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Udo�stęp�nia�nie�ma�te�ria�łów�
ar�chi�wal�nych�do ce�lów

pro�wa�dze�nia�ba�dań�na�uko�wych
w or�ga�nach�bez�pie�czeń�stwa
szcze�bla�wo�je�wódz�kie�go
w Byd�gosz�czy�do 1990 r.

Jed ną z pod sta wo wych funk cji współ cze sne go ar chi wum obok gro ma dze nia, prze cho -
wy wa nia i opra co wy wa nia jest udo stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych za rów no do ce -
lów służ bo wych, jak i na po trze by ba dań na uko wy ch1. Ma ono za za da nie głów nie po -

pu la ry za cję za so bu. Ist nie je jed nak do ku men ta cja, wy twa rza na przede wszyst kim przez
urzę dy pod po rząd ko wa ne mi ni ster stwom: Obro ny, Spraw Za gra nicz nych i Spraw We -
wnętrz nych, za wie ra ją ca in for ma cje szcze gól nie waż ne dla obron no ści i bez pie czeń stwa
pań stwa. Pod le ga ona spe cjal nej ochro nie praw nej. Nie kie dy udo stęp nia się ją do ce lów na -
uko wych do pie ro po stu let nim okre sie ka ren cji. Pol ska Lu do wa nie by ła wy jąt kiem w tym
wzglę dzie. Róż ni ca po le ga jed nak na tym, że w kra jach de mo kra tycz nych spra wy zwią za -
ne z uzy ska niem do stę pu do te go ty pu ma te ria łów okre śla ją od po wied nie usta wy par la men -
tar ne. W PRL na to miast nor ma tyw re gu lu ją cy moż li wość za po zna nia się z ak ta mi MSW
wpro wa dzo no do pie ro w 1983 r. Wcze śniej opie ra no się wy łącz nie na taj nych za rzą dze -
niach, in struk cjach i re gu la mi nach MBP i MSW, któ re za wie ra ły bar dzo nie pre cy zyj ne sfor -
mu ło wa nia praw ne. Wy da wa ne de cy zje w spra wie udo stęp nia nia akt mia ły w du żej mie rze
cha rak ter uzna nio wy, a licz ne za sa dy do ty czą ce ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej oraz
spe cy ficz na struk tu ra or ga ni za cyj na z po dzia łem na ar chi wum i kar to te kę utrud nia ły na -
ukow com ko rzy sta nie ze zgro ma dzo ne go za so bu2.

I. Pod sta wy praw ne udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych

Do 1951 r. pod sta wo wym ak tem praw nym nor mu ją cym or ga ni za cję i za kres dzia ła nia
archi wów pań stwo wych był de kret Na czel ni ka Pań stwa Jó ze fa Pił sud skie go z 7 lu te go
1919 r.3 Ar ty kuł 3 te goż de kre tu sta no wił m.in., że tyl ko ar chi wa pań stwo we zo bo wią za ne
są „do prze cho wy wa nia ak tów i do ku men tów, któ re po wsta ły i po wsta wać bę dą wsku tek

1 Na te mat funk cji współ cze sne go ar chi wum zob. H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar�chi�wi�sty�ka,
War sza wa 1989, s. 9.

2 P. Mil cza now ski, Spe�cy�fi�ka�struk�tu�ry�or�ga�ni�za�cyj�nej�Ar�chi�wum�MSW [w:] Wo�kół�te�czek�bez�pie�ki�–�za�gad�-

nie�nia�me�to�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 222.
3 De kret Na czel ni ka Pań stwa z 7 II 1919 r. o or ga ni za cji ar chi wów pań stwo wych i opie ce nad ar chi wa lia -

mi (DzPPP, 1919, nr 14, poz. 182).
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urzę do wa nia i czyn no ści władz, urzę dów i w ogó le ja kich kol wiek or ga nów Pań stwa Pol -
skie go”. W ar ty ku le 6 prze wi dy wa no na to miast, że „przej mo wa nie przez ar chi wa pań stwo -
we re gi stra tur i ar chi wa liów bę dą cych w po sia da niu władz pań stwo wych od by wać się bę -
dzie na za sa dzie po ro zu mie nia Mi ni ster stwa Wy znań Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go
z od no śnym mi ni ster stwem co do cza su, jak i co do za kre su przej mo wa nych akt”. De kret
wpro wa dzał rów nież nad zór władz ar chi wal nych nad na ra sta ją cym za so bem oraz za pew niał
udo stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych do ce lów na uko wych (art. 11–12). Po za struk tu ra -
mi ar chi wów pań stwo wych dzia ła ły wów czas ar chi wa Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go
i Ar chi wum Woj sko we, a tak że władz sa mo rzą do wych. Ar ty kuł 9 de kre tu za pew niał moż li -
wość nada nia pew nym ma te ria łom ar chi wal nym klau zu li akt taj nych. Ta jem ni cę pań stwo -
wą re gu lo wa ło od ręb ne roz po rzą dze nie pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej z 1934 r.4 We -
dług nie go „ta jem ni cę pań stwo wą sta no wią wia do mo ści, do ku men ty lub in ne przed mio ty,
któ re z po wo du ich tre ści lub ja ko ści na le ży ze wzglę du na do bro Pań stwa Pol skie go za cho -
wać w ta jem ni cy”. Do spo rzą dze nia wy ka zu wia do mo ści sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo -
wą zo bo wią za ne zo sta ły ko mór ki or ga ni za cyj ne po szcze gól nych urzę dów pań stwo wych.

Ta kie za sa dy funk cjo no wa nia ar chi wów za sta ły or ga ni zu ją ce się w Pol sce wła dze ko mu -
ni stycz ne. Już w 1944 r. utwo rzo ny przy PKWN Re sort Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go za rzą -
dze niem z 18 li sto pa da na ka zał w pod le głych so bie pla ców kach za kła da nie skład nic ak t5. Po
wie lu prze kształ ce niach w jed nost kach te re no wych utwo rzo no wy dzia ły II, któ re m.in. zaj -
mo wa ły się pro wa dze niem ewi den cji ope ra cyj nej i or ga ni za cją ar chi wum. W Byd gosz czy
Wy dział II utwo rzo no na mo cy za rzą dze nia Mi ko ła ja Ore chwy z 15 lu te go 1945 r., po wo łu -
ją ce go wo je wódz kie struk tu ry or ga nów bez pie czeń stwa6. Zgod nie z de kre tem z 1919 r. for -
mal nie nad zór nad ar chi wa mi urzę dów bez pie czeń stwa spra wo wał dzia ła ją cy przy Mi ni ster -
stwie Oświa ty Wy dział Ar chi wów Pań stwo wych. W prak ty ce jed nak po woj nie skład ni ce akt
„bez pie ki” nie pod le ga ły żad nej kon tro li ze wnętrz nej. W wy da wa nych przez Mi ni ster stwo
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go za rzą dze niach ni gdy nie po wo ły wa no się na usta wo daw stwo
II Rzecz po spo li tej do ty czą ce or ga ni za cji ar chi wów. Nie prze wi dy wa no na wet prze ka za nia
akt do ar chi wów pań stwo wych, a tym bar dziej udo stęp nia nia ich do ce lów na uko wych. 

W 1949 r. wpro wa dzo no no wy de kret o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo we j7.
W ar ty ku le 1 ustęp 2 zo bo wią za no Ra dę Mi ni strów do okre śle nia w pod le głych so bie re sor -
tach za kre su wia do mo ści sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą. Po mi mo przy wią zy wa nia du -
żej wa gi do ochro ny ta jem ni cy przez wła dze (m.in. wy da wa no licz ne in struk cje i za rzą dze -
nia) do pie ro w 1960 r. Ra da Mi ni strów wpro wa dzi ła szcze gó ło wy Wy kaz za gad nień taj nych
i taj nych spe cjal ne go zna cze nia, obo wią zu ją cy w or ga nach Służ by Bez pie czeń stwa8. 

4 Roz po rzą dze nie pre zy den ta Rze czy po spo li tej Polskiej z 24 X 1934 r. o nie któ rych prze stęp stwach prze -
ciw ko bez pie czeń stwu pań stwa (DzU, 1934, nr 94, poz. 851).

5 AIPN Bi, 045/729, Za rzą dze nie RBP z 18 X 1944 r. o utwo rze niu skład nic akt, b.p.
6 „Twa rze bez pie ki 1945–1990. Ob sa da sta no wisk kie row ni czych urzę dów bez pie czeń stwa i Służ by Bez -

pie czeń stwa w woj. po mor skim (byd go skim), to ruń skim, wło cław skim. In for ma tor per so nal ny”, red. M. Szy -
ma niak, mps, b.p.

7 De kret z 26 X 1949 r. o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej (DzU, 1949, nr 55, poz. 437).
8 AIPN By, 077/788, t. 2, Za rzą dze nie nr 0101/60 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 25 V 1960 r. w spra wie

za bez pie cze nia ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej w re sor cie spraw we wnętrz nych, k. 22–25. Dwa la ta wcześ -
niej w in struk cji wdrożo nej Za rzą dze niem nr 00212/58 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 30 X 1958 r. w spra wie
za bez pie cze nia ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej w jed nost kach Służ by Bez pie czeń stwa Mi ni ster stwa Spraw
We wnętrz nych oraz jed nost kach Mi li cji Oby wa tel skiej z wy jąt kiem jed no stek ad mi ni stra cyj nych i usłu go -
wych wpro wa dzo no bar dzo ogól ni ko wy dzie się cio punk to wy wy kaz za gad nień sta no wią cych ta jem ni cę pań -
stwo wą i służ bo wą. Zob. AIPN Gd, 0046/230, k. 7.
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W 1951 r. uchwa lo no no wy bar dzo ogól ni ko wy de kret o ar chi wach pań stwo wy ch9, któ -
ry stop nio wo w póź niej szych la tach uszcze gó ła wia no róż ny mi za rzą dze nia mi i roz po rzą -
dze nia mi Ra dy Mi ni strów. Do ku ment za po wia dał utwo rze nie pod po rząd ko wa nej pre mie ro -
wi Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wy ch10. Ar ty kuł 7 de kre tu, jak i póź niej sze
roz po rzą dze nia pre ze sa Ra dy Mi ni stró w11 po zba wi ły Na czel ną Dy rek cję nad zo ru nad do -
ku men ta cją zgro ma dzo ną w ar chi wach or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa. Placówki te pod -
po rząd ko wa no ko lej no Mi ni ster stwu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Ko mi te to wi do spraw
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, a na stęp nie Mi ni ster stwu Spraw We wnętrz nych. Wpro wa dzo -
no po ję cie pań stwo we go za so bu ar chi wal ne go, któ re zde fi nio wa no i uszcze gó ło wio no roz -
po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z 19 lu te go 1957 r. Ar ty kuł 3 te goż roz po rzą dze nia sta no wił
m.in., że „w skład pań stwo we go za so bu ar chi wal ne go wcho dzą wszel kie ma te ria ły ar chi -
wal ne, któ re po wsta ły i po wsta ją po dniu 22 lip ca 1944 r. w wy ni ku dzia łal no ści or ga nów
wła dzy i ad mi ni stra cji pań stwo wej [...]”. Za tem do ku men ta cja zgro ma dzo na w ar chi wach
„bez pie ki” we szła w skład pań stwo we go za so bu ar chi wal ne go, ale nie pod le ga ła nad zo ro -
wi Na czel nej Dy rek cji Ar chi wów Pań stwo wych.

Nor my praw ne uję te w de kre cie z 1951 r. nie wy czer py wa ły wszyst kich za gad nień zwią -
za nych z funk cjo no wa niem ar chi wów i kon tro lą na ra sta ją ce go za so bu. Pod ko niec lat sześć -
dzie sią tych za czę to opra co wy wać no wy pro jekt usta wy obej mu ją cy swym za się giem
wszyst kie ar chi wa dzia ła ją ce w Pol sce 12. Pra cę nad nią ukoń czo no w 1975 r., jed nak do pie ro
osiem lat póź niej zo sta ła ona uchwa lo na i to w wer sji znacz nie od bie ga ją cej od wcze śniej -
sze go pro jek tu 13. Po wie lu no we li za cjach obo wią zu je ona do dzi siaj (w ni niej szym ar ty kule
wykorzystano wer sję usta wy obowiązującej do 1990 r.). 

Usta wa z 1983 r. wpro wa dzi ła po ję cie na ro do we go za so bu ar chi wal ne go oraz – co nie -
zwy kle istot ne – ob ję ła nor ma mi praw ny mi dzia łal ność ar chi wów za rzą dza nych przez
MSW. Nada no im sta tus tzw. ar chi wów wy od ręb nio nych i włą czo no do pań stwo wej sie ci
ar chi wal nej. Prze wi dzia no prze ka zy wa nie „do ar chi wów pań stwo wych o cha rak te rze cen -
tral nym ma te ria łów ar chi wal nych, znaj du ją cych się do tych czas w ich za so bie, po usta niu
oko licz no ści uza sad nia ją cych ich prze cho wy wa nie w ar chi wach wy od ręb nio nych, nie póź -
niej jed nak niż po upły wie 50 lat od da ty ich wy two rze nia, o ile nie na ru sza to praw nie chro -
nio nych in te re sów Pań stwa i oby wa te li” (art. 32). Usta wa umoż li wia ła udo stęp nia nie akt po
upły wie trzy dzie sto let nie go okre su ka ren cji i ob wa ro wa na by ła tą sa mą klau zu lą do ty czą cą
bez pie czeń stwa. For mu łę tę uzu peł niał art. 17 usta wy, któ ry prze wi dy wał, że „mi ni ster
spraw we wnętrz nych [...] okre śli za sa dy i tryb udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych znaj -
du ją cych się w pod po rząd ko wa nych mu ar chi wach wy od ręb nio nych”. Prak tycz nie sy tu acja
ar chi wów pro wa dzo nych przez „bez pie kę” nie zo sta ła zmie nio na, da lej rzą dzi ły się one
swo imi wła sny mi pra wa mi. Nie co wcze śniej, 14 grud nia 1982 r., uchwa lo no ko lej ną usta -
wę o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo we j14. No wy akt praw ny pre cy zo wał po ję cie
ta jem ni cy pań stwo wej. Po dob nie jak w po przed nim de kre cie z 1949 r. zo bo wią za no mi ni stra

9 De kret z 29 III 1951 r. o ar chi wach pań stwo wych (DzU, 1951, nr 19, poz. 149).
10 Na czel ną Dy rek cję Ar chi wów Pań stwo wych pod po rząd ko wa no w 1956 r. mi ni stro wi kul tu ry i sztu ki,

a w 1958 r. mi ni stro wi szkol nic twa wyż sze go.
11 Za rzą dze nie nr 9 pre ze sa Ra dy Mi ni strów z 14 I 1952 r. w spra wie sie ci ar chi wal nej (MP, 1952, nr A-9,

poz. 87) oraz Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 19 II 1957 r. w spra wie pań stwo we go za so bu archi wal ne go
(DzU, 1957, nr 12, poz. 66).

12 A. Tom czak, Za�rys�dzie�jów�ar�chi�wów�pol�skich, cz. II, To ruń 1980, s. 136.
13 Usta wa z 14 VII 1983 r. o na ro do wym za so bie ar chi wal nym i ar chi wach (DzU, 1983, nr 38, poz. 173).
14 Usta wa z 14 XII 1982 r. o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej (DzU, 1982, nr 40, poz. 271).
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spraw we wnętrz nych do usta le nia w pod le głych mu or ga nach bez pie czeń stwa wy ka zu wia -
do mo ści sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą i służ bo wą. Ta ki szcze gó ło wy re jestr wpro wa -
dzo no w 1985 r.15

II. Ar chi wum „bez pie ki” w Byd gosz czy w świe tle we wnętrz nych prze pi sów 

re sor to wych

Po sia da ją cy roz le głe kom pe ten cje Wy dział II WUBP w Byd gosz czy po wo ła no w lu tym
1945 r. W po cząt ko wym okre sie zaj mo wał się on głów nie sze ro ko ro zu mia ną tech ni ką ope -
ra cyj ną oraz re je stra cją i ewi den cją spraw ope ra cyj nych. Ar chi wum skła da ło się wów czas
nie mal wy łącz nie z akt przed wo jen nych i do ku men ta cji nie miec kich władz oku pa cyj ny ch16.
Stop nio wo ar chi wum przyj mo wa ło ma te ria ły ope ra cyj ne i ad mi ni stra cyj ne „bez pie ki”.
Obo wią zu ją ce wów czas in struk cje o pro wa dze niu skład ni cy akt nie pla no wa ły udo stęp nia -
nia ar chi wa liów do ce lów na uko wych. Na ka zy wa ły na to miast po dzie się cio let nim okre sie
prze cho wy wa nia prze ka zy wać je do Ar chi wum Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go17,
a od 1950 r. do no wo zor ga ni zo wa ne go Ar chi wum Cen tral ne go 18. Do pie ro w wy da nym dwa
la ta póź nej Za rzą dze niu nr 065/52 prze wi dzia no moż li wość udo stęp nia nia ma te ria łów
archi wal nych m.in. „in sty tu cjom na uko wym i or ga ni za cjom spo łecz nym za ze zwo le niem
mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub upo waż nio nych przez nie go or ga nów”19. W za so -
bie ar chi wal nym De le ga tu ry IPN w Byd gosz czy nie na tra fio no na do ku men ty po twier dza -
ją ce prze ka za nie akt WUBP do Cen tral ne go Ar chi wum MBP20. Moż na do mnie my wać, że
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi w 1954 r. część do ku men ta cji li kwi do wa ne go wów -
czas Wy dzia łu X WUBP zaj mu ją ce go się roz pra co wy wa niem ope ra cyj nym człon ków par tii
skie ro wa no do Woje wódz kiej Ko mi sji Kon tro li Par tyj nej przy KW PZPR w Byd gosz czy21.
Udo stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych do ce lów na uko wych tak że wy da je się ma ło praw -
do po dob ne.

15 AIPN By, 077/746, Za rzą dze nie nr 02/85 MSW z 21 I 1985 r. w spra wie wy ka zów ro dza jów wia do mo -
ści sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą i służ bo wą w re sor cie spraw we wnętrz nych, k. 5–13.

16 Ra�port�Wy�dzia�łu�II�WUBP�w Byd�gosz�czy�z pra�cy�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go�na�te�re�nie�wo�je�-

wódz�twa�po�mor�skie�go�za�okres�1–31�XII�1945�[w:] Rok�pierw�szy.�Po�wsta�nie�i dzia�łal�ność�apa�ra�tu�bez�pie�czeń�-

stwa�pu�blicz�ne�go�na�Po�mo�rzu�i Ku�ja�wach�(lu�ty�–gr�udzień�1945), red. B. Bi na szew ska, P. Ry bar czyk, War sza -
wa– Gda ńs k–B ydgoszcz 2010, s. 446–454.

17 AIPN Bi, 045/729, Za rzą dze nie kie row ni ka Re sor tu Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go z 18 XI 1944 r. wpro -
wa dza ją ce In struk cję o pro wa dze niu skład nic akt w wo je wódz kich i po wia to wych urzę dach bez pie czeń stwa
pu blicz ne go, b.p.; AIPN Bi, 045/718, In struk cja kie row ni ka Ar chi wum Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go z 19 IV 1945 r. o pro wa dze niu re gi stra tu ry i skład ni cy akt w wo je wódz kich, po wia to wych i miej skich
urzę dach bez pie czeń stwa pu blicz ne go, k. 100–101.

18 P. Mil cza now ski, op.�cit., s. 221.
19 AIPN Łd, 0050/23, t. 3, Za rzą dze nie nr 065/52 MBP z 30 X 1952 r. w spra wie Cen tral ne go Ar chi wum

Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, b.p.
20 Do Cen tral ne go Ar chi wum MBP, Ar chi wum Pań stwo we go w Byd gosz czy i Ar chi wum Ko mi te tu Wo je -

wódz kie go prze ka zy wa no ak ta ob cej pro we nien cji z okre su przed wo jen ne go i oku pa cji. Zob. AIPN By,
077/165, Pro to ko ły zdaw czo -o dbio rcze akt przed wo jen nej po li cji, ad mi ni stra cji pań stwo wej, or ga ni za cji spo -
łecz nych prze ka zy wa nych do Cen tral ne go Ar chi wum MSW, Ar chi wum Pań stwo we go w Byd gosz czy, Ar chi -
wum Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Byd gosz czy, 1953–1967, b.p.; AIPN By, 077/970, Pro to ko ły zdaw -
czo -o dbio rcze akt z jed no stek te re no wych SB do ty czą ce prze ka za nia do ku men ta cji po nie miec kiej do
ar chi wów pań stwo wych (ak ta volks li sty), 1957–1967, k. 108–109. 

21 M. Krzysz to fiń ski, Dzia�łal�ność�struk�tur�te�re�no�wych�De�par�ta�men�tu�X�Mi�ni�ster�stwa�Bez�pie�czeń�stwa�Pu�-

blicz�ne�go�(wy�dzia�łów�X�wo�je�wódz�kich�urzę�dów�bez�pie�czeń�stwa�pu�blicz�ne�go)�[w:] De�par�ta�ment�X�MBP.�Wzor�-

ce,�struk�tu�ry,�dzia�ła�nia, red. K. Ro kic ki, War sza wa 2007, s. 190.
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W stycz niu 1954 r. za sób ar chi wum Wy dzia łu II WUBP w Byd gosz czy li czył 9339 jed -
no stek in wen ta rzo wy ch22. Wzmo żo ny na pływ do ku men ta cji na stą pił do pie ro po re or ga ni -
za cji or ga nów bez pie czeń stwa i po wo ła niu w Byd gosz czy Wo je wódz kie go Urzę du do
spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go 23. 1 kwiet nia 1955 r. utwo rzo no Wy dział X, któ ry
prze jął kom pe ten cje zli kwi do wa nej Sek cji 1 Wy dzia łu II w za kre sie ewi den cji ope ra cyj nej
i pro wa dze nia ar chi wu m24. Po grun tow nej re for mie ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji
w 1956 r. za da nia Wy dzia łu X prze jął Wy dział Ewi den cji Ope ra cyj nej KW MO w Byd -
gosz czy 25. 

W MSW ist nia ły na to miast rów no le gle Ar chi wum Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej dla sze -
ro ko po ję tych akt ope ra cyj nych oraz wcze śniej zor ga ni zo wa ne Ar chi wum Cen tral ne, gdzie
prze cho wy wa no do ku men ta cję ad mi ni stra cyj ną 26. W opu bli ko wa nych w 1957 r. nor ma ty -
wach w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją znaj du ją cą się w za so bie mi ni ster stwa
wypoży cza nie akt do ce lów na uko wych po now nie po wie rzo no Ar chi wum Cen tral ne mu 27.
Nie prze wi dy wa no zaś udo stęp nia nia akt ope ra cyj ny ch28, a po wo ła nie Biu ra Ewi den cji
Ope ra cyj nej trak to wa no ja ko roz wią za nie tym cza so we. Po ko lej nej re struk tu ry za cji SB za -
da nia Biura Ewidencji Operacyjnej prze ję ło Biu ro „C”, któ re go utwo rze nie, a na stęp nie po -
łą cze nie go z Ar chi wum Cen tral nym w 1965 r. do pro wa dzi ło do po wsta nia scen tra li zo wa -
nej i w mia rę pro fe sjo nal nej struk tu ry 29. Usta no wio no sieć ar chi wal ną i okre ślo no za kres
dzia ła nia ar chi wów re sor tu spraw we wnętrz nych, w któ rym pod kre ślo no ko niecz ność udo -
stęp nia nia akt do ce lów na uko wo -b ada wczych oraz spre cy zo wa no za kres i pro ble ma ty kę
prac na uko wy ch30. Usta lo no, że moż li wość wglą du w ma te ria ły akt, a tak że pro wa dze nia
wła snych we wnętrz nych ba dań wy ma gać bę dzie przy zwo le nia na czel ni ka od po wied nie go
Wy dzia łu „C” lub dy rek to ra Ar chi wum Cen tral ne go, któ re mu jed no cze śnie po wie rzo no za -
da nie ko or dy no wa nia prac na uko wych w jed nost kach te re no wych. Za rzą dze niem nr 058/64
uszcze gó ło wio no pro ce du rę udo stęp nia nia akt oso bom spo za re sor tu, któ re każ do ra zo wo
po trze bo wa ły zgo dy mi ni stra spraw we wnętrz ny ch31. Usta lo no, że wy po ży cza niu pod le ga ją:

– do ku men ty po cho dzą ce z ar chi wów or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych z lat 1939–1948,
– ak ta są do we pro ce sów w spra wach o dzia łal ność an ty pań stwo wą,
– ma te ria ły z ak cji ujaw nia nia się nie le gal nych or ga ni za cji oraz do ku men ty amne styj ne,

22 AIPN By, 033/16, Spra woz da nia z pra cy sek cji 1 i 2 Wy dzia łu II WUBP w Byd gosz czy z 1954 r., k. 15.
23 AIPN By, 077/1090, t. 3, Pi smo za stęp cy prze wod ni czą ce go KdsBP z 6 XI 1956 r. w związ ku ze wzmo -

żo nym na pły wem akt do wy dzia łów X, k. 24.
24 „Twa rze bez pie ki 1945–1990...”, b.p.
25 Ibi�dem.
26 AIPN, 0045/4, Za rzą dze nie nr 00238/56 MSW z 29 XI 1956 r. w spra wie tym cza so wych zmian w struk -

tu rze Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i te re no wych or ga nów MO.
27 AIPN By, 077/123, Za rzą dze nie nr 0127/57 MSW z 1 VII 1957 r. wpro wa dza ją ce do użyt ku służ bo we -

go in struk cję o po stę po wa niu z ak ta mi w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych, k. 13.
28 AIPN By, 077/1090, t. 4, Pi smo okól ne nr 08/57 z 15 V 1957 r. do ty czą ce ujed no li ce nia za sad korzy sta -

nia z ma te ria łów ope ra cyj nych znaj du ją cych się w ar chi wach Biu ra Ewi den cji Ope ra cyj nej MSW i wy dzia -
łów ewi den cji ope ra cyj nej KW MO, k. 13; AIPN By, 077/347, t. 1, Za rzą dze nie nr 00123/57 MSW z 1 VII
1957 r. w spra wie po stę po wa nia z do ku men ta cją znaj du ją cą się w jed nost kach ope ra cyj nych Służ by Bez pie -
czeń stwa MSW, a kwa li fi ku ją cą się do trwa łe go lub cza so we go prze cho wy wa nia w Ar chi wum Biu ra Ewi den -
cji Ope ra cyj nej, k. 7.

29 P. Mil cza now ski, op.�cit., s. 222.
30 AIPN By, 077/1305, Za rzą dze nie nr 0145 MSW z 20 IX 1961 r. w spra wie or ga ni za cji i za kre su dzia ła -

nia ar chi wów re sor tu spraw we wnętrz nych, k. 11.
31 Ibi�dem, Za rzą dze nie nr 0182 MSW z 14 XI 1961 r. w spra wie nada nia re gu la mi nu or ga ni za cyj ne go Cen -

tral ne mu Ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, k. 14.
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– mel dun ki sy tu acyj ne do ty czą ce dzia łal no ści nie le gal nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio -
wych oraz wal ki zbroj nej służb bez pie czeń stwa, MO i wojsk we wnętrz nych,

– pro to ko ły na rad i od praw oraz spra woz da nia kie row ni ków jed no stek służb bez pie czeń -
stwa z lat 1944–1948.

Nie udo stęp nia no ma te ria łów ope ra cyj nych, akt taj nych współ pra cow ni ków oraz da nych
do ty czą cych spraw per so nal nych funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa 32.

Wy dział „C” KW MO w Byd gosz czy po wo ła no 10 lu te go 1960 r.33 Ko mór ka ta po mi mo
re or ga ni za cji SB w 1983 r. prze trwa ła aż do jej li kwi da cji w 1990 r. Udo stęp nia niem akt dla
ce lów na uko wych zaj mo wa ła się Sek cja 3 wy dzia łu. Wpro wa dzo ny w 1964 r. re gu la min
prze wi dy wał moż li wość za po zna nia się z do ku men ta cją (tyl ko z tą, na któ rą uzy ska no ze -
zwo le nie) wy łącz nie w po miesz cze niach do te go prze zna czo nych. Każ de spo rzą dze nie ko -
pii lub uzu peł nie nie te ma tu in ny mi ma te ria ła mi wy ma ga ło do dat ko we go ze zwo le nia. Użyt -
kow ni cy zo bo wią za ni by li do za cho wa nia w ta jem ni cy wia do mo ści, ja kie uzy ska li w to ku
prze glą da nia akt. Pu bli ko wa nie i roz po wszech nia nie prac na pi sa nych na pod sta wie ma te ria -
łów ar chi wal nych SB wy ma ga ło apro ba ty dy rek to ra Ga bi ne tu Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych, a je den eg zem plarz da nej pu bli ka cji miał być prze ka za ny do Wy dzia łu „C”34.

Szer sze udo stęp nia nie akt dla ce lów na uko wych za rów no do ba dań we wnętrz nych pro -
wa dzo nych przez pra cow ni ków eta to wych, jak i przez oso by spo za re sor tu na stą pi ło do pie -
ro od 1968 r. po opu bli ko wa niu no wej szcze gó ło wej In struk cji o po stę po wa niu z ak ta mi
Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji 35. Do ku ment ten miał cha rak ter kom plek so wy i za -
stę po wał wszyst kie wcze śniej sze nor ma ty wy re gu lu ją ce spo sób po stę po wa nia z do ku men -
ta cją hi sto rycz ną ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji. Prze pi sy do ty czą ce udo stęp nia nia ma -
te ria łów dla ce lów na uko wych za war to w roz dzia le X, któ ry prze wi dy wał wgląd do akt po
50-le tnim okre sie ka ren cji. Wcze śniej sze za po zna nie się z do ku men ta mi wy ma ga ło zgo dy
mi ni stra lub człon ka kie row nic twa nad zo ru ją ce go pra cę Biu ra „C”. Nie okre ślo no na to -
miast, ja kie go ty pu ma te ria ły wy two rzo ne przez or ga na bez pie czeń stwa pań stwa mo gą być
udo stęp nia ne. Ten sam pro blem do ty czył tak że akt z okre su mię dzy wo jen ne go i oku pa cji.
Jed nak że w ich przy pad ku do stęp do nich wa run ko wa ło ze zwo le nie dy rek to ra Biu ra „C”,
któ re otrzy my wa no po zło że niu wnio sku za wie ra ją ce go te mat pra cy, jej za kres chro no lo -
gicz ny i te ry to rial ny. Za dba no tak że o to, aby in for ma cje za war te w do ku men tach na te mat
osób ży ją cych nie przy nio sły im szko dy mo ral nej lub ma te rial nej. 

Po dob ne roz wią za nia le gi sla cyj ne przyjęto w in struk cji z 1974 r.36 Więk szość za pi sów
za war tych w in struk cjach z lat 1968 i 1974 po wie la ło wcze śniej sze prze pi sy uję te w za rzą -
dze niu z 1964 r. i re gu la mi nie udo stęp nia nia 37.

32 AIPN, 01179/107, Za rzą dze nie nr 058/64 MSW z 8 V 1964 r. w spra wie udo stęp nia nia dla ce lów na uko -
wo -b ada wczych ma te ria łów ar chi wal nych prze cho wy wa nych przez Cen tral ne Ar chi wum MSW, Biu ro „C”
MSW i KW MO (rów no rzęd ne), b.p.

33 „Twa rze bez pie ki 1945–1990...”, b.p. 
34 AIPN By, 077/1331, t. 2, Re gu la min dla osób ko rzy sta ją cych z ma te ria łów ar chi wal nych Biu ra „C”

MSW lub wy dzia łów „C” KW MO opra co wa ny na pod sta wie Za rzą dze nia nr 058/64 MSW, 20 VI 1964 r., k. 7.
35 AIPN By, 077/788, t. 3, In struk cja wpro wa dzo na Za rzą dze niem nr 0107/68 MSW z 24 X 1968 r.

w spra wie po stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi Służ by Bez pie czeń stwa i Służ by Mi li cji, Roz dział X,
k. 15–16. 

36 AIPN, 01258/151, In struk cja wpro wa dzo na Za rzą dze niem nr 034/74 MSW z 10 V 1974 r. w spra wie po -
stę po wa nia z ak ta mi ar chi wal ny mi w re sor cie spraw we wnętrz nych, Roz dział X, k. 22–23.

37 Re gu la mi ny dla osób ko rzy sta ją cych z akt znaj du ją cych się w Ar chi wum KW MO w Byd gosz czy w ce -
lach na uko wo -b ada wczych wpro wa dza no czte ro krot nie. Pierw szy w 1964 r., na stęp ne w 1970 r., 1980 r.
i 1985 r. Ich treść by ła nie mal iden tycz na. Zob. AIPN By, 077/1331, t. 2, k. 3–7.
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W 1983 r. za czę ła obo wią zy wać wspo mnia na wcze śniej usta wa o na ro do wym za so bie ar -
chi wal nym. Po raz pierw szy usta wo wo usta lo no moż li wość udo stęp nia nia akt bę dą cych
w za so bach ar chi wal nych MSW. Prze pi sy wy ko naw cze za war to we wpro wa dzo nym dwa
lata póź niej Za rzą dze niu nr 9 mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1985 r. w spra wie za sad i try -
bu udo stęp nia nia ma te ria łów ar chi wal nych znaj du ją cych się w ar chi wach re sor tu spraw we -
wnętrz ny ch38. W prak ty ce no we roz wią za nia le gi sla cyj ne, choć in no wa cyj ne w for mie, nie
wpro wa dza ły istot nych zmian. Zmniej szo no tyl ko okres ka ren cji. Do ku men ta cję wy two rzo -
ną przez or ga ny bez pie czeń stwa teo re tycz nie moż na by ło wy po ży czać po upły wie 30 lat od
da ty ich wy two rze nia. Za łącz nik do za rzą dze nia z 1985 r. wpro wa dzał jed no li ty re gu la min
udo stęp nia nia akt dla wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych re sor tu spraw we wnętrz nych. 

Pod su mo wu jąc, do cza su po wo ła nia Cen tral ne go Ar chi wum Mi ni ster stwa Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go w 1952 r. nie prze wi dy wa no udo stęp nia nia akt do ce lów na uko wych. Nie
po wo ły wa no się ni gdy na przed wo jen ne prze pi sy ar chi wal ne. W la tach pięć dzie sią tych po
wpro wa dze niu no we go de kre tu o ar chi wach pań stwo wych za kła da no udo stęp nia nie tyl ko
w Ar chi wum Cen tral nym. Do pie ro na po cząt ku lat sześć dzie sią tych po stwo rze niu Biu ra
„C” i usank cjo no wa niu sie ci ar chi wal nej MSW sta ło się moż li we udo stęp nia nie akt do ce -
lów na uko wych w jed nost kach wo je wódz kich.

III. Udo stęp nia nie akt do ce lów pro wa dze nia ba dań na uko wych w Wy dzia le „C”

KW MO i WUSW w Byd gosz czy

W za so bie ar chi wal nym De le ga tu ry IPN w Byd gosz czy za cho wa ła się dość szcze gó ło wa
do ku men ta cja źró dło wa z lat 1963–1990 do ty czą ca udo stęp nia nia akt do ce lów na uko wych
zgro ma dzo nych w Wy dzia le „C” KW MO i WUSW w Byd gosz czy. Wy da je się, że nie jest
ona kom plet na. Bro ni sław Ka pła n39 w wy da nej w 1963 r. z ini cja ty wy Wy dzia łu Pro pa gan -
dy Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR książ ce 40 umie ścił przy pi sy od wo łu ją ce się do do ku -
men ta cji wy two rzo nej przez or ga na bez pie czeń stwa. Pu bli ka cja ta su ge ru je, że ko rzy stał on
nie tyl ko ze źró deł zgro ma dzo nych w Ar chi wum KW MO w Byd gosz czy, ale rów nież z ma -
te ria łów prze cho wy wa nych w skład ni cach akt ko mend po wia to wych. Jed nak że nie za cho -
wa ła się do ku men ta cja do ty czą ca ich udo stęp nia nia. Moż li wo ści za po zna nia się z ak ta mi
zgro ma dzo ny mi w ko men dach po wia to wych nie prze wi dy wa ły żad ne wy da ne wcze śniej
nor ma ty wy. Po czą tek lat sześć dzie sią tych jest okre sem po rząd ko wa nia ar chi wów or ga nów
bez pie czeń stwa. Być mo że umiesz czo ny w przy pi sach za pis do ty czą cy skład nic akt ko mend
po wia to wych od no si się do spe cy ficz nie poj mo wa ne go ze spo łu ar chi wal ne go, a sa mo za po -
zna nie się z ak ta mi na stą pi ło przed po wsta niem Wy dzia łu „C”. Moż na za tem do mnie my -
wać, że udo stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych spo ra dycz nie mo gło od by wać się przed
1963 r.

Udo stęp nia niem ma te ria łów ar chi wal nych zaj mo wa ła się Sek cja 3 Wy dzia łu „C”41.
W prak ty ce zgo dę na wgląd w do ku men ta cję wy da wa no pra wie wy łącz nie do ce lów służ -
bo wych oraz re sor to wych ba dań na uko wych. Spe cy ficz ny cha rak ter prac na uko wych mia ły

38 Za rzą dze nie nr 9 MSW z 8 II 1985 r. w spra wie za sad i try bu udo stęp nia nia ma te ria łów znaj du ją cych
się w ar chi wach re sor tu spraw we wnętrz nych (DzMSW, 1985, nr 2, poz. 3).

39 APB, KW PZPR w Byd gosz czy, Dz/K/71/3, Ak ta oso bo we Bro ni sła wa Ka pła na. Bro ni sław Ka płan,
ur. 1926 r., w la tach 1952–1989 pra cow nik eta to wy PZPR, w la tach 1962–1967 za stęp ca kie row ni ka Wy dzia łu
Pro pa gan dy KW PZPR w Byd gosz czy (ma te riał udo stęp nio ny przez Pio tra Ry bar czy ka).

40 B. Ka płan, Po�le�gli�za�Pol�skę�Lu�do�wą, Byd goszcz 1963.
41 AIPN By, 077/357, Za rzą dze nie nr 002/70 I za stęp cy ko men dan ta wo je wódz kie go MO do spraw bez -

pie czeń stwa w Byd gosz czy z 14 II 1970 r. w spra wie za kre su pra cy Wy dzia łu „C” KW MO, b.p.
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opra co wy wa ne od po ło wy lat sie dem dzie sią tych cha rak te ry sty ki dzia ła ją cych po woj nie an -
ty re żi mo wych grup i or ga ni za cji 42. Przed zbli ża ją cą się wów czas rocz ni cą 30-l ecia PRL sta -
ra no się przed sta wić funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa ja ko obroń ców ła du i po -
rząd ku pu blicz ne go, na to miast or ga ni za cjom nie pod le gło ścio wym przy pi sy wa no przede
wszyst kim dzia łal ność kry mi nal ną. Spo rzą dza no rów nież li sty po le głych funk cjo na riu szy 43

i wy da wa no licz ne pu bli ka cje oko licz no ścio we o cha rak te rze „po pu lar no -na uk owym”44.
Opra co wa nia mi te go ty pu zaj mo wa li się pra cow ni cy eta to wi Sek cji 345. Na pół eta tu za trud -
nia no tak że eme ry to wa nych funk cjo na riu szy 46, czę sto bez po śred nio uczest ni czą cych w la -
tach czter dzie stych w zwal cza niu opo zy cji nie pod le gło ścio we j47.

Tab. 1. Cha rak ter prac na uko wych przy go to wy wa nych w opar ciu o ma te ria ły ar chi -

wal ne zgro ma dzo ne w Wy dzia le „C” KW MO w Byd gosz czy

Po zo sta łe gru py użyt kow ni ków sta no wi li funk cjo na riu sze in nych ko mó rek or ga ni za cyj -
nych „bez pie ki”, stu den ci i pra cow ni cy na uko wi pla có wek re sor to wych i par tyj nych oraz
na ukow cy szkół „cy wil nych”, któ rzy two rzy li pra ce dy plo mo we, ma gi ster skie i dok to rs kie
(zob. ta be la nr 1). Po mi mo zmie nia ją cych się prze pi sów sa ma pro ce du ra udo stęp nia nia akt

42 Por. AIPN By, 011–012, Spi sy zdaw czo -o dbio rcze. 
43 AIPN By, 077/179, Księ ga po le głych funk cjo na riu szy MO, SB i OR MO w wal ce o utrwa la nie wła dzy

lu do wej w la tach 1945–1969.
44 Por. Or�ga�na�re�sor�tu�spraw�we�wnętrz�nych�w obro�nie�ła�du,�bez�pie�czeń�stwa�i po�rząd�ku�pu�blicz�ne�go.�Ma�-

te�ria�ły�na�se�sję�po�pu�lar�no�nau�ko�wą�z oka�zji�40.�rocz�ni�cy�po�wo�ła�nia�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�i Mi�li�cji�Oby�wa�-

tel�skiej, Byd goszcz 1985; AIPN By, 08/20, Se mi na rium spe cja li stycz ne po świę co ne XXX rocz ni cy SB i MO,
Byd goszcz 1974 r.

45 AIPN By, 077/1326, Za kres pod sta wo wych czyn no ści służ bo wych dla pra cow ni ków Sek cji 3 Wy dzia łu
„C” KW MO w Byd gosz czy z 1980 r., k. 195.

46 Ibi�dem, k. 2–21.
47 Np.: Wła dy sław Cie siel ski, ur. 1926 r., w la tach 1945–1972 oraz 1982–1990 pra cow nik pio nu ope ra cyj -

ne go i tech ni ki ope ra cyj nej wo je wódz kich or ga nów bez pie czeń stwa w Byd gosz czy (AIPN By, 0122/3126,
Akta oso bo we Wła dy sła wa Cie siel skie go); Jan Pasz kie wicz, ur. 1920 r., w la tach 1945–1968 pra cow nik pionu
śled cze go or ga nów bez pie czeń stwa we Wło cław ku, Ino wro cła wiu, Lip nie i Byd gosz czy (AIPN By,
0122/2954, Ak ta oso bo we Ja na Pasz kie wi cza).
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Charakter pracy
Liczba osób 

korzystających z akt

Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie

Liczba osób, 

które nie skorzystały z akt

pomimo uzyskanego

zezwolenia

Prace habilitacyjne 2 2 1

Prace doktorskie 10 4 1

Prace magisterskie 28 2 4

Prace dyplomowe 62 – 4

Wspomnienia 3 – –

Publikacje 9 1 1

Inne 7 3 –



przy ję ta na po cząt ku lat sześć dzie sią tych nie ule gła mo dy fi ka cji do koń ca ist nie nia or ga nów
bez pie czeń stwa. Za in te re so wa ni pi sa li wnio sek do mi ni stra spraw we wnętrz nych z proś bą
o umoż li wie nie za po zna nia się z ak ta mi. Przed wy ra że niem zgo dy na udo stęp nie nie ma te -
ria łów ar chi wal nych „cy wil ni” pra cow ni cy na uko wi by li spraw dza ni przez SB. Spo rzą dza -
no szcze gó ło we no tat ki do ty czą ce ich za in te re so wań, ana li zo wa no za kres i te ma ty kę prac,
zbie ra no opi nie w za kła dzie pra cy i miej scu za miesz ka nia, oce nia no cha rak ter utrzy my wa -
nych kon tak tów, a przede wszyst kim lo jal ność wo bec wła dzy lu do wej48. Zgo da na ko rzy sta -
nie z do ku men ta cji mia ła cha rak ter uzna nio wy. W przy pad ku od mo wy po wo ły wa no się naj -
czę ściej na usta wo wy okres ka ren cji, np. pi szą ce mu pra cę ma gi ster ską alum no wi Wyż sze go
Se mi na rium Du chow ne go w Pel pli nie Ja no wi Dop p ke nie ze zwo lo no na wgląd w ma te ria -
ły ar chi wal ne wy ko rzy sta ne już wcze śniej w pra cy dok tor skiej Kon ra da Cie cha now skie go,
funk cjo na riu sza Od dzia łu Woj sko wych Służb We wnętrz nych w Gdań sku. Za wie ra ły one
do nie sie nia agen tu ral ne, dla te go też Wy dział „C” w od mo wie po wo łał się na 50-le tni okres
ka ren cji 49. Nie udo stęp nia no tak że do ku men ta cji oso bom nie zwią za nym z in sty tu cja mi na -
uko wy mi. Ła god niej sze kry te ria obo wią zy wa ły funk cjo na riu szy „bez pie ki”, któ rym z re gu -
ły nie stwa rza no pro ble mów w ko rzy sta niu ze zgro ma dzo ne go w Wy dzia le „C” za so bu ar -
chi wal ne go (zob. ta be la nr 2). W 1975 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych udzie lił zbio ro wej
zgo dy na udo stęp nia nie „ma te ria łów ar chi wal nych słu cha czom Aka de mii Spraw We wnętrz -
nych, Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej MSW im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie oraz
Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka «Wi tol da» w Szczyt nie, któ -
rzy od by wa li prak ty kę w jed nost kach ope ra cyj nych lub pi sa li pra ce dy plo mo we”50. Tyl ko
raz nie wy da  no zgo dy dzia ła czom par tyj nym na za po zna nie się z ma te ria ła mi – Edwar do wi
Kę drze, pra cow ni ko wi KW PZPR w Byd gosz czy, pi szą ce mu pra cę ha bi li ta cyj ną na te mat
pra sy kon spi ra cyj nej kol por to wa nej na Po mo rzu w la tach 1939–1945. Uza sad nia jąc od mo -
wę, na czel nik Wy dzia łu „C” A. We so łow ski stwier dził, że pra sa kon spi ra cyj na „mo że być
wy ko rzy sta na do opra co wań hi sto rycz nych tyl ko w aspek cie wal ki re ak cji o wła dzę w wa -
run kach oku pa cji hi tle row skiej oraz ich dą żeń do re win dy ka cji ka pi ta li zmu w wy zwo lo nej
Pol sce”51.

Nie któ rzy na ukow cy nie sko rzy sta li z moż li wo ści za po zna nia się z ak ta mi mi mo uzy ska -
nia zgo dy MSW. Moż na przy pusz czać, że nie od po wia da ły im wy ty po wa ne do udo stęp nie -
nia, sta ran nie wy se lek cjo no wa ne ma te ria ły ar chi wal ne. Cza sa mi gło śno wy ra ża li swo je nie -
za do wo le nie. Ppłk Sta ni sław Gra bas z Woj sko wej Służ by We wnętrz nej skar żył się
dy rek to ro wi Biu ra „C”, że spo tkał się z nie przy chyl nym sta no wi skiem na czel ni ka Ar chi -
wum KW MO w Byd gosz czy, a przy go to wa na dla nie go do ku men ta cja za wie ra ła in for ma -
cje ogól nie do stęp ne w in nych źró dłach i nie wno szą ce nic no we go do pi sa nej przez nie go
pra cy dy plo mo we j52.

48 AIPN By, 077/1331, t. 2, Ra por ty i ze zwo le nia na ko rzy sta nie z ma te ria łów ar chi wal nych dla ce lów na -
uko wych z lat 1963–1990, udo stęp nie nie akt Agniesz ce Ko wa lew skiej, k. 313–316.

49 Ibi�dem, Ra por ty i ze zwo le nia na ko rzy sta nie z ma te ria łów ar chi wal nych dla ce lów na uko wych z lat
1963–1990, udo stęp nie nie akt Ja no wi Dop p ke, k. 176–180.

50 Ibi�dem, t. 1, Za rzą dze nie nr 68/73 MSW z 22 VI 1973 r. w spra wie za wo do wych prak tyk słu cha czy wyż -
szych szkół re sor tu spraw we wnętrz nych, k. 45; ibi�dem, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 12 VII 1975 r.,
k. 17.

51 Ibi�dem, t. 2, Ra por ty i ze zwo le nia na ko rzy sta nie z ma te ria łów ar chi wal nych dla ce lów na uko wych z lat
1963–1990, udo stęp nie nie akt Edwar do wi Kę drze, k. 257–262.

52 Ibi�dem, Ra por ty i ze zwo le nia na ko rzy sta nie z ma te ria łów ar chi wal nych dla ce lów na uko wych z lat
1963–1990, udo stęp nie nie akt Sta ni sła wo wi Gra ba so wi, k. 367–371.
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W Wy dzia le „C” – zwa nym w ko re spon den cji ze wnętrz nej Ar chi wum KW MO w Byd -
gosz czy – zgod nie z Za rzą dze niem nr 058/64 mi ni stra spraw we wnętrz nych udo stęp nia no
głów nie ak ta są do we, pro ku ra tor skie i śled cze oraz spra woz da nia i ra por ty sze fów wo je wódz -
kich i po wia to wych urzę dów bez pie czeń stwa z lat 1945–1952. Więk szość prac na uko wych pi -
sa nych przez funk cjo na riu szy do ty czy ła tzw. utrwa la nia wła dzy lu do wej (zob. ta be la nr 3).

Tab. 3. Te ma ty ka prac na uko wych przy go to wy wa nych w opar ciu o ma te ria ły ar chi -

wal ne zgro ma dzo ne w Wy dzia le „C” KW MO w Byd gosz czy

Tyl ko nie licz nym ze zwa la no na za po zna nie się z ak ta mi ope ra cyj ny mi i obiek to wy mi.
Rzad ko udo stęp nia no tak że ca łe jed nost ki ar chi wal ne, naj czę ściej roz szy wa no po szy ty
i wy po ży cza no do ku men ty ści śle wy se lek cjo no wa ne do przed sta wio ne go te ma tu. W pra -
cach na uko wych na pi sa nych na tak wy ty po wa nych źró dłach czę sto nie po da wa no sy gna tur,
a za stę po wa no je nie pre cy zyj ny mi sfor mu ło wa nia mi ty pu „do ku men ta cja ope ra cyj na”,
„ma te ria ły luź ne” lub „ma te ria ły do ty czą ce”53. W wy jąt ko wych przy pad kach udo stęp nia no
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Tab. 2. Ka te go rie osób sta ra ją cych się o udo stęp nie nie akt zgro ma dzo nych w Wy dzia -

le „C” KW MO w Byd gosz czy

53 Zob. pra ce dy plo mo we funk cjo na riu szy: AIPN By, 08/12; AIPN By, 08/13; AIPN By, 08/36.

Kategoria osób

Liczba pozytywnie

załatwionych 

wniosków

Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie

Liczba osób, 

które nie skorzystały z akt

pomimo uzyskanego

zezwolenia

Studenci i pracownicy
naukowi organów
bezpieczeństwa

103 – 7

Wojskowi 6 – 1

Pracownicy aparatu
partyjnego

4 1 –

„Cywilni” studenci
i pracownicy naukowi 

8 8 3

Osoby niezwiązane
z instytucjami
naukowymi 

– 3 –

Tematyka prac

Liczba osób 

korzystających

z akt

Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

negatywnie

Liczba osób, 

które nie skorzystały z akt

pomimo uzyskanego

zezwolenia

Utrwalanie władzy ludowej 79 1 5

Okres przed wo jen ny i woj na 6 9 1

Za gad nie nia ope ra cyj ne 
i śled cze

16 – 2

Inne 20 2 3



ak ta taj nych współ pra cow ni kó w54, a tyl ko do ce lów szko le nio wych i z za cho wa niem szcze -
gól nej ostroż no ści wy po ży cza no jed nost ki do ty czą ce tech ni ki ope ra cyj nej i kon tro li ko re -
spon den cji, bę dą ce w sfe rze za in te re so wa nia Sa mo dziel nej Sek cji „A” oraz wy dzia łów „B”
i „W”55. Oso bom spo za re sor tu nie udo stęp nia no żad nych ma te ria łów ope ra cyj ny ch56. 

Pra ce przed opu bli ko wa niem mu sia ły być przed sta wio ne do wglą du na czel ni ko wi Wy -
dzia łu „C”. Tam spraw dza no je pod wzglę dem me ry to rycz nym oraz pil no wa no, by da na pu -
bli ka cja nie ujaw nia ła form i me tod pra cy ope ra cyj nej. Dba no rów nież o to, aby nie za wie -
ra ła in for ma cji szko dli wych pod wzglę dem po li tycz ny m57. Moż na przy pusz czać, że nie
prze strze ga no tych re guł zbyt ry go ry stycz nie sko ro w 1978 r. po wo ła no przy Wy dzia le „C”
trzy oso bo wą ko mi sję opi niu ją cą 58. Rów nież nie sto so wa no się do za sa dy udo stęp nia nia akt
wy łącz nie w po miesz cze niach ar chi wal nych. Funk cjo na riu sze kwi to wa li od biór akt i wy no -
si li je do po miesz czeń służ bo wych, a na wet za bie ra li do pry wat nych miesz ka ń (za cho wa ły

54 Zob. pra cę dy plo mo wą funk cjo na riu sza – AIPN By, 08/38.
55 AIPN By, 077/1331, t. 1, Pi smo okól ne nr 001/78 MSW z 14 IV 1978 r., k. 43.
56 Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 14 XI 1972 r., k. 11.
57 Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 20 III 1972 r., k. 10.
58 Ibi�dem, Pi smo dy rek to ra Biu ra „C” MSW z 28 X 1978 r., k. 27–28.
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Rok

Liczba osób

korzysta -

jących 

z akt

Liczba

wydanych

odmów

Liczba osób,

które nie

skorzystały

z akt 

pomimo

uzyskanego

zezwolenia

Rok

Liczba osób

korzysta -

jących 

z akt

Liczba

wydanych

odmów

Liczba osób,

które nie

skorzystały

z akt 

pomimo

uzyskanego

zezwolenia

Przed
1963

1 – – 1978 7 – –

1963 – – 2 1979 8 1 1

1964 3 – – 1980 12 1 –

1965 3 – – 1981 2 – –

1967 1 – – 1982 6 – –

1968 3 – 1 1983 6 – –

1970 2 1 – 1984 8 3 –

1971 4 – – 1985 12 – –

1972 – 3 1 1986 11 – –

1973 7 – 2 1987 2 – –

1974 5 1 2 1988 9 – –

1976 1 1 1 1990 4 – –

1977 4 1 1 Razem 121 12 11

Tab. 4. Udo stęp nia nie ma te ria łów ar chi wal nych w Wy dzia le „C” KW MO i WUSW

w Byd gosz czy 



się po kwi to wa nia wy po ży cza nia ma te ria łów ar chi wal nych)59. Użyt kow nik zo bo wią za ny
był do za po zna nia się z re gu la mi nem, a każ dą swo ją wi zy tę od no to wy wał w od po wied niej
księ dze 60. Naj wię cej akt wy po ży czo no w la tach osiem dzie sią tych.

Ko rzy sta nia z ma te ria łów bę dą cych w za so bie ar chi wal nym MSW umoż li wia no tyl ko
nie licz nym wy se lek cjo no wa nym ba da czom (zob. ta be la nr 4). W owym cza sie rów nież
w ar chi wach pań stwo wych ogra ni cza no do stęp do ze spo łów ar chi wal nych z okre su mię dzy -
wo jen ne go, oku pa cji i Pol ski Lu do wej. Po cząt ko wo po wo ły wa no się na prze pis za bra nia ją -
cy udo stęp nia nia nie opra co wa nych ze spo łów ar chi wal nych, na stęp nie wpro wa dzo no 30-letni
okres ka ren cji. Dy rek tor ar chi wum pań stwo we go rów nież z „in nych spe cjal nie uza sad nio -
nych przy czyn” mógł od mó wić wy da nia zgo dy na wgląd do ak t61. Po mi mo tych ogra ni czeń
ar chi wa pań stwo we na wnio sek in sty tu cji na uko wych bez po rów na nia czę ściej wy da wa ły
ze zwo le nia na ko rzy sta nie z ma te ria łów. Na ukow com umoż li wia no sa mo dziel ne wy ty po -
wa nie po trzeb nych im jed no stek ar chi wal nych na pod sta wie ogól no do stęp nych po mo cy
ewi den cyj nych.

IV. Ubie ga ją cy się o moż li wość ko rzy sta nia z do ku men ta cji Wy dzia łu „C” KW MO

i WUSW w Byd gosz czy

Sta no wią ce in te gral ną część ni niej sze go opra co wa nia wy ka zy ba da czy ubie ga ją cych się
o moż li wość ko rzy sta nia z akt zgro ma dzo nych w za so bie Ar chi wum KW MO w Byd gosz -
czy spo rzą dzo no na pod sta wie za cho wa nych wnio sków do ty czą cych udo stęp nia nia ak t62.
Wy ka zy ma ją układ chro no lo gicz no -a lf ab etyc zny, a uję to w nich na stę pu ją ce da ne:

– sto pień służ bo wy ubie ga ją ce go się o do stęp do akt funk cjo na riu sza re sor tu spraw we -
wnętrz nych lub woj sko we go,

– na zwi sko i imię,
– miej sce za trud nie nia (na zwę uczel ni w przy pad ku stu den tów nie pra cu ją cych),
– te mat pra cy lub za gad nie nie in te re su jące wnio sko daw cę,
– cha rak ter pra cy na uko wej,
– na zwę uczel ni,
– sy gna tu rę ar chi wal ną eg zem pla rza pra cy na uko wej znajdującej się w za so bie ar chi wal -

nym De le ga tu ry IPN w Byd gosz czy.
Te ma ty prac po cho dzą z za cho wa nych wnio sków o udo stęp nie nie. Nie po pra wio no ewi -

dent nych błę dów do ty czą cych dat po wsta nia wo je wódz kich or ga nów bez pie czeń stwa
w Byd gosz czy za war tych w prośbach o udo stęp nia nie akt.
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59 Ibi�dem, t. 2, Ra por ty i ze zwo le nia na ko rzy sta nie z ma te ria łów ar chi wal nych dla ce lów na uko wych z lat
1963–1990, k. 294.

60 AIPN By, 077/303, Księ ga ko rzy sta ją cych z ma te ria łów ar chi wal nych w ce lach na uko wo -b ada wczych
w la tach 1987–1989.

61 Za rzą dze nie mi ni stra kul tu ry i sztu ki z 22 III 1957 r. w spra wie ko rzy sta nia z ma te ria łów ar chi wal nych
(MP, 1957, nr 24, poz. 173).

62 Zob. AIPN By, 077/1331, t. 2, Ra por ty i ze zwo le nia na ko rzy sta nie z ma te ria łów ar chi wal nych dla ce -
lów na uko wych z lat 1963–1990.



ANEKS

1. Wy kaz ubie ga ją cych się o do stęp do ma te ria łów ar chi wal nych, któ rym ak ta udo -

stęp nio no

Przed 1963

– Ka płan Bro ni sław, Wy dział Pro pa gan dy KW PZPR w Byd gosz czy, Po le gli za wła dzę
lu do wą, pu bli ka cja (AIPN By, 451/1).

1964

– ppłk Czy że wicz Jan, Po wia to wy Sztab Woj sko wy we Wło cław ku, Za rys sto sun ków
spo łecz no -g osp oda rczych i po li tycz nych w To ru niu i pow. to ruń skim w la tach Pol ski nie -
pod leg łej 1920–1939 i w okre sie oku pa cji hi tle row skiej w la tach 1939–1945, pra ca ma gi -
ster ska, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu (AIPN By, 08/3).

– ppłk Gra bas Sta ni sław, WSW w Byd gosz czy, Po wsta nie i dzia łal ność PPR w Alek san -
dro wie Ku jaw skim w la tach 1945–1947, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Na uk Spo łecz -
nych przy Ko mi te cie Cen tral nym PZPR.

– mjr Wło dar ski Mie czy sław, Jed nost ka Woj sko wa nr 1523 w Ino wro cła wiu, Po wsta nie
i dzia łal ność PPR w Ino wro cła wiu w la tach 1945–1947, pra ca ma gi ster ska, Wyż sza Szko ła
Na uk Spo łecz nych przy Ko mi te cie Cen tral nym PZPR (AIPN By, 08/2).

1965

– ppłk Cie cha now ski Kon rad, WSW w Gdań sku, Ruch opo ru na Po mo rzu Gdań skim w la -
tach 1939–1945, dok to rat, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu (AIPN By, 08/7).

– ppor. Gier szew ski Ma rian, KP MO w Alek san dro wie, Wal ka z pod zie miem re ak cyj nym
w la tach 1945–1947 w po wie cie nie szaw skim, pra ca ma gi ster ska, Uni wer sy tet Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu (AIPN By, 08/4).

– kpt. Li now ski Sta ni sław, Szko ła Pod ofi cer ska w Słup sku – wy kła dow ca, Po wsta nie
i dzia łal ność MO w Ry pi nie 1945–1947, pra ca ma gi ster ska, Wyż sza Szko ła Na uk Spo łecz -
nych przy Ko mi te cie Cen tral nym PZPR (AIPN By, 08/1).

1967

– Mar tu szew ski Edward, KW PZPR w Olsz ty nie, ma te ria ły do ty czą ce po le głych po woj -
nie w wal ce o Pol skę Lu do wą funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa, pu bli ka cja.

1968 

– mjr Gro chow ski Zyg munt, KPiM MO w To ru niu, Ży cie spo łecz no -p ol ityc zne w woj.
po mor skim w 1945 r., pra ca ma gi ster ska, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu
(AIPN By, 08/6).

– Ka płan Bro ni sław, KW PZPR w Byd gosz czy, Wal ka z re ak cyj nym pod zie miem zbroj -
nym w woj. po mor skim w la tach 1945–1949, dok to rat, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka
w To ru niu. 

– ppłk Mi lej Edward, KW MO w Byd gosz czy, Stron nic two Pra cy na Po mo rzu w la tach
1937–1947, pra ca ma gi ster ska, Wyż sza Szko ła Na uk Spo łecz nych przy Ko mi te cie Cen tral -
nym PZPR (AIPN By, 08/5).

Udostępnianie materiałów archiwalnych...

147

A
R

C
H

IW
U

M



1970 

– ppor. Gier szew ski Ma rian, KP MO w Alek san dro wie, Wal ka z re ak cyj nym pod zie miem
zbroj nym w woj. byd go skim w la tach 1945–1947, dok to rat, b.d.

– Ści słek Bog dan, Wy dział IV KW MO w Byd gosz czy, Kształ to wa nie się wła dzy lu do -
wej w pow. brod nic kim w la tach 1945–1949, pra ca ma gi ster ska, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko -
per ni ka w To ru niu.

1971 

– ppor. Dre żew ski Ry szard, Wy dział II KW MO w Byd gosz czy, Pro ces po wsta nia i dzia -
łal ność SB i MO w okre sie kształ to wa nia się wła dzy lu do wej i wal ki o jej utrwa le nie na te -
re nie woj. byd go skie go, pra ca kon tro l na, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń -
skie go w Le gio no wie.

– sierż. Ku dła H., Wy dział II KW MO w Byd gosz czy, Po wsta nie apa ra tu SB na te re nie
Byd gosz czy, pra ca kon tro l na, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le -
gio no wie.

– Ol stow ski An drzej, Tech ni kum Bu dow la ne w Byd gosz czy, Ży cie po li tycz ne w Chełm -
ży w okre sie kształ to wa nia się wła dzy lu do wej w la tach 1945–1948, pra ca ma gi ster ska
(brak da nych o uczel ni).

– ppłk Szy mań ski Ta de usz, eme ry to wa ny pra cow nik SB, Wspo mnie nia o wal ce z nie le -
gal nym pod zie miem w la tach 1944–1948, pu bli ka cja wspo mnień.

1973 

– ppłk Cie cha now ski Kon rad, Wo je wódz ki Sztab Woj sko wy w Gdań sku, Opo zy cja po li -
tycz na i re ak cyj ne pod zie mie zbroj ne na Po mo rzu Gdań skim w la tach 1945–1948, pu bli ka cja.

– kpt. Grzy bow ski Ja nusz, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Po li tycz no -
-ope r acy jna ana li za dzia łal no ści ku rii die ce zji wło cław skiej za okres 1945–1973, pra ca
magi ster ska.

– kpt. Hau fa Hen ryk, Wy dział III KW MO w Byd gosz czy, Spe cy ficz ne ce chy kontr re wo -
lu cyj nej dzia łal no ści pod zie mia po akow skie go w woj. byd go skim w la tach 1945–1947,
opra co wa nie na uko we (AIPN By, 077/982).

– kpt. Hau fa Hen ryk, Wy dział III KW MO w Byd gosz czy, Wspo mnie nia funk cjo na riu -
szy z okre su wal ki z pod zie miem zbroj nym w woj. byd go skim, pu bli ka cja.

– ppor. Ma słow ski Wło dzi mierz, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go
w Le gio no wie, Ana li za zre ali zo wa nych spraw z za kre su prze stępstw de wi zo wych ujaw nio -
nych na te re nie woj. byd go skie go, opra co wa nie na uko we.

– ppor. Pre dy gier Woj ciech, KP MO we Wło cław ku, Tak ty ka śled cza w spra wach
o szkod nic two go spo dar cze w prze my śle z te re nu woj. byd go skie go za la ta 1968–1972,
Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, pra ca ma gi ster ska.

– kpt. Śnia dy Ry szard, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Wpływ prze mian
społ[ecz no]-po li tycz nych w PRL na kształ to wa nie się i ewo lu cję po staw b. człon ków re ak -
cyj ne go pod zie mia dzia ła ją cych p[rze ciw]ko wła dzy lu do wej w la tach 1945–1949 na te re -
nie woj. byd go skie go, pra ca dy plo mo wa.

1974

– szer. Do bosz Wie sław, KW MO w Byd gosz czy, Ochro na mło dzie ży przed wro gą dzia -
łal no ścią po li tycz ną, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie,
pra ca dy plo mo wa.
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– kpt. Ku le sza Ka zi mierz, KW MO w Olsz ty nie, udo stęp nio no ak ta są do we do ty czą ce li -
kwi da cji or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych, brak bliż szych da nych.

– ppłk Mań kow ski Teo dor, KW MO w Byd gosz czy, Prze stęp czość go spo dar cza w wy -
bra nych sek to rach han dlu uspo łecz nio ne go woj. byd go skie go w świe tle ba dań so cjo lo gicz -
nych, b.d.

– ppor. Szar ga ła Mie czy sław, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Dzia łal ność wro -
gie go pod zie mia zbroj ne go na te re nie woj. byd go skie go la tach 1945–1949, pra ca ma gi ster ska.

– kpt. Śnia dy Ry szard, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Od dzia ły wa nie
de ka denc kich po glą dów i dok tryn za chod nich ośrod ków dy wer sji ide olo gicz nej na po sta wy
mo ral no -p ol ityc zne nie któ rych śro do wisk mło dzie ży w woj. byd go skim w la tach
1966–1972, pra ca ma gi ster ska.

1976

– kpt. Hau fa Hen ryk, Wy dział III KW MO w Byd gosz czy, Pod zie mie po li tycz ne i zbroj -
ne w b. wo je wódz twie byd go skim w la tach 1945–1948, dok to rat, Aka de mia Spraw We -
wnętrz nych w War sza wie.

1977

– por. Be nec ki Wa cław, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Wro ga pro pa gan -
da pi sa na na te re nie b. woj. byd go skie go za la ta 1965–1975, pra ca ma gi ster ska.

– kpt. Dre żew ski Ry szard, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le -
gio no wie, opra co wa nie po mo cy dy dak tycz nych na pod sta wie ma te ria łów zre ali zo wa nych
spraw Wy dzia łu II KW MO w Byd gosz czy.

– ppor. Głą biń ski Sta ni sław, Wy dział II KW MO w Byd gosz czy, Kom bi na cje ope ra cyj -
ne ja ko jed na z me tod pra cy ope ra cyj nej SB sto so wa nej na te re nie woj. byd go skie go w la -
tach 1960–1970, pra ca ma gi ster ska, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie.

– kpt. Hau fa Hen ryk, Wy dział III KW MO w Byd gosz czy, Wal ka z re ak cyj nym pod zie -
miem na te re nie wo je wódz twa byd go skie go, pu bli ka cje pra so we na za mó wie nie Za rzą du
Wo je wódz kie go Związ ku Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję. 

1978

– ppor. Cie siel ski Ga briel, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Udział MO
i SB w za bez pie cze niu po stę po wych re form spo łecz nych na te re nie woj. byd go skie go w la -
tach 1945–1948, pra ca ma gi ster ska.

– plut. Czer ski Hen ryk, Wy dział Pasz por tów KW MO w Byd gosz czy, Kształ to wa nie się
wła dzy lu do wej oraz wal ka apa ra tu SB i MO z wro gim pod zie miem na te re nie b. pow. ry -
piń skie go w la tach 1944–1948, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa
Dzier żyń skie go w Le gio no wie (AIPN By, 08/9).

– plut. Ga szak Hen ryk, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi -
tol da” w Szczyt nie, Udział i za da nia MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie
b. po wia tu Byd goszcz w la tach 1944–1947, pra ca dy plo mo wa.

– Gru biń ska Bo że na i To biasz Ta de usz, KW MO w Pi le, Od two rze nie dzie jów i do rob -
ku 35-l ecia or ga nów MO i SB na te re nie woj. pil skie go, pu bli ka cja Ko mi sji ds. Tra dy cji
i Hi sto rii MO i SB.

– por. Hład ko Wie sław, KW MO we Wło cław ku, Prze mia ny po staw po li tycz nych w śro -
do wi skach tra dy cyj nie wro gich (na przy kła dzie woj. wło cław skie go), Aka de mia Spraw We -
wnętrz nych w War sza wie, pra ca ma gi ster ska.
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– kpr. Ko wal ski An drzej, KW MO w Byd gosz czy, Kształ to wa nie się wła dzy lu do wej
oraz apa ra tu MO i SB na te re nie b. pow. Sę pól no w la tach 1945–1948, pra ca dy plo mo wa,
Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie (AIPN By, 08/10).

– st. sierż. Mie dziń ski Wal de mar, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Udział i za da nia MO i SB w wal ce o utrwa la nie wła dzy lu -
do wej na te re nie b. pow. Zło tów w la tach 1945–1947, pra ca dy plo mo wa.

1979

– st. sierż. An drasz czyk Ma rian, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Ro la ba ta lio nów ope ra cyj nych w wal ce o utrwa la nie wła dzy
lu do wej na te re nie woj. byd go skie go, pra ca dy plo mo wa.

– st. sierż. Dą bec ki Wło dzi mierz, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Udział i za da nia MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej
na te re nie b. pow. Wy rzysk w la tach 1944–1947, pra ca dy plo mo wa.

– plut. Fiał kow ski Piotr, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka
„Wi tol da” w Szczyt nie, Udział i za da nia MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te -
re nie pow. szu biń skie go w la tach 1945–1947, pra ca dy plo mo wa.

– plut. Gre la Jan, KW MO w Byd gosz czy, Ope ra cyj ne za bez pie cze nie obiek tu na przy -
kła dzie Za kła du Ce lu lo zy i Pa pie ru w Świe ciu w la tach 1975–1979, Wyż sza Szko ła Ofi cer -
ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie, pra ca dy plo mo wa.

– kpt. Klo now ski Piotr i kpt. Sta ni kow ski, KW MO w To ru niu, Ma te ria ły do ty czą ce dzia -
łal no ści MO i SB w woj. to ruń skim, pu bli ka cja.

– kpr. Mar kow ski Ma rek, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka
„Wi tol da” w Szczyt nie, Współ dzia ła nie OR MO z or ga na mi bez pie czeń stwa pu blicz ne go
w la tach 1945–1948 w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej, pra ca dy plo mo wa.

– st. sierż. Na ko niecz ny Piotr, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia -
ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Wkład or ga nów MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na
te re nie b. pow. człu chow skie go, pra ca dy plo mo wa.

– st. sierż. Te rzyk An drzej, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka
„Wi tol da” w Szczyt nie, Re la tyw ne czyn no ści pro ce so we i or ga ni za cyj ne w pro wa dze niu
po stę po wa nia przy go to waw cze go, pra ca dy plo mo wa.

1980

– ppor. By czyń ski Mi ro sław, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Ochro na ta -
jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej w go spo dar ce na ro do wej na przy kła dzie woj. byd go skie -
go, pra ca ma gi ster ska.

– st. kpr. Draż dżew ski Piotr, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia -
ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Udział i za da nia MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na
te re nie b. pow. tu chol skie go, pra ca dy plo mo wa.

– mł. chor. Ka ro lak Ma rek, KW MO we Wło cław ku, Udział i ro la MO w wal ce o utrwa -
le nie wła dzy lu do wej na te re nie b. pow. alek san drow skie go, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO
im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, pra ca dy plo mo wa.

– ppłk Kę dra Eu ge niusz, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, proś ba o ma te -
ria ły dot. za bójstw ra bun ko wych za ist nia łych na te re nie woj. byd go skie go w la tach
1965–1974, 1977–1978, pra ca ha bi li ta cyj na.

– sierż. Kli mec ki Jan, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi -
tol da” w Szczyt nie, Udział i ro la MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie
b. pow. brod nic kie go, pra ca dy plo mo wa.
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– mł. chor. Knit ter Fe liks, KW MO w Byd gosz czy, An ty ko mu ni stycz na dzia łal ność PSL
na Zie mi Byd go skiej w la tach 1945–1949, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń -
skie go w Le gio no wie, pra ca dy plo mo wa (AIPN By, 08/12).

– kpt. Ko za Ma rian, KW MO w Byd gosz czy, Or ga ni za cja Mi li cji Oby wa tel skiej na te re -
nie mia sta Byd gosz czy, pra ca ma gi ster ska, b.d.

– mł. chor. Kwiat kow ski Mi chał, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Udział i ro la MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na
te re nie b. pow. lip now skie go, pra ca dy plo mo wa.

– kpr. Ło wic ki Wie sław, KW MO w Byd gosz czy, Po zy ska nie TW po pio nie IV, Wyż sza
Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie, pra ca dy plo mo wa (AIPN By,
08/13).

– Misz Hen ryk, Mą drze jew ski W., Szul kow ski O., KW MO w To ru niu, Or ga ni za cja i za -
da nia or ga nów Mi li cji Oby wa tel skiej i Służ by Bez pie czeń stwa w 1945 r. na te re nie woj. po -
mor skie go, pu bli ka cja.

– st. sierż. So biesz czyk Hen ryk, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Udział i za da nia MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej
na te re nie b. pow. żniń skie go, pra ca dy plo mo wa.

– st. sierż. Warn ke Zdzi sław, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le -
gio no wie, Po wsta nie i dzia łal ność or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go na Zie mi Choj nic -
kiej w la tach 1945–1950, pra ca dy plo mo wa (AIPN By, 08/11).

1981

– pchor. Li siec ki Grze gorz, KW MO we Wło cław ku, Za da nia, or ga ni za cja, ka dra i dzia -
łal ność po ste run ku MO w Ko wa lu, woj. wło cław skie, w la tach 1945–1947, Wyż sza Szko ła
Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, pra ca dy plo mo wa.

– sierż. pchor. Tra ci kow ski Ta de usz, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka
Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Za da nia, or ga ni za cja, ka dra i dzia łal ność po ste run ku MO
w Cho ce niu, woj. wło cław skie, w la tach 1945–1955, pra ca dy plo mo wa.

1982

– pchor. Dzię cie lew ski B. i Se kul ski Ta de usz, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa
Dzier żyń skie go w Le gio no wie, Ochro na wol no ści su mie nia i wy zna nia w pol skim pra wie
kar nym na pod sta wie spraw pro wa dzo nych przez Wy dział IV KS MO, pra ca dy plo mo wa.

– sierż. pchor. Ku bac ki Ro mu ald, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Współ dzia ła nie OR MO z or ga na mi bez pie czeń stwa i po rząd -
ku pu blicz ne go w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie b. pow. wą brze skie go w la -
tach 1944–1947, pra ca dy plo mo wa.

– st. sierż. pchor. Ma dej czyk Sła wo mir, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz -
ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Udział i za da nia MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu -
do wej na te re nie b. pow. ry piń skie go w la tach 1945–1947, pra ca dy plo mo wa.

– chor. Omy ła Ta de usz, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka
„Wi tol da” w Szczyt nie, Za da nia, or ga ni za cja, ka dra i dzia łal ność po ste run ku MO w Ra dzie -
jo wie Kuj. w la tach 1945–1947, pra ca dy plo mo wa.

– Trej de row ski Zbi gniew, Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na w Byd gosz czy, Dzia łal ność Ar -
mii Kra jo wej na Po mo rzu Gdań skim, pra ca ma gi ster ska.

– sierż. sztab. Wi śniew ski Ja nusz, Wy dział „C” KW MO w Byd gosz czy, Wal ka z pod zie -
miem po li tycz nym i zbroj nym na te re nie wo je wódz twa po mor skie go w la tach 1945–1948,
dok to rat, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.
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1983

– por. Imie la Zbi gniew, RUSW w Gru dzią dzu, Wkład SB i MO w utrwa la nie wła dzy lu -
do wej w woj. po mor skim w la tach 1945–1947, pra ca ma gi ster ska, Aka de mia Spraw We -
wnętrz nych w War sza wie.

– Ka mie niarz Wik tor, Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na w Słup sku, Pod zie mie zbroj ne i wal -
ka o utrwa le nie wła dzy lu do wej na Po mo rzu w la tach 1945–1948, pra ca dok tor ska.

– Ka płan Bro ni sław, KW PZPR w Byd gosz czy, Kontr re wo lu cyj ne pod zie mie zbroj ne
w woj. po mor skim (byd go skim) w la tach 1945–1948, dok to rat, Wyż sza Szko ła Na uk Spo -
łecz nych przy Ko mi te cie Cen tral nym PZPR.

– kpt. Pa pie row ski Ka zi mierz, Wy dział PG KW MO w To ru niu, Pol skie pod zie mie
i skład oso bo wy funk cjo na riu szy MO i SB w la tach 1945–1947, pra ca ma gi ster ska, b.d.

– pchor. Sel ke Mi ro sław, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio -
no wie, Dzia łal ność wy wia dow cza i kontr wy wia dow cza Taj nej Or ga ni za cji Woj sko wej „Gryf
Po mor ski”, pra ca dy plo mo wa.

– mł. chor. Woj ciń ski Ma rian, Wy dział V KW MO w Byd gosz czy, Po li ty ka sto so wa nia
tym cza so we go aresz to wa nia w okre sie sta nu wo jen ne go i po je go za wie sze niu w opar ciu
o mat. Wy działu Śled cze go KW MO w Byd gosz czy, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi -
cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie (AIPN By, 08/25).

1984

– sierż. pchor. Dro biń ski Ma rek, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Udział MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie
b. pow. Sę pól no Kra jeń skie w la tach 1945–1947, pra ca dy plo mo wa.

– kpt. Gó rec ki Ta de usz, MSW w War sza wie, Tre su ra i wy ko rzy sta nie psów służ bo wych
w MO i WOP, dok to rat.

– st. kpr. pchor. Kor czyń ski Mi ro sław, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz -
ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Współ dzia ła nie OR MO z or ga na mi bez pie czeń stwa
i po rząd ku pu blicz ne go w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie woj. to ruń skie go
w la tach 1946–1948, pra ca dy plo mo wa.

– st. chor. Mi cha lak Sta ni sław, WUSW we Wło cław ku, Or ga ni za cja i dzia łal ność po ste -
run ku MO w la tach 1944–1952 na pod sta wie po ste run ku MO w To pól ce, pra ca dy plo mo -
wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie.

– st. szer. pchor. Wa la sek Wła dy sław, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka
Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Or ga ni za cja i dzia łal ność po ste run ku MO w Górz nie w la -
tach 1945–1952, pra ca dy plo mo wa.

– por. Wo liń ski Ste fan, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Za gro że nie kontr -
re wo lu cyj ne na te re nie woj. byd go skie go ze szcze gól nym zwró ce niem uwa gi na ata ki na or -
ga na po rząd ku i bez pie czeń stwa pu blicz ne go w okre sie od sierp nia 1980 do grud nia 1981 r.,
pra ca ma gi ster ska.

– mjr Wy so czyń ski Mie czy sław, eme ry to wa ny pra cow nik SB, Wal ka z ban dą „Mści cie -
la”, wspo mnie nia.

– pchor. Zwo liń ski An drzej, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia -
ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Udział MO w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej w la tach
1945–1947 w pow. nie szaw skim, pra ca dy plo mo wa.

1985

– mł. chor. Bog da no wicz Jan, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go
w Le gio no wie, Dzia łal ność NSZ „Ru cza ja”, pra ca dy plo mo wa (AIPN By, 08/38).
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– kpt. Bo gu sie wicz Zbi gniew, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Kontr re wo lu -
cyj na dzia łal ność pod zie mia po li tycz ne go na Zie mi Byd go skiej 1980–1984, pra ca dy plo mo wa.

– plut. pchor. Braun Bo gu mił, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia -
ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Or ga ni za cja i dzia łal ność po ste run ku MO w Osiel sku w la tach
1945–1952, pra ca dy plo mo wa (AIPN By, 08/29).

– mjr Cho le rzyń ski Ta de usz, WUSW w Byd gosz czy, Wy po sa że nie jed no stek spe cjal nych
MO na wy pa dek po waż ne go za gro że nia i woj ny na pod sta wie do świad czeń sta nu wo jen ne -
go w woj. byd go skim, pra ca dy plo mo wa, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie.

– Cie ćwierz Mie czy sław, Po li tech ni ka Bia ło stoc ka, Pra sa i wy daw nic twa nie le gal ne
w Pol sce w la tach 1944–1946, pra ca ha bi li ta cyj na.

– mł. chor. Dzie więc ki Wal de mar, RUSW w Świe ciu, Ochro na ta jem ni cy pań stwo wej
i służ bo wej na te re nie woj. Byd goszcz w okre sie 1980–1985, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im.
Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie, pra ca dy plo mo wa.

– por. Fiał kow ski Piotr, Po ste ru nek MO w Kcy ni, Utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie
b. pow. szu biń skie go w la tach 1945–1947, pra ca ma gi ster ska, Aka de mia Spraw We wnętrz -
nych w War sza wie.

– st. sierż. Har czen ko Ry szard, WUSW w Byd gosz czy, Funk cjo no wa nie sys te mu po li -
tycz no -w ych owa wcz ego w ZO MO Byd goszcz, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer -
ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie.

– st. sierż. Iwiń ski Wie sław, RUSW w Alek san dro wie Ku jaw skim, Udział or ga nów bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go w utrwa la niu wła dzy lu do wej w pow. Lip no w la tach 1945–1949,
Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie, pra ca dy plo mo wa.

– mł. chor. Mi ko łaj czak Krzysz tof, RUSW w Ino wro cła wiu, Ge ne za or ga nów bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go i ich wkład w wal kach o utrwa le nie wła dzy lu do wej w la tach
1945–1949 na te re nie b. pow. Ino wro cław, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń -
skie go w Le gio no wie, pra ca dy plo mo wa.

– sierż. Szcze pan Ma riusz, Wy dział III WUSW w Byd gosz czy, Prze stęp stwa nie le gal nej
pro pa gan dy po peł nio ne na te re nie woj. byd go skie go w la tach od grud nia 1981 do 1985 r.,
Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie, pra ca dy plo mo wa
(AIPN By, 08/35).

– st. chor. Za bo row ski Adam, WUSW w To ru niu, Udział MO w wal ce o utrwa le nie wła -
dzy lu do wej na te re nie b. pow. No we Mia sto Lu baw skie w la tach 1945–1947, pra ca dy plo -
mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie.

1986

– chor. Furs Jan, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie,
Dzia łal ność pro pa gan do wa nie le gal nych struk tur po li tycz nych wo je wódz twa byd go skie go,
pra ca dy plo mo wa.

– por. Gre la Jan, Wy dział V WUSW w Byd gosz czy, Ope ra cyj na ochro na obiek tu po ka -
za na na przy kła dzie Za kła dów Che micz nych „Or ga ni ka – Za chem” w Byd gosz czy, Aka de -
mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, pra ca ma gi ster ska.

– Gro chow ski Zbi gniew, Ze spół Szkół Prze my słu Spo żyw cze go w To ru niu, Wal ka z re -
ak cyj nym pod zie miem w wo je wódz twie po mor skim w la tach 1945–1948, dok to rat, Uni -
wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.

– mł. chor. Gó rec ki Ro man, Wy dział V WUSW w Byd gosz czy, Ge ne za i dzia łal ność nie -
le gal nych or ga ni za cji od grud nia 1981 do lip ca 1983 w wo je wódz twie byd go skim, pra ca
dyplo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie.
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– kpr. pchor. Igiel ski Prze my sław, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Or ga ni za cja i dzia łal ność po ste run ku MO w Ko wa le wie Po -
mor skim w la tach 1944–1952, pra ca dy plo mo wa (AIPN By, 08/35).

– mł. chor. Kon das Krzysz tof, Wy dział V WUSW w Byd gosz czy, Po wsta nie i dzia łal ność
ZR NSZZ „So li dar ność”, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier -
żyń skie go w Le gio no wie.

– sierż. Pią tek Sta ni sław, RUSW w Sę pól nie, Or ga ni za cja i za da nia po ste run ku MO
w Więc bor ku w la tach 1945–1950, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik -
sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie.

– chor. Pie trzy kow ski Ed mund, RUSW w Ino wro cła wiu, Pra ca z taj ny mi współ pra cow -
ni ka mi a przy czy ny roz wią zań współ pra cy ze Służ bą Bez pie czeń stwa w la tach 1979–1983
na te re nie woj. byd go skie go, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa
Dzier żyń skie go w Le gio no wie.

– Pu ci łow ski Wie sław, Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na w Byd gosz czy, Zwal cza nie zbroj -
ne go pod zie mia an ty rzą do we go na te re nach zie mi byd go skiej w la tach 1946–1947, pra ca
magi ster ska (AIPN By, 08/34).

– kpr. pchor. Wi śniew ski Ma rek, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź -
wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Współ dzia ła nie OR MO z or ga na mi bez pie czeń stwa i po rząd -
ku pu blicz ne go w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej na te re nie by łe go po wia tu ry piń skie -
go w la tach 1946–1948, pra ca dy plo mo wa.

– ppłk Ży wie czyń ski Ma rian, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska Wojsk Ra kie to wych i Ar ty le rii
w To ru niu, Prze obra że nia spo łecz no -p olit[ycz ne] w To ru niu w la tach 1945–1955, dok to rat,
b.d.

1987

– sierż. pchor. Det mer Jó zef, WUSW w To ru niu, Po wsta nie, or ga ni za cja i dzia łal ność po -
ste run ku MO w Świe dzieb ni w la tach 1944–1952, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi -
cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie.

– kpt. Ma kow ski Hen ryk, RUSW w Alek san dro wie Ku jaw skim, MO i SB w wal ce
o utrwa le nie i umoc nie nie wła dzy lu do wej na zie mi alek san drow skiej w latach 1945–1947,
pra ca ma gi ster ska, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie.

1988

– chor. Jeł ko Zbi gniew, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio -
no wie, Ana li za po rów naw cza re ali za cji funk cji kie row ni czych w pra cy z sie cią funk cjo na -
riu szy ope ra cyj nych SB Wy działu III WUSW w Byd gosz czy i WUSW w Szcze ci nie, pra ca
dy plo mo wa.

– st. chor. Mi lew ski Edward, RUSW w Brod ni cy, Udział człon ków OR MO w utrwa la niu
wła dzy lu do wej w la tach 1945–1947 w daw nym po wie cie brod nic kim, pra ca dy plo mo wa,
Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie.

– chor. Mrzy głód Je rzy, RUSW w Ino wro cła wiu, Pod sta wy wsz czę cia oraz głów ne kie -
run ki pra cy ope ra cyj nej w pro wa dzo nych KE na przy kła dzie RUSW w Ino wro cła wiu w la -
tach 1980–1985, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie, pra -
ca dy plo mo wa.

– sierż. pchor. No wa kow ski Ja cek, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka
Jóź wia ka „Wi tol da” w Szczyt nie, Or ga ni za cja i za kres dzia ła nia po ste run ku MO w Ro go -
wie Żniń skim w la tach 1945–1952, pra ca dy plo mo wa.
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– plut. pchor. Osiń ski Grze gorz, RUSW w Gru dzią dzu, Ro la i zna cze nie or ga nów MO
i bez pie czeń stwa pu blicz ne go w wal ce o utrwa le nie wła dzy lu do wej w pow. Chełm no w la -
tach 1945–1948, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie, pra -
ca dy plo mo wa.

– chor. Sie lic ki Jan, Wy dział III WUSW w Byd gosz czy, Dzia łal ność, roz pra co wa nie i li -
kwi da cja po akow skie go ugru po wa nia „Łu pasz ki” dzia ła ją ce go w woj. byd go skim w la tach
1945–1947, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le -
gio no wie (AIPN By, 08/33).

– chor. Stec Je rzy, RUSW w Ino wro cła wiu, Ro la i zna cze nie oso bo wych środ ków pra cy
w re ali za cji spra wy obiek to wej krypt. „Oświa ta” przez Wy dział III w woj. byd go skim w la -
tach 1980–1985, pra ca dy plo mo wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go
w Le gio no wie (AIPN By, 08/37).

– Szu ster Grze gorz, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Or ga ni za cja i dzia -
łal ność Eks po zy tu ry III w okre sie mię dzy wo jen nym, pra ca dy plo mo wa.

– chor. Szy mań ski An drzej, WUSW we Wło cław ku, Wal ka or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go z nie le gal ną dzia łal no ścią PSL w woj. byd go skim (1945–1948), Wyż sza
Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie, pra ca dy plo mo wa (AIPN By,
08/36).

1990

– mł. chor. Fe ret Jó zef, b.d., Dzia łal ność urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go na te re -
nie woj. byd go skie go w la tach 1945–1947, b.d.

– La skow ski Sła wo mir, Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na w Byd gosz czy, Dzia łal ność Urzę -
dów Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go na te re nie wo je wódz twa po mor skie go w la tach
1945–1950, pra ca ma gi ster ska.

– mjr Skra ba Cze sław, b.d., proś ba o udo stęp nie nie ma te ria łów do ty czą cych stron nictw
po li tycz nych i ruchu opo ru na Po mo rzu w la tach 1939–1945, b.d.

– Ste fa now ski Woj ciech, Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na w Byd gosz czy, Dzia łal ność
władz bez pie czeń stwa pu blicz ne go na te re nie wo je wódz twa po mor skie go w la tach
1945–1956, pra ca ma gi ster ska.

2. Wy kaz ubie ga ją cych się o do stęp do ma te ria łów ar chi wal nych, któ rym nie wy da -

no ze zwo le nia na do stęp do akt „bez pie ki”

1970

– Chmie lec ki Pa weł, ren ci sta, proś ba o udo stęp nie nie ma te ria łów do ty czą cych Au gu sta
Träge ra.

1972

– Ko wa lew ska Agniesz ka, Mu zeum Ku jaw skie we Wło cław ku, proś ba o udo stęp nie nie
ma te ria łów ar chi wal nych okre su mię dzy wo jen ne go w związ ku ze zbie ra niem in for ma cji
do ty czą cych dzie jów Wło cław ka.

– Kut ta Ja nusz, Tech ni kum Eko no micz ne w Ino wro cła wiu, proś ba o udo stęp nie nie ma -
te ria łów ar chi wal nych by łe go II Od dzia łu Szta bu Głów ne go, pra ca dok tor ska.

– Paw lu czuk Zdzi sław, Wyż sza Szko ła Na uczy ciel ska w Byd gosz czy, Spół dziel czość
w pro gra mach pol skie go ru chu ro bot ni cze go w la tach 1918–1939, pra ca ha bi li ta cyj na.
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1974

– Ja szow ski Ta de usz, Ja strzęb ski Wło dzi mierz, proś ba o udo stęp nie nie akt Re gie rungs -
präsi dium Brom berg, brak bliż szych da nych.

1976

– Künstler Jó ze fa, Szko ła Pod sta wo wa nr 3 w Byd gosz czy, Bez ro bo cie na Po mo rzu
Gdań skim w okre sie kry zy su go spo dar cze go, pra ca dok tor ska, b.d.

1977

– Kę dra Edward, KW PZPR, Dzie je pol skiej pra sy kon spi ra cyj nej (1939–1945) na te re -
nie ów cze sne go Po mo rza, pra ca ha bi li ta cyj na, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.

1979

– Zię tek Ry szard, Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na w Byd gosz czy, Stron nic two Pra cy na
Po mo rzu w la tach 1937–1950, dok to rat.

1980

– Dop p ke Jan, Wyż sze Se mi na rium Du chow ne w Pel pli nie, Sto su nek oku pan ta hi tle row -
skie go do re li gii i kul tu ka to lic kie go w pow. mor skim w la tach 1939–1945, pra ca ma gi ster -
ska. 

1984

– Kra ska Wła dy sław, proś ba o udo stęp nie nie ma te ria łów do ty czą cych Ko men dy Okrę gu
Zjed no czo ne Or ga ni za cje Ru chu „Miecz i Pług”, pu bli ka cja pra so wa.

– Miesz kow ski Jó zef, na uczy ciel, Po wiat mia stec ki w la tach 1945–1975, pra ca dok tor -
ska, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu.

– Wój cik Le on, Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, Pa to lo gia spo łecz na
zwią za na z pro sty tu cją, pra ca ma gi ster ska.

3. Wy kaz ubie ga ją cych się o do stęp do ma te ria łów ar chi wal nych, któ rzy nie sko rzy -

sta li z akt po mi mo wy da ne go ze zwo le nia

1963

– ppłk Bo gu tyn Jan, Za rząd POW w Byd gosz czy, Kształ to wa nie się wła dzy lu do wej
w pow. i m. Wło cła wek (la ta 1945–1947), pra ca ma gi ster ska.

– kpt. Lo siak, KP MO w Gru dzią dzu, Po wsta nie i dzia łal ność MO w pow. gru dziądz kim
w la tach 1945–1947, pra ca dy plo mo wa, Szko ła Pod ofi cer ska MO w Słup sku.

1968

– Pa nek Hen ryk, b.d., Re for ma rol na i jej kon se kwen cje po li tycz ne w po wie cie No we
Mia sto w la tach 1945–1948, pra ca ma gi ster ska.

1972

– kpt. Wojt czak K., Wy dział II KW MO w Gdań sku, Wal ka ze zbroj nym pod zie miem
w woj. gdań skim w la tach 1945–1949, pra ca ma gi ster ska.
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1973

– mjr Pien zin Wie czy sław, Wy dział II KW MO w Bia łym sto ku, Dzia łal ność sia tek szpie -
gow skich wy wia du fran cu skie go w Pol sce kie ro wa nych przez pra cow ni ków dy plo ma tycz -
nych w la tach 1947–1955, pra ca dy plo mo wa.

– dr Szi ling Jan, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, Po li ty ka wy zna nio wa oku -
pan ta hi tle row skie go w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie 1939–1945, pra ca ha bi li ta cyj na.

1974

– por. Łu kaw ski Je rzy, Sa mo dziel na Sek cja „A” KW MO w Gdań sku, Za gad nie nia pod -
zie mia po li tycz ne go w woj. gdań skim w la tach 1945–1956, dok to rat, Uni wer sy tet Gdań ski.

– por. No wa kow ski Je rzy, KP MO we Wło cław ku, Prze stęp stwa z art. 209–211 k.k. na
te re nie m. Wło cław ka w la tach 1970–1972 w świe tle sta ty styk mi li cyj nych, pra ca dy plo mo -
wa, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska im. Fe lik sa Dzier żyń skie go w Le gio no wie.

1976

– pchor. Ja rzyń ski An drzej, Wyż sza Szko ła Ofi cer ska MO im. gen. Fran cisz ka Jóź wia ka
„Wi tol da” w Szczyt nie, Udział i za da nia MO i SB w wal ce o utrwa la nie wła dzy lu do wej
w b. pow. To ruń w la tach 1945–1947, pra ca dy plo mo wa.

1977

– dr Tu row ski Ste fan, mgr Pie tras Jan, dr Ko złow ski Ry szard, Byd go skie To wa rzy stwo
Na uko we, ma te ria ły po trzeb ne do mo no gra fii o naj now szej hi sto rii Byd gosz czy.

1979

– por. Bo se wicz Ry szard, Aka de mia Spraw We wnętrz nych w War sza wie, Po li tycz no -
-ope ra cy jne aspek ty ochro ny mło dzie ży aka de mic kiej, pra ca ma gi ster ska.
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