
 Ð Zenon Celegrat
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nnależy pamiętać, że zła-
panie szpiega na gorą-
cym uczynku powinno 
stanowić tylko począ-

tek bardziej misternej gry, której 
idealnym celem byłoby pozyskanie 
ofiary dla własnych celów i rozpo-
częcie skomplikowanych kombi-
nacji operacyjnych nastawionych 
na rozpoznanie i dezinformację 
przeciwnika. Samo zdemaskowa-
nie i „zwinięcie” agenta – efektow-
ne i atrakcyjne do wykorzystania 
przez propagandę – było w istocie 
przyznaniem się (do pewnego stop-
nia) do rezygnacji z bardziej ambit-
nych celów. Niezbyt zatem dobrze 
o jakości polskiego kontrwywiadu 

życie szpiega  
w obrazach. 
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Chociaż komunistyczna  
propaganda często poruszała  
wątek obcych szpiegów  
działających w Polsce,  
peerelowskie służby specjalne  
miały dużo kłopotów, by takich  
agentów odnaleźć. Aresztowania  
zdarzały się rzadko. Być może  
dlatego takie wydarzenia trafiały  
do annałów SB.

 Ð Skrytka w formie  
kamienia, w której  
wywiad USA przekazał 
Celegratowi instrukcje 
szpiegowskie,  
dwa pudełka filmów  
do aparatu  
fotograficznego  
Minox, 500 dolarów 
USA i 1900 marek RFN

Fo
t.

 A
IP

N

 Ð Aktówka wraz  
z zawartością  
z widocznym  
pojemnikiem,  
w którym Ce-
legrat odebrał 
materiały  
szpiegowskie
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świadczył fakt, że takie przypadki 
nagłaśniano w środowisku, a dopro-
wadzenie do aresztowania szpiega 
uznawano za wzorowe.

Do takich w sumie ambiwalent-
nych sukcesów Departamentu II 
MSW (czyli kontrwywiadu) można 
zaliczyć sprawę Zenona Celegra-
ta. Ten powiązany z ludowym Woj-
skiem Polskim starszy sierżant 
został w 1978 roku zatrzymany 
w Warszawie, w momencie kiedy 
obsługiwał tzw. martwą skrzyn-
kę zamaskowaną w formie kamie-
nia umieszczonego między murem 
mleczarni a dużym drzewem przy 
ul. Orkana. Martwą skrzynką nazy-
wano środek komunikacji między 
agentem a centralą wywiadowczą, 
miejsce lub przedmiot, za którego 
pomocą przekazywano informacje, 
materiały szpiegowskie, wytyczne 
itp. W ujawnionej skrytce znajdo-
wało się wynagrodzenie i instrukcje 
szpiegowskie. Okazało się, że Cele-
grat współpracował z Noyesem At-
hertonem, II sekretarzem ds. po-
litycznych ambasady USA, który 
według SB miał należeć do rezy-
dentury wywiadowczej CIA operu-
jącej w amerykańskiej ambasadzie 
w Warszawie.

Nieco ponadczterdziestoletni Ze-
non Celegrat został aresztowany 
pod zarzutem szpiegostwa. Zacho-
wane materiały sugerują, że prze-
kazywał on przede wszystkim infor-
macje dotyczące funkcjonowania 
Międzynarodowej Komisji Kontroli 
i Nadzoru w Wietnamie w połowie 
lat siedemdziesiątych. Instytucję 
tę powołano w 1973 roku do spra-
wowania kontroli nad przestrze-
ganiem rozejmu na całym obsza-
rze Wietnamu Południowego oraz 
nad operacją wycofywania wojsk 

 Ð Obok i na następnej 
stronie: karty  
z albumu szkoleniowego 
przygotowanego przez 
Służbę Bezpieczeństwa
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USA z tych terenów. W jej skład 
wchodziły Polska, Węgry, Indone-
zja i Kanada (którą następnie za-
stąpił Iran). Po opanowaniu w 1975 
roku przez komunistycznych party-
zantów z Wietkongu całego tery-
torium wietnamskiego zakończyła 
swoją działalność. Polska delega-
tura w Wietnamie została jednak 
rozwiązana dopiero w 1976 roku.

Po powrocie do kraju Celegrat 
był nadal wykorzystywany przez 
wywiad amerykański do zbierania 
danych o charakterze wojskowym, 
głównie na temat obiektów wojsko-
wych i strategicznych (np. jednost-
ki wojskowej w Lesznie). Wyrokiem 
Sądu Wojskowego Wojsk Lotni-
czych w Poznaniu Celegrat został 
skazany na karę 25 lat pozbawienia 
wolności. 

O wadze, jaką przywiązywano do 
tej sprawy, świadczy fakt, że niedłu-
go później SB wydała – oczywiście 
wyłącznie do użytku wewnętrzne-
go – specjalny album zdjęciowy, do-
kumentujący historię i zatrzymanie 
Celegrata. Prawdopodobnie mate-
riał ten wykorzystywano na kur-
sach dokształcających dla ofice-
rów operacyjnych, prowadzonych 
m.in. w Wyższej Szkole Oficerskiej 
im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legio-
nowie.

Zaprezentowane fotografie po-
chodzą z albumu stworzonego 
przez SB. Co prawda w istocie 
chyba więcej mówią one o samych 
funkcjonariuszach SB niż amery-
kańskich agentach w Polsce, nie-
mniej pozwalają choć w niewielkim 
stopniu przeniknąć do środowi-
ska tych drugich, zorientować się 
w metodach ich pracy i dotknąć ga-
dżetów szpiegowskich. W jak dużym 
stopniu obraz ten różni się od na-
szych wyobrażeń o zawodzie szpie-
ga, kształtowanych często przez fil-
my i powieści?
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