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a Komunistyczne służby 
specjalne były ogarnięte 
manią tajności. Nawet 
uzasadnienia przyznanych 
nagród, które wkładano 
do ściśle tajnych teczek 
osobowych funkcjonariuszy,
były podawane w bardzo 
lakoniczny sposób. 
Dlatego historycy mają 
duży problem, by dociec, 
za którą akcję dany 
funkcjonariusz UB lub SB 
został nagrodzony.

światopoglądzie materialistycznym 
dawał większe gwarancje na dobrą 
służbę. Idealny kandydat powinien 
zresztą być niewierzący, utożsamia
jący się z linią polityczną PZPR i po
zbawiony zahamowań moralnych, co 
ułatwiało mu wypełnianie rozkazów 
przełożonych.

Najciekawsza jest trzecia część 
teczki, która zawiera przebieg służby 
funkcjonariusza. Są tam informacje, 
w których komórkach UB/SB służył, 
kiedy i na jakie stanowisko awanso
wał. Dowiemy się z tej części także 
tego, jaką cieszył się opinią wśród 
przełożonych oraz, bardzo rzadko, 
w jakich sprawach operacyjnych brał 
udział. Przykładowo, z teczki osobo
wej Adama Pietruszki, jednego z in
spiratorów zabójstwa ks. Jerzego Po
piełuszki, nie dowiemy się, że został 
on skazany za tę zbrodnię. Będziemy 
wiedzieć jedynie to, że był w okresie 
morderstwa zastępcą dyrektora De
partamentu IV MSW, czyli komórki 
SB odpowiedzialnej za zwalczanie 
Kościoła w PRL.

Służba w UB i SB, chociaż spe
cyfi czna, była jednak wynagradzana 
w klasyczny sposób. Oprócz comie
sięcznej pensji funkcjonariusz otrzy
mywał dodatki, np. za znajomość ję
zyków obcych, oraz mógł cieszyć się 
innymi przywilejami niedostępnymi 
pracownikom zwykłych zakładów 
pracy. Talon na samochód czy szyb
sze uzyskanie mieszkania to tylko 
dwa przykłady. W przypadku wyjąt
kowego sukcesu w prowadzonych 
działaniach mógł liczyć także na 
jednorazową, dość wysoką nagrodę 
pieniężną. W latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych nagradzano w ten 
sposób np. za „rozbicie” oddziału 
partyzantki niepodległościowej, czy
li najczęściej wykrycie i zastrzelenie 
lub aresztowanie jego członków. Sy
tuacja jednak się zmieniała i w latach 
osiemdziesiątych nagrody otrzymy
wano już za zlikwidowanie solidar
nościowej drukarni bądź namierze
nie i aresztowanie ukrywającego się 
działacza podziemia.

Prezentowany dokument pochodzi 
z dość specyfi cznego okresu PRL. 
Wczesne lata siedemdziesiąte to po
czątek rządów Edwarda Gierka, czas 
prosperity. Propaganda sukcesu kwit
ła, opozycja lat powojennych została 
zniszczona, a ta nowa, utożsamiana 
głównie z Komitetem Obrony Ro
botników, jeszcze się nie narodziła. 
W tym okresie, ale nie tylko wtedy, 
głównym wrogiem komunistów był 
Kościół katolicki. Służba Bezpie
czeństwa, jeżeli tylko mogła, starała 
się umieszczać urządzenia podsłu
chowe w budynkach kurii. Stały pod
słuch dawał czasami większe możli
wości niż nawet cała grupa tajnych 
współpracowników. Nie można się 
zatem dziwić, że funkcjonariusze 
Wydziałów „T”, czyli techniki ope
racyjnej, którym udało się taką apa
raturę zainstalować, byli sowicie wy
nagradzani.

Prezentowany dokument jest rzad
ko spotykanym przykładem mocno 
rozbudowanego uzasadnienia, za co 
nagroda została przyznana. Jak zapi
sano w dokumencie wymieniającym 
kandydatów do nagrody: „[…] reali
zacja przedsięwzięć w tych sprawach 
przebiegała w bardzo trudnych wa
runkach i wymagała dużej ofi arnoś
ci, inicjatywy i umiejętności opera
cyjnotechnicznych”. Brakuje tutaj 
tylko opisu, w jaki sposób udało się 
aparaturę podsłuchową w kuriach 
włocławskiej i toruńskiej zainstalo
wać. Możemy jedynie zgadywać, że 
zespół techników SB np. udawał bry
gadę remontową i podczas prowadzo
nych prac zamontował sprzęt. Sukces 
był na tyle duży, że szef SB w Byd
goszczy, płk Henryk Zaszkiewicz, 
zamiast wynagrodzić funkcjonariu
szy we własnym zakresie, wystąpił 
w tym celu do szefa MSW, gen. Fran
ciszka Szlachcica. Minister docenił 
wysiłek podwładnych, nagradzając 
ich jeszcze hojniej, niż wnioskował 
płk Zaszkiewicz.

Grzegorz Wołk – historyk, pracownik 
Biura Edukacji Publicznej IPN

T eczki osobowe funkcjona
riuszy Urzędu Bezpieczeń
stwa i Służby Bezpieczeń
stwa to źródła specyfi czne. 

Wszystkie były tworzone w identycz
ny sposób i znajdują się w nich cha
rakterystyczne dokumenty. Podział 
teczki jest zawsze taki sam. Pierw
sza część to personalia pracownika, 
czyli wszystkie dokumenty związane 
z życiorysem danego funkcjonariusza. 
Znajdziemy tutaj podanie o przyję
cie do służby, życiorys, ślubowanie, 
a także jedną lub kilka ankiet osobo
wych – dotyczących danego funk
cjonariusza i członków jego rodziny. 
Druga część to wszelkie sprawdzenia 
dokonywane przez UB lub SB. Kan
dydat do służby musiał być przecież 
poza jakimkolwiek podejrzeniem. To 
samo dotyczyło członków jego ro
dziny, których sprawdzano w miej
scu zamieszkania i miejscu studiów, 
interesując się tym, do jakich organi
zacji należą. Oczywiście, członkostwo 
w Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej lub w młodzieżowych organi
zacjach komunistycznych traktowano 
jako atut, tak samo zresztą jak pocho
dzenie z tzw. resortowej rodziny. Nie 
była to wyłącznie sprawa nepotyzmu, 
lecz raczej pragmatyzmu kadrowców 
z MSW. Kandydat wychowany w tzw. 
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 Pieczęć kancelaryjna KW MO w Bydgoszczy; powinien tu być 
 wpisany odręcznie numer, pod którym wniosek zarejestrowano; 
 w tym wypadku wpisano go jedynie na piśmie przewodnim 

 Zgoda ministra 
 lub dyrektora 
 Departamentu 
 Techniki MSW 
 na wypłacenie 
 nagrody 

 Data i miejsce wytworzenia 

 Najwyższa klauzula tajności 

 Każdy egzemplarz 
 wytworzonego 
 pisma był numerowany 

 Pierwotna 
 paginacja 
 nadana 
 w archiwum SB 

 Obecna paginacja, która 
 pokazuje, jak znaczna 
 część dokumentów z tej 
 teczki została zniszczona 

 Podsłuch pokojowy 
 Każdy wniosek o założenie podsłuchu musiał 
 zostać zaakceptowany osobiście przez ministra 

 Kryptonim, 
 pod którym 
 w dokumentacji 
 SB opisywano 
 kurię biskupią 
 we Włocławku 

 Kryptonim, 
 pod którym 
 w dokumentacji 
 SB opisywano 
 kurię biskupią 
 w Toruniu 

 Takie sformułowanie 
 sugeruje, że w obu 
 kuriach SB nie miała 
 wartościowych 
 agentów, stąd 
 potrzeba instalacji 
 podsłuchu 

 Ten fragment 
 sugeruje, że podczas 
 prowadzonych prac 
 funkcjonariusze byli 
 obserwowani przez 
 księży i nie mogli 
 swobodnie 
 instalować aparatury; 
 musieli najpierw 
 doprowadzić do tego, 
 by zostali sami 
 w pomieszczeniu, 
 ostatnie zdanie 
 potwierdza, że im się 
 to udało  Księża, nie mając 

 świadomości 
 założenia 
 podsłuchu, 
 prowadzili w tych 
 pomieszczeniach 
 nieskrępowane 
 rozmowy, których 
 treść była dla SB 
 bardzo cenna 

 Szef SB w Bydgoszczy 
 w latach 1969–1971 

 Numer i data rejestracji 
 pisma w MSW 

 Informacja o wykonaniu jedynie dwóch 
 egzemplarzy dokumentu; jeden wysłano 
 do MSW, drugi zarchiwizowano w KW MO 
 w Bydgoszczy 


