2414, Akta osobowe Lecha Budki).
35 Dla porównania – 31 XII 1983 r. Wydzia∏ IV mia∏ 235 tajnych wspó∏pracowników, wÊród nich
siedemdziesi´ciu ksi´˝y Êwieckich i zakonników oraz czterech duchownych innych wyznaƒ. Oprócz
tego funkcjonariusze mieli pi´ciu konsultantów i trzy kontakty operacyjne. W 1983 r. pozyskano
46 tajnych wspó∏pracowników (ibidem, 0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy Wydzia∏u
IV WUSW w Lublinie, 31 V 1984 r., k. 29).
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– KUL – 50 (1983 r. – 3936), w tym 4 cz∏onków senatu, 19 pracowników na-
ukowych, z których 4 jest jednoczeÊnie wyk∏adowcami w WSD, 9 pracowników
administracji, 6 studentów, 8 posiadajàcych dotarcie,

– WSD – 5 (1983 r. – 5), w tym 1 alumn i 4 ww. wyk∏adowców KUL37,
– kler diecezjalny – 44, w tym 8 dziekanów i wicedziekanów, 21 administra-

torów parafii i 15 wikariuszy,
– kler zakonny – 6 (1983 r. – 10),
– duszpasterstwa stanowo-zawodowe – 2438,
– koÊcio∏y i wyznania nierzymskokatolickie – 20 (1983 r. – 15),
– Êrodowiska katolików Êwieckich – 16 (1983 r. – 10).
Niewystarczajàce nasycenie agenturà wyst´puje na odcinku alumnów WSD

oraz studentów KUL.
Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 III 1989 r. naczelnik posiada∏ na kontakcie 3 TW,

zast´pca 5, kierownicy sekcji: I (analityczna) – 3, II – 6, V – 9, a pracownicy od
1 – st. szer. J. Wójcik, przebywajàcy aktualnie na studium podyplomowym, do
3 (dwóch funkcjonariuszy) i 14 – kpt. A[ntoni] Opaliƒski39. Ponadto z siecià Wy-
dzia∏u IV wspó∏pracujà:

– pp∏k L[ucjan] Figiel40 (4) – aktualnie naczelnik Wydzia∏u III,
– mjr J[ózef] Soko∏owski41 (7) – st. insp. Wydzia∏u Inspekcji.
Z siecià pracuje ∏àcznie 22 funkcjonariuszy Wydzia∏u, co daje Êrednià 7,5 TW

na jednego obs∏ugujàcego. W okresie obj´tym kontrolà wyeliminowano 15 TW,
w tym: 1 z powodu zgonu, 6 – odmowa wspó∏pracy, 3 – brak mo˝liwoÊci, 1 – po-
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36 Z zestawienia za 1983 r. wynika, ˝e wÊród 39 tajnych wspó∏pracowników by∏o trzydziestu pra-
cowników naukowych KUL, w tym jedenastu samodzielnych, oraz dziewi´ciu studentów (ibidem,
k. 31).
37 Pierwszy tajny wspó∏pracownik Wydzia∏u IV spoÊród alumnów Wy˝szego Seminarium Duchow-
nego w Lublinie zosta∏ zwerbowany oko∏o 1967–1969 r. przez ppor. Hawry∏´ (ibidem, 028/2428,
Opinia s∏u˝bowa dotyczàca Edwarda Hawry∏y, 11 II 1969 r., k. 63).
38 W 1983 r. tylko w duszpasterstwach akademickich i w Ruchu Âwiat∏o-˚ycie Wydzia∏ IV mia∏
osiemnastu tajnych wspó∏pracowników (ibidem, 0188/2, Protokó∏ z kontroli kompleksowej pracy
Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie, 31 V 1984 r., k. 31).
39 Antoni Opaliƒski – ur. 1 VII 1948 r. w Lublinie. Przyj´ty do s∏u˝by 1 IX 1976 r., funkcjonariusz
Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie.
40 Lucjan Figiel – ur. 3 XII 1943 r. w Milczanach (pow. sandomierski), kpr./pp∏k, pochodzenie
ch∏opskie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie wy˝sze. Cz∏onek ZMS, ZSP, ZSL, PZPR. Od 1 IV
1969 r. inspektor Wydzia∏u IV KW MO w Lublinie, od 1 X 1973 r. kierownik grupy Wydzia∏u IV,
od 1 VI 1975 r. kierownik Sekcji I Wydzia∏u IV, od 1 VI 1981 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV.
Od 1 IV 1985 r. naczelnik Wydzia∏u III WUSW w Lublinie, od 1 XI 1989 r. naczelnik Wydzia∏u
Ochrony Konstytucyjnego Porzàdku Paƒstwa. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2423,
Akta osobowe Lucjana Figla).
41 Józef Soko∏owski – ur. 19 III 1943 r. w Bia∏owoli (pow. zamojski), kpr./mjr, pochodzenie ch∏op-
skie, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, od 1977 r. wy˝sze. Cz∏onek ZMS, PZPR. Od 1 IV
1970 r. oficer SB w Wydziale IV KW MO w Lublinie, od 1 VIII 1971 r. inspektor Wydzia∏u IV, od
1 VIII 1976 r. kierownik sekcji I „A” Wydzia∏u IV, od 16 XI 1978 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u
IV. Od 1 V 1985 r. kierownik sekcji II Wydzia∏u IV – ukarany wyznaczeniem na ni˝sze stanowisko
s∏u˝bowe za wyniesienie poza miejsce pracy i utrat´ dokumentu operacyjnego „Ocena pracy Wy-
dzia∏u IV WUSW – za rok 1983” z klauzulà „tajne specjalnego znaczenia”. Od 16 X 1988 r. star-
szy inspektor Inspektoratu Analityczno-Informacyjnego zast´pcy szefa WUSW ds. SB w Lublinie, od
1 XI 1989 r. w dyspozycji szefa WUSW w Lublinie, od 1 II 1990 r. specjalista. 31 VII 1990 r. zwol-
niony ze s∏u˝by (ibidem, 028/2460, Akta osobowe Józefa Soko∏owskiego). 



desz∏y wiek, 3 – wyjazd z Lublina i niewyra˝enie zgody na przekazanie, 1 – wy-
jazd za granic´.

Kontroli poddano teczki personalne i pracy 52 TW, stwierdzajàc istnienie
w zasadzie merytorycznego nadzoru na szczeblu naczelników i kierowników sek-
cji, których jednak uwagi i wnioski nie zawsze by∏y realizowane. Dotyczy to
g∏ównie wymienionych w rozdziale dot[yczàcym] sytuacji kadrowej kpt. kpt.:
A[ntoni] Sieradzki, J[an] åwik∏a i M[arek] Wielgosz. Ich niski poziom pracy ope-
racyjnej obni˝a ogólnie wysokà ocen´ pracy ca∏ej jednostki. W toku kontroli
stwierdzono m.in.:

1) generalne odejÊcie od dà˝enia od uzyskiwania pisemnych informacji oraz
od pobierania zobowiàzaƒ o wspó∏pracy – dot[yczy] to ca∏ej sieci ksi´˝owskiej
oraz znacznej cz´Êci TW Êwieckich, nawet pozyskanych na motywach material-
nego zainteresowania,

2) pozyskanie doraêne bez uzupe∏nienia opracowania TW ps. „Tomasz”,
nr rej. 7862,

3) niew∏aÊciwe zadaniowanie, nieprzygotowywanie si´ do spotkaƒ, niewyko-
rzystywanie mo˝liwoÊci TW ps. „Kornel”, nr rej. 21464 i ps. „Spokojny”, nr rej.
24458 – obaj na kontakcie kpt. A[ntoniego] Sieradzkiego,

4) od Êmierci ks. J[erzego] Popie∏uszki w dalszym ciàgu problemem jest dà˝e-
nie, g∏ównie agentury ksi´˝owskiej, do zerwania kontaktu z SB – aktualnie doty-
czy to 16 TW na 52 jednostki obj´te kontrolà,

5) niska cz´stotliwoÊç spotkaƒ z 23 TW wynika z ich cz´stych wyjazdów za
granic´ lub poza m[iejsce] zamieszkania. Dotyczy to m.in. TW ww., dà˝àcych do
zerwania wspó∏pracy. Nie znajduje uzasadnienia niska cz´stotliwoÊç spotkaƒ,
przerwy we wspó∏pracy i granicznie niski poziom wspó∏pracy kpt. J[ana] åwik∏y
z TW ps. „Polonez”, nr rej. 23122, ps. „Bogus∏aw”, nr rej. 29211 i ps. „Cyryl”,
nr rej. 33532,

6) we wspó∏pracy z 18 TW odnotowano przerwy, z regu∏y udokumentowane
wyjazdami zagranicznymi lub niech´cià do wspó∏pracy,

7) pozyskania bez opracowania i uzupe∏nienia w toku wspó∏pracy TW TW:
ps. „Rektor”, nr rej. 30543, ps. „Marek”, nr rej. 24971, ps. „Kalina”, nr rej.
27789, ps. „Krzysztof”, nr rej. 31426. Wszyscy na kontakcie kpt. M[arka] Wiel-
gosza. Informacje od tych TW nie posiadajà wi´kszej wartoÊci. Spotkania bez
przygotowania pomimo wielokrotnych uwag naczelnika i kierownika sekcji,

8) wi´kszoÊç obj´tych kontrolà TW jest dobrze uplasowana i ma du˝e mo˝li-
woÊci operacyjne. Uzyskane od nich informacje posiadajà z regu∏y du˝à wartoÊç.
Dotyczy to równie˝ du˝ej cz´Êci TW o niskiej cz´stotliwoÊci spotkaƒ.

8. Kandydaci na TW
Dotychczasowe plany w zakresie pozyskaƒ TW poza rokiem 1988 by∏y wy-

konywane, a cz´sto nawet przekraczane. Na niewykonanie planu pozyskaƒ
w 1988 r. decydujàcy wp∏yw mia∏o odejÊcie 8 funkcjonariuszy do RUSW w Lu-
blinie, którzy odchodzàc przerejestrowali kandydatów.

Plan na rok 1989 przewiduje 18 pozyskaƒ, przy czym w I kwartale pozyska-
no 5 TW. Aktualnie Wydzia∏ posiada zarejestrowanych 7 kandydatów. Liczba
ta jest ni˝sza od zaplanowanej iloÊci pozyskaƒ, wykonanie planu rocznego jest
jednak w pe∏ni realne, bowiem w aktywnym zainteresowaniu pracowników
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Wydzia∏u pozostaje ponad 50 osób, w tym wi´kszoÊç stanowià ksi´˝a. Grupa ta
stanowi baz´ pozyskaƒ.

Kontroli poddano 7 (100%) kandydatów. Typowanie celowe (wszyscy ksi´-
˝a), czasokres opracowywania od 1986 r. Ze wszystkimi kandydatami nawiàza-
no dialog operacyjny. Podstawowym mankamentem opracowywania jest ograni-
czanie si´ w zasadzie do rozmów, bez zbierania podstawowej wiedzy
o kandydacie.

9. Stan, wykorzystanie oraz zabezpieczenie LK
Od dnia 1 I 1988 r. Wydzia∏ posiada na stanie 4 LK. IloÊç ta nie zabezpiecza

potrzeb Wydzia∏u, w zwiàzku z czym na rok 1988 zaplanowano pozyskanie
2 LK, a na 1989 r. – 3. Z planowanych pozyskaƒ dotychczas nie realizowano
˝adnego. Podstawowà trudnoÊç stanowi wysokoÊç ˝àdanych przez w∏aÊcicieli
op∏at, przekraczajàca mo˝liwoÊci Wydzia∏u. Dla zaspokojenia potrzeb lokalo-
wych Wydzia∏u trzeba pozyskaç 4 LK.

Kontroli poddano dokumentacj´ 4 LK, w których 4 funkcjonariuszy odbywa
spotkania z 11 TW. Rozpatrywana jest mo˝liwoÊç wprowadzenia wi´kszej iloÊci
TW do tych LK.

Dekonspiracja bàdê nieprawid∏owoÊci w wykorzystaniu i eksploatacji LK nie
stwierdzono.

10. Gospodarka funduszem operacyjnym
Na 1988 r. Wydzia∏ zaplanowa∏ wydatki z funduszu „O” na 2 700 000 z∏,

a 100 000 z∏ przekaza∏ dla pionu IV RUSW w Lublinie.
Wydatkowano z poz[ycji]: 1 – 2 447 677 z∏

2 – 47 754 z∏
3 – 104 680 z∏42.

Na 1989 r., po uwzgl´dnieniu przekazania cz´Êci TW do RUSW, zaplanowa-
no wydatki na 3000 tys. z∏. Kierownictwo WUSW przyzna∏o 2650 tys. z∏, z cze-
go w I kwartale br. wydatkowano 528 321 z∏.

Kontrolà obj´to wynagrodzenie 52 TW oraz 4 LK, nie stwierdzajàc nieprawi-
d∏owoÊci.

11. Wspó∏dzia∏anie z innymi komórkami organizacyjnymi WUSW i jednost-
kami resortu SW oraz instytucjami pozaresortowymi

Wspó∏praca z wydzia∏ami operacyjnymi SB WUSW jest zró˝nicowana, od
bardzo efektywnej z wydzia∏ami V i VI do niewystarczajàcej z III i II. Pomimo
opracowania wspólnego planu przedsi´wzi´ç operacyjnych z Wydz[ia∏em] III po
zagadnieniu duszpasterstwa akademickiego ogranicza si´ ona do zabezpieczenia

42 Punkt 1 obejmowa∏ wynagrodzenie tajnych wspó∏pracowników, 2 – zwrot kosztów operacyj-
nych, 3 – utrzymanie lokali kontaktowych. Pozosta∏e punkty funduszu „O” to: utrzymanie gara˝y
i samochodów na etatach niejawnych, zakupy przedmiotów trwa∏ego u˝ytku, kaucje za lokale kon-
spiracyjne i op∏aty za urzàdzenia sanitarne w lokalach konspiracyjnych, fundusz reprezentacyjny, za-
opatrzenie funkcjonariuszy na etatach niejawnych, rycza∏ty i ekwiwalenty wyp∏acane funkcjonariu-
szom (ibidem, 04/878, Sprawozdania z wydatków funduszu „O” dysponentów III stopnia SB za rok
1986). 

Ma∏gorzata Choma-Jusiƒska

334



fizycznego przez ten wydzia∏ pielgrzymek studenckich. Zaktywizowania wyma-
ga wspó∏dzia∏anie z Wydzia∏em II, który posiada na KUL swoje êród∏o informa-
cji, zabezpieczajàc g∏ównie przyjazdy obcokrajowców i dyplomatów z k[rajów]
k[apitalistycznych] do uczelni, bez inicjatywy w zakresie wzajemnego zadanio-
wania sieci i wymiany informacji.

W latach 1984–88 Wydzia∏ IV utrzymywa∏ korzystne dla obu stron kontakty
z pionem I. W dzia∏aniach na rzecz pionu I uczestniczy∏o m.in. 14 TW, prze-
kazanych na ∏àcznoÊç Dep[artamentu] I, Wydzia∏ m.in. przekaza∏ materia∏y
dot[yczàce] 8 osób oraz 10 informacji naprowadzajàcych, 7 informacji proble-
mowych dot[yczàcych] kontaktów KUL z k[rajów] k[apitalistycznych], 18 opinii
i charakterystyk, dokona∏ 30 ustaleƒ oraz 5-krotnie udzieli∏ pomocy w zabezpie-
czeniu figurantów Dep[artamentu] I MSW. Pion I z kolei przekaza∏ Wydzia∏owi
szereg cennych informacji dot[yczàcych] obiektów i osób.

Wspó∏dzia∏anie z Wydzia∏em Âledczym jest systematyczne. Wyra˝a si´ ono
g∏ównie w wykonywaniu prawnych analiz spraw i wrogich wystàpieƒ ksi´˝y oraz
w konsultacji zasadnoÊci i celowoÊci kierowania spraw na drog´ karnà.

Dobrze uk∏ada si´ wspó∏praca z pionami IV w RUSW, g∏ównie nowo powsta-
∏ym w Lublinie.

Z jednostek pionu MO tradycyjnie najlepiej uk∏ada si´ wspó∏praca z pionem
ruchu drogowego, g∏ównie RUSW w Lublinie, przy zabezpieczaniu pielgrzymek
i masowych imprez koÊcielnych.

Inne wydzia∏y MO przekazujà szereg informacji dot[yczàcych] zachowaƒ
ksi´˝y, studentów KUL i alumnów WSD.

Z instytucji pozaresortowych na uwag´ zas∏uguje wspó∏dzia∏anie z K[omitetem]
W[ojewódzkim] PZPR, organami prokuratury, Wydzia∏em ds. Wyznaƒ U[rz´du]
W[ojewódzkiego] oraz wydzia∏ami komunikacji UW i uz´dami miejskimi.

W pe∏ni wystarczajàce jest wspó∏dzia∏anie z wydzia∏ami oÊciennych WUSW,
wyra˝ajàce si´ g∏ównie na wymianie informacji i bie˝àcym kontakcie telefonicz-
nym.

Statystyczny obraz wymiany informacji w 1988 r. prezentuje poni˝sze zesta-
wienie:
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12. Nadzór i pomoc prze∏o˝onych nad pracà operacyjnà
Nadzór ze strony Dep[artamentu] IV MSW nad pracà Wydzia∏u przejawia si´

g∏ównie w bie˝àcym ukierunkowaniu drogà przekazywania wytycznych kierow-
nictwa resortu, analiz problemowych o zasi´gu ogólnokrajowym itp., w bie˝à-
cym nadzorze sprawowanym przez wyznaczonego pracownika Wydz[ia∏u] II
Dep[artamentu] IV oraz poszczególnych wydzia∏ów Departamentu nad odpo-
wiednikami.

Merytoryczny, bie˝àcy nadzór sprawuje z[ast´p]ca szefa WUSW ds. SB. Wy-
ra˝a si´ on m.in. w bie˝àcym ukierunkowaniu pracy, kontroli wa˝niejszych spraw
ewidencji operacyjnej, w tym stopnia realizacji okresowych planów pracy, zapo-
znawaniu si´ z wa˝niejszymi informacjami uzyskiwanymi od TW oraz kontroli
wybranych teczek personalnych i TW. W okresie obj´tym kontrolà szef WUSW
odby∏ 5 spotkaƒ kontrolnych z TW, a jego z[ast´p]ca ds. SB 2. 

Równie˝ merytoryczny nadzór sprawujà naczelnicy Wydzia∏u i kierownicy
sekcji, jest na przyk∏ad zasadà sporzàdzanie przez kierowników sekcji pisemnych
ocen wspó∏pracy z TW, wykazywanie niedociàgni´ç, wpisywanie zaleceƒ ukie-
runkowujàcych wspó∏prac´ itp. Odnotowano sporadyczne przypadki braku kon-
troli przez kierowników sekcji realizacji wydanych zaleceƒ. W okresie obj´tym
kontrolà naczelnik uczestniczy∏ w 8 spotkaniach kontrolnych, z[ast´p]ca naczel-
nika w 6 i kierownicy sekcji w 11. Dotyczà one g∏ównie przypadków zak∏óceƒ
we wspó∏pracy. Na tym szczeblu przyk∏ada si´ du˝à wag´ do planowania przed-
si´wzi´ç operacyjnych i kontroli ich wykonawstwa.

W ramach nadzoru nad pracà grup IV w RUSW pracownicy przeprowadzili
po 1 kontroli ca∏okszta∏tu pracy w 1988 r. i I kwartale br. we wszystkich RUSW
(poza Lublinem), ∏àcznie 16 kontroli. Ustalenia udokumentowano w formie no-
tatek s∏u˝bowych. Na wszystkich notatkach stwierdzono uwagi z[ast´p]cy szefa
WUSW ds. SB p∏k. A[ntoniego] Kowalskiego43. Poza bie˝àcym ukierunkowaniem
pracy odpowiedników kontrole stanowià podstawowe i bardzo skuteczne narz´-
dzie nadzoru.

W okresie obj´tym kontrolà Wydzia∏ Inspekcji przeprowadzi∏ kontrol´ pozy-
skaƒ TW na podstawie materia∏ów obcià˝ajàcych przez wydzia∏y SB WUSW
w latach 1987/88, sporzàdzajàc ∏àczny protokó∏ z dnia 1 III 1989 r.

Do pozyskaƒ Wydzia∏u IV uwag nie wniesiono.

13. Stan zabezpieczenia tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej
W toku kontroli dokumentacji operacyjnej Wydzia∏u nie stwierdzono faktów

naruszeƒ przepisów w zakresie przestrzegania tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej.

43 Antoni Kowalski – ur. 8 VI 1940 r. w Dàbrowicy (pow. kraÊnicki), plut./p∏k, pochodzenie robot-
nicze, bezwyznaniowiec, wykszta∏cenie Êrednie, w trakcie s∏u˝by osiàgnà∏ wy˝sze. Cz∏onek PZPR.
Od 1 III 1963 r. oficer operacyjny Referatu SB KP MO w Bychawie. 18 IX – 7 XII 1968 r., 16 VIII
– 14 IX 1971 r., 18 IX – 24 X 1973 r. czasowo I zast´pca komendanta powiatowego MO ds. SB
w Bychawie. Od 1 X 1973 r. kierownik grupy Wydzia∏u II KW MO w Lublinie, od 31 XII 1975 r.
kierownik sekcji Wydzia∏u II, od 16 X 1977 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u Paszportów, od 1 IX
1981 r. naczelnik Wydzia∏u „C”. Od 16 I 1983 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB
w Lublinie, od 23 VII 1987 r. zast´pca szefa WUSW ds. SB w Lublinie. 15 IV 1990 r. zwolniony ze
s∏u˝by (ibidem, 0357/1672, Akta osobowe Antoniego Kowalskiego).
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14. Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i techniczno-materia∏owych:
– istnieje pe∏ne pokrycie potrzeb mieszkaniowych, zarówno iloÊciowe, jak

i jakoÊciowe,
– bardzo dobre warunki szpitalne, natomiast w lecznictwie otwartym odno-

towano utrudniony dost´p do lekarzy specjalistów,
– brak urozmaicenia posi∏ków w miejscowym kasynie (sto∏ówce),
– nierytmiczne, niepe∏ne zaopatrzenie w materia∏y biurowe, jak papier i kal-

ka maszynowa, koperty, taÊma klejàca,
– ok. 50% pokrycie zapotrzebowania na wczasy w skali roku, przy znacznych

trudnoÊciach w okresie letnim,
– 50% pokrycie na kolonie i obozy dla dzieci i m∏odzie˝y w okresie zimowym

i 100% w okresie letnim.

15. Uwagi i wnioski
Sk∏ad osobowy Wydzia∏u i jego aktualne kierownictwo, poza 3 pracownikami

obni˝ajàcymi ogólnà ocen´ pracy jednostki, gwarantuje w∏aÊciwà, aktywnà realiza-
cj´ zakresowych zadaƒ. W okresie od poprzedniej kontroli kompleksowej, podczas
której oceniono prac´ Wydzia∏u b[ardzo] wysoko, Wydzia∏ – pomimo wakatów
– umocni∏ si´ agenturalnie (iloÊciowo i jakoÊciowo) w obiektach i Êrodowiskach,
np. w KUL z 39 TW w 1983 r. do 50. W wyniku ofensywnej dzia∏alnoÊci opera-
cyjnej i oficjalnej osiàgni´to wysoki stan wiedzy o operacyjnie ochranianych obiek-
tach i Êrodowiskach oraz zmniejszono stan zagro˝enia w nich. Pomimo jednak
osiàgni´tych post´pów Wydzia∏ nie ustrzeg∏ si´ pewnych niedociàgni´ç.

Celem ich eliminacji oraz z myÊlà o podniesieniu pracy operacyjnej jeszcze na
wy˝szy poziom zespó∏ kontrolny wnioskuje:

1. Zaktywizowaç dzia∏ania na rzecz zwi´kszenia iloÊci sieci manewrowej,
m.in. drogà stopniowego zwi´kszenia zadaƒ i uaktywniania wspó∏pracy z TW
majàcymi naturalne, a niewykorzystane dotychczas mo˝liwoÊci operacyjne.

2. Zaktywizowaç dzia∏ania na odcinku pozyskaƒ TW spoÊród studentów KUL
i alumnów WSD.

3. Pozyskania osobowych êróde∏ informacji realizowaç po przeprowadzeniu nie-
zb´dnych ustaleƒ i zebraniu dostatecznej wiedzy o postawie moralnej, spo∏eczno-
-politycznej, stosunku do resortu i mo˝liwoÊci operacyjnych. Fakt pozyskania w za-
sadzie powinien byç udokumentowany pisemnym zobowiàzaniem do wspó∏pracy.

4. Dà˝yç do uzyskiwania pisemnych informacji od TW.
5. Dzia∏alnoÊç figurantów spraw operacyjnego sprawdzenia krypt. „Rzecz-

nik”, nr rej. 36068 i krypt. „Dzia∏acz”, nr rej. 27384 jest ju˝ dostatecznie rozpo-
znana i udokumentowana. Rozwa˝yç zasadnoÊç kontynuowania ich inwigilacji
w ramach dotychczasowych kategorii spraw.

6. Uaktywniç wspó∏dzia∏anie z Wydzia∏em III na odcinku duszpasterstw sta-
nowo-zawodowych, g∏ównie akademickich, oraz z Wydzia∏em II, posiadajàcym
agentur´ na KUL.

7. W zwiàzku z ra˝àco niskim poziomem pracy operacyjnej kpt. A[ntoniego]
Sieradzkiego, kpt. J[ana] åwik∏y i kpt. M[arka] Wielgoszag podjàç skuteczne
dzia∏ania na rzecz zaktywizowania przez nich pracy.

g Dopisano odr´cznie Budki.
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8. Za ca∏okszta∏t pracy operacyjnej zespó∏ kontrolny proponuje wyró˝niç:
– kpt. A[ntoniego] Opaliƒskiego – st. insp. Sekcji III,
– kpt. J[acka] Nó˝k´44 – st. insp. Sekcji II,
– ppor. T[adeusza] Kucharzyka45 – inspektora Sekcji Vh.
Wyniki kontroli omówiono z naczelnikiem Wydzia∏u oraz poinformowano go

o przys∏ugujàcych mu uprawnieniach okreÊlonych w ust. 5 i 6 § 21 instrukcji do
zarzàdzenia ministra s[praw] w[ewn´trznych] nr 094/83 z dnia 16 XII 1983 r.

Protokó∏ sporzàdzono w 2 jednobrzmiàcych egzemplarzach, z przeznacze-
niem jak w rozdzielniku. Egz. nr 1 zawiera za∏àczniki.

Kontrolowany Kontrolujàcy
naczelnik Wydz[ia∏u] IV pp∏k P[awe∏] Kuprjanowiczi

WUSW w Lubliniei kpt. J[an] Sojai

pp∏k. E[dward] Hawry∏oj

Wyk[onano] w 2 egz.:
Egz. nr 1 – GIMSW
Egz. nr 2 – nacz[elnik] Wydz[ia∏u] IV WUSW w Lublinie
Opr[acowa∏]: P.K. Druk: H.M.
Nr dz.masz. 00321/89

h Obok odr´cznie dopisano Nie siedli na laurach. Nieêle Wojciechowski, Przybylski.
i Poni˝ej nieczytelny podpis.
j Poni˝ej odr´cznie dopisano Uwag nie wnosz´.
44 Jacek Nó˝ka – ur. 6 XI 1949 r. w Lublinie. Przyj´ty do s∏u˝by 16 XII 1979 r., funkcjonariusz Wy-
dzia∏u IV KW MO w Lublinie. 
45 Tadeusz Kucharzyk – ur. 29 V 1947 r. w Turze (k. Gdaƒska), okres s∏u˝by: 1 VI 1969 – 31 VII
1990 r. Od 1 X 1982 r. w Wydziale IV KW MO w Lublinie.
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[k]
Harmonogram

dzia∏aƒ Wydzia∏u IV WUSW w m[iejscu] po kontroli GIM

Wyk[onano] w 2 egz.:
Egz. nr 1 – kierownictwo s∏u˝bowe
Egz. nr 2 – aa Wydz[ia∏] IV w m[iejscu]

k Pieczàtka pod∏u˝na Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych w Lublinie 11. L.dz. W-0670/89,
numer wpisano odr´cznie. Obok pieczàtka pod∏u˝na i podpis zast´pcy szefa WUSW ds. SB w Lubli-
nie pp∏k. Antoniego Kowalskiego.
l Wokó∏ wyrazu obwódka, obok odr´czny dopisek Nadzór nad pracà wym[ienionych] sprawowaç
b´dzie n[aczelni]k i z[ast´p]ca n[aczelni]ka Wydz[ia∏u], nieczytelny podpis. 
46 Tadeusz Bidacha – ur. 2 IV 1958 r. Okres s∏u˝by: 1 IX 1982 – 31 VIII 1989 r.
47 Wnioski z kontroli przeprowadzonej w kwietniu 1989 r. by∏y tematem spotkania pracowników
Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie 2 maja. Jak wynika z pisma naczelnika Wydzia∏u pp∏k. Edwarda
Hawry∏y, wnioski te zosta∏y zrealizowane, m.in. zamkni´to sprawy „Dzia∏acz” i „Rzecznik”. W lip-
cu 1989 r. Hawry∏o w piÊmie do szefa WUSW w Lublinie zapewnia∏ o wzmo˝eniu nadzoru kierow-
nictwa poszczególnych sekcji nad podleg∏ymi im pracownikami Wydzia∏u, nad usuwaniem wytkni´-
tych im niedociàgni´ç i pracà bie˝àcà (AIPN Lu, 0188/2, Pismo naczelnika Wydzia∏u IV WUSW
w Lublinie pp∏k. Edwarda Hawry∏y do szefa WUSW w Lublinie p∏k. Aleksandra Chochorowskiego,
lipiec 1989 r., k. 23). 
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Opr[acowa∏]: T.B. Druk: H.M.
Nr dz.masz. 0m379m/89n

èród∏o: AIPN Lu, Materia∏y administracyjne Wydzia∏u Studiów i Analiz WUSW w Lublinie, k. 1–21.

m–mWpisano odr´cznie.
n Poni˝ej tabeli pod∏u˝na pieczàtka Naczelnik Wydzia∏u IV WUSW w Lublinie pp∏k Edward Haw-
ry∏o oraz nieczytelny podpis.

Ma∏gorzata Choma-Jusiƒska
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