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Maciej Korkuç

Dla zrozumienia dziejów „utrwalania w∏adzy ludowej” kluczowe znaczenie ma
konstatacja, ˝e w procesie budowy systemu w∏adzy komuniÊci uznawali za przeciwnika (wroga) ca∏à niekomunistycznà, przygniatajàcà wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa. Mieli
ÊwiadomoÊç, ˝e niepodleg∏oÊciowa konspiracja i oddzia∏y leÊne to jedynie najaktywniejsza cz´Êç narodu, majàca rozleg∏e poparcie szerokich kr´gów polskiej ludnoÊci.
Zwalczanie tych Êrodowisk by∏o elementem walki przeciw ca∏emu spo∏eczeƒstwu
– pierwszym etapem na drodze do pe∏nego zastraszenia i podporzàdkowania go narzuconej w∏adzy.
Dlatego te˝ jednym z podstawowych wyzwaƒ dla zbrojnej i operacyjnej dzia∏alnoÊci UB by∏o ograniczenie zaplecza spo∏ecznego posiadanego przez oddzia∏y leÊne
i Êrodowiska niepodleg∏oÊciowe. Zgodne ze stanem faktycznym za∏o˝enie UB
o wrogim nastawieniu spo∏ecznoÊci lokalnych wynika∏o z prostej analizy sytuacji
i nastrojów na terenach, gdzie Armia Czerwona ustanowi∏a w∏adz´ komunistów.
W konsekwencji kierowanie dzia∏aƒ militarnych przeciw ca∏emu spo∏eczeƒstwu,
traktowanie polskich wsi i miasteczek jako obszaru opanowanego przez wroga – by∏o jednà z najwa˝niejszych cech okresu „utrwalania w∏adzy ludowej”. Sytuacja taka
zmusza∏a w∏adze do sta∏ej pracy nad rozszerzeniem sieci agenturalnej oraz implikowa∏a koniecznoÊç pos∏ugiwania si´ oddzia∏ami prowokacyjnymi albo grupami zwiadowczymi przebranymi za oddzia∏y partyzanckie1. W wielu rejonach by∏a to jedyna
szansa na zebranie informacji od ludnoÊci, która powszechnie odmawia∏a wspó∏pracy z formacjami podporzàdkowanymi znienawidzonemu UB.
1

Problematyka dzia∏alnoÊci oddzia∏ów prowokacyjnych UB i KBW w Polsce zosta∏a szeroko uj´ta w publikacji poÊwi´conej podziemiu zbrojnemu w Krakowskiem. M. Korkuç, Zostaƒcie wierni tylko Polsce... Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947), Kraków 2002, s. 474–496 (podrozdzia∏y: „Rola i zadania oddzia∏ów prowokacyjnych” oraz „Oddzia∏y prowokacyjne w Krakowskiem”).
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Urz´dy bezpieczeƒstwa pe∏ni∏y kluczowà rol´ w procesie budowy systemu. Jednak nadmierne skupienie uwagi badaczy na strukturach UB rodzi niebezpieczeƒstwo niedocenienia roli innych formacji militarnych, które mimo podporzàdkowania i Êcis∏ej wspó∏pracy z bezpiekà, prowadzi∏y tak˝e samodzielne dzia∏ania
operacyjne i militarne. Szczególnà rol´ odgrywa∏y tutaj formacje Wojsk Wewn´trznych, budowanych z za∏o˝enia dla celów ∏amania oporu spo∏eczeƒstwa i podziemia
zbrojnego.
Zrozumienie specyfiki jednostek Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego ma
niezwykle istotne znaczenie dla obrazu wydarzeƒ zwiàzanych z poczàtkami PRL.
Szczególnie wa˝ne jest tu zaznaczenie wyraênej ró˝nicy pomi´dzy KBW a liniowymi oddzia∏ami Wojska Polskiego – równie˝ kierowanymi do walki wewn´trznej. Bowiem jednostki WP w latach czterdziestych by∏y przyk∏adem formacji, która systematycznie sabotowa∏a rozkazy zwierzchników w tym wzgl´dzie. Mimo du˝ych
nak∏adów si∏ i Êrodków oraz ró˝nych form prowokacji i zabiegów psychologicznych,
szeregowi ˝o∏nierze z regu∏y mieli poglàdy niech´tne komunistom i bolszewizmowi
(jak ca∏a reszta spo∏eczeƒstwa) i na ró˝ne sposoby unikali walki albo wr´cz okazywali pomoc i solidarnoÊç niepodleg∏oÊciowej partyzantce2.. W przypadku KBW specjalny dobór kadr, selekcja poborowych pod wzgl´dem politycznym i pod kàtem pochodzenia spo∏ecznego oraz specjalnie intensywny system szkolenia i indoktrynacji
politycznej spowodowa∏y, ˝e ju˝ w 1946r. jednostki wojsk wewn´trznych by∏y sprawnym i skutecznym narz´dziem w r´kach komunistów. Wiele mówiàcy jest fakt, ˝e
w 1946 r. w szeregu ulotek i dokumentów podziemia pojawi∏o si´ rozró˝nienie pomi´dzy stosunkiem do zwyk∏ych ˝o∏nierzy WP, z którymi unikano walki, i których
cz´sto traktowano jak sojuszników, a „baonami specjalnymi” KBW, które niekiedy
zwalczano niemal na równi z funkcjonariuszami bezpieki.
Korzenie polskich jednostek wzorowanych na wojskach NKWD si´gajà paêdziernika 1943 r., kiedy w miejscowoci Bie∏omot pod Moskwà utworzono Samodzielny Batalion Szturmowy (SBS), ju˝ wkrótce przemianowany na Polski Samodzielny Batalion Specjalny (PSBS). Jednostka ta sta∏a si´ póêniej jednym
z najwa˝niejszych êróde∏ rekrutacji uczestników kursów NKWD w Kujbyszewie,
êród∏em kadr dla urz´dów bezpieczeƒstwa, jak i zalà˝kiem póêniejszych Wojsk
Wewn´trznych. SBS, teoretycznie utworzony na mocy rozkazu dowódcy 1. Korpusu
Polskich Si∏ Zbrojnych w ZSRR, w rzeczywistoÊci jednak nie by∏ mu podporzàdkowany, gdy˝ w prostej linii podlega∏ tzw. Wydzia∏owi Krajowemu Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Patriotów Polskich, wówczas spe∏niajàcego rol´ wa˝nego narz´dzia polityki Stalina wobec Polski.
Nad edukacjà ˝onierzy SBS/PSBS od poczàtku czuwali funkcjonariusze organów
bezpieczeƒstwa ZSRR. Ich szkolenie w zakresie wypeniania zadaƒ dywersyjno-wywiadowczych prowadzili doÊwiadczeni oficerowie NKWD, którzy obj´li wiele stanowisk dowódczych w batalionie. Utworzone w styczniu 1944 r. Centralne Biuro Komunistów Polskich nie ukrywa∏o, ˝e w czasie dzia∏aƒ wojennych przerzuceni do kraju
2

Szerzej na ten temat: M. Korkuç, Zostaƒcie wierni tylko Polsce..., s. 465–473 (podrozdzia∏ „Problem udzia∏u wojska w zwalczaniu podziemia niepodleg∏oÊciowego”).
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˝onierze batalionu b´dà wypeniaç m.in. zadania „politycznego rozpoznania terenu”
i inne funkcje wynikajàce z potrzeb dowództwa sowieckiego, aby po wojnie przejàç
rol´ „ochrony aparatu w∏adzy ludowej i ewentualnej walki z si∏ami kontrrewolucji”3.
Po powstaniu PKWN skierowany do realizacji zadaƒ na terenie Polski Lubelskiej
PSBS mia∏ si´ staç bazà dla budowy jednostek, które odcià˝à pu∏ki NKWD prowadzàce szerokie operacje represyjne w stosunku do ludnoÊci cywilnej i oddzia∏ów
podziemia niepodleg∏oÊciowego. 4 sierpnia 1944 r. batalion podporzàdkowany
zosta∏ Resortowi Bezpieczeƒstwa Publicznego PKWN. Rozbudowywane na bazie
PSBS polskie wojska wewn´trzne sta∏y si´ wojskiem „partyjnym” w o wiele wi´kszym wymiarze ni˝ inne jednostki Armii Polskiej w ZSRR. To najwy˝sze gremia
PPR (a nie np. Resort Obrony PKWN) podejmowa∏y szczegó∏owe decyzje dotyczàce ich kszta∏tu, liczebnoÊci i struktury organizacyjnej.
Decyzja PPR o rozbudowie PSBS i utworzeniu formacji Wojsk Wewn´trznych
by∏a jednym z efektów zaostrzenia represji po „zwrocie paêdziernikowym” w 1944 r.
ÂciÊle uwzgl´dniano tutaj uwagi Stalina wnoszone przy kolejnych jego odprawach
dla kierownictwa PPR. Nowà nazw´ – „Wojska Wewn´trzne” (WW) – uchwali∏o KC
PPR 22 listopada 1944 r. 17 grudnia 1944 r. Biuro Polityczne KC PPR zadecydowa∏o
o podniesieniu liczebnoÊci ka˝dej brygady WW do 5 tys. ludzi, a 10 stycznia 1945 r.
– w obliczu nowej ofensywy – to samo gremium podj´∏o decyzj´ o rozbudowie
Wojsk Wewn´trznych do stanu 15 tys. ludzi.
Zarówno w pierwszej brygadzie WW, zorganizowanej w listopadzie 1944 r., jak
i w dwóch nastpnych, formowanych w lutym i marcu 1945 r., przyj´to zasad´, ˝e stanowiska dowódców by∏y obsadzane przez oficerów sowieckich (wi´kszoÊç z nich to
oficerowie NKWD), a ich zast´pcami zostawali byli KPP-owcy. Z czasem korpus oficerski rozrastajàcych si´ jednostek zasilany by∏ przez absolwentów szkó∏ oficerskich
w ZSRR i absolwentów Centrum Wyszkolenia Wojsk Wewn´trznych, ale i tak jeszcze 14 kwietnia 1945 r. na stanowiska dowódcze skierowano tam dodatkowych 13
oficerów NKWD.
Na miar´ swoich mo˝liwoÊci Wojska Wewn´trzne wspó∏dzia∏a∏y z jednostkami
sowieckimi i z UB w akcjach represyjnych we wszystkich województwach zaj´tych
przez Armi´ Czerwonà. Ich s∏aboÊç liczebna oczywiÊcie jeszcze nie pozwala∏a na
pe∏ne przej´cie zadaƒ od NKWD. Jednak tam gdzie by∏o to mo˝liwe, w okresie od
jesieni 1944 do pierwszych miesi´cy 1945 oddzia∏y WW poszukiwa∏y volksdeutschów i wspó∏pracowników Niemców oraz uczestniczy∏y w ob∏awach, akcjach rozbrajania Armii Krajowej i po∏àczonych z nimi aresztowaniach ludnoÊci cywilnej
i ˝o∏nierzy podziemia (zwanych rozbrajaniem terenu). Bra∏y tak˝e udzia∏ w akcjach
rekwizycyjnych i w przymusowym Êciàganiu kontyngentów z ludnoÊci wiejskiej4. Od
wiosny 1945 r. datuje si´ stopniowe rozszerzanie udzia∏u Wojsk Wewn´trznych w organizowanych ju˝ samodzielnie dzia∏aniach zbrojnych przeciw podziemiu.
W obliczu nowej ofensywy sowieckiej Wojska Wewn´trzne mia∏y staç si´ po raz
kolejny wsparciem dla borykajàcych si´ z dramatycznymi k∏opotami kadrowymi
3

M. Jaworski, Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego 1945–1965, Warszawa 1984, s. 23–24, 32.
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urz´dów bezpieczeƒstwa. W uchwale Biura Politycznego KC PPR z 10 stycznia
1945 r. o przygotowaniu aparatu bezpieczeƒstwa na pozosta∏e województwa niewyzwolone Rzeczypospolitej Polskiej w∏aÊnie z szeregów UB, MO i Wojsk Wewn´trznych polecono przygotowaç siedem grup operacyjnych – na miasto Warszawa i województwa: warszawskie (cz´Êç lewobrze˝na), kieleckie, Êlàskie, ∏ódzkie, krakowskie
i poznaƒskie. Ich ∏àczna liczebnoÊç mia∏a si´gaç 7435 osób (w tym funkcjonariuszy
bezpieczeƒstwa mia∏o byç 785).5
KoniecznoÊç dodatkowego zabezpieczenia powstajàcych struktur UB powodowa∏a, ˝e w Êlad za grupami operacyjnymi tworzàcymi UBP wysy∏ano dodatkowe jednostki Wojsk Wewn´trznych. W drugiej po∏owie stycznia 1945 r. w tym celu kompanie WW skierowano do Krakowa, Kielc, Katowic, ¸odzi i Warszawy. Oprócz
realizacji zadaƒ ochrony nowej w∏adzy, pomocy w organizacji i dzia∏aniach UBP
i MO mia∏y one przeprowadziç pobór, w oparciu o który planowano organizowaç
wi´ksze jednostki6.
W odpowiedzi na postulaty szefów Wojewódzkich UBP Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego zadecydowa∏o o utworzeniu dowództw WW w poszczególnych województwach. Stàd pojawi∏y si´ odpowiednie nazwy „wojewódzkie” typu
„Wojska Wewn´trzne Województwa Lubelskiego”. 25 marca 1945 r. rzàd uchwali∏
utworzenie Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (KBW). Notabene by∏a to
pierwsza decyzja odnoszàca si´ do wojsk wewn´trznych podj´ta przez organ inny ni˝
Biuro Polityczne lub KC PPR. Wprawdzie uchwa∏a nie zosta∏a zrealizowana, ale od
tego dnia zacz´∏y obok siebie funkcjonowa obie nazwy: Wojska Wewn´trzne i Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. Próbowano to uregulowaç i 19 kwietnia 1945 r.
nazw´ „KBW” uznano za obowiàzujàcà7.
W tym czasie pojawi∏y si´ zasadnicze trudnoÊci ze zrealizowaniem planów rozbudowy Wojsk Wewn´trznych. Dotychczas wyt´˝onà uwag´ przywiàzywano do odpowiedniego sk∏adu personalnego ˝o∏nierzy i poborowych wcielanych do WW, pod
wzgl´dem odpowiedniego pochodzenia spo∏ecznego i przekonaƒ, stwarzajàcych
perspektyw´ szybkiej i skutecznej indoktrynacji politycznej. Zasadà by∏o, ˝e w miar´
mo˝liwoÊci unikano przy tym ludzi „ska˝onych” s∏u˝bà nie tylko w AK czy NSZ, lecz
równie˝ w Batalionach Ch∏opskich i innych formacjach zwiàzanych ze Stronnictwem Ludowym („Roch”). Ograniczenia te jednak nie pozwala∏y na osiàgni´cie zamierzonych pu∏apów liczebnoÊci.
Dlatego zadecydowano o rozpocz´ciu masowego poboru do tej formacji ju˝
w kwietniu 1945 r. Po raz pierwszy dokonywano mniej rygorystycznej ni˝ dotychczasowa selekcji kadr pod wzgl´dem politycznym. Od 12 do 24 kwietnia 1945 r. przymusowo wcielono do KBW ponad dziewi´tnaÊcie i pó∏ tysiàca ludzi. Efekty by∏y
4
5

6

7

M. Jaworski, op. cit., s. 54–55.
Uchwa∏a BP KC PPR z 10 stycznia 1944, w: Protoko∏y posiedzeƒ Biura Politycznego KC PPR 1944–1945,
oprac. A. Kochaƒski, Warszawa 1992, s. 89–91.
CAW, Zesp. KBW, sygn. 1583/75/40, Raport kpt. Kankowskiego do dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych z 22 stycznia 1946 r.; J. Depo, Walka organów bezpieczeƒstwa i Wojska Polskiego z podziemiem
zbrojnym w województwie krakowskim w latach 1945–1955, Warszawa 1986 (mps), s. 148.
M. Jaworski, op. cit., s. 31, 37, 38.
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widoczne bardzo szybko: ju˝ w pierwszych tygodniach zacz´∏y si´ liczne dezercje zarówno pojedynczych ˝o∏nierzy, jak i ca∏ych jednostek w ró˝nych rejonach kraju (np.
23 kwietnia 1945 r. prawie w ca∏oÊci zdezerterowa∏ 2. samodzielny batalion operacyjny z Lubaczowa – ok. 300 ˝onierzy; 27 kwietnia 1945 r. zdezerterowa∏ prawie ca∏y
2. batalion 1. Brygady z Soko∏owa Górnego ko∏o Rzeszowa – ok. 350 ˝onierzy;
1 maja 1945 r. zdezerterowa∏ ca∏y, oprócz jednej kompanii, samodzielny batalion
operacyjny 3. Brygady z Bi∏goraja, itd.), zasilajàc przede wszystkim rozbudowujàce
si´ oddzia∏y leÊne.
Sytuacja ta zmusi∏a w∏adze do zahamowania poboru tego rodzaju i natychmiastowego przeprowadzenia wewn´trznej czystki. W jej rezultacie w ciàgu nieca∏ego
miesiàca liczebnoÊç KBW obni˝y∏a si´ o ponad 5 tys. ˝onierzy: z 28 448 ludzi na
dzieƒ 30 kwietnia 1945 r. do 23 393 ˝o∏nierzy 26 maja 1945 r.8
Te doÊwiadczenia nie zmieni∏y kierunkowej decyzji o powi´kszeniu formacji potrzebnych do samodzielnej walki z oporem spo∏eczeƒstwa. KoniecznoÊç sprawnej
rozbudowy polskich Wojsk Wewn´trznych wcià˝ uznawano za pilnà, m.in. ze wzgl´dów propagandowych. Zwraca∏ na to uwag´ szef MBP Stanis∏aw Radkiewicz na majowym plenum KC PPR, stwierdzajàc, i˝ „z∏e jest nastawienie [spo∏eczeƒstwa
M.K.], ˝e u nas w kraju Czerwona Armia robi porzàdek”. Jego zdaniem to „Polacy
powinni pójÊç przeciw akowcom”9.
W takich okolicznoÊciach podj´to ostatecznà decyzj´ o przyj´ciu koncepcji rozbudowy jednostek w oparciu o 4. Dywizj´ Piechoty WP, w której zdecydowanie
wzmocniono pion wychowawczo-polityczny. Sprzyja∏ temu fakt zakoƒczenia wojny
w Europie i mo˝liwoÊç wycofywania jednostek z frontu. W Êlad za wytycznymi KC
PPR w tej sprawie 24 maja 1945 r. rzàd ostatecznie powo∏a∏ do ˝ycia Korpus Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. Oprócz dotychczasowych jednostek 4. DP wesz∏y w jego sk∏ad 1. i 2. Brygada Zaporowa WP. Dowódcà Korpusu zosta∏ dotychczasowy dowódca 4. DP, sowiecki genera∏ Boles∏aw Kieniewicz.
Od lata do jesieni 1945 r. KBW wcià˝ by∏o w stadium reorganizacji. Wprawdzie
ju˝ praktycznie w ca∏ym kraju dzia∏ania zbrojne przeciw podziemiu by∏y prowadzone
przez wydzielone jednostki tej formacji, jednak co najmniej do jesieni 1945 r. g∏ówny
ci´˝ar dzia∏aƒ represyjnych i zbrojnych nadal spoczywa∏ na pu∏kach NKWD.
Reorganizacja jednostek KBW, dokonana we wrzeÊniu i w paêdzierniku 1945 r.
mia∏a s∏u˝yç zwi´kszeniu efektów walki z podziemiem. Struktur´ terytorialnà KBW
upodobniono do wojewódzkiego podzia∏u urz´dów bezpieczeƒstwa. Podstawowymi
jednostkami b´dàcymi w dyspozycji wojewódzkich sztabów Wojsk Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego sta∏y si´ samodzielne bataliony operacyjne. Wprawdzie przydzielono je do dyspozycji ka˝dego oÊrodka wojewódzkiego w równej iloÊci (po jednym),
jednak˝e w zale˝noÊci od stopnia „zagro˝enia” województwa zró˝nicowano si∏´, wyposa˝enie i liczebnoÊç poszczególnych batalionów. W 1946 r. utworzono trzy znacznie si´ ró˝niàce kategorie takich jednostek: batalion operacyjny kategorii I (stan:
1019 ˝o∏nierzy + bateria dzia∏ 76 mm), batalion operacyjny kategorii II (810 ˝o∏nie8
9

M. Jaworski, op. cit., s. 25–39.
Protokó∏ obrad KC PPR w maju 1945 r., op. cit., s. 37.
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rzy + pluton dzia∏ 76 mm), batalion operacyjny kategorii III (616 ˝o∏nierzy). Bataliony kategorii I skierowano do województw uznanych za najbardziej „zagro˝one”:
bia∏ostockiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, warszawskiego; bataliony kategorii II – do gdaƒskiego, ∏ódzkiego, poznaƒskiego, Êlàsko-dàbrowskiego. Bataliony kategorii III skierowano do województw na ziemiach odzyskanych: bydgoskiego, olsztyƒskiego, szczeciƒskiego, wroc∏awskiego.
Do tego czasu (jesieƒ 1945) charakterystycznymi cechami dzia∏aƒ KBW by∏o
operowanie du˝ymi jednostkami (typu batalion lub pu∏k, rzadziej kompania) i organizowanie du˝ych akcji pacyfikacyjnych w celu przeszukiwania terenu bez wczeÊniej
za∏o˝onych planów. Uderza∏y one w ludnoÊç cywilnà, którà traktowano en bloc jako
potencjalnych cz∏onków, wspó∏pracowników bàdê sympatyków podziemia. „Odbywa∏o si´ to w ten sposób – pisa∏ Henryk Dominiczak – ˝e nad ranem otaczano
szczelnym pierÊcieniem wojska okreÊlone wsie, zamykajàc wszystkie przejÊcia. Z nadejÊciem brzasku przy akompaniamencie gwa∏townej strzelaniny (dla zastraszenia)
wkracza∏y do wsi grupy szturmowe celem schwytania »bandytów« i wykrycia broni.
Do osób, które próbowa∏y ucieczki, strzelano. Przetrzàsano dok∏adnie wieÊ. W domach, gdzie znaleziono broƒ, aresztowano ca∏e rodziny wraz z dzieçmi, aresztowano tak˝e podejrzanych o sprzyjanie »bandom«.” Aresztowani byli odstawiani do pobliskich aresztów UB, gdzie poddawano ich Êledztwu10.
W tym okresie wi´kszoÊç przeprowadzanych operacji przeciw podziemiu by∏a
pozbawiona g∏´bszego przygotowania informacyjnego. Oddzia∏y podziemne lokalizowano dopiero po ich pojawieniu si´ w terenie lub po przeprowadzonej przez nie
akcji. W∏asnego rozpoznania KBW wówczas nie przeprowadza∏o, bazujàc zasadniczo na wiadomoÊciach UB. Te z kolei w wi´kszoÊci przypadków by∏y niepe∏ne,
szczàtkowe lub wr´cz nieprawdziwe. Mimo licznych informacji od partyzantów
ujawnionych w ramach amnestii i aresztowanych w koƒcu roku 1945 w wielu regionach w∏adze nie dysponowa∏y wartoÊciowymi wiadomoÊciami na temat oddzia∏ów
zbrojnych. Liczne informacje podawane w raportach KBW z tego okresu, pozornie
konkretne i rzeczowe (takie by∏y wymogi s∏u˝bowe), w rzeczywistoÊci by∏y w odniesieniu do podziemia zbiorami niespójnych wiadomoÊci. Na pró˝no mo˝na szukaç
szeregu oddzia∏ów w sporzàdzanych wówczas przez UB i KBW spisach i zestawieniach. Inne z kolei, ujmowane w tych wykazach, w rzeczywistoÊci nigdy nie istnia∏y11.
W takich warunkach zaistnia∏a pilna koniecznoÊç dokonania zmian w taktyce
zwalczania oporu spo∏ecznego i oddzia∏ów leÊnych. W kontekÊcie KBW zmiany te
zaowocowa∏y m.in. rozbudowà samodzielnej dzia∏alnoÊci wywiadowczej KBW i ÊciÊlejszà koordynacjà dzia∏aƒ z UB. Z czasem oficerowie zwiadu KBW otrzymali tak˝e polecenia werbowania i prowadzenia w∏asnej agentury. Wiodàcà i inspirujàcà rol´ w pracy operacyjnej komunistycznego paƒstwa wcià˝ wyznaczano strukturom UB,
które realizowa∏y g∏ównà cz´Êç prac dochodzeniowo-Êledczych, operacji agentural10

11

H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990, Rozwój i dzia∏alnoÊç w Êwietle dokumentów MSW,
Warszawa 1997, s. 78.
Szerzej na ten temat i przyk∏ady: M. Korkuç, Zostaƒcie wierni tylko Polsce... Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y
partyzanckie w Krakowskiem ..., s. 499–500.
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nych i wywiadowczych. Jednak˝e od jesieni 1945 r. w niektórych przypadkach to
dzia∏ania zwiadu KBW stawa∏y si´ poczàtkiem systematycznego i skutecznego procesu rozpracowywania zgrupowaƒ podziemia zbrojnego. Niekiedy by∏y to pierwsze
rzeczowe i ca∏oÊciowe raporty na temat oddzia∏ów zbrojnych.
Tak by∏o na przyk∏ad w kontekÊcie rozpracowania zgrupowania mjr. Józefa
Kurasia „Ognia”, gdzie dopiero dzia∏ania wywiadowcze oficerów KBW w paêdzierniku 1945 r. zapoczàtkowa∏y cykl operacji, które rzeczywiÊcie powi´kszy∏y stan wiedzy si∏ komunistycznych na temat partyzantów. Uzupe∏nieniem ich aktywnoÊci by∏a
niemal tygodniowa dzia∏alnoÊç na Podhalu trzydziestodwuosobowej, przebranej za
partyzantów grupy KBW, pod dowództwem szefa Wydzia∏u Operacyjno-Wywiadowczego województwa krakowskiego por. Edwarda Szymkiewicza.
Zamieszczone poni˝ej dwa dokumenty nie zosta∏y opatrzone datami. Przypuszczaç nale˝y, ˝e sporzàdzono je w pierwszej po∏owie 1946 r. lub te˝ w ostatnich miesiàcach roku 1945. Sà to szczegó∏owe instrukcje dla dzia∏alnoÊci grup zwiadowczych
i oficerów zwiadu w terenie. Oba pochodzà z Wojsk Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
województwa lubelskiego, ale bez wàtpienia mo˝na stwierdziç, i˝ jako instrukcje
majà walor ogólnopolski – pokazujà charakterystyczne metody pracy wywiadowczej
stosowane równie˝ na terenie innych województw TreÊç obu dokumentów odzwierciedla szereg wspólnych dla UB i KBW zasad i regu∏ dzia∏alnoÊci operacyjnej, wywodzàcych si´ wprost z bogatych doÊwiadczeƒ NKWD, NKGB czy „Smiersza”.
Autorami dokumentów sà wysocy oficerowie sztabu lubelskich Wojsk Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (domniemywaç nale˝y, i˝ wywodzàcy si´ z sowieckich s∏u˝b
specjalnych): pp∏k Pawe∏ Michaj∏ow – szef sztabu lubelskiego WBW, mjr Uscinow
– starszy pomocnik szefa sztabu.
Na tle toczàcej si´ dyskusji na temat dzia∏alnoÊci oddzia∏ów prowokacyjnych
i ró˝nego rodzaju „szwadronów Êmierci” tworzonych przez UB i KBW „Instrukcja
dla oficerów zwiadu w terenie” jest dokumentem trudnym do przecenienia. Szczegó∏owy opis sposobu „podszycia si´ pod oddzia∏” niepodleg∏oÊciowy jest nie tylko
kapitalnym potwierdzeniem tego rodzaju dzia∏aƒ si∏ komunistycznych, ale te˝ unikalnym materia∏em faktograficznym. Zalecenia zak∏adania mundurów, umieszczania na polowych rogatywkach „obowiàzkowo” or∏ów z koronami, noszenia „spodni
d∏ugich lub butów z cholewami”, wyposa˝enia si´ w broƒ mieszanà „przewa˝nie automatycznà niemieckà, czeskà” lub zrzutowà „angielskà, a czasem rosyjskà” oraz
unikania owijaczy „których bandyci nie noszà”, sà prawdopodobnie jak dotychczas
jedynym tego rodzaju znanym szczegó∏owym dokumentem zawierajàcym instrukta˝
dla jednostek prowokacyjnych.
Same zalecenia przebierania si´ za partyzantów dla uzyskania prawdziwych wiadomoÊci sà potwierdzeniem apriorycznego uznania wsparcia ludnoÊci dla leÊnych
oddzia∏ów niepodleg∏oÊciowych, bowiem par excellence sugerujà, i˝ wystàpienie
w roli KBW mog∏oby skutkowaç próbami dezinformacji ze strony ludnoÊci. JednoczeÊnie w dokumencie widaç za∏o˝enie, ˝e informacje udzielane „oddzia∏owi partyzanckiemu” b´dà prawdziwe. Gdyby by∏o inaczej, brano by pod uwag´, ˝e równie˝
rzekoma „banda” mo˝e byç celowo wprowadzana w b∏àd przez mieszkaƒców.
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Na oddzielnà uwag´ zas∏ugujà zalecenia dotyczàce zasad werbowania i prowadzenia agentury. Uwzgl´dnione sà dzia∏ania wobec ró˝nych wariantów zachowaƒ
aresztowanych, m.in. przyznanie si´ i sk∏onnoÊç do wspó∏pracy, opór przed przyznaniem si´ do stawianych zarzutów, skrucha przy kategorycznej odmowie wspó∏pracy.
Instrukcja zawiera szczegó∏owe wytyczne, m.in. ograniczajàce iloÊç prowadzonych
agentów (30–35 na jednego oficera przy najwy˝ej 4–5 spotkaniach dziennie) motywowane uwarunkowaniami psychologicznymi oraz troskà o jakoÊç pracy („przyjmowanie wi´kszej iloÊci agentów wyczerpuje uwag´ oficera i ujemnie wp∏ywa na opracowanie danych otrzymanych od agentów”), wskazówki obyczajowe (np.
kategoryczny zakaz nawiàzywania z agentem kontaktów towarzyskich lub seksualnych), techniczno-organizacyjne (sposób podpisywania, przyjmowania oraz archiwizacji doniesieƒ i raportów, organizacja rezydentury), logistyczne (iloÊç mieszkaƒ
konspiracyjnych, sposoby uwiarygodnienia lokalu konspiracyjnego) a tak˝e kontrolne (prowadzenie równoleg∏ej agentury, raporty krzy˝owe). Wa˝ne miejsce zajmujà
uwagi dotyczàce tak˝e psychologii agenta i zalecenia z tym zwiàzane („wychowywanie agentów”, zasady wynagradzania i przekazywania podarków) itp.
Dla historyka wojskowoÊci i dziejów niepodleg∏oÊciowego podziemia zbrojnego
oba dokumenty sà zarazem cennym êród∏em obrazujàcym szczegó∏owo prawid∏a
taktyki oddzia∏ów KBW operujàcych w terenie, m.in. w kontekÊcie zasad ubezpieczenia przemarszów grup operacyjnych, przeprowadzenia rozpoznania w ró˝nych
warunkach ukszta∏towania terenu, przeszukiwania lasów oraz regu∏y post´powania
w osiedlach ludzkich. Dla ówczesnych realiów jest charakterystyczne, ˝e instrukcje
dotyczàce w g∏ównej mierze dzia∏alnoÊci na terenach zamieszkanych przez ludnoÊç
polskà z zasady traktujà równie˝ wieÊ jak teren wrogi i obszar potencjalnego zagro˝enia.
Dokumenty zawierajà tak˝e szczegó∏owe informacje b´dàce wynikami analiz
KBW dotyczàcych taktyki i zasad dzia∏ania oddzia∏ów leÊnych oraz sposobu prowadzenia przez nie walki.
Oba dokumenty pochodzà z Centralnego Archiwum Wojskowego12. „Instrukcja
dla oficerów zwiadu w terenie” po raz pierwszy zosta∏a przez autora opublikowana
w latach dziewi´çdziesiàtych w niskonak∏adowym wydawnictwie regionalnym, co
umo˝liwi∏o dotarcie do jedynie ograniczonej liczby czytelników i nie przyczyni∏o si´
do wprowadzenia dokumentu do szerszego obiegu naukowego13. „Instrukcja dla
grupy zwiadowczej w terenie” jest materia∏em po raz pierwszy publikowanym.

12
13

CAW, Zesp. KBW, sygn. 1580/75/403
M. Korkuç, Prowokacyjna dzia∏alnoÊç UB i KBW, „Dzieje Podkarpacia” 1996, t. I, s. 207–235.
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Nr 1
Instrukcja dla oficerów zwiadu w terenie

Zatwierdzam
D-ca WBW woj. Lublin
pp∏k Podgórnya

ÂciÊle tajne

Instrukcja dla oficerów zwiadu w terenie
W okresie obecnym nasze m∏ode pokolenie demokratyczne paƒstwo jest zmuszone wyt´˝yç wszystkie si∏y celem najaktywniejszej i nieust´pliwej walki z resztkami reakcji pragnàcej nie dopuÊciç do ostatecznego zwyci´stwa i ugruntowania zasad
demokratycznej w wolnej Polsce. Nasza rodzima reakcja z pomocà reakcji ogólnoÊwiatowej zorganizowa∏a bandy leÊne oraz organizacje, które kierujà niemi.
W okresie wyborów, a˝eby zabezpieczyç ogó∏owi ludnoÊci swobodnego wypowiedzenia si´, organy bezpieczeƒstwa wraz z Wojskami Wewn´trznymi zmuszone sà wyt´˝yç wszystkie si∏y celem zlikwidowania grup bandyckich, aby móc skuteczniej
zniszczyç wroga, musimy poznaç go.
System walki band ich si∏y i uzbrojenie
Bandy leÊne prowadzà walk´ z organami bezpieczeƒstwa i wojskiem skrycie i z zasadzki, atakowane, w bardzo rzadkich tylko wypadkach przyjmujà bój, w okresie
obecnym zimowym bandy dyslokujà si´ w wsiach po∏o˝onych w okolicach lasu, w koloniach lub wsiach odleg∏ych od szos, traktów, stacji kolejowych, w leÊniczówkach,
w osiedlach po∏o˝onych w terenie zakrytym (góry, wàwozy, wznios∏oÊci).
W bardzo rzadkich wypadkach bandy kwaterujà w wsiach po∏o˝onych wÊród pól (daleko od lasu) w terenie odkrytym. Bandyci chodzà ubrani w uniformach WP i ACz,
co utrudnia ich rozpoznanie, najcz´Êciej w sile od 6 do 8 ludzi, w wypadkach planowych akcji bandyci organizujà placówki i wtenczas ich si∏y nie przekraczajà
30 do 40 ludzi (z wyjàtkiem band UPA w powiatach Hrubieszów, W∏odawa, Tomaszów, Bia∏a Podlaska, w których to powiatach bandy UPA chodzà wi´kszymi oddzia∏ami od 60 do 120 ludzi). Powodem, dla których bandy rozbijajà si´ na ma∏e grupy,
jest mo˝liwoÊç ∏atwiejszego skrycia si´ w terenie, ∏atwiejsza mo˝liwoÊç wy˝ywienia
i mniejsze straty w razie spotkania si´ z organami bezpieczeƒstwa. W ostatnich czasach zdarza si´, i˝ grupa bandycka zaskoczona znienacka w wiosce przez organy bezpieczeƒstwa „melinuje si´”, tj. chowa broƒ, a sami rozmieszczajà si´ po zabudowaniach. Bandyci uzbrojeni sà przewa˝nie w broƒ maszynowà, pozosta∏à po okupancie

a

Podpis nieczytelny.
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niemieckim (lkm), oraz zdobyczne rosyjskie rkm automaty, pistolety, broni ci´˝kiej
maszynowej (ckm) bandy przewa˝nie nie majà, a to z powodu trudnoÊci transportu.
Banda w zetkni´ciu si´ z organami bezpieczeƒstwa otwiera bardzo silny ogieƒ
z broni maszynowej i uchodzi, w chwili gdy przeciwnik ich cofa si´, naciera z wi´kszà si∏a, wiedzàc, „i˝ atak jest najlepszà metodà obrony”; w boju z bandami zdecydowana postawa jest zapewnieniem zwyci´stwa.
W obecnym okresie przedwyborczym bandy wyt´˝à swe si∏y do maksimum celem
walki z rzàdem i organami bezpieczeƒstwa, walka ta b´dzie mia∏a charakter propagandowy i dywersyjno-sabota˝owy, nie nale˝y zapomnieç o tym, i˝ bandy celem
uniemo˝liwienia dzia∏alnoÊci organom bezpieczeƒstwa, jak i propagandzie rzàdowej
b´dà niszczy∏y mosty, minowa∏y szosy (powiat W∏odawa, Hrubieszów, Tomaszów –
UPA). W akcji propagandowej ze strony band mo˝liwe jest, i˝ spotkamy si´ z wrogimi, antyrzàdowymi transparentami podminowanymi. Bandy korzystaç b´dà
z wi´kszych skupisk szczególnie ludnoÊci wiejskiej, jak jarmarków, odpustów, Êwiàt
koÊcielnych i wreszcie zabaw i wesel, aby organizowaç wiece, siejàc wrogà antyrzàdowà propagand´, w okresie tym bandy oprócz propagandy operowaç b´dà terrorem celem zdobycia jak najwi´cej mandatów (prawdopodobnie dla PSL). B´dziemy
mieli wi´c do czynienia z wszelkimi rodzajami szanta˝u, poczàwszy od kradzie˝y,
skoƒczywszy na morderstwie. W okresie obecnym bandyci operujà przewa˝nie w terenie (rabujà, mordujà, rozlepiajà ulotki i rozwieszajà transparenty, przechodzà
z jednej wsi do drugiej), nocami pomi´dzy godzinà piàtà rano i pierwszà w nocy
przechodzà terenem zakrytym: wàwozami, jarami, Êcie˝kami leÊnymi, po wszelkich
bezdro˝ach. Ârodkami transportu ich sà furmanki lub konie wierzchowe (latem równie˝ rowery). Bandyci posuwajà si´ marszem ubezpieczonym, wysy∏ajà ubezpieczenie czo∏owe. W walce z bandami oficer, jak i grupy operacyjne w terenie winny zachowywaç jak najdalej idàcà konspiracj´, gdy˝ bandyci w ka˝dym miasteczku, wsi,
kolonii majà swych cz∏onków i sympatyków, którzy informujà ich o ruchach wojsk
i organów bezpieczeƒstwa.
Zadania i obowiàzki oficera zwiadu w terenie
Oficer zwiadu winien posiadaç przymioty: wykszta∏cenie bojowe, ofensywne, po∏àczone ze sprytem, czujnoÊç i ostro˝noÊç, umiej´tnoÊç natychmiastowego napastniczego reagowania na zaskoczenie, Êmia∏oÊç i inicjatywa przy wysokim morale ˝o∏nierza, wytrzyma∏oÊç fizyczna. Oficer wywiadu zostaje wydzielony do grupy operacyjnej
w charakterze pracownika sztabu grupy celem: wspó∏praca oficera zwiadu z powiatowymi urz´dami bezpieczeƒstwa publicznego – oficer zwiadu kompletuje i uzgadnia
materia∏y uzyskane drogà w∏asnej pracy zwiadowczej z PUBP celem sporzàdzenia
wspólnie list cz∏onków band, wspó∏pracowników, podejrzanych o przynale˝noÊç do
bandy, magazynów broni oraz wszystkie wiadomoÊci o ostatnim miejscu dyslokacji
bandy. Oficer zwiadu jest obecny w miar´ mo˝noÊci przy wszystkich Êledztwach uj´tych bandytów i przeprowadzonych przez PUBP, jak równie˝ w wi´kszoÊci wypadków
prowadzi Êledztwo na w∏asnà r´k´ celem uzyskania interesujàcych materia∏ów. Przy
prowadzeniu Êledztwa nale˝y zwracaç pilnà uwag´ na zachowanie si´ obwinionego.
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Przeprowadzenie zwiadu w terenie osobiÊcie przez oficera zwiadu
Oficer zwiadu celem przeprowadzenia go w terenie dobiera sobie kilku odpowiednich ˝o∏nierzy lub podoficerów z grupy operacyjnej, grupa zwiadowcza przebiera si´ po cywilnemu lub pozostaje w mundurach i udaje si´ do pobliskiego osiedla
celem zorientowania si´ w sytuacji (nastawienie mieszkaƒców do bandy) i zaczerpni´cie wiadomoÊci o ostatniej dyslokacji bandy w wy˝ej wymienionym terenie. Wyniki przeprowadzonego zwiadu zale˝à od orientacji, inteligencji i sposobu maskowania si´ zwiadowczej grupy, w zwiàzku z tym, i˝ bandy w wi´kszoÊci chodzà
w uniformach Wojska Polskiego, mo˝na podszyç si´ pod oddzia∏ bandy (nale˝y
uprzednio zaznajomiç si´ z nazwiskami d-ców pododdzia∏u, dzia∏alnoÊcià bandy, zabarwieniem politycznym i si∏à), tym sposobem prowokujàc cz∏onków i sympatyków
do wypowiedzenia si´. Znamiennà rzeczà zawsze jest broƒ bandytów, przewa˝nie
automatyczna niemiecka, czeska, zrzutowa angielska, a czasem rosyjska, dlatego
oficer zwiadu celem zamaskowania swego oddzia∏u winien postaraç si´ o kilka sztuk
broni bandyckiej, lecz sprawnej, z odpowiedniej iloÊci amunicji, na czapkach wojskowych obowiàzkowo winny byç or∏y z koronami, unikaç u ˝o∏nierzy owijaczy, których bandyci nie noszà, natomiast mogà byç spodnie d∏ugie lub buty z cholewami;
w rozmowie z mieszkaƒcami nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, ciàgle nads∏uchiwaç i robiç wra˝enie zdenerwowanego i przestraszonego, w ogl´dnych s∏owach wypytywaç
si´ o wojsko, UB i milicj´, w pytaniach nie brawurowaç. O sobie opowiadaç drobne
fakty, które nie mogà zdekonspirowaç grupy zwiadowczej przy mo˝liwym obecnym
cz∏onku bandy. Zwiad powinien ustaliç: kiedy ostatnio by∏a banda? W jakiej sile?
U kogo kwaterowa∏a, kto z mieszkaƒców wsi kontaktuje si´ z bandà (miewa d∏u˝sze
rozmowy na osobnoÊci z cz∏onkami od bandy podczas ich pobytu we wsi), do kogo
bandyci odnoszà si´ z sympatià, kto z mieszkaƒców wsi dobrowolnie udziela wsparcia materialnego bandytom, kto zosta∏ obrabowany lub pobity przez band´ (wykorzystaç to przy organizacji sieci agenturalnej), dowiedzieç si´, gdzie obecnie mo˝e
znajdowaç si´ banda, dajàc do zrozumienia mieszkaƒcom, i˝ grupa bandycka, za
którà podajemy si´, odbi∏a od oddzia∏u i pragnie z nim po∏àczyç si´. Na koniec nale˝y zwróciç [uwag´] na nastawienie mieszkaƒców wsi do Rzàdu JednoÊci Narodowej i organów bezpieczeƒstwa i stosunek ich do band. Podczas marszu grupa zwiadowcza winna zwracaç pilnà uwag´ na Êlady pozostawione na Êniegu czy rozmok∏ej
ziemi. Grupa zwiadowcza zatrzymuje wszystkich podejrzanych ludzi idàcych nocà,
wykorzystuje ich niemo˝noÊç zorientowania si´, przestrach, ewentualnie Êledzi podejrzanego jej osobnika.
Organizowanie sieci agenturalnej
Jednym z czynników, który najwi´cej pomo˝e nam do zlikwidowania band, jest
sieç agenturna, oficer zwiadu winien zwróciç uwag´ na werbowanie jak najwi´kszej
iloÊci agentów i informatorów.
Werbowanie i wybór agenta
Je˝eli my mamy wiadomoÊci o jakiejÊ przeciwpaƒstwowej dzia∏alnoÊci, to dla
rozpracowania i dalszego otrzymania materia∏ów o wrogiej dzia∏alnoÊci potrzebny
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jest agent. A˝eby znajàc takiego wiernego nam cz∏owieka, oficer zwiadu powinien:
natychmiast dowiedzieç si´ o jego miejscu zamieszkania i pracy, ˝eby zorientowaç
si´ o otaczajàcym go towarzystwie. Znajàc miejsce zamieszkania, dowiemy si´, z kim
interesujàcy nas osobnik zamieszkuje, kto mieszka w sàsiedztwie, jakie sà wzajemne stosunki i charakterystyki. Znajàc miejsce pracy, dowiemy si´, czym dany osobnik si´ zajmuje, co robi jego otoczenie i poznany jego bliskie znajomoÊci. Zebrawszy takie dane, oficer zwiadu powinien wybraç ze Êrodowiska otaczajàcego
interesujàcà nas osob´ jednego albo dwóch ludzi najlepiej z miejsca pracy, jednego
z miejsca zamieszkania (ludzi), z którymi jest on w bliskich stosunkach, i pod jakimÊ
wymyÊlonym pozorem wezwaç ich do jakiegokolwiek wybranego urz´du (w ˝adnym
wypadku nie do miejsca swej pracy. W toku rozmowy z osobà, którà chcemy zrobiç
agentem, nie powinna wiedzieç, ˝e z nim rozmawia∏ oficer zwiadu, je˝eli w toku rozmowy oficer zwiadu uzna, ˝e dana osoba mo˝e byç agentem i daje jakiekolwiek materia∏y o osobie lub bandzie interesujàcej go, w takich wypadkach oficer zwiadu
przedstawia si´, kim on jest, werbuje go jako agenta, majàc zgod´ od zwerbowanego na wspó∏prac´ bierze si´ od niego zobowiàzanie, pisze si´ w dowolnej formie,
z tym ˝eby zawiera∏o w treÊci ch´ç danego pracownika do aktywnej wspó∏pracy z organami bezpieczeƒstwa, obowiàzek natychmiastowego zawiadomienia o wszystkich
dzia∏alnoÊciach band albo wrogich elementów oraz sumienne wykonywanie wszystkich powierzonych mu zaleceƒ w okreÊlonym terminie. Prócz tego w zobowiàzaniu
powinien zwerbowany napisaç, ˝e zobowiàzuje si´ zawsze wspó∏pracowaç z organami bezpieczeƒstwa, utrzymaç w najlepszej tajemnicy, a za rozg∏aszanie jej poniesie
srogà odpowiedzialnoÊç. Werbowany wybiera sobie pseudonim.
Zobowiàzanie pisze zwerbowany sam i sam te˝ je podpisuje. Nast´pnie powinien
napisaç dok∏adny swój ˝yciorys, podaç w nim swoich bliskich znajomych spis
i wszystko to razem zostawiç u pracownika organu bezpieczeƒstwa. W wypadku, gdy
werbowany odmówi wspó∏pracy z nami, to nale˝y wziàç od niego zobowiàzanie, ˝e
o treÊci i przyczynie wezwania nikomu nigdy nie powie i uprzedziç, ˝e je˝eli zobowiàzania nie dotrzyma, to b´dzie pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci.
Majàc zezwolenie na zwerbowanie jednego z cz∏onków rozpracowanej organizacji, ostatni zostaje ÊciÊle tajnie zatrzymany i przeprowadzony na wczeÊniej przygotowane mieszkanie z nim rozmowy. Z poczàtku proponuje si´ zatrzymanemu opowiedzieç o sobie wszystko dok∏adnie, o swoich krewnych i znajomych, je˝eli zatrzymany
sam otwarcie przyzna si´ do przynale˝noÊci wrogiej nam grupy czy organizacji i powie o dzia∏alnoÊci swoich wspó∏dzia∏aczy, to operacyjny pracownik spisuje protokó∏
jego zeznaƒ, a nast´pnie proponuje mu wspó∏prac´ z nami, co potwierdza si´ zobowiàzaniem. W wypadku gdy zatrzymany nie opowie o swojej przynale˝noÊci do wrogiej nam organizacji, wtedy pracownik operacyjny ustnie przedstawia par´ faktów
wykazujàcych jego wrogà dzia∏alnoÊç, mówiàc przy tym, ˝e wszystko o nim wiemy,
proponuje mu byç otwartym i samemu wszystko opowiedzieç. Przy pozytywnym wyniku zeznaƒ takich spisuje si´ protokó∏, nast´pnie proponuje si´ wspó∏prac´ z nami,
co tak˝e potwierdza si´ zobowiàzaniem. Je˝eli natomiast zatrzymany nie jest szczery i nie chce mówiç z nami o swojej wrogiej wspó∏pracy, to takiego si´ aresztuje
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i przeprowadza przeciwko niemu Êledztwo. W wypadkach gdy zatrzymany przyznaje si´ do wrogiej dzia∏alnoÊci, ale kategorycznie odmawia wspó∏pracy, to takiego
tak˝e si´ aresztuje i prowadzi przeciwko niemu Êledztwo.
Planowanie pracy z agentami
Zawerbowany i dok∏adnie przeinstruktowany agent niekiedy czasem odchodzi
z pola widzenia agenta, a systematyczna i nieostro˝na ∏àcznoÊç musi prowadziç do
rozszyfrowania agenta, dlatego te˝ ka˝demu agentowi wyznacza si´ spotkania, wyznaczajàc dzieƒ, godzin´ i miejsce spotkania, dwa dni przed spotkaniem przynajmniej. Oficer pracujàcy z agenturà powinien mieç kalendarz spotkaƒ z agentami.
Wszystkie spotkania, tak ˝eby nie odbywa∏y si´ wczeÊniej jak trzy cztery godziny jedno od drugiego. Jeden oficer mo˝e mieç osobistà ∏àcznoÊç nie wi´cej jak z 30–35
agentami, a dziennie mo˝e przyjàç 3–4 agentów. Przyjmowanie wi´kszej iloÊci agentów rekomenduje si´ tylko w wypadkach nadzwyczajnych, tak jak przyjmowanie
wi´kszej iloÊci agentów wyczerpuje uwag´ oficera i ujemnie wp∏ywa na opracowanie
danych otrzymanych od agentów, skraca przerwy mi´dzy spotkaniami i cz´sto prowadzi do wykrycia tak agenta, jak i konspiracyjnego mieszkania. Oficer, majàc osobistà ∏àcznoÊç z 30–35 agentami, musi mieç 3–4 konspiracyjne mieszkania, w których przyjmuje okreÊlonà iloÊç agentów. W ka˝dym wypadku nie dopuÊciç do tego
jednego i tego samego agenta, przyjmowaç w ró˝nych konspiracyjnych mieszkaniach. Na spotkania z agentami nale˝y od nich ˝àdaç przede wszystkim wykonania
zadania postawionego im przez oficera, póêniej dopiero nale˝y tak˝e odbieraç dane zdobyte inicjatywà agenta, tym samym mo˝na agenta przyzwyczaiç do Êcis∏ego
wype∏niania postawionych mu zadaƒ.
Oficer idàcy na spotkanie winien mieç przy sobie plan spotkania z agentami
o wszystkich sprawach tyczàcych danych agentów i ich pracy, materia∏y i dane odbieraç od agentów piÊmiennie po ustnym meldunku. Zapisywaç mo˝e oficer, lecz
podpis musi byç w∏asnor´cznie podpisany przez agenta jego pseudonimem. Dla lepszej konspiracji z agentami oficer zwiadu winien przychodziç na spotkanie do konspiracyjnego mieszkania tylko w cywilnym ubraniu. Przed wyjÊciem i wejÊciem do
konspiracyjnego mieszkania oficer zwiadu i agent powinni sprawdziç, czy ich kto nie
Êledzi. Konspiracyjne mieszkanie nale˝y dobieraç w ten sposób, ˝eby by∏o izolowane od sàsiadów i mia∏o oddzielone wejÊcie. Aby takie mieszkanie nie wzbudza∏o podejrzeƒ u sàsiadów, i ˝eby rzeczy jego by∏y pod nadzorem, mo˝na w takim mieszkaniu ulokowaç starszà kobiet´, która ma ma∏o krewnych i znajomych w tym mieÊcie.
Dana kobieta musi podpisaç zobowiàzanie o nierozg∏aszaniu tajemnicy, ˝e dany
dom jest mieszkaniem konspiracyjnym.
Sprawdzanie pracy agenta
Oficer zwiadu, otrzymawszy materia∏y od agenta, powinien sprawdziç, czy dane
wiadomoÊci sà prawdziwe, z tego to powodu, ˝e agent mo˝e byç dwulicowym, pracujàc z nami, jednoczeÊnie mo˝e pracowaç z wrogim nam elementem. Zasadniczà
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formà sprawdzania agenta jest wprowadzenie do tego samego obiektu zainteresowania drugiego agenta t.j. równoleg∏e agentury (regularne Êledzenie za agentem)
i obiektem, do którego przydzielony jest dany agent.
Instrukta˝ i wychowanie agentów
Wszystkich agentów, instruktuje si´ i stawia si´ im zadanie tylko po zawerbowaniu ich i na spotkaniach. W ˝adnym wypadku nie wolno powierzyç zadania niewerbowanemu cz∏owiekowi, niezwiàzanemu z pracà organów bezpieczeƒstwa. Na instrukta˝u wyjaÊnia si´ sposoby i Êrodki jego pracy nad projektem, sposoby
nawiàzania ∏àcznoÊci i fikcyjnego wstàpienia do bandy, naznacza si´ termin nast´pnego spotkania, udziela si´ wskazówek co do przestrzegania konspiracji, stawia si´
jemu zadanie zwiadowcze lub zadanie bli˝szego zapoznania obiektu, nad którym
dany agent pracuje. Oficer pracujàcy z agentami winien rozumieç, ˝e nawet mi´dzy
sprawdzonymi agentami mogà byç ludzie, którzy sà w stanie skryç ca∏y szereg wiadomoÊci przedstawiajàcych wa˝nà operacyjnà wartoÊç, dlatego te˝ oficer powinien
do agenta podejÊç tak, aby ten ostatni nie by∏ w stanie przed nim coÊ skryç. W tym
celu oficer od czasu do czasu posy∏a agentów dublerów dla skontrolowania danego
agenta pracujàcego nad obiektem. Ka˝dy agent przy nieuregulowanej z nim ∏àcznoÊci lub przy niezadawalajàcej pracy z nim mo˝e staç si´ ci´˝arem, a w gorszym wypadku przejÊç na stron´ wroga. Rekomenduj´ dobrze pracujàcych agentów wynagradzaç pieni´dzmi.
Organizacja rezydencji
W wypadkach gdy pracownik operacyjny trzymuje stosunki z wieloma agentami
albo informatorami i nie mo˝e regularnie si´ z nimi spotykaç, to wtedy wybiera spoÊród swoich agentów jednego inteligentnego, zdyscyplinowanego agenta, któremu
po dok∏adnym przeszkoleniu oddaje 4–6 agentów (ka˝dego, z którymi ma pracowaç). Rezyden[t] musi si´ z nimi regularnie spotykaç, przyjmowaç od nich agenturalne doniesienia i dawaç im instrukcje i polecenia. Z rezydentem spotyka si´ oficer
zwiadu, który przyjmuje od niego agenturalne doniesienia, zapoznaje si´ z nimi
i wydaje przez rezydenta zlecenie i instrukcje do dalszej pracy dla ka˝dego agenta
oddzielnie.
Je˝eli zajdzie potrzeba, oficer zwiadu mo˝e poleciç rezydentowi zorganizowanie
z spotkania z którymÊ z jego podw∏adnych agentów. Zorganizowanie rezydencji nie
tylko odcià˝a oficera zwiadu, ale daje mo˝liwoÊci rozszerzenia sieci agenturalnej
i chroni przed rozszyfrowaniem (rozkonspirowanie agentów).
Praca z agenturà
Od prawid∏owej organizacji pracy z agenturà zale˝y jej owocnoÊç. Pracownik
operacyjny obowiàzany jest bez przerwy pracowaç nad rozszerzeniem swego Êwiatopoglàdu, gdy˝ tylko taki pracownik mo˝e zorganizowaç prac´ z agenturà i mo˝e na
nià wp∏ywaç w potrzebnym kierunku.
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Pracownik operacyjny o ni˝szym stopniu inteligencji od swojej agentury nie potrafi braç aktywnego udzia∏u w rozmowach i daç odpowiednià i zadawalajàcà odpowiedê na interesujàce ich zagadnienia. W tym agentura si´ zorientuje i wp∏ywa na
poni˝enie autorytetu pracownika.
W pracy z agenturà nale˝y byç bardzo uwa˝nym i troskliwym, a˝eby nie odsunàç
od siebie agenta, a odwrotnie, zainteresowanie si´ nim, przyzwyczaiç go do siebie
i zainteresowaç agenta, tak by mia∏ ch´ç pracowaç i wykonywaç zlecenia operacyjnego pracownika oraz przychodzi∏ do niego z konkretnymi materia∏ami. Nim pracownik operacyjny rozpocznie prac´ z agentem, powinien wczeÊniej poznaç jego dodatnie i ujemne cechy charakteru, jego sk∏onnoÊci i mo˝liwoÊci. W ˝adnym wypadku
nie nale˝y si´ spoufalaç z agentem, przyjmowaç ma∏e czy du˝e podarki od niego, organizowaç jakiekolwiek przyj´cia czy wypitki z agentami. Z agentami kobietami nie
mo˝na dopuÊciç do jakiÊ innych stosunków intymnych, poniewa˝ wszystko to demoralizuje agentur´, podrywa w jej oczach autorytet prac. oper. i stawia go w pewnej
zale˝noÊci od niej. Pracownik operacyjny powinien spotkaç si´ z agenturà: w wojskowym mundurze w gmachu swojej pracy, w swoim mieszkaniu nie dawaç przez
swoich znajomych agentowi ˝adnych listów ani kartek i nie dopuÊciç do tego, aby on
do niego w ten sposób wiadomoÊci przesy∏a∏.
W czasie systematycznej pracy z agentem oficer zwiadu powinien wychowywaç
go w duchu oddania i dyscypliny przy poruczonych zleceniach.
Agenturalne doniesienia
Oficer zwiadu musi swojà agentur´ nauczyç pisaç w ten sposób, ˝eby
[doniesienia] nie by∏y d∏ugie i zawiera∏y w sobie wszystko, o czym chce wiedzieç. Je˝eli agent swoje doniesienie wspomina jakiejÊ osobie, to obowiàzkowo powinien
o niej podaç wszelkie dane. Wszelkie doniesienia agen[t] obowiàzany jest podpisywaç si´ tylko swoim pseudonimem. Oficer zwiadu, otrzymawszy doniesienie, obowiàzany jest dok∏adnie zapoznaç si´ z nim i daç zlecenie do dalszej pracy. Potem,
je˝eli to potrzebne, odbija doniesienia agenta w kilku egzemplarzach, a orygina∏
z kopià odbità na maszynie (˝eby by∏o l˝ej czytaç) po z∏o˝eniu raportu szefa zwiadu wszywa do teczki s∏u˝bowej agenta. Reszt´ odpisów w oddzielnej teczce podszywa do rozpracowania w zale˝noÊci od tego, o kim jest to doniesienie i jaki ma dalszy plan dzia∏ania w zwiàzku z otrzymanym raportem. Na odpisach doniesieniach
u góry z lewej strony powinien byç podany ps. agenta, z prawej strony napis „ÊciÊle
tajne” i nazwisko oficera zwiadu, który przyjà∏ doniesienie. Na koƒcu doniesienia
powinno byç wpisane nowe polecenie dla agenta. Agenturalnych doniesieƒ do materia∏ów Êledczych nie w∏àcza si´.
Wynagrodzenie agentury
Nagrody dla agentów mogà byç nie tylko pieniàdze, ale i zorganizowanie pomocy w otrzymaniu mieszkania, pracy itd., jeÊli chodzi o wydzielanie nagród, oficer
zwiadu powinien dzia∏aç bardzo rozwa˝nie i ostro˝nie, nie ka˝dy agent pracuje dla
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pieni´dzy i wynagrodzenia. Nie nale˝y przyzwyczajaç agenta do pracy tylko za pieniàdze, w wypadku gdy oficer zwiadu [dokument uszkodzony – M.K.], ˝e ceni agenta za dobrà prac´ doniesionych cennych wiadomoÊci, nale˝y czymÊ wynagrodziç go,
to powinien zrobiç w ten sposób, ˝e w prywatnej z nim rozmowie dowie si´, czego
agentowi najbardziej potrzeba, w czym mo˝e mu pomóc i wg mo˝liwoÊci obiecuje
mu t´ pomoc i swojà obietnic´ wykonuje. W wypadku jeÊli agentowi trzeba podzi´kowaç za wydanà prac´ jakimÊ cennym podarunkiem, to taki podarunek daje si´
z okazji jego imienin urodzin, czy te˝ jakiegoÊ Êwi´ta. Na oddane premie bierze si´
od agenta pokwitowanie podpisane pseudonimem agenta.
Dokumentacja uformienia agenta
Dla uformienia dokumentów agenta potrzebne sà nast´pujàce teczki: osobista
teczka agenta i s∏u˝bowa teczka. Osobista teczka (dzie∏o) powinna zawieraç: 1. Rozdzia∏ – 1. Wype∏niona przez oficera zwiadu ankieta agenta z przyklejonà do niej fotografià. 2. Rozdzia∏ – 1. Raport oficera zwiadu o werbowaniu agenta i rezolucj´
szefa zwiadu WBW sankcjonujàcà werbowanie. 2. Zawerbowanie agenta do wspó∏pracy. 3. ˚yciorys agenta. 4. Spis nazwisk znajomych agenta. 3. Rozdzia∏ – Materia∏y o kontroli agenta.
S∏u˝bowa teczka agenta
W s∏u˝bowej teczce agenta powinny podszywaç nie wszystkie orygina∏y agenturalnych doniesieƒ i plany uprowadzenia agenta do takiego czy innego rozpracowania.
O prowadzeniu takich teczek agentura wiedzieç nie powinna.
Zerwanie ∏àcznoÊci z agentem
Oficer zwiadu mo˝e zerwaç [∏àcznoÊç] w wypadkach nast´pujàcych:
1. Rozkonspirowanie agenta.
2. Niemo˝liwoÊç dalszego wykorzystania agenta.
3. Brak zaufania do agenta.
4. Ci´˝ka choroba lub Êmierç agenta.
O zamiarze zerwania ∏àcznoÊci z agentem oficer zwiadu pisze swojemu szefowi
zwiadu WBW dok∏adny raport, w którym charakteryzuje dzia∏alnoÊç jego za okres
wspó∏pracy z nami i wskazuje przyczyny potrzebne zerwania z nim kontaktu.
Po otrzymaniu zezwolenia od szefa zwiadu WBW na zerwanie ∏àcznoÊci z agentem kontakt urywa si´ i teczka s∏u˝bowa agenta wraz z raportami przesy∏a si´ do
grupy ewidencyjnej dla z∏o˝enia do archiwum.
Przeprowadzenie kombinacji agenturowych
Agenturne kombinacje mogà byç wykorzystane po inicjatywie oficera zwiadu,
mogà byç prawid∏owymi, je˝eli dana kombinacja pos∏u˝y materia∏em dla szybszego
rozpracowania bandy. Oficer zwiadu dla rozpracowania zasy∏a agenta do bandy.
Powinien pierwszy zapoznaç si´, jaka to banda, w jakim miejscu ona jest rozlokowana, d-ca bandy czy ma ∏àcznoÊç z ludnoÊcià cywilnà (w tym terenie, gdzie jest rozlo388
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kowany), moralny ustrój bandy, charakter i uzbrojenie. Kiedy oficer wszystko to b´dzie wiedzia∏, wtedy mo˝e przyjàç decyzj´ o rozpracowaniu bandy.
W jakich sposobach banda mo˝e byç rozpracowana, je˝eli uzna, ˝e potrzeba jest
wprowadziç agentur´ do bandy, wtedy bierze jednego z agentów i stawia jemu za zadanie rozpracowanie tej˝e bandy.
Przy rozmowie z agentem mo˝e jemu powiedzieç, w jaki sposób najlepiej skierowaç prac´ agenta, która przyspieszy∏aby termin agenturnego rozpracowania obiektu, nad którym agent b´dzie pracowa∏.
Na przyk∏ad wiadomo nam, ˝e banda „Starego” rozlokowuje si´ w pow. M∏awa,
gm. Zieleƒ Stara, banda ma charakter AK, stan ludzi oko∏o 70 – podzielona na trzy
oddzia∏y, d-ca bandy kpt. Nowakowski, ma sta∏y rejon dzia∏alnoÊci. Nam wiadomo,
˝e banda na razie jest w konspiracji i nie przejawia ˝adnej dzia∏alnoÊci. Ludzie bandy z∏àczeni z ludnoÊcià cywilnà, a mianowicie w wioskach: Stary Zieleƒ, Kowalewo,
Dàbrówka, majà znajomych, oficer zwiadu na takie wiadomoÊci powinien w tych
wioskach zaprowadziç agentur´. Dla zaprowadzenia agentury oficer winien zrobiç
plan, jakim najlepszym sposobem wprowadziç agentur´ w ten˝e teren. Kiedy b´dzie
znaleziony agent, wtedy stawia mu si´ zadanie, a mianowicie, kiedy przychodzà ludzie z bandy do wioski, gdzie majà znajomoÊci, w jakich czasach najwi´cej, ile przychodzi ludzi. Kiedy agent zbierze wszystkie wiadomoÊci wystarczajàce do przeprowadzenia operacji, wtedy oficer zwiadu zestawia plan w celu likwidacji tej˝e bandy.
Wariant drugi
Po otrzymaniu agenturnych danych za bandà „Âcigacz”1 w pow. Bochnia woj.
krakowskie liczy∏a 67 ludzi. D-ca bandy ps. „Pogrom”, charakter bandy AK. Po
przeprowadzeniu akcji zosta∏a cz´Êciowo zniszczona, pozosta∏oÊci bandy usz∏y
w pow. Nowy Sàcz, gdzie zbierajà pozosta∏oÊci bandy i przeprowadzajà mobilizacj´,
je˝eli o tym wiadomo oficerowi zwiadu, to mo˝e wykorzystaç dany moment do zaprowadzenia agentury do bandy. Zas∏aç agenta na nieoficjalne wstàpienie do bandy. Przedtem trzeba agentowi postawiç zadanie i jak najlepiej dor´czaç wiadomoÊci
oficerowi zwiadu. Takie kombinacje mo˝e przeprowadziç ka˝dy oficer zwiadu w celach pr´dszego rozpracowania bandy i wykorzystania swojej inicjatywy nie tylko
w wy˝ej wymienionych momentach. Poniewa˝ jest o wiele wi´cej innych sposobów,
wy˝ej wymienione warianty sà podane jako przyk∏ad.
Meldunki oficera zwiadu w terenie
Oficerowie zwiadu wysy∏ajà meldunki o rezultatach ich pracy do dowództwa
WBW Oddzia∏u Rozpoznawczo-Âledczego co trzy dni. Deklaracje z ˝yciorysami
i fotografie zawerbowanych agentów i informatorów, wszystkie ulotki antypaƒstwowe (lub ich kopie) znalezione w terenie, protoko∏y przes∏uchania uj´tych bandytów,
1

Wywodzàcy si´ z NOW-AK Oddzia∏ Armii Narodowej „Âcigacz” Stefana Kaczmarczyka „Bacy” dzia∏a∏ na
pograniczu powiatów bocheƒskiego, krakowskiego i myÊlenickiego do prze∏omu lipca i sierpnia 1945 r.
Wi´cej na ten temat: M. Korkuç, Zostaƒcie wierni tylko Polsce... Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y partyzanckie
w Krakowskiem..., s. 225, 250–252, 286, 295; WSR Kr., sygn. 439/50, Akta sprawy przeciwko Stefanowi
Wróblowi, k. 51
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wiadomoÊci o ruchach band i zmianach, które w nich zasz∏y, wa˝niejsze napady
i morderstwa o charakterze polityczno-terrorystycznym i wreszcie dok∏adne meldunki z wynikiem przeprowadzonego przez nich zwiadu oraz wyniki operacji grupy
operacyjnej.
St. pom. szefa sztabu do spr. wyw., szef sztabu WBW woj. Lulin
(–) Uscinow, mjr.b (–) Michaj∏ow, pp∏k.c

Odbito w 5 egzemplarzach.
4 egzemplarze – oficerowie zwiadu
1 egzemplarz – Archiwum
Wykona∏ Oddz. Rozpoznawczo-Âledczy
Druk W.R.

b
c

Podpis nieczytelny.
Podpis nieczytelny.
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Nr 2
Instrukcja dla grupy zwiadowczej w terenie

Zatwierdzam
D-ca WBW woj. Lublin
Podgórny, pp∏k

ÂciÊle tajne

Instrukcja dla grupy zwiadowczej w terenie
Zwiad jest okiem i uchem grupy operacyjnej w terenie, niezb´dnym czynnikiem,
który w du˝ej mierze przyczyni∏ si´ do zlikwidowania oddzia∏u bandyckiego. W ˝o∏nierzu zwiadowcy wyszkolenie jego winno wykszta∏ciç bojowe, ofensywne nastawienia, po∏àczone ze sprytem, czujnoÊcià i ostro˝noÊcià, umiej´tnoÊç natychmiastowego napastniczego reagowania na zaskoczenie, Êmia∏oÊç i inicjatyw´ przy wysokim
morale ˝o∏nierza, dyscyplinie i wytrzyma∏oÊci fizycznej. ˚o∏nierz zwiadowca to wyborowy ˝o∏nierz, któremu powierzono specjalne wa˝ne zadanie w walce z bandytyzmem. ˚o∏nierz winien Êwiadomie uznawaç wroga odrodzonego paƒstwa polskiego,
dà˝yç do zwyci´skiego starcia z nim, schwytania go i pozbawienia mo˝liwoÊci kontynuowania zbrodniczego procederu. Winien umieç reagowaç na wrogie wzgl´dem
demokracji polskiej nastawienia ludnoÊci. S∏owem, post´powaniem, postawà moralnà zyskaç jej zaufanie i postawiç go po stronie obozu demokratycznego.
Wszystkie prace grupy zwiadowczej w terenie winny cechowaç:
a) Absolutna tajnoÊç, rozsàdnie stosowana (tj. tak, aby o odnoÊnych sprawach
by∏ powiadomiony tylko ten, kogo one dotyczà).
b) G∏´bokie, sumienne i staranne przemyÊlenie.
c) Wyraêne, przewidujàce, niepozostawiajàce wàtpliwoÊci sporzàdzenie planu
i doprowadzenie go w swoim czasie do wykonawców.
d) Pe∏ne zaopatrzenie pod wzgl´dem materialnym.
e) PunktualnoÊç.
Do zadaƒ grupy zwiadowczej nale˝y przeprowadzenie zwiadu w miejscu postoju
grupy operacyjnej, grupa zwiadowcza przeszukuje okolice w promieniu 2–3 km. Celem wykrycia bandy lub otrzymania mo˝liwie najbardziej wyczerpujàcych danych.
1. O polityczno-moralnym obliczu bandy i jej przynale˝noÊci.
2. Ostatnie miejsce dyslokacji bandy.
3. Czy banda znajduje si´ w grupie, czy te˝ jest rozproszona w pewnym terenie,
(osiedlach).
4. Sk∏ad iloÊciowy, uzbrojenie i umundurowanie.
5. Gdzie znajdujà si´ przywódcy i ich organy kierownicze.
6. Jakimi Êrodkami i w jaki sposób banda organizuje swoje ubezpieczenie.
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7. Metody walki stosowane przez band´.
8. Drogi podejÊcia, ich stan i charakter terenu, w którym przebywa.
9. Ârodki transportowe bandy i ewentualne kierunku jej wycofania si´.
10. Stosunek ludnoÊci miejscowej do bandy.
Podczas postoju grupy operacyjnej dru˝yna zwiadowcza mo˝e byç oznaczona jako samodzielna placówka. Celem zabezpieczenia grupy przed niespodziewanym zaskoczeniem ze strony bandy.
Zadania i obowiàzki samodzielnej placówki
Samodzielna placówka wystawia si´ bezpoÊrednio od ubezpieczonej grupy operacyjnej w odleg∏oÊci 600 metrów, tak dniem, jak i nocà. Wszystkich podejrzanych
osobników idàcych w stron´ grypy operacyjnej zatrzymaç, skontrolowaç, a w wypadku niejasnoÊci przes∏aç do grupy operacyjnej.
O wszystkich grupach cywili z bronià, jak równie˝ o oddzia∏ach wojskowych zauwa˝onych natychmiast meldowaç dowódcy grupy operacyjnej. Dzia∏aç wed∏ug rozkazu dowódcy grupy.
Dowódca placówki wystawia czujki 100 metrów dniem i 50 metrów nocà (od placówki).
Dru˝yna zwiadowcza jako placówka winna byç zawsze w stanie pogotowia bojowego.
Stale obserwowaç czujki celem odbioru od nich sygna∏u. Przestrzegaç wszystkich
przepisów maskowania.
We mgle i zamieci Ênie˝nej czuwa ca∏y sk∏ad placówki.
Obowiàzki dowódcy placówki
Dowódca placówki obowiàzany jest utrzymywaç na placówce sta∏e pogotowie
bojowe i nale˝yty porzàdek.
Na wezwanie czujki dowódca placówki podchodzi skrycie z za∏adowanà bronià
w towarzystwie strzelca i potwierdza przyczyn´ wywo∏ania go. Na pierwszy wystrza∏
czujki podaje komend´ alarm i dzia∏a w zale˝noÊc[i] od sytuacji, równoczeÊnie zawiadamiajàc dowódc´, który go wys∏a∏.
Dla rozpoznania swoich od bandytów i postronnych osób ustanawia has∏o i odzew.
Czujka wycofuje si´ tylko na rozkaz dowódcy, który jà wystawi∏.
[...] kolumny w czasie jazdy
Dla zabezpieczenia kolumny przed zasadzkà ze strony bandy na czo∏o kolumny
wysy∏a si´ samochód ze zwiadowcami w odleg∏oÊci jednego km.
Zadaniem zwiadowców jest obserwacja terenu w kierunku jazdy, jak równie˝ po
obu stronach drogi.
O wszystkim zauwa˝onym niebezpieczeƒstwie meldowaç sygna∏ami dowódcy
grupy.
W razie zaskoczenia przez band´ przyjàç natychmiast bój.
392

Sklad tom II aktualny

29/04/2006

09:03

Page 393

Pretorianie w∏adzy ludowej…
Dru˝yna zwiadowcza w ubezpieczeniu marszowym
W ubezpieczeniu marszowym dru˝yn´ zwiadowczà wyznacza si´ na patrol czo∏owy, boczny lub tylny z zadaniem ostrze˝enia grupy operacyjnej przed niespodziewanym zetkni´ciem si´ z bandà oraz w celu wykrycia ewentualnej zasadzki.
Dowódca grupy zwiadowczej po otrzymaniu rozkazu wyjaÊnia zwiadowcom ich
zadanie, wyznacza szperaczy i wskazuje kierunek marszu szperaczom, którzy posuwajà si´ od ubezpieczonej grupy operacyjnej 600 metrów (dniem) i 100 metrów (nocà). Dowódca dru˝yny zwiadowczej wysy∏a szperaczy parami w kierunku marszu i na
boki (300 metrów w dzieƒ, 100 metrów nocà).
W razie zetkni´cia si´ z bandà dru˝yna zwiadowcza zajmuje dogodne w terenie
stanowisko ogniowe celem dania ubezpieczonej grupie operacyjnej mo˝noÊci rozwini´cia si´.
Zwiadowcy idàcy w ubezpieczeniu czo∏owym zwracajà szczególnà uwag´ na Êlady (przewa˝nie zimà) stóp oraz na Êlady koni wierzchowych, licznych furmanek,
o wszystkim zauwa˝onym wzbudzajàcym podejrzenie meldowaç dowódcy dru˝yny,
który z kolei melduje dowódcy grupy operacyjnej.
Przeprowadzenie rozpoznania przez grup´ zwiadowczà w osiedlach
W zwiàzku z tym, i˝ przemarsze grupy zwiadowczej b´dà odbywa∏y si´ przewa˝nie nocà, dru˝yna zwiadowcza, przeprowadzajàc zwiad w wiosce, ma zwracaç uwag´, zbli˝ajàc si´ do niej, na odg∏osy dochodzàce szczekanie psów, skrzypienie wozów, r˝enie koni, g∏osy rozmów, [s∏owo nieczytelne – M.K.] nóg itp. W wypadku
us∏yszenia tych˝e odg∏osów grupa zwiadowcza zmuszona jest wzmocniç czujnoÊç.
Przechodzàc przez wieÊ, zwiadowcy nie idà Êrodkiem wsi, lecz posuwajà si´ poza zabudowaniami od strony [frgm. nieczytelny – M.K.] w wypadku zauwa˝enia Êwiate∏
w oknach zwiadowcy zbli˝ajà si´ chy∏kiem ostro˝nie, nie wchodzàc w Êwiat∏o padajàce z okna. W razie zauwa˝enia grupy ludzi starajà si´ ich okrà˝yç nie dajàc mo˝noÊci ucieczki. W rozmowie z ludnoÊcià miejscowà dowiadujà si´ o czasie ostatniego pobytu bandy w wiosce, kto z mieszkaƒców zosta∏ skrzywdzony przez band´, kto
ma kontakt z bandà.
W niektórych wypadkach dru˝yna zwiadowcza mo˝e podszywaç si´ pod band´.
Po wyjÊciu z osiedla dru˝yna powinna zachowaç si´ tak, aby ludnoÊci miejscowej nie
by∏ znany w∏aÊciwy kierunek jej ruchu.
Przeprowadzenie rozpoznania w pojedynczych budynkach
Dru˝yna zwiadowcza szczególnà uwag´ winna zwracaç na samotnie stojàce zabudowania, jak: leÊniczówki, gajówki, domy po∏o˝one na skraju lasu, domy znajdujàce si´ na bezdro˝ach, tj. daleko od szos, kolei, traktów. Pojedyncze zabudowania
znajdujàce si´ ko∏o jarów, wàwozów, miejsc trudno dost´pnych, bagnistych ∏àk, zagajników itp. W wypadku podejrzenia, ˝e mo˝e si´ znajdowaç banda, zwiadowcy powinni dok∏adnie zbadaç dom, a nawet zabudowania stodo∏y, obory, szopy, wozówki
i domy mieszkalne.
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Rozpoznanie w lesie
Niewielki las zwiadowcy przeszukujà, przechodzàc wewnàtrz i na skrajach. Wielki las bez podszycia przeszukuje si´ tyralierà szperaczy, poza tym przeglàda si´ go
równoleg∏ymi drogami i przesiekami, zagajniki i krzaki przechodzà tylko szperacze.
W razie napotkania miejsc obozujàcej bandy ziemi´ zrytà, Êwie˝o kopanà nale˝y
przeszukaç przy pomocy bagnetu i drutu. Zwracaç uwag´ na Êlady.
Rozpoznanie w wàwozie
Wàwóz przeszukujà szperacze, szybko przechodzàc go przy równoczesnym zbadaniu dróg. Grupa operacyjna pozostaje u wejÊcia do wàwozu do chwili przejÊcia jego przez zwiadowców i podania sygna∏u, ˝e „droga wolna”.
Zasadzki
Zasadzki grupa zwiadowcza urzàdza zwykle w zakrytym terenie, w miejscu gdzie
wg danych PUBP i w∏asnych przechodzà grupy bandyckie. Z zasadzki dru˝yna powinna dzia∏aç nag∏ym napadem ogniowym z bliskiej odleg∏oÊci. ˚o∏nierz znajdujàcy
si´ na zasadzce nie powinien paliç i zachowaç cisz´. Dru˝ynie zwiadowczej wys∏anej
na zasadzk´ nale˝y daç wzmocnienie bronià maszynowà.
St. pom. szefa sztabu do spr. wyw. szef sztabu WB. woj. Lublin
(–) Uscinow, mjra

(–) Michaj∏ow, pp∏kb

Odbito w 4 egzemplarzach.
Wykona∏ Oddzia∏ Rozpoznawczo-Âledczy przy pomocy regulaminu walki piechoty

a
b

Podpis nieczytelny.
Podpis nieczytelny.
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